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VOTUL DE LA 3 FEBRUARIE VA FI EXPRESIA UNITĂȚII

Cuvîntarea tovarășului Qh. Qheorghiu-Dej
Tovarăși,

La 3 februarie poporul nostru 
’a păși tn fața urnelor spre a-și 
ilege deputății în Marea Aduna, 
e Națională. Desfășurarea în- 
regii campanii electorale a con
stituit o strălucită expresie a ma- 
ilor drepturi și libertăți demo- 
ratice, pe care le-au cucerit oa- 
r.enii muncii. Aceste drepturi ce- 
ățenești, consfințite de Consti- 
uția Republicii Populare Romi
te, asigură dreptul de vot tutu- 
or cetățenilor țării. In alegerile 
e vin va participa la vot un 
lumăr de trei ori mai mare de 
legători decît p« vremea stâ
rnirii burgheziei. Milioane de 
lameni au luat parte la cele 6 
tl.i de adunări pentru propune, 
ea candidaților, întîlniri ale can- 
îdaților cu alegătorii, adunări 
lin întreprinderi și instituții. în- 
runiri și mitinguri de masă ce 
u avut loc in toate orașele și 
omunele țării noastre. Au luat 
uvîntul la aceste adunări peste 
5.000 cetățeni.

Activitatea politică a maselor 
ie oa,..eni ai muncii a depășit in 
imploare toate campaniile electo- 
ale pe care le.a cunoscut țara 
loasiră. In cadrul intilnirllor și 
dunarilor electorale muncitori., 
aranii muncitori, intelectualii, in 
uvintul lor, și.au manifestat ln- 
rederea profundă în politica fer
icului și guvernului, dind dova- 
11 de o inaită conștiință și ma- 
uritate politică. Cu simț de răs- 
undere și interes deosebit față 
e problemele obștești, alegătorii 
u dezbătut diferite aspecte ale 
oiiticii partidului de industriali- 
are a țarii, de transformare so- 
ia. ista a agriculturii, de ridicare 

nivelului de trai al populației, 
u dezvăluit lipsurile existente in 
ncle domenii, au făcut propuneri 
u privire la căile înlăturării lor.
Adunările și mitingurile elec- 

orale s-au încheiat cu angaja- 
rente însuflețite ale muncitori.or, 
ăranilor și intelectualilor, ale 
zmeilor și tinerilor de a sprijini 
plicarea programului de măsuri 
doprat de Congresul al ll-lea al 
artidului și de plenara Comite
lui Central din decembrie.
Numai o orînduire populară, le

afă prin mii de fire de mase, 
oate asigura o asemenea parti- 
ipare activă a milioane de 
etățeni la viata politică a tării, 
ia re dintre statele capitaliste ar 
uieza să încredințeze adunărilor 
opulare d.n fabrici, sate, insti- 
jțli de cultură dreptul de a și 
ropune candidații ? Care partid 
urghez aflat la putere s-ar în- 
umeta să cheme masa largă a 
legatarilor să analizeze în ca
rul adunărilor electorale felul 
i care au fost îndeplinite preve- 
erile programului lor de guver- 
lare, să pună în discuția oame- 
îlor muncii măsurile guverna- 
îentale ce urmează a fi adop- 
ite ?

ghezief asupra poporuluT. Cum 
stau lucrurile în această privință 
în Statele Unite ale Americii ? 
Iată ce mărturisește fostul candi
dat la președinția S.U.A., Steven
son : „Cabinetul președintelui 
Eisenhower oglindește spiritul a- 
devărat al partidului republican. 
Criteriul numirilor în cabinet a 
fost succesul financiar. El și-a a- 
les un guvern de directori de in
dustrii și milionari... Partidul lui 
Lincoln a devenit partidul lui 
Cadillac". O singură rezervă se 
poate face la această caracteri
zare : că ea se potrivește și parti
dului democrat, al cărui lider 
este Stevenson.

Conducătorii S.U.A. ne dau 
drept model „democrația ameri
cană", prezentînd drept esență a 
acesteia sistemul mai multor par
tide. In realitate sistemul acesta 
mult lăudat constă într-o simplă 
perindare la putere a două parti
de — republican și democrat — 
care de fapt reprezintă deopotri
vă interesele marilor fabricanți și

ților, dezgustătoarea demagogie 
electorală și teroarea care o în
soțea. Nu este oare de-a dreptul 
ridicolă pretenția propagandiș
tilor aflați în solda imperialis
mului de a ademeni poporul nos
tru cu aceste „frumuseți" ale de
mocrației burgheze ?

In fapt, oamenii muncii din 
Statele Unite ale Americii se 
bucură doar de acea faimoasă li
bertate, despre care încă Marx 
arăta că nu constă în altceva de
cît „de a hotărî la trei sau șase 
ani care membru al clasei do
minante să reprezinte și să calce 
în picioare poporul în parlament". 
Prin votul lor, alegătorii ameri
cani pot hotărî doar care d.ntre 
cele două partide ale capitalului 
monopolist să aibă acces la ve
niturile statului, să-și imbogă. 
țească partizanii, să dezlănțuie 
un nou val de teroare polițiștă.

De fapt întreaga economie ame
ricană este dominată de 60 fa
milii de ultra.miliardari și alte 
cîteva sute de magnați ai ma

relui capital, in frunte 
cu alde Rockefeller, 
Morgan, Dupont, Mel
lon ; aceștia hotărăsc 
soarta guvernelor, nu
mesc și destituie pe 
miniștri, trag din um
bră sforile politicii in
terne și externe a sta
tului -Ț- 
trusturiior 
se departe 
frontierele 
nîte. La 
ministerelor se perin
dă mari financiari, 
conducători ai marilor 
firme industriale și 
bancare, directori și 
consilieri ai monopolu
rilor. Sau poate vor 
încerca d-nii Dulles,

buloase, decid destinele unui 
tntreg popor ? Dominația cinică 
a celor puțini dar putred de bo. 
gați, asupra celor mulți, asupra 
majorității muncitoare șl exploa
tate — iată esența sistemului pe 
care.l proslăvesc propagandiștii 
plătiți ai trusturilor. Și Încă ni-1 
mai oferă ca model I

In Statele Unite, muncitori] re
prezintă mai mult de jumătate 
din populație, alcătuind împreună 
cu fermierii mici și mijlocii co. 
vîrșitoarea ei majoritate. Cum 
se face atunci că în parlamentul 
american, în atitea' și atîtea gu
verne ale S.U.A. n-a izbutit să 
răzbată măcar un singur repre
zentant autentic al clasei munci
toare și al fermierilor mici și 
mijlocii, adică al acelor clase care 
prin munca lor creează bogăția 
Americii ? Din ce cauză cercurile 
guvernante din S.U.A. tratează 
drept crimă penală eforturile 
eroice ale comuniștilor pentru 
unirea forțelor democratice ale 
poporului american în lupta îm
potriva dominației marelui capi
tal monopolist, pentru pace și 
progres ?

Răspunsul e limpede: pentru că 
în ciuda pălăvrăgelii demagogice 
și a libertăților formale cu care 
se împăunează, democrația bur
gheză, așa cum arăta Lenin, „ră- 
mine întotdeauna — și în con
dițiile capitalismului nu poate 
să nu răminâ — strimtă, ciunti
tă, falsă, ipocrită, un rai pentru 
cei bogati, o capcană și o min
ciună pentru cei exploatați și 
cei săraci".

Deosebit de perseverent ne dă
ruiește cu lecții de democrație 
postul de radio Londra, deși i-ar 
ii stat mai bine să informeze opi
nia publică mondială despre unele 
trăsături ale parlamentarismului

spatele lor, lndictndu-se totodată 
și beneficiile încasate an de an de 
aceste trusturi.

Oamenii simpli din Anglia ar 
putea să vadă atunci mai lim
pede legătura dintre sistemul po
litic existent în Anglia și siste
mul economic, caracterizat prin 
faptul că 2 la șută din proprietari 
au acaparat 64 la sută din bogă
țiile tării.

Doar nu din cer sau prin mun
ca lor proprie au obținut capi
taliștii englezi asemenea bogă
ții, ci prin jefuirea sîngeroasă 
a popoarelor coloniale și prin ex
ploatarea oamenilor muncii en
glezi 1 Ce are comun un aseme
nea sistem cu democrația reală, 
cu domnia poporului?

Deosebirea dintre democrația 
formală și democrația reală reie
se limpede, comparind, de pildă, 
compoziția socială a parlamente
lor din țările capitaliste cu aceea 
a candidaților Frontului Demo
crației Populare în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională. De 
unde vin, pe cine reprezintă can
didații Frontului Democrației 
Populare ? Ei vin de la strunguri, 
din mine, de la războiul de țesut 
și de pe șantierele de construc
ție, din S.M.T.uri, de pe ogoa
rele patriei, din instituții de cul
tură. din laboratoare. Printre ei 
nu este un singur moșier, fabri
cant. bancher, sau acționar, ci nu
mai muncitori, țărani, intelec
tuali. (Aplauze). 169 dintre 
candidați sînt muncitori și 
țărani care lucrează efec
tiv in producție. Ceilalți can. 
didați sint muncitori și țărani 
care ocupă funcții de răspundere 
in viața obștească și de stat, ca. 
dre didactice, ingineri, tehni
cieni și alți oameni de cultură, 
slujitori ai cultelor, militari. 67 
candidați provin din rindurfle
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Ilarea superioritate 
a democrației 

socialiste
Nu ne miră faptul că desfă- 

urarea campaniei noastre elec- 
srale n-a fost pe gustul unor 
rgane de presă și posturi dț ,ra- 
io occidentale. Dacă* am fi fost 
iudați de cercurile reacționare 
e-am fi putut întreba pe drept 
uvint: cu ce am greșit oare ?
Este firesc ca acestor cercuri 

ă nu le fie pe plac încrederea 
oporului nostru muncitor in o- 
tnduirea socială pe care și-a 
les-o, unitatea celor mai largi 
lase populare în jurul partidu- 
îi și guvernului, participarea 
ir activă la măreața operă de 
onstruire a socialismului.
Cine sînt însă acei care în

carcă să ne dea lecții de de- 
locrație prin mijlocirea posturi. 
?r de radio occidentale ? Repre- 
entanții unor regimuri care nu 
int decît forme mai fățișe sau 
rai deghizate ale dictaturii bur-

tentaculele 
întinzindu- 
dincolo de 

Statelor U- 
conducerea

ASPECT DIN SALA FLOREASCA DE LA INTILNIREA TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DE1 CU ALEGATORII

bancheri, interesele capitalului 
monopolist.

Am cunoscut și la noi în țară, 
pe vremea în care domnea „de
mocrația" burgheză, rotativa gu
vernamentală : se înfruptau pe 
rînd din ciolanul puterii cînd ță
răniștii, cînd liberalii, ‘după sis
temul „vin ai noștri, pleacă ai 
noștri". Am cunoscut și metodele 
„democratice" ale acestor partide: 
butoiul cu țuică, bîta, comunele 
așa-zis „contaminate", votul mor-

Humphrey, Weeks, Summer
field și alți colegi ai lor 
din guvernul american să 
susțină că strînsele lor le
gături, de notorietatea publică, 
cu trusturile sînt simple „inven
ții răuvoitoare ale propagandei 
comuniste" ?

Și atunci se pune de la sine 
întrebarea: ce fel de democrație 
este aceea, unde o mină de mari 
potentați ai capitalului monopo. 
list, lacomi de supraprofituri fa-

englez asupra cărora nu prea 
obișnuiește să insiste. Ar fi de. 
osebit de instructiv dacă radio 
■Londra ar arăta cite sute de lorzi 
fac parte din parlamentul englez, 
ocupind scaune moștenite sau ob
ținute prin numire de sus, fără 
a fi avut nevoie să dea ochi cu a- 
legătorii. Ar fi de asemenea util să 
se dea publicității o statistică sin
ceră care să arate cîți dintre de- 
putați sînt reprezentanți ai ma
relui capital, ce trusturi stau în

naționalităților conlocuitoare din 
țara noastră. 71 dintre candidați 
sînt femei. Marea Adunare Na
țională ce va rezulta din alegeri va 
fi un corp cu adevărat reprezen
tativ. (Aplauze puternice).

