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cu privire la convorbirile dintre delegația 
Guvernului Republicii Populare Romîne 

șî a Partidului Muncitoresc Romîn $1 delegația 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar 

șl a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

LUCRURI PE (ARE E BINE

TINERETUL
Noi —• cei care am avut norocul 

să ajungem la o vîrstă înaintată și 
să privim astăzi retrospectiv cum se 
făoeau alegerile în trecut — ne dăm 
seama ce lung și greu a fost drumul 
ce s-a parcurs I Și dacă căutăm să 
stabilim o comparație între trecut și 
zilele de astăzi — rezultatul este 
de-adreptul uluitor I De aceia m-am 
gîndit că printr-un singur episod ce-1 
voi descrie mai jos, tineretul de astăzi 
— cu discemămîntul său minunat — 
va înțelege mai bine ce a cucerit 
pînă acuma și ce pas gigantic a cîș- 
tigat în drepturile sale.

Astăzi alegerile nu se mai fac cu 
jandarmul ca pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc, ci cu convinge
rea fermă a alegătorilor că au dat 
mandat celor mai buni dintre ei, pen
tru a-i reprezenta în conducerea tre
burilor obștești. Astăzi, candidatul nu 
se . mai ascunde prin poduri și graj
duri, cum voi istorisi mai jos, ci la
lumina zilei ține sfat cu cetățenii as- 
cultîndu-le îndemnurile și propune
rile, pentru a face mai frumos cartie
rul lor.

Și toate aceste lucruri li se par 
astăzi tinerilor foarte firești.

Dar să revin la istorioara meas îmi 
amintesc de alegerile din vara anului 
1926. Partidul comunist se afla în ile
galitate. Totuși prin „Blocul Munci- 
toreso Țărănesc“, el reușea să-și spu
nă cuvîntul în alegeri,

»♦♦♦♦»♦♦♦-♦♦♦♦♦♦«»«»»a» ♦♦♦
,...Toți oamenii muncii. cetățeni ai Republicii

M. Macavei
Președinte de onoare al I.R.R.C.S.

Alegerile din vara anului 1928, ca 
și celelalte din trecut, prilejuiau par
tidului să Întărească legăturile dintre

muncitorime și țărănime. Guvernul 
care se găsea la putere era prezidat 
de Averescu — călăul celor 11 mii 
de țărani omorîți în răscoala din 1907 
— așa că ne așteptam la surprize, 
ceea ce s-a și întîmplat.

(Continuare în pag. 3-a)

între 20 și 28 februarie 1958, la Invitația Guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, o delegație a Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 
vizitat Republica Populară Romînă.

în cursul acestei vizite au avut loc la București convorbiri între 
delegațiile guvernamentale și de partid ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Populare Ungare.

Delegația Guvernului Republicii Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc Romîn a fost compusă din tovarășii: Gheorghe Ghcor- 
ghiu-Dej, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne; Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne; 
Petre Borilă, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne ; Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn; Alexandru Moghioroș, membru 

. al B’rotilui. Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne; Avram Bunaciu, membru al-Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, ministrul Afacerilor Externe; Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Delegația Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar 
și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a fost compusă din 
tovarășii: Kădăr Jănos, prim-sec retar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, ministru de stat; Apro 
Antal, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Kâllay Gyula, membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, mi
nistru de stat; Szirmai Istvăn, membru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar ; Nemeth Karoly, membru 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar; 
Sebeș Istvăn, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe ; Keleti 
Ferenc, ambasador extraordinar și ministru plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare Ia București.

In cursul convorbirilor, părțile au făcut un schimb de informații 
asupra activității guvernelor și partidelor lor, au examinat pe larg 
problemele dezvoltării continue a relațiilor prietenești dintre ele,

precum șl cele mal Însemnate probleme internaționale, care inte, 
resează ambele țări.

în decursul schimbului cuprinzător de păreri, care a avut loc 
intr-o atmosferă de colaborare frățească, cele două delegații au 
constatat că între ele există o unitate deplină de vederi In toate 
problemele examinate.

unitate deplină de vederi in toate

I
rădăcini istorice adînci. Cel mai 
ungar au militat pentru prietenia 

între cele două popoare, și-au unit forțele și au dus lupte revolu
ționare pentru libertate și progres social, în ciuda politicii de asu
prire națională, de ațîțare naționalistă și de învrăjbire a oamenilor 
muncii romîni și unguri, duse de fostele clase dominante din Un- 
garia și Romînia. In urma creării sub influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a partidelor comuniste in Ungaria și 
Romînia, a început lupta conștientă a clasei muncitoare în fruntea 
celorlalte forțe progresiste, împotriva otrăvii șovinismului care 
frîna colaborarea frățească a celor două popoare, a început lupta 
pentru făurirea unei adevărate prietenii între oamenii muncii ro- 
mini șî maghiari. Clasa muncitoare din ambele țări a dat nume
roși martiri în lupta dusă pentru cauza comună.

După eliberarea lor Ce sub jugul fascist, popoarele romîn șl un
gar și-au luat soarta în propriile lor mîini, au pășit pe drumul so
cialismului și au pus capăt, pentru totdeauna, vrajbei alimentate 
de clasele exploatatoare. Intre cele două popoare s-a statornicit o 
prietenie trainică, bazată pe principiile internaționalismului pro
letar, ale stimei reciproce și respectării integrității teritoriale* 
ale suveranității și neamestecului în treburile interne, pe colabo
rare și într-ajutorare frățească.

Prietenia romîno-ungară s-a verificat în timpuri grele. Atunci 
cînd contrarevoluția a atentat la independența și cuceririle socia
liste ale Ungariei, poporul romîn a acordat printre primii ajutorul

(Urmare în pag. 111-a)

Prietenia rotnîno-ungară are 
buni fii ai popoarelor romîn și

Azi își începe emisiunea

» ’ %.
ția la treburii« gospodărești alt 
țării.Populare Romîne, care au împlinit-'vîrsta de 18 ani, 

fără deosebire de rasă «au naționalitate, sex, religie, 
grad de cultură, profesiune sau durata domicilierii, 
au dreptul de a lua part» la alegerea deputaților...“

(Din Constituția Republicii Populare Romîne)

Primul vot. Evenimentul are 
semnificația unui certificat cetățe
nesc de maturitate. De fapt, așa 
și e. Zilele trecute am cunoscut 
două țesătoare, două prietene. A- 
mîndouă au împreună 36 de ani. 
Fiecare cîte 18 primăveri. Să vi le 
prezentăm.

— Maria Stăncănescu, țesătoare.
— Iar eu. Ioana Moțoc, tot țe

sătoare și tot de la fabrica „Donca 
Simo“.
I — Votați pentru prima dată ?

— Da. Am împlinit de curînd 
18 ani, ne răspunde Maria Stăncă
nescu, și Constituția țării noastre 
ne dă acest drept.

— Știți că n-a fost întotdeauna 
așa ?

— Știm. Am citit în cărți, am 
ascultat conferințe.

— Mie mi-au spus părinții — 
spune Ioana Moțoc. Tata, cînd era 
tînăr, n-a votat de loc. Intii pen-

Blocuri muncitorești, recent construite la Cluj
♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦

dreptul nici funcționarii de stat. 
Ioana Moțoc e din Drăgășani, 

regiunea Pitești. Părinții ei sînt 
țărani muncitori. Ea a urmat 
cursurile unei școli profesionale

- textile și astăzi, la 18 ani, e una 
dintre țesătoarele fruntașe ale fa
bricii „Donca Simo“. In cinstea a- 
legerilor de la 2 martie ea 
zeci de metri de țesături 
plan.

Viața Măriei Stăncănescu
mănă ca

a dat 
peste

La 18 ani, Alexandru Nicolau '• 
student în anul I la Institutul Ptf- 
litehnic. , \

— Dorești mult să votezi f
— Foarte mult. Am fost la 

centrul de afișare al listelor de a- 
; legători încă din prima si a des

chiderii acestuia. Nu eram trecut. 
De fapt, atunci, la 25 ianuarie, 
nici nu împlinisem 18 ani. Acum 
am făcut formele necesare și am

Noul post de radio

Tg.-Mureș

sea-
două picături cu ceea a

tru că se vota numai de la 21 de 
ani în sus.
ca fi toți 
mai*. Alți 
trecut n-a
meile n-aveau

La 21 de ani însă, tata 
tinerii, mergeau la ar- 
2—3 ani. Mama, în 

votat niciodată. Fe- 
dreptul. N-aveau

tovarășei și prietenei ei Ioana Mo
țoc.

— Sîntem bucuroase, ne spun 
cele două prietene, că la 2 mar- 
tie votînd candidații FJJ.P. ne 
vom putea aduce și noi contribu-

N I ♦ ♦ ♦

fost inclus în liste. La 2 martie 
voi vota pentru prima dată.

— De ce ești fericit că votezi ?
— De ce ? Deși simplă, între

barea e totuși dificilă. N-aș putea 
să răspund. Mă gîndesc însă la

planurile mele de viitor. Sînt fiu 
de muncitor ceferist. Vreau să 
devin inginer. Posibilitatea aceas
ta mi-a creat-o regimul democrat- 
popular. Votul meu de la 2 mar
tie, primul meu vot, va constitui 
pentru moment, modesta mea con
tribuție la viața noastră nouă de 
astăzi, la tot ce se face 
noi. tinerii.

Cuvinte simple, obișnuite, 
înmănunchiază însă întreaga recu
noștință a tinerei generații a țării 
pentru viața luminoasă de care se 
bucură astăzi. Cuvinte calde de re
cunoștință pentru partid, conducă
torul și îndrumătorul iubit al ti
neretului.

Astăzi, la 18 ani, mii de tineri 
vor vota pentru prima dată in 
viață. Ei vor da cu încredere pri
mul lor vot candidaților Frontului 
Democrației Populare. Vor fi mii 
de voturi tinere, voturi ale tine
rei generații crescute și educate in 
anii regimului de democrație 
populam.

TG. MUREȘ (prin telefon de Ia 
corespondentul nostru).

Mulți dintre voi, dragi cititori, 
care v-ați trezit dis-de-dimineață, 
înainte de a vă îndrepta spre sec
țiile de votare ați deschis apara
tele do radio și ați auzit pe calea 
undelor un nou semnal și emisiu
nea unui nou post de radio :

„Aici Tg. Mureș, pe 261 metri 
și 330 metri lungime de undă.

Bună dimineața, dragi ascultă
tori“...

Ziua alegerilor de deputați în 
sfaturile populare este și ziua de 
naștere a unui nou studio de ra
dio în Tg. Mureș — o nouă rea
lizare a regimului nostru demo
crat popular.

Eri după-amiază a avut loc șe
dința festivă de inaugurare a 
acestui studio. Au luat parte tov. 
Csupor Lajos, prim secretar al Co
mitetului regional de partid al 
Regiunii Autonome Maghiare, Iu
liu Topor, director general adjunct 
al Radiodifuziunii Romîne, Bugyi

Pal, președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
activiști de partid și de stat, oa
meni ai muncii, scriitori, oameni 
de artă, ziariști din Regiunea Au
tonomă Maghiară.

