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:e se desfășoară în întreaga țară 
demonstrează cu vigoare

Prolafari din tout* țârii*, uniți-vă!

Ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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» UNITA TEA DE NEZDR UN CIN A T
r DINTRE PARTID, GUVERN ȘI POPOR
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Colaborarea țărilor socialiste 
are o temelie de neclintit

Tovarășul Al. Moghioroș în mijlocul alegătorilor

Votind pentru candidați! F. D. P., cetățenii patriei noastre 
Iși exprimă mlndria față de marile realizări 

ale regimului democrat-popular

> La Comitetul Central al P.M.B. sosesc 
zilnic sute de telegrame prin care oamenii 
muncii iși manifestă dragostea Și încre
derea nețărmurită pentru partid, sallsiac- 
ția cu care intîmpină hotăririle plenarei 
din 27-17 decembrie 1256 șl alegerile de 
la 5 lebruarie.

Ieri a sosit printre altele, telegrama 
muncitorilor, tehnicienilor șl funcționarilor 
de Ia uzinele .1 Mai*-Ploeștl In care se 
spune: „însuflețiți de măsurile plenarei 
ne angajăm să depășim planul de pro
ducție marfă pe anul 1957 cu 7 la sută, 
fa(ă de realizarea pe anul 1956 șl să re
ducem prejul de cost cu 5 la sută*.

TIMIȘOARA (prin telefon). — lor contrarevoluției și consoli- 
............. de la Atelierele prin- darea regimului democrat-popu

lar tn Ungaria. El *prijină cu 
dragoste eforturile oamenilor 
muncii din Ungaria pentru re
dresarea economiei țării vecine 
și prietene

Doctrina Eisenhower, care pre
vede crearea și staționarea pe 
teritoriul unor state din Orientul 
Apropiat Și Mijlociu de unități a- 
mericane dotate cu arme de ex
terminare in masă constituie un 
nou act agresiv îndreptat împo
triva libertății și independenței 
popoarelor, împotriva păcii și 
securității tn lume. Toți cei ce 
muncesc și cărora le este scumpă 
munca constructivă, toți cei care 
iubesc pacea și libertatea, con
damnă aceste acțiuni ale impe
rialismului ca pe o nouă primej
die pentru pacea și securitatea 
popoarelor. Atacurile imperialiș
tilor împotriva țărilor iubitoare 
de pace n-au reușit să frîngă 
coeziunea țărilor socialiste. Tot
odată aceste acțiuni agresive au 
trezit o puternică mișcare pen
tru eliberare națională și so
cială a popoarelor țărilor din 
Asia și Africa, pe care imperia
liștii vor să le subjuge din nou.

In continuare tov. Alexandru 
Moghioroș a subliniat marea în
semnătate a creării și Întăririi 
sistemului socialist mondial și a 
relațiilor de strinsă colaborare și 
aj'utor reciproc dintre țările ace- 
s.ui lagăr.

Colaborarea țărilor socialiste 
are o temelie de neclintit In po
fida uneltirilor dușmanilor păcii 
și ai socialismului, colaborarea 
intre aceste țări se va întări și 
dezvolta continuu și nici o forță 
nu va fi în stare să stăvilească 
mersul nostru spre socialism. In 
actua'e'.e condiții internaționale, 
datorită creșterii uriașe a forțe
lor care se opun războiului, pla
nurile agresive ale imperialiști
lor pot fi zădărnicite. Pacea poa
te fi salvată prin acțiuni unite și 
hotărite de demascare și de izo
lare a forțelor războinice prin 
eforturile unite ale oamenilor iu
bitori de pace din lumea în
treagă.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
avîntul politic cu care oamenii 
muncii tntimpină alegerile de de
putați pentru Marea Adunare 
Națională și la drepturile și li
bertățile de care se bucură cetă. 
țenii patriei noastre

Alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională — a 
spus vorbitorul — constituie o 
profundă manifestare a caracte-

Ceferiștii
cipale, de la Depoul de locomoti
ve și mișcare, textilistele de la 
„Bumbacul" și „Uzinele textile Ti
mișoara", muncitorii de la S.M.Tn 
tineri, bătrîni, femei, cetățeni din 
circumscripția electorală Timișoara 
nord-vest și-au dat întîlnire marți 
după amiază cu candidatul F.D.P. 
tn alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională — tovarășul 
Alexandru Moghioroș, membru in 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R.

Sala Operei de stat din Timi
șoara a devenit neîncăpătoare 
centru cei mai bine de 1000 de a- 
legători veniți la această mare a* 
dunăre cetățenească.

în cuvintele vorbitorilor ca un 
fir roșu a străbătut ideea încre
derii nemărginite în politica par
tidului. Lcodolter Sofia, muncitoa
re fruntașă la „Uzinele Textile Ti
mișoara" a vorbit în limba germană 
despre condițiile de muncă și o- 
dihnă pe care le au deopotrivă 
muncitorii de diferite naționalități.

Cu glas sfătos. Tari Mihai, pre
ședintele G.A.C. din Freidorf și-a 
amintit de viața tineretului din 
trecut.

— La noi exista un bogătan, un 
fel de logofăt care avea un cos
tum de haine negre și o pereche 
de cisme. Mulți tineri se căsătn 
reau și mergeau la cununie îm- 
brăcînd pe rind hainele acestui 
om. Astăzi, tinerii noștri își au 
hainele lor de lucru și de sărbă
toare. Dar oare numai aceasta pu
tem spune despre ceea ce are ti
neretul astăzi ? La această între
bare el și al ți vorbitori au răspuns 
cu nenumărate exemple, care ară
tau marile transformări petrecute 
în viața tineretului datorită regi
mului de democrație populară.

— La noi în cartier — a spus 
alegătorul Vereș Dumitru a luat 
ființă un cămin cultural, o școală 
elementară. In Timișoara funcțio
nează 4 institute de învățămînt 
superior care cuprind mai bine de 
4000 studenți.

A vorbit apoi tovarășul Alexan
dru Moghioroș. Cuvintele lui au 
fost ascultate cu deosebită atenție. 
Aplauzele entuziaste, și aclama
țiile în cinstea partidului, au sub
liniat în repetate rînduri spusele 
vorbitorului.

V. CONSTANTINESCU 
C. BUCUR

★
Evenimentele petrecute în ulti

ma vreme pe plan internațional 
demonstrează lumii întregi că im
perialismul mondial în frunte cu 
cel «meriain finite să lovească ,ua e
în unitatea țarilor soaahste, aă ru|ui ldInc democritic „gj. 
mențină jugul asupra popoare- • • • ■ ,
lor coloniale, să împiedice slăbi
rea încordării internaționale, să 
submineze pacea — bunul cel mal 
de preț al întregii omeniri.

După cum se }tie acțiunile Im. 
perialiste suferă eșec după eșec. 
Aventura din Egipt a-a încheiat 
cu una din cele mai mari înfrîn. 
geri ale colonialismului din ulti
mul timp. Uneltirile reacțiunii in. 
terne și internaționale din Unga
ria au dat greș. Ungaria a ră
mas și mai departe o țară tn care 
puterea aparține celor ce mun
cesc, strtas legată de lagărul ao- 
cialist.

Puterea populară din Ungaria 
este hotărîtă să lichideze rămă
șițele contrarevoluției, să asigure 
prosperitatea și independența ță-' 
rii. Poporul frate maghiar se 
bucură de sprijinul material și 
moral al oamenilor muncii de 
pretutindeni și îndeosebi al celor 
din țările lagărului socialist.

Poporul romin urmărește cu 
încredere lupta încununată de 
succes a harnicului popor ma
ghiar pentru lichidarea urmări-

PAR TID
.Angajamentul nostru — se spune In 

telegrama trimisă de muncitorii, tehni
cienii șl funcționarii întreprinderii de con
strucții siderurgice din Hunedoara — este 
ca pe trimestrul I al acestui an să spo
rim productivitatea muncii, pe genuri de 
lucrări, cu 2 la sută, să reducem prețul 
do cost cu 0,5 la sută. Iar clștlgul mediu 
să crească cu 1,5 la sută față de Pla®”-

Asemenea telegrame au mal sosit 
partea fabricii de postav „Progresul* 
raionul Sibiu, a țăranilor muncitori 
comuna Strunga raionul Tg. Frumos, 
la Întreprinderea de plase ș! unelte 
pescuit din Galați șl multe altele.

din 
din 
din 
de 
de
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mulul democrat.popular. Ele vor 
constitui o nouă dovadă a supe
riorității democrației socialiste 
fată de așa.zisa „democrație bur
gheză*.

Democrația socialistă creează 
condiții pentru participare* ma-

selor largi la conducerea trebu
rilor statului. Fiecare iși amin
tește cu indignare de „dreptul* 
la vot prevăzut în constituțiile 
burgheze. Mai mult de jumătate 
din populația tării — femeile, ti
neretul, militarii — erau lipsiți 
de acest drept.

Dreptul de a alege și de a fi 
ales în organele de conducere ale 
statului este azi unul din cele 
mai de seamă drepturi a'.e oame
nilor muncii din patria noastră.

De drepturi egale se bucură !n 
statul nostru democrat.popular 
naționalitățile conlocuitoare.

Oamenii muncii din rindul na. 
tionalităților conlocuitoare parti
cipă alături de oamenii muncii 
romini la conducerea treburilor 
de stat. Mii și mii dintre ei au 
fost aleși deputati, asesori popu
lari, sint ofițeri, directori de in- 
treprinderi etc.

Făcînd bilanțul marilor victorii 
obținute in construirea socialis
mului, tov. Al. Moghioroș a 
spus:

Sub conducerea încercată a 
partidului s-au făcut pași însem
nați in industrializarea socialistă 
a tării.

Dezvoltarea industriei noastre 
socialiste a influențat pozitiv dez
voltarea agriculturii. Avem azi 
peste 10.3U0 gospodării agricole 
colective, cooperative de produc
ție și întovărășiri agricole, care 
numără 650.000 de familii cu o 
suprafață de 1.813.000 hectare. 
Cele 240 de S.M.T.-uri existente 
ajută la obținerea unor recolte 
mari la hectar.

Ca urmare a creșterii volumu 
lui producției și a puterii de cum. 
parare a maselor în ultimul timp 
a crescut simțitor consumul popu. 
lației. In anul 1956 s-au îmbună
tățit salariile mai multor categorii 
de muncitori, ingineri, tehnicieni, 
învățători, funcționari

Revoluția culturală se desfă
șoară din plin in tara noastră 
Analfabetismul a fost lichidat in 
cea mai mare măsură; s-au des
chis noi școli, numărul elevilor și 
studenților s-a mărit de aproape 
trei ori. S a dezvoltat cultura mi
norităților naționale.

Regiunea Timișoara, a spus tn 
continuare vorbitorul, s-a dezvol
tat în acești ani multilateral. A 
continuat să se dezvolte tn ritm 
rapid industria grea a regiunii 
Pe baza investițiilor de stat a 
sporit simțitor capacitatea de 
producție a unor importante uni
tăți industriale. La Combinatul 
metalurgic Reșița s-a construit 
în anii primului plan cincinal un 
cuptor Siemens. 5 cuptoare pen
tru încălzirea lingourilor și o 
turnătorie modernă la Mociur.

'ONT/NUAQE in

Tovarășul N. Ceaușescu în mijlocul alegătorilor
PITEȘTI (prin telefon de la 

trimisul nostru).
w-i 4? șoseaua Pitești-Șantierul 

Găvana, coloana de mașini
• fi numeroși cetățeni se în

dreptau către marea adunare a 
alegătorilor din circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Pitești.

Cei peste 5.000 de participanți 
la această adunare, s-au întilnit cu 
acest prilej cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru in Biroul Po
litic al C.C. al P.MJL, secretar al 
C.C. al P.M.R., candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorala nr. 1 
Pitești. După ce tov. Matei Stefan, 
prim-secretar al comitetului re
gional de partid, a deschis aduna
rea, au luat cuvintul numeroși ce
tățeni, care și-au luat angajamen
tul să lupte cu forțe sporite pen
tru traducerea tn viață a hotărî- 
rilor plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1956 declarind că la 3 
februarie vor vota pentru candi- 
dații F.D.P., contribuind astfel la 
întărirea statului nostru democrat- 
popular.

Primul care a luat cuvintul a 
fost tînărul muncitor Duță Spiri
don, de la uzinele „Metalurgica'*. 
El a descris condițiile vitrege de 
lucru din trecut ale tineretului, 
povestind despre ucenicia sa pe
trecută la un patron, unde era 
nevoit să lucreze 10—12 ore pe zi, 
înfruntînd umilințe și batjocură, 
neprimind nici un fel de salariu, 
nici hrană, nici îmbrăcăminte. 
Astăzi, a spus el, partidul a creat 
tineretului nostru cele mai largi 
posibilități de dezvoltare și mani
festare; în centrul atenției partidu
lui și guvernului a stat și stă, omul 
cu nevoile sale. Drepturile de care 
ne bucurăm astăzi — a încheiat 
el — nu le-am fi putut cuceri 
fără lupta eroică a partidului 
nostru drug. Pentru aceasta, noi 
mulțumim partidului și ne anga
jam cu, intensificînd întrecerea 
socialistă și aplicind metodele cele 
mai avansate de muncă să reali
zăm planul la toți indicii înainte 
de termen.

în numele tinerilor muncitori 
de la fabrica textilă „11 Iunie**, a 
vorbit tinăra Tudor Cecilia. Ea a 
arătat pe scurt realizările obți
nute de brigada de tineret nr. 22 
luîndu-și angajamentul să depă
șească, in cinstea alegerilor de la 
3 februarie, planul de producție 
cu 20 la sută, să dea produse de 
bună calitate și să contribuie prin 
aceasta la reducerea prețului de 
cost — sarcini de frunte ce se 
desprind din plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie’ 1956. A 
vorbit apoi tov. Mihuț Alexandru, 
relevind aportul substanțial pe 
care l-au dat tinerii din oraș, la 
construirea Teatrului de stat, la lu
crările de introducere a gazului 
metan, la amenajarea parcului de 
cultură și odihnă „Vasile Roaitf* 
etc.

Au mai luat cuvintul, Soci Flo- 
rica, muncitoare la fabrica textila 
„11 Iunie", care a subliniat ca
racterul larg democratic al alege
rilor de astăzi, insistind îndeosebi 
asupra drepturilor de care se bu
cură femeia in Republica Popu
lari Romină, drepturi consfințite 
prin Constituția noastră. Too. Ar
iene Constantin, în numele cadre
lor didactice, a arătat că ele 
luptă neabătut pentru educarea 
tineretului, în spiritul marxism- 
leninismului, în spiritul urei 
neîmpăcate față de ideologia bur
gheză ți misticism.

Inginerul Nădejde Anastase de 
la întreprinderea de construcții 
metalice și căi ferate, a vorbit cu 
recunoștință despre ajutorul pe 
care-l primește țara noastră din 
partea Uniunii Sovietice. In cu- 
vîntul său, dr. Kersner a amintit 
citeva episoade din alegerile de 
altădată.

Tot timpul, cuvîntările au fost 
întrerupte de vii aclamații, s-au 
scandat lozinci, alegătorii mani- 
festindu-și încrederea in politica 
partidului și a guvernului nostru. 
Vorbitorii și-au exprimat hotărirea 
de a vota candiduții F.D.P., can- 
didații păcii și ai bună stării po
porului nostru.

La sfirșitul adunării, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolue Ceaușes- 
cu. Cuvintarea 
tă deseori de 
se și aclamații 
nostru partid.

sa a fost sublinia- 
aplauze furlunoa- 
la adresa iubitului

întreprinderi; au fost mărite și 
Înzestrate cu utilaj mo
dern, vechile întreprinderi, este 
in construcție o mare întreprin
dere a industriei chimice la Go
vora. Astăzi, in întreprinderile 
din regiune se fabrică motoare, 
piese de schimb pentru camioa
ne și autoturisme și alte pro
duse.

industria carboniferă din re
giune, înzestrată cu utilaj mo
dern, produce astăzi de 2,4 ori 
mai mult ca în anul 1948.

In oursu] primului plan cinci
nal s-a creat în regiune o nouă 
industrie, industria petroliferă, 
care este tn plină dezvoltare și 
are mari perspective de dezvol
tare, ținînd seama de rezervele 
de țiței descoperite pînă acum. 
F.a furnizează apioape 20 la 
sută din întreaga ptoductie da 
petrol a tării.

Dezvoltarea industriei a cerut 
eforturi mari; sume importante 
din bugetul statului au fost a- 
locate în acest scop, dar noi am 
putut să realizăm sarcinile de 
industrializare a tării in primul 
rind datorită 
stre clase 
toată lumea 
a fost linia 
a Dartidului 
dezvoltare a 
îndeosebi a industriei mijloacelor 
de producție, baza dezvoltării

muncii eroicei noa. 
muncitoare. Acum 
vede cit de justă 
politicii economice 
și guvernului de 

industriei grele și

Aniversarea a 50 de ani
de la răscoala țăranilor din 1907
Hotărîrea C. C. al P. M. R. și a Consiliului de Miniștri al R. P. R.

In lunile februarle-martie 1957 se Împlinește o 
jumătate de veac de la marea răscoală a țăranilor 
din 1907.

Reprimată singeros de către burghezie și moșie- 
rime în frunte cu regele, răscoala din 1907 consti
tuie o pagină glorioasă tn istoria luptei poporului 
nostru muncitor pentru pîine, pămint. libertate.

i Zilele acestea C.C. al P.M.R. și Consiliul de Mi. 
niștri al Republicii Populare Romine au adoptat 
o hotărire cu privire la aniversarea a 50 de ani 
de la răscoala țăranilor din 1907.

Hotărirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mi- 
niștri al R.P.R. prevede Înființarea unui comitet 
național de organizare a celei de a 50-a aniver
sări a răscoalei din 1907, alcătuit din țărani par
ticipanți la răscoală, muncitori care au sprijinit 
răscoala, oameni de știință, literatură și artă care 
și-au închinat lucrările lor răscoalei țăranilor din 
1907, activiști de partid și de stat. In regiuni se 
vor constitui comisii regionale de organizare a ani
versării răscoalei din 1907.

