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POPORUL NOS TR U VA DEMONSTRA
deplina sa încredere în politica partidului
Ridicarea neîntreruptă a bunăstării poporului
nuncitor este țelul suprem al politicii partidului

MAREA ADUNARE CETĂȚENEASCĂ 
din circumscripția electorala 

Atelierele C. F. R. „16 Februarie'' Cluj

Anii puterii populare 
au descătușat capacitatea 
creatoare a celor ce muncesc

Aspecte de la marea adunare din sala „Recolta44. In stingă, tov. Chivu Stoica la tribună; în dreapta, o parte din asistentă.

Se poate spune că marea ado
re cetățenească a alegătorilor 
i circumscripția electorală „23 
gust" din Capitală, desfășurată 
i seară, se va păstra mult timp 
amintirea celor de față. Prezen- 
în mijlocul celor cîteva mii de 
neni a tov. Chivu Stoica, pre- 
lintele Consiliului de Miniștri, 
mbru al Biroului Politic al 
J. al P.M.R. candidat al F.D.P. 
respectiva circumscripție elec- 

ală, a stîrnit un uragan de a- 
uze și ovații în cinstea iubitu- 
nostru partid. Minute în șir, 

i „Recolta" unde s-a desfășu- 
adunarea de aseară, a vuit de 

duzele muncitorilor, ale cetă- 
ilor din cartier. Sala era arhi
vă. Din mijlocul sălii s-au ri- 
at pe find, îndreptîndu-se spre 
:rofon, muncitori, ingineri, in- 
ători, pensionari etc. Din no
ul de notițe, dominînd pe toate 
zlalte, îmi răsare în minte 
oul tinerei filatoare Maria Par
ie de la F.R.B. M-am așteptat 
această tînară filatoare să se 

tă oarecum emoționată, stînje- 
î dacă vreți, de faptul că se 
l și ia cuvîntul în fața a mii 
oameni și în prezența primului 
listru, pentru a vorbi despre 
blemele statului, despre trebu- 
Republicii. Nimic din toate a- 

\ea / Demnă, calmă, Maria Par- 
\e a vorbit din adîncul inimii, 
nă a intra în producție, în fa
tă, eram un om oarecare mă 
țeam uneori singură. Dar cînd 
intrat la filatură am simțit în- 

l marea familie a muncitorilor. 
Izi, o spun cu toată siguranța : 
iai cine nu vrea nu poate să-și 
'ească la noi un viitor fericit; 
lai cine nu vrea, nu poate să 
ițe. Totul depinde de noi...", 
tă uit cu atenție spre Maria 
enie. Furat de vorbele ei uit 
mai iau notițe. Fata vorbește 
r, fără să aibă nici un fel de 
ie înaintea ochilor; vorbește 
it, din inimă. „Noi, ca tineri, 
i depune toate eforturile și 
i apăra oricînd cuceririle po- 
tlui nostru. Noi nu ne temem, 
n un partid trup din trupul 
ei muncitoare; ne bazăm pe 
orul reciproc al țărilor socia- 
. Sîntem o țară care se dez- 
i în strînsă prietenie cu marea 
\tne Sovietică. Partidul nostru 
; arătat întotdeauna calea pe 

trebuie să mergem; ne-a ara
și- greutățile și astfel ne-a în-

Tovarășul Chivu Stoica în mijlocul 
alegătorilor

drumat ca un părinte..." Maria 
Partenie pare că a terminat ce are 
de spus. Dar ea nu părăsește încă 
tribuna. Privirea ei se îndreaptă 
acum spre prezidiul adunării și ea 
încheie : „La 3 februarie voi vota 
pentru a doua oară în viața mea. 
Votul meu îl voi da Frontului De
mocrației Populare".

Ion Burdușanu, muncitor la u- 
zinele „Republica": „Noi aprobăm 
cu toată încrederea politica parti
dului. Încrederea muncitorilor izvo
răște din faptul că măsurile par
tidului și guvernului slujesc cau
zei dezvoltării țării noastre. Intre 

nu

Oamenii nu uită nici o clipă 
că în lume, țările socialiste au și 
dușmani: „Prin votul nostru, la 3 
februarie vom da o nouă lovitură 
dușmanilor patriei noastre"

spune inginerul loan Costea. Oa
menii se ridică în picioare și 
scandează numele partidului iubit. 
Oamenii aceștia din sală, unii încă 
cu salopeta pătată de ulei 
palton, se simt răspunzători 
politica statului și 
tul lor a devenit 
un cuvînt greu.

sub 
de 

știu că cuvîn- 
în anii aceștia

M. ZONIS

Cuvîntarea tov. Chivu Stoica
La 3 februarie 1957 cetățenii 

patriei noastre sânt chemați să 
aleagă noi reprezentanți în or
ganul suprem al puterii de stat 
Marea Adunare Națională.

Forțele democratice și patrio
tice ale țării, în frunte cu Parti
dul Muncitoresc Romîn, Se pre
zintă ș# în actualele alegeri uni
te în Frontul Democrației Popu
lare. Acest front reprezintă inte
resele și unitatea celor mai largi 
mase ale poporului nostru, ale 
clasei muncitoare, ale țărănimii

cuvîntul și fapta partidului 
există nici o deosebire".

Ion Marinescu, pensionar în 
vîrstă de 66 de ani: „Alegerile 
din trecut ?... Bătăi, măsluiri de 
voturi, țuică și ciomege. Astăzi ____ ___ ____ ..............
votează în*  deplină libertate, con- muncitoare și ale intelectualitățiiJ_ 1__ pr0gresjsfe<

Actuala campanie electorală 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de avînt politic șv elan crescut 
în muncă al maselor largi popu
lare. La toate întîlnirile dintre 
alegători și candidați, ca șt în 
această adunare, cetățenii patriei 
noastre au dezbătut, ca adevă-

știenți de însemnătatea actului lor, 
toți cetățenii cinstiți...".

Ion Popescu, învățător la Școa
la mixtă nr. 67: „A vorbi despre 
dragostea pe care oamenii muncii 
o poartă candidaților F.D.P., în
seamnă a vorbi despre toate reali
zările noastre, înseamnă a sta mul
te zile în șir aici...".

rați' stăpîni ai țării și cu spiritul 
de răspundere al oamenilor de 
stat, problemele fundamentale 
ale politicii interne și externe a 
statului nostru, au ridicat Impor
tante probleme gospodărești.

Mai puternic decît oricînd, oa
menii muncii și-au exprimat în
crederea de nezdruncinat în regi
mul democrat-popular, hotărîrea 
de a aplica în viață politica par
tidului și guvernului de dezvol
tare a economiei naționale, de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai al poporului, de întărire a 
prieteniei și colaborării frățești 
cu țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, politică de 
pace și colaborare cu toate țările 
lumii.

Campania electorală ne dă pri
lejul să facem un bilanț al dru-

(Continuare tn pag. 2-a)

Democrația noastră populară 
este puterea poporului însuși

Tovarășul I. Chișinevschi printre alegători

Pe frontul dezvoltării 
industriei chimice 

IMPORTANTĂ 
VICTORIE 

instructorii de la trustul nr. 
n Tg. Mureș, tehnicieni ai 
elor „Independența44 Sibiu, 
!esc alegerile de deputați în 
ea Adunare Națională cu o 
»rtantă victorie — în ziua de 
anuarie ci au terminat con- 
•ția fabricii de acid sulfuric 
Copșa Mică, cea mai mare 
că de acest gen din țară. In 
iși zi s-a început rodajul 
nilor. Cuptorul nr. 6 a intrat 
mcțiune și a elaborat prime- 
roduse.
icrările de construcții și 
taj ale fabricii de acid sul- 

din Copșa Mică s-au reali- 
cu sprijinul specialiștilor din 
l Germană. Peste puțin timp 

fabrică de acid sulfuric va 
uce cu întreaga capacitate.

(Agerpres)

IAȘI (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Miercuri 
după amiază toate drumurile 
bătrînului Iași au dus către 
uriașa hală a întreprinderii Re
gionale de Transporturi Auto. 
A venit aici șuvoi nesfîrșit de 
oameni — vîrstnici și tineri, 
muncitori de la atelierele C.F.R.- 
„Ilie Pintilie", profesori și stu- 
denți din institutele de învăță- 
mînt superior, țărani muncitori 
din comuna Holboca, harnici 
brigadieri de la șantierul tinere
tului al conductei de aductiune 
a apei Prut-Iași, artiști ai ce
lei mai vechi scene moldove
nești și ai celui mai tînăr tea
tru de operă din țară. Peste 
5.000 de cetățeni au participat 
la impresionantul miting consa
crat evenimentului de la 3 fe
bruarie — alegerile de deputati 
în marele sfat al țării. Din mii 
de piepturi răsună urări fier
binți în cinstea înțeleptei politici 
a partidului și guvernului nostru, 
pentru prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poDorul 
sovietic, pentru unitatea de ne
clintit a lagărului socialist.

Ropote de aplauze salută apa
riția la tribună a candidatului 
F.D.P., în circumscripția electo
rală Iași-nord — tovarășul Iosif 
Chișinevschi, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și secretar al C.C. al 
P.M.R.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Dumitru 
Gheorghiu, prim secretar al Co
mitetului regional de partid 
Iași, numeroși vorbitori urcă la 
tribună. Ei desfășoară imagine 
cu imagine, filmul atîtor suc
cese și victorii obținute în anii 
puterii populare, împărtășesc

bucuria de adevărați stăpîni ai 
rodului muncii lor, exprimă ho
tărîrea de a sprijini înfăptuirea 
politicii înțelepte a partidului.

Muncitorul Constantin Cră
ciun, de la Depoul C.F.R.-Iași, a 
exprimat în cuvinte calde hotă
rîrea feroviarilor ieșeni de a 
traduce în viață măsurile preco
nizate de plenara C.C. al 
P.M.R. din 27-29 decembrie 
1956.

A urmat apoi la cuvînt tînărul 
Constantin Tarcan de la Atelie
rele C.F.R.-Iași. După ce a sub
liniat condițiile optime de mun
că și de viață ale tineretului din 
patria noastră, Constantin Tar
can a arătat că tineretul de Ia 
Atelierele C.F.R.-„Ilie Pintilie" se 
angajează să sprijine cu însu
flețire măsurile luate de plena
ra C.C. al P.M.R. pentru conti
nua înflorire a patriei noastre, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Nu
mai una din brigăzile de tine
ret, aceea condusă de Andrei 
Holic, a realizat economii în 
valoare de 40.000 lei în cinstea 
alegerilor de la 3 februarie.

Profesorul Gheorghe Ciobanu, 
prorector al Institutului poli
tehnic, a spus printre altele :

Cuvîntarea tov.
Adunările însuflețite ale alegă

torilor, care s-au ținut și se țin 
în întreaga țară, sînt o expresie 
a unității de monolit dintre par
tid, guvern și popor, a profundu
lui democratism al regimului de 
democrație populară, ele dovedesc 
că politica partidului nostru es-te 
aprobată de toți oamenii muncii 
din orașe și sate.

Democrația noastră este demo-

„Regimul nostru democrat-popu
lar a creat o puternică bază ma
terială institutelor de învățămînt 
superior. De la 6 laboratoare 
cîte existau în institutul nos- ș 
tru în 1944, astăzi avem 40 j 
de laboratoare bine utilate, 
un număr sporit de amfi
teatre și săli de seminarii. Au | 
fost create în același timp con- | 
diții de viață din ce în ce mai ! 
bune tineretului studios. De la 
70 de burse cîte existau în 1938, | 
studenților Institutului politehnic ; 
li s-au acordat 1.100 burse, iar 
1.500 de studenți sînt găzduiți 
în cămine. Acestor condiții stu
denții le răspund cu rezultate 
frumoase în pregătirea lor pro
fesională".

Au mai luat cuvîntul Teodor 
Pamfil, țăran întovărășit din co
muna Holboca, Constantin Suru
giu, vechi militant al- mișcării 
muncitorești, tînăra Maria Po- 
tîrniche, muncitoare la fabrica 
„Textila roșie", fostul miner de 
la Lupeni, Traian Uilecan, as
tăzi artist al Operei de Stat din 
Iași.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Iosif 
Chișinevschi.

I. AGHINEI i

I. Chișinevschi
crația maselor, izvorită din mase, 
din munca lor creatoare și cres
cută în lupta pentru eliberarea 
oamenilor muncii de sub jugul 
capitaliștilor și moșierilor, demo
crația noastră este puterea po
porului însuși. Ea asigură mase
lor celor mai largi ale poporului 
participarea efectivă la conduce
rea treburilor obștești și se deo-

(Contlnuare tn pag. 3-a)

CLUJ (prin telefon de la cores
pondenții noștri).

O însuflețire generală a dom
nit în tot timpul marii adunări 
cetățenești organizată ieri în 
sala de festivități a Atelierelor 
C.F.R.-..16 Februarie" din Cluj 
în cadrul circumscripției elec
torale nr. 28, în care candi
dează tovarășul dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. A fost de 
față la adunare și tovarășul Mi
ron Constantinescu, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al în- 
vățămîntului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Tiberiu Bucșa, preșe
dinte al Tribunalului orășenesc 
Cluj, membru în Consiliul oră
șenesc al F.D.P.

Tovarășul Miron Constanti
nescu a dat apoi citire scriso
rii adresate Consiliului regio
nal Cluj al F.D.P., alegătorilor 
din circumscripția electorală nr. 
28, de către tovarășul dr. Petru 
Groza, care nu a putut lua parte 
la adunare, fiind încă supus unui 
regim medical.

Au luat apoi cuvîntul nu
meroși alegători, muncitori, in
gineri și funcționari. Tînărul 
muncitor Lazăr Petean, de la 
Atelierele C.F.R.-„16 Februarie", 
a reliefat o serie de succese ob
ținute de regimul nostru demo

crat-popular în domeniul indus
trializării socialiste a țării și 
creșterii bunei stări a celor ce 
muncesc.

A luat în continuare cuvîntul 
profesorul universitar, Iuliu 
Marton, de la Universitatea 
„Bolyai", care s-a referit mai 
ales la grija cu care Partidul 
Muncitoresc Romîn se ocupă de 
dezvoltarea culturii și învăță- 
roîntului, atît în rindul poporu
lui romîn, cît și al naționalităților 
conlocuitoare.

La rîndul lor, tovarășii : Ga
bor Dumitru, directorul Regio
nalei C.F.R.-Cluj, Marton Ia- 
noș, tehnician-șef la fabrica „Li
bertatea", Iudith Ivan, alegă
toare din cartierul Dîmbu Ro
tund și alții au ținut să-și ex
prime deplina încredere în po
litica partidului și guvernului,

Ultimul a luat cuvîntul tova
rășul Vasile Vaida, prim secretar 
al Comitetului regional P.M.R.- 
Cluj, care a trecut în revistă 
marile prefaceri petrecute în 
țara noastră în anii puterii popu
lare, amintind îndeosebi înfăp
tuirile din regiunea Cluj.

în încheierea adunării, parti- 
cipanții au aprobat în unanimita
te, prin aplauze entuziaste, tex
tul unei telegrame adresate to
varășului dr. Petru Groza.

MARIN OPREA 
șl MIRCEA MUNTEANU

Tovarășul Emil Bodnăraș s-a întîlnit cu alegătorii

Scrisoarea către alegători a tov. dr. Petru Groza

SUCEAVA (prin telefon de la 
trimisul nostru). —

In seara zilei de 31 ianuarie, 
străzile orășelului de la poalele 
Rarăului au cunoscut o animație 
deosebită. Mineri, muncitori fo
restieri, ceferiști, țărani și întovă
rășiți din comunele Fundu Moldo
vei, Pojorîta, Sadova, Izvoarele 
Sucevei și altele se îndreptau spre 
sala de festivități a orașului 
Cîmpulung unde urma să aibă loc 
întîlnirca cu tovarășul Emil Bod- 
năraș, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri can
didat al F.D.P. în circumscripția 
electorala nr. 2.Cîmpulung.

„Din tîrgul înapoiat, pierdut în 
munți, denumit în batjocură „țara 
urșilor", orașul și raionul nostru 
în anii de democrație populară au 
devenit un centru industrial. Foș
tii tăietori de lemne, care cu to
poarele la subțioară cutreerau 
munții din parchet în parchet, de 
la stăpîn la stăpîn și nu odată în- 
cheiau viața sleiți de puteri, a- 
cum sînt muncitori cu înaltă ca
lificare. Locul topoarelor în mare 
parte l-au luat fierăstraiele elec
trice, iar colibele de cetină — a- 
dăposturile de pădure de altă
dată — au fost înlocuițe de ca
bane confortabile, dotate cu dor
mitoare călduroase,
de club" — a arătat muncitorul 
forestier Ilie Bugheanu.

Cele 785 locuințe individuale 
construite prin credite acordate de 
stat, baia comunală, casa de cul
tură raională, liceul „Ștefan cel 
Mare", exploatarea minieră Mol
dova, întreprinderea ’ „Rarăul", 
Combinatul forestier — Cîmpu
lung și multe alte înfăptuiri au 
schimbat complect modul de via
ță al oamenilor muncii de aici. Ele 
sînt rodul politicii înțelepte a par
tidului nostru iubit.