Tov, Szoverfi Zoltan, secretar al 
comitetului regional al P.M.R., a 
salutat pe lucrătorii studioului re
gional și le-a urat succes în nobila 
lor misiune de educare a oame
nilor muncii în spiritul patriotis
mului socialist, de mobilizare a 
acestora în lupta pentru construi
rea socialismului. Tov. Iuliu Topor 
a vorbit despre dezvoltarea radio
difuziunii în anii democrației popu
lare și a arătat că noul studio re
gional din Tg. Mureș, dotat cu un 
aparataj modern, este o nouă do
vadă că partidul și guvernul tra
duc cu fermitate în viață politica 
națională leninistă.

StudiouJ regional de radio Tg. 
Mureș va transmite zilnic emisiuni 
de o oră și jumătate în limbile 
maghiară și romînă.

pentru
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Minerii Văii Jiului 
și-au îndeplinit angajamentele 
în cinstea alegerilor

Minerii din Valea Jiului și-au îndeplinit cu cinste angajamentele 
luate în întîmpinarea alegerilor de deputați în sfaturile populare. 
Colectivul minei Petriia, de exemplu, a extras peste plan 9.000 tone 
cărbune față de 6000 tone cît prevedea angajamentul. Minerii de la 
exploatarea Aninoasa, de unde a pornit inițiativa brigăzii iui Tuca- 
ciuc, și-au depășit angajamentul cu 1150 tone cărbune. Colectivele 
minelor Uricani și Lonea au dat economiei naționale 2185 tone și 
respectiv 1000 tone cărbune peste angajametele luate în cinstea ale
gerilor do deputați în sfaturile populare.



Muncitorul student UN GOSPODAR Candidatul
Secretariatul Facultății de me

canică din Politehnică (București) 
mi-a indicat unde-l pot găsi 
pe Bogdan Nicolae, student în a- 
nul IV. L-am așteptat să iasă in 
pauza dintre două cursuri, stăpî- 
nit de oarecare curiozitate : un 
deputat in sfatul popular raional, 
propus din nou candidat la alege
rile din 2 martie și a cărui preo
cupare de căpetenie este însușirea 
cunoștințelor privitoare la cons
trucția mașinilor termice, oferea 
promisiunea unui om interesant.

Cînd a apărut în dreptul fe
restrei, coridorul s-a întunecat : 
mă aflu in fața unei staturi atleti
ce (1,90 m.) ; umeri drepți și 
largi deasupra cărora orice haină 
pare, probabil, strimtă. Obrazul, 
reliefat de părul sur, are trăsă
turi mari, profilul mai cu seamă 
impune ; întreg acest om a fost 
clădit cu generozitate. Te cuceresc 
ochii, foarte vii, și înainte de 
orice, miinile. Are brațe de 
sculptor, puternice, fără pic de 
grăsime, cu palme tari, în care 
fiecare deget este, el singur, o u- 
nealtă de precizie.

Nicolae Bogdan n-a fost sculp
tor, ci mecanic.

II regăsesc seara, în cămăruța 
lui din căminul studențesc. Un 
pat, masa acoperită de planșetă, 
scaune, cuierul și două chiuvete. 
Un bec de vreo 100 de lumini 
inundă din plafonul înalt fosta 
încăpere a frizeriei. Gazda fu
mează nestinjenilă, lîngă geamul 
larg deschis, în fața căruia se 
leagănă, suple, crengile de alun, 
îmbătate de presimțirea 
verii. Mă uit la tomurile 
de sute de pagini i „Turbine 
aburi“, „Cazane“, „Mașini 
transportat“. întrebarea 
naivă :

— Grele ?
— Multe. Se 

teria. Problema 
curs. Ai scăpat 
mai prinzi. Dacă lipsești, 
dacă un coleg a pus 
pentru copierea notițelor, 
înțelegerea e dificilă. De aceea, 
împărțirea asta economică a 
timpului e absolut obligatorie. 
Proiectele nu rabdă întirzieri și, 

obștească.

termocentralei Ovidiu 11 a descon
gestionat simțitor fabrica.

— Cum, ’51 și ’52 — sînt anii 
din urmă ? întreb surprins.

— Da, pentru că de atunci am 
intrat la Facultatea muncitorească 
și apoi aici. De atunci încoace îmi 
pot împărți viața în perioadele 
dintre examene.

Și începe să povestească, ani- 
mindu-se tot mai mult, amintiri 
studențești, cu glasul ferm și calm 
al mecanicului. La „muncitoreas
că“ a mers cu „bine“ pe toată li
nia ; în vacanță se ducea la Cer
navodă acasă, la ai săi, la prie
teni și mai intra să lucreze, chiar 
pentru cîteva zile, în fabrică (nu

primă- 
masive, 

cu 
de 

vine,

ma
la

aglomerează 
este atenția 
odată firul, nu-l 

chiar 
indigoul 

acasă

vezi bine, nici munca 
Totul trebuie reglat...

— ...Ca un mecanism.
Zîmbește. Da, ăsta e 

meseriei.
S-au împlinit 20 de 

cînd a început să lucreze. Serios, 
fără cochetărie, mă întreabă ce 
vîrstă apreciez că are. Mă uit la 
tîmplele cărunte și spun : 32. Dă 
mulțumit din cap : l-am întinerit 
cu un an.

Ucenicia și-a făcut-o alături de 
„bătrin“ ■— muncitor-lăcătuș pe 
malurile Dunării, la Cernavodă. 
Adolescentul voinic a lucrat la fa
brica de ciment „Ideal“ de acolo, 
supărat pe taică-su pentru viteza și 
grozava îndeminare pe care acesta 
o cerea necontenit de la el. Și-a 
însușit-o totuși, cu tot necazul — 
și i-a prins bine. Pe urmă a de
venit mecanic la termocentrala fa
bricii. La nevoie, a arătat că se 
pricepe și la reparații de automo
bile. în anii din urmă — adică 
prin ’51-52 era șef de schimb 
și muncea îndrăcit fără să mai 
țină seama de ore, in căldura ur
ând spre 50 grade a cazonelor, 
și forfotind printre motoare al 
căror număr sporea mereu în li
mitele aceluiași spațiu. Pînă cînd, 
însfîrșit, punerea în funcțiune a

limbajul

ierni de

atît „pentru salariu“, cit „ca să nu 
uite ?“) După aceea, la absolvire, 
s-a sfătuit cu nevasta. „Merg mai 
departe, ori ba ? Cinci ani de 
zile, eu acolo, tu aici, băiatul 
crește, trebuie să ne facem casă, 
ei, ce zici?“ Au decis împreună : 
merge mai departe. Și la examen 
s-a înțeles excelent cu trigonome
tria ; s-a împăcat bine cu alge
bra ; geometria nu i-a prea zim- 
bit. S-a întors acasă Adresa prin 
care i se aducea la cunoștință reu
șita la Politehnică l-a găsit lu- 
crînd. Directorul, întîlnindu-l, l-a 
întrebat : — cum, tot aici ești ? 
Bogdan și-a pus mina în șold, 
gata să se supere : adică ?

Pe urmă, in fața felicitărilor și 
îndemnurilor frățești, s-a întristat 
puțin.

Asupra lui s-au năpustit valurile 
teoriei. Practica, aceea care-i în
grijora pe alții, era elementul lui 
recreativ, dar abstracțiunile i-au 
dat serios de furcă. tși va aminti 
întotdeauna problema cu care a 
fost chestionat la un examen de 
fizică în anul 1 : „să se calculeze 
energia cinetică a unui fir de praf 
în ciocnire elastică cu un pere
te“... L-au încurcat. Povestindu-mi, 
un zîmbet se așterne pe fața cu 
trăsături mari, bărbătești:... și era 
simplu, frate, am văzut îndată 
după aceea...

După astfel de greutăți, de prin 
anul III a răzbit la larg.

De treburile obștești nu s-a le
pădat niciodată.

S-a ocupat de treburile căminu
lui : președinte. Frumos cuvînt ! 
Treburile concrete : curățenie, a- 
provizionări, variația mesei la 
cantină etc. Cînd la alegerile din 
1956 studenții l-au votat ca de
putat în sfatul popular raional 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, îl cu
noșteau ca pe un om activ, gos
podar, organizator, harnic.

La Sfat, deputatul a condus un 
colectiv însărcinat cu problemele 
industriei locale. A controlat uni
tăți de desfacere. A studiat cerin
țele pieții, făcînd propuneri pen
tru realizarea unor sortimente

ooooo

COMUNA NOASTRĂ
ÎNTINEREȘTE
Acum, cînd natura 

se pregătește să îm
brace haină nouă, 
tinerii și utemiștii din 
comuna Ciorogîrla, 
raionul Domnești s-au 
luat la întrecere cu 
primăvara. Din zi în 
zi, satul lor capătă 
altă înfăfișare. Ast. 
fel. cu sprijinul Co
mitetului executiv al 
sfatului popular și al 
candidatului lor din 
circumscripția raio
nală nr. 29, tovarășul 
Constantin Lepădatu, 
utemiștii din comună

au reușit să termine 
toate reparațiile de la 
baia “
neril Constantin Ior
dan, 
Vasile 
mulți alții și-au adus 
contribuția la radio- 
ficarea comunei. Pînă 
acum au și fost in
stalate 162 difuzoare. 
2 martie, ziua alege
rilor de deputați în 
sfaturile populare, a 
găsit comuna Cioro- 
glrla complect radio- 
ficată.

Tot in cinstea ale-

comunală. Ti-

Crisiea Marin, 
Nicolae șl

gerilor de deputațl 
In sfaturile populare, 
brigada artistică de 
agitație a pregătit cu 
însuflețire un frumos 
program artistic. Pri
mul spectacol va 
avea loc azi in ziua 
de 2 martie. Noi îl 
așteptăm cu nerăb
dare. Sintem siguri 
că tinerii noștri ar
tiști amatori vor avea 
un succes deosebit.

SOFIA CEAUȘU 
instructor de pio

nieri
ooooo

Primul nostru vot
„Borzești — energo“ era înainte 

doar o haltă, un cătun străjuit dc 
o biserică veche.

Acum, de-a lungul traseului Bor- 
zești-Onești în fața ochilor se des
chide imaginea unui imens șan
tier. Combinatul chimic în cons
trucție, termocentrala intrată cu 
jumătate din capacitate în func
țiune, rafinăria 10 intrată și ea 
de curînd în funcțiune.

Odată cu rafinăria se părea că 
șantierul va dispărea. Realitatea 
însă a fost alta. Alături de șantie
rele industriale se ridică noile 
șantiere de construcții civile de la 
Onești. Zeci de blocuri muncito
rești vor fi terminate în cel mai 
scurt timp. într-unul din aceste 
blocuri vom locui noi, în combi
natul chimic vom lucra tot noi, 
iar pe șoseaua Ce se construiește 
tot noi vom merge în fiecare zi

spre locul de muncă. Iată de 
cuvîntul Borzești are pentru noi 
elevii școlii tehnice de cauciuc 
sintetic, o semnificație deosebită.

Deși ne aflăm în Ploești, la 
școală, totuși gîndul ne-a rămas 
acolo, la Borzești, pe șantierul ma
rilor victorii ale socialismului.

Rezultatele la învățătură sînt 
destul de bune. Ele pot fi și mai 
bune, iar noi ne străduim să ne 
însușim materia predată cit mai 
temeinic, pentru a fi cit mai bine 
pregătiți atunci cînd vom păși în 
fabrica de cauciuc sintetic din ca
drul combinatului chimic.