In comune, sate, gospodării colective, gospodării 
de stat, vor fi organizate adunări de masă pentru 
aniversarea răscoalei și cinstirea memoriei celor ci- 
zuți. La aceste adunări vor fi invitați să ia cuvin
tul participanți la răscoala din 1907.

In București se va ridica un monument Închinat 
răscoalei din 1907 in una din piețele Capitalei, care 
va purta numele „Piața 1907". Asemenea monu
mente vor fi ridicate și in regiunile Suceava. Iași, 
Bacău, Ptoești, Craiova șl Pitești. Pentru execu
tarea acestor monumente se va institui un concurs. 
Din juriul concursului vor face parte sculptori, 
arhitecți, istorici.

I. MIHUȚ
★

La 3 februarie, poporul romîn 
va alege noi deputat! ai Marii 
Adunări Naționale. Votind pen
tru candidajii bromului Demo
crației Populare, cetățenii patriei 
noastre iși exprimă bucuria și 
mindna pentru marile realizări 
obținute in anii reg mului demo
crat-popular. Ei iși exprimă a- 
probarea deplină fată de politica 
partidului și guvernului de con
struire a socialismului, de întă
rire continuă a prieteniei fră
țești cu Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză și celelalte țări socia. 
liste, de colaborare cu toate ță
rile pe baza egalității tn drep
turi și respectării independentei 
naționale, politică activă de a- 
părare a păcii in lume.

Nici cei mai inrăiți dușmani 
ai poporului romin nu pot să nu 
recunoască marile succes* ale 
regimului democrat popular tn 
dezvoltarea industriei și agricul
turii, in tmbunătățirea nivelului 
de viată, material și cultural al 
maselor populare.

In cei 4 ani care au trecut de 
la alegerile din 
Marea Adunare 
tara noastră au 
transformări.

Partidul nostru,

CONTJNUÂDE III 
'/PO# III

1952 pentru 
Națională, în 
avut loc mari

călăuzit de 
Învățătura marxist-leninistă, a 
acordat Și acordă o atenție deo
sebită industrializării tării, dez
voltării industriei grele fără de 
care nu se poate crea o economie 
puternică și înfloritoare, nu se 
pot ci ea condiții mai bune de 
viată poporului.

După ce a trecut tn revistă 
succesele mari obținute in dez
voltarea economică a tării, vor
bitorul a spus: „In anii puterii 
populare, in regiunea Pitești, 
care sub regimul burghezo.mo- 
șieresc era una dintre cele mai 
înapoiate regiuni, s-au creat noi 
Întreprinderi — ca uzinele din 
Collbașl, fabrica de tananți .Ar
geșul", fabrica de placaj și alte

Zntîlnirea dintre Ștefan 
Lungu și alegătorii săi 

b m-a emoțional. Am avui
p sentimentul că inimile celor a- 
H proape 1500 de alegători care 
11 s-au adunat in sala „Înfrățirea 
, i intre popoare" s-au unit intr-o 
11 singură inimă viguroasă și pu- 
i1 ternică : inima patriei. Nu nu- 
p mai vorbitorii care s-au perm
it dat pe rind la tribuni expri- 
p mindu-și mindria de cetățeni 

liberi ai acestei țări, care-și 
pot spune răspicat cuvintul in 
toate treburile statului mi-a 

I ■ trezit acest sentiment, d chiar 
i1 și cei care, atenți și interesați 
i1 față de ceea ce se discuta, lai 
11 dădeau asentimentul prin a- 
< ’ plauzele lor entuziaste.

Cu prilejul aniversării se vor pune plăci come
morative in locurile unde au fost asasinați răscu- 
lății. se vor lua măsuri pentru îngrijirea cimiti- 
relor și mormintelor țăranilor căzuți in răscoală.

In cluburile muncitorești, căminele culturale, 
școlile de toate gradele, unități militare se vor or. 
ganiza conferințe și alte manifestări culturale, con. 
sacrate aniversării

In cadrul manifestărilor ce vor avea loc cu oca
zia aniversării răscoalei țărănești din 1907, Insti
tutul de Istorie al Academiei R P.R. și Institutul 
de Istorie a Partidului, de pe lingă C.C. al P.M R., 
vor organiza o sesiune științifică consacrată acestui 
eveniment istoric. Comunicările și referatele pre
zentate vor fi editate in volum.

Așa cum prevede hotărirea. in această perioadă 
urmează să apară un volum de amintiri ale parti- 
cipanților la răscoală o culegere de poezii cu tema 
„1907" ; se vor reedita o serie de lucrări literare 
și istorice pe tema răscoalelor țărănești; vor apare 
timbre consacrate răscoalei din 1907.

La București se fac pregătiri pentru deschiderea 
unei expoziții de artă plastică, tn care se vor 
expune cele mal valoroase lucrări consacrate răs
coalei. Teatre din București și din regiuni vor 
include in repertoriul lor piese de teatru consa
crate răscoalelor țărănești din țara noastră. Va 
Începe turnarea unui film documentar și a unui film 
artistic pe aceeași temă.

In amintirea luptelor purtate de țărani In 1907. 
te va emite medalia „50 de ani de la răscoala țăra
nilor din 1907", care va fi acordată supraviețuite. „"Ă
rilor răscoalei.

PROGRAME ARTiSTICE 
IN CINSTEA 
ALEGERILOR

Formațiile artistice de amatori din 
regiunea Iași au pregătit programe a* 
decrete pentru ziua alegerilor depu- 
tatilor ta Marea Adunare Națională.

La 3 februarie ia cele 47 de secții 
de votare dia orașul Iași Începi nd 
de Ia ora 8 dimineața vor evolua 84 
echipa artistice printre care cela ale 
Atelierelor C.F.R. „Uie Pmtilie", aia 
fabricii „Țesătura", ale Direcției regio
nale C.F.R , ale întreprinde:ii E.T.A.CS. 

etc. De asemenea, la secțiile de vo
tare voi prezenta programe artistice 
brigăzi complexa formate din actori de 
la Teatrul Național „Vasile Alecson- 
dri’-, Teatrul Evreiesc de Stat ..Avram 
Goldfeden" soliști al Operei de Stat, 
o formație a orchestrei populare de 
stat „Doina Moldovei".

In actuala campanie electorali, cele 
642 formații de artiști amatori din re
giunea Iași și-au dat concursul la 
peste 1300 de programe artistice la că
minele culturale, casele alegătorului, 
In S.M.T.-uri, gospodării de stat, go»- 

jul întllnirilor dintre candidați și ale
gători.

\

______i
P Au vorbit la această tntîlnl- 
i1 re și vîrstnici care au povestit # 
|1 cu indignare justificată despre 
l' farsa alegerilor din trecut yt 

tineri care au descris viața lu- 
P minoasă pe care o trăiesc ax- 
P tăzi. Îmi revin acum in minte , 

cuvintele Rozei Răducanu o
i1 femeie simplă, modestă, care a / 
<’ povestit despre fiul ei care va 
i' vota pentru prima oară. „Bă- ț 
<1 iotul meu este elev la școala r 
i medie de arte plastice. Poate ♦ 
<' peste cîtva timp va deveni un
'' pictor de seamă. Cui pot mul- r 
'1 țumi dacă nu partidului că bă- / 

iotul meu poate să învețe ? Și ?
I eu in tinerețe am vrut să învăț i 
| dar eram săracă iar taxele e-
/ rau prea mari pentru a putea x 
| merge la școala*. Apoi Andrei J 
f Marin, din cartierul Chitda și-a I 

exprimat satisfacția că un mun- 1 
Icttor fruntaș ca Ștefan Lungu. a 

un Erou al Muncii Socialiste J 
este propus să reprezinte cir- a 
cumscripția lor electorală în Ma- a 
rea Adunare a țării. „Am si- . j 
guranța — a spus el — că și > 
în participarea la conducerea ' > 
treburilor statului Ștefan Lun- 
gu se va dovedi de asemenea. (j 
un fruntaș, un erou al muncii (| 
socialiste**. I

Și din toate cite le-au spus â 
vorbitorii, din cuvintul tovară- A 
șului Ștefan Lungu care a A 
amintit despre toate transfor- A 
mările sociale care au schimbat a 
chipul patriei, am înțeles mai A 
bine de ce am fost îndemnată | 

f să asemuiesc inima celor pre- A 
zenți în cu inima întregii A 

( țări. 1
’ ADA SIMIONESCU i



MUNCITORUL DEVENIT INGINER

Tfriăful maiștrii strungar Traian Stoian, propus candidat pentru circumscripția electorală 
ConstâMâ-sud, s-a îrttîlntt cu tinerii alegători din port Foto: GH CIOROBEA

Sosise pentru prima oară in 
București intr-o după-amiază 
rece Și ploioasă. Singuru-i prie
ten era o servietă cu cărți. Era 
slăbuț, înalt. N-avea nimic din 
zburdălnicia absolvenților de li
ceu.

In drum spre institut, Iși a- 
mtnti de o seamă de intimplări 
din copilărie. / se părea chiar că 
aude pe învățătoarea Ciorceanu 
spunlnd:

— Grindeanu, copilule, mline 
să nu uifi să-ji aduci coronița.

— Coronița ? Dar pentru ce 
doamnă ?

— Pentru premiu.
Copilului era gata să-i sară 

inima din piept de bucurie. învă
țătoarea reluă:

— Poezia ai lnvifat-o?
— Da, ascultafi-mă...

pe Nina, tn prezent soția lui. 
...Tot recapitulind anii trecutului 
iată-l ajuns la institutul de căi 
ferate.

Primele luni de facultate, pri
mul semestru, mai ales, a fost 
pentru tlnărul strungar deosebit 
de greu. Nu puf ine au fost nop
țile pe care Vasile le-a petrecut 
învățlnd. Citise undeva: ,,A trăi 
fără ideal tn viată înseamnă a 
nu trăi deloc".

Pentru a reliefa eforturile fă
cute de tlnărul Vasile Grindeanu 
In primul an de studenție. e 
de-ajuns să amintim că n-a pri
mit nici un calificativ de „sufi
cient". In anii 4 și 5 a obținut 
numai calificative de „foarte 
bine". In iulie 1956 și-a luat exa
menul de stat de asemenea cu 
calificativul „foarte bine". Pro

iectul său pentru diplomă intitu
lat „Locomotive electrice de cu
rent continuu" avea să sttrneas- 
că mult interes In cadrul facul
tății de mecanică.

După absolvirea facultății tină- 
rul inginer Vasile Grindeanu s-a 
reîntors din nou la Atelierele 
C.P.R. Galați. Aici tși petrecuse 
de altfel fiecare vacanță din 
timpul studenției. Acum, ca ingi
ner, era din nou preocupat de o 
idee care i se năzărise încă de 
clnd era ucenic. Și în scurt timp 
a realizat un universal automat 
mecanic cu ajutorut căruia In tot 
timpul lucrului strungul nu se 
mai oprește.

Tlnărul inginer Vasile Grin
deanu, acum candidat al F.D.P., 
n-are decit 26 de ani...

GH. CIRSTEA

In legătură cu o declarație 
a purtătorului de cuvînt 
al Departamentului de Stat al S.U.Ă.

„Puștanii!
de ia vagoneți**

... CU de repede trec anii. 
Au trecut 13 la număr, și 
parcă îiîi Ltdnlin Chiș Itfijnn* 
gea la vagoneți — ucenicia 
iuturor minerilor. Au trecut 
repede ănii, dar au lăsat ur
mă adinei. Au fbst tăvălugite 
multe asperități. Nici acum 
drumul vi&ții n>u este încă ne
ted, dar este mai ușor și lu
minos. Să ne gindim, de pil
dă, la mina Chieșd. Mai în- 
Hi: au dispărut șinele de ste
jar. In locul lor au apărut 
șine de oțel. Apoi vagoneții 
ău începui să fie trași de un 
cablu electric. Leontin Chiș 
a intrat în grupa de mineri 
a lui Dumitru Rus, un bă- 
trln tipicar, .din gura căruia 
nu auzeai niciodată o vorbă 
de iaudă. Și cu toate acestea, 
băirinul Rus a șoptit odată: 
„Leontin Chiș are stofă de 
miner".

După 6 ani, Leontin Chiș 
iși cișiigase stima și respec
tul tuturor muncitorilor.

Trimis in școală de mai
ștri, ce a funcționat pe lingă 
nuna Filipeștii de Pădure, el 
nu a dezamăgit nici aici în
crederea tovarășilor. A ter
minat școala cu cea mai ma
re medie. După 13 ani, „puș
tanul de la vagoneți" a ajuns 
maistru principal al minei 
Chieșd.

în sala festivă de la Săr- 
mășag se adunaseră minări 
din toate minele întreprinderii 
carbonifere Sălajul, din sa
tele Pericciu, Vlrșolț și din 
alte comune aparținînd cir
cumscripției electorale nr. 
4 Șimleu. Și aci a răsu
net numele lui Leontin 
Chiș. A fost pronunțat mai 
Intli de Gavrll Băhțan de la 
mina Chieșd care l-a propus 
candidat a! F.D.P.. apoi de 
inginerul șef Nicolae Savu, de 
numeroși tovarăși de muncă 

[și chiar de bătAnul miner, 
astăzi pensionar, Dumitru 
Rus. Și, in timp ce partici
panta discutau despre viața 
și activitatea celui care la 30 

.de ani este maistru principal 
'al unei mine, se lăsau um
brele Serii. Dar in Sărmășag 
de cifiva ani este lumină și 
noaptea. Și aici In acest colț 
de țară, blntuit altădată de 
sărăcie, viața nouă pulsează 
din plin.

GH. ANGELESCU

Crescut la înalta școală 
a activității obștești

— TovârMșul Iordan Lazăr este 
strungar fruntaș la uzinele „Klement 
Gottwald" din București, de aceeași 
meserie cu mine și cu tovarășii mei, 
spunea tov. Ducu Florea de la uzinele 
,,Tudor Vladimirescu" la întiinirea cu 
tînărul candidat propus de cetățenii 
circumscripției electorale „Nicolae Băl- 
cescu" pentru a fi ales deputat In 
Marea Adunare Națională la 3 fe
bruarie 1957.

Intr-adevăr, un simplu strungar. 
Poate insă că acest cuvînt „simplu”, 
nu e chiar atît de bine ales. Iordan 
Lazăr nu este de fapt un simplu 
strungar, un strungar și atita tot. El 
e lin om al muncii câre înțelege că, 
asemenea tuturor tovarășilor săi, răs
punde pentru măreața operă da con
struire a socialismului in patria noa
stră, care înțelege să participe din tot 
sufletul lă conducerea treburilor ob
ștești.

Spuneam că Iordan Lazăr n-a urmat 
vreo școală specială de politică. Mi 
se pare că și în această afirmație s-a 
strecurat o mică greșeală. Iordan La
zăr are o școală și încă o școală de 
preț. înainte de a fi propus candidat 
pentru Marea Adunare Națională el a 
mai fost ales de două ori deputat in 
Sfatul Popular al Capitalei. Aceasta 
este o școală mai puțin „specială” 
dar una însemnată : este școala vieții, 
a muncii pentru binele obștesc la care 
cresc și se călesc activiștii noștri cei 
mai buni.

Mi-a fost greu să-l acaparez pentru 
cîteva minute pe tînărul candidat spre 
a-mi povesti cite ceva din viața lui 
pentru acest articol.

— Ai răbdare, tovarășe ziarist, nu 
te grăbi, vine și rindul dumitale, mi-a 
zis — doar e mai important să-i cu
nosc bine pe acești cetățeni care vor 
deveni colaboratorii mei. Ca viitor 
deputat în Marea Adunare Națională 
voi avea atitea de făcut, incit voi 
putea realiza ceva, numai dacă voi 
atrage pe cit mai multi din acești 
cetățeai binevoitori, săritori la treabă, 
in munca de îmbunătățire zi cu zi a 
vieții noastre, dacă voi activiza pe 
toți deputății orășenești și raionali 
din circumscripția mea, pină la unul, 
pentru a da viață politicii înțelepte a 
partidului și guvernului.

E impresionant ce concepție temei
nică, gospodărească asupra misiunii 
sale are acest tinăr care a intrai în 
1947 în U.T.M., a primit iutii sarcina 
de a strînge cotizațiile, apoi a fost 
ales membru In comitetul U.T.M. pe 
uzină, a devenit apoi candidat de 
partid, iar acum este membru de 
partid, răspunzind in cadrul biroului 
de partid de munca cu tineretul. Din 
treaptă în treaptă, tot mai sus, mereu 
mai sus. Aceasta este linia ascen
dentă a evoluției lui Iordan Lazăr. 
strungar fruntaș, care-și îndeplinește 
norma in proporție de 200 la sută

„Un gospodar, un om politic de tip 
nou. crescut de partid, lată ce este 
Iordan Lazăr. Iată de ce-i voi vota 
ca fiind un vrednic fiț al poporului, 
candidat al Frontului Democrației 
Populare” — a spus alegătorul Ion 
Stanciu la întiinirea despre care vor
beam.

B. DUMITRESCU

Ziua următoare tatăl lui Grin
deanu avea poate cea mai mare 
bucurie din viața lui de pină a- 
tunci. Cit timp copilul a spus 
poezia, tatăl nu l-a pierdut din 
priviri. Apoi cînd a văzut că în
vățătoarea Ciorceanu îl strigă 
latiiul la premiu, l-au podidii 
lacrimile.

Era în inima bătrînului dorin
ța de a-și da copilul mai depar
te la școală Dar banii pe care-i 
clștiga ca muncitor necalificat la 
vamă abia ii ajungeau pentru 
hrana familiei.

Cîtva timp mai tîrziu Vasile 
Grindeanu a intrat ucenic la 
Școala profesională a ateliere
lor C. F. R. Galați. Avea o 
sete neobișnuită de învățătură. 
Meseria de strungar ti era dragă 
și-i devenea cu atlt mai dragă 
cu cît ii pătrundea mai mult 
tainele.