Oricît s-ar strădui să înșele 
masele apologeții „modului de 
viață american", problema fun
damentală a democrației constă 
în baza ei materială. In orice 
stat capitalist, unde cea mai mare 
parte a bogățiilor țării este aca-

parată de mtooritatea exploatata, 
rilor, nu poate fi vorba dedt 
de o „democrație* a 6acului cu 
bani.

Democrația socialistă are o ba
ză trainică — proprietatea ob
ștească asupra mijloaoelor de 
producție, temelie a tuturor ce
lorlalte drepturi și libertăți. In 
Romînia nu există capitaliști, 
bancheri, moșjeri. Oamenii mun
cii au devenit singurii 6tăpîni 
ai bogățiilor țării, în mîinile lor 
se află întreaga putere de stat 
și faptele dovedesc că ei știu să 
conducă statul în interesul po
porului, asâgurînd înflorirea pa
triei. '(Aplauze).

In ultimul deceniu, poporul 
nostru a realizat în toate dome
niile de activitate un progres 
fără precedent. Desigur, nivelul 
producției industriale, nivelul de 
trai nu sînt încă la nivelul celor 
ma.i avansate țări capitaliste. 
Dar, amatorii occidentali de com
parații în acest domeniu se fac 
că uită nivelul de adîncă îna
poiere a țării de la care a por
nit opera de construcție socialis
tă. Ei se fac că uită cum trăiau 
oamenii muncii din țara noastră 
sub călcîiul capitaliștilor și mo
șierilor. Dar nu pot să uite 
muncitorii cum robeau cîte 10—12 
ore pe zi, fiind plătiți du-pă bu
nul plac al patronilor, pentru ca 
apoi, aruncați pe drumuri, să 
umble cLin poartă în poartă cău- 
tînd cu disperare muncă și o bu
cată de pîine. Nu pot să uite ță
ranii cum erau jefuiți de moșieri 
și chiaburi, de negustori și că
mătari și cum pămîntul stropit cu 
6udoare și lacrimi de ei era vîn- 
dut cu toba. După acest ..pito- 
resc“ — pitorescul bolilor sociale 
cu răspîndire de masă, al celui 
mai înalt nivel de mortalitate in
fantilă din Europa, al analfabe
tismului — tînje6c apologeții „de
mocrației* occidentale de la pos
turile de radio americane „Euro
pa liberă* și „Vocea Americii*, 
de Ia radio Paris și Londra. Au 
și după ce să tînjească. Căci vre
murile de robie, de adîncă îna
poiere și mizerie neagră, cînd vo
ința cercurilor Imperialiste era 
lege în țara noastră, cînd bur
ghezia și moșierimea romînă le 
îndeplineau slugarnic orice ordin 
și le puneau la dispoziție bogă- 
ține țării șl munca poporului — 
aceste vremuri s-au dus și nu se 
vor mai întoarce 
(Aplauze puternice).

Noî nu ne gîndim 
oamenilor muncii din 
lecții despre cele ce au de făcut 
pentru a scăpa de exploatare ca
pitalistă. Această chestiune îi 
privește pe ei și noi n-avem obi
ceiul să punem la cale treburile 
altora. Dar, de vreme ce unele 
persoane oficiale și instituții de 
propagandă din Apus nu se je
nează să se amestece în trebu
rile noastre interne, ne dau lecții 
despre democrație, ba chiar se 
oferă să ne „elibereze* — toată 
această vorbărie nu poate să nu 
ne sugereze unele întrebări:

— Poate exista egalitate și 
identitate de interese intre cele 
cîteva sute de trustmeni și zecile 
de milioane de oameni ai muncii 
care trudesc pentru îmbogățirea 
acestora ?

— Să fie oare însuflețite ma
sele de muncitori și de mici fer
mieri și țărani din țările Apusu
lui de o asemenea dragoste față 
de capitaliști și moșieri incit să 
nu se poată lipsi de ei ?

— Poate oare cineva să pună 
la îndoială ceea ce faptele dove
desc zi cu zi — dorința fierbinte 
a maselor muncitoare din Apus 
de a se elibera de apăsarea trus- 
tnri’or, de toți paraziții și trin- 
torii ce le stau pe grumaz ?

La noi. muncitorii împreună cu 
țăranii au izgonit pe moșieri, au 
dat pămintul în mîna celor ce-1 
muncesc. Și n-ai să vezi vreun 
țăran muncitor să plîngă de do
rul .......................

niciodată.

si le dăm
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Din adîncul inimii...
/n București a devenit un 

tablou familiar aglomerația 
Vi fața cinematografelor st 

a teatrelor sau în librării. Un ta
blou pe care privindu-l, nimeni nu 
manifestă uimire. Campania e- 
lectorală a adăugat însă elemente 
noi peisajului bucureștean. Ieri, 
la ora cînd înserarea se pregătea 
tă pună stăpînire pe oraș, am a- 
vut ocazia să privesc mii de oa
meni — o mulțime plină de vioi
ciune — ce se îmbulzeau să intre 
in sala Floreasca. Era mai bine de 
o oră înainte de începerea adu
nării și încăpătoarea sală devenise 
un furnicar de oameni. Expresia 
arhiplină", folosită curent în a- 
semenea împrejurări, mi se părea 
insuficientă.

Era cineva uimit ? Nimeni / 
Pentru că desfășurarea campaniei 
electorale a demonstrat interesul 
cu care milioanele de cetățeni se 
preocupă de problemele vitale ale 
țării. Este un interes profund, fi
resc, izvorît din sentimentul de 
stăpîn al acestei țări.

In preajma mea aud vorbin- 
du-se franțuzește și nemțește. Erau 
— după cit mi-am dat seama — 
cîțfoa gazetari străini. Priveau sala 
cu ochiul celuia ce vrea să per
ceapă pulsul mulțimii. Aplauzele 
și ovațiile răsunau neîncetat. O lo
zinci era scandată din mii de 
piepturi:

„Cu partidul nostru în frunte 
Vom avea victorii multe“

Cînd la tribună au apărut con
ducătorii partidului și guvernului, 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, aclamațiile s-au revărsat 
parcă intr-un nesfîrșit ocean al 
entuziasmului. Privirea mea a în- 
tîlnit pe cea a unuia dintre străini 
— cel ce vorbise in franțuzește.

— Extraordinar entuziasm, a 
simțit nevoia să-mi spună.

— N-am avut vremo să-i răspund. 
La tribună s-a urcat primul vor
bitor : Nichescu Aurel, muncitor 
fruntaș la „Grivița Roșie“. Vor
bește plin de siguranță, cu glas tu
nător. Povestește că este tată a 8 
copii și că este recunoscător par
tidului pentru viața nouă pe care 
o trăiește. „Depinde de noi ca să 
facem viața mereu mai fericita 
nouă și copiilor noștri...u — ros
tește el în aplauzele asistenței. Cu
vîntarea a fost scurtă, concisă, 
fiecare vorbă a fost rostită din 
adîncul inimii. Simțeai aceasta 
din frazele nemeșteșugite, dar pli
ne de sinceritate.

La tribună urcă un om mai în 
vîrstă: Căliman Adam, directorul 
Școlii elementare nr. 175 din ra
ionul Grivița Roșie. Vorbește des
pre învățătorii și profesorii a că
ror muncă este, acum prețuită, 
despre dragostea cu care ei educă 
copiii celor ce muncesc, despre 
succesele obținute în lupta împo
triva neștiinței de carte.

O fată tînără se îndreaptă pu
țin grăbită către tribună. Nu este 
prea înaltă, așa incit din depărtare 
nu o distingi lesne. Insă cînd a 
început să vorbească, glasul ei a 
pus stăpînire pe sală. A vorbit 
despre viața ei, despre femeile din 
fabrica în care muncește și și-a 
spus părerea de deplină apro
bare față de politica partidului. 
In vreme ce Ioana Munteanu vor
bea, oaspetele francez m-a între
bat evident mirat:

— Este un alegător oarecare, un 
om simplu?

Întrebarea era născută din uimi
rea față de calmul și competența 
cu care tînăra muncitoare își ros
tea cuvîntul la tribuna adunării în 
care erau prezenți conducătorii 
țării.
rv irul vorbitorilor continuă. 

Teodor Baltag — tînăr in- 
** giner, Ion Zamfir, președin
tele sfatului popular al raionului 
„Grivița Roșie" și...

— Are cuvîntul strungarul frun
taș Petre Răducanu /

Din mijlocul sălii își croiește 
drum un băiat tînăr, îmbrăcat în- 
tr-un costum elegant. Ajuns la 
tribună și-a început cuvîntarea 
prin a destăinui adunării că de a- 
bia acum cîteva luni a împlinit 18 
ani și că deci la 3 februarie va 
vota pentru prima oară. Cuvînta
rea lui a fost impresionantă. A a- 
rătat că pentru tineret trecutul a 
rămas ca un vis urît. El nu trebuie 
însă uitat. „Cînd vor introduce 
votul în urnă, tinerii să-și aducă 
aminte de trecut și să se gîndeas- 
că la viitor*. Fraza aceasta a 
smuls aplauze furtunoase. Ascut- 
tînd cuvîntul lui Petre Răducanu 
distingeai în primul rînd maturi
tatea gîndirii acestui tînăr. Vorbea 
de răspunderea pe care o simt ti
nerii alegători țâță de treburile 
tării, despre sarcinile pe care le 
are tineretul în opera ae constru
ire a socialismului, despre votul 
de la 3 februarie. $i totuși vorbi
torul nu avea decît ceva mai mult 
de 18 ani...

Se dă cuvîntul tovarășului 
Gh. Cheorghiu-Dej. Răsună 
puternice ovații. Oameni 

strigă lozinci în cinstea partidu
lui, a Comitetului său Central în 
fiunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Deabia după cîteva minute 
s-a potolit furtuna aplauzelor.

Privesc în jur. Oamenii ascultau 
cu atenția încordată cuvîntarea și 
izbucneau deseori in aplauze. Tot 
ceea ce se spunea îi interesa, îl 
privea în modul cel mai direct. 
Simțeam aceasta din mulțimea 
gesturilor mici ce laolaltă capătă 
o semnificație deosebită, li ve
deam cum trăiesc din plin — a 
cum, ca și în atîtea alte nrileiuri 
cotidiene — simțămîntul de stă- 
pini ai țării.

EDGARD CBERCT

/
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Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din , pag. t-a)

re au izgonit pe capitaliști, au 
trecut fabricile și băncile in pro 
prietotea întregului popor. îȘi iii- 
ment'iln rindurife oamenilor mun
ci du duce dorul fabricanților și 
bancherilor. Burghezia și moșie- 
rimea se socotoau sortite de dum 
nezeu să conducă statul, promo- 
ceau^ca fără ele poporul va pieri. 
Și «ată că poporul 
clasa muncitoare, in alianță cu 
țărănimea muncitoare și cu rnte. 
lectuaiitatea legată de popor, con
duce cu pricepere tara, ducind-o 
pe calea progresului și a bunei 
stări. (Aplauze).

lată ce arată întregii omeniri 
muncitoare experiența noastră și 
â celorlalte țâri soaiai.ste. Marea 
ineemnatate isterică a rexpaftenjei 
construirii noii orinduiri sociale 
in țările socialiste consta intre 
altele în aceea că ea -,'jace să 
crească in inimile oamenilor mun. 
cii de pretutindeni credința in 
posibilitatea de a se elibera de 
sub jugul capitalului, dc a cuceri 

n.a pierit, adevarata democrație și '.adevăza- 
•ta -libertate — eliberarea de ex
ploatare. (Aplauze).