La un moment dat, spre tribună 
a pășit încet bătrînul profesor Ion 
Bilețchi. Calm, cu voce domoală, 
el a trecut în revistă realizările 
înfăptuite în ultimii 10 ani, în- 
demnînd pe cei prezenți să lupte 
pentru traducerea în viață a ulti
melor hotărîri ale partidului și gu
vernului și să voteze la 3 februa
rie candidații F.D.P. A urmat la 
cuvînt țăranul Filip Zarughevici, 
mecanicul de locomotivă Ion 
Belușică, Domnlca Puha și alții. 
Toți vorbitorii au manifestat în
credere deplină în politica parti
dului și guvernului precum și ho
tărîrea de a vota la 3 februarie 
candidații F.D.P., candidații păcii 
și socialismului.

In aplauze entuziaste a luat cu
vîntul tovarășul Emil Bodnăraș.

Dragi tovarăși,
Reîntors la locul meu de mun

că cu emoția omului care în de
cursul multor ani care s-au scurs 
a ocupat acest loc cu tot mai 
multă dragoste pentru sarcinile 
legate de el, chiar dacă aceste 
sarcini uneori au pus la probă 
toată capacitatea lui, vă trimit 
acest mesaj pe calea scrisului, 
fiind rejinut fără voia mea de 
regimul medical care deocamda. 
tă mai stăruiește. Timpul cît am 
absentat mi-a părut foarte înde
lungat. Regretul persistă pentru

aceeași restrîngere a activității 
mele.

Dar în primul rind regret că 
de data aceasta nu voi avea bu
curia pe care mi-au prilejuit-o 
întotdeauna întîlnirile cu cetățe
nii, vechi prieteni din vremuri de 
luptă și frămîntări și cu tovarășii 
care mi-au făcut cinstea să mă 
propună candidat în alegerile din 
3 februarie a.c. pentru Marea 
Adunare Națională.

Părerea mea de rău este 
gafă de asemenea de faptul

Cuvîntarea sa a fost ascultată cu 
un deosebit interes și a fost dese- 

cantine, săli ori subliniată de aplauze prelun
gite.

PAUL DAN

Cuvîntarea tov,
cuvîntul tov. Emil Bod- 
subliniat că prefacerile

(Continuare tn peg. 3-a)
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Luînd 
năraș a 
adinei care s-au produs pe cu
prinsul întregii noastre țări, des- 
pre care au amintit «alegătorii se 
datoresc clasei muncitoare și 
partidului ei, forța conducătoare 
care a creeat condiții pentru răs
turnarea puterii burgheziei și a 
moșierimii împotriva căreia, cu 
50 ani în urmă .s-a răsculat țără
nimea împilată.

Schimbările care au avut doc 
la Cîmpulung sînt fenomene care 
s-au generalizat pe întinsul în
tregii noastre țări.

Emil Bodnăraș
Sînt mai bine de 9 ani de la 

proclamarea Republicii Populare 
Romine. In această perioadă s-a 
afirmat întreaga capacitate crea
toare a poporului nostru munci
tor : a clasei muncitoare, a țără
nimii muncitoare, a intelectuafli- 
tătii, a tuturor oamenilor care 
prin munca lor neobosită, urmînd 
îndrumările partidului, caută să 
ridice zi de zi clădirea aceasta 
minunată, Republica Populară Ro- 
mînă.

Fără îndoială că realizările a- 

(Continuare tn psg. 2-a)

■ «r 5-cI s
1 -0

o u
O

r

o E o. «
c 

«r 
o

26

S3*w u> •O . C 
p 
s a a□

o g = o 8r
• SjQQ.«:oO*o3• £ a ui

O O .• a © ă o ® □ W
2 5 JQ o F o. a
© •v © —a c u ă O10 3 o ~ E X) a u 

8 S 
o «.S 
8 B 
acu

« o 
h’

a>‘ u 
0d. .

6
<«.2

□ 
Eu

U 
V» 

•O

- w . « 'O O 
5 g R

u
0
a 0- g 0 3 

si •

2 °

•c f
. w w .w v . 0
s U o g Ș E u

o w -8
0 § Sjn

O O w a a u



MARILE ADUNARI POPULARE
DIN ÎNTREAGA ȚARA IL A 3 FEBRUARIE

Ridicarea neîntreruptă a bunăstării poporului muncitor
este telul suprem al politicii partidului

(Urmare din pag. l-a)

mului străbătut pînă acum și. în 
același timp, să privim înainte 
pentru a vedea sarcinile care ne 
stau în față, perspectivele eco
nomice, politice și sociale ale 
țării in anii următori.

In anii regimului democrat- 
popular țara noastră a făcut un 
mare salt înainte. Acum 13 ani 
puterea politică și economică se 
afla in miinile claselor exploata 
toare, țara se găsea într-o stare 
d« adîncă înapoiere politică, e- 
conomică și culturală. Clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare 
purtau greul jug ai exploatării 
capitaliștilor și moșierilor. As
tăzi situația este radical schim 
bată. Burghezia șl moșierimea 
au fost alungate de la putere; fa 
bricile, uzinele, băncile au in
trat. în stăpînirea poporului mun:

în toate împrejurările pe priete
nia cu Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste.

Un eveniment important în po- 
litica partidului și guvernului 
nostru este restabilirea relațiilor 
prietenești, pe linie de stat și de 
partid, cu Iugoslavia și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Guvernul nostru se pronunță 
pentru lărgirea legăturilor politi
ce, economice și culturale cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea socială, respingînd însă 
orice fel de încercare de imixtiu
ne in treburile interne ale țării 
noastre. Trăinicia relațiilor intre 
țări o constituie schimburile co
merciale 
Guvernul 
Populare 
voltarea 
cu toate
girea relațiilor 
științifice între toate popoare, 
le, în vederea 
colaborării

Uniunea Sovietică, întîlnirea de 
la Budapesta de la începutul a- 
cestui an între reprezentanții 
partidelor comuniste și muncito
rești și ai guvernelor Bulgariei. 
Cehoslovaciei. Romîniei, Ungarie» 
și U.R.S.S. au demonstrat depli 
na unitate și solidaritatea fră
țească a tarilor socialiste.

Congresele partidelor comunis 
te din țările occidentale ca și 
tratativele duse intre delegațiile 
acestor partide cu delegațiile u 
nor partide comuniste și munci
torești din țările socialiste au 
fost puternice manifestări ale u- 
nității comuniste internaționale, 
a marii forțe reprezentate de i- 
deile internaționalismului proletar 

în lupta împotriva uneltirilor 
imperialismului se produce o și 
mai puternică concentrare a tu
turor celor ce se pronunță 
tru menținerea și apărarea 
cii. Această luptă reunește 
de milioane de oameni cu 
cepții politice și religioase
rite din Europa, Asia, Africa, din 
toate țările lumii.

Poporul romîn știe că garan
ția cea mai sigură a viitorului 
său o 
lianța 
vietică 
liste.

Discuțiile de la Moscova din
tre delegațiile guvernamentale 
romînă și sovietică, declarația 
comună din 3 decembrie 1956, 
sprijinul material tehnic și finan
ciar pe care din nou ni l-a acor
dat Uniunea Sovietică, ilustrea
ză relațiile de frățească colabo
rare și ajutor reciproc existente 
între țările noastre și dovedește 
încă odată câ ne putem sprijini

a! cercurilor imperialiste în Un
garia cit și acțiunea Statelor U- 
niie ale Ameficii de subjugare a 
țărilor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu sub firma așa-zisei 

doctrine Eisenhower" sînt mani
festări îngrijorătoare ale cercuri 
lor agresive de a tîrî lumea in
tr-un nou război. Totodată, aceste 
cercurb imperialiste desfășoară o 
intensă activitate subversivă îm
potriva țărilor socialiste încercînd 
să semene discordie și să submi
neze unitatea lagărului socialist.

In întreaga lume cresc însă 
for ele populare dornice de pace. 
Eie au determinat prăbușirea ac 
ți'jniior aventuriste ale imperia
liștilor in Egipt. în Ungaria și în 
alte părți ale lumii Mișcarea de 
eliberare națională din țările O 
rientului a devenit mai activă și 
mai cuprinzătoare. Solidaritatea 
internațională de luptă a oame
nilor muncii se dezvoltă și se 
consolidează. Forța cea mai pu
ternică pentru apărarea păcii 
este unitatea țărilor socialiste. O 
mare importanță pentru întărirea 
continuă a coeziunii țărilor lagă
rului socialist o are declarația 
din 30 octombrie 1956 a Guver
nului Uniunii Sovietice. Relațiile 
dintre țările lagărului socialist, 
întemeiate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității de 
stat neamestecului reciproc tn 
treburile interne, colaborarea 
strînsă și ajutorarea frățească, 
fac ca unitatea țărilor socialiste 
să fie de nezdruncinat

Recentele tratative bilaterale 
între delegațiile guvernamentale 
și de partid poloneze, 
cehoskn 
țîile

deplinei egalități ir 
a naționalităților conloi 
cu poporul rornîn face ca 
muncii maghiari, ger;

muncitorii; tehnicienii și ingifie. 
rii .-din industrie au datoria sâ 
asigure mecanizarea producției a- 
gricole și sporirea însemnată a 

. pfodifetiei de îngrășăminte chi
mice.

In condițiile înlocuirii sistemu- 
nual Ia odihnă, pe cheltuiala sta- lui de cote obligatorii prin dez- 
tului, în stațiile balneo-climaten- voltarea achizițiilor ia liberă in- 
ce a crescut de la 195 mii în felegere. crește foarte mult im 
1949. la 450 mii în 1956.

In anii regimului democrat- 
popular, milioanelor de oameni ai 
muncii le-au fost larg deschise 
porțile spre învățăinînt și cultură. 
Trista moștenire a trecutului — 
analfabetismul —- este 
lichidat.

Amintind realizările 
partidul nostru arată în 
chis poporului muncitor 
încă numeroase greutăți și lipsuri 
și că nivelul 
într-o măsură 
prevăzut.

O deosebită 
realizarea politicii partidului 
guvernului de îmbunătățire siste
matică ă condițiilor de viață ale 
poporului, are lupta pentru în
făptuirea hotărîrilor Plenarei din 
decembrie 1956 a C.C. al P M.R. 
Plenara a arătat că producția a- 
gricolă și a bunurilor de larg 
consum a rămas în urma dezvol
tării industriale și aceasta cre
ează greutăți în aprovizionarea 
oamenilor muncii și în îmbunătă
țirea nivelului de trai. Trebuie 
să ținem seama că populația o- 
rașelor s-a dublat aproape în a- 
nii puterii populare, iar consu
mul propriu de cereale al țără
nimii a crescut aproape de 4 ori, 
ca urmare a faptului că țărăni
mea trăiește astăzi mult mai bine 
ca înainte.

Plenara a hotărît ca în perioa
da care urmează, continuindu se 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, să punem în centrul 
atenției noastre sarcina dezvoltă
rii sistematice a agriculturii, a in
dustriei producătoare de bunuri 
de consum și a construcțiilor de 
locuințe, concentrînd în 
ramuri mijloace materiale 
nanciare mult mai mari 
pînă acum.

Preocuparea principală a parti
dului se îndreaptă permanent 
spre îmbunătățirea condițiikr de 
muncă $î de viață a’e clase: mun
citoare- Pe baza indxatnlor Ccs- 
grestfui al II-ica al partidului. 
Plenara a hotărî: îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și spori
rea ciștigului muncitorilor Ala șu
rile luate pentru îmbunătățirea 
salarizării vor face ca incă anul 
acesta salariații să primească cu 
2 miliarde 
mult decit

Nici nu 
muncitorii, a
vor face propuneri concrete 
mare însemnătate pentru defini
tivarea măsurilor propuse, in 
scopul găsirii celor mai potriviîe 
soluții care să asigure atit creș
terea continuă a ciștigurilor 
muncitorilor cît și îmbunătățirea 
activității de producție.

Vorbindu-se despre îmbunătăți
rea actualului sistem de salari
zare trebuie să accentuez în 
fața dv. că ridicarea bunăstării 
poporului poate avea loc numai 
în condițiile creșterii producției 
și a productivității muncii, ale 
reducerii prețului de cost. Ca să 
trăim maj bine, mai îndestulat, 
trebuie să producem mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Dacă ni
velul de trai n-a crescut în mă
sura dorită, aceasta se explică 
și prin aceea că în multe între
prinderi mașinile nu sînt folosite 
cum trebuie, materialele sint 
cheltuite neeconomic, unii mun
citori și unele cadre de conduce
re nu au calificarea necesară.

Ridicarea nivelului de trai este 
în mîinile noastre. Nu este tot 
una dacă aceeași mașină dă în 
fiecare schimb produse în valoare 
de zece mii de lei sau de cinci 
mii de lei. Trebuie să învățăm 
să gospodărim mai bine între
prinderile, să folosim mai bine 
mașinile, materialele, timpul de 
lucru, suprafețele de producție.

Cetățeni și cetățene,
Cunoașteți din documentele 

Plenarei din decembrie 1956 că 
pentru a înlătura tot ceea ce frî- 
nează creșterea producției de ce- 
reale-marfă, Comitetul Central a 
hotărît să se desființeze cotele 
obligatorii la majoritatea produ
selor agricole și să dezvolte pe 
scara cea mai largă achizițiile. 
In urma acestei hotărîri, relațiile 
de schimb între .oraș și sat vor 
fi așezate pe bâZe comerciale, la 
liberă înțelegere, ceea ce va sti
mula într-o măsură mai mare in
teresul țărănimii de a 6pori pro
ducția agricolă-marfă și va în
tări mai departe alianța între 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

în interesul dezvoltării schim
bului de mărfuri între oraș și 
sat, trebuie să sporim cantitățile 
de mărfuri industriale trimise la 
sate.

Partidul și guvernul acordă o 
însemnătate deosebită mobilizării 
tuturor oamenilor muncii pentru 
realizarea sarcinii trasate de 
Congresul al Il-lea al partidu
lui cu privire la sporirea consi
derabilă a producției agricole. în
deplinirea acestei sarcini revine, 
desigur, în primul rînd. oameni
lor muncii din agricultură. Darea 
să obținem o producție anuală de 
cel puțin 15 milioane tone ce
reale și sporuri însemnate de 
prodtiCfie la celelalte culturi,

Tov. Chivu Stoica în mijlocul 
alegătorilor

bază tehnică înaintată, o indus
trie grea capabilă să valorifice 
imensele bogății naturale ale ță 
rii, să ridice venitul național, să 
sprijine temeinic propășirea a- 
griculturii și industriei ușoare și 
alimentare. Dușmanii 
au luat în 
roicei clase 
teau eșcțul operei de industriali 
zare a țării. Dar clasa muncitoa
re, în alianță cu țărănimea mun
citoare, cu participarea activă a 
aproape totalității intelectualilor, 
sub conducerea partidului, a ară
tat că poate să creeze, să dez- 

_.,r...........r--.r-___  ____ volte și să gospodărească o pu
citor; pământul este al celor ce-1- ternică economie națională, 
muncesc. Puterea se află în mîi- ---«u-i-: j-

nile oamenilor muncii care își 
făuresc o viață nouă. Ori cît ar 
unelti cercurile imperialiste de 
dincolo și de dincoace de ocean 
și foștii capitaliști și moșieri din 
slujba imperialiștilor, nimeni nu 
mai poate întoarce poporul ro- 
min la starea de robie burghezo- 
moșierească.

Poporul muncitor a dovedit 
este capabil să conducă țara 
drumul propășirii economice 
culturale, pe drumul ridicării 
velului de viață a celor ce mun
cesc.

Să luăm de pildă chiar raio
nul „23 August" din Capitală. 
Cunoașteți bine cum arăta cartierul 
înainte de eliberare. Aici se gă 
sea o mare uzina metalurgică, 
o fabrică de ciment, o fabrică 
textilă și alte citeva întreprin
deri. Toate erau proprietatea ca
pitaliștilor, In aceste fabrici tru
deau din zori și pînă în noapte, 
pentru salarii de mizerie, mii de 
muncitori. în jurul fabricilor, oa
menii trăiau în căsuțe părăginite 
și bordee fără lumină electrică, 
fără pavaj, fără apă. fără cana
lizare. Acum fața cartierului 
este schimbată. Fabricile și uzi
nele, devenite bunuri ale poporu
lui, sînt de nerecunoscut; sau 
construit noi hale, s-au recon
struit halele existente, au fost 
aduse noi nnșini moderne.

Odată cu înflorirea industrială 
,a raionului. s-a schimbat și felul 
de viață al oamenilor. In locul 
maidanelor pline de gunoaie a 
apărut un cartier nou cu locuin
țe, s-au construit blocuri cu mai 
multe etaje în care trăiesc sute 
de familii de muncitori în 
diții civilizate.