îi plăcea uzina, freamătul ei și 
pe tovarășul Bogoș care-i spunea 
adesea:

— Tu ai să ieși un strungar 
bun, Vasile!

în 1948, Vasile a terminat Școa
la de ucenici cu rezultate excep
ționale. Aproape un an, după a- 
ceasta, a lucrat ca strungar, peri
oadă in care iși clștigase un 
bine meritat prestigiu printre 
muncitori. Iar spre sflrșitul a- 
nului 1949 a fost trimis la Brăila 
la Școala spedală de doi ani. 
Aici Vasile invăța cu o sete pu
țin obișnuită. Tot aici a intilnit-o

★ ——-----------------------------------
sfatul țarii nu este nici patron de mină și nici 
stăpîn al pădurilor din împrejurimile Suharduiu;. 
Citind aceste rînduri veți spune: știm acest lacra: 
trebuie să fie un miner, un muncitor sau un moț 
simplu. Patroni de mine nu avem azi in țară șă 
nici de păduri. întocmai ’ Dar mai ieri elementele 
care reprezentau pe moți în treburile țării erau 
tocmai cei care condamnau pe locuitorii de aici la 

cerșetorie. -Moții 
nu au ce căuta 
în parlament — 
spuneau țărăniștii 
și liberalii. Sînt 
inculți și mojici.

Prezența lor în parlament ar fi o injurie adusă na
țiunii romîne". Candidatul de azi al moților este 
fiu de moți din Suhard. Lucrează ca lăcătuș meca
nic la exploatarea minieră din Baia de Aries. Este 
muncitor simplu care repară, de obicei, utilaj mi
ner. In ultimul timp, a lucrat mai mult la mon
tajul noilor mașini cu care a fost înzestrată între
prinderea. Așa este și firesc — locul daltei și cio
canului cu care erau sfredelite măruntaiele pămîn- 
tului pentru a scoate minereul l-au luat mașinile 
modeme. Și în acest întreg proces de înnoire Avram 
Bobar își aduce modesta sa contribuție. Este chiar 
fruntaș pe întreprindere, este un bun organizator 
al tineretului în producție și propagandist în învă- 
țămîntul politic U.T.M.

Organizația U.T.M. l-a crescut ca și pe alți 
tineri. Nu în zadar este apreciat ca unul dintre cei 
mai buni muncitori ai întreprinderii. Iar la 3 fe
bruarie băieșii, lăcătușii, locuitorii satelor din îm
prejurimile Băii de Arieș îl vor vota. Ii vor da 
votul cu inima deschisă, bucuroși.

MARIN OPREA

Un fals non-sens
sau despre o crescătoare de păsări

Fiul de moț

.................................. ....... . .......... - ★

a întotdeauna mocănița era tixită de călă
tori. împreună cu moții călătoresc de obi
cei prin preajma locului și orășeni după

cine știe ce treburi. Și în timpul călătoriei se prind 
între unii și alții tot felul de discuții.

Intr-un compartiment am ascultat o discuție 
dintre un bătrîn și un tînăr, îmbrăcat în haine 
..orășenești'*, probabil un învățător. Discuția 
începu de la un 
lucru neînsemnat.

— Amu cît îi 
ciasul, tinere ? — 
întrebă bătrînul.

Tînărul i-a răs
puns. „Pină la plecarea mocăniței mai avem două 
minute".

— No, tune dracu în foalele lui, că mult ne 
ține aici. Mintenaș vine noaptea.

Ai mei din sat se adună la cămin. Vine la 
Sohodol, Avram a lui Bobar, să stea de vorbă cu 
noi. L-am propus pentru deputăție la București. 
Știi, dumneata, că este băiat din satul nostru ?

— Am auzit. A fost zilele trecute și la noi la 
Lăpușa. Vorbește frumos și înțelept și-i vrednic.

— Așa este neamul lui Bobar. Altfel nu ajungea 
el muncitor fruntaș, pe acolo pe la Baia de Arieș. 
Vrednic a fost cînd era și mic. Ca și acum îl 
văd — mergea cu tatăl său la pădure. Tăia crăci 
de copaci și cioplea din ele fluere și ciubere și 
pleca cu ele la drum, așa cum făceam mai fiecare 
dintre noi, de aici. întocmai cum spune cîntecul:

„A plecat moțul prin țară,
Cu doniți și cu ciubăr ft".
Tînărul Avram Bobar, pe care moții din circum

scripția electorală nr. 24 l-au propus candidat în

I

l'

Pus față-n față cu procen
tul de zero la sută oameni 
ai muncii în vechiul par

lament burghez, faptul prin ni
mic extraordinar că o crescătoa
re de păsări, femeie modestă și 
simplă, candidează pentru titlul 

i de deputată în Marea Adunare 
I Națională, copleșește și emoțio

nează. Am dreptul să-mi imagi
nez, spre desfătare, stupefacția 
și acreala de murături putrezite 
ale foștilor chiriași de fotolii tn 
vechiul parlament romînesc care 

vor fi aflat această veste, pentru noi, lipsită de senzație.
Hm, — tremură gușa din care n-a mai rămas decît pielea fos

tului deputat — o găinăreasă în parlament 1 Dar nu-ți dai seama 
că e o aberație incomensurabilă! E jignitor pur și simplu pentru 
nația noastră.

— Această femeie nu e „găinăreasa' în primul rînd, ci bri
gadieră, o crescătoare de păsări.

— Totuși... In instituția cea mai supremă a statului... In vre
mea mea o asemenea femeie era una dintre cele mai umile ființe 
și n-ar fi îndrăznit, te asigur, nici măcar să viseze să aleagă, dar 
mi-te... Nu, nu, e un non-sens.

— Ce să-i faci se-ntîmplă... In Marea Adunare Națională de 
astăzi se întîlnesc reprezentanți din toate păturile sociale : acade
micieni alături de țărani, miniștri lingă muncitori, oameni de artă 
lingă crescători de animale și de păsări sau tractoriști.

— E un non-sens, non-sens — gîjîie în beregata dezacordată 
parlamentarul de demult.

Bine, mon chere, ca să zică asta e un non-sens. Și totuși, iată, 
astăzi scriu despre o crescătoare de păsări pe care oamenii {da. 
oamenii din sate și comune întregi) au propus-o candidată și o 
vor vota. Cine e femeia aceasta? O ființă măruntă, O'umilă din
tre cei mai umili? Nu, e un om de frunte al țării, un om po
litic. Ana Avesalon este fruntașă pe țară. Secția avicolă a Gos
podăriei de Stat din Afumați la care e brigadieră a dat anul 
trecut gospodinelor peste 500.000 ouă, adică 40.000 ouă peste 
plan (e totuși o cifră!). In îngrijirea dumisale sînt 6000 de găini 
roșcate de rasă dintre care 1800 ouă în fiecare zi. Trebuie să fie 
și aici o anume pricepere 0 meșteșug, o oarecare știință. Altfel 
de ce scrie peste tot, pe tăblițe de lemn „dezinfectați-vă picioa
rele", de ce îngrijitoarele umblă numai în halate albe ca zăpada 
și de ce îngrijesc păsările după cele mai stricte indicații știin
țifice. Aci, în această împărăție a galinaceelor domnește o atmos
feră de instituție sanitară cu program sener.

După cum se vede și asta e o meserie care dovedește că 
găina nu e suficient s-o pui în coteț, să-i dai un pumn de boabe 
și pe urmă s-o bați ca să dea ouă.

Brigadiera Ana Avesalon și-a cucerit prestigiul. Datorită mun
cii 0 priceperii ei, statul i-a pus pe piept „Medalia Muncii". Do
vadă că statul nostru nu uită să răsplătească așa cum se cuvine 
pe toți acei care slujesc cu abnegație poporul.

Iată, așa dar, domnule cu gușa posmagită cum un „non-sens", 
fosta femeie umilă și îngropată în întunecimea mizeriei îți ocupă 
acum scaunul din parlament. Spune drept, cîți bani îți aducea un 
asemenea scaun plușat, fie al „opoziției" sau al „guvernamen
talilor" ?

In vechea clădire, azi divanul" țării, totul a fost aerisit, 
duhoarea pestilențială a moravurilor, cunoscute înainte s-a pier
dut, și mîine intră, ferm 0 mindru de poporul său, noul candi
dat — un muncitor, un țăran, un academician sau... o crescătoare 
de păsări.
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La 24 ianuarie, purtMtorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat, dl. Lincoln White a făcut 
presei americane o declarație cu 
privire la faptul că guvernul Ro- 
mln nu a acceptat vizita in 
R.P.R. a trei reprezentanți ame
ricani cu ocazia alegerilor ce vor 
avea loc la 3 februarie a.c.

In legătură cu această decla
rație, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.R. a autorizat A- 
genția Agerpres să facă cunos
cut următoarele:

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat și gazetele a- 
mericane care au reprodus sus
menționata sa declarație au pre
zentat în mod tendențios faptele, 
cu scopul de a ascunde publicului 
american motivele pentru care 
guvernul romîn nu a acceptat 
vizita reprezentanților americani.

După cum se știe, în octombrie 
1956 guvernul romîn și guvernul 
american au căzut de acord asu
pra unui Schimb de vizite ale 
unor delegații cu prilejul alege
rilor din cele două țări. Guver. 
nul romîn a acceptat să trimită 
la alegerile prezidențiale ameri
cane o delegație care a vizitat cu 
acest prilej S.U.A. Lăsind la o 
parte felul în care s-a desfășurat 
această vizită, despre care se pot 
spune multe lucruri, faptul esen
țial este că astfel de vizite nu 
pot fi concepute decit ca prile
juri prietenești care au ca scop 
îndeosebi dezvoltarea unor bune 
relații intre cele două țări.

Chiar in nota guvernului ame
rican din 20 septembrie 1956, 
prin care se propunea acest 
schimb de vizite, se spunea că 
guvernul Statelor Unite invită 
guvernul romîn să trimită doi sau 
trei reprezentanți în Statele U- 
nite, „în interesul promovării în
țelegerii reciproce".

Or, în perioada care a urmat 
acestei invitații, numeroase ma
nifestări ale S.U.A. față de Ro- 
mtnia au fost cu totul contrare 
„promovării înțelegerii reciproce" 
de care vorbea nota susmențio
nată a guvernului american. 0- 
dată cu dezlănțuirea putchului 
contrarevoluționar din Ungaria, 
declarațiile conducătorilor ameri
cani, propaganda oficială ameri
cană, precum și tot mai multe 
acțiuni instigatoare au susținut 
o politică de intervenție în trebu
rile interne ale țărilor socialiste, 
de încălcare a drepturilor lor su
verane.

Aceste acțiuni au făcut inac
tuală și nepotrivită vizita unor 
delegați americani tn R.P.R. la 
alegerile din 3 februarie a.c., fapt 
care a fost adus la cunoștința 
Legației Statelor Unite, la 19 
ianuarie a.c„ printr-o notă a Mi
nisterului Afacerilor Externe cu 
următorul conținut:

..Ministerul Afacerilor Externe 
amintește că guvernul Republicii 
Populare Romine a considerat și 
consideră un schimb de reprezen
tanți ai celor două țări cu oca
zia alegerilor din Statele Unite 
ale Americii și Republica Popu
lară Romînă ca o acțiune in in
teresul cunoașterii reciproce în 
scopul îmbunătățirii relațiilor in
tre cele două țări, o acțiune 
care să aibă loc în condițiile res
pectului mutual și neamestecului 
în treburile interne.

In examinarea chestiunii vizi
tei unor reprezentanți ai Statelor 
Unite ale Americii cu ocazia a- 
legeriior din 3 februarie 1957, 
guvernul romîn nu poate să nu 
țină seama de declarațiile recen
te făcute de conducători și per
soane oficiale americane, care 
constitulesc manifestări ale poli
ticii de amestec In treburile in
terne ale Republicii Populare Ro
mine, precum și de propagandă 
ostilă dusă de agențiile oficiale 
ale guvernului american sau spri
jinite de acesta.

In aceste condiții guvernul 
romin este pus in situația de a 
considera vizita susmenționată 
ca nefiind actuală".

După ce Departamentul de Stat 
a luat cunoștință de această co

municare, purtătorul său de cu
vînt a declarat la 24 ianuarie 
presei că „nu are idee" la ce de
clarați) ale conducătorilor ame
ricani se referă guvernul romîn, 
deși aceste declarații sînt de no
torietate publică șl au fost fă
cute de persoanele cele mai au
torizate ale guvernului Statelor 
Unite.

Astfel, secretarul Departamen
tului de Stat, J. F. Dulles, In 
declarațiile sale din 27 octombrie 
și din 18 și 31 decembrie, 1956, 
vicepreședintele Nixon, precum 
și președintele Eisenhower și alți 
lideri americani, în declarațiile și 
discursurile lor au prezentat ță
rile de democrație populară din 
Europa ca țări lipsite de liberta
te, țari „satelite".

După cum a declarat președin
tele Eisenhower la 1 noiembrie 
1956, S.U.A. „urmăresc liberta
tea" acestor popoare, deși nîcl- 
unul din aceste popoare nu au 
dat mandat cercurilor imperia
liste americane să se ocupe de 
soarta lor pe care și-o făuresc 
ele înșile.

Posturile de radio „Vocea Ame
ricii" și „Europa Liberă" și.au 
intensificat campania dușmănoa
să și de incitare Împotriva regi
mului democrației populare din 
Rominia și din celelalte țări dea 
mocrat-populare. Ele duc o cam! 
panie fără precedent de amestec 
grosolan in treburile interne ale 
acestor țări.

La 10 ianuarie, ziarul „New 
York World Telegram and Sun" 
a publicat scrisoarea adresată 
de președintele Eisenhower orga
nizației așa-numită „Cruciada 
pentru libertate", în care elogiază 
activitatea postului de radio „Eu
ropa Liberă" și Îndeamnă la con
tinuarea activității „mai impor. 
tante ca oricînd" a acestui post 
care, după cum se știe, a avut 
un rol principal în organizarea 
putchului contrarevoluționar din 
Ungaria.

Opinia publică romină nu poa
te ignora activitatea acestui post 
care profesează calomnia și in
sulta la adresa poporului, guver
nului șl statului romin.

Toate aceste declarații și ac
țiuni. constituie în mod evident 
manifestări ale politicii de inter
venție In treburile interne al^ 
Romîniei, o încălcare fățișă 
dreptului de suveranitate a po^ 
poarelor, consfințit de dreptul in
ternațional și Charts O.N.U.

Ele nu au nimic de-a face cu 
respectul mutual și Înțelegerea 
reciprocă necesară în relațiile 
normale dintre state și jignesc 
profund demnitatea națională a 
poporului romîn care ți-a cucerit 
prin jertfe grele și prin luptă 
îndelungată libertatea și indepen
dența națională.

Este evident de ce aceste ma
nifestări nu au putut crea con
diții pentru o vizită prietenească 
a reprezentanților americani la 
alegerile din 3 februarie, vizită 
care să promoveze relații de în
țelegere între cele două țări.

Reprezentantul Departamentu
lui de Stat a arătat in declara
ția sa de presă că guvernul 
S.U.A. regretă hotărirea guvernu
lui romîn de a nu accepta vizita 
delegaților americani Ia alegeri
le din 3 februarie. -

Trebuie spus că în ceea ce-^ 
privește, guvernul romîn a mer™ 
și merge mai departe consecvent 
pe drumul dezvoltării colaborării 
Internaționale, al întăririi relații
lor comerciale, culturale, politice 
cu toate țările, inclusiv cu State
le Unite ale Americii, pe baza 
principiilor de respect și avanta
je reciproce, de deplină egalitar 
te în drepturi și de neamestec 
în treburile interne.

De aceea, guvernul romin con
sideră și el regretabil faptul că 
vizita susmenționată nu poate 
avea loc în condițiile actuale.

Dar nu se poate ignora că a- 
ceste condiții au fost create toc
mai prin acțiunile guvernului 
S.U.A., contrare intereselor păcii 
și colaborării internaționale.

imnnnnfTnniTmnnnHnHnnHnr^ a»«rînmHHnririnHrinrinnnnnri^^ »o o rinnRrinrrimHririnrTTinnrrinr^ o rariHnnnnnnnrinrinrinriHrirrînnHnn^
întregul nostru popor muncitor 

tntimpină cu bucurie ziua de 3 
februarie, ziua alegerilor de depu- 
tațl pentru Marea Adunare Na
țională. Afirmindu-și hotărirea de 
a vota pentru candidați! Frontu 
lui Democrației Populare, oame
nii muncii de toate naționa’ită-- 
țile din țara noastră sînt con 
șiienți că vor vota Și pentru po
litica națională justă a statului 
d-mocrat popular, politică a ega
lității tn drepturi și a înfrățirii 
tuturor naționalităților din patria 
ncastră.

In țara noastră, alături de po- 
porui romin trăiesc 15 naționa
lități. care numără, după cum 
arată recensămlntul din anul 
1956, aproape două milioane și 
jumătate de oameni.

Prietenia și frăția oamenilor 
muncii romini, maghiari și de al
ta naționalitate din țara noastră 
au rădăcini adinei în istorie. 
Masele populare de diferite na
ționalități. unite prin comunitatea 
de interese, au găsit în mod fi
resc în cursul secolelor, în ciuda 
thturor încercărilor de dezbinare 
din partea claselor stăpînitoare. 
drumul înțelegerii in iuptele re
voluționare împotriva exploata
torilor și asupritorilor dinăuntru 
și în apararea pămîntului natal 
împotriva invadatorilor din afa
ră. Oamenii muncii romini și de 
alte naționalități din țara noas
tră au șuferit împreună exploa
tarea feudală și capitalistă, au 
sîngerat laolaltă sub jugul co
tropitorilor străini și au luptai 
cot la cot pentru a se elibera.

fn Rominia burghezo moșie
rească s-a practicat o politică de 
asuprire și de desnaționalizare a 
minorităților naționale In asu 
ppirea poporului muncitor guver
nele reacționare romîne au mers 
mînă in mină cu clicile condu- 
oătoare repcponcre din sinul mi- 
nprităților naționale, cu care au 

băncilor și in-, 
treprinderilor industriale și au

făcut nenumărate pacte electorale 
îndreptate împotriva poporului.