Pe dumă dreptate a spus Marx 
că muncitorii n-rau de pierdut de- 
xît ‘ lanțurile — ei au o hune de 
cijțigat!

scoptel îmbunătățirii și ridicării incit obiectivul principal în do- 
continue a nivelului de trai al meriul sporirii producției agrico

lilor muncii, plenara a ho. le il constituie creșterea produc-. 
’ ives- ției la hectar. IRealizarea acestei 

paz- sarcini depinde de mai buna lu
crare a pămîntttlui prin aplicarea 

-unei agrotehnidi . avansatip ,res- 
Aceste măsuri au devenit posi- pectazea celor mai favorabile ier- 

bile datorită realizărilor obținute inene de insăntfttțare și de exe- 
pină acum im tfomeniu, dezvoltă, cirtare a -ăltor lucrări agricole, fo- 
rii economiei și in primul rind losirea unor semințe de înaltă 
«n doptenitil dezvoltării industriei, produntivitate, sporirea simțitoa

re a cantității de îngrășăminte 
___J__j. j. hectar, 

ridicarea .productivității., muncii

tar ft o anumită rediiceie a inv< 
tițiitor pentru a putea da o p 
te mai urare din jvenitul națioi 
fondului de consuni.

Bilanțul însuflețitor al realizărilor 
puterii populare

Tovarăși, și Bujor sint de pe acum com
plect cooperativizate, iar in ra
ionul Adamclisi cooperativizarea 
e pe terminate. Exemplul viu al 
gospodăriilor colective și Întovă
rășirilor fruntașe convinge mase 
tot mai largi ale țărănimii de fo

Partidul -Muncitoresc Romîn și 
celelalte ojganizații obștești ia- 
măaunchiafe in cadrul Frontului 
Democrației Populare se prezintă 
in bța alegătorilor cu bilanțul 
realizărilor obținute de poporul loasele agriculturii socialiste. (A- 
nostru prin muncă harnică .și pli
nă de abnegație sul) conducerea 
partidului, in cei A ani care ,«u 
trecut de la ultimele alegeri pen
tru Marea Adunare ’Națională.

In aceasta perioadă, poporul 
nostru a obținut victorii impor
tante în lupta pentru construirea 
socialismului.,, An de an țara 
noastră lichidează urmele înapo. 
terii ide veacuri hi care a men
ținut-o stăpinirea .exploatatori
lor. an de an ea înaintează pe 
calea progresului. Romînia, că
reia clasele exploatatoare ii hă
răziseră soarta de semicolonie a 
puterilor imperialiste, a devenit 
în anii puterii populare o țară in- 
dustrial-agrară in plină dezvol
ta >£.

Regimul de democrație popu
lara a .descătușat energia șșr ini- 
țiativa weatoaee a oamenilor 
muncii, dHberați din jugul 
pltartărți, aa Ifăcjtt ; 
voltării economice a țării să în- 
treaca nu numai pe cei atins in 
artli regimului burghezo-moșie- 
resc, ci>și pe al țărilor capita, 
liste inăintate. Numai in ultimii 
pateu ani au fost înălțate peste 
100 fabrici și .uzine, numeroase in- 
treprinfcri aa fost înzestrate cu 
uti.aj modern i*. mare parte fa
bricat |n țară. -Fabricile noastre 
--- —a <itc tjpurj noi ae 

șjate de 
în anii

plauze).
S-au obținut rezultate de sea

mă in domeniul ridicării nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
•Au crescut veniturile muncitori
lor și țăranilor. Aprovizionarea cu 
alimente și îmbrăcăminte se im- 
bunut4țește an de an. Onuil mun
citor poate cumpăra acum mai 
multe produse din salariul lui, 
consumul lui a crescut, ceea ce 
se reflectă in faptul că a,nul tre
cut comerțul socialist a furni. 
zat populației mărfuri de o va
loare dribla acelora vindute in 
1950.

’Muncitorii vîrstnici, ceferiștii 
care se află în sală își amintesc 
desigur de viața de mizerie și 
chin a clasei muncitoare lin anii 
stăpirrifii -burgheziei, .de împuș
carea a peste 100 de muncitori 
la 13 decembrie 1916 șși Steroarea 

-__^l ex- dezlănțuită împotriva participan- 
ffăcitt ca ritmul dez- ților la greva generală din 1920, 

- tăvii <.« i«- măcelul de ia Lupani -din 1929 
și înăbușirea în singe a stoicelor 
lupte ale ceferiștilor ,și petroliș
tilor din februarie 1933. £ît de 
mult se deosebește situația de 
azi a muncitorimii, clasă condu
cătoare în stat, de isituația din 
trecut a muncitorilor, jefuiți și 
exploatați tîlhărește de -capita
liști, striviți de povara curbelor 
de sacrificiu, puțind fi oricînd a- 
runcați de patron în rîndurile șo
merilor sau răpuși de gloanțele 
mitralierelor, dacă îndrăzneau 
să-.și ceară drepturile !

Muncitorul, tehnicianul, func. 
ționarul se bucura azi, in atara 
salariului, de o serie de avantaje 
cu neputință de conceput in tre
cut: concediu de odihrră plătit, 
Îngrijire medicală gratuită, can
tina, cămin și creșâ pentru copii, 
largi posibilități de ridicare a 
caihicării.

țărănimea noastră ține minte 
starea dc subjagare șț mizerie 
din vremea domniei moșierilor și 
cepiîeliștiior. Ea țme minte pe 
cei il.OÎX) de țărani omeriți de 
rege și boieri acum 50 de ani, 
in 4007, pentru că s-an răscu
lat pentru pămlnt și dreptare. 
Sateie, cufundate odinioară in 
intunericul neștiinței de-carte, de. 
ci mate de maiarie, pelagra șiâaite 
boli, csnosc o viață nouă. Cona
cul boieresc, circiuma, postul de 
jandarmi erau ieri centrul vieții 
satului. Azi, s-au ridicat în «are 
școli și cămine culturale, cinema
tografe și spitale, sute de comu
ne au fost electrificate și radio, 
•ficate. Țăranul muncitor se îm
bracă și se hrănește mai bine ca 
pe vremea stăpinirii burghezo- 
moșierești.

Pentru prima oară a dobîndit 
poporul putința să-și aline setea 
de cultură. Puterea populară se 
mîndrește de a fi înlăturat ruși
noasa moștenire a analfabetis
mului. Anul trecut printre osta
șii încorporați n-a mai fost nici 
un neștiutor de carte. Numeroase 
lăcașuri de cultură, institute de 
învâțămînt superior și cercetări 
științifice, teatre, muzee, școli, 
cămine culturale și Cuburi s-au 
ridicat în acești ani în toate re
giunile patriei noastre. Intelectua
litatea noastră legată de popor, 
bucuri ndu-se din plin de prețui, 
rea și sprijinul regimului demo
crat-popular,- își aduce contribuția 
la dezvoltarea patrimoniului cul
turii naționale, la propășirea țtrii.

Marile realizări obținute în 
anii regimului democrat-popular 
sint rodul muncii înfrățite a mun. 
citorilor, țăranilor, oamenilor de 
cultură, conduși și îndrumați de 
partid. Avem dreptul să resim
țim mîndrie, bucurie și satisfac
ție, făcînd bilanțul . acestor 
realizări. Avem dreptul să spu
nem că sacrificiile aduse și efor
turile depuse n-au fost zadarnice, 
că mergem pe drumul bun, dru
mul făuririi unei vieți îndestulate 
și fericite, drumul socialismului. 
(Aplauze).

produc *zi mu 

populare s-e schimbat structura 
conierjnhai exterior al ălotniniei; 
pe lingă produsele care se expor. 
ta» și in»1-' ------“
și utilate i

Au fost 
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importante. 
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i ia noua ra- 
și la Telea- 

teitlratele de 
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, — de rulmenți
d« la Birlad, fabr ea de ant bio- 
tioe din Iași. Producția industria
lă a crescut anul trecut cu 10“i« 
față de 1955. Producția noastră 
pc.rojferă a in.recut de aproape 
3 ori gta’ăiul atins ia slîrșitul 
razjoinlui bitierist; product* de 
c-ițiuwe s-a dublei față de 1936, 
iar cea de otel și laminate s-a 
tiiplat; în aceiași timp producția 
de lesâturi a crescut de trei ori. 
cea tie preparate și conserve de 
carne de cinci ori, cea de uleiuri 
de trei ori.

Anul acesta, cti sprijinul Uniu
nii Sovietice, va intra in funcție 
■prunul reactor atomi:, montat in 
țara noastră, și un accelerator 
tie particule de tip ciclotron-lazo- 
tron, ceo® ce nc v* da po.rbili- 
tertea folosirii energiei atomice în 
scoruri pașnice. (Aplauze).

Producția noastră agricolă, 
deși -rămasă m «rmă față de dez. 
vei arca economiei naț.onale in 
ansamblul ei și fată de necesi
tai.fe crescute, a depășit nivelul 
ceti mai mate producții de pe 
vremea regimului burghezo mo
șieresc : a fost întrecută produc
ția prevăzută in plănui cincinal 
pen.ru anul 1965 1a porumb și 
etreaie panificabil.'. A crescut în 
ultimii ani șeptelul de vite.

Un factor din cei mai impor
tant, chczășuind ridicarea conti
nui a agriculturii noastre, il con
stituie progresele realizate în ul
timul timp in domeniul transfor
mării socialiste a agriculturii. 
Mumurul gospodăriilor colective 
și întovărășirilor s-a duMat in 
ultimH patru ani. Acolo unde or
gan -zațiile de partid au pus in 
centrul preocupărilor lor — așa 
cum a cerut Congresul al Il-lea 
al P.M.R. — sarcina desfășurării 
unei intense și perseverente munci 
politico-organizatorice în mij'ocul 
țăranilor muncitori, au fost obți
nute .succese pilduitoare. Raioa
nele Hîrșova, Negru Vodă, Fili- 
mon Sîrbu, Medgidia, Călmățui

Oamenii muncii din orașe și ,
■»eie în frunte -eu eroice 'noastre 
«clasă muncitoare au făcut nu -pu r Ț' , ’ ,-i............... " ', .
Itine sacrificii pentru * asjgnîa agricole și ujurerM acesteia prin 
«dezvoltarea industriei grele și 
jînucosebi a industriei construcției 
țde mașini, fiind cq^șjieațj că nu 
imai în feiui acesl/icreează condi- 
jtiiîe dezvoltării întregii economii 
jnaționa.e, făuririi bunei stări a 
icelor ce muncesc. (Aplauze).

A loci nd fondurile necesare dez- 
ivoltării agriculturii, .producției 
jde bunuri de larg consum, ridi
cării nivelului de trai, va trebui 
ssă ne îngrijim și de aci înainte 
fde asigurarea ’mijloacelor nece
sare reproducției socialiste lăr- 
țgite. 'Nivelul de trai ăl poporului 
«se va îmbunătăți mereu numai da- 
țcă producția noastră va spori de 
Jia, an la an, iar aceasta este cu 
jptftință numai în contiftule iunei 
uuconten tc creșteri a producției 
industriate pe baza dezvoltării cu 
precădere a industriei mijloace
lor de producție. Realizarea ope
rei de .indiffltrfoliz-are dwzățtifeș- 
te propășirea Romîniei, trecerea 
el in rin&irile țărilor înaintate 
din .punct ide vedere eaononiic.

Industria e principala sursă a 
creșterii ven.tului național al 
societății, temelia ridicării nive
lului dc trai al populației. Rentru 
a înțelege mai bine lucrul /teașta, 
e bine să ne referim la exemplul 
unei țări prietene, Republica Ce
hoslovacă.