Cetățenii cartierului se 
drese cu importanta arteră de 
circulație construită în ultimii 
anj — Bulevardul Muncii — cu 
parcul și complexul sportiv „23 
August" construit pe locul unde 
odinioară erau gropi și bălării. 
Vă amintiți care a fost starea 
culturală a raionului în timpul 
cînd în acest loc stăpîpea Malaxa. 
Este destul să reamintim că fie
care al patrulea om nu știa carte. 
Acum neștiința de carte a fost 
aproape lichidată

Desigur că mai 
greutăți și lipsuri, 
me nerezolvate. In _ . ..

din cadrul campaniei 
oamenii muncii din

regimului
derîdere eforturile e- 
muncitoare și preves-

aproape

obținute, 
mod des- 
că există

de trai a crescut 
mai mică decîț era

că 
pe 
ți 

ni-

con-

min-

există multe 
multe proble- 
adunările ce-

tățenești 
electorale, 
cartier au arătat necesitatea de 
a se lărgi acțiunile de gospodă
rie comunală; Multe din aceste 
cerințe își vor găsi o rezolvare 
încă în cursul acestui an. Astfel, 
nu peste mult timp oamenii 
muncii din. raion vor avea la dis
poziție o nouă sală de spectacole 
și alte așezăminte culturale.

Cetățeni șl cetățene,

Clasele exploatatoare hărăzise
ră patriei noastre soarta de a 
rămîne pe vecie o țară înapoia
tă din punct de vedere economic, 
înrobită trusturilor și monopolu
rilor străine.

Pînă la eliberarea țării noas
tre un număr de 12.000 moșieri 
stăpîneau o suprafață de pă- 
mînt egală cu cea pe care o 
aveau 2,5 milioane familii ță
rănești. Numai regele poseda 
300 de mii pogoane de pămînt. 
Aceasta, în timp ce milioane de 
gospodării țărănești nu aveau de
loc pămînt sau aveau atit de pu
țin incit nu puteau să.și asigure 
nici minimum de existență.

In ce privește industria, ea era 
slab dezvoltată și nerațional con 
struită. înaintea celui de al doi
lea război mondial producția de 
energie electrică era atît de scă
zută, incit nu revenea decit 0,04 
kW pe cap de locuitor. Trusturile 
și bancherii din Apus stăpîneau 92 
la sută din industria noastră pe
troliferă, 95 la sută din industria 
gazului și electricității, 74 la sută 
din industria metalurgică, 72 la 
sută din industria chimică.

După instaurarea regimului 
democrat-popular, partidul clasei 
muncitoare a chemat masele cele 
mai largi ale poporului muncitor 
la luptă pentru dezvoltarea forțe
lor de producție ale țării în in
dustrie și agricultură, în vederea 
ridicării continue a nivelului de 
viață a celor ce muncesc.

Statul democrat popular a alo
cat multe mjloace materiale și 
bănești pentru a făuri o industrie 
socialistă puternică.

Independența economică ă tă
rii. dezvoltarea economiei națio
nale și bunăstarea poporului pot 
fi asigu-ate numai dacă avem o

Politica partidului de indus
trializare socialistă s-a dovedit 
justă, corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale țării și ale po
porului. Oricît ar fi de neplăcut 
domnilor capitaliști, fugiți peste 
hotare și trusturilor imperialiste, 
avem de acum o puternică indus
trie grea, avem o puternică bază 
materială pentru a valorifica, în 
folosul poporului, petrolul, gazele 
naturale, quarțitul, metalele rare, 
sărurile și celelalte bogății ale 
solului și subsolului. La sfîrșitu] 
anului 1956 producția industrială 
a țării a fost de peste 3 ori mai 
mare ca în 1938. Energia electri
că ce se producea în 1938 intr-un 
an întreg, se produce în prezent 
în trei luni de zile; minereul de 
fier — în 84 de zile; oțelul — în 
trei luni ; gazul metan — în 28 
de zile; față de anul 1938, pro
ducția de energie electrică a fost 
în 1956 de 4,2 ori mai mare, pro
ducția de cărbune de 2,3 ori mai 
mare, producția de fontă de 4,3 
ori mai mare.

La sfîrșitul celui de al doi'.ea 
război mondial producția de pe
trol a țârii scăzuse pină la 4 mi
lioane tone anual. Astăzi indus
tria noastră petroliferă produce 
11 milioane tone țiței.

O mare realizare a regimului 
oostru democrat popular o con
stituie făurirea unei industrii pro
prii de construcții de mașini Ca 
ajutorul acestei industrii se lăr
gește și se modernizează conti
nuu baza tehnică a tuturor ramu
rilor industriei, agriculturii, 
transporturilor și construcțiilor, 
se asigură introducerea tehnicii 
noi in întreaga economie națio
nală. Producția industriei con
structoare de mașini a fost în 
anul 1955 de 4 ori mai mare decit 
in anul 1949. In prezent, nu nu
mai că acoperim aproape în tota
litate necesarul nostru intern, dar 
exportăm cantități mereu sporite 
de mașini și utilaj industrial. In 
1956 valoarea exportului de ma- 

'șini a întrecut valoarea importu
lui de mașini ; anul acesta valoa
rea exportului de mașini va fi de 
peste 4.5 ori mai mare decit va
loarea mașinilor pe care le im
portăm. Toate acestea sînt o ex
presie a profundei transformări 
ce s-a petrecut în economia țării 
noastre, transformare ce a făcut 
ca Rominia să devină dintr-o ța
ră agrară înapoiată, o țară indus
tria l-agricolă în continuă dezvol
tare.

Tn același timp cu dezvoltarea 
puternică a industriei grele, s-a 
dezvoltat continuu și industria 
producătoare de bunuri de larg 
consum. Față de anul 1938 în ța
ră se fabrică astăzi de trei ori 
mai multe țesături, se produc de 
cinci ori mai multe preparate și 
conserve de carne, de trei ori mai 
multe uleiuri, de aproape două 
ori mai mult zahăr și grăsimi.

însemnate progrese s-au reali
zat și in dezvoltarea agricultu
rii. In anii puterii populare, pro
ducția globală de cereale a de
pășit producția de cereale de 
dinainte de război. Cu ajutorul 
industriei socialiste se fac pași 
mari pe calea mecanizării agri
culturii. Numai în ultimii patru 
ani au fost puse la îndemîna ță
rănimii muncitoare circa 10.000 
tractoare, 6.000 semănători, 5000 
secerători, 5.000 batoze și combi
ne și alte unelte agricole.

In perioada ce a trecut de la 
ultimele alegeri de deputați în 
Marea Adunare Națională sute 
de mii de familii de țărani mun
citori, urmînd îndemnul partidu
lui au intrat în întovărășiri, coo
perative agricole de producție și 
gospodării colective, pornind ast
fel pe calea transformării socia
liste a agriculturii, calea ce duce 
la dezvoltarea producției agricole 
și la belșug.

Cetățeni și cetățene.
Țelul suprem al politicii parti

dului' nostru este ridicarea neîn
treruptă a bunăstării materiale 
a poporului muncitor.

In anii primului plan cincinal 
salariul real al muncitorilor a 
crescut cu 28 la sută, atît prin 
creșterea salariului mediu, cît și 
prin reducerea prețului bunurilor 
de larg consum. In anul 1956 
s-au îmbunătățit salariile mai 
multor categorii de muncitori; 
s-au sporit salariile și pensiile 
mici, s-a acordat alocația de stat 
pentru copii.

In anul trecut sumele puse la 
dispoziție de stat pentru asigu
rări sociale au fost de peste 2 
miliarde lei; față de 658 milioa
ne in 1949. Numărul oamenilor 
muncii și al copiilor trimiși a-

au

însemnătate pentru
Și

aceste 
și fi- 
decît

și jumătate lei mai 
în anul trecut.
încape îndoială că 
tehnicienii, inginerii 

de

portanța sectorului socialist d:n 
agricultură în sporirea produc
ției agricole-marfă și constitui
rea fondului central al statului. 
Să sprijinim gospodăriile agri
cole colective, cooperativele agri
cole de producție și întovărăși
rile, astfel incit ele să aibă produc
ții bogate și mari surplusuri de 
produse agricole pe care să le 
vîndă pe piață și mai ales orga
nizațiilor comerciale de stat 
Sarcina principală de constituire 
a fondului central de stat revine 
gospodăriilor agricole de stat 
care trebuie să devină în anii ur
mători mari producătoare de ce
reale ; în anul 1960 gospodăriile 
de stat trebuie să contribuie a 
fondul central al statului cu cel 
puțin 1 milion tone cereaîe. 
S.M.T.-urile vor trebui să-și îm
bunătățească munca, să foloseas
că mai bine parcul de mașini și 
tractoare, să ridice calitatea lu
crărilor și 6ă reducă prețurile 
lor de cost. Statul democrat- 
popular va sprijini și de acum 
înainte pe țăranii muncitori cu 
gospodarii individuale, apărin- 
du-i de exploatare și ajutindu-i 
sa obțină recolte mai mari.

Cetățeni și cetățene.
Caracteristic pentru ortoduirea 

noastră de stat este dezvoltarea 
democrației socialiste, participa
rea largă a maselor populare a 
conducerea economiei și stătutei, 

ipiul fundamental de or
ganizare a statului nostru de- 
mocrat-popuhr este centra iMBal 
democratic, îmbinarea cond-rer i 
unitare a întregii vieți de slot și 
social-economîce cu stimularea 
inițiativelor de jos.

Plenara dir. decembrie 1966 a 
Comitetului Central al par^eului 
a elaborat o serie de masuri pen
tru lichidarea elementelor oe 
centralizare excesnra ia coodace- 
rea ecooocrjri și aarnmstra jti 
de sîaL Isiăîararea ceetralsa»- 
tai eicesiT va socri eîxarita^a 
attii î>*reprl>de- ’ dar șv or-
garixar.: or ecorrx-ce. a Cata
rilor populare și se va râsfringe 
favorabil as-uwa iatragâi 
naționale. Ea trebuie să in
același timp la întărirea discipli
nei de stat și > disc.plioes de plan, 
la folosirea cu spirit de răspunde
re și cu pricepere a atribs 
și competințetar mai largi acor
date cadrelor conducă: care dm 
întreprinderi și organe locale.

Este necesar să se

Pri:

ii.'or

agvre a- 
tragerea mai largi șî nia? efecti
vă a oamenilor muncii In rezol
varea problemelor producției. în 
conducerea actirității economice. 
Aceasta presupune lichidarea e- 
lemenîeior de formalism care mai 
există in organizarea consfătuiri
lor de producție, participarea ac
tivă a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor la discutarea pro- 
bieme-or de producție, a planu
rilor de măsuri .ehnict 
lorice, M așa fel incit 
ciator să-și poată spu: 
și să poată c

mice, la îndeplinirea și dq 
planului Să dăm o ji 
tare tinereflK. L. 
spre ocupații legali 
ducție, ca o măsură de prevenire 
și combatere a birocratismului

Lărgirea atribuții or sfaturilor 
populare va trebui să ducă la 
participarea mai mare a depu
tății or și a oamenilor muncii fn 
conducerea comunelor, orașelor 
și statului, la întărirea rolului și 
ajtoritâții sfaturilor populare ca 
organe alese ale puterii de stat, 
răspunzătoare în fața maselor 
populare.

Democrația noastră socialistă 
este democrația cea mai largă, 
deoarece ea asigură și garantea
ză exercitarea drepturilor și li
bertăților democratice de 
toți cetățenii, participarea 
conducerea statului a maselor 
oameni ai muncii de la orașe 
sate.

Statul democrat popular nu 
îngădui însă ca dușmanii socia
lismului să folosească libertățile 
democratice împotriva cuceririlor 
socialiste ale poporului muncitor. 
Cei care urmăresc să tulbure 
munca pașnică a poporului, să 
ridice mîna împotriva orînduirii 
democrat-populare, vor fi loviți 
fără cruțare de forța statului 
popular, stat al oamenilor mun
cii. Libertățile democratice sînt 
un bun sfînt și de neatins al 
poporului muncitor.
Cetățeni și cetățene,

Pentru realizarea planurilor 
sale de construcție economică și 
culturală, poporul romîn are ne
voie de pace.

Activitatea desfășurată de de
legația R.P.R. la O.N.U. este o 
manifestare concretă a atașamen
tului sincer al guvernului și al 
poporului romîn pentru cauza în
tăririi păcii și colaborării inter
naționale.

In ultimul timp cercurile impe
rialiste drn apus și-au intensifi
cat acțiunile agresive, și au pro
vocat o simțitoare agravare a si
tuației internaționale. Agresiunea 
anglo-franco-israeliană împotriva 
Egiptului, amestecul provocator

•-organiza - 
fiecare lu- 

, r___tpu .-.e cuvin tul
i roata cofltrkui efectiv la 
nă:iți.ca actiwtâții econo- 

“ “ • - depășirea
| justă orien- 
todrumindu-1 

e-direct de pro-

către 
la 
de 
Ș>

va

:ele<

germane.
re. chineze cu delega- 

de guvern și de partid din

pen- 
pă- 

sute 
con- 
dife-

reciproc avantajoase. 
Republicii noastre 

militează pentru dez- 
relațiilor comerciale 
țările, pentru lăr- 

culturale și

întăririi păcii șl 
internaționale.

constituie prietenia și a- 
frătească cu Uniunea bo
și cu celelalte țări socia-

Cetățeni

Partidul 
în fruntea 
cratice și
oamenii muncii de la orașe

și cetățene,

Muncitoresc Romîn, 
tuturor forțelor demo- 
patriotice, cheamă pe

Șl
sate la muncă și la luptă pentru 
obținerea unor noi realizări pe 
calea înfloririi economiei națio
nale și a ridicării continue a ni
velului de viață al celor ce mun
cesc.

Programul cu care se prezintă 
Frontul Democrației Populare în 
fața alegătorilor este un program 
de construire a socialismului, de 
muncă pașnică pentru o viață 
mai Îndestulată, pentru pace,

pentru fericirea scumpei it^M 
patrii.

Niciodată mai mult ca actg 
nu a fost atît de puternică uita| 
tatea moral-politică a orînduirii 
noastre democrat.populare. Lichi
darea asupririi naționale și asi
gurarea 
drepturi 
cuitoare 
oamenii
mani, sirbi și de alte naționali 
tăți să participe cu însuflețire a] 
lături de oamenii muncii romîn 
la construirea socialismului ÎJ 
patria noastră comună, Republi 
ca Populară Romînă.

Luînd parte în mod unanim Îs 
alegerile de la 3 februarie, cetă 
tenii patriei noastre își vor maJ 
nifesta adîncul lor atașamen 
pentru puterea populară. încre 
derea nezdruncinată în orîndui 
rea democrat-populară. Alegerile 
de deputaț: în Marea Adunig 
Națională întăresc și mai m™ 
unitatea între partid, guvern și 
popor și arată hotărîrea oameni 
lor muncii 
tă energia 
creatoare la făurirea societăți] 
noi, socialiste.

Trăiască Partidul
Romîn, inițiatorul și 
rul victoriilor noastre!

de a contribui cu toal 
și capacitatea lol

Muncitorer. 
organizato

Trăiască scumpa noastră Pa 
trie, Republica Populară Romînă

Trăiască victoria in alegeri a 
Frontului Democrației Popular

La muncă și la luptă pentru 
înflorirea Patriei, pentru viitoru 
fericit al poporului nostru 1

Anii puterii populare au descătușat
capacitatea creatoare a celor ce muncesc

It și din 
nu sînt 

rtste, ou 
e care noi 

putere. 
isibdftâVfe 
ae a tza

cadru 
topaiare. 
Iau pop< 
supu.nini

«a-Ne prezestăai. îs 
Biui Deoocrapei P 
ia a ^eia oara in I 
pre a-i cere votuL 

potitka paradi 
m care oe prezentăm as 
însemnate.

Țara ooasL'ă a făcut 
uriași înainte. Mijloacele pr 
pale de producție se gase>< 
iu mi.mie oamenilor munca 
.e administrează pc.n statul 
pe care ei l-au creat — statu 
democrație populară.

Puterea in țara noastră apar
ține oamenilor muncii și nu alt
cuiva și această putere oamenii 
muncii și-o organizează așa cum 
le convine mai :.ne, conform in 
tereselor lor. Nimeni nu poate să 
se amestece și sâ-i împiedice a și 
organiza această putere. Sin- 
tem hotărîți să strivim orice 
încercare Gin partea oricui de 
a clinti puterea populari și a sta
tului nostru democrat popular, 
sub cea mai neînsemnată formă 
s-ar manifesta. Puterea oameni
lor muncii se organizează respec- 
tînd legile fundamentale de dez
voltare a societății socialiste.

După ce a evocat trecutul de 
luptă al P.C.R. vorbitorul a sub
liniat câ, in lupta sa pentru cons
truirea socialismului in țara noas
tră P.M.R. se călăuzește de pro
pria sa experiență, de experiența 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, de experiența mișcării 
revoluționare internaționale.