Față de regimul de exploatare 
și asuprire crîncenă a burghe
ziei reacționare, masele populare 
din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, au dus o luptă 
comună grea și neîntreruptă.

Prin făurirea Partidului Co
munist din Rominia, în 1921, 
lupta pentr.u întărirea frăției în
tre oamenii muncii romini, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități a primit un conținut nou.

Partidul Comunist a fost In 
Rominia burghezo-moșierească 
singura forță politică care a 
luptat consecvent pentru deplina 
egalitate în drepturi a poporului 
romin și a minorităților naționale 
și pentru înfrățirea oamenilor 
muncii de toate naționalitățile pe 
baza ideilor mărețe ale interna
ționalismului proletar. încă de la 
întemeierea sa, Partidul Comu
nist a arătat că politica de opri
mare a minorităților naționale 
lovește deopotrivă în interesele 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, și că 
singura tale de înlăturare a a- 
supririi sociale șl național? este 
lupta unită pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc și 
instaurarea puterii populare.

Unitatea de luptă a celor mai 
buni iii ai poporului romîn și ai 
minorităților naționale, realizată 
sub conducerea Partidului Comu
nist Romîn nu s-a clintit nici în 
anii de grea încercare în care, 
sub oblăduirea hitleriștilor, fas
cismul maghiar și cel romînesc 
au desfășurat o criminală acți
une de învrăjbire a popoarelor 
romin și maghiar. Teroarea dic
taturii fasciste, ororile tîlhăres- 
cului război antisovietic au ară
tat clar consecințele sîngeroase 
ale politicii și ideologiei naționa
liste burgheze. Forțele patriotice 
din țara noastră s au călit în 
lupta dusă fără deosebire de na. 
ționalitate pentru scuturarea Ju
gului fascist și alungarea cotro-

Prietenia de nezdruncinat dintre poporul romin 
și naționalitățile conlocuitoare

pitorilor hitleriști. Eliberarea 
țării noastre de către Armata So
vietică a însemnat un ajutor in- 
ternațioflalist de neprețuit și a 
deschis totodată și perspectivele 
rezolvării in țara noastră a pro
blemei naționale în spirit marxist- 
leminist,

Luptînd împotriva fascismului 
intern și extern, dușmanul cel 
mai sălbatec al frăției între po
poare, luptind împotriva șovinis
mului răspindit de partidâe bur
gheze reacționare, torțele demo
cratice populare, m frunte cu 
Partidul Comunist, au considerat 
asigurarea egalității de drepturi 
a poporului romin și a naționa
lităților conlocuitoare, ca un e- 
lement esențial de consolidare și 
dezvoltare a cuceririlor revoluțio
nare al? poporului.

In timp ce în țările capitalis
mului contemporan găsim o în
treagă gamă a discriminării na
ționale — .de la egalitatea for
mală, declarativă .(și aceasta în 
plină contradicție cu șovinismul 
practicat) pînă la pogromuri și 
linșajuri sîngeroase, pînă la co
tropirile colonialiste cele mai 
brutale — politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru in pro
blema națională a urmărit de la 
început înfăptuirea unei egali
tăți reale în toate domeniile vie
ții politice, economice și cultura
le, înfrățirea poporului romîn și 
a naționalităților conlocuitoare pe 
baza întăririi Încrederii reciproce.

Regimul democrat.popular in
staurat Ia 6 martie 1945 a pus 
capăt încercărilor mîrșave de re

înviere a poli- 
Tlbtf de asu
prire națională 

și de răspin. 
dire a urii șo
vine practicate 

de regimurile burghezo-mo- 
șierești. Desăvîrșirea revolu
ției burghezo-democratice și in
staurarea dictaturii clasei mun
citoare aliată cu țărănimea mun. 
citoare, ca rezultat al luptei unite, 
desfășurată sub conducerea par
tidului, de către oamenii muncii 
romîni și de alte naționalități a 
însemnat trecerea la o fază su
perioară și în rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale.

Constituția noastră din 1952, 
care reflectă rezultatele obținute 
sub regimul de democrație popu
lară și perspectivele construirii 
socialismului, nu vorbește despre 
o așa zisă „egalitate în fața le
gilor"—cum fac constituțiile „de
mocrațiilor" burgheze care însă 
nu garantează cu nimic eficacita
tea acestei prevederi — ci decla
ră că „oamenilor muncii, cetățeni 
ai Republicii Populare Romîne, 
fără deosebire de naționalitate 
sau rasă le este asigurată de
plina egalitate de drepturi tn toa
te domeniile vieții economice, po
litice șl culturale". Totodată, 
Constituția proclamă pedepsirea 
prin lege a oricărei propagande 
cu caracter șovin, orice manifes
tare de ură de rasă

Articolul 17 al Constituției spu
ne că statul romîn democrat- 
popular „asigură dezvoltarea 
culturii poporului romîn și a cul
turii minorităților naționale, so

L. Bânyai 
locțiitor al Ministrului 

Invățămintului

cialistă în con
ținut, națională 
în formă" încă 
prin reforma 
Invățămintolui 

din august 1948, 
regimul de democrație populară a 
asigurat învățămîntul în limba 
maternă pentru 15 naționalități. 

Afară de școli, presă, edituri, 
teatre, emisiuni de radiodifuziu
ne, mii de cămine culturale con
tribuie la ridicarea culturală a na- 
ționalităților conlocuitoare în 
limba lor maternă. O largă dez
voltare a luat literatura acestor 
naționalități, contribuind la îm
bogățirea tezaurului comun al 
culturii Republicii noastre Popu
lare.

Regimul democrat-popular asi
gură oamenilor muncii de toate 
naționalitățile participarea la 
conducerea treburilor obștești.

Crearea sfaturilor populare a 
înlăturat rămășițele organelor 
locale ale vechii puteri de stat 
care. între altele, avea și sarcina 
punerii în practică a politicii de 
asuprire și de prigonire a mino
rităților naționale. Compozfția na
țională a sfaturilor populare, 
precum și a Marii Adunării Na
ționale oglindește pe deplin po
litica marxist-leninistă pe care o 
aplică partidul nostru In proble, 
ma națională.

Grija partidului și guvernului 
pentru asigurarea in fapt a ega
lității în drepturi a naționalită
ților conlocuitoare se manifestă 
și tn sprijinul puternic pe care-1 
acordă ridicării economice a re
giunilor locuite de acestea, re

giuni deosebit de vitregite sub 
stăpînirea burghezo-moșierească.

O ilustrare grăitoare a Înfăp
tuirii consecvente de către parti
dul și guvernul nostru a princi
piilor marxist.leniniste în proble
ma națională este crearea Re
giunii Autonome Maghiare în 
acel teritoriu unde populația ma
ghiară trăiește tn mase compacte 
și formează majoritatea. Acest 
fapt întărește și mai mult încre
derea reciprocă dintre poporul 
romin și naționalitățile conlocui
toare. dezvoltă inițiativa crea
toare locală pentru a contribui cu 
toate puterile la clădirea patriei 
socialiste comune

Rezolvarea problemei naționale 
este un proces strîns legat de. în
treaga noastră activitate de con
struire a socialismului. Viața ri
dică noi și noi probleme și în 
această privință. Succesele hotă- 
rîtoare dobîndite în rezolvarea 
problemei naționale nu trebuie să 
ne ducă la automulțumire. Par
tidul nostru critică într-o serie 
de documente acele organe care 
nu studiază tn mod suficient par
ticularitățile naționalităților con
locuitoare și nu manifestă în în
treaga lor activitate o grijă și o 
solicitudine specială față de a- 
cestea. Partidul ne arată, totoda
tă, că rezultatele obținute în edu
carea internaționalistă a oameni
lor muncii nu trebuie să ducă la 
tocirea vigilenței împotriva ma
nifestărilor șoviniste, împotriva 
influenței ideologiei burgheze na. 
ționaliste atîl fn rîndurlle popu
lației romînești ctt și tn rtndu- 
rile naționalităților conlocuitoare.

Rămășițele vechii neîncrederi în
tre popoare, cultivate secole de.a 
rîndul de către clasele cotropi
toare, sînt exploatate pină la ex« 
trem de dușmanii regimului nos
tru. Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că cercurile agresive im
perialiste, precum și elementele 
dușmănoase din interiorul țării 
nu se dau înlături de la cele mai 
josnice și mai perfide manevre 
pentru a răscoli prejudecățile na
ționaliste. Mai ales în rîndurile 
tinerilor care nu au suficientă ex
periență de viață, încearcă duș
manii oamenilor muncii să infil
treze otrava naționalismului și șo. 
vinlsmului.

Partidul cheamă pe toți oame
nii muncii să combată orice în
cercări de subminare a frăției do. 
porului romin cu naționalitățile 
conlocuitoare. Utemiștii, toți ti
nerii au datoria să-și ascută vi. 
gilența față de orice manifestări 
de naționalism și șovinism. Par
tidul nostru a cerut U.T.M. 
să educe tînăra generație în spi
ritul frăției între oamenii muncii 
romîni și cei din naționalitățile 
conlocuitoare, în spiritul comba
terii necruțătoare a naționalismu.* 
lui. Stimularea ajutorului reci-. 
proc frățesc între tinerii munci
tori, țărani muncitori, elevi, stu- 
denți romîni și cei de alte națio
nalități, stimularea muncii comu
ne în producție, și pe tărim ob
ștesc. stimularea activității comu
ne cultural-artistice și sportive — 
trebuie să constituie mereu o pre
ocupare de seamă a organizațiilor 
U T.M.

Oamenii muncii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare își 
dovedesc dragostea lor față Se 
patria comună în munca desfă
șurată cot la cot cu oamenii mun
cii romîni în întreprinderile de 
stat, în sectorul socialist al agri
culturii, în instituții științifice și 
culturale, contribuind la sporirea 
producției industriale și agricole, 
ia dezvoltarea științei și culturii, 
la întărirea luptei comune în ve

derea ridicării nivelului de trai 
11 poporului.

Pirtldul educă necontenit oame 
nil muncii tn spiritul patriotism 
mului socialist și al internaționa-’ 
Lismului muncitoresc care imbină 
armonios tradițiile naționale pro
gresiste ale fiecărei naționalități 
cu interesele comune ale construi
rii socialismului, ale Întăririi. și 
înfloririi Republicii Populare Ro
mîne. O strălucită expresie a in
ternaționalismului muncitoresc’ și 
a patriotismului socialist al oame. 
nilor muncii de toate naționalită
țile din patria noastră a consti- 
tuit-o unanimitatea cu care și-au 
exprimat indignarea față de cri
mele bestiale săvîrșite de contra
revoluția din Ungaria, precum și 
solidaritatea cu forțele patriotice 
sănătoase maghiare, în frunte cu 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar și guvernul J revoluționar 
muncitoresc-ță rănesc.

Oamenii muncii de toate națio
nalitățile din tara noastră con
tribuie prin noi și noi succese ale 
muncii lor la înflorirea patriei 
comune, la făurirea bunei stări 
a celor ce muncesc. Ei sînt strîns 
uniți în jurul partidului și guver
nului nostru și sînt hotărîți să 
apere rezultatele muncii lor.

Egalitatea și frăția de nezdrun. 
cinat ce s-a făurit între poporul 
romîn și naționalitățile conlo- 
cuitoare este un nesecat izvor al 
trăiniciei șl coeziunii interne a 
patriei noastre comune, Republi
ca Populară Romină, un factor de 
întărire a familiei frățești, a ță
rilor socialiste.

înfrățiți, romîni, unguri, ger
mani. sîrbi, ucraineni, fiii tutu
ror naționalităților din R.P.R. 
tși vor da votul la 3 februarie 
candidaților Frontului Democra. 
ției Populare, votînd astfel pen-- 
tru cimentarea continuă a frăției- 
de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și naționalitățile conlocui
toare, pentru întărirea și înflori
rea scumnei noastre țări — Re
publica Populară Romînă.



LA 3 FEBRUARIE - VOTĂM CANDIDAȚII F.D.P.
Alegerile prilejuiesc o largă participare 
a maselor la dezbaterea treburilor țării

Tovarășul Ștefan Voitec în mijlocul alegatorilor
COBABIA (de la trimisul nos

tru). ■—
Corabia este un orășel mic, li

niștit, care în anii puterii populare 
a început să cunoască O promiță
toare dezvoltare industrială. S-a 
creat aici o stație de egrenat, o 
întreprindere de selecționare a 
bumbacului, o întreprindere indus
trială de interes local, o întreprin
dere piscicolă și un S.M.T.. Ca 
atare, există și în acest orășel o 
masă de muncitori. Alături de a- 
ceștia trăiesc și muncesc țărani 
muncitori; unii membri ai înto
vărășirii agricole de aici, alții ai 
întovărășirilor din cătune care a- 
parțin de Corabia. Nu numai atît 
însă; raionul Corabia, care are un 
pronunțat caracter agrar, a cunos
cut de asemenea înnoiri substan
țiale.

Nivelul de viață al oamenilor 
muncii a urmat, și în acest raion, 
o linie ascendentă de la un an la 
altul, — ca urmare a înfăptuirii 
consecvente a politicii înțelepte a 
partidului și guvernului nostru 
care nu cunoaște alte interese decît 
cele ale poporului muncitor.

Despre toate acestea s-a vorbit 
în adunarea cetățenească, unde 
sute de alegători corăbieni au ve
nit să se sfătuiască cu candidatul 
F.D.P. în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională, tovarășul Ște
fan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
în discuțiile pe care le-au purtat, 
alegătorii și-au manifestat deplina 
lor adeziune la politica internă și 
externă a partidului. Printre alții, 
P. David, prim secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, a vorbit 
despre perfecționarea continuă în 
ultimii ani a activității multilate
rale desfășurate de aparatul nos
tru de stat, care se bizuie pe ini
țiativa și aportul maselor largi de 
cetățeni. Iosif Cincă, secretarul co
mitetului raional U.T.M., s-a oprit 
asupra contribuției pe care utemiș- 
tii și tinerii din raionul Corabia 
se străduiesc să o aducă în înfăp
tuirea sarcinilor puse de partid și 
guvern; el a exprimat angajamen
tul ca în acest an organizațiile 
U.T.M. din raion să lupte pentru 
a atrage în formele cooperatiste 
de lucrare a pămîntului noi și noi 
mase de țărani muncitori, astfel 
încît să fie cooperativizată o su
prafață de cel puțin 3000 hectare 
de pămînt. Ioana Pican a relevat 
drepturile acordate de regimul 
nostru femeii, precum și aportul 
femeilor din țara noastră la opera 
de construire a socialismului.

In continuare, în mijlocul unei 
entuziaste manifestări a atașamen
tului oamenilor muncii față de 
partid, a luat cuvîntul candidatul 
F.D.P. în această circumscripție e- 
lectorală, tovarășul Ștefan Voitec.

C. SLAVIC
★

După ce a amintit ridi
colul și demagogia deșănțată în 
care aveau loc alegerile în tre
cut, vorbitorul a subliniat că as
tăzi alegerile în organul suprem 
al puterii de stat, Marea Aduna
re Națională, au loc sub semnul

Sub conducerea înțeleaptă a partidului 
pășim spre noi izbînzi

Tovarășul Dumitru Coliu în mijlocul alegătorilor
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru). —
Ieri seară, în uriașa sală de fes

tivități a Uzinelor „1 Mai" din 
Ploești, mii de muncitori, funcțio
nari și intelectuali s-au întllnit cu 
candidatul F.D.P. tovarășul Dumi
tru Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. Cu
vîntul de deschidere a acestei 
mari adunări cetățenești a fost 
rostit de tovarășul Dumitru Bala- 
lia, care a subliniat că amploarea 
manifestărilor politice de masă 
desfășurate în timpul pregătirii a- 
legerilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională, a demonstrat 
pe deplin convingător largul de
mocratism al orînduirii noastre de 
stat, masiva participare a cetățe
nilor la dezbaterea și traducerea 
în viață a politicii Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului 
R.P.R.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
alegători prezenți la adunare, prin
tre care maistrul rafinor Ion Băr- 
bulescu, de la rafinăria II, Ion 
Moldoveanu director adjunct al 
Fabricii textile „Dorobanțul", 
Maria Tetelea de la întreprinderea 
de Construcții nr. 131 și doctor 
Florin Vlădescu de la Spitalul de 
copii al orașului. Referindu-se fie
care la probleme specifice muncii 
în domeniul său de activitate, vor
bitorii au insistat asupra importan
ței deosebite a alegerilor de la 3 
februarie, cînd cetățenii sînt che
mați în fața urnelor, spre a-și da 
votul candidaților F.D.P., fii de 
nădejde ai poporului muncitor. 
Totodată vorbitorii au exprimat în
crederea oamenilor muncii în li
nia politică a partidului nostru, pe 
care o privesc ca pe propria lor 
linie politică, hotărîrea de a de
pune noi și susținute eforturi pen
tru a spori pe zi ce trece realiză
rile dobîndite în anii puterii popu
lare în drum spre socialism.

Atmosfera entuziastă, de puter
nic avînt politic care a domnit în 
tot timpul adunării, a arătat o 
dată mai mult acordul deplin al 
maselor largi de alegători față de 
candidații Frontului Democrației 

unității strînse a poporului nostru 
în jurul partidului și guvernului. 
Ele constituie un prilej de largă 
participare a maselor la dezbate
rea treburilor țării. Tovarășul 
Ștefan Voitec a arătat că după 
numai 12 ani de la eliberarea țării 
noastre, prin munca eroicei noas
tre clase muncitoare în alianță 
cu țărănimea muncitoare, în uni
re cu efortul neprecupețit al căr
turarilor, Republica Populară Ro- 
mînă s-a transformat într-o țară 
industrial-agrară în plin progres, 
în care crește necontenit bună
starea poporului, înflorește cultu
ra, se înalță pe trepte tot mai 
înalte artele și știința. Ca de la 
cer la pămînt diferă situația de 
astăzi de situația de altădată.