Se știe că Cehoșjtovacia, care ♦^ră5i 
dispunea însă Una ia te de inSjau- wu2f 
rarea regimului domoSraf-pitpu- 
Iar de o coîteiderabilă bază in
dustrială, a continuat în perioada 
construcției socialiste sâ-și dez
volte cu succes industria, ajun- 
gînd să ocupe din acest punct de 
vedere unul din primele locuri in 
•Europa. Aceasta se oglindește în 
vonitul național al Cehoslovaciei, 
rare deși are to suprafață și o 
•populat^ mari mică decît a Romî- 
miei, are un venit națranai consi
deratul mai mare decît a-1 țării 
noastre. Socotit pe cap de lo
cuitor, venitui național -în Ceho
slovacia .este aproximativ de două 
.ari mai mare decît la noi. Nu 
ieste deci de mirare dacă și ni
velul de trai al oamenilor muncii 
este mai ‘malt in Cehoslovacia 
decît în țara noastră.

Desigur, nu putem face o com
parație mecanică intre două țări 
rare au avut condiții istorice de 
dezvoltare atit de diierite

îtiecanîzarea complexa'. Tn această 
direcție trebuie să-și îndrepte e- 
forturile organizațiile de partid, 
institutele de cercetări științifice, 
agronoiiiii, masa țărănimii mun
citoare.^: \

Lichidarea rămînerii în urmă 
a agriculturii teste strins legată 
de sarcina fundamentală a eta
pei actuale — transformarea so
cialistă a agriculturii. Țărăni
mea muncitoare devine an de an 
tot mai conștientă de faptul că 
numai marea producttie agricolă 
socialistă este în stare să asigu
re — *pe baza muncii în aomun, 
pe ’mari suprafețe, cu mașini 
agricole ?i fofosind metode agro
tehnice — avîntul producției a- 
gricole și bunăstarea țărănimii 
muncitoare Statul democrat- 
popular, dlasa muncitoare acordă 
un larg și multilateral sprijin 
politic și economic țărănimii 
muncitoare «pre a păși pe cafea 
transformării socialiste a agri- 
cultirrii. (Aplauze).

După cum ați aflat din hotărî- 
rilfi .plenarei, se acordă o mare 
atenție gospodăriilor agricole de 
stat, a căror-suprafață va crește 
«imtitor in anii următori. Parti. 
difl și guvernul își vot concenira 
eforturile asupra mecanizării 
complexe a lucrărilor agricole și 
folosirii în cantități sporite va in- 
7'ăsteninlelar chim; 
luBj, -astfel ineît ele
;r;

BT’.O.'l

Tovarăși

lise în jjosta-
_ _ sa tddri|a in

JecunB .-de cifîva •ariWnari ‘pi^- 
ducătoare de cereale, una din 
sursele principale de formare a 
fondului - • - •

Odată 
tărire și 
socialist _ 
și guvernul vor acorda $i pe 
viitor sprijin țăranilor muncitor, 
cu gospodării individuale care 
încă nu s-au hotărît să pășească 
.pe calea agriculturii socialiste. 
Toate forțele țărănimii noastre 
muncitoare, ajutată frățește de 
clasa muncitoare, trebuie îndrep
tate înspre realizarea sarcinilor 
puse de partid de a spori produc
ția de grîu, porumb, carne, lapte 
legume și zarzavaturi, asiguri nd 
astfel prosperitatea satelor noa
stre, buna aprovizionare a orașu
lui și asigurarea cu materie pri
ma a industriei. Nu ne îndoim că 
țărănimea muncitoare va înde, 
plini cu însuflețire această înaltă 

reiat patriotică.

central al stalului, 
cu aceste măsuri de in- 
deavoltare a sectorului 
al agriculturii, .partiaul

Sarcinile luptei pentru dezvoltarea 
economiei naționale și îmbunătățirea 

continuă a traiului poporului
Tovarăși,

fn cadrul campaniei electorale, 
oamenii muncii au dezbătut pe 
larg hotărîrile recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. Atît la orașe, cât 
și la sate, aceste hotărîri au fost 
primite de oamenii muncii cu 
bucurie și satisfacție; muncitorii, 
țăranii, oamenii de cultură și-au 
manifestat aprobarea deplină față 
de aceste măsuri și 
evidență marea lor 
pentru dezvoltarea 
noastre naționale și 
bunătăîirea continuă 
de viață ale poporului.

Partidul a arătat deschis cau
zele dificultăților pe care Je mai 
Întâmpinăm in satisfacerea ne- 
vcalor oamenilor muncii și ce este 
de făcut pentru ca nivelul de

au scos în 
însemnătate 

economiei 
pentru tai- 
a condițiilor

trai să crească mai rapid. Nu 
încape îndoială că prin eforturile 
unite ale celor ce muncesc din 
orașe și sate aceste dificultăți 
trecătoare vor fi învinse și po
porul nostru va urca trepte tot 
mai înalte ale bunăstării și cul
turii.

In cele ce urmează mă voi re
feri la cîteva probleme funda
mentale puse de plenară. In pri
mul tind, hotărîrile elaborate de 
ea asigură o îmbunătățire a pro
porțiilor între diferite ramuri ale 
economiei naționale; continuând 
politica de industrializare a tării, 
plenara stabilește totodată o se
rie de măsuri in vederea dezvol
tării mai rapide a ramurilor ră
mase în urmă ale econoadei — 
agricultura și producția de bunuri 
de larg consum. De asemenea, în

al șt alte produse in
dustriale de care avea nevoie. 
Azi fabricăm hi țară cea mai 
more parte a mașinilor și utilaju
lui necesare nevoilor economiei 
noastre.

Nu ne pirtem insă mulțumi cu 
cele obținute, nu pirtem rtmint 
Ia nivelul atins. Trebuie sa mer
gem înainte cu hotârire pe calea 
industrializării, asigurind dezvol
tarea proporționala a întregii e- 
conomti și lichidarea rămrnerii tn 
urmă a agriculturii și industriei 
bunurilor de consum.

Trebuie să arătăm poporului cu 
tot simțul de răspundere că nu 
ne e îngăduit să consumăm tot 
ce producem, că trebuie să punem 
de o parte fondurile necesare a- 
cumulării socialiste, care asigura 
dezvoltarea industriei noastre, 
sporirea necontenită a venitului 
național și, pe această bază, ri
dicarea nivelului de trai.

Interesele vitale ale poporului 
nostru cer să ajungem din urmi 
țările înaintate din punct de ve
dere economic. Este limpede că 
nu putem îtsalnta cu pași de melc 
in dezvoltarea industriei naționa
le, după cum n-ar fi just să su
punem economia unui efort peste 
puterile noastre. Țara noastră 
dispune de mari posibilități și 
resurse, pentru a căror valorifi
care poporul nostru este hotărît 
să-și mobilizeze toate forțele.

Principala atenție va fi acor
dată acelor ramuri industriale 
care au asigurată baza de mate
rii prime în țară : industria chi
mică, minieră, petroliieră, ener
getică, industria materialelor de 
construcții. Marile bogății natu
rale ale țării — țiței, gaz metan, 
cărbune, stuf, lemn, sare și mi
nereuri — asigură condițiile unei 
puternice dezvoltări a industriei 
noastre chimice. De pe acum a- 
pare necesitatea elaborării unui 
plan de perspectivă al dezvoltării 
acestei importante ramuri indus
triale pe o perioadă de 10—15 
ani, după modelul planului dece
nal de electrificare a țării, care 
se înfăptuiește cu succes. Dezvol
tarea relațiilor de cooperare și 
într ajutorare între țările lagăru
lui socialist ne înlesnește înfăp
tuirea operei de industrializare, 
dezvoltarea acelor ramuri ale in
dustriei pentru care avem tn țară 
condițiile favorabile.

In anii ce urmează se va da o 
mai mare atenție industriei ușoa
re și alimentare, înzestrării ei 
cu utilaje moderne; odată cu mai 
buna folosire a capacității nume
roaselor întreprinderi construite 
în aceste ramuri în ultimii ani, 
aceasta va crea posibilitatea li
nei sporiri simțitoare a produc
ției de mărfuri industriale desti
nate consumului populației.

Plenara C.C. a adoptat o serie 
de măsuri de deosebită impor
tanță in vederea sporirii masive 
a producției agricole, îndeosebi a 
celei de cereale. Deși în țara 
noastră există unele posibilități 
de sporire a suprafețelor arabile, 
care trebuie negreșit valorificate, 
acestea sint totuși limitate, așa

Partidul accrdâ • deoaeri-Lâ 
atenție ridicași mntalai de uai 
al clasei muncitoare, care poir- 
tă pe umerii să. greutatea prjș- 
cipalâ a luptei pentru '-^•^«*---1 
socialismului, munemu cu aviot 
și abnegație și doved.nz pr* 
faptele ei ca este emșt.entă de 
roiul conducător pe care-i are ta 
societate. (Aplauze puternice).

In cursul anului 1956 pansdul 
și guvernul au luat o seri* ae 
măsuri prin care s-a iDbu.idtățit 
salarizarea mai multor categorii 
de muncitori, tehmeien. și lunc. 
țiouari. A fost ridicat mir unul 
de salariu, au fost sporite pen
siile mici și s-a acorda: alocația 
de stat pentru copii De aseme
nea au lost sporite saLariile lu
crătorilor din comerțul socialist, 
ale medicilor și corpului didactic, 
ale cadreăor armatei. S.a nrtrit 
numărul burse.ar și alocația de 
cartană^pentru student!. Pentru 

nevoie anui

prin extinderea experienței înain
tate.

Cantități însemnate de produse 
de larg consum pot fi puse la dis
pariția populației prin ridicarea 
productivității muncii, prin redu
cerea prețului de cost pe baza 
economisirii 'materiei prime și 
materialelor, combustibilului, e- 
nergiei dlwtrice, fondurilor “bă
nești, a combaterii oricărei risipe. 
După calculele preliminare, fie
care procent de reducîre a pre- 
Aului 4e cost .pe acere * ‘ 
economii va reprezenta 
o economie de aproape 
miliard lei.

Datoria organizațiilor 
iid<“................... -
sei 9

Pentru aceasta ejistă condiții 
dintre cele mai favorabile. După 
apariția hotărîților (plenarei din 
decembrie 1956 și in mod deose
bit în cursul campaniei electo- 
rale nenumărați țărani, mulțu
mind partidului și guvernului 
pentru măsurile taale și-au ex- 
primat 'hotărîrea de a contribui 

1a formarea fondului central de 
produse agricole al statului, va- 

r lorMțcind simplusil producției lor 
.v- Pe ca'e contractări și adri- 

,ln.lxegjj ZÎjii.
in lt'57 

jumătate

de par
iul icale, de UT.M.41 a ma- 
Muncitorilor și tettrtktienilor 
Itrepiinderi este de a porni 

0 adevărată bătălie pentru fie
care pro ent de ridicare a pro- 
dudSlvitâții muncii, de reducere 
a prtțu’ui*de cort, de ebwtetnii în 
producție, pentru a crea noi re
surse meteriale și financiare, care 
să servească r.âicării cotftimue 
a nivelului de trai al populației.

Tovarăși.

Unu din tele mai importante 
măsuri luate de partid și guvern 
«te acaea cu privire la ăesfiin. 
țarea cotdior obligatorii in ma
joritatea produselor agricole; 
ea însuflețește țărănimea munci
toare să-și lucreze mai bine pă- 
mintul, spre a spori producția 
agricola și a contribui la dezvol
tarea senimbu ui dintre oraș și 
sat. Nu încape îndoială, că acea
sta hotărire -va tntîtrt și mai mult 
alianța frațeascp intre clasa rmin- 
citaare și țărănimea muacileare, 
dontribuinri astfel la consolidarea 
«ntiairt a «rhiduirii deunscrat- 
poțiultffe <din pallia rwastra. 
(Aplauze puternice).