Democrația populară este o de
mocrație pentru oamenii muncii, 
este dictatura pentru dușmanii 
celor ce muncesc, pentru acei 
care caută să restaureze vechile 
lucruri. Fiecare om al muncii este 
dator să ajute în fiecare zi Ia 
întărirea acestei puteri, a puterii 
populare, a puterii oamenilor 
muncii, a dictaturii proletariatu
lui, pentru că proletariatului, ca 
clasa cea mai înaintată îi revine 
sarcina de a avea rolul conducă
tor în făurirea statului, în dez
voltarea puterii populare. Dacă 
în zilele tulburi în care reacțiu- 
nea credea că poate să restaure
ze stăpînirea în Ungaria, și pe 
la noi unii visau la vreo 
restaurare a vechilor orînduiri. 
fără îndoială că și-au găsit răs
punsul.

Să întărim în fiecare moment 
alianța cu țărănimea muncitoare, 
aceasta este temelia puterii popu
lare. Să săvîrșim în fiecare zi con
strucția statului democrat-popular 
ca formă superioară de organiza
re a societății, căreia îi revine 
rolul să construiască orînduirea 
nouă în care om pe om să nu 
se mai poată exploata. Să 
întărim solidaritatea țărilor so
cialiste între ele care este una 
din condițiile de bază ale tăriei 
noastre. Această solidaritate s-a 
afirmat în zilele grele în Unga
ria cînd țările socialiste au venit 
în ajutorul forțelor sănătoase ale 
poporului ungar. Solidaritatea a- 
ceasta formează unul din elemen-

<e
li». 
jzi

Tov. Emil Bodnăraș s-a întîlnit 
cu alegatorii

ta.tele de seamă în de 
tregn interi

Virb-lnd despre p< 
a țarh ncastre. tov. 
raș a arătat ca R.P R. iace par'.e 
dintr-un sistem, dintr-un lagar 
mare care are 900.000.000 de oa
meni pe care îi unește aceeași 
învățături in transformarea so
cietății omenești, care • acțio
nează fiecare cu specificul 
sau național, dar pe linia 
aceleiași dezvoltări a societății.

in China, in Mongolia, Viet
nam, Polon.a. Germania demo
crată sau Rominia, sau in aite 
țări de democrație populară 
vorbește aceiași limbaj, 
cind este vorba 
societății noi. de înlăturarea ca
pitaliștilor de la putere, atunci 
cind este vorba de eliberarea o- 
mului de sub robia capitalistă.

Cercurile imperialiste agresive, 
dușmane ale păcii, nu ne-ar fi 
lăsat in pace dacă nu știau ce ie 
așteaptă în cazul cind ar fi aten
tat la independența noastră. Ele 
ar fi întimpinat nu numai rezis
tența noastră, ci și solidaritatea 
largă a țărilor socialiste.

O agresiune împotriva oricăreia 
dm țările lagărului nostru, 
antrena după «ine puterea_
neînvins a lagărului nostru în
treg în care exista și bomba ato
mică și multe altele care pot pune 
ia punct pe aventurierii război
nici

Să ne aducem aminte că aven
tura din Egipt a apărut odată cu 
aceea din Ungaria. Ce și-au zis 
imperialiștii ? ..Dezlănțuim aci o 
contrarevoluție și rezolvăm greu
tățile noastre din Orientul apro
piat". Cu ajutorul provocării Is
raelului, Franța și Marea Brita- 
nie au pornit agresiunea împotri
va Egiptului. Și cu ce s-au ales 
din aventura aceasta ? Cu retra
gerea rușinoasă impusă de ura 
și indignarea sutelor de milioane 
de oameni de pe întregul glob și 
îndeosebi de limbajul clar și lim
pede in care a vorbit Uniunea 
Sovietică.

Domnii capitaliști au înțeles 
că nu e chiar așa de simplu. As
tăzi sîntem în 1957, nu în 1907.

Tovarăși, să ținem la curățe
nia învățăturii noastre. Știința 
nu se împacă cu falsuri. Marxism, 
leninismul este o știință. Politi
ca noastră nu este o politică în- 
tîmplătoare. Partidul nostru se 
călăuzește după învățătura știin
țifică întemeiată, fondată și ve
rificată de experiență și care zil
nic se îmbogățește prin expe
riență.

Referindu-se la hotărîrile Ple
narei C.C. al P.M.R. din decem
brie, tov. Emil Bodnăraș a arătat 
că măsurile luate de partid, de 
stat, nu sînt întîmplătoare. Ele 
sînt rezultatul unei munci pre
gătitoare îndelungate.

Partidul nostru se conduce 
după legi, după reguli, după cal
cule științific întemeiate. Cînd am 
luat un șir de măsuri ne-am gîn- 
dit mult Ia ele.

Noi avem nevoie de cereale 
pentru fondul centralizat, pentru 
a asigura alimentarea orașelor, 
instituțiilor, armatei, pentru a 
avea rezerve de stat.

Far
je .
Bcdnă

ră. Aceasta, ca și problema achi 
zițiilor vor fi probleme și penirJ 
deputății Marii Adunări"Naționa 
le care vor trebui să contribui^ 
pentru a le rezolva cit mai just 
In ceea ce privește țărănimej 
să-i vorbim gospodărește, eoni 
vingător. despre avantajele athi 
zițiilor. Noi am văzut răspunsa 
ei la desființarea cotelor; intra 
rea in mare număr :n gospodări 
colective și întovărășiri agricole] 
In ciuda anumitor proorociri ai 
vem astăzi citeva raioane di:] 
țară care sînt complect coopera] 
tivizate.

Am trecut la descentralizare^ 
aparatului nostru administrativ șl 
economic pentru că s-au creai 
condiții pen.ru aceasta. Sister^ 
socialist este prin esență un B 
tem centralizat. Dar centralis™ 
nostru poartă o denumire deose, 
bită : centralism democratic. El 
trebuie să asigure legătura cu in 
treaga masă, care trebuie antre 
nată la formularea unor hotă 
rîri și |a luarea unor măsuri] 
Dar la noi s-a văzut că s-J 
ajuna la forme prea rigide, car] 
au devenit o frînă.

Referindu-se la lărgirea corn 
pelenței și atribuțiilor sfatur.lo 
populare, vorbitorul a sublinia 
câ astăzi cetățenii participă ma 
cu tragere de inimă la diferi! 
acțiuni inițiate de siaturile popuj 
lare, de diferitele comisii.

S-au creat condiții ca să s] 
treacă asupra sfaturilor popular] 
mai multă răspundere în admi 
nistrarea treburilor. Nu este nor 
mal ca Sfatul popular din Boto 
șani să nu poată angaja 4 mătu 
rători fără aprobare din Bucu 
rești. Formele birocratice de con] 
ducere vor fi astfel în mare « 
sură înlăturate. Sfaturile poB 
lare să-și administreze veniturile 
iar cetățenii să le tragă la râs] 
pundere I

In încheiere tov. Bmil Bodnă] 
raș a mulțumit pentru cuvintel] 
calde adresate P.M.R., subliniind 
că încrederea aceasta a oameni| 
lor în partid, în capacitatea Iu 
este cea mai bună călăuză. No 
susținem cu tărie F D.P. și vom 
face tot posibilul pentru ca el sa 
iasă victorios în alegerile pentrt] 
Marea Adunare Națională.

Fiindcă nici un gospodar nu 
»râ:eș'e fără rezerve, avem ne- 
v?.e de cantitiți mari de cereale, 
astazi oamenii nu mai trăiesc cu 
un harbuz și cu o bucată de pli
ne ca pe vremea cind mureau la 
38 - 40 de ani Desigur că mai 
există greutăți în aprovizionare, 
recunoaștem și nu ne speriem de 
eie. Le vom învinge. Facem totul 
pentru ca oamenii să trăiască 
bine. Nu e așa de simplu să le 
rezolvi pe toate, dar noi depunem 
eforturi in această direcție.

Pentru a produce mai mult, 
pămintul trebuie lucrat mai bine. 
Noi am desființat co trie ca să-l 
ajutăm pe țăran să acorde mai 
mult interes culturii pămintului 
pentru a obține recolte mai bo- 
gaie. să dea o producție mai 
mare cu ajutorul mașinilor pe
care am început să ie fabricăm 
in fa ricile noastre. Să-l ajutăm 
pe țăran să treacă la forme su
perioare de muncă a pămintului, 
in asociații, în întovărășiri. în 
gospodării colective; să scoată 
nu 3.000 kg. de porumb la ha.. 
dar 7.000 kg. (nu ne-am supăra 
dacă ar fi și 5.000 la urma ur 
mei). Să treacă spre o agricul- 

ar tură înaintată, modernă și din 
de

ce

se 
atunci 

de construirea

ce in ce mai perfecționată. Acesta 
este sensul măsurilor partidului.

Noi ne vom adresa muncitorilor 
din fabrici și întreprinderi pentru 
a i consulta în ce privește îmbu
nătățirea sistemului de salariza
re. Accentul trebuie pus pe ele
mentul stimulator al calificării 
profesionale, retribuția tarifară 
bazindu-se pe normarea științifi
că a muncii.

Va trebui să mobilizăm pe 
muncitori, maiștri, ingineri să 
studieze noul sistem de salariza 
re. să vină cu propuneri. Nu poți 
face nici un fel de normare care 
să nu țină cont de particularită
țile fiecărei Întreprinderi — care 
are utilaje mai vechi sau mai noi. 
condiții mai bune sau mai rele.

Aceasta nu este o muncă ușoa

★ ★

Alte intîlniri 
ale alegătorilor 

cu candidați ai F.D.P
Joi, în sala cinematografului 

„Maxim Gorki" din Iași, peste 
1.200 cetățeni din circumscripția 
electorală Iași.vest s-au întîlnit 
cu candidatul lor în alegeri, to
varășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al C.C. al P.M R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

*
Peste 1.000 de alegători d.in 

circumscripția electorală Constan, 
ța-nord, s-au întîlnit miercuri 
după amiază în sala de festivi
tăți a cazinoului din Constanța 
cu candidatul lor în alegerile de 
la 3 februarie, tovarășul Simian 
Bughici, membru al C.C. al

P.M.R, vicepreședinte al ConsiJ 
liului de Miniștri al R.P.R.

*
Joi după amiază, sute de ale-] 

gători din circumscripția electoJ 
rală Cernavodă s-au întîlnit la] 
Casa de cultură din orașul Cer-] 
navodă cu candidatul lor in ale-| 
geri, tovarășul Gheorghe Hossu] 
membru al C.C. al P.M.R., vice-] 
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

*
Tn comuna Stănești, raionul 

Tg. Jiu a avut loc joi o aduna
re a peste 500 de delegați ai ță
ranilor muncitori și intelectualilor 
din circumscripția electorală Ar- 
cani, cu tovarășul Grigore Preo
teasa, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul Afacerilor Externe.

pen.ru


Democrația noastră populară 
este puterea poporului însăși La

Al. Andrijoiu

ceas de liniște
(Urmare din pag. I-a)

«ebețte profund de falsa „demo
crație*  a lumii burgheze.

Alegerile de azi se deosebesc 
ca ziua de noapte de cele din tre. 
cut. Ele reprezintă ceva nou, 
proaspăt, sănătos în viața poli
tică a poporului romîn. Candida- 
ții propuși de masele largi sînt 
dintre oamenii cei mai harnici și 
mai prlcepuți, dintre cei mai des
toinici și mai reprezentativi fii 
ai poporului, oamenii cei mal 
activi în construcția socialistă și 
care sînt animați în cel mai înalt 
grad de dorința de a munci pen- 
tru bunăstarea și fericirea po
porului.

Prin conținutul său, Marea A- 
dunare Națională se deosebește 
fundamental de vechiul parla
ment, care era un loc de conti
nuare a afacerilor unei clientele 
politice jecmănitoare, o armă In 
mina asupritorilor poporului.

Marea Adunare Națională este 
organul suprem al puterii de stat 
a oamenilor muncii și întruchi
pează crescînda unitate moral-po- 
litică a poporului muncitor din 
R.P.R.

Niciodată în istoria patriei 
noastre, un regim nu s-a bucurat 
de atîta încredere din partea po
porului, cum se bucură regimul 
democrat-popular.

Amintind marile prefaceri pe
trecute în țara noastră, vorbito
rul a spus: „Rodnice sint rezul
tatele aplicării politicii partidului 
și guvernului in toate domeniile 
activității economice, culturale. 
Regimul democrat-popular a reu
șit ca numai în cîțiva ani Rom-t- 
nia să se transforme intr-o țară 
industrial-agrară în plin pro
gres.

Poporul s-a convins că drumul 
indicat de partid este drumul 
just, că partidul nostru nti aruncă 
niciodată vorbe în vînt, că el a 
știut întotdeauna să mobilizeze 
oamenii muncii pentru înfrînge- 
rea greutăților, pentru obținerea 
de noi și noi succese pe tărîmul 
construirii socialismului.

In anii puterii populare parti
dul nostru a dat o mare atenție 
dezvoltării economice a tuturor 
regiunilor țării. Vedem cu ochii 
noștri cum Moldova lăsată în 
cruntă înapoiere și sărăcie de 
către capitaliști și moșieri capătă 
o înfățișare nouă. Au fost date in 
folosință numeroase și importante 
obiective industriale cum sînt: 
fabrica de rulmenți Bîrlad, fabri
ca de antibiotice, fabrica de che
restea Clurea, filatura de bumbac 
a fabricii „Moldova". Numărul 
Întreprinderilor a crescut de la 
62 la 73; au fost construite nu
meroase locuințe și au fost create 
obiective de interes social-cultu
ral ca studioul regional de radio. 
Opera din lași, Teatrul de Stat 
din Bîrlad și altele.

Industria socialistă din regiu
nea Iași a făcut progrese mari 
In ultimii 4 ani.

Realizările sint îmbucurătoare, 
dar nu trebuie să ne mulțumim 
cu ceea ce s-a obținut pînă acum.

Sectorul socialist al agriculturii 
regiunii reprezintă 32,55 la 
sută din suprafața agricolă. Nu
mai în cursul anului 1956 s-au 
creat 425 gospodării colective și 
întovărășiri. Dar trebuie spus că 
printr-o muncă susținută rezulta
tele puteau să fie și mai bune.

In coritinuare, tovarășul Iosif

Tov. I. Chișinevschi printre alegători
Chișinevschi a spus: „Au trecut tori sînt stăpînii pămîntului pe 

*' 'i care-1 muncesc.
Amară era în trecut și viata 

femeii muncitoare. A rămas

peste 12 ani de Ia eliberarea țării 
noastre, dar oamenii în virstă 
tși amintesc viața din trecut, plină ____  _________  .. ____
de mizerie a muncitorilor, țara- tristă amintire a trecutului 
nilor și a unei bune părți a inte
lectualilor, viată de amară și ■ 
cruntă asuprire și exploatare. 
Muncitorii din țara noastră erau 
supuși unei exploatări asemănă
toare cu cea a muncitorilor din 
țările coloniale.

Amintească și muncitorii ieșeni 
mai bătrlni, dintre care mulți au 
ieșit la pensie, cite ore lucrau 
pe zi în fabricile ce aparțineau 
capitaliștilor și cum trăiau ei pe 
atunci 1

12—14—16 ore de lucru cu sa
lariu de foame, In condiții igie
nice aproape insuportabile, fără 
ventilație, fără asistență medica
lă, fără concedii de odihnă.

Amintească-și muncitorii 
tineri din Iași de chipurile 
vite ale părinților lor, de 
lăria lor tristă, de foametea, 
plita foamete cronică pe care col
tul uscat de pîine sau mămăliga 
rece n-o puteau potoli deloc. Dar 
cea mai mare plagă era nesigu
ranța zilei de mîine.

Cum locuiau oamenii muncii ? 
Tocmai din cauza moștenirii ne
norocite pe care ne-a lăsat-o re
gimul burghezo-moșieresc și a 
ruinelor produse de războiul In 
care fascismul, marea burghezie 
și moșierimea au tîrît țara noastră, 
se mai resimt și astăzi greutăți 
în ceeea ce privește spațiul loca
tiv.

Sub regimul burghezo-moșie- 
resc chiria și cheltuielile pentru 
serviciile comunale și altele, tn- 
ghițeau o mare parte din salariile 
muncitorilor. In vreme ce tu 1938 
chiria reprezenta 1/3 din salariul 
mediu al unui muncitor saujunc- 
ționar, acum ea reprezintă cel 
mult 4 la sută din sala
riul mediu ; în 1938 cheltuielile 
pentru serviciile comunale, ener
gia electrică, apă, salubritate și 
transportul în comun se ridicau 
la 14 la sută din salariul mediu,

Cu totul altele sînt condițiile 
de lucru ale muncitorilor. Astăzi 
clasa muncitoare este stăpînă pe 
mijloacele de producție și mun
cește pentru ea, pentru creșterea 
puterii patriei sale, a înfloririi ei. 
Muncitorul harnic, gospodar, 
simte răspunderea de stă pin în 
țara sa.

Noile fabrici și uzine sînt uti
late cu mașini din cele mai mo- 
derne. In multe locuri s-a extins 
mecanizarea. Pe lîngă întreprin
deri funcționează cantine și sa
natorii de noapte pentru munci- 
tori. Statul se îngrijește de asis
tenta sanitară a populației. Oa
menii muncii primesc concedii de 
odihnă plătite, și prin sindicate 
sînt trimiși la odihnă.