Pentru condițiile minunate de 
studiu de care ne bucurăm, pen
tru viitorul nostru fericit, astăzi 
vom da primul nostru vot candi- 
daților F.D.P.

AL. IONESCU 
elev

noi. A intervenit pentru perdele 
de protecție cu apă la fabrica de 
sticlă Giulești. Studenții n-au 
avut să regrete încrederea pe 
care au arătat-o colegului lor. A 
fost radioficat căminul. Masa a de
venit mai consistentă și, de la ta- 
cîmuri la fața de masă, și-au făcut 
apariția niște „detalii“ absolut 
necesare. Îmbunătățirea bibliotecii 
este în curs.

Aproape de miezul nopții mă 
despart de tovarășul meu. Nico
lae Bogdan a rămas să lucreze 
deasupra planșetei, sub becul de 
100 de lumini, în fața geamului 
deschis prin care se văd crengile 
fragede.

Mașinile termice îl atrag foarte 
mult. Dar dacă există și altceva 
care îi concentrează energiile, a- 
ceasta este îndeplinirea atentă a 
sarcinilor sale privind nevoile oa
menilor muncii. Mecanic, student 
sau inginer, uriașul cu tîmple 
încărunțite la 33 de ani rămîne 
muncitor, gîndind, simțind și ac- 
ționînd muncitorește.

ȘTEFAN IUREȘ

Vasile 
văzut 

într-o

Bran nu 
niciodată, 
dimineață 
doar că e

Pe 
l-am 
Pînă 
trecută, știam 
tînăr, că are 26-27 de
ani, că e contabil de pro
fesie iar de Vreo doi ani 
secretatul Sfatului popu
lar raional „23 August“. 
Atît. După cum se vede, 
destul de puțin. Tovară
șii de la Consiliul raio
nal F.D.P. mi-au spus 
însă că Vasile Bran a 
fost propus candidat 
pehtru alegerile de la 2 
martie în circumscripția 
raională nr. 70. Și asta 
pentru a doua oară.

— De ce a fost pro
pus tînărul Vasile Bran 
pentru a doua oară can
didat în alegerile pentru 
sfaturile populare ? La 
întrebarea aceasta am ru
gat să ne răspundă cîți- 
va cetățeni din circum
scripția raională nr. 70.

— Vasile Bran este 
bun gospodar — ne spu-

ne tov. Manoliu de pe 
strada Prelungirea Mă- 
tăsarii Noi

Și ne-a 
exemple...

— Anul 
noastră a fost asfaltată, 
s-au plantat pomi de ți-e 
mai mare dragul să 
mergi pe ea acum. Ma
gazinele din cartier sînt 
de asemenea bine apro
vizionate. Avem și o bi
bliotecă acum în cartie
rul nostru.

— Susțin candidatura 
tovarășului Vasile Bran, 
ne-a vorbit tovarășul San
du Victor, pentru tot ce 
s-a realizat în cartierul 
nostru cu sprijinul ne
mijlocit al sfatului popu
lar al cărui secretar este 
candidatul nostru...

De fapt, despre reali
zările înfăptuite în ulti
mul timp de sfatul popu
lar în cartierele raionu
lui mi-au vorbit majori
tatea cetățenilor. Unii

nr. 4.
dat cîteva

trecut strada

s-au referit la străzile 
canalizate (pe o supra
față de 3690 metri li
niari), la cele 425 de 
apartamente nou cons
truite, sau la cele 4
creșe nou înființate. Al
ții mi-au vorbit despre 
noul cinematograf de pe 
bulevardul „30 Decem
brie“ care va fi inaugu
rat zilele acestea, despre 
noua școală nr. 49 cons
truită în cartierul Vatra 
Luminoasă 
cele două 
menajate, 
lista poate 
mult.

Și lucrătorii sfatului 
popular îl prețuiesc pe 
tovarășul Vasile Bran, 
pentru munca sa neobo
sită depusă 
podărirea și 
raionului.

— E un

sau despre 
piețe nou a- 
Și desigur, 

continua încă

pe sc arilor

pentru gos- 
înflorirea

om simplu, 
modest a cărui însufle
țire în muncă e molipsi- 

spustoare... — mi-au

Caricaturistul ROSS ii

aimai mulți lucrători 
sfatului.

...Personal nici acum 
nu-l cunosc pe tovarășul 
Vasile Bran. Dar acum 
știu că cetățenii circum
scripției raionale nr, 70 
îl cunosc și știu de ce 
l-au propus cu dragoste 
drept candidat pentru a- 
legerile în sfaturile 
populare și de ce sînt 
hotărîți cu toții ca as
tăzi să-i dea cu încredere 
votul.

J. ALPIN

Garcaliu este un sat de pescari, 
așezat pe Dunărea Veche la o dis
tanță de o oră de Măcin. Locui
torii de aci 6e mîndresc cu gospo
dăria agricolă colectivă „Pavel 
Tcacenc-o“ care numără astăzi â- 
proapo 300 familii.

Se mîndresc cu spațiosul și ele
gantul cămin cultural construit în 
anii puterii populare. Se mîndresc 
cu talentata lor echipă artistică, 
cu bogata bibliotecă, cu noul cine
matograf.

Se mîndresc cei din Garcaliu și 
cu oasele noi învelite cu olane 
roșii.

Andrei Listrate, președintele 
gospodăriei colective „Pavel Tca- 
cenco" din Carcaliu, e un fiu al 
Dunării. Cînd s-a făcut mai mări
șor, taică-său i-a inițiat în meseria 
de pesoar, meserie care cere multă 
îndemînare, pricepere și curaj. In 
trecut, nu de puține ori revizorul 
piscicol Gheorghe Anton sau cher- 
hanaglul Gheorghe Buzofanu, care 
era deputat liberal, pentru a se 
„distra“ îi înhămau pe pescari, 
printre oare și pe tînărul Listrate 
să tragă sania pe ghiolul Șerban 
sau Cotorișca.

Mizeria, suferințele, umilințele 
la oare erau supuși au îndîrjit șl 
mal mult pe pescarii din Carcaliu 
împotriva celor care exploatau, 
împotriva celor oare semănau, 
vrajba urii de rasă. Printre acești

răzvrătiți se afla și ttnărul An- 
drei Listrate.

In 1957, colectiviștii din Carcau 
!iu s-au convins de destoinicia lui 
Andrei Listrate și l-au .ales preșe
dinte al gospodăriei. înființată în 
1950, gospodăria colectivă din Car
caliu 
toate 
care L.^_ ..
oauza inundațiilor ctt și a secd-‘ 
tei, totuși de pe cele 548 hectare 
pămînt arabil, anul trecut colecti-« 
viștii de aci, datorită unei bune 
organizări a muncii, au obținut 
191 tone grîti, (J.700 kg. grîu ia 

.hectar), 80 tone orz etc.
Iar flotila colectivei din Carca- 

liu compusă din 2 brigăzi, dotată 
cu 82 bărci, 128 taliene, 10 năvoa
de, 2 tifoane, 4.400 vintile, 240 
setei a pescuit 838 tone pește.

In 1957, gospodăria din Carca« 
liu a realizat de la cultuna plan
telor 133 mii Jei, iar de la crește« 
rea animalelor și pescuit 1.495.000 
lei, obțlnînd venituri totale de 
1.655.000 lei. Ținînd cont de meri
tele și capacitatea președintelui 
Andrei Listrate — pescarii Guri 
Fedof, Petuhov Denis, Iacob Hapel 
l-eu propus candidat el F. D. P. 
pentru sfatul popular regional Ga« 
lăți.

_ /odăria colectivă din Car- 
s->a dezvoltat an de ian. Ci’ 
că e situată tntr-o zonă 
agricultura suferă atît d.

SIMON SCHWART? 
corespondent voluntar
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DESPRE ALEQERILE
DIN TRECUT

TÎNÀRUL ACTIVIST
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Am cerut un 
interviu carica
turistului Ross, 
Tema :

— Despre ca
ricaturile dum
neavoastră cu 
inspirație electo. 
rală apărute în 
presa dinainte 
de război...

— Eu, dragă, 
ce am avut de 
spus... am 
senat.

Dintr-un 
tar Ross a 
un maldăr 
caricaturi, 
servi lesne 
au trecut 
zincografie 
mulți ani în ur
mă. Pe spatele 
fiecăreia desci
frăm grăbite ad
notări ale se
cretarului de re
dacție: „Adevă
rul“ — 3 coloa
ne.

— Astea 
apărut prin 1937 
altele, mai de
mult..

Privesc cari
caturile. Dese
natorul ironiza 
mascarada elec
torală de odi
nioară. „Eroul" 
preferat era mal 
ales agentul e- 
lectoral pe ca

re-! recunoșteai după 
distinctiv — ciomagul.

— Protagonistul electoral 
devenise ciomăgașul. Fără el, 
ce s-ar fi făcut tarabele poli
tice de pe vremuri ?

— Cum realizați documen
tarea, pe vremea aceea ?

Ross zimbește.

Elocință electorală

|*U)
tot mai bine ii zicem

< ► Gabriel Bistriceanu are abia 30 de ani. Pînă în
1950 a lucrat la uzina electrică din Vaslui. Mun-

< ► cind cu sîrguință și pricepere el se bucura de stima
< ► și aprecierea tovarășilor săi de muncă.
«[ In anul 1955 I s-a încredințat o sarcină de mare 
«►răspundere: funcția de prim secretar al Comltetu-
< ► Iul raional U.T.M. Focșani. De atunci și pînă as- 
Rtăzi și-a îndeplinit cu conștiinciozitate această sar- 
«►cină. Acum este și membru al comitetului regional 
<► U.T.M. Prin activitatea depusă Gabriel Bistriceanu 
[[s-a făcut cunoscut în tot raionul nostru.
«► Apoi, in 1956 alegătorii din co- 
•‘muna Gura Caliții, împreună cu 
[ [ cei din satul Terchești și cele-
< ► lalte două trei cătune, i-au în- 
[[credințat mandatul de deputat în 
<►sfatul popular raional.
«► Și oamenii n-au greșit. Tînărul 
[ [nostru deputat și-a achitat „cre- 
[ [ ditul“ pe care I l-au acordat ce- 
«> tățenii. Cu sprijinul deputatului 
[[nostru raional s-a construit podul 
[[peste riul Rîbna, pod care leagă 
«►șoseaua națională București-Foc- 
[ [șani de comunele Lacu Baban și 
[[Dealu Lung. Harnicul deputat a 
«►mai rezolvat și alte propuneri.......... ..
T pildă, potrivit unei hotărîri a partidului și guver- 
Ț nulul, s-au dat din rezerva de stat locuri de casă 
«►pentru cetățenii care vroiau să-și construiască gos- 
[[podării noi. Numai că, din pricina unor birocrați 
«►•a noi repartizarea locurilor era întirziată în mod 
[[nejustificat șl se făcea „pe sprinceană“. Cînd oa- 
<► menii au sezisat deputatul, lucrurile au fost puse 
«►imediat pe făgașul cel bun. Costică Teșilă, Avram 
] [Fieraru, Toader Stănică, Aii Anghel și Ion Rogo-

jinaru, toți țărani muncitori întovărășiți, și-au șl 
construit noile lor case.