Producătorii agricoli sint liberi 
să-și desfaa produsele la, preț 
?e învoială, tfie_pe «ale de aclti- 

■tii Și XțVWcVn. lUe pe Jia®. 
Aceasta’vs sdute temturi SBprf- 
mentare insemnafe țăranilor mun
citor. iad.viiuali, membrilor gos- 
uodăriâor eoketive. cooperative
lor de producție cu rentă, inio- 
rârășirfloc.

Exprimam convingerea fermă 
e* masurile hotărâte de plenară, 
sporind coisteremrea materială a 
țărănimii in mărirea producției 
agricole și a producției agrioole- 
marfa vor tace să crească canti
tățile de produse agro-afimenta.r< 
pe piață- ceea ce va avea o m- 
Baeățâ pozitivă asupra prețuri
le- lată de ce trebuie să ne con
centram eforturile spre dezvolta
rea considerabilă a producției a- 
gricoie. fn acest scop este nece
sară o muncă serioasă, bine or
ganizată. a sfaturilor populare, a 
cooperației, a organizațiilor co
merțului socialist de stat, pentru 
a imbenataț: și intensifica schim
bai de măriur: istxe oraș ș: sat.

Dacă organele noastre corner, 
dale, cooperatiste și de stat vor 
munci bine, dacă vor învăța să 
tacă cotnerț, dacă vor ști să orga, 
nizeze ta bune «endiȚuni schim 
nul dintre oraș și sat în avan. 
tSjul rsdproc al țărănimii și al 
•consumatorilor de la orașe, vom 
avea rezultate bune îs asigurarea 
unei aprovizionări tot mat imbel. 
șugate a populației muncitoare 
de la orașe și a industriei noa
stre ușoare și alimentare cu ma. 
terii prime.

E necesar să dezvoltăm demo
crația interna a organizațiilor 
cooperatiste, să atragem larg ma. 
rele de cooperatori ți tonsiliiie 
alese de ei in dezbaterea proble
melor activității cooptTativdoT.

Odată cu această, așa cum am 
arătat mai sus, gospodăriile de 
stat vor trebui să participe fotr-o 
măsură din ce in ce mai mare 
la formarea fondului central de 
produse agricole al statului. vviuiiuo-ț, luncii tegisianva,

Uam . j .a- Marea Adunare Națională va
țărănimea monetare vl «n <[“ b*‘țPr.? b!e™'k' f-ndamedtale
sprij-in puternic sfătuim drenocr.f- Ble P0**11 interne * e)“crBe a 
popular și aliatului de nădejde 
«1 țărănimii — clasa wiuwcitoa- 
re — în asigurarea resurselor de 
produse agricole vegetale și 
male necesare aprovizionării pie
ței și formării rezerve or de stat. 
Aceasta va fi o nouă și puternică 
expresie a alianței de nezdrunci- 
nat între clasa, muncitoare și fă- 
rănimea muncitoare.

In ‘ «urnea de dezv©Ufcre a 
economiei Naționale și a culturii 
un rol de seamă îl are inteăectua- 
liletea legată de popor. Popornî 
nostru muncitor se mîndrește cu 
realizările oamenilor noștri de 
știință. El prețuiește pe scriitorii 
și artiștii care-și pan arta în sluj
ba marilor idealuri ale socialis
mului și progresului uman. în 
âlujba formării conștiinței socia
liste a oamenilor.

Partidul, guvernul, clasa mun
citoare dau o mare prețuire mun
cii cadrelor didactice de toate 
gradele care cresc schimbul no
stru de mîine, tineretul. Partidul 
își exprimă convingerea că oa
menii noștri de cultură își vor 
ad uce din plin aportul alături de 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare la obținerea de noi 
succese in opera de construcție 
socialista și de făurire a bunei 
stări a poporului. (Aplauze).

le revin sarcini de mare răspun-- statuii 
dere in atrăgeiea masei largi a r*“*.rr‘ 
oainemlpr muncii la gospodărire*- 1 
treburilor obștești, în mobilizare* i 
acestora la sprijinirea acțiunilor i 
întreprinse de sfaturile popular? ’i 
Prin ei,, sfatul popular poate cu- i 
tloaște mai adine problemele care i 
preocup* masele și întări control 
iul asupra aparataăui local adntp 
nistraliv și economic. încrederea 
dragostea si sâima aiegătarilorj, 
ca și sprijinul ef&flv acordat dl 
ei deputațiiOr lor depind de felul 
in care aceștia își vor îndeplini 
sarcinile de cinste ce le-au fost 
încredințate.

Comisii® permanente și «omi-i 
tetele cetățenești sint instrumen-' 
te de aeaaă cu ajutorul cărora' *nt*rire orice uneltW ale *w- 

»™..t--- —* __4----- iMMwrMilitM Anfcrind ci
dezvoltind libertățile oamenilor 
muncii, puterea popuăară nu i*- 
găfhne și nu va ingfetlui nici o 
dat* ca aceste libertăți deblndile 
prin grete jertfe de oamenii suta- 
cii, să fie folosite împotriva cu
ceririlor siinie ale 
(Aplauze puternice).

In -cursul campsiuei electorale, 
întregul nostru papor aximcitor a 
arătat încă o dată că este însu
flețit de hotărîrea nestrămutată 

— . , -----,«herge spre noi succese pe
o expresie fiddă a voinței >o- drumul pe ț*re $i l-a ales, dru- 
poruiui romîn, a faptului că iu triul. construirii socialismului; el 
țara noastră întreaga putere Je este 'hotărit s* Amsoiideze și să 
stat este exercitată de oamenii dezvolte democrația socialistă, 
munca de la orașe și sate. Dez- singura democrație reală, cu a-j 
voltindu-și funcția iegislrtfoă, 
Marea Adunare Națională »a

Pentru întărirea orinduirii democrat 
poouiare, pentru atragerea largă 

a maselor la conducerea statului
Tor arași,

ce e necesar pffl

cenduceri unitare ți coordonate, 
fără de care e cu neputință con 
stenice* socialismului, cu larga 
dezvoltare a in țiativei și activi
tății creatoare a maselor.

Măsurile «aiurate de partid 
dac sfaturilor pooula.e răsonn 
den sporite și. in același timp, 
drennrr: și posirn.ita;i matec.a.e 
■ai largi m vederea bunei gvs- 
pedâziri a resarseior iocaie și a 
stsnolârii inițiativei maseior. 
Pria activitatea perseverent*, 
pâini de iniriativă a sfaturilor 
populare, bogatele resurse de 
care dispar, regiunile și raioanele 
noastre pot ți trebuie să se 
transforme in izvoare tot mai pu
ternice de satisfacere a cerințe, 
loc crescinde ale populația, de 
îmbunătățire a aprovizionării oa-

sile de seamă ale mk 
ile deputwția 
. In înter- 

sesiunile Marii A8u- 
ale, deputății sini che-
sfășoare o largă acti- 
drui comisiilor perrha-

Regimul nostru de democrație 
popular#, forma ar «ictaturii pro
letariatului, asigură ce.e mai 
rarti «rsptari și knertăți oame
nilor mun-ii, le creează depline 
posibilități de a part.cipa la 
gospodărirea treburilor ooștești, 
la conducerea «Jafului: in același 
timp .puterea populară apără cu 
vigrtertț* eucer.rile rewlnțiomire 
aie oamenilor muncii, pdrobette

ite.

sfaturile populare pot antrena 
masele la o participare efectivă, 
la rezolvarea problemelor de in
teres obștesc
In orînduirea dtmocrat-populară 

un rol important revine wgaai 
zațiilor obștești ale clasei munci
toare, țărănimii muncitoare, tine
retului și femeilor, organizații hi 
cadrul cărora oamene muncii 
dezbat problemele construcției so. 
ciabrtc și participă la conducerea 
statului.

Marea Adunare Națională este de a

acestuia.

irea nestrămutată
1 noi succese pe

!or so-

Politica externă a R. P. Romine 
po itică de apărare a intereselor 
naționa e și consolidare a păcii 

Politica externă a statului nps.
tru democrjU-f opriar este 
li tic* de a parafe a inie e^tlu , 
^ionale, a independenței și suve
ranității de stat a Romîniei, de 
pace și prietenie între popoare. 
Elementul tumiamentai al politicii 
noastre externe <1 constituie prie
tenia frățească cu Uniunea So
vietică, China populară și cele
lalte țări socialiste, care repre
zintă laolaltă peste o treime din 
omenire. Niciodată în trecut țara 
noastră n.a avut și n-a putut a- 
vea asemenea prieteni și aiiați 
ca țările care fac parte impreună 
cu Rominia din puternicul lagăr 
ai păcii, democrației și socialis
mului.

Coeziunea și solidaritatea tari
lor socialiste se bazează pe uni
tatea urereselor lor fundamenta
le, pe identitatea scopului lor fi
nal — construirea socialismului 
și comunismului, pe fidelitatea 
lor fața de principiile comune ale 
marxism-leninlsmului, pe care le 
apl.câ finind seama de condițiile 
concrete și particularitățile fiecă
rei țări. (Aplauze).

Unitatea de nezdruncinat a ță
rilor lagaTului socialist este o 
temelie trainică a păcii, princi
palul obstacol in cafea uneltiri
lor agresive ale imperialisrau.ui, 
cnezaja construcției victorioase a 
socialismului in fiecare din aces
te țări.

Realitatea a demonstrat că 
dușmanii socialismului și păcii 
sint neputincioși de a zdruncina 
unitatea familiei țărilor socialiste. 
Fricrenia acestor țări se i Mărește 
și se dezvoltă an de an. Popoa
rele țărilor țocialismoiiii sint 
strins unite in jurul bastionului 
socialismul» și păcii — Uniunea 
Sovietică. (Aplauze puternice). 
Se dezvolt* cooperarea și intr-a
jutorare* intre țările socialiste 
pe toate tărimurile construcției 
de stat, economice și culturale.

La baza relațiilor de tip nou, 
care s-au statornicit intre țările 
socialiste, stau principiile leni
niste ale egalității în drepturi în. 
tre țările mari și mici, ale nea
mestecului in treburile interne ale 
fietărei țări, ale respectării stric, 
te a .suveranității naționale, prin- 

in cunoscuta decla- 
i sovietic din

rilor va 
plenarei din 
C.C. al P.M.R. cu la îm
bunătățirea sistemului de salari, 
zare. Numai fondurile supli men. 
tare primite de salariați in 1957 
prin revizuirea rețelelor tarifare, 
plata alocațiilor de familie etc., 
var fi de peste 2,5 miliarde lei. 
Chezășia unei juste elaborări a 
măsurilor pentru îmbunătățirea 
sistemului de salarizare o con. 
stituie larga consultare a oame
nilor muncii din principalele in- 
ireprinderi în care va fi experi
mentat. Această dezbatere largă, 
democratică, va stimula inițiati
va și spiritul înnoitor *1 munci
torilor și tehnicienilor in găsi
rea celor mai bune soluții pen
tru ridicarea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produse
lor, periecționare* procesului teh
nologic.

Partidul și guvernul nostru iți 
exprimă încrederea fermă că re
sursele materiale și financiare ne
cesare realizării măsurilor adop
tate de plenara C.C. vor fi asi
gurate prin munca patriotică a 
maselor muncitoare. (Aplauze).

Partidul se adresează clasei 
muncitoare cu chemarea de a pro
duce mărfuri mai multe, mai bu
ne și mai ieftine, de a spori 
necontenit productivitatea mun
cii și a reduce prețul de cost. 
Mai mult ca oricînd e nevoie de 
inițiativa și perseverența munci, 
lorilor, tehnicienilor și ingineri
lor pentru a descoperi și mobi
liza rezervele interne ale între
prinderilor.