Oltenia noastră, cu bogății va
riate și nemăsurate, cu oameni 
isteți și harnici — a continuat 
vorbitorul — era înainte de 1944 
una dintre părțile cele mai îna
poiate din punct de vedere eco
nomic și cultural ale țării. In anii 
puterii populare și în mod deose
bit în anii primului cincinal, a 
început cu avînt procesul de in
dustrializare. Au luat naștere im
portante ramuri industriale, s-au 
dezvoltat cele existente. Față de 
1938 producția globală industria
lă a regiunii Craiova a crescut 
cu 1.400 la sută, iar față de în
ceputul primului cincinal cu circa 
220 la sută.

Această regiune unde țărăni
mea era sălbatic stoarsă de vla
gă, unde trăiau cei mai mari mo
șieri, unde sălășhiia înapoierea 
culturală, unde în 1907 s-au răs
culat împotriva ciocoilor peste 
300 de sate din care 57 au fost 
sălbatic bombardate, regiune 
unde exista doar o seamă de u- 
leinițe și cîteva făbricuțe de inte
res local, se situează astăzi prin
tre regiunile țării cu un impor
tant potențial industrial și largi 
perspective de dezvoltare. In anii 
primului cincinal o mare dezvol
tare au luat-o industria petrolului, 
a cărbunelui.

Regiunea Craiova se mândrește 
astăzi cu întreprinderi industriale 
importante ca uzinele Electro- 
puteîe „7 Noiembrie**, Șantierele 
navale din Tr. Severin. In acest 
an va intra în funcțiune fabrica 
modernă de zahăr de la Livezi. 
O deosebită dezvoltare a luat-o 
industria producătoare de bunuri 
de larg consum, cooperația meș
teșugărească variată și industria 
locală. In regiunea noastră există 
un puternic sector de mecanizare 
a agriculturii (17 S.M.T.-uri cu 
700 de tractoare). In ceea ce pri
vește agricultura s-au înregistrat 
importante succese pe linia cultu
rilor cerealiere, a dezvoltării cul
turii plantelor tehnice; sectorul 
socialist a crescut de la 70 de u- 
nități în 1950 la 1800 în 1956, iar 
suprafața terenului aparținând a- 
cestor unități, de la 11.000 ha. la 
115.000 ha. In toate raioanele și 
comunele crește interesul țără
nimii pentru munca în comun.

O creștere deosebită a luat-o 
în regiunea noastră circulația 
mărfurilor prin comerțul de stat 
și cooperatist.

Populare, dragostea și încrederea 
nețărmurită față de scumpul nos
tru partid.

I. TEOHARIDE
★

Primit cu aplauze puternice a 
luat apoi cuvîntul tov. Dumitru 
Coliu.

Participanții la adunare au 
subliniat în repetate rînduri cu 
vii aplauze cuvîntarea tovarășu
lui Dumitru Coliu, manifestin' 
du-și hotărîrea de a înfăptui cu 
fermitate politica partidului, de 
a traduce în viață măsurile re
centei plenare a C.C. al PM.R. 
pentru victoria socialismului în 
țara noastră, pentru pace și bu
năstare.

După ce a subliniat entuzias
mul și elanul în muncă cu care 
poporul nostru întîmpină ziua de 
3 februarie, vorbitorul a arătat 
că pretutindeni întîlnirile între 
candidații Frontului Democrației 
Populare și alegători, prin carac
terul lor larg de masă și prin 
participarea activă la discuții a 
alegătorilor constituie o luminoa
să oglindă a mărețelor realizări 
obținute de poporul nostru mun
citor sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romta.

In acești patru ani care s-au 
scurs de ia ultimele alegeri, în 
țara noastră au avut loc mari și 
adinei prefaceri. Țara noastră a 
devenit mai bogată, mai frumoa
să. La temelia construcției socia
liste au fost adăugate noi și ho- 
tărîtoare. realizări. Rămîne tot 
mai în urmă blestematul regim 
burghezo-moșieresc, de cruntă 
exploatare, mizerie și umilință. 
Nu mai «intern azi o țară emi
namente agrară, slab dezvoltată 
din punct de vedere industrial, 
tributară marilor bancheri și in
dustriași și monopolurilor state
lor capitaliste.

Bogățiile țării noastre au fost 
trecute în proprietatea statului, 
devenind un bun al întregului 
popor. Petrolul — aurul nostru 
negru — a încetat de mult de a 
fi sursă de venituri fabuloase 
pentru marile monopoluri străine.

Pămîntul aparține astăzi ade- 
văraților lui stăpîni, țărănimea 
muncitoare Această năzuință de

Vorbitorul a arătat apoi sarci
nile de mare însemnătate ce re
vin cooperativelor sătești în lu
mina plenarei din 27-29 decem
brie.

Vorbind despre dezvoltarea în- 
vățămîntu-lui și culturii, tov. Ște
fan Voitec a arătat că rușinoasa 
plagă a trecutului, analfabetis
mul, este aproape lichidată. In 
satele regiunii funcționează acum 
peste 400 unități preșcolare, 1.300 
școli elementare, iar în orașul 
Craiova există 3 facultăți. în sate 
funcționează de asemenea 1.100 
cămine culturale, 1.200 biblioteci, 
70 de cinematografe.

Vorbitorul a prezentat apoi ta
bloul realizărilor din raionul Co
rabia, arătînd că în acest raion 
cu specific agricol este necesar 
să se dezvolte în legătură . cu 
producția agricolă, viticolă, pisci
colă, noi întreprinderi pentru con
servarea și uscarea legumelor, 
pentru conservarea peștelui și o 
mai largă valorificare a vinului, 
și produselor din vin. întreprinde
rile industriei locale și coopera
ția meșteșugărească sînt chemate 
să deservească mai larg popu
lația, să dezvolte acele ramuri de 
activitate necesare comerțului, 
construcțiilor și întreținerii lo
cuințelor, producția de cărămidă 
și țiglă, bunurilor de larg consum 
și valorificarea stufului.

Referindu-se la însemnătatea 
Rezoluției plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie, tovarășul Ștefan 
Voitec a arătat că aceasta are o im
portanță deosebită pentru dezvol
tarea economiei noastre naționa
le și a extinderii succeselor ob
ținute în ceea ce privește ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii și constituie totodată 
un amplu program pentru acti
vitatea de viitor. Aplicînd cu ho- 
tărîre și traducînd în viață cu 
toată răspunderea hdtărîrile ple
narei din decembrie — a spus 
vorbitorul — vom aduce fiecare 
la locul nostru de muncă o con
tribuție prețioasă la realizarea 
sarcinei centrale a partidului și 
guvernului nostru, la asigurarea 
unei vieți tot mai bune pentru 
întregul popor, la dezvoltarea și 
întărirea fără precedent a econo
miei noastre naționale.

Apoi tov. Ștefan Voitec a făcut 
o scurtă analiză a situației inter
naționale.

Lupta popoarelor pentru pace, 
progres și socialism este strîns 
legată de lupta împotriva reac- 
țiunii și imperialismului. Aceas
tă luptă are drept chezășie for
tăreața de neînvins a țărilor so
cialiste, unitatea lor de nezdrun- 
cinat, marile lor cuceriri.

In încheierea cuvintăril tov. 
Ștefan Voîtec a subliniat lar
gul democratism al orînduirii 
democrat-populare arătînd că 
participarea largă în campania 
electorală a maselor celor mai 
largi se datorește faptului că oa
menii muncii din țara noastră 
sînt convinși de justețea politi
cii partidului, politică de cons
truire â socialismului și apărării 
păcii.

veacuri a țărănimii a foet înde
plinită datorită instaurării regi
mului democrat-popular.

Infățișlnd mărețele înfăptuiri 
în multiplele domenii de activi
tate în anii care au urmat ale
gerilor din 1952, vorbitorul 
s-a oprit apoi asupra realizări
lor din regiunea Ploețti.

In această perioadă au fost fă
cute mari investiții în industria 
petroliferă La instalațiile de pre
lucrare a țițeiului și fabricarea 
produselor petrolifere, au fost 
montate utilaje moderne și s-au 
lărgit mult capacitățile de pro
ducție.

La rafinăria nr. 1. este în pli
nă construcție o nouă instalație 
pentru cracarea termică. La ra
finăria nr. 2 s-a construit o in
stalație pentru vaselină farma
ceutică și ulei detergent, necesar 
industriei textile.

Ca o importantă realizare, este 
construcția bazei tabulare ISEM, 
Ia uzina de utilai petrolifer 
„1 Mai", s.au executat impor
tante lucrări pentru moderni
zarea turnătoriei de oțel, iar în 
momentul de față se află în con
strucție o nouă hală.

Una din cele mai importante 
realizări în industria petroliferă 
din regiunea Ploești, o consti- 
tuie construcția blocului de ulei 
Teleajen. Această lucrare este 
expresia celei mai moderne teh
nici î,n instalații petrolifere Con
strucția ei a fost posibilă dato
rită ajutorului neprecupețit dat 
țării noastre de Uniunea Sovie
tică în utilaj și asistență tehnică.

In această perioadă s-a acor
dat o mare atenție și s-au exe
cutat importante lucrări în dome
niul cercetărilor geologice de ex
plorări petrolifere, lucrări deose
bit de importante pentru sporirea 
rezervelor de petrol.

Mari investiții au fost înfăptuite 
în domeniul energiei electri
ce pentru construcția cen
tralelor de la Moroieni și Doi- 
cești. In domeniul transformării 
socialiste a agriculturii, în re
giunea Ploești au luat naștere 
pînă fn prezent 512 gospodării 
agricole colective și întovărășiri 
agricole, cu 34.280 familii și 
51.000 hectare pămînt, care au 

obținut recolte mult sporite față 
de sectorul individual.

In ultimii ani orașele regiunii 
Ploești, âu cunoscut noi și im
portante construcții de locuințe 
și construcții social-culturale.

S-a îmbunătățit mult asistența 
medicală.

Numătul magazinelor a cres
cut in această perioadă de la 486 
existente în 1962 la 1441 în anul 
1956, acordtndu-se o mare aten
ție amplasării lflr în cartierele 
muncitorești.

Construcția orașului minier 
Filipești de Pădure și atî- 
tor altor locuințe în ora
șul Ploeștț Ș> în celelalte cen
tre muncitorești din regiune, con
stituie expresia grijii permanente 
pe care o poartă statul nostru și 
partidul pentru muncitori.

In această perioadă s-a ridicat 
Teatrul de vară cu peste 2.000 de 
locuri. Palatul Pionierilor, s-a 
amenajat Palatul Culturii, s-a 
extins rețeaua de radioficare Im
portante sutae de bani au fost 
investite pentru lărgirea rețelei 
electrice, a alimentației cu apă și 
gaze.

Organele puterii locale «-au 
îngrijit de îmbunătățirea trans
portului în comun și de aspectul 
frumos al orașului Ploești prin 
amenajarea de noi spații verzi și 
altele.

Aceste realizări — a spus vor
bitorul >int rezultatele eforturilor 
depuse de oamenii muncii din 
regiune. Ele dovedesc atenția ce 
o acordă partidul și guvernul 
nevoilor Culturale și materiale 
mereu crescinde ale populației.

In continuare tovarășul Dumi

Colaborarea țărilor 
are o temelie de

Tovarășul Al. Moghioroș în mijlocul alegatorilor
(Vrmar, din. pag. /-«)

Prin noi construcții și dotarea 
cu utilaje moderne a sporit cu 
mult capacitatea de producție a 
uzinelor „Oțelul Roșu", a fabri
cii „Tehnometsl", a atelierelor 
C.F.R.-Timișoara, a uzinelor con
structoare de vagoane „Gheorghi 
Dimitrov" dta Arad, a uzinelor 
textile „Teba", precum și a altor 
unități industriale.

Economia națională a primit de 
la întreprinderile metalurgice din 
regiune mașini și utilaje de mare 
însemnătate printre care . turbi
ne de 3000 kw, locomotive, va
goane de marfa și vagoane de 
Călători, strunguri, mașini, unelte 
agricole.

In acești ani, a spus vorbito
rul, s-a dezvoltat simțitor și agri, 
cultura regiunii, care dispune as- 
tăzl de o puternică bază tehnico- 
materială Cele 24 S.M.T.-uri, 30 
de gospodării agricole de stat 
stat înzestrate cu mii de trac
toare, combine, batoze, autoca
mioane și alte mașini. Ptaă in 
prezent in regiune au luat flintă 
626 gospodării agricole colective 
și întovărășiri, cu 52.511 familii 
care lucrează în comun 225.000 
ha. Acest lucru dovedește că sec
torul socialist la sate a cucerit 
poziții puternice și că își exercită 
influenta din ce în ce mai mult 
în rîndurile țărănimii muncitoa. 
re. Comunele Comloșul Mic, Or- 
țișoara, Bacova, Gearmata și 
Pișchia tnttmpină alegerile ta în
tregime cooiperativizate, iar în 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășiri au intrat peste 1.000 
de noi membri.

Viata oamenilor muncii a-a îm
bunătățit In ultimii ani. Popu
lația din regiunea Timișoara a 
cumpărat în anul 1965 cu 144 mi
lioane lei mai multe mărfuri ca 
în 1954, iar în 1956 cu 7,5 la sută 
mai multe mărfuri dectt în 1955

Comerțul cooperatist se dezvol. 
tă Încontinuu, volumul desfaceri
lor creectnd de la an la an. In 
anul 1955 valoarea mărfurilor 
desfăcute la sate întrece cu 134 
milioane lei valoarea mărfurilor 
vtnduta ta 1954, ceea ce repre
zintă o creștere de 25 ia sută, 
iar ta anul 1956 valoarea măr
furilor ce s-au vîndut oamenilor 
muncii de la sate a crescut cu 37 
milioane, reprezentata o creștere 
de 6 la sută față de 1955.

Oamenii muncii se bucură de 
o grijă deosebită din partea sta
tului : concedii plătite, îngrijire 
medicală gratuită, ajutor familial 
de stat, pensii de bătrînețe și al
tele. Numai din regiunea Timi
șoara au fost trimiși la odihnă și 
cură în 1956 prin Ministerul Să
nătății 8765 muncitori, tehni
cieni, ingineri; alte mii au fo«t 
trimiși prin C.C.S. In regiunea Ti
mișoara își desfășoară activita
tea 169 circumscripții sanitare 
față de 99 cîte erau tn 1938 ; nu
mărul medicilor a crescut de la 
748 în 1948 la 1213; numărul pa

Votlnd pentru candidații F. D. P., cetățenii patriei noastre 
Își exprimă mindria față de marile realizări 

ale regimului democrat-popular
Tovarășul N. Ceaușescu în mijlocul alegatorilor

(Urmare din pag. t-a)

întregii economii și a creării 
bunăstării oamenilor muncii. A- 
nalizînd felul cum s-au realizat 
prevederile celui de al doilea 
plan cincinal în cursul anului 
1956, plenara C.C. al P.M R. din 
decembrie anul trecut, a stabilit 

tru Coliu s-a referit la principa
lele probleme ale documentelor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 27- 
29 decembrie 1956.

Recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn dih 27-29 decembrie 
1956 și hotărîrile adoptate la 
această plenară au o importanță 
deosebită pentru statul nostru 
democrat-popular, pentru dezvol- 
tarea continuă a economiei noas
tre naționale și o deosebită în
semnătate pentru continua ridi
care a nivelului de trai al oame
nilor muncii, pentru întărirea- pe 
mai departe a alianței între cla
sa muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Va trebui să folosim în mai 
mare măsură toate posibilitățile 
și resursele existente în între
prinderi — a arătat vorbitorul 
— să organizăm mai bine pro
cesul de producție, să luptăm 
pentru sporirea producției și ri
dicării productivității muncii, 
pentru reducerea continuă a pre
țului de cost, să luptăm cu mai 
multă hotărîre împotriva risipei 
de materiale și combustibil.

Regiunea Ploești are și un 
sector important de agricultură, 
viticultură și creșterea vitelor. 
Oamenilor muncii din agricultură 
le revine sarcina sporirii continue 
a producției la hectar.

In fața sfaturilor populare stă 
sarcina de a dezvolta continuu 
industria locală, de a folos: din 
pliri bogatele resurse care exis
tă în regiune și în mod deose
bit materialele de construcții, de 
1 pune mai multe resurse loca- 
Ie la dispoziția cooperației meș

turilor tn spitale a crescut tn 
1956 cu 450 fată de 1955.

In centrele muncitorești din 
regiunea Timișoara s-au construit 
3.545 locuințe, iar prin împru
muturile acordate de stat pe 
termen lung s-au mai construit un 
număr de 1534 locuințe.

Ca și în alte regiuni ale tă
rii și în regiunea Timișoara re
țeaua școlară ți numărul de elevi 
și studenți a crescut continuu. 
Fată de anul 1938 numărul ele
vilor din școlile medii și elemen
tare s-a triplat, iar numărul stu
denților este de 8 ori mai mare. 
In Institutul politehnic de exem
plu. numai numărul bursierilor 
întrece de trei ori numărul total 
al studenților din anul 1938.

După ce a scos in evidență 
unele lipsuri care au frînat crește
rea mai rapidă a nivelului de 
trai, tovarășul Alexandru Mo
ghioroș s-a oprit asupra princi
palelor sarcini care stau in fata 
întregului popor pentru ducerea 
la îndeplinire a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al Il-lea al par
tidului și rezoluției plenarei din 
decembrie 1956.