Un ajutor la fel de mare l-am primit din partea 
tînărului nostru deputat și cu alt prilej, lată des
pre ce este vorba : șoseaua dintre comunele Lacu 
Baban, Gura Caliții și Suvorov, devenise impracti
cabilă pe o porțiune de vreo 5 kilometri. Din loc In 
loc era brăzdată de gropi adinei. Tinerii 
au hotărit să repare prin muncă voluntară șoseaua, 
și-n scurt timp angajamentul lor a fost îndeplinit.

Atunci cînd ne-am sfătuit pe cine să Droounemne-am sfătuit pe cine să propunem 
candidat pentru sfatul popular 
raional gîndurile tuturor s-au 
îndreptat tot la Gabrief Bistri- 
ceanu. Cu prilejul ultimei întîl- 
niri avute cu alegătorii, numeroși 
cetățeni au făcut propuneri me
nite să contribuie la 
țirea condițiilor 
Sperăm, astfel, 
raional ne va 
necesar pentru 
punct sanitar, 
grădinițe, precum șt pentru rezol
varea celorlalte treburi gospo
dărești care se vor ivi de-a lun
gul timpului.

Alegătorii din comuna noastră 
— printre care sînt și mulți ti

neri care votează azi pentru prima oară, ca Maria 
Bughlurlan, Costică Fieraru, Nicolae Cîmpeanu și 
Vasile Ciocianu — îșl vor da votul lor lui Gabriel 
Bistriceanu. Iar eu voi vota la 2 martie pentru a 
doua oară pe tînărul activist al organizației U.T.M.

Anul trecut, de

îmbunătă- 
noastre de viață, 
că sfatul popular 

acorda sprijinul 
îliființarea unui 

înființarea unei

SIMION PĂUN
țăran muncitor din circumscripția electorală 

raională nr. 45 — Focșani, comuna Gura Caliții

li zice bine din gură șeful... — dar 
noi din ciomag !

semnul — Tntîlnlrile cu ciomăgașii 
nu erau plăcute. Dar docu
mentarea nu era n problemă 
să ofere destule surse de ins
pirație. Falsul electoral era fă
țiș, lipsea elementara pudici- 
tate... Ciomagul, țuica și jan
darmul

instalau consilii comunale șl 
alegeau primarii.

— Vreo în tî molare ?
— Sînt atît de multe incit 

nici nu știi pe care s-o evoci 
mai intîi. La niște alegeri, mi
nistrul de interne a ordonat 
posturilor de jandarmi să a- 
resteze pe candidații opoziției. 
Altădată, în fostul județ Trei 
Scaune, prefectul i-a amenin
țat cu moartea pe alegători 
dacă nu votează primarul gu
vernamental. Să-ți mai vor
besc de practica tradițională 
a înscrierii morților pe listele 
de alegători sau de urnele fu
rate ? Dragul meu, nu ne pu
team plinge de lipsa materia
lului faptic...

Observ o caricatură proas
pătă, fără nici o adnotare.

— Este o replică la cele din 
trecut... Astăzi din practica a- 
legerilor de odinioară n-au 
mai rămas decit... subiecte 
pentru interviuri evocatoare.

E. O.

CETAȚENi

ETATENi 
VO TAT I

CETATE ni 
votati

Propagandă electorală

VOTATI
Votati

NEA GHIȚA — Ce mă tot la

a
vo

CETĂȚENI
Votati

_/c^ z

CETATE Hi
VOTATI

CETATENi

VOTATI

Votativotati
^7

ăștia cu pluralul, că tot eu sin gur am să votez pentru toți 1... [ [

I ■——Vr^i

«

formau „majorități“,

După
(între ghioage)

CETATE*« r
V O TA7.alegeri

o

< >
— Acum că am terminat... munca, să ne odihnim pentru ale-o

, [ gelile viitoare 1M

• U'-

Ce vreoiuri, Mache, să nu mai fie nevoie de votul tău!... 
( Inedită — 1958)

[ — Să n’aibă nicio grijă co-
| nul Jorjică.

Morții mei o să-l voteze 
toți... cu ochii închiși.



cu privire la convorbirile dintre delegația 
Guvernului Republicii Populare Romîne 

și a Partidului Muncitoresc Romîn 
și delegația Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Țărănesc Ungar 
și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

ț

ț penii u mei au
* . politică

In Editura de Stat ;; 
pentru literatură

(Continuare din pag. l-a)
său frățesc, de care poporul ungar îți amintește cu recunoștință. 
Pctporul romîn se bucură că oamenii muncii unguri au zdrobit con
trarevoluția, au lichidat urmările sale grave și au obținut succese 
în dezvoltarea politică, economică și culturală a țării.

Ambele părți subliniază necesitatea de a acționa cu hotărlre îm
potriva oricăror încercări de amestec din partea cercurilor Impe
rialiste in treburile interne ale țărilor care construiesc socialismul, 
de a întări neîncetat vigilența față de orice încercare a dușmanu
lui' de clasă care urmărește să submineze și să slăbească puterea 
populară.

II.
Relațiile dintre țările noastre socialiste și-au găsit o puternică 

expresie în Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
— document istoric al colaborării multilaterale romîno-ungare — 
semnat la 24 Ianuarie 1948. Relațiile dintre cele două țări s-au dez
voltat cu succes in spiritul acestui tratat.

In cursul tratativelor, cele două părți au căzut de acord să ex
tindă și să dezvolte și in viitor colaborarea economică dintre Re
publica Populară Romînă și Republica Populară Ungară. In anii 
următori se va intensifica schimbul de mărfuri între cele două 
țări; în acest scop se va încheia un acord comercial pe anii 
1958—1960.

Cele două delegații ău convenit să formeze o Comisie guverna
mentală mixtă romîno-ungară de colaborare economică. Comisia 
va îndruma și dezvolta colaborarea economică bilaterală, ținînd 
cont de recomandările Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Ambele delegații constată cu satisfacție că relațiile culturale din
tre cele două țări se dezvoltă cu succes, potrivit convenției cultu
rale încheiate acum zece ani între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară. Această colaborare va fi dezvoltată și 
în viitor în toate domeniile vieții culturale, în special în vederea 
studierii luptelor istorice comune pentru libertate și independență 
națională a popoarelor romîn și ungar și in vederea cultivării și 
valorificării tradițiilor revoluționare comune. Părțile au hoțărit să 
promoveze o mai bună cunoaștere reciprocă a rezultatelor din toate 
domeniile construcției socialiste.

Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară, care 
fac parte din marea familie frățească a lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică iși exprimă hotărîrea fermă- de a con
tribui și pe viitor prin toate mijloacele la întărirea unității lagăru
lui socialist.

III
Guvernele romîn și ungar, care împreună cu celelalte țări ale 

lagărului socialist duc cu consecvență politica de coexistență paș
nică, constată cu satisfacție că principiile de bază ale acestei po
litici sînt sprijinite activ de către cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice internaționale. Aceste principii sînt aplicate cu succes în 
relațiile dintre țările socialiste și numeroase țări nesocialiste din 
Europa, Asia și Africa.

Republica Populară Romină și Republica Populară Ungară în re
lațiile lor internaționale vor aplica și in viitor principiile Chartei 
O.N.U., care obligă atit statele mari cit și statele mici ca pe baza 
egalității și a respectului reciproc să-și unească eforturile în vede
rea menținerii păcii și securității internaționale.

Părțile sprijină propunerea Republicii Democrate Germane ca 
cele două state germane Să înceapă tratative directe în 
scopul unificării Germaniei ca trupele străine de pe teritoriul 
Germaniei, precum și pe teritoriul celorlalte țări din Europa apu
seana și răsăriteană să fie retrase, ca cele două state germane 
să renunțe la înzestrarea armatelor lor cu arma nucleară. Ambele 
popoare sint interesate vital ca militarismul german să nu mal 
poată periclita din nou securitatea popoarelor Europei și pacea 
lumii.

Guvernul ungar a primit'cu aprobare și sprijină mesajul Guver
nului romîn adresat guvernelor țărilor balcanice. Acest mesaj co
respunde nu numai intereselor țărilor din Sud-Estul Europei, prin
tre care și Ungaria ci este și o inițiativă de mare importanță 
pentru cauza păcii generale.

Cele două guverne sînt intrutotul de acord cu propunerea Gu
vernului polonez ca pe teritoriul Republicii Populare Polone, Repu
blicii Cehoslovace și al Republicii Democrate Germane, precum și 
pe teritoriul Republicii Federale Germane să ia ființă o zonă denu- 
clearizată

Guvernele Republicii Populare Romîne și Republicii Populare 
Ungare salută inițiativa Guvernului Republicii Populare Chineze și 
a Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene cu privire la 
retragerea voluntarilor chinezi din Coreea. Această inițiativă con
stituie o prețioasă contribuție la rezolvarea pașnică a problemei 
coreene, la destinderea încordării internaționale, la consolidarea 
păcii

Părțile iși exprimă simpatia și solidaritatea lor față de lupta 
popoarelor arabe și a altor popoare din Asia și Africa pe care 
acestea o duc in vederea scutură rii definitive a jugului colonial, 
pentru independență și securitatea lor deplină.

Guvernele romîn și ungar sprijină propunerile Guvernului So
vietic cu privire la convocarea unei conferințe la cel mai inalt

nivel, considerînd că ele corespund intereselor vitale ale păcii și 
securității popoarelor. O asemenea conferință ar deschide calea 
spre rezolvarea problemelor internaționale mai complexe.

Totodată cele două delegații nu pot să nu tină seama de pri
mejdia pe care o prezintă politica „de pe poziții de forță" dusă in 
continuare de puterile occidentale, in primul rînd de cercurile gu
vernamentale ale Statelor Unite ale Americii.

Intensificarea cursei înarmărilor și a războiului rece, crearea 
unui sistem de baze militare în jurul țărilor socialiste, instalarea 
rampelor de lansare a rachetelor cu încărcătură nucleară pe teri
toriile țărilor membre ale N.A.T.O., provoacă îngrijorarea legitimă 
a popoarelor.

Potrivit cu voința popoarelor lor. Guvernele romîn și ungar 
resping încercările Guvernului S.U.A. de a face din orînduirea 
socială a unor țări socialiste din Europa obiectul unor negocieri 
internaționale. Ele consideră astfel de încercări drept o imixtiune 
inadmisibilă în treburile interne ale statelor noastre suverane.

Atita vreme cît există Pactul agresiv al Atlanticului de nord și 
nu s-a realizat securitatea colectivă în Europa, Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Ungară vor continua să-și aducă 
întreaga lor contribuție la întărirea organizației Tratatului de la 
Varșovia. Această organizație apără securitatea și independența 
statelor socialiste și pacea Europei.

IV.
Colaborarea rodnică realizată între Partidul Muncitoresc Romîn 

și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar constituie garanția de 
bază pentru adîncirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară. Par
tidelor noastre le revine misiunea istorică de a conduce popoarele 
celor două țări pe drumul construirii socialismului.

Schimbul de păreri între cele două partide a demonstrat deplina 
lor unitate de vederi în problemele fundamentale ale mișcării co
muniste internaționale. Cele două delegații subliniază importanța 
istorică a Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, ținută la Moscova cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie; hotărîrile luate 
de aceasta constituie un mare ajutor pentru partidele noastre ca și 
pentru mișcarea comunistă internațională.