Trebuie să învățăm a folosi cu 
chibzuială mijloacele materiale. 
Intr-o serie de ramuri industriale 
există largi posibilități de a spori 
producția, chiar fără a construi 
noi întreprinderi 6au a introduce 
noi utilaje în producție, prin mai 
buna folosire a utilajului existent 
și a capacităților de producție.

pentru a 
rente drumului 
pornit și a înfri 
mânu lui. Cap it 
disciplina exploatării și
nentei amenințări cu fo: 
atîrnă deasupra capete 
Ce muncesc, dar el nu poate crea 
nimic asemănător cu avintul mi
lioanelor de participanți la între
cerea socialistă, Însuflețiți de 
convingeri și de țeluri comune. 
Aceasta este expresia inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii e- 
liberați de exploatare, pe care re
gimul de democrație populară a 
descătușat-o și a transformat-o 
într-o uriașă forță socială. A dez
volta pe toate căile această ini
țiativă, a iuiătura din calea ei 
iot ce o frânează, esăe una din 
principalele sarcini ale partidului 
și ale statului nostru

Pe baza indicațiilor Congresu
lui aii ll-lea al'partidului, plena
ra C.C. a adoptat o serie de mă
suri de deosebită importanță 
principială și practică in vederea 
înlăturării centralismului excesiv, 
care frânează larga desfășurare a 
inițiativelor oamenilor muncii și 
oferă un teren favorabil birocra
tismului. S-au luat un șir de mă
suri pentru a descărca organele 
centrale de multe probleme care 
le îngreunau în mod nejustificat 
activitatea, precum și pentru 
lărgirea atribuțiilor sfaturilor 
populare, întreprinderilor, direc
țiilor generale și ministerelor; la 
acestea se adaugă măsurile pen
tru reducerea evidenței și îormu- 
iaristicii excesive, a înlăturării 
verigilor paralele sau inutile 
aparatul de stat și economic.

In această acțiune partidul 
plică cu fermitate principiul

în

*- 
le- 

ninist al centralismului democra
tic, care îmbină necesitatea unei

voile, sezisârile și propunerile ce
tățenilor.

Sfaturile populare vor putea 
să-și îndeplinească cu succes sar
cinile dac* vor folosi cit mai de
plin in activitatea lor marile a- 
vantaje ce decurg din natura lor 
profund democratică de organe a. 
iese aie puterii de stat, care au nu 
numai posibilități nelimitate de 
realizare a unei strinse legături 
cu masele, dar reprezintă ele in
sele cea mai largă organizație de 
masă a celor ce muncesc.

Este greșita și trebuie combă
tută și lichidată tendința unor co
mitete executive ale sfaturilor 
populare de a se bizui in activi
tatea lor numai pe secții, pe apa. 
râtul funcționăresc, cauți nd să 
umfle pe toate căile acest aparat. 
Trebuie ridicat la înălțimea cu
venită rolul sfatului popular, al 
sesiunilor sale; acestea trebuie 
să se întrunească mai des, să ia 
tn discuție principalele probleme 
de care depind dezvoltarea eco
nomiei locale și satisfacerea ne. 
voilor materiale și culturale ale 
oamenilor muncii, să exercite un 
control permanent asupra comi
tetului executiv și a secțiilor sta- 
tului, să asculte șl să dezbată 
rapoartele lor. In felul acesta 
vom avea mai puțin birocratism 
și o mai mare participare a ale
șilor poporului in activitatea con
cretă a sfaturilor.

Deputaților sfaturilor populare

principii și-au găsit ex- 
rezultatele tratativelor 

avut loc recent la Mosco- 
hitre delegațiile guvernamen- 

ale Republicii Populare Ro- 
« și Uniunii Sovietice. Po
ci nostru a salutat cu bucurie 
rlegerea încheiată, prin' care 
•unea Sovietică ne acordă un 

sprijin de preț în dezvoltarea e- 
conomiei naționala In discuțiile 
care au avut loc între delegațiile 
guvernamentale ale celor două 
țări s-a manifestat deplina iden
titate de păreri in legătură cu si. 
tuația internațională și sarcinile 
luptei pentru consolidarea păcii 
în întreaga lume. Convorbirile 
deschise și sincere, duse în spiri
tul internaționalismului socialist, 
cu privire la problemele de inte
res comun, reprezintă o contri
buție de seamă la întărirea prie
teniei romino-sovietice și a cola
borării strinse între țările socia
liste. (Aplauze).

ai nos- Ia ultimii an* "S«au întărit sl 
o W>- tșai mult tagMuril? trățești între 

lor n»- Repablu» Popular* Romina și 
marea putere socialistă d.ta Asia— 
China populară, intre ce.e două 
țări ale noastre se fac schimburi 
comerciale, al căror volum creș.e 
an de an. Se lirgesc încontinuu 
schimburile culturale și legăturile 
între organizațiile obștești și așe- 
zămmteie de cultură ale Chinei 
și Romîniei în vederea cunoaște
rii reciproce și schimbului de ex
periență in construirea social», 
mutai.

Aceeași dorință comună de a 
promova și dezvolta legăturile de 
prietenie și cooperare este carac
teristică și pentru relațiile intre 
Republica feopulară Romînă și 
celelalte țări ale lagărului socia
list. In urma tratativelor ce aii 
avut loc la București țn luna ia
nuarie 1957 dintre delegațiile 
Partidului Muncitoresc Rotnin și 
Partidului Comunist Cehoslovac, 
se lărgesc in interes reciproc rela
țiile de colaborare economică, 
schimburile in domeniul științei, 
tehnicii, culturii.

Recenta tatîtaire de la Buda
pesta a reprezentanților partide
lor și guvernelor a 5 țări socia
liste. la care am luat parte și noi, 
a lost o nouă manifestare a so
lidarității țărilor socialiste și * 
relațiilor de intr-ajutorare ce 
există între ele.

Schimbul de delegații de par
tid și de stat între Republica Popu
lară Romină și Republica Popu
lară Federativa iugoslavia, care a 
avut loc în cursul anului 1956, 
a contribuit la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
întte cele două popoare vecine, 
tn interesul păcii si socialis
mului

Consacrindu-și toate foițele 
dezvoltării economiei și culturii, 
făuririi bunei stări a poporului, 
țara noastră este profund intere
sată in asigurarea păcii și co
laborării, internaționale. Expri. 
mînd năzuințele întregului no. 
por, guvernul nostru a pus la 
temelia politicii sale externe prin, 
cipiile coexistentei pașnice și ale 
schimburilor economice și cultu
rale reciproc avantajoase cu toa. 
te statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. (Aplauze).

Țara noastră întreține legături 
comerciale și culturale ou 70 de 
țări și este oricînd gata să lăr. 
gească aceste schimburi în con. 
diții de reciprocitate.

Republica Populară Romină 
aduce o contribuție crescindă la 
cauza păcii și desfiderii interna
ționale. atît în cadrul O.N.U. cit 
și prin diferite acțiuni diploma
tice. Guvernul Republicii Popu
lare Române sprijină propu
nerile făcute de guvernul 
U.R.S.S. in noiembrie 1956 în 
problema dezarmării și micșoră
rii încordării internaționale Pînă 
la realizarea unui acord general 
cu privire la dezarmare, guver
nul Republicii Populare Române 
consideră că pentru consolidarea 
păcii ar avea efecte din cele mai 
favorabile încheierea unui acord 
cu privire la limitarea și reduce
rea progresivă a armamentelor 
și forțelor armate, interzicerea 
armelor nucleare și lichidarea ba. 
zelor militare pe teritoriile al-, 
tor state.

Există forțe capabile să respingă 
cu succes orice agresiune imperialistă

In politica sa externă, Repu- Anglia și Franța au dezlănțuit, cu 
" ‘ ‘ ' complicitatea Israelului, o agre

siune neprovocată împotriva 
Egiptului. In același timp ofici
nele de spionaj și diversiune ale 
statelor imperialiste au organizat 
putsch-til contrarevoluționar din 
Ungaria, în scopul restaurării 
stăpinirii capitalisto.moșierești
și a dictaturii fa^scisto-hortisie și 
a transformării acestei țări într-o 
bază de atac împotriva lagărului 
socialist.

In politica sa extern 
blica Populară Romînă trebuie 
să țină seama de faptul că 
cercurile guvernante din S.U.A. 
și alte țări capitaliste desfășoară 
o acțiune sistematică de anihi
lare a rezultatelor obținute prin 
lupta popoarelor pentru destinde
re internațională. în ultimele luni 
evoluția situației 
înfățișat tabloul 
plot imperialist 
și socialismului.

Urmărind să 
arabe sub jugul

internaționale a 
unui vast 
împotriva

com- 
păcii

țărilereaducă 
colonialismului. (Continuare în pag. 3-a)

I
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CUVÎNTAREA
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(l/rtrtare din pag. 2-a)

șecuî rușinos cu cere s au in- 
at aceste aventuri a dovedit 
n vremea noastră imre/.a,-,ș. 
iu mai pot atenta dnpa bnnu 
plec la independenta și liber- 
a popoarelor, că în .urne exis, 
orțe capabile să respingă cu 
ies orice agresiune impenalis- 
(Aplauze).
ecent, imperialismul american, 
zînd să tragă învățăminte 
prăbușirea agresiunii impo- 

i Egiptului, a lansat cu mul-ă 
â aȘa-zisa „doctr.na Eisen- 
er", sub paravanul careia 
arca să ocupe pozițiile s'iăbiie 
vechilor puteri colonialiste în 
intui Apropiat și iMijlociu și 
.upunâ unei robii și mai gre- 
ănle din această parte a lu- 
Gogonța „primejdiei comu- 

s“ sub care politica ameri- 
i încearcă să-și ascundă sco- 
ie sale de dominație mondia- 
nu poate însă inșe.a po- 

ele. „Noul" colonialism nu ve 
i o soartă mai bună decit cei 
ii. Nici o încercare de a-1 
enta sub o nouă firmă nu-l 
e salva de p.eirea' inevitabilă, 
șcarea de eliberare a po- 
eior de sub jugul coiomal 
o forță invincibila a epocii 

itre. Poporul romin a spriji- 
și sprijină cu proiandă sim 
e lupta eroi-că pentru liber- 
și independență a popoare-or 

i și Africii. (Aplauze). 
mținutul agresiv al politicii 
nezne își găsește expresia în 
rea blocurilor m.li-are «gra
de tipul N A.T.O. S.t.A.T.0 

actului de la Bagdad, in in- 
îrea de baze militare atomice 
irferite țări din Europa și 
, cit și in adincirea sc.nda- 
Jnropei prin crearea „Enra- 
“-ului și a așa-zisei „piețe 
e europene".
iterile occidentale, 
d politica nefastă ce a dus 
ezlătițuirea celui de-al doilea 
oi mondial, desfășoară cu le
tale acțiunea de reînviere a 
țarismului german, care a a- 
at în cîteva rioduri Europa 
lăcările războiului și a pri
it atîtea suferințe popoarelor 
pene, printre care și poporu- 
■omîn.
deosebită vigilență este ne- 

ră față de acțiunile srăbvensi- 
rin care cercurile imperialiste 
ircă să submineze orlnduirea 
ilă și de stat a țărfter sociț- 

și să creeze noi focare de 
•dare internațională.
întreaga lume cresc forțele 

arelor care se opun cu fer. 
te uneltirilor agresive ale 
>r pretendenti la dominația 
dială. Forțele păcii și ale șo
imului au siîit pe agresorii 
rialiști să dea înapoi. De vi- 
:ța și unitatea luptătorilor 
ru pace depinde și de acum 
ite spulberarea planurilor 
sive ale imperialismului, 
teresele țărilor socialiste de 
are a păcii lumii, a indepen- 
ti și securității lor coincid pe 
n cu interesele vitale ale 
or popoarelor iubitoare de 
Țările lagărului socialist au 
numeroase inițiative ■ in 

14 micșorării încordării inter
na :e. Atit timp insă cit țările 
rialiste nu numai că refuză 
ccepte repetatele propuneri 
ezar’mare și lichidare a gru- 
or militare inchise. dar In» 
c blocul agresiv ai Atlanti- 
, sprijină reinarmarea Ger- 
ei occidentale și continuă 
rganizeze acțiuni subversive 
triva țărilor 6odalisn — Ro. 
>. pTecum șt celelalte țări 
agărului socialist, iși vor in
capacitatea de apărare și vor 
ine Tratatul de ta Varșovia 
n scot a! independenței și 
ilătii lor. (Aplauze).
ipaganda oficiala americană 
untenește s* vorbească des- 
cortfna de fier", pe care, chi- 
e, statele socialiste ar îi ri- 
o intre ele și țările capita. 
In realitate insă, cortina 

st o ridică acei ce aplică o 
că de discriminare in dome. 
comerțului față de țara noa- 
și de alte țări socialiste.

nu este pe placul unor persona
lități oliciaie americane La ur. 
ma urmeior poporul romin a 
ins'.aurat orînduirea deniocrat- 
populară nu pentru a fi pe plac 
arhîmiliardarilo,- din Wall Street 
sau conducătorilor trusturilor de 
armament. Nici nouă nu ne place 
neg.mul social-politic din S.U.A. 
Dar așa cum poporul nostru nu 
impune nimănui regimul său so
cial-politic și nu se amestecă in 
treburile interne ale altor țări.

conți.