Documentele Congresului și 
ale Plenarei constituie un măreț 
program de activitate, menit tă 
ducă la ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii. In industrie vor lua o 
mare dezvoltare acele ramuri 
care au asigurată la noi tn țară 
o bază sigură de materii prime. 
Se vor da în exploatare noi în
treprinderi industriale și Se va 
lărgi capacitatea de producție 
mai ales a întreprinderilor pro. 
ducătoare de bunuri de larg con
sum. Agricultura va fi înzestrată 
cu noi mașini și unelte agricole. 
In cel de-al doilea cincinal a- 
gricultura va primi cu peste 3 ori 
mai multe mașini și unelte agri
cole. Un sprijin deosebit se va 
da unităților socialiste din agri
cultură. Prin aplicarea agroteh
nicii înaintate, a folosirii mai 
largi a îngrășămintelor chimice 
și naturale, se vor obfine recolta 
sporite la hectar.

Prin măsurile luate pentru îm
bunătățirea sistemului de salari
zare, oamenii muncii vor primi 
încă anul acesta cu 2,5 miliarde 
mai mult decît tn anul trecut.

Ca urmare a desființării 
cotelor obligatorii la majori
tatea produselor agricole în 
anul 1957 veniturile țărănimii 
muncitoare vor crește considera
bil. Pentru înfăptuirea perspecti
velor mărețe ce se deschid po
porului nostru, oamenilor muncii 
din regiunea Timișoara le revin, 
în anii oe urmează, sarcini im
portante. Partidul și guver
nul — a spus în conti
nuare vorbitorul — acordă o 
atenție deosebită dezvoltării Ba
natului ca mare regiune indus
trial-agrară.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din întreprinderile indus
triale din regiune vor trebui să 
producă mărfuri mai multe și de 

ca tncepînd din anul 1957, să se 
îmbunătățească proporția dintre 
fondul de acumulare și fondul 
de consum.

Plenara a hotărît ca, din tota
lul fondurilor alocate pentru in
vestiții, să se aloce o parte mai 
mare decît pînă acum pentru in

teșugărești, pentru ca aceasta 
să poată să producă tot mai mul
te bunuri de consum, necesare 
ridicării continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, al in
tensificării schimbului de măr
furi intre oraș și sat.

Trebuie ca sfaturile populare 
6ă acorde mai mulță atenție 
sectorului socialist al agricultu
rii, atragerii țărănimii munci
toare spre gospodăriile agricole 
colective, întovărășiri și coope
rative de producție, să acorde o 
mai mare atenție dezvoltării sec
torului legumicol și zootehnic 
dezvoltînd întreprinderile agro
zootehnice pentru a contribui și 
pe această cale la îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii.

După ce s-a referit la cîteva 
din cele mai importante proble
me ale situației internaționale 
vorbitorul a spus în încheierea 
cuvîntării sale:

Uriașele manifestări care au 
avut loc cu ocazia întilnirilor în
tre candidați și alegători, munca 
însuflețită a oamenilor mun
cii, pentru a intimpina a- 
legerile cu noi succese în produc
ție, sînt o expresie a «dineului de
mocratism sub care se desfășoară 
campania electorală, a dragostei 
nemărginite a poporului nostru 
muncitor față de regimul demo
crat popular, față de partidul 
clasei muncitoare.

Să facem tovarăși ca la 3 fe
bruarie poporul nostru să în
scrie o nouă victorie pe calea 
ridicării necontenite a nivelului 
de trai, pentru noi succese în 
construcția socialismului in pa
tria noastră, pentru apărarea 
păcii.

socialiste 
neclintit

calitate mai bună, să sporească 
productivitatea muncii și să redu
că prețul de cost. Ei vor trebui 
să dea patriei mai mult oteL mai 
multe laminate, mai mult mine
reu, cărbune, mai multe strun
guri, locomotive, mai multe pro
duse de larg consum, mai bune 
și mai ieftine.

După cum prevede rezoluția 
conferinței regionale de partid, a- 
gricultura din regiunea Timișoa
ra trebuie să ajungă în anul 
1958, ia un procent de coopera
tivizare de 60 la sută din supra
fața arabilă.

Producția de cereale va trebui 
să ajungă in 1957 la 995.000 tone 
și la 1.241.000 tone in 1958 a- 
ceasta pe calea creșterii produc
ției agricole la hectar și a mări
rii suprafețelor Insămințate cu 
cereale Gospodăriile de stat din 
regiune vor trebui să producă 
200.000 tone cereale in 1957 și 
224.000 tone in 1958. In ce pri
vește producția de legume și zar
zavaturi, ea va fi dublată In 
1957 față de anul trecut

Sarcini importante revin sec
torului zootehnic Prin dezvolta, 
rea bazei furajere va trebui Ca 
in acest an numărul de vite mari 
sâ crească cu peste 60.000.

In anii care vin în regiune vor 
fi înfăptuite noi realizări social- 
culturale. O atenție deosebită se 
va da problemei locuințelor.

In continuare tov. Alexandru 
Moghioroș s-a ocupat de proble
ma lărgirii atribuțiilor și compe
tentei sfaturilor populare tn con
ducerea economiei locale.

Lărgirea atribuțiilor sfaturilor 
populare și a conducerilor între
prinderilor economice pune sarci
na unei gospodăriri pline de răs
pundere pentru folosirea resurse
lor și posibilităților locale. Tre
buie dată o atenție mai mare 
inițiativelor venite din partea oa
menilor muncii și lichidate meto
dele birocratice de muncă. Tre
buie combătută tendința de um
flare a aparatului administrativ, 
de creștere a formularisticii, tre
buie să existe o mai mare pre
ocupare pentru atragerea cît mai 
largă a muncitorilor și țăranilor 
la o participare mai activă în 
conducerea economiei și treburi
lor de stat.

întîlnirile între candidații 
F.D.P. și alegători a spus în în
cheiere vorbitorul, au demonstrat 
unitatea strînsă dintre partid, 
guvern și popor, preocuparea 
oamenilor muncii de a contribui 
cu priceperea Iot ia conducerea 
statului, hotărîrea lor de a lupta 
pentru traducerea în viață a po
liticii partidului.

Alegerile de la 3 februarie vor 
fi o minunată manifestare a tă
riei statului democrat-popular, a 
statului celor ce muncesc. Ele 
vor constitui o ripostă zdrobitoa
re pentru cei care mai încearcă, 
direct sau indirect, să oprească 
mersul nostru înainte.

Avem în față un viitor lumi
nos : să muncim cu toții pentru 
realizarea lui, pentru binele în
tregului popor muncitor.

dustria bunurilor de consum și 
pentru agricultură.

Clasa muncitoare a trecut cu 
avînt la realizarea planului pe 
acest am și există toate condițiile 
pentru îndeplinirea și chiar de
pășirea lui. Și în întreprinderile 
din regiunea Pitești sînt multe 
posibilități ca în anul 1957 să 

se obțină o producție mai mare, 
mai bună și mai ieftină pentru a 
contribui astfel la realizarea 
hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.M.R.

Referindu-se la succesele ob
ținute în întreaga (ară, în opera 
de transformare socialistă a a- 
griculturii, tov. Nicolae Ceau
șescu a arătat că numai în re
giunea Pitești peste 45.000 de 
târârii muncitori s.au unit în £53 
gospodării agricole colective și 
întovărășiri.

Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956 a arătat în conti
nuare vorbitorul, a constatat că 
deși au fost obținute succese in 
dezvoltarea agriculturii, și în 
anii normali producția agricolă 
întrece producția din 1938, totuși 
ținînd seama de nevoile cres
cinde de cereale, carne, lapte, le
gume, agricultura a rămas ta 
urmă. De aceea, plenara a ară
tat ca o sarcină importantă li
chidarea în cel mai scurt timp 
a rămînerii în urmă a acestui 
sector al economiei naționale, 
dispunînd sporirea încă din acest 
an a fondurilor pentru investiții 
ta agricultură.

Realizarea acestei sarcini ne
cesită o atenție deosebită pentru 
întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole co
lective și întovărășirilor agriCole, 
sprijinirea lor ca să obțină re
colte mari de căreale, să dez
volte creșterea animalelor și, pe 
această bază, să sporească atit 
venitul fiecărui colectivist și în
tovărășit cît și proprietatea ob
ștească.

O muncă permanentă trebuie 
depusă pentru atragerea de noi 
membri în gospodăriile colective 
și întovărășirile existente, cit și 
pentru crearea de noi unități co
operatiste, respectîndu-se cu 
sfințenie principiul liberului con- 
stmțămînt.

In urma desființării cotelor 
obligatorii la majoritatea produ
selor agricole, relațiile de 
schimb Intre oraș și sat așezate 
pe baze comerciale vor cimenta 
pe mai departe alianța frățească 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

In continuare, tov. N. Ceau
șescu a vorbit despre dezvolta
rea științei Și culturii care au 
luat tm mare avînt în ultimii ani. 
El a arătat că in regiunea Pi
tești unde la 23 August 1944 
peste 50 la sută din popu
lație era neștiutoare de carte, 
ultimii analfabeți sînt cuprinși in 
cursurile de alfabetizare.

Revoluția culturală — a spus 
m continuare vorbitorul — se 
desfășoară ea succes în toate 
orașele și satele noastre. Cultura 
a devenit cu adevărat un bun al 
maselor largi.

Ca rezultat al dezvoltării in
dustriei și agriculturii, s-au pu
tut lua o serie de măsuri care 
au dus la creșterea treptată a 
bunăstării maselor largi popu
lare. In acești ani s-a desființat 
sistemul de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații, s-au re
dus de citeva ori prețurile ia o 
serie de bunuri de larg consum. 
In eursul anului 1956. partidul 
ți guvernul au luat o serie de 
măsuri printre care ridicarea 
salariilor și a pensiilor mici, 
introducerea alocației pentru 
copii și alte măsuri care au dus 
la creșterea veniturilor unor 
noi categorii de muncitori.

Plenara C.C. a! PM.R. din 
27.29 decembrie 1956 a hotărît 
ca ta cursul anului 1957 să se 
îmbunătățească sistemul de sa
larizare. asigurîndu-se creșterea 
veniturilor clasei muncitoare în 
medie cu circa 15 la sută. De a- 
semenea, plenara a hotărît să se 
aloce fonduri sporite pentru 
construcții de locuințe. Plenara 
CC. al P.M.R. din decembrie 
1956 a kiat de asemenea o serie 
de măsuri pentru lichidarea cen
tralismului excesiv, lărgind atri- 
buțiite sfaturilor populare. Acea
sta va asigura participarea și 
mai largă a deputaților sfaturilor 
populare și oamenilor muncii Io 
gospodărirea orașelor și sate
lor, la conducerea Statului, va 
duce la întărirea unității po
porului tn țurul oărtidului ți gu- 
vernnlui.

In continuare , tov. Nicolae 
Ceaușescu a arătat că la întîl. 
nirile cu alegătorii din orașul 
Pitești «-au ridicat o serie de 
probleme cu caracter gospodă
resc ți edilitar. Pentru a «tudia 
toate problemele ridicate și propu
nerile făcute s.au creat citeva co
lective, cele mai multe propuneri 
vor fi incluse ta planul sfatului 
popular. Realizarea lor a ară
tat vorbitorul va cere o muncă 
serioasă, bine organizată, un a- 
jutor efectiv din partea organi
zațiilor de partid, sindicale, de 
U.T.M., participarea activă a tu
turor deputafilor sfatului popu
lar și a cetățenilor orașului Pi
tești.

Subliniind adîncul democra
tism al orînduirii noastre, tov. 
N. Ceaușescu a amintit că dreptul 
la vot este asigurat tuturor ce
tățenilor R. P. Romtne In trecut, 
sub diferite forme, foarte multi 
cetățeni erau lipsiți de drepturi 
politice; jumătate din populația 
țării — femeile — nu aveau 
dreptul la vot. La fel — tinere
tul și militarii.

Sub regimul burghezo-moșie
resc numărul votantilor nu tre
cea de 4 milioane, în timp ce as
tăzi numărul votantilor depă
șește 11.000.000, Democrația so
cialistă, asigură drepturi și li
bertăți depline tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate și rasă, asigură partici
parea largă a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor statu
lui. Democrația socialistă, fiind 
exercitată de oamenii muncii, a. 
pără interesele lor împotriva 
dușmanilor socialismului.

Partidul și guvernul au acor
dat și acordă o atenție deosebită 
întăririi continue a statului nos
tru democrat-popular, întăririi 
capacității de aipărare a patriei 
noastre.

Forțele armate ale R.P.R. în

zestrate cu armament modern 
bine instruite și echipate stau 
dă strajă cîliteririlor revoluțio
nare al poporului, independenței 
si. suveranității Republicii Popu
lare Romine. Ele sînt înconjurate 
de dragostea și grija întregului 
popor muncitor.

Referindu-se la politica exter
nă a statului nostru democrat- 
popular, tov. Nicolae Ceaușescu 
a spus : La baza , politicii exter
ne a guvernului R.P.R. a stat și 
va sta prietenia frățească cu ma
rele popor sovietic, cit marele 
popor chinez, prietenia cu toate 
țările de democrație populară 
din Europa și Asia, țări care, ca 
și noi, au răsturnat nu de mult, 
jugul moșierilor și fabricanților 
și aU pășit pe drumul socialis- 
mutai.

Țara noastră aduce o contri
buție activă la întărirea continuă 
a unității țărilor socialiste, la 
întărirea puternicului lagăr so
cialist în frunte cu Uniunea So* 
vietică, care reprezintă ptinci. 
pala forță ta apărarea păcii și a 
independenței popoarelor.

între Uniunea Sovietică, țara 
noastră și celelalte țări de de
mocrație .populată, s-au stator
nicit relații de prietenie de tip 
nou, relații socialiste de ajutor 
și colaborare ta toate domeniile 
de activitate, bazate pe princi
piul internaționalismului prole
tar.

Astfel de relații nu pot fi în- 
tilnite intre țările capitaliste.

Ducînd o politică de coexis
tentă pașnica cu toate țările, in. 
diferent de regimul lor social, 
pe baza principiilor neamestecu
lui în treburile interne, al egali
tății în drepturi și al respectării 
independenței naționale, R. P. 
Romînă întreține relații diplo
matice, economice și culturale cu 
peste 60 de țări.

Primirea Republicii Populare 
Romîne în O.N.U. este o recu
noaștere a politicii juste dusă de 
țara noastră, a aportului ei la 
întărirea colaborării Internațio
nale și la apărarea păcii In 
lume.

Reierindu-se la agresiunea an- 
glo-franco-israeiiană Împotriva 
Egiptului și la Contrarevoluția 
din Ungaria organizată cu spri
jinul reacțiunii internaționale, 
vorbitorul a subliniat că atît in 
Egipt cît și în Ungaria, impe
rialiștii au suferit o gravă in- 
fringere. După cum se vede ei 
nu vor să se împace ușor cu a- 
ceasta și caută prin diferite mij
loace să-și restabilească pozițiile 
pierdute.

Pentru a acapara marile bogă
ții petrolifere din Orientul Mij
lociu și Apropiat care reprezintă 
circa 2/3 din rezervele mondiale 
de petrol, imperialiștii americani, 
fok>$indu-se de așa-zis» „doctri
nă Eisenhower", încearcă să ta 
locul imperialiștilor englezi.

Popoarele arabe au înțeles Insă 
ce urmăresc monopoliștii ameri
cani și se ridică cu hotărîre îm
potriva acestor planuri de sub
jugare. Mase tot mal largi din 
toate țările se ridică în apărarea 
păcii. Ele văd tn propunerile II- 
niunfi Sovietice din noiembrie 
1956 cu privire Ia dezarmare, 
calea sigură pentru prelntimpi- 
narea unui nou războ,, pentru 
asigurarea păcii și de aceea spri
jină cu toată tăria aceste propu
neri.

Desfășurarea evenimentelor 
din ultimul timp a dovedit că 
forțele păcii și socialismului re
prezintă o forță puternică, ta 
stare să împiedice și să zădărni
cească uneltirile cercurilor im
perialiste dacă vor acționa tot
deauna unite.

Partidul și guvernul nostru 
vor duce și pe viitor o politică de 
întărire continuă a prieteniei cu 
toate țările socialiste, . de întări
re a puternicului lagăr socialist 
tn frunte cu Uniunea Sovietic?., 
deoarece aceasta epte .principala 
garanție a apărării pș^li în lume.

In "încheierea cuvîntări: sale 
tov. N. CAușescu a spus : Măre e 
sînt înfăptuirile obținute în ulti
mii ani sub conducerea înțeleap. 
tă a PSrtidului Muncitoresc Rn- 
mtn. Drumul străbătut pînă a- 
cum n-a fost ușor; au trebu t 
învinse multe greutăți, dar clasa 
noastră muncitoare. în alianță cu 
țărănimea muncitoare și cu toti 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, au reușit să le înlă
ture și merg cu hotărîre pe dru
mul construirii socialismului

In acești ani am avut și lip
suri, au fost săvtrșite și unele 
greșeli; partidul și guvernul nu 
le-a ascuns, ci tea dezvăluit și 
a luat măsuri pentru Îndreptarea 
lor.

Comuniștii nu au nimic de as
cuns în fa(a oamenilor muncii, 
fientru că întreaga lor activi
ste are ca țel apărarea intere

selor oamenilor muncii, lichida
rea exploatării omului de către 
om, construirea socialismului.

înfăptuirea hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956 va duce la un avînt și mai 
puternic al industriei și agricul
turii, ia mărirea producției bunu
rilor de larg consum, la crește
rea continuă a nivelului material 
și cultural al maselor largi popu
lare

Prin eforturile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor în 
frunte cu comuniștii, vor fi rea
lizate marile sarcini care stau în 
fața noastră pentru Înflorirea 
scumpei noastre patrii, R.P.R.

Votul de Ia 3 februarie pentru 
candidații Frontului Democrației 
Populare va fi o demonstrație a 
unității indestructibile între par
tid, guvern și popor, o puternică 
manifestare a încrederii întregu
lui popor în Partidul Muncitoresc 
Romîn, o manifestare a voinței 
poporului nostru de a întări con
tinuu statul democrat.popular, 
de a merge cu hotărîre pe dru
mul construirii socialismului.