Cele două delegații de partid, apreciind importanța deosebită a 
colaborării și relațiilor tovărășești dintre partidele lor, vor dezbate 
și în viitor în comun problemele cele mai însemnate ale luptei 
pentru socialism și pace.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar se conduc în întreaga lor activitate, în construirea socialis
mului după teoria marxist-leninistă. Ele învață din bogata expe
riență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a celorlalte 
partide comuniste și muncitorești și aplică în mod creator prin
cipiile generale ale marxism-leninismului, ținînd seama de parti
cularitățile naționale.

Cele două partide își reafirmă hotărîrea de a lupta în mod con
secvent împotriva oricăror încercări de revizuire a marxism-leni
nismului și pentru lichidarea dogmatismului și sectarismului. In 
etapa actuală revizionismul reprezintă principalul pericol în miș
carea muncitorească internațională. Cele două partide luptă împo
triva apologeților capitalismului, împotriva concepțiilor reformiste 
și oportuniste și împotriva influenței ideologiei burgheze, pentru 
întărirea rolului conducător al partidului în viața economică, poli
tică și culturală.

Cele două partide educă poporul romîn șl ungar în spiritul in
ternaționalismului proletar și combat cu hotărîre naționalismul 
burghez sub orice formă s-ar manifesta.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar subliniază că cimentarea alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare sub conducerea clasei, muncitoare, întărirea 
permanentă a legăturilor cu mase le, unitatea și disciplina de fier 
a partidului, aplicarea cu consecvență a principiilor leniniste în 
munca de partid asigură consolidarea rezultatelor obținute și noi 
succese ale oamenilor muncii din cele două țări.

Partidul Muncitoresc Rornin și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar au hotărît lărgirea relațiilor dintre cele două partide, ex
tinderea schimbului de delegații a studierii reciproce a experienței 
in munca de partid, precum și a schimbului de documente și al 
presei de partid.

★ * ★
Rezultatele tratativelor au confirmat pe deplin necesitatea și 

importanța contactului direct dintre conducătorii celor două țări și 
a schimbului de păreri în problemele de interes comun ; asemenea 
contacte vor fi întreținute și în viitor.

Vizita în Republica Populară Romină a delegației guvernamen
tale și de partid a Republicii Populare Ungare și tratativele care 
s-au încheiat cu deplin succes au prilejuit o puternică manifestare 
a sentimentelor de profund respect și dragoste care unesc cele două 
popoare și au adus o contribuție însemnată ia cimentarea și dez
voltarea prieteniei între ele.

Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară depun 
toate eforturile pentru dezvoltarea și adîncirea colaborării frățești, 
socialiste, existente între ele, pentru întărirea prieteniei și unității 
indestructibile a țărilor marelui lagăr al socialismujui în frunte cu 
Uniunea Sovietică și vor contribui prin toate acțiunile lor la cauza 
nobilă a păcii și colaborării Intre popor re.
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Instituirea 
premiului 

„Casca de aur
Recent, conducerea combinatu

lui carbonifer din Valea Jiului a 
instituit premiul „Casca de 
care se va decerna periodic 
tonalului tehnico-ingineresc 
exploatările carbonifere ' ale 
tui bazin, ca răsplată pentru con
tribuția adusă la sporirea produc
ției de cărbune. Instituirea acestui 
premiu constituie un stimulent 
pentru ingirterii și tehnicienii din 
minele Văii Jiului in sprijinirea 
activității brigăzilor de mineri. 
Premiul „Casca de aur“ se va de
cerna cu prilejul zilelor de 1 Mai, 
de „Ziua minerului“, precum și cu 
ocazia zilelor de 7 Noiembrie fi 
30 Decembrie.

«

aur“ 
per- 
din 

aces-

Pentru deiegația guvernamentală 
și de partid 

a Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Pentru delegația guvernamentală 
șl de partid 

a Republicii Populare Ungare, 
Kddâr Jânos

București, 26 februarie 1958.

Ciclu de filme cu prilejul 
Zilei internaționale a femeii Produse valorificate

Cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii Direcția rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor in co
laborare cu Întreprinderea cinema
tografică de stat a orașului Bucu
rești prezintă între 6 și 12 mărtle. 
la cinematograful Victoria din Ca
pitală un ciclu de filme inspirate 
din lupta și activitatea- creatoare 
a femeilor Ciclul ua cuprinde fil
mele ..Roza viaturilor" realizat 
de studiourile ..Defa"-Berlin in 
colaborare cu Federația democrată 
internațională a femeilor (6 mar
tie), „Maclo-jia". film mexican (7 
martie), „Erupția'', producție a

Studioului cinematografic „Bucu
rești“ (8 martie) „învățătoarea 
din Șatrti" (9 martie), „Garnizoa
na nemuritoare" — (10 martie) și 
..Trepte abrupte" (11 martie), rea
lizări ale cinematografiei sovietice 
șl „Roma orele II" film italian (12 
martie)

In săptămlna de la 3 la 9 mar
tie la cinematograful Central va 
fl prezentat filmul „Fata mexica
nă", iar la cinematografele Ma- 
gheru, I. C. Frimu. Aurel Vlalcu 
șl Vaslle Roaită filmul sovietic 
„Flacăra stinsă".

prin
La tntilnirile cu 

candidata F.D.P.. nu
meroși colectiviști, 
întovărășiți și țărani ' 
muncitori cu gospo
dării individuale din 
comunele raioanelor 
Tr, Măgurele și Ale
xandria din regiunea 
București, s-au anga
jat să valorifice prin 
cooperative importan-

întreprinderi fruntașe
Pentru realizările dobîndite în 

cel de-al doilea semestru al anu
lui 1957 Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și C.C. 
al Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și telecomunicații au 
acordat unităților feroviare frun
tașă pe țară distincția Steagul 
Roșu de producție.

In sectorul industrial. Steagul 
Roșu de producție a revenit pen

tru a doua oară consecutiv, Com
plexului C.F.R. „Grivița Roșie“ 
din Capitală, care, mărind pro
ductivitatea muncii în semestrul 
11 al anului 1957 cu 3,84 la sută 
a depășit sarcinile la producția 
globală cu 2,1 la sută.

în sectorul tracțiunii această 
distincție a revenit Depoului 
C.F.R. Sibiu iar în sectorul miș
care — stației C.F.R. Coșlariu.

INFORMAȚII
Lărgind sfera activității sale, 

O. N. T. „Carpăți" organizează 
schimburi de turiști și cu ocazia 
campionatelor sportive Internațio
nale Astfel, in ziua de 1 martie 
orele 12,50 au plecat din București 
un grup de turiști care vor asista 
la campionatele europene de tenis 
de masă de la Budapesta.

Grupul se compune din ziariști, 
specialiști și amatori. In cadrul

programului turiștii vor vizita ora
șul Budapesta.

★
Luni 3 martie, la ora 18, tov. H. 

Panaitescu. membru al delegației 
culturale romtne care a vizitat 
India, Birmania șl Ceylon va con
ferenția la sediul Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii din 
str. Biserica Amzei nr. 5-7 despre 
..Impresii dintr-o călătorie în In
dia, Birmania și Ceylon“.

cooperative
se agricole din sur
plusul lor.

In ziua de 28 fe
bruarie din satele a- 
cestor două raioane 
au pornit către ba
zele de recepție peste 
1300 de Căruțe și un 
mare număr de auto
camioane ale gospo
dăriilor agricole co
lective încărcate cu'

sări. vlndute coope
rativelor in ultimele 
10 zile. Țăranii mun
citori din aceste două 
raioane au adus in a- 
ceastă zi la bazele de 
recepție peste 2300 
tone grtu șl porumb, 
200 tone de floarea 
soarelui, 218.000 ouă, 
aproape 800 kg. pă-

Recreația e prea scurtă pentru ca bibliotecara Școlii medii nr. 1 din Timișoara să poată da fte- 
cărui elev cartea dorită

Mărturii ale publiciștilor romîni despre
Trecuta epocă a „Fraților44 

și „Hoților44
un document de studiu, un prilej 
de meditație.

Publicistica romînă a fost ilus
trată de cîteva nume care au alcă
tuit „batalionul de șoc“ al presei 
democrate. Arghezi, Cocea, Zaba- 
ria Stapcu, Geo Bogza, Scarlat 
Calimachi au fost printre primii. 
Articolele lor adunate în diferite 
volume apărute după 23 August 
1944, constituie o adevărată oglin
dă o moravurilor care au dominat 
viața socială a țării înainte de 
eliberarea de către Armata Sovie
tică. Cît despre virulența artico
lelor cuprinse în aceste culegeri, 
un singur exemplu va fi edifica
tor. Cei mai în vîrstă poves
tesc că în ziua în care a apărut 
articolul lui Tudor Arghezi 
„Baroane“ copoii siguranței mer
geau înebuniți din chioșc în 
chioșc pentru a confisca ulti
mele numere nevîndute. La 
cîteva ore după apariție ziarul de
venise un articol al bursei negre. 
Oamenii și-l treceau unul altuia 
avînd satisfacția unei răfuieli de 
mult așteptate.

Pagini din carnetul de însem
nări al unui publicist... Cîteva 
rinduri, o idee, un moment schi
țat. în urmă cu ani, din aceste 
frînturi s-au născut articolele, re
portajele sau pamfletele vremii.

Volumul Ini Scarlat Calimachi ___ _ ______
„Căderea Babilonului“ oferă ne- celebrele afaceri care i-au asigu- 
numărate exemple din acestea. In 
răgazul dintre cele două războaie 
țara devenise „pașalîcul lui Bră- 
tianu“. Din cînd în cînd pentru 
variație regele chema la cîrma 
țării „triumviratul“ Maniu-Vaida- 
Mihalache, sau alte lepădături po
litice care urmăreau să împingă 
țara în brațele fascismului. De 
foarte multe ori „personalitățile“ 
își datorau rolul jucat în viața po
litică a țării „simpatiei“ unor de- 
suuri parfumate. în acest timp 
Scarlat Calimachi putea să no
teze într-o inscripție lapidară: 
„Copiii proletarilor se nasc în săli 
îmbîcsite de spital sau în colibe 
întunecoase pe saltele de paie. Ei 
cresc în praful străzilor, se bălă
cesc în noroiul abject al mahalale
lor, mor neplînși de nimeni între 
brațele neputicioase ale mamei 
sau uitați intr-un colț de odaie“.