In întrecerea istorică dintre capitalism 
și socia ism, victoria va aparține 

socialismului
Tovarăși,

Cercurile imperialiste din S.U A., 
străduindu-se să-și camufleze în
cercările de •cucerire a domi
nației mondiale, s-au pus în frun
tea unei vaste cruciaae antieomu. 
niște, menită, in intenția lor, să 
slăbească forța de atracție cres- 
cinda a socialismului, CB de ac
tuale sint și astăzi inspiratele cu- 
v,nte aîe fui Marx și Engels, scri
se hrcă cu en veac tn urma, des
pre forța ideilor comunismului, 
intr-o vreme cînd toate torțele 
reacținnii — papa și țarul, radi
calii francezi și pohțiștii germani 
— se an,sera intr-o sfinta alianță 
impotriva „stafiei" comunismu
lui’

Au trecut mai bine de 190 de 
ani de prigoană, de minciuni și 
calomnii menite să Inaoușe lupta 
de eliberare a celor ce muncesc 
din jugul capita.ului Dar ideile 
atotbiruitoare ale marxismului 
n-au putut fi nimicite, așa cum 
au pot fi nimicite clasa munci
toare, poporul. Ideile comunismu
lui erau o forță de temut pernrn 
capita Rfti încă acum o sută de 
ani. Cu atit mai raare este forța 
ideilor marxism-lemnismulul a- 
cum, ciad ele stau la baza poli
ticii de stat a numeroase țari 
din Europa și Asia, au cucerit 
conștiința a sute de milioane de 
oameni, exercită o forți de a- 
tracție tot mai puternică in în
treaga lume. Cite cruciade anti
comuniste și antisovietice n-a în
treprins capitalul internațional in 
cel 40 de ani care au trecut de 
la Revoluția 
Sfirșilul 
cruciade 
tereselor 
te și 
venturii 
Îndemne 
al realității pe toți cei dornici să 
pornească pe aceeași cale. Forța 
ideilor marxism-leninismului este 
invincibilă! (Aplauze prelungite).

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a provocat prima spăr. 
tură în sistemul mondial al capi
talismului. După zdrobirea fascis.

Octombrie! 
al acestor 
numele in.

din
rușinos 

purtate in
reacțiunii imperialis- 

indeosebi sfirșitul a- 
Wtleriste, ar trebui să 
la mai mult calm și simț

ale construcției,Spre noi siiccese 
pentru o viață mai îmbelșugată 

și mai frumoasă
Tovarăși! Cetățeni!

întîmpinăm alegerile pentru 
Marea Adunare Națională cu un 
bogat bilanț de înfăptuiri, așa 
cnm niciodată in trecut nu s-a 
putut prezenta vreun partid în 
fața alegătorilor.

Ce dovedesc toate aceste înfăp
tuiri, care umplu de mîndrie în
dreptățită inima oricărui om ce-și 
iubește patria ?

Ele dovedesc că eliberarea de 
sub jugul capitaliștilor și moșie
rilor din țară, ca și al capitaliș. 
filer străini a trezit uriașele ener. 
gii creatoare ale poporului ro
min, voința sa nrinfrintă de a-și 
făuri un viitor fericit. Ele dove
desc că poporul nostru are in 
fruntea Iui un conducător pro
fund devotat intereselor oameni, 
lor muncii, Partidul Muncitoresc 
Romin, avangarda clasei munci
toare, care-1 călăuzește pe un 
drum just. (Aplauze puternice, 
ova/ii).

Partidul cheamă oamenii mun
cii la noi t-ealizări menite să facă 
economia țării mai puternică, via
ța oamenilor mai îmbelșugată și

ce împiedică desfășurarea mai frumoasă.
ală a schînibgrlor țaltnrale Patria noastră este bogată în 

tot felul de resurse naturale; 
poporul noslru este harnic, talen
tat, însuflețit de u.n fierbinte pa
triotism. Baza materială pe care 
ne sprijinim în construirea to- 
cialismului s-a întărit, experiența 
noastră a crescut.

Forța statului democrat-popu
lar se întărește necontenit Ne 
bizuim pe prieteni încercați de 
nădejde. Nu încape tndoială că, 
sub conducerea partidului, lumi
nosul program de acțiune al po. 
porului, care a fost elaborat de 
Congresul al ll-lea al P.M.R. și 
de Plenara C.C. al P.M.R. din

ra noastră, acei ce pțetind 
Iilor noștri dornici să vizi- 
S.U.A. amprente digitale ca 
criminali de drept comun, 
irile imperialiste americane 
:ă In relațiile cu Republica 
ară Romină, ca șl cu alte 
;oclaliste uzanțele Interna- 
e elementare, amestecîndti- 
treburile interne ale statu- 

lostru, jignind demnitatea 
îală a poporului romin și 
tlizind pe față răsturnarea 
ului democrat-popular.
ne îndoim cituși de puțin că 
ul de democrație populară

i intrat în funcțiune termocentrala 
frici de la Combinatul Chimic Nr. 1
zadrul Combinatului Chimic 
a intrat tn funcțiune ia 1 

irie o termocentrală eiec- 
:are va livra energia nece. 
,ec(iilor productive aleaces. 
iri întreprinderi, precum și 
i alte necesități. Construe 
loii termocentrale închină 
ă victorie zilei alegerilor 
putați în Marea Adunare 
iată.
erea instalată a noii tCrmo 
le este de 6000 kW. Ea fo-

piere și Satele din citeva raioane. 
Agregatele și utilajele cu care 
este înzestrată termocentrala sint 
produse în tara noastră de către 
uzinele „Mao Țze-dun" din 
București, Combinatul Metalur
gic Reșița, întreprinderile „Elec 
troputere“-Craiova, „Electromag- 
neliea“-București.

Proiectul a fost întocmii de 
..Iprochim", iar lucrările de con
strucție și montaj au fost efec
tuate intr-un timp scurt, de true, 
tul 5 construcții, întreprinderea 

și trustul 18 instala- 
: drept combustibil gazul

și va deservi combinatul ...Monchim 
: nr. 1. fabricile din apro- ții.

tot așa nu admite ca cineva să 
se amestece în propriile lui tre
buri. Vremurile cînd Rominia pu
tea fi tratată ca un vasal al ma
rilor puteri au apus pentru vecie 
Poporul nostru concepe relații cu 
alte țări numai pe baza strictei 
respectări a suveranității noa. 
stre naționale, a neamestecului 
in treburile noastre interne, a 
respectării dreptului fiecărui po
por de a avea orlnduirea pe care 
și-a ales-o. (Aplauze puternice).

mului în al doilea război mon
dial, lumea capitalistă s-a micșo
rat mult, iar socialismul a ieșit 
din cadrul unei singure țări 
transformindu-se într-un puternic 
sistem mondial.

Demagogia fățarnică a apolo
geților „democrației" burgheze și 
amenințările adepțiior politicii „de 
pe poziții de forță" nu sint in 
stare să conteste adevărurile uni
versal valabile ale marxism.leni
nismului, pe deplin confirmate de 
intreaga desfășurare a istoriei. 
Creșterea agresivității cercurilor 
conducătoare ale imperialismului 
dovedește nu forță, ci slăbiciu
nea crescindă internă a acestuia. 
Optimismul lor de paradă nu 
poate ascunde faptul ca asistăm 
ia continua dezvoltare a crizei 
generale a capitalismului, la as
cuțirea tuturor contradicțiilor lui. 
Se adincesc mereu ciocnirile de 
interese Intre țările imperialisie, 
crește avintul luptei pcpoarelor 
împotriva colonialismului, răbuf
nește tot mal puternic revolta 
maselor muncitoare impotriva ais- 
temului inuman al exploatării ca
pitaliste.

Zadarnic agită Imperialiștii go. 
gorița „exportului revoluției"; 
zadarnic încearcă să ascundă rea
litatea din țările occidentale cu 
basme dulcege despre „capitalis
mul popular" și „pacea socială1'. 
In fiecare țară capitalistă există 
factorii care generează lupta de 
eliberare a maselor, lupta pentru 
transformarea revoluționară a 
societății. Experiența istorică do
vedește că nici înșelăciunea și 
mistificarea, nici încercările de 
subminare a statelor socialiste 
tiu pot prelungi la infinit existen
ța sistemului capitalist. Realita
tea demonstrează că in timp ce 
forțele capitalismului slăbesc, In 
timp ce continuă procesul de des
compunere șl putrezire a capita, 
lismului, forțele socialismului sint 
în plină ascensiune și ciștigă noi 
și noi victorii în întrecerea isto
rică intre capitalism și socialism. 
Victoria In această întrecere va 
aparține socialismului! (Aplauze 
îndelungate).

cudecembrie 1958 va fi înfăptuit_
succes. Pentru acest program 
FrontuJ Democrației Populare vă 

cheamă să vă dați votul. (Aplau
ze puternice).

Votul poporului nostru în ale
gerile pentru Marea Adunare Na
țională va fi un vot pentru poli
tica internă și externă a parti
dului nostru : politica de dezvol
tare economică și culturală a 
patriei, de asigurare a bunei 
stări a poporului, de întărire a 
statulut democrat-popular, politi
ca de consolidare continuă a uni
tății țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică, de coexis
tență pașnică cu toate popoarele, 
de vigilență față de uneltirile 
dușmanilor păcii și socialismului, 
de grijă pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei noa. 
stre. (Aplauze).

Partidul nostru este convins 
că votul poporului va constitui o 
nouă și puternică expresie a uni
tății politico-morale a poporului 
muncitor, a hotăririi sale de a-și 
Închina toate forțele cauzei apă
rării păcii, construirii sociali», 
ntalui, a înfloririi patriei noastre 
scumpe și ■ ■■ " " " ‘J "
trai al 
(Aplauze).