în anii de tristă amintire 
regimului burghezo-moșieresc si
tuația țărănimii din Moldova “ 
și din întreaga țară era de nein
durat. Alături de conacele și pa
latele boierești se tntindea lumea 
bordeielor. Țăranii muncitori și 
copiii lor erau flămînzi și roși de 
boli nemiloase, lăsați pradă 
neștiinței de carte. Azi, în statul 
democrat-popular țăranii munci-
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mea cind femeile însărcinate 
izgonite din întreprinderi și 
cediate pentru faptul că nu 
puteau munci, vremea 
meile muncitoare 
nici o îngrijire medicală. Azi în 
patria noastră legislația muncii 
și dezvoltarea rețelei sanitare 
asigură femeii muncitoare in caz 
de naștere asistență medicală și 
spitalizare gratuită, concediu cu 
plata înainte și după naștere, 
plata ajutorului de naștere și 
alăptare.

Pentru Partidul Muncitoresc 
Ro-mîn, pentru clasa muncitoare, 
problema lichidării totale a nești- 
inței de carie, problema dezvol
tării științei și culturii constituie 
o condiție indispensabilă pentru 
triumful construirii socialismului.

In 1938 in lași exista numai o 
singură universitate cu 2.170 stu- 
denți din care numai 355 primeau 
burse. In prezent funcționează la 
Iași 4 institute de invătămint su
perior cu 14 facultăți și cu un 
număr de peste 7.000 studenți, 
dintre care peste 50 la sută sînt 
bursieri; ei sînt găzduiți in că
mine și iau masa la cantine în 
condiții ce nu se pot compara cu 
cele din trecut. Bunăstarea mate
rială a studenților constituie o 
preocupare permanentă a parti
dului și guvernului tării. In ora
șul Iași au fost construite 4 că
mine studențești, iar alte două 
sînt în construcție. De asemenea 
s-a construit o clădire a Institu
tului politehnic, Institutul de 
igienă și altele.

Partidul și guvernul acordă o 
atenție și o grijă deosebită oa
menilor de știință și cultură. Dis- 
prețuiți și umiliți în trecut oa
menii știinjei și artei, scriitorii, 
savantii, artiștii se bucură azi da 
condiții prielnice activității lor 
creatoare.

Nu încape îndoială că și în anii 
următori știința și arta în țara 
noastră vor cunoaște o nouă înflo
rire, demnă de epoca glorioasă a 
construirii socialismului îmbogă
țind și mai mult aportul pe care-1 
aduce poporul nostru la tezaurul 
culturii universale.

In munca noastră ca în orice 
acțiune mare — a cbntinuat vor
bitorul — au existat și greșeli și 
greutăți generate de înapoierea 
economică din trecut a țării noas
tre, de urmările războiului, la 
care adăugăm insuficienta expe
riență a cadrelor noastre în con
strucția socialismului.

Greșelile s-au comis atît în 
ceea ce privește înfăptuirea unor 
proporții juste între diferite ra
muri ale economiei naționale cît 
și în îndeplinirea sarcinilor de 
ridicare a nivelului de trai. Cu 
toate acestea oricît de serioasă ar 
fi natura greșelilor comise, ele 
pot și trebuie să fie îndepărtate.

Se mai îniimplă că unii oameni 
slabi, lăsîndu-se influențați de 
manifestările ideologiei burgheze, 
nu înțeleg — unii nu vor să în
țeleagă — că greutățile pe care

Marea adunare cetățenească 
din circumscripția electorală

Atelierele C.F.R. „16 Februarie" Cluj
Scrisoarea către alegatori 

a tovarășului dr. Petru Groza

(Urmare din pag. l-a) 

nu pot să mă prezint alegători
lor în circumscripția Atelierelor 
C.F.R. „16 Februarie" Cluj, pen
tru care comisia electorală a sta
bilit că sînt candidat valabil.

Această candidatură 
altă dată — constituie 
satisfacție pentru mine,

noi orînduiri în patria noastră. 
Vă adresez rîndurile de față vouă, 
acelor tovarăși care aveți în pri
mul rînd răspunderea candida
turii mele cu rugămintea ca să 
transmiteți și alegătorilor acestei 
circumscripții sentimentele și 
gîndurile mele, în speranța că 
după ce îmi voi putea relua in
tegral activitatea vă voi vedea 
totuși, întrunindu-ne împreună sau 
ceTcetîndu-vă inopinat ca și altă
dată pe mulți pe la vetrele voas
tre.

Cauza pentru care luptăm este 
cunoscută tuturor oamenilor și 
bunilor patrioți care iubesc țara 
noastră și pacea. Programul de 
activitate politică, economică și 
socială a Frontului Democrației 
Populare, în cadrele căruia am 
fost propus candidat, s-a dat pu
blicității cu toate amănuntele și 
el se discută de-a lungul și de-a 
latul țării. Scrisoarea de față nu 
cuprinde acest program, avînd 
singurul scop de a vă ruga, dragi 
tovarăși, .să justificați în fața 
alegătorilor absența mea ne voită 
de pe terenul de luptă electorală 
— care se desfășoară pe tot cu
prinsul țării și pe care cu adînc 
regret în suflet sînt constrîns să 
o urmăresc de data aceasta nu
mai de la masa mea de lucru.

Cu dragoste și tovărășesc salut 
pentru toți.

Dr. PETRU GROZA

— ca și 
o mare 

r____ fiind
legat din trecut de aceste locuri 
unde am trăit frămintări și zbu
ciume împreună cu multi dintre 
dv. in timp de multe decenii, in. 
cepînd din anii 1918—1919, cînd 
am luat primul contact, în cadrul 
vechilor ateliere, cu generația 
ceferiștilor de atunci, de care ma 
leagă amintirile acelor vremuri 
și vechea prietenie cu mulți din
tre ei.

Răspunderea pe care și-au a- 
sumat-o cei care au propus can
didatura mea mă obligă să pri
vesc cu aceeași răspundere sar
cinile care mă așteaptă în cazul 
cînd candidatura mea va fi con
firmată în ziua alegerilor de că
tre încrederea alegătorilor. A- 
ceastă încredere este un lucru 
scump pe căre îl prețuiesc din 
adîncul conștiinței mele, ea mi-a 
dat tăria în activitatea mea de 
pînă acum, mi-a împrumutat noi 
și noi forțe la diverse cotituri 
de după 23 August 1944, in de
cursul luptei și muncii noastre 
comune pentru construirea unei

Telegrama adresată tovarășului dr. Petru Groza 
ae alegătorii din circumscripția electorală 
Atelierele C. F. R.

Vă asigurăm că și noi ne vom 
intensifica eforturile pentru apli
carea in viată a sarcinilor pe 
care partidul și guvernul ni le-au 
trasai și nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea și 
depășirea lor. In toate domeniile 
de activitate, pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute in Rezolu
ția Plenarei C.C. al PM.R. din 
27-29 decembrie 1956 și pentru re
zolvarea problemelor noastre gos
podărești.

Totodată od asigurăm că in 
ziua de 3 februarie vom da cu 
toții votul nostru candidatului 
F.D.P„ tov. dr. Petru Qroza 
contribuind tn acest fel la victo
ria tn alegeri a Frontului Demo
crației Populare, la întărirea și 
propășirea patriei noastre, Repu
blica Populară Romtnă".

le avem sînt vremelnice. Am avut 
greutăți mult mal mari, de e- 
xemplu tn perioada 1946-1947, pe 
care le-am învins. Acum prin 
eforturile clasei muncitoare, alia
tă cu țărănimea muncitoare și ale 
celor mal buni și cinstiți intelec
tuali legați de popor, sub condu
cerea partidului nostru, aceste 
greutăți vor fi înlăturate 
succes.

Rezoluția plenarei C.C.
P.M.R. din decembrie 1956 
adoptat un șir de măsuri de 
mai mare importantă pentru crea
rea celor mai potrivite condiții 
unei desfășurări și mai largi a 
inițiativei și activității creatoare 
a oamenilor muncii,

Hotăririle plenarei vor conso
lida și mai mult unitatea oame
nilor muncii în jurul partidului 
si guvernului, vot Întări hotărîrea 
lor de a apăra și dezvolta cuce 
ririle revoluționare ale poporului 
de a demasca și zdrobi orice 
uneltiri ale cercurilor imperialiste 
și ale agenților lor

întărirea vigilentei revoluționa 
re, întărirea statului democrat- 
popular, Instrument principal al 
construirii vieții noi. este a 
înaltă îndatorire cetățenească

Politica externă promovată de 
partidul și guvernul nostru este 
o politică neabătută de pace, de 
prietenie și colaborare intre toate 
popoarele lumii, o politică de co
existență pașnică între țări cu 
sisteme sociale diferite. Sîntem 
încredințați că orice neînțelegere 
internațională își poate găsi o 
soiuție pașnică, pe calea tratati
velor. Poporul nostru a condam
nat și. va condamna totdeauna 
orice agresiune imperialistă ori 
unde s-ar produce și va ti în
totdeauna alături de popoarele 
care mal au de dus lupta pentru 
libertate și independență națio
nală.

Țara noastră a fost primită în 
O.N.U, la ale cărei lucrări parti 
cipă activ.

La baza politicii externe a țării 
noastre stă prietenia veșnică, tot 
mai strînsa cu marea Uniune So
vietică, China Populară și cele
lalte țări ale lagărului socialist. 
Recentele tratative dintre delega
țiile guvernamentale ale R.P.R. 
și Uniunii Sovietice ilustrează 
din nou cu multă tărie relațiile 
frățești de sinceră prietenie între 
țările noastre socialiste.

După cum știți, pentru a ne ajuta 
să învingem consecințele recoltei 
slabe de anul trecut. Uniunea So
vietică ne va livra sub formă de 
credit încă din prima jumătate a 
anului 1957 o cantitate de 450 000 
tone grîu și 60.000 tone furaje. 
Mii de tone de cereale din 
U.R.S.S. au și sosit in țară.

Dacă am fi încercat să procu
răm griu dintr-o țară capitalistă, 
aceasta ar fi costat foarte scump 
poporul nostru.

De o importanță hotărltoare 
pentru cauza păcii și slăbirea 
încordării internaționale este 
problema dezarmării. Republica 
Populară Romină a sprijinit și 
sprijină cu fermitate propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire ia 
dezarmare, la interzicerea arme
lor de exterminare in masă.

Țara noastră, alături de cele
lalte țări socialiste, duce o poli- 
tică fermă de pace îndreptată 
spre destinderea situației inter 
naționale. Atîta vreme cît cercu 
rile imperialiste nu au renunțat 
la planurile lor agresive, nu 
poate fi îngăduită nici o slăbire 
a vigilenței.

Cercurile imperialiste agresive 
știu că orice încercare de a pune 
piedici avlntukii construcției eco

a 
a 

lor in
terne va primi riposta cuvenită. 
Pentru poporul romîn și pentru 
celelalte popoare socialiste fră
țești, tratatul de la Varșovia 
constituie o garanție împotriva 
oricăror uneltiri îndreptate con
tra independenței noastre națio
nale și a regimului democrat- 
popular Oamenii muncii din țara 
noastră văd în 
chezășie a păcii 
Europa.

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul I. Chișinevschi a spus:

Poporul romîn pășește cu în
credere înainte. El este însufle
țit de ideile Partidului Muncito
resc Romîn. Ei este însuflețit de 
construcția socialismului căreia 
îi consacră întreaga energie 
creatoare. Apropiatele alegeri vor 
demonstra cu toată vigoarea de. 
votamentul poporului față de a- 
ceastă măreață cauză. Ele vor 
demonstra însemnătatea faptului 
că tn țara noastră partidul, gu
vernul și poporul constituie o 
forță politică unită și atotbirui
toare.

nomice și culturale 
rilor socialiste, de 
amesteca în treburile

cu

țâ- 
se

acest tratat o 
și securității în

j 
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încape țara-n mine ca universu-n rouă, 
ca oceanu-n osul de scoică smălțuit.
Cind liniștea și-odihna vin, leneșe-amtndouă, 
în ceasul grav al serii, cînd pofta de dormit 
îmi umblă încet prin sînge, îmi joacă 

pe pleoape 
și-mi moleșește brațul, cînd fiecare vis 
din cearcănele lunii, mi se pogoară-aproape— 
poftesc ca-n noaptea albă să mă apuc de seri.®

aud privighetoare, și scripcă-aud și pași 
șl Jurăminți naive rostite-n clar de lună 
și cîntecele aspre șl calde de plutași. 
De-aceea poate pacea în preajmă-mi 

se întinde, 
și vîntul doarme-n ramuri și nici un umbi 

nu-i.; 
ca să aud mai bine cum bate viu, fierbinte 
inima mare a țării și a poporului.

Alegătorii din circumscripția 
electorală Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" din orașul Cluj, în
truniți astăzi 31 ianuarie 1957, 
am ascultat cu mare atenție con
ținutul scrisorii dvs. trimisă ale
gătorilor.

Ne pare rău că starea sănătă
ții dvs. nu vă permite încă să 
venifi printre noi care vă aștep
tăm cu aceeași încredere și bucu
rie ca și In trecut.

,16 Februarie" Cluj
Cu acest prilej ne exprimăm 

din nou dragostea fafă de dvs. 
scumpe tovarășe Groza, care vă 
dedicați toată puterea de muncă 
oentru înflorirea patriei noastre, 
pentru binele și fericirea poporu
lui nostru muncitor. Vă dorim 
restabilire complectă cit mai 
grabnică a sănătății, pentru a vă 
putea relua pe deplin activitatea 
dvs. attt de folositoare țării.

Tăcerea e atîta de grea și-atît de deasă, 
îneîi aud cum suie la Reșița, spre cer 
sirene vestitoare. Și-aud cum se revarsă 
incandescența caldă-a cuptoarelor cu fie 
E liniștea-ntr-atîta de pură și, pe semne 
attt de mult mă place, îneît aud sunînd 
în codrii, ferestraie de tăietori de lemne 
și-n mină minereuri cu aur și pămînt. 
Aud vuiri de ape și susuri de turbine 
și-aud năvoade albe pe valuri plescăind 
și sctrțîit de cretă pe tablă. Lîngă mine-i 
Șiretul, Oltul, Crișul, Tîrnavele de-argint. 
Aud cum crește griul și cum oveze sună,

Poetul tot ce-aude purifică și spune, 
prin site de mătase el cerne orice zvon, 
adună de la lume și iar trimite-n lume 
transfigurate gtnduri ce-au fulgerat în o; 
în el încape țara ca universu-n rouă, 
ca oceanu-n osul de scoică smălțuit.

Tar liniștea și-odihna în van vin amîndr? 
căci și în somn poetu-i mereu neliniștit.

O neliniște sfîntă I N-am lauri ca Petrarcs 
și nici mi-i încă versul ca aurul de scump. 
Dar sînt fălos că-s liber și-o să găsească Parc 
ai libertății lauri pe fruntea mea de plumb.

Fotografia cu nr. 5952 A

ti

„Art. 56. Atît re
gistrele cît și libretele 
de servitori sînt consi
derate ca acte politice". 
Nu știu ce înțelegea 
Primăria orașului Bucu
rești prin „act politic" 
dar nu încape îndoială 
că acest citat din Ca
pitolul V al „Dispozi- 
Hunilor transitorii" din 
..Regulamentul deapli- 
cațiune a legii pentru 
servitor, publicat la 
sfîrșitul libretului de 
servitor folosit la noi 
pe vremuri, spunea a- 
devăruli lntr-adevăr: 
libretul de servitor era 
un act politic și anu 
me un act care trăda 
multe din aspectele e- 
sențiale ale regimului 
burghezo-moșieresc. In 
primul rînd prin de
finiție. Ce-nseamnă li
bret de servitor și de 
ce era necesar? Adică 

nu fi avut libret și stă- 
numai servitorii ? Păi.

de ce să 
pinii, nu ____ _____ __
simplu gîndeau burghezii și mo
șierii. Fiindcă stăpînii nu trebuie 
păziți, ei fură oricum și încă pe 
baza legii.

Un om care devenea servitor 
intra în mod automat în categoria 
eventualilor hoți. Și, ca să nu 
existe nici o îndoială în legătură 
cu problema dacă este drept sau 
nu să se taxeze în bloc oamenii 
muncii drept hoți, mai marii vre
mii stabiliseră rînduiala ca servi
torul, în momentul cind era înre
gistrat la biroul respectiv, să-și 
lase amprentele digitale. Este hoț 
sau nu—e tot una. Va fura sau nu, 
deocamdată e mai bine să-și lase 
amprentele. Ce contează o insultă 
în plus adusă celor ce muncesc !

Pe fila a doua a libretului de 
servitor se afla fotografia angaja
tului (angajatei). Dar nu o foto
grafie oarecare. O fotografie cu 
număr pe piept. Două categorii de 
oameni erau fotografiați, pe vre
mea aceea, cu număr pe piept. 
Delicvenții și servitorii. Pentru 
orice eventualitate. Este hoț sau 
nu, tot une.-i. Va fura sau nu, deo
camdată e mai bine să se lase fo
tografiat cu număr pe piept. Ce 
contează o insultă în plus! Bine ar 
fi. socoteau ei, dacă am putea să-i 
fotografiem pe toți cu număr pe 
piept, tot poporul.