Timpul este un muzeu care con
sacră amintirile. In deosebi dacă 
cronicarii se străduiesc să le aș
tearnă pe albul hîrtiei. După ani 
de zile de la apariția sa articolul 
sau reportajul trăiește cea de a 
doua existență a sa. Oamenii se 
apleacă asupra foilor îngălbenite 
de vreme, se străduiesc să le des
copere sensuri noi, să descifreze 
în slova bătrînească semnele pre
vestitoare ale marilor transfor
mări care s-au înfăptuit. Apărut în 
„anii împotrivirii“ sau „după alun
garea faraonilor“ articolul repre
zintă un document viu, o perma
nență în actualitate. El este re
zultatul unui sentiment 
responsabilitate față de 
meni, față de idealurile lor, 
de zugrăvirea trecutului pe 
l-au avut de înfruntat. Pentru ge
nerațiile tinere articolul devine

de 
oa- 
față 
care

In laboratorul întreprinderii I.C. I.L. din Capitală, ing. Elena 
Dinescu determin# procentul de grăsimi din lapte cu ajutorul 

aparatului „Sexlet“

. în general Romînia a fost o 
țară care importa foarte multe 
produso din străinătate. Printre 
altele am importat regi, constitu
ții, inspectori financiari. Parla
mentarismul a fost tot o marfă de 
import. In acest domeniu însă bur- 
ghezo-moșicrimea romină și-a în
trecut dascălii. Intr-unui din arti
colele scrise în 1937 Geo Bogza 
nota: „Primul cuvînt din vocabu
larul electoral este : Fraților l Al 
doilea: Hoții 1 Intre fraților și 
hoții se sbate toată elocvența ora
torilor 
litatea 
todele 
vencu 
ficate. 
cheiau 
XX. Secol nou, 
nică nouă. Pe „aleșii poporului“, 
acei care populau fumoarele ve
chiului Parlament, în urmă cu ani, 
Zaharia Stancu i-a caracterizat 
astfel: „deputății în orice discu
ție dau dovadă că nici nu sînt 
pregătiți pentru misiunea lor, nici 
conștienți de răspunderea pe care 
o au față de cei ce le plătesc le
nea și gluma, masa și patul și a- 
ventura“. Același scriitor avea să 
califice epoca sa drept „epoca der
bedeilor improvizați în slujite 'i ai 
poporului“. Cu ajutorul lor marea 
burghezie romînească a încheiat

și este cuprinsă toată rea- 
campanici electorale“. Me- 

„bătrînești“ ale lui Cala
și Tipătescu erau revalori- 
Esrrocheriile politice se în- 
la nivelul impus de secolul 

oameni noi, teh-

Exponate pentru Tîrgul 
internațional de la 

Pekin
în cursul lunii februarie au fost 

expediate din portul Constanța, 
cu destinația RP. Chineză, un 
mare număr de mașini, utilaje, in
stalații industriale, aparate optice, 
articole metalice și electrotehnice 
și alte produse fabricate de indus
tria noastră grea care vor fi ex
puse la tîrgul internațional de la 
Pekin ce urmează să se deschidă 
la începutul lunii mai’. Pentru a- 
cest tîrg internațional au executat 
produse aproape 50 de întreprin- 

ale industriei grele.

Lucruri pe care
e bine sâ le știe astăzi

TINERETUL...

rat un renume solid în lumea fi
nanțelor (afacerea Skoda „capodo
pera pseudodemocrației romînești“ 
cum a denumit-o Scarlat Calima
chi și altele asemănătoare ei).

Toată ierarhia vieții sociale era 
mașinată de arivism și corupție. In- 
cepînd de sus, de la guvernul care 
bătea apa-n piuă și pînă la „ne
număratele paiațe politice care 
stau cocoțate pe tronul tuturor 
demnităților naționale“ politica 
țării era guvernată de aceeași 
burghezie care, cu sprijinul impe
rialismului străin, jefuia țara. Tre
buia însă un decor legal care să 
încerce să ascundă întreaga mas
caradă. L-au oferit alegerile regi
zate de guvernele monstruoasei 
coaliții. Vechea lozincă răminea 
în picioare : „Pleacă ai noștri, vin 
ai noștri“. Bineînțeles dacă „ai 
noștri“ se hotărau să plece.

Tragismul Romîniei, țară care 
deținea un loc de frunte în ceea 
ce privește analfabetismul, morta
litatea infantilă și răspîndirea bo
lilor sociale impunea trezirea con-

Foto: Agerpres

(Urmare din pag. l-a)

Cu o lună înainte de alegeri, 
am primit însărcinarea, ca în afară 
de București și Țurnu-Severin, să 
candidez pe listele Blocului Mun
citoresc Țărănesc și la Oradea în 
fostul județ Bihor.

Cu trei săptămîni înainte de a- 
legeri am pornit la fața locului 
pentru depunerea candidaturilor și 
propagarea programului Blocului.

Față de măsura luată de gu
vern, de a bloca în oraș pe dele
gații și propagandiștii noștri — 
prin născocirea faimoaselor „ba
riere“ — noi cei din Bloc a tre
buit să inaugurăm, în cel mai 
strict secret, o contramăsură — a- 
ceea de a circula pe cărări lătu
ralnice, evitînd drumurile princi
pale și de a lua contact cu parti
zanii noștri numai noaptea. Acest 
plan însă cerea o organizație cu 
rădăcini adinei în
oraș cît și la sate — lucru ce s-a 
dovedit a fi — grație grupului co
munist care activa în rîndurfle 
Blocului.

Așa că, după 2—3 zile de pu
nere la punct a acestei rețele și 
de alcătuire a două echipe, ambele 
au pornit la drum, fiecare bineîn
țeles în altă direcție.

Programul nostru se termina cu 
vizitarea unui tîrgușor, unde am 
reușit să ținem și acolo ședința 
proiectată. Era și timpul, căci co
poii reacțiunii — jandarmii — ne 
și luaseră urma, ne-au cerut ac
tele și ne-au dus la gară, expe- noastră patrie.

mase, atît la

diindu-ne cu primul tren spre O- 
radea. Sosiseră însă prea tîrziu: 
munca noastră avea să-și arate 
roadele curînd. Rezultatul l-au 
confirmat cele peste 9.700 de vo
turi în favoarea noastră pe care 
au fost nevoiți să le recunoască 
autoritățile burgheze. Aceste a- 
proape zece mii de voturi repre
zentau peste 14 la sută din tota
lul voturilor exprimate în județ. 
Desigur, numărul voturilor pri
mite fusese mult mai mare. Siste
mul electoral burghez falsifica însă 
rezultatele printr-o gamă de me
tode.

Astăzi, sutele de mii de tineri 
care se prezintă în fața urnelor 
pentru a alege deputați în sfatu
rile populare, se bucură de drep
turi cetățenești 
terea populară 
acorde maselor 
muncii. înalta
a cetățenilor patriei, întregul nos
tru sistem electoral profund de
mocratic dau alegerilor un carac
ter sărbătoresc la care este chemat 
să participe întregul popor romîn, 
stăpîn pe destinele sale. Tineretul 
trebuie să fie demn de viața nouă 
pe care o trăiește și pe care noi, 
cei mai în vîrstă, am rîvnit-o multe 
decenii.

De aceea, este de datoria tine
retului să se arate demn de con
dițiile minunate de dezvoltare pe 
care i le-a asigurat partidul, și să 
nu-și precupețească forțele pentru 
izbînda socialismului în scumpa

pe care numai pu- 
este în stare să le 
largi de oameni ai 
conștiință politică

științei cetățenești. Este tocmai 
lucrul pe care publiciștii demo- 
crați ai vremii s-au străduit să-1 
facă. Astăzi articolele lor — pagi
nile din trecut, capătă o valoare 
nouă care’ depășește stadiul strict 
documentar. Ele oferă posibilita
tea de a raporta realizările prezen
tului la un moment istoric nu prea 
îndepărtat. Comparația este abso
lut necesară. In special pentru ti
neret. Amintirile nu au pierit din 
mintea generațiilor mature. Este 
și firesc. Important este ca aceste 
amintiri să ajungă și Ia acei care 
nu au trăit din greu anii tulburi 
și aspri ai împotrivirii. In felul a- 
cesta tineretul va prețui mai bine 
și va înțelege sensul vieții sale noi 
și fericite.

H. FABIAN

(CrlXEMàlTOttltAFE)

Ciulinii Bărăganului — PATRIA, 
BUCUREȘTI ; Coordonate necu
noscute - 23 AUGUST. LIBERTĂ
ȚII ; Llzzle Mac Kay - ELENA 
PAVEL, FLACARA ; Flacăra stin
să - MAGHERU, I. C. FRIMU, 
CULTURAL ; Hamlet - V. ALEC- 
SANDR1 ; Deputatul de Baltica — 
CENTRAL; Tigrii zburători — 
LUMINA. 20 DECEMBRIE (Fe
rentari) ; Articolul 420 - VICTO
RIA, VASILE ROAITA, MIORIȚA, 
POPULAR ; Intîlnire 
DOINA : Moulln rouge — MAXIM 
GORKI : Copilărie în Donbas — 
ALEX. POPOV ; Un program de 
filme documentare — TIMPURI 
NOI ; Două lozuri - TINERETU
LUI ; Umbre în plină zi — ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE: 
Soldați» - GH. DOJA, ILIE PIN- 
TILIE : Vînătoare tragică — GRI
VIȚA ; Simfonia Leningradului — 
CONSTANTIN DAVID : O scri
soare pierdută — UNIREA, A- 
LIANȚA ; O lecție a Istoriei — 
ALEX. SAHIA. DONCA SIMO. 
OLGA BANCIC; Luptătorul și 
clownul — ARTA : Călătorie în ti
nerețe — MUNCA ; Mtndrle — M. 
EMINESCU ; Taifun la Nagasaki— 
1 MAI : O zînă ca-n povești — 
complectare Balonul roșu — VOL
GA ; Oala cu 5 picioare — N. 
BALCESCI’ 'rtrennărit.a — G. 
COȘBUC

la bal —



Din viața tineretului lumii

AU LUAT SFÎRȘIT

care ne-a vizitat țara PERSECUTAREA TINERILOR

PATRIOTI ALGERIENI

CONTINUA

LUCRĂRILE CONGRESULUI
U.T. SĂTESC DIN POLONIA

Sosirea la Budapesta
a delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Ungare

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: In după-amiaza 
de 28 februarie delegația guver
namentală și de partid a R.P. 
Ungare care a vizitat R.P. Ro
mînă a sosit la punctul de fron
tieră Biharkeresztes. In gara, 
pavoazată cu steaguri ungare și 
romîne și cu lozinci în cinstea 
prieteniei între cele două popoa
re, s-au strîns mii de oameni ai 
muncii din localitățile învecinate 
sosiți aici pentru a saluta dele
gația. Membrii delegației au fost 
salutați de Bela Biszku, membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central ai Partidului Munci
toresc Socialist Ungar și minis
tru de Interne al R.P. Ungare,

Jozsef Sandor, membru al C.C. 
al P.M.S.U., precum și de condu
cători ai organizațiilor locale ale 
P.M.S.U. După ce a trecut în re
vistă compania de onoare, Kădăr 
Jânos a rostit o scurtă cuvîntare. 
A subliniat printre altele că vizita 
de prietenie în Republica Popu
lară Romînă a avut ca prim scop 
să întărească și mai mult cola
borarea dintre cele două popoare. 
„Sîntem convinși că unitatea din
tre popoarele noastre ne va per
mite să mergem înainte spre re
zultate și mai importante“ 
a spus Kădăr Jânos.

In drum spre Budapesta, 
gările Puespoekladany și 
nok, trenul special al delegației

guvernamentale ți de partid a 
R.P. Ungare a fost de asemenea 
întîmpinat de mai multe mii de 
oameni ai muncii.

In seara zilei de 28 februarie 
delegația guvernamentală și de 
partid a R.P. Ungare a sosit la 
Budapesta. împreună cu delegația 
s-a întors și Ion Popescu, amba
sadorul R.P.R., la Budapesta.