„Scînteia tineretului1*
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Prietenia dintre popoarele sovietic și cehoslovac
este de nezdruncinat

Declarația comună sovieto-cehoslovacă
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Declarația Co
mună sovieto- cehoslovacă. In de
clarație se spune printre altele: 
Intre 25 și 29 ianuarie 1957 au 
avut loc la Moscova tratativele 
dintre delegația Uniunii Republi. 
cilor Sovietice Socialiste și dele
gația Republicii Cehoslovace, care 
a sosit In Uniunea Sovietică in- 
ir-o vizită oficială.

Intilnirile și convorbirile care 
au avut loc în cursul tratativelor 
dintre delegațiile sovietică și 
cehoslovacă s au desfășurat tn- 
tr-un spirit de sinceritate cor- 
dială, prietenie frățească șl de
plină Înțelegere reciprocă.

A avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor importante 
ale situației internaționale actua
le și asupra modului in care să 
se contribuie la întărirea conți, 
nuă a unității lagărului socialist, 
la o și mai mare adincire a co
laborării sovieto-cehoslovace 
toate domeniile vieții 
conomice și culturale 
lor celor două state.

tn 
politice, e- 
a popoare-

I.

Cele două părți, sprijinind cu 
hotărire guvernul revoluționar 
muncitoresc-tărănesc ungar îl vor 
ajuta în întărirea orînduirii de
mocrat-popuiare în interesul asi
gurării independentei și securită
ții Ungariei democrat-popuiare, 
vor acționa și în viitor împotri
va oricăror încercări ale forjelor 
agresive externe de a se amesteca 
în afacerile interne ale Ungariei.

Prin același eșec ca și aven
tura contrarevoluționară din Un
garia s-a terminat și agresiunea 
imperialistă împotriva Egiptului.

Pornind de la mărețele princi
pii leniniste ale recunoașterii și 
respectării drepturilor popoarelor 
mari și mici la o dezvoltare in
dependentă, guvernele Uniunii 
Sovietice și Cehoslovaciei spriji
nă țările din orientul Apropiat și 
Mijlociu în năzuința lor de a 
dejuca toate planurile „vechi" și 
„noi" ale colonialiștilor în nă
zuința popoarelor acestor țări de 
a dezvolta o viață liberă și in
dependentă, în care să-și rezolve 
singure treburile.

III.
Delegațiile UniuniiDelegațiile Uniunii Sovietice 

și Republicii Cehoslovace au con
statat cu satisfacție că există o 
unanimitate deplină în înțelege
rea sarcinilor, care decurg din 
situația internațională actuală. 
Părțile consideră că datoria lor 
principală este de a , contribui la 
unirea prin toate mijloacele a 
forțelor lagărului socialist pe ba
za învățăturii marxist-leninismu- 
lui, la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei dintre statele socialiste 
în conformitate cu principiile le
niniste ale egalității în drepturi 
și colaborării frățești dintre po
poare.

Apreciind rezultatele colaboră
rii Cehoslovaciei cu Uniunea So
vietică, guvernul Republicii Ce
hoslovace consideră necesar să

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Cehoslovace au făcut 
un schimb de păreri în probleme
le dezarmării, a căror rezolvare 
are o uriașă însemnătate pentru 
menținerea păcii în întreaga lu
me.

Delegațiile Uniunii Sovietice și 
Republicii Cehoslovace au făcut 
un schimb de păreri în problema 
germană și au ajuns la conclu
zia că politica dusă in prezent 
de cercurile guvernante ale Repu
blicii Federale Germane nu con
tribuie la înlăturarea încordării 
internaționale, ci, dimpotrivă, o 
agravează. Cele două părți de
clară că vor depune toate efor
turile pentru a nu admite reîn
vierea militarismului german.

Guvernele Uniunii Sovietice și, i ro uuverneie uniunii juviculc și

lății c* însășf existent, Uniunii a"".'
ci’lbtfactivOă‘ieapeaceeșXite.7uto“i ]>«'» ■" ^ui'"S

Uri-Ar cJiaiută» lume ar fi crearea unui s.sternfrățesc acordat țărilor socialiste 
are o însemnătate vitală pentru F 
țările democrat-popuiare, pentru Țjnpjnf 
cauza păcii, 
lismului în

lume ar fi crearea unui sistem 
eficace de securitate colectivă in

Tinted seama de faptul că pu
terile occidentale continuă cu 
tncăpățînare să respingă propu
nerea Uniunii Sovietice cu privi
re la lichidarea grupărilor mi
litare și nu vor să lichideze în 

părți declară că țe- prezent Blocul agresiv al Atlan- ■ * ■ iîz»t»1i«i rla tnnr/1 mtvorrvxlăș SO-
că

democrației și socia- 
întreaga lume.

II.

culturale reciproc avantajoase 
dintre U.R.S.S. și Republica Ce
hoslovacă pe baza principiilor le
niniste ale egalității in drepturi, 
respectării integrității teritoriale, 
independenței de stat și suvera
nității. neamestecului reciproc In 
treburile interne, principii expuse 
în Tratatul de prietenie, asisten
ță mutuală și colaborare postbe
lică dintre U.R.S.S. și Republica 
Cehoslovacă din 12 decembrie 
1943.

In timpul tratativelor au fost 
discutate sub toate aspectele pro
blemele colaborării economice 
dintre Uniunea Sovietica și Re
publica Cehoslovacă.

Părțile au făcut schimb 
păreri asupra colaborării 
viitor in direcția unei cooperări 
și mai largi a industriei Uniunii 
Sovietice și Republicii Cehoslova
ce în scopul de a folosi mai de
plin capacitățile de producție 
existente pentru producția de ma
șini. utilaj și alte mărfuri nece
sare economiei naționale a celor 
două țări.

In acest scop cele două gu
verne au însărcinat organele lor 
economice să pregătească pro
puneri cu privire la cooperarea 
industriei celor două țări și să 
Încheie acorduri corespunzătoare 
in decursul anului 1957.

Părțile constată cu satisfacție 
că legăturile comerciale- dintre 
U.R.S.S. și Republica Cehoslovacă 
cresc și se întăresc

Atribuind o mare Însemnătate 
folosirii energiei atomice in scopuri 
pașnice, pentru binele omenirii, 
guvernele Uniunii Sovietice și Re
publicii Cehoslovace au avut on 
schimb de păreri asupra unei 
largi colaborări in domeniul folo
sirii energiei atomice in scopuri 
pașnice A fost realizat an acord 
potrivit căruia Republica Ceho
slovacă va livra și pe viitor 
Uniunii Sovietice minereu de 
uraniu: părțile declară că pre
țurile la care Cehoslovacia vinde 
minereul de uraniu Uniunii So
vietice sînt juste, reciproc avan
tajoase, ele permitted să se dez-

Președintele Consiliului 
de Miniștri

al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste 
N. A. BULGANIN

Moscova 29 ianuarie 1957

de 
Pe

volte cu succes și pe viitor ex
tracția și prelucrarea acestei ma
terii prime. Dar nu este vorba 
numai de avantajele economice. 
Poporul cehoslovac știe bine că 
în miinile Uniunii Sovietice, 
energia nucleară este o armă pu
ternică a păcii și securității po
poarelor împotriva tuturor ame- 
n întări lor atomice și a provocă
rilor forțelor agresive internațio
nale.

La rîndul ei. Uniunea Sovietică 
va livra Cehoslovaciei utilajul 
necesar, ii va acorda ajutor teh
nic în construirea unei centrale 
electrice, a unui institut de fizică 
nucleară și va colabora «trîns cu 
Cehoslovacia in domeniul studie
rii problemelor de folosire a 
energiei atomice în scopuri paș
nice.

Pentru asigurarea efectuării 
comune de cercetări teoretice și 
experimentale in domeniul fizicii 
nucleare. Uniunea Sovietică și 
Republica Cehoslovaca, împreună 
cu celelalte țări socialiste, vor 
lua și pe viitor o parte activă la 
lucrările Institutului unificat pen
tru cercetări nucleare.

Cele doua părți au făcut 
schimb de părer" 
tat de comun a ___
alte probleme importante, 
ritoare la relațiile dintre 
nea Sovietică și Republica 
boslovacă.

Părțile au constatat cu 
facție colaborarea pe plan 
ral care se dezvoltă și se 
rește tot mai - - 
Sovietică și

un
și au reglenen- 
ord o serie de 

refe- 
Uniu-

Ce-

Cele două uniata |C- r—-- -- , , ° .
Iul principal al politicii externe a ticului de nord, guvernele 
guvernelor sovietic și cehoslovac v]e|ic S1 cehoslovac declara 
este menținerea păcii și slăbirea sln* ferm hotarite sa intareasca 
încordării internaționale, consoli- organizația Tratatului de la Var- 7ASS transmite :

Semnarea
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
*"" ■ *J -,- Tn seara zilei încoraaru internaiiunaie, vuiisuji- —e».---- ",—~ ' ar*

darea tuturor forțelor iubitoare Jovia, Cele doua părți sin con- de 29 ianuarie a avut ocm Ma
de pace în lupta pentru pace vinse ca în condițiile situației rele palat al Kremlinului semna- 
Impotriva ațițătorilor la război'. create !n Europa, Tratatul de la rea Declarației comune sovieto.

Cele două părți consideră că Varșovia este o garanție de na- cehoslovace. 
rebeliunea contrarevoluționară din dejde a securității popoarelor din Declarația a fost semnată de 
Ungaria, în însăși inima Euro- Europa și a pacu din lumea in- y A Bulganin, președintele 

• • ■ ........................................ .. Consiliului de Miniștri al

icuciiunta luniiaicvviuiiuuaia . A >
Ungaria, în însăși inima Euro- Europa și a pacu din lumea in- y 
pei, a fost o încercare a forțelor treaga. .... Consuiu.... .
agresive externe și a celor con- Cele doua parti sint ferm hota- țj fi S.S.. și de Viliam Siroky, 
trarevoluționare interne de a rite sa. faca din ^Tratatul de președintele guvernului Republi-
zmi L “ 
telor socialiste, de a 
terea muncitorilor și .
de a restabili în tară dictatura tualitați șl 
fascistă și de a transforma Un
garia intr-un cap de pod avanta
jos din punct de vedere strategic 
pentru o agresiune împotriva ță' ,In cursul 
rilor socialiste, într-un cap de discutate și 
pod pentru dezlănțuirea unui nou aspectele toate problemele de cea 
război în Europa. mai mare importanță privind re-

Guvernul cehoslovac își expri- lațiile sovieto-cehoslovace, proble-

icblvt. cAiuiiic și d vcivi wu A „ . M ,, n- . > < j , y* ixc
[revoluționare interne de a sa, faca din Tratatul de la președintele gu 
iulge Ungaria din familia sta- arșoviaun instrument eficace cii Cehoslovace. 
or socialiste, de a distruge pu- «l securității și capacității de a- semnare
ea muncitorilor și țăranilor, Pa™.™ .împotriva oricăror even. ^a ^ușciov.

acțiuni neașteptate.

IV.
tratativelor au fost 
examinate sub toate

__________ au fost de față 
N. S. Hrușciov, A. I Mikoian. V. 
Al. Molotov. M. Z. Saburov. M. 
A. Suslov, K. E. Voroșilov. E. A. 
Furțeva, N. M. Șvernik, A. B.

mă solidaritatea deplină cu ac- tne care decurg din interesele de 
țiunile Uniunii Sovietice, care, la stat ale celor două țări, din nă. 
cererea guvernului ungar, a ve- zuința nestrămutată a popoare-

Strălucitul succes obținut 
de dirijorul Const. Silvestri 

In Anglia
LONDRA 29 (Agerpres). — 

La Royal Festival Hali din Lon
dra a avut loc luni seara al doi
lea concert dirijat de artistul po
porului din R.P.R.. Constantin 
Silvestri, laureat al premiului de 
stat, in cadrul ciclului „Muzica 
unui secol".

La pupitrul Orchestrei filar
monice din Londra dirijorul ro. 
min a condus „Poemul extazu
lui" de Scriabin, scena finală 
din opera .Amurgul zeilor" de 
Wagner, trei nocturne de Debus
sy și Simfonia psalmilor de Stra
vinsky

Cei peste 3000 de spectatori au 
aplaudat călduros și 'îndelung pe

! dirijorul Constantin Silvestri și, 
' fapt rar intilnit Intr.o sală de 
i concerte londoneze, l.au rechemat 
l in repetate rinduri la pupitru.

COMENTARIILE PRESEI
Ziarul „Times" scrie: ,Jn poe

mul lui Scriabin, Silvestri a ob- 
\ finut, printr-o execuție remarca, 
bilă a orchestrei, o audiție cris
talină și coerentă. De mult timp 
o'chestra noastră nu a cintat cu 
atita eleganță". Ocuplndu.se de 
interpretarea aceleiași piese 
.Daily Telegraph" consemnează 
in cronica sa: „Silvestri s-a do
vedit a fi un muzician excepțio
nal de talentat in special In per
formanța spectaculoasă a inter
pretării poemului lui Scriabin".

satis- 
cultu- | 
întă- j 

mult între Uniunea 
Cehoslovacia.
*

Guvernele Untenli Sovietice și 
Republicii Cehoslovace sint ferm i 
convinse că tratativele care au < 
avut toc la Moscovr schimbul 
de păreri prieienesc șl sincer, vor' 
contribui la întărirea continuă a [ 
prieteniei frățești și a colaborării ' 
strînse dintre Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia spre binele po. 
poarelor celor două 
neie întăririi păcii 

lumea întreagă.în

țâri, spre bi- 
și securității

GuvernuluiPreședintele
Republicii Cehoslovace 

VILIAM SIROKY

Declarației

Campanie electorală în S.U. A.

— Cine ți-a pus placarda asta de git ?
— Chiar Joe Flax. Dar ție ?
— Tot el!... desen de NELL COBAR

Primirea de către 
I. B. Tito a 

oaspeților chinezi 
în Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Ta- 
niug, la 29 ianuarie, losip Broz 
Tito, președintele R.P.F, lugo. 
slavia a primit la Palatul Alb 
din Belgrad delegația parla
mentară chineză și delegația Co
mitetului Popular al orașului Pe
kin. in frunte cu Pin Cijen, vice
președinte al Comitetului perma
nent ai Adunării reprezentanți, 
lor populari din întreaga Chină 
și președintele Comitetului popu
lar al orașului Pekin.

A avut loc o convorbire înde
lungată care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

★
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

Taniug transmite: In după, 
amiaza zilei de 28 ianuarie, Ed
ward Kardelj, vicepreședintele 
Vecei Executive Federative, a pri
mit delegația Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină și delegația Comitetului 
popular din Pekin, conduse de 
Pin Cijen, vicepreședintele Co
mitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină.

Jânos Kădăr a chemat sindicatele 
maghiare să lupte pentru consolidarea 

orînduirii democrat-popuiare
BUDAPESTA 29 (Agerpres) .-

La 29 ianuarie ziarele din Buda
pesta au publicat cuvîntarea ros
tită de Janoș Kadar, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țarănesc ungar, la cea de-a 
10-a plenară a Uniunii sindica
lelor libere ungare. ......

Kadar a criticat pe acel care triva Republicii Populare Ungare. 
’ consideră că în prezent oamenii In încheiere Kadar a chemat 

muncii unguri trebuie să lupte sindicatele să contribuie la întă- 
prin greve pentru satisfacerea 
revendicărilor. In orice caz ar fi 

' greșit să se justifice greva des-

fășurată de muncitorii provocați 
și înșelați de contrarevoluționari 
— a spus vorbitorul — deoarece 
este absolut limpede că. în afară 
de voința participanților ei, a- 
ceasta grevă a constituit un ca
muflaj pentru acțiunea contra
revoluționară îndreptată împo-

rirea puterii muncitorești și la 
lupta pentru consolidarea orîn- 
duirii democrat-popular.

Sosirea delegației culturale romine la Pekin
PEKIN 29 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : La 29 ianua
rie 1957 a sosit la Pekin o dele
gație culturală din R.P. Romînă, 
condusă de Ion Pas, prim locții
tor al ministrului Culturii al 
R.P. Romine. împreună cu re-

Adunarea Generală discută 
refuzul Israelului de a-și 
retrage trupele din Egipt

NEW YORK 29 (de la cores
pondentul Agerpres). — Tn ședin
ța plenară din 28 ianuarie Adu
narea Generală a reluat discuta
rea situației din Orientul Apro
piat în legătură cu refuzul Is
raelului de a îndeplini rezoluțiile 
Adunării Generale privind retra
gerea tuturor trupelor sale de pe 
teritoriul egiptean.

După cum se știe, la 19 ianua
rie Adunarea Generală a adoptat 
rezoluția prezentată de 25 de țări 
din Asia și Africa în legătură cu 
refuzul Israelului de a îndeplini 
rezoluțiile anterioare cu privire 
la retragerea trupelor sale din
colo de linia de armistițiu .Secre-

O.N.U

tarulul general al O.N.U. i s.a 
cerut să obțină retragerea totală 
a trupelor israeliene și să rapor
teze în termen de cinci zile Adu
nării despre îndeplinirea acestei 
rezoluții. In raportul său. secre
tarul general al O.N.U. constată 
că Israelul nu a îndeplinit rezo
luția Adunării Generale. La ra
port a fost anexat un memoran
dum al Israelului în care se face 
din nou încercarea de a pune o 
serie de condiții pentru retrage
rea trupelor israeliene din regiu
nile Șarm Aș-Șeih și Gaza, con
diții care urmăresc deposedarea 
Egiptului de aceste regiuni.

prezentanții Ministerului Culturii 
R.P. Chineze. delegația va 
elabora planul pe anul 1957 pen. 
tru aplicarea acordului chino- 
romîn cu privire la colaborarea 
culturală dintre cele două țări.

China și Nepalul s-au pronunțat 
în sprijinul celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice

Aristov, N. /. Beliaev, miniștri 
ai U.R.S.S., funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Exter. 
ne a U.R.S.S.