Precum se vede, libretul de servi
tor era de la un cap la altul o 
insultă adusă, pe lîngă exploata
rea obișnuită și celelalte batjocuri, 
celor ce munceau. O insultă tipă
rită tn zeci de mH de exemplare. 
O insultă care purta ștampila cu

I

stema regală, „un act politic" după 
cum o spuneau chiar inițiatorii li
bretului. Există în acest libret și 
un capitol intitulat: „Îndatoririle 
și drepturile servitorului". Pe două 
pagini erau scrise îndatoririle ser
vitorului, iar drepturilor le era 
consacrat doar un paragraf. Uni
cul drept prevăzut era următorul: 
\rt. 32. Servitorul are dreptul să 
-Părăsească serviciul numai... și ur-

bretului și-a pierdut de mult 
nuanța, dar, cu cît se decolorează 
mai tare, cu atît 
cația acestui „act 
pregnantă.

Probabil că în 
hruarie, cînd- va _ 
urnei (fiindcă în regimul nostru ea 
are, spre deosebire de trecut, alt
fel de drepturi), Ana Vasile Bria 
va vota pentru candidații F.D.P.

21—27 februarie

Săptămîna cârtii 5 
la sate

In scopul stimulării interesului 
pentru carte în rindurile țărăni
mii .muncitoare, intre 21 și 27 
februarie se va organiza „Săptă- 
mina cărții la sate".

Cu acest prilej în toate libră- 
riile din (ară se vor expune cărți 
și material de popularizare. Li
brăriile raionale vor ii aranjate 
și pavoazate festiv, iar celelalte 
librării care difuzează și cărți 
pentru sate își vor amenaja vi
trine și standuri.

In săptămîna de la 21 ta 27 
februarie, la căminele culturale 
vor fi organizate discu’li pe mar. 
ginea broșurilor și cănilor pentru 
oamenii muncii de la sate, pro
grame artistice, iar tn cadrul bi
bliotecilor sătești se va face o 
largă popularizare a cărților bele
tristice și a lucrărilor agrotehnice.

In școlile de la sate vor fi or. 
ganizate, cu' participarea ute- 
miștilor și pionierilor, acțiuni de 
difuzare a cărții și diverse mani
festări artistice și culturale Tot
odată Învățătorii vor lua parte la 
activizarea cercurilor de „orie- 
teni al cărții".

devine semnifi- 
politic" tot mal

ziua de 3 fe- 
merge în fața

gîndindu-se la libretul el de 
viciu, privind fotografia cu

mează cazurile în care servitorul 
are „marele drept" de a schimba 
jugul unui exploatator pentru ju
gul altui exploatator.

M-am gîndit la toate acestea de 
curînd. văzînd un libret de servi
tor eliberat în anul 1924 femeii 
Ana Vasile Bria. Cerneala cu care 
erau complectate paragrafele li-

ser-
, r-------  _ nu

mărul 5952 A pe piept. Votînd, ea 
va răspunde actului politic al foș
tilor ei stăpîni cu un alt act nu 
mai puțin politic. Există o drep
tate pe lume.

B. DUMITRESCU

LIBRET DE SERVICIU

placet» ca saRviToai

Ștefan Iureș

(Agerpres)

| Rusalin Mureșanu i

C' * I
i n t e c

| Hei, măi fostule cioban, J 
I Ți-arn cătat o vreme urma, j 
j Colindai acum un an
( Munții Rodnelor cu turma, j 

[ Eu, venit de la oraș, ;
( Am urcat la tine-n munte, J 
j Tu mi-ai da.t urdă și caș ' 
[ De la oile -mărunte. i
1 J
J Și-acum, iacă, te-ntîlnii
| Sus în Dorna, la pădure, j
j Șef pe la brigada „tri“
j La firiz și la săcure. j
[ I
j Turma ai lăsat-o sus j
(Și la oi de-acum n-ai sta J
j Tu cu tine ai adus
| Numai fluierul și traista
I
[ Cînd îți pune dorul foc 
(După turmă, cîteodată, 
f Zici o doină de stă-n loc
I Ascultînd brigada toată. 
f
I Trăiștii i-ai găsit un rost: 
(Rostul trist de mărturie
(Că o viață ea ți-a fost 
(Prietenă de pribegie.

N U!
Cum, să le dăm înapoi 
aerul, acum purificat, 
razele, pe care le-am filtrat, 
cugetul, sever maturizat, 
sîngele, reînnoit în noi ?

NU I
Cum, să întoarcem în lut 
șir de generații vegetale, 
trupul uriașe^r furnale, 
vinul ce sclipește în pocale, 
fumul de țigări ce

NU!
s-a pierdut ?

Cum, să recadă în 
scoarța oltenească 
brațele de pe un creștet drag, 
steaua rubinie de pe steag, 
viața toată, de Ia pol la pol ?

NU!

goi 
de pe prag,

De atunci, între crepuscul și zori, prin revoluții, 
imensul edificiu se na$te-n trudă grea.
Ieri o cazma în humă ne îngropa căzuții, 
azi la fundații sapă din nou acea cazma.

Boltite frunți, frunți calde de febră și de geniu 
au conturat proiectul acestui univers, 
strîngînd în cîte-o frază cîte-un întreg mileniu 
și dîndu-1 omenirii să-1 aibă, ghid, în mers.

> 
>)
>)
>)

Moștenitorii

Din visul cel feeric acum primim arvună. 
Chiar tăietor de lemne ești azi vizionar I 
Să vadă lumea-n schele necontenit mai bună 
apucă arhitectul mistria de zidar.

Cum tot mai tari în lume devin moștenitorii 
acelora ce lumii i-au dat realul ax, 
eu văd trecînd prin spații, cu nimbul aurorli, 
planeta : monumentul nălțat lui Karl Marx.

«FOILETON Mărirea și decadența morților
A sosit timpul s-o recunoaștem 

deschis, în fața întregii umani
tăți :

Mortul Romîn a decăzut t
Mortul Romîn a devenit un 

ăla fără căpătii, un terchea- 
berchea, un coate goale, un apo
litic fără conștiință și principii.

Nu mai sînt adormiții de odi
nioară.

S-au blazat.
S-au plictisit.
S-au abrutizat.
S-au izolat.
Intr-un cuvînt: au decăzut.
S-au retras In cavoul lor și a- 

trași de micile lor interese, nu-i 
mai interesează viața, mișcarea, 
politica și filozofia. Au devenit 
nesimțitori la tot ce se întîmplă 
în jurul lor.

Și, ceea ce e și mai grav, Mor
tul Romîn, conștientul și efer
vescentul Mort Romîn, democra
ticul și ambițiosul Mort Romîn 
nu mai are drepturi politice.

Cumplita veste face ocolul 
țării:

— Temutul și activul Mort 
Romîn nu mai votează...

Campania electorală care odi
nioară îl trezea la viață, îl făcea 
să-i clocotească sîngele in vine 
și să-i redeștepte pasiunile și 
ambițiile tinereții, îl lasă cu de- 
săvîrșire rece.

Ce s-a întîmplat cu Mortul 
Romîn ?

Mortul Romîn nu mai citește 
ziarele. Nu se mai bagă în lupte
le politice. Nu mai lipește afișe 
pe străzile orașului. Nu mai 
strigă: „Bravo ai noștri /“ Nu se 
mai întreabă: „Eu cu cine vo
tez ?" A lăsat totul pe seama 
celor vii. In sfîrșit, după o zgomo
toasă carieră politică se odih
nește.

Ce s-a întîmplat cu Mortul 
Romîn ?

Cum de a decăzut în așa hal ?
Unde-i conștiința lui cetățe

nească ?
Unde-i verva lui politică ?
Unde-i marele său talent ora

toric ?
Am tot dreptul să fiu neliniș

tit de starea Mortului Romîn.

Era ceva să fa mort în Roma
nia. Era ceva să fii mîncat de 
viermi. Era ceva să duhnești in
suportabil. Era ceva să fii ple
cat pe lumea cealaltă.

Ca om viu valorai puțin; nu 
te bucurai de imunitate. Pensia 
putea să întîrzie, puteai să fii 
chemat să te odihnești în închi
soare, puteai să nu ai drept de 
vot.

Ce salt uriaș era moartea!
Ce uriaș progres moral și po

litic !
Moartea însemna mai mult 

decît o avansare în slujbă sau o 
recompensă pentru cele răbdate 
în timpul vieții. Moartea echiva
la cu o decorație înaltă, cu in
trarea în rîndul notabilităților, cu 
o avere fabuloasă primită de la 
o mătușă îndepărtată. Odată 
mort, toți își dădeau seama de 
calitățile tale, de intransigența 
ta, de curățenia ta, de loialitatea 
ta. Odată dat ortul popii, odată 
putrezit bine, odată mîncat de 
viermi, guvernul nu mai putea 
să trăiască fără votul și părerea 
ta.

lngenunchia cu smerenie în 
fața stîrvului și îți implora vo
tul.

Erai cineva.
Erai mîndru și aveai de ce. 

Tu Mort Romîn hrăneai in dăr
nicia ta pe cei vii. Votul tău de 
pe lumea cealaltă ne hotăra gu
vernele și legile.

Tu aduceai la putere pe Mi- 
halache sau pe Brătianu. Tu 
stabileai lista civilă a majestății 
sale, parlamentul și cheltuielile 
de avort ale frumoasei Lupeasca. 
Tu hotărai politica externă, pos
turile diplomatice și curentele 
artistice.

Mortul Romîn era de neînlo
cuit. El știa că partidele n-au 
încredere în cei vii, că în clipele 
grele de balotaj tot la înaltul său 
hoit găsesc salvarea națiunii.

Nu era greu să ajungi un Mort 
Romîn. Căpătai înalta, distincție 
numai cu două clase primare și 
fără nici o discriminare în legă

tură cu averea și starea socială. 
Totul depindea de tine însuți. 
Totul depindea de hotărîrea ta, 
de capacitatea ta de a închide 
ochii la timp. Iți dădeai obștes
cul sfîrșit și toate măririle nă
văleau asupra ta. Renunțai la 
cele pămîntești și deveneai o 
persoană influentă, stimată de 
Mihalache și curtată de Lupeas
ca.

,Aștoricele" partide se îngri
jeau ca tot mai mulți cetățeni să 
devină persoane influente, capa
bile să-și aducă aportul la con
ducerea națiunii.

Urînd demagogia, treceau la 
fapte.

Gt&vsl agresiune din gara Tîr- 
goviște.

(Viitorul — 2 iulie 1932)
în gara Chitila, fostul primar 

național țărănist Constantin Po
pescu a fost lovit cu o măciucă 
în cap de către cîrciumarul An
drei Bîrcu. în stare foarte gravă 
a fost transportat la spital.

(Curentul — 22 decembrie 
1933).

Baia de sînge de la Buzău. 
Al. Ionescu Brădeanu a fost u- 
cis. Căci încă o dată spunem lim
pede : Nu vom tolera cu nici un 
preț asasinarea prietenilor noștri 
fără să plătim cu aceeași mone
dă.

(Viitorul — 8 iulie 1932).
...Cu alte cuvinte, ‘dacă voi 

vreți să ne faceți influenți, apoi 
vă facem și noi pe voi influenți.

Asasinarea săteanului Neculaie 
Tătaru.

(Viitorul — 8 iulie 1932).
Am citat cîteva crime. La o 

analiză superficială par cu ade
vărat crime, la o analiză adîncă 
ne dăm seama că ne înșelăm. 
Nu sînt crime, nici pe departe 
nu merită acest titlu, ci o meto
dă eficace și democratică pentru 
trezirea conștiinței politice a ce
tățenilor. Alături de registrele 
răpoaaților, prin crime partidele 
căpătau aliați credincioși, gata 
să lupte pînă la ultima suflare 
pentru victoria în alegeri.

Să luăm, de pildă, cazul sătea
nului Nicolae Tătaru ca să ve
dem avantajele crimei in mod 
palpabil. Odatfl mort, săteanul 
Nicolae Tătaru a căpătat drept 
de vot, posibilitatea de a-și da 
cu părerea în treburile țării. Așa 
se explică amploarea democrati
că pe care o luaseră crimele îh 
timpul alegerilor din trecut.'

Ce profund democratic era 
sistemul!. Ce ușor deveneai per
soană influentă 1 Ce ușor căpătai 
conștiință cetățenească 1 Ce ușor 
știai cui să-i dai votul. Te lovea 
cu bît.a în cap, îți dădeai obștes
cul sfîrșit și ajungind în lumea 
cealaltă primeai imediat buleti
nul de vot. Erai un om ca toți 
oamenii. în sfîrșit ți se împlinea 
vechiul ideal democratic.

Romînul odată mort căpăta 
drept de vot.

Romînul odată mort vota ori 
cu liberalii, ori cu țărăniștii.

Prin crimă — la democrație! 
Prin crimă — la efervescență! 
Prin moarte — la progres!

★

Mortul Romîn a decăzut.
Nu-l mai recunoști. Pare obo

sit și blazat. Nu mai e solicitat 
să-și dea cu presupusul. S-a 
retras din viața politică.

Mortul Romîn nu mai votează.
Am fost zilele trecute la cimi

tirul Ghencea. Cită schimbare... 
Cimitirul nu mai cunoaște ani
mația de odinioară. Pare un azil 
de bătrlni. Morții dorm ca niște 
prunci proaspăți îmbăiațl.

Mortul Romîn a decăzut ire
mediabil.

Mortul Romîn nu mai votează. 
Se mai găsesc — îndurerați — 

care însoțesc sicriul Mortului 
Romîn în drumul său de adio. 
Se mai găsesc — îndurerați — 
care varsă lacrimi la catafalcul 
Mortului Romîn.

Nu vrem să le ștergem lacri
mile.

— Nu votează morții — e în 
zadar copile...

TEODOR MAZILU



Succesele U.R.S.S 
în dezvoltarea economiei 

naționale pe 1956s 
Comunicatul Direcției

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul Di
recției Centrale de Statistică de 
pe iîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la îndeplini
rea planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1956:

La Moscova au fost date pu
blicității rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 1956. In comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R S.S. se arată că plănui anual 
al producției globale tn ansamblu 
pe industrie a fost depășit. In 
anul 1956 au fost realizate noi 
succese în dezvoltarea industriei 
și. în primul rtnd, a industriei 
grele. Producția globală a in
dustriei sovietice a crescut în 
anul 1956 cu aproape 11 la sută 
in comparație cu anul 1955.

Planul anual a fost depășit în 
multe din principalele ramuri de 
producție, ca extracția de țiței, 
gaze, cărbune cocsificabil, șis
turi ; la producția de energie 
electrică, aluminiu, metale nefe
roase, îngrășăminte chimice, tur
bine hidraulice, motoare Diesel, 
case tip, vagoane, autocamioane 
și multe alte produse.

Peste planul anual au fost pro
duse multe mărfuri de larg con
sum : tesături de lină, încălță
minte, confecții, tricotaje, ceasuri, 
motociclete, grăsimi animale, 
brînză și alte produse lactate, 
uleiuri vegetale, mezeluri, ceai, 
vinuri și alte mărfuri.

In comunicat se arată că deși 
planul anual în ansamblu- pe in
dustrie a fost depășit, tn dez
voltarea unor ramuri ap avut loc 
lipsuri serioase. In timp ce ex. 
fracția de cărbune, producția de 
metale, ciment, transportul lem
nului de lucru a crescut fată de 
1955, in 1956 a avut loc o ră- 
minere în urmă în îndeplinirea 
planului la aceste tipuri de pro
duse, ceea ce a provocat anumite 
greutăți în activitatea unor ra
muri ale economiei nafionale. 
Unele ministere nu au îndeplinit 
planul producției globale nici la 
tipurile principale de produse.

Industria sovietică constructoa
re de mașini a creat peste 1000 
de noi tipuri de mașini, mașini- 
unelte și utilaje foarte importan
te pentru industrie, construcții și 
agricultură. Au fost introduse 
circa i500 de linii automate, in 
flux și de canveiere.

In domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice s-au 
efectuat lucrări pentru introdu, 
cerea ei in procesele tehnologice 
de producție. Astfel, s-au desfă
șurat lucrări pentru folosirea izo
topilor radioactivi la studierea 
procesului elaborării fontei In 
furnale, la producția otelului, la 
controlul proceselor tehnologice 
și al intensificării lor, la lamina
rea metalelor feroase și neferoa
se. A fost lărgită folosirea izo
topilor radioactivi in medicină în 
scopuri curative și în lucrările de 
cercetări științifice.

In anul 1956 a crescut 5> mai 
mult inițiativa creatoare și acti. 
vitatea inventatorilor și raționa- 
lizatorilor. In economia națională 
au fost aplicate peste 1.200.000 
de invenții, perfecționări tehnice 
și propuneri de raționalizare.