In gara Budapesta, pavoazată 
cu steagurile celor două țări, de
legația a fost primită de Mun- 
nich Perene, președintele Consi
liului de Miniștri și de numeroase 
personalități de frunte din viața 
politică, economică și culturală

După cum anunță agenția 
PAP la 1 martie și-a încheiat 
lucrările primul Congres al 
Uniunii Tineretului Sătesc d'.n 
Polonia.

Congresul a adoptat decla- 
rația-program a uniunii, in 
care se arată că ideologia a- 
cestei uniuni este socialismul. 
Declarația fixează sarcinile 
uniunii în domeniul educării 
tineretului în spiritul socialis
mului, participării tineretului 
sătesc la realizarea programu
lui îndreptat spre avintul con
tinuu al agriculțurii țării.

Congresul a adoptat de ase
menea statutul uniunii și a 
ales conducerea centrală, co
misia centrală de revizie și 
comisia de judecată tovără
șească.

Oniwetok. Demonstrația s-a 
desfășurat sub lozincile : „în
cetați experiențele nucleare I 
„Rodați Okinava Japoniei I, 
Nu admitem transformarea Oki- 
nawei într-un focar al războiu
lui atomic !“.

Ziarul „L’Humanité“ anunță 
că la 27 februarie a Început la 
Constantine procesul a 20 de 
tineri patrioți algerieni acu
zați de participare la mișcarea 
de eliberare națională. Alți 13 
algerieni vor fi judecați în 
lipsă.

ÎMPOTRIVA ATROCITĂȚILOR

DIN ALGERIA

TELEGRAMĂ
Tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 

și Chivu Stoica
București

Dragi tovarăși,
lntorcindu-ne în patrie din minunata țară a poporului frate ro- 

mîn, mulțumim fierbinte în numele guvernului R.P. Ungare și al 
Pariidului Muncitoresc Socialist Ungar ca și în numele întregului 
popor ungar, guvernului Republicii Populare Romîne și Partidului 
Muncitoresc Romin pentru primirea tovărășească și prietenească 
de care ne-am bucurat în timpul șederii noastre în R.P. Romînă.

Exprimăm mulțumirile noastre pentru numeroasele clipe emo
ționante și pentru nenumăratele manifestări de adevărată dragoste 
frățească cu care delegația noastră a fost întîmpinată de populația 
orașelor și satelor din Romînia, de reprezentanții muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor romîni. Noi am simțit în toate prețuirea 
și stima poporului romîn față de întregul popor ungar.

Vizita și tratativele noastre care au decurs într-o atmosferă to
vărășească au însemnat un important pas înainte pentru cauza 
prieteniei și colaborării noastre, călite în lupta comună pentru 
construirea socialismului.

Am văzut faptele mărețe de care a fost capabil poporul romîn 
care în condiții de libertate într-un deceniu și-a dezvoltat țara în
tr-un ritm nemaivăzut, a construit obiective industriale uriașe și a 
obținut rezultate mari în dezvoltarea socialistă a agriculturii. Am 
văzut întruchiparea forței creato« re a poporului romîn în numeroa
sele manifestări culturale la care am asistat în timpul vizitei noas
tre în Romînia. Am văzut de asemenea că poporul romîn își iu
bește fierbinte partidul, guvernul popular și urmează cu fidelitate 
spre socialism clasa muncitoare din Romînia. călită în lupte revo
luționare.

In regiunile în care trăiesc naționalități conlocuitoare, cum sînt 
regiunile în care locuiesc unguri, am avut ocazia în cursul vizitei 
noastre să constatăm că Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul 
R.P. Romîne duc o politică marxist-leninistă în problema națio
nală ; populația ungară din Romînia se bucură de egalitate deplină 
în drepturi, fapt care contribuie în mare măsură la întărirea uni
tății trainice a celor ce muncesc.

Părăsind teritoriul Romîniei vecine și prietene, ne exprimăm în
că odată convingerea că prietenia popoarelor noastre constituie 
unul din izvoarele dezvoltării continue a ambelor țări. Adîncirea 
și pe viitor a acestei prietenii — scopul întîlnirii noastre — con
tribuie la întărirea familiei țărilor socialiste în frunte cu U.R.S.S., 
precum și la consolidarea continuă a unității lor și la asigurarea 
păcii.

Ne exprimăm încăodată dorința fierbinte ca oamenii muncii din 
R.P. Romînă să obțină noi și mari succese pentru înflorirea patriei 
lor.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul Republicii 
Populare Romîne.

Trăiască prietenia veșnică șl de nezdruncinat a popoarelor ro
mîn și ungar 1

Trăiască unitatea de neclintit a lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică 1 

. Trăiască pacea 1
DELEGATIA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 

MUNCITORESC ȚĂRĂNESC UNGAR 
ȘI A PARTIDULUI MUNCITORESC 

SOCIALIST UNGAR
28 februarie 1958

în . .
Szol- ungară, precum și de oameni ai 

muncii din Budapesta.
După ce Kădăr Jânos și Mtin- 

nich Ferenc au trecut în revistă 
compania de onoare F. Mtinnich, 
președintele Consiliului de Mini
ștri, a rostit o scurtă cuvîntare 
în care a subliniat interesul cu 
care poporul ungar a urmărit vi
zita delegației guvernamentale și 
de partid a R.P, Ungare în R.P. 
Romînă. Vorbitorul a relevat im
portanța acestei vizite și a scos 
în evidență ajutorul dat de Ro- 
mînia Ungariei în perioada grea 
care a urmat contrarevoluției, 
contribuind astfel la refacerea ță
rii. „Astăzi, a spus el, Ungaria 
nu mai este un punct slab ci un 
bastion puternic în frontul lagă
rului socialist și al păcii“. Miin- 
nich Ferenc a subliniat că în 
cursul celor 10 ani care au tre
cut, conștiința unirii frățești între 
cele două popoare s-a adîncit tot 
mai mult. „Noi vom continua să 
luptăm în țara noastră, a adău
gat vorbitorul, împotriva națio
naliștilor și a șoviniștilor care ar 
vrea să spargă această unitate“.

A luat apoi cuvîntul Kădăr Jâ- 
nos care a spus printre altele: 
„In primul rlnd am vrut să mul
țumim prietenilor noștri romîni 
pentru ajutorul pe care ni 1-au 
dat în momentele de grele încer
cări prin care am trecut, apoi 
am căutat să întărim prietenia 
ungaro-romînă și să extindem co
laborarea dintre țările noastre în 
toate domeniile posibile. Revenim 
astăzi în patrie cu conștiința sar- 
cinei îndeplinite. Avem sentimen
tul că am reușit să întărim priete
nie ungaro-romînă. Sîntem con
vinși că prietenia dintre țările so
cialiste este astăzi factorul cel 
mai important din lume pentru ca 
toate popoarele să poată trăi in 
pace șl în condiții de coexistență 
pașnică. Pot să afirm că vizita 
noastră în Rominia ne-a convins 
de faptul că politica noastră și 
prietenia dintre noi nu se limi
tează numai la politica și priete
nia dintre cercurile conducătoare 
ci exprimă și prietenia dintre po
poarele celor două țări.

Tn încheiere, Kădăr Jânos a a- 
rătat apropierea istorică dintre 
cele două popoare și necesitatea 
de a elimina toate vestigiile po
liticii din trecut care a căutat să 
învrăjbească cele două popoare. 
Aceasta corespunde interesului 
celor două popoare.

Mitingul de la gara Budapesta 
a luat sfîrșit în acordurile Inter
naționalei.

li

Exprimînd starea de spirit 
opiniei publice i 
mare grup de stude

a 
opiniei publice japoneze, un 
mare grup de studenti din To
kio a demonstrat la 1 martie 
în fața clădirii ambasadei ame
ricane, cerînd contramandarea 
experiențelor nucleare proiectate 
de guvernul S.UA. pe atolul

' La un miting care a avut loc 
la 28 februarie la Universita
tea din Manchester a fost a- 
doptată o rezoluție de protest 
împotriva atrocitățilar săvîr- 
șite de colonialiștii francezi în 
Algeria. Rezoluția oere elibe
rarea patrioților algerieni con
damnați la moarte. Participan- 
ții la miting cheamă pe stu
denții din lumea întreagă să 
sprijine lupta pentru indepen
dență a poporului nigerian.

Negrii din S>
dreptul la vot și
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De la trecuta sesiune a Con
gresului american au rămas 
probleme „în suspensie“ pe 
oare presa americană le amin
tește arare ori, căutînd să pă
streze — cu toată gravitatea 
lor — o discreție lesne expli
cabilă. Este vorba de dreptu
rile populației de culoare.

Nu ne vom referi aici pe 
larg la crudele acțiuni ale ra
siștilor care-și ies din minți 
dedîndu-se la linșaje, la incen
dierea oaselor sau Li—„În
negrii* 
sudiști__
rea autorităților, 
giuiri așa cum

;
♦
♦
**

_____ bisericilor 
,iilor, nici chiar la acțiunile 
jștilor care, cu binecuvînta- 

comit nele- 
o___ ________ s-a întîmplat
mai recent în statele Arkansas 
și Carolina de nord. Nu vom 
insista nici asupra „incidentu
lui“ cunoscut cînd un ma
siv grup de indieni, nemai pu- 
tînd suporta persecuțiile la 
care erau supuși, au răspuns 
atacului grupurilor de rasiști, 
opunînd rezistență cu topoare, 
furci și chiar arme. Ne vom 
referi, doar la cîteva din per
secuțiile legale.

Despre lipsa dreptului de vot 
a populației de culoare s-a 
scris și s-a vorbit atît de mult 
incit autoritățile federale de 
la Washington, au fost nevoite 
să promită măsuri „democra
tice“. Astfel li s-a promis ne
grilor că vor căpăta drept de 
vot. Li s-au fixat doar, „d- 
teva restricții". Dar aceste re
stricții împiedică marea majo
ritate a negriloT să voteze, i

Organizația neguvemamenta- 
lă „Consiliul sudio regional" a 
grupului conservator al repre
zentanților învățămîntului din 
rîndurile populației albe și de 
culoare a publicat un raport 
în care sînt citate numeroase 
cazuri de privare a negrilor 
de dreptul de vot prin teroa
re, intimidări și șiretlicuri juri
dice.

In prezent în statele sudice 
există 4.900.000 de negri care 
au atins vîrsta la care pot vota, 
dar numai 25 la sută din ei 
s-au putut înscrie pe listele de 
alegători pentru alegerile din 
anul 1956.

Potrivit datelor raportului, în 
statul Missisipi negrii formea
ză 41 la sută din numărul to
tal al populației cu drept de 
vot. Totuși cifra medie a ne- 
grilor-alegători din acest stat 
formează mai puțin de 1 la 
sută. In 1954 în șapte districte 
ale acestui stat, din întreaga 
populație de culoare care for
mează peste 60 la sută din to
talul populației, au votat nu
mai doi negri.

In statul Carolina de sud în- 
tr-unul din districte în care 
populația de culoare este de 
peste două ori mai mare ca 
cea albă, nici unul din negri 
nu a fost înregistrat ca alegă
tor, deși ar fi trebuit să aibă 
drept de vot 4.437 negri.