Din partea cehoslovacă au fost 
de față Antonin Zapotocky, pre
ședintele Republicii, Antonin No
votny, prim secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Vaclav 
Kopecky. vicepreședinte al _ 
vernului și ceilalți membri ai de
legației, consilieri și experți. pre
cum și persoanele care însoțesc 
delegația Revublicii Cehoslovace.

La semnare au asistat nu
meroși reprezentanți ai presei 
sovietice și străine.

Greva generală din Algeria

O delegație guvernamentală a U.R.S.S. 
va vizita R. Cehoslovacă

Delegația Republicii Cehoslova- zită de prietenie in Republicat 
ce a transmis conducătorilor gu- Cehoslovaci, la o data ^convena-j

ALGER 29 (Agerpres). — 
Greva generală de opt zile în 
sprijinul cererii cu privire la 
acordarea independenței naționa
le Algeriei, care a început la 28 
ianuarie în toată Algeria, la che
marea Frontului Național de eli
berare, continuă în ciuda încer
cărilor autorităților de a o ză- 

Su~ I dărnici.
După cum anunță corespon

denții ziarelor pariziene, cartiere
le arabe ale orașelor din Alge
ria sînt pustii; circulă doar 
patrule militare franceze și ca
mioane militare. Toți pietonii sînt 
percheziționați. Majoritatea ma
gazinelor sînt închise.

In dimineața zilei de 29 ianua
rie, Ia Alger, precum și in alte 
orașe mari au început „opera-

țiuni de curățire**, care au drept 
scop să reprime greva. La Oran 
autoritățile franceze au arestat 
peste 100 de persoane.

Și algerienii care trăiesc 
Franța au răspuns la 
Frontului Național de 
La uzinele ,,Renault** și 
din Paris nu lucrează 
muncitorii nord-africani. 1 
serie de localități au avut 
demonstrații și mitinguri ale al
gerienilor. încercările poliției și 
jandarmilor din așa.numitele 
„detașamente republicane de se
curitate" de a împrăștia pe de
monstranți au dus la ciocniri 
singeroase. In cursul zilei de 
28 ianuarie au fost arestați în 
departamentul Nord 700 de nord- 
africani, iar la Paris 
arabi.

In 
chemarea 
eliberare. 
„ Citroen" 
2/3 din 

într-o 
[ loc

DELHI 29 (Agerpres). — Pos
tul de radio Delhi anun(ă că tn 
dimineafa zilei de 29 ianuarie a 
fost dat publicității la Katmandu, 
capitala Nepalului comunicatul 
semnat de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P Chi
neze, care se află in vizită in 
Nepal și de Tanka Prasad Ada. 
ria. primul ministru al Nepalu
lui. Cei doi oameni de stat s-au

DELHI. După cum anunță pos
turile de radio indiene, mareșa
lul Uniunii Sovietice, G. K. Jn- 
kov, ministrul Apărării al 
U.R S.S., a sosit la 28 ianuarie 
la Dehra-Dun. venind de la Del
hi. La gară i s a făcut o nrimire 
sărbătorească.

cererea guvernului ungar, a ve- zuința nestrămutata a popoare- ce a wiwn» r- -----•• rvieaatia1
nit la timp In ajutorul poporului lor Uniunii Sovietice și Republi- vernului sovietic șt ai Partidului bilă parpt soxiete. g ți , 
ungar și a îndeplinit cu abnega- cii Cehoslovace de a dezvolta și Comunist invitația guvernului 8“v‘« LuiLmire a««ui
ție obligațiile sale de aliat și da- perfecționa și mai mult relațiile Cehoslovaciei și a C.C. al P.C. acceptat cu mulțumire aceasta
toria sa internaționalistă. politice și economice și legăturile din Cehoslovacia de a face o vl- invitație.toria sa internaționalistă. Jy

ÎN AJUNUL
mani premiere *)

Cind am Intrat în sala care 
găzduia premiera filmului „Moa
ra cu noroc", am simtit că eve
nimentul avea alte proporții și 
alte rezonante deci! premierele 
jroducțiilor naționale de pină 
scum Toți așteptam de la noua 
rreatie a studiourilor noastre ce
ia mai mult decit reinfățișarea 
.norocului" eroului lui Slavici 
a moara din drumul spre Ineu ! 
Așteptam ca filmul să poarte și 
altfel de „noroace" pentru pro
gresul artei cinematografice ro- 
ninești.

in nuvela clasică a lui Sla
vici, scenariștii Alexandru Stru- 
eanu și Titus Popovici au putut 
găsi un excelent material pentru 
rristalizarea unei acțiuni și a 
inel Idei artistice de 
Hei se află chezășia 
.norocului” producției 
Tragedia lui Ghită — 
:are alege meseria mai 
i circiumâritului și care, pornit 
>e panta concesiilor de conștiln- 
ă, pierde pină la urmă totul — 
rolarizează in jurul ei întreaga 
lovestire Intimplările cele mai 
iiverse — soarta oamenilor care 
rec pe la moara transformată in 
dreiumă. drama familiară, vrăj
mășiile lui Lică Sămădăul, omul 
lomnilor. schimbarea anotimpu 
-ilor — țoale gravitează, la Sla- 
,ici. în jurul lui Ghiță. amplificin- 
iu-i figura, îmbogățindu-i sensu-

*) Noua realizare a Studioului 
București „Moara cu noroc". Re- 
rizor Victor lliu regizor secund 
Liviu Ciulei; operator Ovidiu 
Gologan; interp'eti: C. Cod-es- 
:u. Geo Barton Ioana Butcă. 
Diaconescu, Colea Răutu

film (și 
primă a 
noastre), 
cizmarul 
bănoasă

s-a desfășurat acum un veac, 
undeva în părțile Ineului și care 
azi — prin ceața așezată de de
cenii — apare numai în liniile 
ei dominante și în tonurile cele 
mai dure, neșterse de vreme. 
Tonalitățile imaginii sînt contras
tante, regizorul înclină către 
satiră și grotesc în reproducerea 
culorii epocii și regiunii (la po
liție, la judecătorie) și nu evită 
îngroșarea maximă a liniilor la 
prietenii lui Lică Sămădăul. Per
sonajele se mișcă cu gravitate 
într-un cerc îngust, dincolo de 
care nu pot privi (de altfel în 
film exterioarele sînt relativ ra
re, aproape întreaga acțiune des- 
fășurîndu-se în interior).

Teatralismul este însă evitat, 
fiindcă regizorul — deși prefe
ră să aibă mereu o perspectivă 
mai generală asupra tabloului 
— separă reacțiile indivizilor. 
Victor iliu se păstrează în limi
tele unei deosebite obiectivități. 
Dar, ca în visul unui pictor din- 
tr-un basm chinezesc, el încear
că adesea sâ intre în tablou și 
să ne facă și pe noi să auzim 
acel glas interior al filmului, 
pulsațiile ființei proprii a aces
tei arte. In scenele cînd Lică 
Sămădăul petrece în casa lui 
Ghiță. aparatul reproduce traiec
toria privirilor unui spectator, 
care se uită tot mai surprins, 
cînd la chipurile sfidătoare ale 
sămădăilor,.. cind la figurile îm- 

Victor lliu nu ține .pietrite ale gazdelor cu care me- 
sistematic, în acest

rile, contrapunctîndu-l evoluția. 
Totul țintește spre dezvăluirea 
critică a realităților sociale din 
acea vreme. Moara părăsită apa
re ea însăși ca un sinistru sim
bol al unei întregi lumi, care 
strivește în mașina ei infernală 
pe cei prinși de ispita banului ; 
iar la urmă, cînd moara se pră
bușește mistuită de flăcări, lasă 
în atmosferă mirosul de cenușă, 
o liniște gravă, satisfacția unei 
lecuiri și acea vibrație optimis
tă a spiritului popular.

Lui Victor lliu povestea lui 
Ghită i-a apărut mai ales sub 
aspectul ei dramatic. Regizorul 
pare că a filtrat nuvela clasică.

/ CRONICA J FILMULUI

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 30 ianuari» 1957,

chiar cu riscul de a reduce sub
stanța ei epică, pentru a păstra, 
în spațiul limitat al filmului, 
coordonatele principale ale dra
mei Faptele sînt concentrate, 
locurile unde se desfășoară acți
unea au rămas în film mai pu
ține decît în nuvelă. Prin acea
sta a crescut dramatismul, fie
care episod 
în densitate.

Stilul lui 
să realizeze__ _____  ...
film, acea complicitate a apara
tului cu viața oglindită și nici 
totala Indiscreție a cineastului 
modern E mai degrabă ca și 
cum regizorul ar fi in posesia 
unui aparat miraculos cu care 
reînvie și privește de departe, 
în timp și spațiu, o dramă care

în parte a ciștigal

iodia și rîsetele provocatoare re
alizează un contrast acut. Și 
melodia îl urmărește pe Ghiță 
In pivniță, ca un ecou stins, dar 
dureros, pentru a izbucni cu pu
tere crescută atunci cînd eroul 
se întoarce și e șocat de vîrte- 
jul în care Lică îi joacă nevasta. 
Laconic și direct tn sublinierea

semnificației sociale, tn redarea 
tensiunii spirituale, a ritmului fi
ecărei scene, regizorul face ca 
episoadele să și țișnească de o- 
bicei unele din altele, căutind 
parcă și pe această cale econo
misirea timpului și spațiului, con. 
centrarea. Actorii nu fac nici ei 
notă distonantă în atmosferă și 
nu sparg unitatea stilului: re
gizorul a evitat efuziunile lirice 
și de altfel nici nu insistă prea 
mult în urmărirea trăirilor ac
toricești. Cind Lică (Geo Bar
ton) rostește monologul diabolic 
din final, aparatul i| părăsește, 
actorul nici nu mai apare in i- 
magine; privirea noastră urmă
rește acum ecoul teribilelor vor
be. pentru ca la urmă un neche
zat de cal să încheie și să am
plifice monologul amenințător, 
așezindu-i un invizibil semn de 
exclamație.

Drama eroului lui Slavici da. 
torește în mare parte strălucirea 
cu care apare pe ecran, artei o- 
peratoricești. Fiindcă nu este nici 
o artă in sine și nici o simplă 
imitație reușită. Poate că și ci
titorii „Scinteii tineretului" își 
vor aminti cu acest prilej de o- 
peratorul mexican Figueroa, de 
filmele „Fata mexicană", „Rio 
Escondido" șa. (însuși faptul 
că există o anumită asemănare 
cu un creator de talie mondială 
este semnificativ). Aici este însă 
vorba de cu totul altceva. Con
trastul net din imagine între alb 
și negru capătă in arta lui Go
logan o coloratură unică, națio
nală. subordonată dramaturgiei 
La el albul e sclipitor, pe fondul 
unui negru pronunțat, amintind 
de reflexele unui tablou în ulei' 
In aceeași măsură, particulari
tățile compoziționale, stilizarea 
imaginilor în linii simple și as
pre — chiar dacă nu excelează 
în mobilitate — realizează ve
rosimilitatea și echilibrul mișcă 
rilor, slujesc dramatismul și im. 
bracă întregul film în atmosfera, celebră a sculpturii, pentru a o 
adecvată amintitei viziuni re-X 
trospective pe care a avut-o re
gizorul asupra povestirii lui Sla
vici.

Privit prin prizma structurii 
sale proprii, „Moara cu noroc"

scenă din film

se desfășoară firesc pînâ la sfîr- 
șit, fără sâ ne dea timp să ob. 
servăm vreo fisură serioasă. Fi
nalul însă nu ne mulțumește. De 
fapt și aici regizorul este consec
vent și încheie brusc, fără co
mentarii și fără a fi cumva pre
ocupat să insiste în mod deo
sebit asupra sensului*, apar doar 
cîteva imagini de ansamblu în- 
fățișînd hanul în flăcări. Dar o 
simfonie nu se încheie la fel de 
brusc ca un solo de vioară, ci 
i se pregătește îndelung, cu mul
te reveniri, finalul. Arta comple
xă a ecranului îl cuprinde în așa 
măsură pe spectator. îi dă atît de 
puternic senzația vieții reale, in
cit el nu acceptă să se desprin
dă brusc de imaginea în care 
crede, nu e satisfăcut dacă, mai 
ales în final, n-a fost epuizată 
posibilitatea filmului de a-i pre
zenta faptul și îndeosebi dez- 
nodămîntul pe toate fețele 
Eisenstein cita o caracterizare

asemăna cu filmul : „Sculptura e 
de opt ori mai multă artă decîl 
orice artă legată de desen, fiind 
că o statuie are oj>t unghiuri 
de unde poate fi văzută".

Deficiența care e evidentă în

filmul nostru nu se re- 
fapt doar la acest co
nici nu are o explicație 

pur formală. Revăzînd, ne amin
tim că nici alte momente, cum 
ar fi chiar moartea celor doi eroi 
centrali, nu au căpătat adînci- 
mile și proporțiile cuvenite. A- 
ceasta se leagă îndeosebi de 
caracterul lui Ghiță. In viziunea 
lui Victor lliu și interpretarea 
lui Constantin Codrescu, sensul 
tragediei eroului lui Slavici este 
cel adevărat, dar ei îl dezvăluie 
unilateral. In film Ghiță apare 
de la început copleșit de un 
destin implacabil și cam la fel 
rămîne pînă la sfîrșit, cînd își 
ucide cu sînge rece soția, după 
ce o aruncase în brațele duș
manului său. Lipsește aicî evo
luția lui Ghiță, nu se dezvăluie 
de aproape și alte fațete ale ca
racterului să.u. umanismul lui re
al, urmele de drăgălășenie față 
de copii și soție, repetatele sfor
țări de a ieși la lumină și a scu
tura jugul banului. La Slavici 
înstrăinarea cîrciumarului de 
oameni e un proces pe care-1 ur
mărim cu emoție și durere, pe 
cînd în film apare mai degrabă 
ca un dat care ne solicită mai

puțin. Este astfel slăbită însăși 
vigoarea tragicului și a mesaju
lui filmului.

Geniul 
gizorului 
inspirată 
nșscu, 
dintre care am remarca îndeo
sebi pe Colea Răutu, creația fără 
precedent la noi a întregii echi
pe, s-au sudat într-un tot unitar 
redînd sensul major al filmului, 
reaiizînd 
ochiul și 
național

...Cînd 
găzduise 
„Moara cu noroc' 
la o altfel de premieră, de pro
porții — cu toate lipsurile remar
cate — ci noi înșine devenise
răm cutia de rezonanță a sem
nificației lui deosebite. Și aceas
tă semnificație a noii premiere 
am aflat-o mai ales atunci cînd, 
pășind spre ieșire, ni se părea 
că ne-am apropiat de intrarea 
la o altfel de premieră, de pro
porții incomparabile cu cea de 
azi. Eram, în sfîrșit. în ajunul 
marii premiere a filmului romî- 
nesc pe arena mondială.

VALERIAN SAVA

scriitorului, talentul re. 
și operatorului, muzica 
a lui Paul Consta nti- 

interpretarea actorilor,

valori • care încîntă 
spiritul; avem un film 
întrutotul onorabil, 
am ieșit din sala care 

premiera filmului 
evenimentul

pronunțat In spri'inul celor cinci 
principii ale coexistentei pașnice 
și și-au exprimat satisfacția pen
tru faptul că aceste principii sint 
recunoscute de multe țări.

La 29 ianuarie la invitația gu
vernului ceylonez Ciu En-lai și 
He Lun, locțiitorul premierului 
au plecat la Colombo, intr-o vizi
tă de prietenie. In aceeași 
au sosit la Calcutta.

zi ci

HELSINKI. Răspunzînd invi
tației guvernului sovietic, la 29 
ianuarie a părăsit Helsinki ple- 
cind spre Moscova, K A. Fa- 
gerholm, primul ministru al Fin
landei. In călătoria sa primul 
ministru este însoțit de K. Klee- 
mola. ministrul Comerțului și In
dustriei, R. Enkel, șeful secției 
politice a Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și de K. Pit- 
sinki, secretarul primului mini
stru.

ROMA După cum anunță zia. 
rul „Unita", guvernul italian a 
refuzat să acorde viza de intrare 
în Italia, violonistului sovietic 
David. Oistrach. Concertul lui 
Oistrach care urma să aibă loc 
la 30 ianuarie la „Teatrul Ar. 
gentina" din Roma era așteptat 
cu mare interes. Știrea că 
Oistrach a fost împiedicat să 
concerteze la Roma a trezit ° 
adincă nemulțumire in cercurile 
opiniei publice italiene.

MONTEVIDEO. Potrivit rela
tărilor presei, guvernul brazilian 
a emis un decret prin care se 
interzice activitatea Federației 
femeilor din Brazilia și a Aso
ciației femeilor din Districtul Ie
dera 1.

DAMASC. Potrivit agenției 
Reuter, la 28 ianuarie, guvernele 
Egiptului, Siriei și Iordaniei au 
hotărît să unifice sistemul de în. 
vățămînt din aceste trei țări. In 
acest scop experți din ministe
rele respective se vor întruni Ia 
Cairo luna viitoare pentru a 
elabora textul acordului. In toate 
aceste trei țări manualele didac
tice vor fi unificate.

MOSCOVA. La 29 ianuarie a 
sosit la Moscova, Tadeusz Gede, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Polone în U.R.S.S.

Ratificarea unor 
acorduri încheiate la 
Brioni între R. P. R. 
și R.P.F. Iugoslavia
Prezidiul Marii Adunări Na. 

ționale a Republicii Populare 
Romine a ratificat următoarele 
acorduri încheiate, între Guver
nul R.P R. și Guvernul R.P.F. 
Iugoslavia la 27 octombrie 1956 
la Brioni: acordul comercial, a- 
cordul de plăți, acordul de cola, 
borare tehnico-știintifică, acor
dul de colaborare culturală, pro. 
tocolul privind schimburile de 
mărfuri în anii 1957—1960.

De asemenea a fost ratificată 
și convenția cu privire la profi
laxia și combaterea bolilor iniec. 
țioase în zonele de frontieră, 
semnată la 13 octombrie 1956 la 
Belgrad.
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