In anul 1956 In agricultura 
U.R.S.S. au fost dobîndite suc
cese însemnate. Suprafețele însă- 
mințate cu toate culturile au re
prezentat circa 195 milioane ha. 
și au crescut cu S,9 milioane ha., 
in comparație cu anul 1955 șl în 
ultimii trei ani — cu aproape 38 
milioane ha. Suprafețele însămin- 
tate cu cereale au crescut în ul
timii trei ani cu aproape 22 mi
lioane ha., dintre care cele însă, 
mînjate cu grîu — cu 14 mi-

in comitetul Adoptarea unor hotăriri 
Politic special discriminatorii -rezultat al uneltirilor S.U.A.
NEW YORK (de la corespon

dentul special al Agerpres la 
O.N.U.). La 30 ianuarie, Comite
tul Politic special a terminat dis
cutarea problemei admiterii de 
răii membri în O.N.U. In discu
țiile lor. delegațiile S.U.A. și 
altor citorva țări au încercat să 
dovedească „necesitatea-' admite
rii în O.N.U. numai a 
Iui de sud și a Coreei 
toate că Republica 
Mongolă, Republica 
Populară Coreeană și

Vietnamu- 
de sud, cu 

Populară 
Democrată 

_ ,____ ___ , Republica
Democrată Vietnam au cerut de 
asemenea să fie admise în O.N.U.

Delegațiile a 13 țări (S.U.A., 
Anglia, Franța. Italia, Filipine și 
altele) au prezentat două proiecte 
de rezoluție care recomandă ad
miterea în O.N.U. a Vietnamului 
de sud și a Coreei de sud.

Delegatul Indiei, Lai, a arătat 
că admiterea numai a unei părți 
din fiecare țară — Coreea și 
Vietnam — ar însemna că O.N.U. 
renunță la eforturile îndreptate 
spre unificarea Coreei si Vietna
mului.

Lai și-a exprimat de asemenea 
mirarea în legătură cu faptul că 
unele țări, vorbind despre admi
terea de noi membri în O.N.U. 
„uită" nu numai Coreea de nord 
și Vietnamul de nord, dar și Re
publica Populară Mongolă. F.l a 
numit acest mod de a aborda

..Scinteia tinpretHl"1--.
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Centrale de
lioane ha. Recolta 
reale a crescut cu 
sută în anul 1956 
cu anul 1935 și a r , 
derabil recolta obținuiă chiar și 
în cei mai îmbelșugați ani în 
decursul întregii istorii a țării. O 
importanță deosebită -pentru avtn- 
tul agriculturii l-a avut valori
ficarea cu succes a pămînturilor 
înțelenite și virgine.

De la 1 octombrie 1955 pînă la 
1 octombrie 1956, șeptelul de vite 
cornute mari a crescut cu 3 3 mi
lioane de capete, ajungînd la 70.4 
milioane de capete, numărul por
cilor — cu 4,2 milioane, ajungînd 
la 56,4 miiioane, și numărul oilor 
— cu 4.8 milioane, ajungind la 
129,8 milioane de capete.

A continuat să se întărească 
baza tehnică materială a agricul
turii. In anul 1956 ea a primit 
248.000 tractoare (calculate în 
tractoare convenționale de cite 
15 C.P.), 114.000 de autocamioa
ne, 66.000 de combine cerealiere 
și multe alte mașini.

In capitolul consacrat construc
țiilor capitale se arată că volu
mul investițiilor capitale de stat 
și cooperatiste (fără colho
zuri) s-a ridicat în 19-56 ia 186 
miliarde de ruble și a depășit 
cu 17 la sută investițiile din anul
1955. Planul de stat al investiții
lor capitale pe anul 1956 a fost 
îndeplinit cu 94 la sută. Au fost 
puse în funcțiune peste 860 de 
noi mari întreprinderi industriale 
de stat.

In anul 1956 a avut loc o creș
tere a comerțului interior și ex
terior al U.R.S.S.

în comunicat 6e arată că nu
mărul muncitorilor și funcționa
rilor din economia U.R.S.S. s-a 
cifrat la sfîrșitul anului 1956 la 
50.000.000 oameni și a fost cu 
2.1 milioane oameni mai mare 
decît la sfîrșitul anului 1965.

Productivitatea muncii munci
torilor a crescut în comparație cu 
anul 1955 în industrie cu 7 la 
sută și în construcții cu 10 la 
sută.

In anul 1956 nivelul material 
și cultural de viață al poporului 
a continuat să crească. Venitul 
național al U.R.S.S. a crescut cu 
12 ia sută în comparație cu anul
1955. Salariul mediu al munci
torilor și funcționarilor s-a mă
rit în comparație cu anul 1955 cu 
3 la sută, iar pensiile și indem- 
nizațiile primite de muncitori și 
funcționari au sporit în decursul 
anu’ui cu 19 la sută. Veniturile 
în bani și în natură ale țăranilor 
au crescut în decursul anului 1956 
cu 12 la sută.

Anul trecut s-au realizat suc
cese noi în toate domeniile cul
turii socialiste. In școlile de toa
te tipurile au învățat în 1956 
aproximativ 50.000.000 oameni. 
In instituțiile de învățămînt su
perior (inc’.usiv cursurile fără 
frecvență) au studiat 2.000.000 
studenți. In școlile medii tehnice 
și în alte școli medii speciale (in
clusiv cursurile fără frecvență) 
au studiat aproximativ 2.000.000 
persoane. Instituțiile de învăță
mînt superior și medii speciale 
au promovat peste 760.000 de ti
neri specialiști, sau cu 126 000 
mai mult decît în anul 1955. Nu
mărul lucrătorilor pe tărîm știin
țific a crescut în decursul anului 
cu .peste 15.000, ridieîndu-se la 
sfîrșitul anului 1956 la 239.000 
de persoane.

Rezultatele îndeplinirii planului 
de stat de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anul
1956, se spune în comunicat, a- 
rată că poporul sovietic, înfăp
tuind hotărîrile Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., a obținut noi 
succese în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale, a 
creșterii continue a bunăstării 
sale materiale și a nivelului 
cultural.

problema admiterii tn O.N.U, 
,,nerealist“. Faptul că Mongolia 
este departe de New York, a de
clarat Lai, nu trebuie să fie o 
cauză pentru care, să fie ignorate 
drepturile ei.

Delegația sovietică a prezen
tat un proiect de rezoluție In 
care „roagă Consiliul de Securita
te să examineze din nou. finind 
seama de părerea generală în 
favoarea unei universalități cit 
mai mari a O.N.U., cererile Re
publicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Coreea, Repu
blicii Democrate Vietnam și Viet
namului de sud, pentru a face 
recomandări cu privire la admi
terea simultană a tuturor acestor 
state în O.N.U.“.

Delegațiile Indiei și Siriei au 
prezentat de asemenea un proiect 
de rezoluție care propune Consi
liului de Securitate „să examine
ze toate cererile de admitere de 
noi membri în O.N.U.“. Cu acest 
prilej, reprezentanții lor au decla
rat că dacă Comitetul nu va a- 
dopta acest proiect, ei vor vota 
pentru propunerea sovietică. Re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
A. A. Sobolev, a arătat că de 
cînd există Organizația Națiuni
lor Unite, Statele Unite au în
cercat prin toate forțele să îm
piedice admiterea în O.N.U. a 
statelor al căror regim social-po
litic' nu este pe placul Statelor 
Unite.

Făcînd apel la acei delegați 
care sînt pentru principiul uni
versalității O.N.U. ca să voteze

globală de ce- 
aproape 20 la 
în comparație 
depășit consi- 
‘nn + a r"

Statistică

PREGĂTIRI 
peniru Festival 
în Anglia

Comitetul britanic pentru 
pregătirea celui de al VI-le a 
Festiva! Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va a- 
vea loc vara aceasta /a Mos
cova, anunță că studenții bri
tanici se pregătesc cu entu
ziasm pentru Festival. Stu
denții de la universitățile și 
colegiile britanice, printre care 
Universitatea din Manchester, 
Colegiul „Queen Mary", Cole
giul „Furzedewn" din Londra 
etc., și-au ales reprezentanți 
pentru Festivalul de la Mos
cova Majoritatea studenților 
aleși pînă în prezent pentru 
a participa la Festival sînt 
membri ai asociațiilor studen
țești, ai cluburilor de cerce
tași. ai Asociației studenților 
pentru Națiunile Unite, ai 
asociațiilor sportive și a dife
rite organizații politice și re
ligioase.

Convorbirea de la Kremlin 
cu membrii delegației 

finlandeze
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 ianuarie 
a avut loc la Kremlin o convor
bire intre N. A. Bulganin, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., pe de o par. 
ta. și K. A. Fagerholm, primul 
ministru al Finlandei, pe de altă 
parte. La convorbire au participat 
membrii delegației finlandeze și 
alte personalități oficiale sovie- 
tice.

A avut loc un schimb de pă
reri in problemele dezvoltării 
continue a legăturilor de prie
tenie și relațiilor comerciale din
tre cele două țări.

Conferința organizației 
din stalul New York 

a P.C. din S U A.

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
La New York s-a dat publicității 
comunicatul informativ asupra 
conferinței organizației din sta
tul New York a Partidului Co
munist din S.t’A, care a avut 
loc săptămîna trecută. La lucră
rile conferinței au participat pes
te 400 de delegați. Conferința a 
fost convocată în vederea pregă
tirii Congresului al XVI-lea al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
care va avea loc între 9 și 12 fe
bruarie. £

In comunicat se subliniază că 
participanții la conferință s-au 
situat „pe o poziție unică în prin
cipalele probleme politice care 
stau în fața organizației".

Delegații au subliniat că Par
tidul Comunist din S.U.A. trebuie 
să se „bazeze pe principiile mar
xism-leninismului care să fie 
aplicate în mod creator la con
dițiile concrete din America". In 
rezoluție se subliniază necesitatea 
„demascării rolului reacționar al 
imperialismului american pe plan 
mondial**. BUDAPESTA. Presa ungară a 

publicat la 31 ianuarie cuvînta- 
rea rostită de Ianos Kadar, pre. 
ședințele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, la 
adunarea activului Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar de la 
Combinatul metalurgic din Cse- 
pel. In cuvîntarea sa, I. Kadar, 
s-a referit printre altele la pro
blemele luptei pentru Întărirea și 
strîngerea rindurilor partidului. 
In încheiere a fost adaptată o 
rezoluție în legătură cu sarcinile 
care stau în fața membrilor 
PM.S.U.

NEW YORK. La 30 ianuarie, 
Camera Reprezentanților a S.U.A. 
a aprobat cu 355 de voturi pentru 
și 61 contra „doctrina Eisenho
wer".

LONDRA. Conducerea uzinelor 
„Ford“, una din cele mai mari 
uzine de automobile din Anglia, 
a anunțat că a fost nevoită să
înceteze producția în urma grevei 
de la fabrica de caroserii a uzi
nei „Briggs". După cum se știe, 
cei 10.000 de muncitori de la fa
brica „Briggs" au încetat acum 
cîteva zile lucrul în semn de pro
test împotriva concedierii abuzive 
a patru șeii de ateliere și sus
pendării unui alt șef de atelier.

TOKIO. Agențiile occidentale 
de presă anunța că Nobusuke 
Kishi, ministrul Afacerilor Exter
ne al Japoniei, îl va înlocui în 
funcțiile sale pe actualul prim- 
ministru ishibashi, care este bol
nav. Ishibashi suferă de conges
tie pulmonară și se crede că va 
lipsi două săptămini.

CALCUTTA. La 30 ianuarie, 
premierului Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-laj, i s-a 
înmînat diploma universității 
„Vishvabharati" din india, prin 
care i se acordă-titlul de doctor 
honoris causa în literatură.

COLOMBO. După cum anunță 
postul de radio Colombo, la 31 
ianuarie a sosit în Ceylon într-o 
vizită de cinci zile, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului- de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

PARIS. Ziarele franceze anun
ță că în Algeria continuă greva 
generală. In orașul Alger, unde 
greva muncitorilor, comercianți- 
lor și lucrătorilor de la tramvaie 
continuă, a fost declarată starea 
de asediu.

Participanții la conferință au 
trimis președintelui Eisenhower 
o telegramă în care protestează 
împotriva teroarei rasiale din su
dul țării.

proiectul sovietic, A. A. Sobolev 
a declarat în Încheiere că dele
gația sovietică este de asemenea 
gata să sprijine proiectul de re
zoluție prezentat de India și Si
ria, deoarece acest proiect con
tribuie la examinarea obiectivă și 
imparțială a cererilor de admite
re în Organizația Națiunilor U- 
nite a tuturor statelor, care au 
cerut acest lucru.

Tn cursul unor Îndelungate 
dispute privind procedura, adep- 
țil proiectului de rezoluție al 
S.U.A. și al celorlalte 12 țări au 
respins propunerea de a se pune 
la vot în primul rînd proiectele 
prezentate de India și Siria, pre
cum și de Uniunea Sovietică.

Cu o majoritate de 44 de voturi 
au fost adoptate proiectele de re
zoluție ale celor 13 țări.

Proiectul de rezoluție al indiei 
și Siriei n-a fost pus la vot.

înaintea punerii la vot a pro
iectului sovietic de rezoluție, un 
grup de delegați — adapți ai 
proiectelor de rezoluție ale celor 
13 țări — au obținut în urma u- 
nei manevre de procedură să se 
scoată din proiectul sovietic par
tea referitoare la Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Prin 
aceasta ei au lipsit pe delegații 
care au sprijinit proiectul sovie
tic de rezoluție, de posibilitatea 
de a vota pentru acesta.

Următoarea problemă de pe or
dinea de zi a Comitetului este si
tuația refugiaților din Palestina. 
Examinarea acestei probleme va 
începe la 4 februarie.

Legăturile frățești
dintre P.C.U.S. și P.C. d in Cehoslovacia

sînt de nezdruncinat
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Intre 29—31 ianuarie 1957 s-au 

desfășurat tratative între delega
țiile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Tratativele, care au decurs în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, au demonstrat deplina 
identitate de păreri ale repre
zentanților celor două partide în 
toate problemele discutate.

Participanții la întâlnire au 
subliniat rolul însemnat pe care 
l-au avut în asigurarea acestor 
succese istoricele hoiărîri ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
și hotărîrile conferinței din iunie 
1956 ale Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, precum și măsurile 
înfăptuite de ambele partide în 
spiritul acestor hotărîri.

S-a constatat de asemenea că 
în perioada rebeliunii fasciste din 
Ungaria, cînd imperialiștii con
tau pe izolarea Ungariei de la
gărul socialist și pe organizarea 
unor provocări contrarevoluțio
nare în țările de democrație popu
lară, țările socialiste, călăuzindu- 
se de principiile internaționalis
mului proletar, au sprijinit în 
unanimitate forțele revoluționare 
ale poporului ungar, iar popoare
le acestor țări s-au unit și mai 
strîns în jurul partidelor comu
niste și a guvernelor lor popu
lare. Uniunea Sovietică, acor- 
dînd ajutor guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar 
la cererea sa în lupta împotriva 
forțelor contrarevoluției și-a în
deplinit datoria internaționaliști 
față de poporul ungar, față de 
întregul lagăr socialist și de miș
carea revoluționară internaționa
lă și a contribuit la menținerea 
și întărirea păcii în Europa.
Reprezentanții P.C.U.S. și P.C.C. 

au constatat că agravarea încor
dării internaționale, agravare 
care s-a manifestat în ultimul 
timp și care a fost provocat! de 
acțiunile agresive ale statelor 
imperialiste, în primul rir.d ale 
S.U.A., Angliei și Franței, cere 
din partea partidelor comuniste 
și muncitorești sporirea vigilenței 
față de uneltirile imperialiștilor, 
intensificarea luptei pentru men
ținerea și consolidarea păcii. Par
ticipanții la întâlnire au declarat 
că partidele ior vor lua in această 
privință toate măsurile necesare.

Delegațiile P.C.U.S. și P.C.C. 
consideră necesar sa atragă a- 
tenția în mod deosebit asupra pe
ricolului serios care amenință 
cauza păcii și securității, pericol 
care se intensifică în legătură cu 
măsurile luate de cercurile impe
rialiste pentru remilitarizarea 
grabnică a Germaniei occiden
tale.

In legătură cu intensificarea

Declarația cu privire 
la tratativele dintre 
delegațiile P.C.U.S.

și P.C. din Cehoslovacia
★ ★

încercărilor cercurilor imperialis
te reacționare de a zdruncina u- 
nitatea țărilor socialiste, de a 
dezbina mișcarea comunistă in
ternațională, de a submina pres
tigiul mărețelor idei marxist-le- 
niniste, care crește continuu în 
întreaga lume, de a dezlănțui o 
ofensivă ideologică împotriva 
comunismului, reprezentanții 
P.C.U.S. și P.C.C. consideră că 
datoria comună a celor două par
tide este de a lupta cu și mai 
multa dîrzenie pentru întărirea 
continuă a unității de luptă a 
țărilcr socialiste, pentru întărirea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești pe baza învățăturii 
marxist-kniniste.

Reprezentanții celor două par
tide consideră că după cum ne 
învață Lenin întărirea spiritului 
internaționalismului proletar în 
rîndurile partidelor comuniste și 
muncitorești este indisolubil le
gată de lupta hotarîtă împotriva 
oricăror șovăieli și devieri de la 
acest principiu verificat, de lupta 
împotriva alunecării pe poziții na
ționaliste și revizioniste, împotri
va opunerii unor popoare altora, 
a unor partide comuniste aTtor 
partide comuniste și de lupta îm
potriva ideilor așa.numitului „co
munism național* *4 ca.-e sînt răs- 
pindite în ultimul timp.