Cei care totuși pătrund pînă 
la urna de vot trebirie să sa
tisfacă un „test", menit să le

Lucrările Conferinței ONU 
pentru problemele dreptului 

internațional maritim
GENEVA 1 (Agerpres). — în 

zilele de 26 ți 28 februarie, la 
conferința O.N.U. pentru proble
mele dreptului internațional ma
ritim care are loc la Geneva, s-a 
procedat la alegerea președinților, 
vicepreședinților ți raportorilor 
celor cinci comisii principale ale 
Conferinței. La lucrările acestor 
Comisii iau parte reprezentanți ai 
85 state. La propunerea reprezen
tantului Egiptului, PROF. DR. 
EDWIN .GLASER, membru al de
legației R. P. Romîne A FOST 
ALES ÎN UNANIMITATE VICE
PREȘEDINTE AL COMISIEI A 
1I-A, CARE SE OCUPA CU PRO- 
BLEMELE MĂRILOR LIBERE.

Măsurileguvernului indonezian
au aprobate de parlament

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luiînd cuvîntul 
în parlament în) cadrul dezbate
rilor în problema Irianului de 
vest, primul ministru el Indone
ziei, Djuanda,. a declarat că gu
vernul a reușit să preîntîmpine 
amestecul străin în această pro
blemă. In condițiile actuale, a 
continuat Djuanda, acest amestec 
nu poate fi provocat de proble
ma Irianului de vest, ci de dez
ordinile din Padang, deoarece 
Padangul cere stăruitor sprijin 
străin.

Djuanda a subliniat că guver
nul consideră problema Sumatrei 
Centrale ca fiind foarte serioasă. 
Măsurile luate de cei care au 
creat așa-numitul „guvern revo
luționar“, a spus el, nu consti-

Patru conducători ai rebelilor au fost excluși din armata indoneziana * Opinia publi
că indoneziană este indignată de acțiunile provocatoare ale flotei militare olandeze * 
Activitatea subversivă împotriva Indoneziei își are centrul la Hongkong și Singapore.

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al arma- 
tei indoneziene a anunțat că s-a 
hotărît excluderea din armata in
doneziană a patru conducători 
militari ai rebelilor.

Agențiile de presă transmit 
știri din care rezultă că opinia 
publică este indignată de acțiu
nile provocatoare ale flotei mi-

tuie numai o încălcare a legii, cl 
și un atentat la independența 
țării, proclamată în august 1945. 
„Problema Sumatrei Centrale, 
a declarat Djuanda, devine și 
mai serioasă dacă se ține seama 
că ea a încetat să fie un obiect 
de litigii între guvernul central 
și administrația regională și dă 
naștere la acțiuni care atrag vă
dit în joc puteri străine“...

După cum transmite agenția 
Antara, după cuvîntarea rostită 
de primul ministru Djuanda, un 
grup de deputați din partea par
tidului național, a partidului 
Nahdatul Ulama, a Uniunii mu
sulmane indoneziene și a altor 
partide politice a prezentat un 
proiect de rezoluție tn care se

spune printre altele: Ținînd sea
ma de faptul că politica guvernu
lui în problema Irianului de vest 
este justă și fermă, parlamentul 
a hotărît să exprime guvernului 
încredere în ce privește eforturile 
pe care acesta le depune pentru 
eliberarea Irianului de vest de 
sub dominația colonialistă olan
deză.

Apoi parlamentul a adoptat cu 
95 voturi pentru și 20 împotrivă 
rezoluția și a aprobat toate mă
surile guvernului în lupta pentru 
eliberarea acestui teritoriu indo
nezian. ocupat de Olanda.

Rezoluția prezentată de frac
țiunea partidului musulman Ma- 
șumi împotriva măsurilor guver
nului a fost respinsă.

litare olandeze care a răpit un 
vas devenit proprietate indone
ziana și l-a dus în Irianul de 
vest. Agenția Antara relatează că 
legiunea veteranilor indonezieni a 
dat publicității o declarație în 
care subliniază că actul de pira
terie comis de marina militară 
olandeză constituie o declarație 
de război împotriva Indoneziei.

Purtătorii de cuvînt ai guvernu
lui central de la Djakarta și-eu 
exprimat .indignarea față de acti
vitatea subversivă dezlănțuită 
împotriva Indoneziei, activitate 
care, potrivit declarației unui 
membru al parlamentului indone
zian Mohammed Yamin, își are 
centrul la Hong-kong și Singa
pore.

In R. Cehoslovacă în acțiunea de electrificare pe care o în- 1’ 
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Tratativele de la Praga 
dintre delegațiile R. P. Bulgaria 

și R. Cehoslovace
PRAGA 1 (Agerpres). — După 

cum transmite Ceteka, la 27 fe
bruarie au sosit în Cehosilovacla 
T, Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, A. Iugov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria și B. Taskov, ministrul 
Comerțului. La 27 șl 28 februa
rie la Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia s-au desfășurat tratativele cu 
delegația bulgară. La tratative au 
participat din partea Cehoslova-

ciel: A. Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
șl președintele Republicii; V. Sl- 
roky, președintele guvernului, J. 
Dolanskv, prim-vicepreședlnte al 
guvernului și R. Dvorak, minis
trul Comerțului Exterior.

In cadrul tratativelor s-au dis
cutat unele probleme economice 
care interesează cele două țări. 
Tratativele au decurs Intr-o 
atmosferă tovărășească și priete
nească și în spiritul înțelegerii 
reciproce, vădind o unitate depli
nă de vederi.
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Rezultate ale măsurării 
temperaturii din lună

LENINGRAD 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Consiliul știin- 
țifio al Observatorului astronomic 
principal din Pulkovo lingă Lenin
grad a discutat rezultatele prime
lor lucrări științifice în ceea ce 
privește măsurarea temperaturii 
suprafeței Lunii. După cum a a- 
rătat raportorul Markov, doctor în 
științe fizico-matematice, observa
țiile efectuate cu ajutorul termo- 
cuplurilor au demonstrat că în 
cursul unei zile din Lună care este 
echivalentă cu 14 zile și jumătate 
de pe pămînt, temperatura de la

suprafața satelitului nostru varia
ză de la plus 120 grade C. (când 
soarele este la zenit) la minus 150 
grade (la miezul nopții).

La Observatorul astronomic din 
Pulkovo măsurarea temperaturii 
din lună este efectuată cu ajuto
rul unui telescop oglindat cu ter- 
mocuplu și al unui mare radiote- 
lescop. Cercetările arată că scoar
ța Lunii, în special stratul ei ex
terior se caracterizează printr-o 
conductibilitate termică extrem de 
redusă.
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Trustmenul îi are „în buzunar" pe toți.
Desen de NELL COBAR

U. A 
..testul

verifice... capacitățile intelec
tuale. întrebările sînt dintre 
cele mai „ușoare“, ca de pil
dă: „Cîte bule de aer conține 
un clăbuo de săpun ?“ Dacă 
răspunsul este științific, func
ționarul respectiv judecă dacă 
se cuvine sau nu să acorde 
respectivului cetățean de cu
loare al Statelor Unite ale 
Americii dreptul de vot. Avînd 
în vedere că cei ce pun în
trebările sînt recrutați tot din 
rîndurile albilor (adeseori ra
siști) chiar revista americană 
„Times" scria că numărul a- 
buzurilor „este înfricoșător“. 
Revista a descris, evident cît 
mai ocolit, „procedeele func
ționarilor din sud pentru a 
împiedica oamenii de culoare 
să pătrundă la urne“.

S-ar mai putea da și multe 
alte exemple. Procedeele prin 
care negrii sînt îndepărtați de 
la urne însă nu diferă prea 
mult unele de altele. Rezulta
tele aplicării acestor procedee 
pot fi enunțate mai lapidar și 
totodată mai. clar în cifre. Din 
aproape 500.000 de negri care 
în principiu au drept de vot 
în Missisipi, au obținut cărți 
de alegători doar 20.000. In 
Alabama, din 500.000 de ne
gri — doar 53.336 și așa mai 
departe.

Curată democrație 1
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Guvernul R. D. Germane 
este gata sa încheie un acord 
în vederea creării unei zone 

denuclearizate în Europa centrală
BERLIN 1 (Agerpres). TASS 

transmite: După cum transmite 
Agenția A.D.N., Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii De
mocrate Germane a dat publici
tății o declarație în care se arată 
între altele:

„La 27 februarie 1958 guvernu
lui polonez i-a fost înmînată nota 
de răspuns a guvernului Repu
blicii Democrate Germane la me
morandumul din 14 februarie 
1958. In notă, guvernul Repu
blicii Democrate Germane își rea
firmă convingerea că principiile 
unei zone denuclearizate în Eu
ropa centrală, cuprinse în memo
randum, corespund punctului său

de vedere asupra acestui proiect 
și asupra slăbirii încordării în 
Europa. Guvernul Republicii De
mocrate Germane declară că este 
gata oricînd să încheie cu guver
nele statelor participante la zonă 
un acord corespunzător. In tim
pul consultărilor cu guvernul Re
publicii Populare Polone care au 
precedat întocmirea memorandu
mului menționat, guvernul R.D.G. 
a arătat totuși că este de acord 
să urmeze și o altă cale care să 
ducă la crearea unei zone denu
clearizate dacă aceasta va deveni 
necesar ca urmare a poziției u- 
nuia dintre state".
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Sute de profesori si studenți 
din Germania occidentala protestează 
împotriva amplasării de Paze atomice

BONN 1 (Agerpres). — Agen
ția D.P.A. relatează că 200 de 
profesori de la institutele de în- 
vățămlnt superior din Germania 
occidentală precum și sute de 
studenți și funcționari ai acestor 
institute au semnat o declarație 
de protest împotriva amplasării 
în R. F. Germană de baze pentru

lansarea rachetelor cu încărcă
tură atomică.

Printre cei ce au semnat decla
rația se află profesorul Born, 
laureat ai premiului Nobel, pro
fesorul Ankel, rectorul Universi
tății din Giessen, profesorii Iwand 
(Bonn), Weber (Heidelberg) și 
alții.

ooooo----------

Festivalul international al filmului 
științific și tehnic de la Belgrad* a

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
Tanjug transmite: La 28 februa
rie a luat sfîrșit la Belgrad pri
mul festival internațional al fil
mului științific și tehnic, la care 
au participat 13 > țări.

Medalia de aur „Nikola Tesla“, 
cu care Aiociația iugoslavă pen
tru dezvoltarea științei și tehnolo
giei „Nikola Tesla“ premiază cel 
mai bun film străin, a fost decer
nată filpiului sovietic „Energia 
atomică in scopuri pașnice“. Fil
mul italian „Flautul fermecat“ a 
primit medalia de argint, iar me
dalia de bronz a fost acordată

filmului englez „Spiritul in miș
care“. Filpiele „Pe urmele rache
tei“ și „tn acest moment a por
nit“, au fost declarate cele mai 
bune producții iugoslave.

Medalia de aur „Boris Kidrici“ 
pentru premierea celui mai bun 
film în domeniul tehnologiei a 
fost decernată filmului japonez 
„Soarele și undele radiofonice“. 
Filmul „llltrasunetele“, producție 
a cinematografiei R. D. Germane, 
a primit medalia de argint, iar 
filmul sovietic „Plecarea in spa
țiile exterioare“ a obținut meda
lia de bronz.
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