Fentru întărirea continuă a 
sistemului socialist mondial, este 
de o deosebit de mare importan
ță unitatea de vederi și de acțiu
ne a partidelor comuniste și mun
citorești în problemele vitale ale 
construirii socialismului. Repre
zentanții celor două partide con
sidera că drumul larg spre so
cialism și spre comunism pentru 
toate țările este determinat de 
legile fundamentale comune, sta
bilite de teoria marxist-leninistă 
în condițiile unei mari diversități 
de forme și metode concrete ale 
construirii socialismului in dife
rite țări, in funcție de particula
ritățile istorice naționale și alte
le ale fiecărei țări.

Experiența și practica cons
trucției socialiste in U.R.S.S., in 
Cehoslovacia, ca și in toate ce
lelalte țări socialiste au confir
mat întrutotul justețea tezelor 
leniniste despre rolul dictaturii 
proletariatului in lupta pentru 
construirea socialismului ; despre 
importanța primordială pe care 
o au pentru succesul acestei 
lupte conducerea maselor de că
tre partidul marxist al clasei 
muncitoare, întărirea continuă a 
unității Iui ideologice și consoli
darea legăturilor lui cu masele; 
tezele despre necesitatea întăririi 
și lărgirii proprietății socialiste 
de stat și obștești și a dezvol
tării planice a economiei, tezele 
despre necesitatea aprofundării 
continue și perfecționării demo
crației socialiste prin atragerea 
maselor largi la conducerea vie
ții de stat și economice în for
mele corespunzătoare tradițiilor 
și condițiilor fiecărei țări; teze
le despre necesitatea apărării ho- 
tărîte a cuceririlor revoluției so
cialiste împotriva atacurilor fos
telor clase dominante și exploa-

Din însărcinarea delegației 
Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice 
N. S. HRUȘCIOV, 

prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

Moscova, 31 ianuarie 1957.

Mitingul de 
consacrat prieteniei
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 ianuarie 
a avut loc în Marele Palat al 
Kremlinului din Moscova un mi
ting consacrat prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Cehoslovace.

Cei prezenți au întâmpinat cu 
aplauze furtunoase cuvîntarea

E R S...“
O fotografie pe prima pagină a unui ziar francez... Dedesubt o expli

cație laconică „Copiii cei mai mici ai doamnei Poncelet și-au întilnit 
fratele, soldat venit în permisie după drama In cursul căreia mama lor, 
văduvă și lipsită de mijloace materiale, s-a aruncat pe fereastra locuinței 
sale situată la etajul al doilea".

îndărătul acestei scurte și seci informații din rubrica „actualităților 
diverse" se ascunde o dramă mișcătoare. Doamna Poncelet, văduvă, mamă 
a nouă copii se zbatea în mizerie. O apăsa durerea de a-și vedea copiii 
de vîrstă fragedă îndurind lipsuri mari, suferind de foame. O apăsa du
rerea de a ști că doi iii ai săi își fac serviciul militar în Algeria expuși 
sâ moară pentru interesele monopoliștilor. Și în toiul frămintărilor chinu
itoare a primit o înștiințare : ori va plăti ratele restante pentru mobila 
modestă luată nu de mult, ori se va proceda la confiscarea mobilei.

Strivită de datoriile pe care nu le putea plăti, istovită de mizeria în 
care se zbătea, urmărită de imaginea copiilor care aveau să se culce, 
probabil, din nou pe podea, doamna Poncelet s-a lăsat cuprinsă de dis
perare și a Încercat să-și pună capăt zilelor.

Un fapt „divers"... Dar în această întlmplare cotidiană se reflectă 
ca într-o picătură de apă oceanul de suferințe omenești pe care le ge
nerează rînduielile capitaliste. Drama doamnei Poncelet este drama a 
uenumărațl oameni simpli din Franța și din alte țări capitaliste care sînt 
striviți de lipsuri șl nevoi, care nu pot încropi o viață omenească pentru 
ei și copiii lor.

tatoare și împotriva uneltirilor 
reacțiunii imperialiste.

Participanții la tratative au 
constatat în unanimitate că în
tre Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia s-au stabilit 
relații frățești de nezdruncinat, 
bazate pe principiile deplinei ega
lități în drepturi și respectului 
reciproc. Legăturile frățești din
tre cele două partide sînt înte
meiate pe o bază ideologică co
mună, pe fidelitatea față de prin
cipiile marxist-leniniște. Relațiile 
dintre P.C.U.S. și P.C.C. care 
au avut un rol hotărîtor în sta
bilirea legăturilor frățești și de 
prietenie existente între popoare
le sovietic și cehoslovac, dau un 
sentiment de satisfacție legitimă 
comuniștilor din Uniunea Sovie
tică și Cehoslovacia.

Experiența istorică confirmă 
că practica stabilită a schimbu
lui tovărășesc de păreri în cele 
mai importante probleme, atît în
tre P.C.U.S. și P.C.C. cit și in
tre alte partide comuniste și 
muncitorești, aduce mari foloase 
cauzei comune a construirii so
cialismului și dezvoltării mișcării 
muncitorești internaționale.

Cele două delegații au confir
mat din nou hotărîrea partidelor 
lor de a dezvolta și de a întări 
și pe viitor legăturile frățești 
dintre ele. Ele consideră că acest 
fapt este cerut atît de condițiile 
internaționale cit și de condițiile 
interne de dezvoltare a țărilor 
lor.

In acest scop reprezentanții ce
lor două partide s-au declarat 
de acord să se ia măsuri pentru 
stabilirea unor contacte și mai 
strinse și mai regulate între 
P.C.U.S. și P.C. Cehoslovac, să 
se lărgească informarea și cu
noașterea reciprocă în ce privește 
experiența muncii de partid pe 
calea schimbului de delegații de 
partid, de publicații de partid și 
prin alte forme care vor fi con
siderate necesare. Vor fi luate 
de asemenea măsuri pentru lăr
girea continua a contactelor și 
a schimbului de experiență în
tre organizațiile sindicale, de ti- 
neret și alte organizații obștești 
din Uniunea Sovietică și Cehoslo
vacia.

Delegațiile P.C.U.S. și 
Cehoslovac au subliniat 
însemnătate a întâlnirilor 
reprezentanții partidelor
niște, întrucit aceste întâlniri și 
schimbul de păreri contribuie la 
o și mai mare întărire a unității 
lor. S-a hotărit ca P.C.U.S. și 
P.C.C. să organizeze astfel de în
tâlniri ori cind va fi nevoie. Tot 
odată s-a subliniat năzuința și 
hotărîrea comună a celor doua 
partide de a dezvolta necontenit 
colaborarea și legăturile cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești frățești.

Delegațiile P.C.U.S. și P.C. 
Cehoslovac își exprimă convinge
rea fermă că acțiunile antipopu
lare ale reacțiunii imperialiste, 
încercările de a slăbi unitatea 
statelor socialiste vor căpăta o 
ripostă hotărită din partea po
poarelor tuturor acestor state și 
a partidelor lor comuniste și 
muncitorești, că unitatea țărilor 
lagărului socialist va fi și mai 
Întărită in interesul construirii 
socialismului și comunismului în 
aceste țări, in interesul luptei 
pentru asigurarea păcii și priete
niei între popoare.

Din însărcinarea delegației 
Partidului Comunist 

din Cehoslovacia 
A. NOVOTNY, 

prim secretar al C.C. al P.C.C

P.C. 
marea 
dintre 
comu-

(Text prescurtat).

la Moscova 
sovieto-cehoslovace
rostită de K. E. Voroșiiov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La sfirșitul mitingului a luat 
cuulatul A. Zapotocky, președin. 
tele Republicii Cehoslovace, care 
a fost tntimpinat cu aplauze 
furtunoase.

EDUCAȚIA FIZICA
A TINERETULUI - 

parte componentă a educației comuniste
Ridicarea ti-

T%&o‘r‘ Pau! Popescu Neveanu 
ai socialismului 
este în centrul 
atenției partida- 
lui, guvernului și tuturor oame
nilor muncii din tara noastră.

Sarcinile istorice care se pun 
în fa(a tării noastre cer să de
punem toate eforturile pentru a 
da tinerei generații o pregătire 
multilaterală, acordind o grijă 
deosebită atît educației intelec
tuale și morale, cît și celei fi
zice. Educația fizică și sportul 
nu numai că asigură o bună dez
voltare a capacităților fizice ne
cesare muncii productive și apă
rării patriei noastre, dar consti- 
tue în același timp un sprijin și 
pentru dezvoltarea intelectuală și 
morală.

Important este ca în spiritul 
pedagogiei marxiste să știm să 
îmbinăm cu pricepere aceste trei 
laturi ale educației, realiztnd un 
profil unitar comunist al între
gului proces educativ.

Deosebit de însemnate sînt 
realizările pe linie de educație 
fizică și sport în sistemul învă- 
țămîntului. In școlile elementare 
și medii educația fizică este pre
văzută în planurile de învătă- 
mînt. In învătămîntul superior de 
asemenea funcționează catedre 
de educație fizică și colective 
sportive. Anual se organizează 
campionate sportive republicane, 
școlare și universitare. In Uni
versitatea „C. I. Parhon", 
crosurile organizate în 1956, 
participat 2750 de studen(i. 
ultima etapă pe Universitate, 
campionatul de gimnastică 
fost selecționați 150 de studenti. 
In fiecare iarnă aproape 200 de 
studenti participă Ia cursuri de 
schi în diferite regiuni de mun
te, Universitatea dispune de 3 
săli de sport unde se desfășoară 
o activitate continuă.

Nu putem spune totuși că s-au 
folosit la maximum condițiile 
create de regim pentru educație 
fizică și sport. In multe locuri, 
ca și la Universitatea noastră, 
se vădesc slăbiciuni ale inițiati
vei locale, se acordă de către 
conducere un sprijin insuficient, 
nu se folosesc în mod energic re
sursele interne pentru lărgirea 
bazei materiale sportive. Cea mai 
importantă lipsă de pînă acum 
constă în insuficienta mobilizare 
a masei tineretului pentru educa
ție fizică și sport, datorită faptului 
că prin intermediul cadrelor di
dactice nu s.a dus o muncă sis
tematică de orientare a tineretu
lui către pregătirea fizică și nu 
s-au aplicat și alte mijloace de- 
cit cele implicate în însăși activi
tatea sportivă.

Consiliul de Miniștri prin Hc- 
tărirea nr. 59 din 12 ianuarie 
1957 stabilește noi măsuri me
nite să lărgească posibilitățile 
de efectuare a educației fizice 
și sportive a tineretului. Prin 
Hotărîre se dă sarcină Ministe
rului Invățămintului și celor
lalte ministere care au unități de 
ir.vătămînt. să organizeze ex
cursii cu elevii și studenții, alo- 
cind și fondurile necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor. Hotărî
rea prevede Ia sfîrșit de an or
ganizarea de demonstrații spor
tive de masă, competiții sportive 
cu acordarea de premii, organi
zarea de cursuri pentru perfec. 
ționarea sportivă a studenților 
și cadrelor didactice. In ultimul 
timp conducerea Ministerului In- 
vățămintului a elaborat noi ordi-

Prorector al Universității ,,C. 
Parhon" — București

la 
au 
In 
la 

au

Informații
Joi dimineața a părăsit Capi, 

tala indrepttndu.se spre patrie, 
delegația Comerțului din U.R.S.S. 
care la invitația Ministerului Co
merțului Interior din R.P.R. ne-a 
vizitat țara timp de 15 zile în 
cadrul unui schimb de experiență 
cu lucrătorii din comerțul nostru 
socialist.

*
Joi a plecat la Budapesta Co

misia romînă care va participa 
Ia elaborarea și semnarea planu
lui de muncă în vederea aplicării 
convenției culturale dintre R.P.R. 
și R.P. Ungară pe anul 1957.

Comisia este alcătuită din to
varășii Al. Buican, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, pre
ședintele Comisiei, Tiberiu An- 
drasovsky, rectorul Institutului 
Medico-Farmaceutic din Cluj, și 
Eugen Jebeleanu, membru în bi
roul Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

*
Joi seara a părăsit Capitala în- 

dreptindu-se spre R. P. Bulga
ria o delegație formată din șase 
lucrători din Ministerul Agricul
turii și 30 de președinți de gos
podării agricole colective din re
giunile București, Ploești și 
Constanța.

Delegația va participa timp 

I

ne cu privire Ia 
dezvoltarea edu-

i.

Ministerul 
trage atenția 
taților de î

sportului în în- 
vățămîntul me
diu și superior. 

Invățămîntului a- 
conducătorilor uni

tăților de învățămînt de orice 
grad că în răspunderea acestora 
cade atît pregătirea fizică a ele
vilor cit și pregătirea lor profe
sională. Diriginții ca și toate ca
drele didactice trebuie să aibă 
ca obiectiv educativ și îndruma, 
rea tineretului către educația fi
zică și sport.

Pentru a atrage masa tinere
tului studios către activitatea da 
pregătire fizică, conducerea mi
nisterului recomandă cadrelor de 
specialitate să muncească astfel 
ca educația fizică să aibă un ca. 
racter cit mai plăcut și recreativ. 
Pentru a mări prestigiul educa
ției fizice în școli, se prevede 
acordarea de note Ia acest obiect 
cu aceeași însemnătate pentru 
promovare ca și notele de la ce
lelalte obiecte. Pe linia, asigurării 
unei activități sistematice de e- 
ducare fizică a elevilor din șco
lile elementare, Ministerul Invă- 
țămîntului a organizat în mod 
experimental la unele școli pre
darea educației fizice la clasele 
I—IV de cadrele de specialitate.

Măsura luată de Ministerul 
Invățămîntului ca în acest an 
educația fizică tn învățămintul 
superior să tie prevăzută ca dis
ciplină facultativă și să «e des
fășoare pe ramuri de sport, nu 
urmărește nicidecum o micșorare 
a volumului activității sportive 
a studenților. După cum arată 
dispozițiile ministerului, in in
stituțiile de învățămînt superior 
trebuie să se desfășoare o muncă 
susținută a conducerii institute
lor și a cadrelor didactice, în 
colaborare cu asociațiile studen
țești pentru antrenarea tineretu
lui în activitatea de pregătire fi
zică. In condițiile actuale, renun- 
țîndu-se la anumite norme rigide 
ale orelor de educație fizică, stu
denții din toți anii de studii au 
posibilitatea de a-și alege una 
din ramurile de sport pe care do
resc să o practice. Experiența 
ultimelor luni ne dovedește că e- 
xistă în masa studențească un 
interes viu pentru educația fizi
că. Sarcina care se pune în fata 
cadrelor didactice în toate școlile 
este ca să dezvolte acest inte
res pe linia realizării integrale a 
principiului sportului de masă. 
Odată cu descongestionarea pla
nurilor de învațămîrit în institu
tele superioare noi considerăm câ 
se va ivi și posibilitatea reintro
ducerii ca disciplină obligatorie 
a educației fizice, la alegere ră- 
mînind ramura sportivă care îl 
atrage mai mult pe student și 
eventual anii de studiu în care 
se poate ocupa.

In orice caz, problema pregă
tirii fizice a tineretului trebuie 
să fie mai bine studiată de către 
cei care lucrează în învățămînt 
pentru a se putea contribui la gă
sirea celor mai bune și producti
ve soluții.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri despre care s-a vorbit, ca 
și ordinul Ministerului învăță- 
mîntului aduc un sprijin impor
tant pentru rezolvarea profunda 
a sarcinilor de educare fizică a 
tineretului, sarcini de mare sem
nificație patriotică care privesc 
pe toți cei care au tn grijă for
marea noii generații de ’
ai Republicii noastre.

cetățeni.

de 3-4 zile la adunările 
de seamă de «ftrșit de

de dări 
_ _ . __ an din

cooperativele agricole de muncă 
din regiunile Ruse și Tîrnovo.

♦
Delegația sovietului orășenesc 

din Ufa (R.A.S.S. Bașchiră) 
condusă de P. E. Popkov, depu
tat tn sovietul suprem al repu
blicii, președintele sovietului oră
șenesc din Ufa, care se află 
în țara noastră la invitația sfa
tului popular al orașului Bacău, 
a continuat schimbul de experi
ență și vizitele într-o serie de 
întreprinderi și instituții din a. 
cest oraș.

Oaspeții au vizitat unități ale 
industriei locale, fabrica de hîr- 
tie și celuloză „Steaua Roșie", 
locuințe muncitorești, unități ale 
organizațiilor comerciale locale, 
și au avut convorbiri cu repre
zentanții organizațiilor economi- 
ce locale.

*
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că vi
neri la ora 18 va avea loc în 
sala Bibliotecii centrale univer
sitare din calea Victoriei 88, con
ferința „50 de ani de la moartea 
marelui savant D. I. Mendeleev" 
pe care o va ține prof. univ. 
1. V. Nicolescu.
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