Trăiască 
nitatorul . ___
muncitor — Partidul Muncitoresc 
Romin t

Trăiască patria noastră, Repu- 
bilca Populară Romtnă 1

Trăiască poporul muncitor ro
min, constructor al socialismu- 
Inf I

(Aplauze puternice. îndelung 
repetate. Asistența In picioare 
ovafionează îndelung pentru par
tid, pentru Comitetul Central al 
partidului, pentru victoria In ale
geri a Frontului Democrației 
Populare).

ridicării nivelului de 
celor ce muncesc

inspiratorul și orga. 
victoriilor poporului

Succese în cinstea 
zilei de 3 februarie

In ziua de 1 februarie colecti 
vul de muncitori, tehnicieni și in
gineri ai întreprinderi de foraj 
nr. 1 dn cadrul trustului petroli
fer Oltenia au raportat cu mîn- 
drie că în cinstea alegerilor de 
la 3 februarie au depășit planul 
de foraj pe luna ianuarie cu 687 
do metri.

Printre brigăzile de sondori e- 
vidențiate se numără cea condu
să de Constantin Muscalu de la 
sonda 155 care a depășit planul 
de foraj cu 100 la sută, brigăzile 
lui Nicolae Topală de ia sonda 
470, Nicolae Crăciun de la sonda 
134 și altele

Urmați cu devotament 
îndrumările partidului...

— Adunarea cetățencescă din orașul Pașcani —

In sala cinematografului C,F.R. 
Pașcani sute de oameni ai mun
cii au participat joi la adunarea 
cetățenească pentru cFcumțcrip- 
ția unde este candidai al F.D.P. 
în alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională, marele nos
tru scriitor, academicianul Mihail 
Sadoveanu.

Tov. lorgu Mihai prim secretar 
al Comitetului raional de partid 
Pașcani, a vorbit despre politica 
consecventă de pace a statuiui 
nostru, subliniind eforturile oa
menilor muncii care, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, lup
tă pentru o viață fericită. Vorbi
torul a scos în relief principalele 
realizări obținute de cei ce mun
cesc din țara noastră, in raionul 
Pașcani în domeniul învățămin- 
tuiui public, de pildă, funcționea
ză în prezent 50 de școli, elemen
tare de 4 ani, 14 școli de 7 ani, 
o școală medie mixtă, o școala 
medie serală pentru tinerii mun
citori. Procentajul elevilor școla
rizați este de 100 la sută. Cartea 
a devenit un bun de preț al ma

Tineretul este chemat 
să pună în slujba înfloririi patriei 

tot entuziasmul său creator
Intîlnirea tov. V. Trotin cu alegătorii

i ZELETIN (prin telefon de la co- 
1 respondents nostru). Freamătul 

s-a Întețit la amiază, cînd au 
început să sosească la Zeletîn, 
din comunele vecine, sute de 
țărani muncitori din circum
scripția electorală nr. 6 unde 
candidează tovarășul Virgil,Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. ăl 
U.T.M. Pînă la deschiderea a- 
duriării, țărani muncitori, înto
vărășiți sau cu gospodării indi
viduale din comunele Lehancea, 
Căbești, Frumușelu, Boghoști, 
Podu Turcului, mecanizatori de 
la S.M.T. — cu toții au încins 
hore moldovenești.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Sava Tăbăcaru, secre
tar al Comitetului raional de 
partid Zeletin. Vorbitorii în
scriși la cuvînt și-au exprimat 
profundul atașament față de 
partid, a cărui preocupare prin
cipală o constituie ridicarea ni
velului de viață al maselor. în 
cuvîntul său, tov. Vasile Igescu, 
președintele sfatului popular ra
ional, a arătat că și în raionul 
Zeletin țăranii muncitori pășesc 
tot mai încrezători pe drumul 
agriculturii socialiste, drum a- 
rătat de partid. Numai în de
curs de un an s-au creat 66 de 
noi gospodării colective și întovă
rășiri. In prezent, în raion exis
tă 110 întovărășiri și gospodării 
colective. Prin auto-impunere s-a 
realizat un important număr de 
construcții, printre care 6 școli, 
3 cămine culturale etc. S-a 
construit de asemenea șoseaua 
ce leaqă Adjudul de centrul ra
ional. în comuna Podu Turcului 
s-a construit și s-a dat în folo
sință un complex veterinar, un 
combinat de prelucrare a stru
Qfi 0 fi fi fifiAfiJLfiJLPJlfiJLfifiJLfifiJLfiJLfiJLftJUL^^ fiJLfiWLfiWLfiJLfifiJLWLfiJ^^

Pe semne că nu sînt un om 
întreg : îmi lipsește sentimentul 
invidiei. Ce este aceea invidia, 
știu — din cărți. Dar înlăuntrul 
meu, n-am simțit niciodată. Asta 
nu înseamnă că nu mi s-a întîm- 
plat să tînjesc după unele 
lucruri pe care nu le-am avut, 
însă, atît; mi-i necunoscută piz- 
muirea pentru omul care are ce 
n-am eu și ce aș dori să am...

Unde s-a mai văzut ca tatăl 
să-și invidieze odrasla ? Hotă- 
rît lucru, nu-mi invidiez băiatul 
care duce o viață, poate nu 
de-a dreptul fericită, dar mult 
mai îndestulată decît am dus-o 
eu. Nu-l invidiez, dar uneori — 
rechemînd anume amintiri cu 
umbre care iscă alăturări — H 
jinduiesc îndestularea.

Iată, băiatul meu e student, 
e cuviincios îmbrăcat șl are o 
servietă în care își poartă 
cursurile și caietele. Mie nu 
mi-a fost dat să ajung la uni
versitate, iar în atîtea ierni cîte 
n-aș mai ști să număr, ghetele 
mele Căkau fără pingele. în ce 
privește servieta... Ah ! acesta e 
un capitol cu totul special în 
viața mea de școlar. Și nu nu
mai de școlar.

Aș vrea să nu rîdeți de mine. 
Cui îi vine la socoteală să se 
știe ridicol? Totuși, sînt încre
dințat că fiecăruia i s-a întîm- 
plat ceva asemănător în viață. 
Anume : să-i nască inima o do
rință, o dorință fierbinte, apri
gă, sfredelitoare, și să nu și-o 
împlinească niciodată. Se zice 
că visul de aceea este vis și e 
frumos, fiindcă nu se împli
nește. Protestez din răsputeri. 
Eu unul nu dau doi bani pe vi
surile neîmplinite. Știți voi că 
și azi, ajuns nel mezzo del cam- 
min di nostra vita (la jumătatea 
căii vieții noastre), păstrez în 
inimă un gol imens fiindcă nu 
mi s-a împlinit un vis din anii 
copilăriei ? Da, visam și eu să 
am un ghiozdan de spate. Și nu 
l-am putut avea niciodată. Tata 
trebuia să îngrijească de patru 
feciori. Cel mai mare a avut 
ghiozdan de spate— eu eram cel 
mai mic, bani pentru asemenea 
„lux" n-au mai ajuns pînă la 
mine. Așa că și azi tînjesc după 
ghiozdan de spate... Dar vă în
treb : azi, cînd aș putea să mi-1 
cumpăr, ce haz ar mai avea să 
port în spinarea mea adusă, a- 
ceastă podoabă fabuloasă a co
pilăriei școlărești ? Cheliei mele, 
numai astă tichie de mărgăritar 
îi mai lipsește I Iată cum, toată 

$elor populare și. în raionul Paș
cani; 95.000 volume foinfea2ă 
fondul de cărți al bibliotecilor 
existente îiî cele 61 cămine cultu
rale; la adesiea se adaugă peste 
14.000 volume cu care este în
zestrată biblioteca raională.

Mecanicul de locomotivă Petre 
Foca,. Gheorghe Bordeianu, secre
tar al sfatului popular oră^en sc 
Pașcani și aiții au arătat grija 
partidului și guvernului pentru 
continua ridicare a nivelului de 
trai al poporului muncitor, anga

Scrisoarea adresată de acad. Mihaii Sadoveanu 
akgator Hor din circumscripția electorală Pașcani

Reținut în București de o boală 
grea, regret că nu pot lua parte 
la adunarea de mine.

Salut cu dragoste pe vrednicii 
mei pășcăncni cu deplină încrede
re în judecata lor dreaptă la ale
gerile pentru Marea Adunare 
Națională din 3 februarie, dove
dind astfel că prețuiesc cum se 
cuvine schimbările bune care s-au 

gurilor.; s-a amenajat un local 
de cinematograf Tot în cursul 

’acâstui an vor fi date în folo
sință clădiiet școlii medii și a 
casei de cultura raionale.

Tovarășa Aneta Ionescu, vor
bind despre drepturile cetățe
nești de care se bucură azi fe
meile din țara poastră, a amin
tit că în trecut sub regimul bur- 
ghezo-moșteresc ele erau înjo
site, lipsite de cele mai elemen
tare drepturi. Acum femeile par
ticipă la conducerea treburilor 
statului. Vorbitoarea a titat ca 
exemplu faptul că îh prezentele 
alegeri, un număr de’ 6 femei din 
regiunea Bacău au fost propuse 
candidate ale .F.D.P.

Utetnistul Vasile Boțoc a vor
bit în numele tinerilor întovără
șiți din comuna Căbești: El a 
vorbit despre dragostea ne
mărginită a utemișților față de 
partid, despre hotărîrea lor fer
mă de a dovedi deplin devota
ment față de politica partidului, 
îndrumați de comuniști — a spus 
el — noi ne angajăm să popu
larizăm hotărlrile plenarei din 
decembrie a partidului și să ob
ținem recolte mai mari, iar sur
plusul de cereale să-l vindem 
statului, contribuind astfel la 
asigurarea fondului central de 
cereale al statului. Țăranii mun
citori merg neabătut pe drumul 
arătat de partid — acesta e dru
mul vieții noastre noi, a înche
iat Vasile Boțoc.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, candidat al F.D.P. 
în această circumscripție electo
rală. Expunerea sa a fost ascul
tată cu multă atenție și subli
niată în repetate rînduri de a- 
plauzele alegătorilor. în prima 

„FERICIREA
să te naști

viața mea de elev mi-am împa
chetat cărțile și caietele într-un 
ziar și le-am legat cu o sfoară.

M-am gîndit, mult mai tîr- 
ziu, să împlinesc dorința mea 
fierbinte, indirect, prin progeni
tură. în adevăr, cînd băiatul 
meu a intrat în clasa întîia pri
mară, am vrut să-l cumpăr un 
ghiozdan de spate. Vai 1 băiatul 
mi-a declarat ritos că el vrea 
o servietă, ca s-o poarte în 
mină, de ureche. I-am cumpă
rat-o, ca să nu ajungă la adînci 
bătrîneți cu un gol imens în 
inimă. însă eu urma să păstrez 
mai departe acel gust amar al 
visului , neîmplinit, ne&nplinit 
nici măcar indirect ti mult 
prea tîrziu.

O să vi se pară straniu, dar 
mie totdeauna viața de om să
rac mi-a apărut sub forma unui 
șvaițer: golurile mai mari și 
mai multe decît părțile căr
noase 1...

„Intr-o casă bine ortnduită șl 
bine gospodărită — zice Goethe 
în „Vocația teatrală a lui Wil
helm Meister“ — copiii încearcă 
un sentiment care, desigur, le e 
comun cu șoarecii și șoriceii: 
ei urmăresc toate crăpăturile și 
toate găurile prin care ar putea 
să ajungă la bucatele oprite. 
Ei se desfată de acele bucate cu 
frica ascunsă și voluptoasă, și 
într-asta stă, cred, în bună par
te, fericirea copilăriei". Iar mai 
la vale, autorul lui „Faust" ne 
spune că „puține sînt bucuriile 
visate care să se poată compara 
cu sentimentul pe care-1 în
cearcă" un copil cînd izbutește 
să șterpelească din cămară 
„două sau trei prune uscate".

Care va să zică, pruna uscată 
ia locul, aici, mărului oprit din 
Paradis, care, îspitindu-i pe 
străbunii noștri, le-a adus bles
temul veșnic. Cu o deosebire : 
pruna șterpelită din cămară nu 
te încarcă de blesteme, ci con
stituie „fericirea copilăriei". Se 
poate. Se poate... dacă tot res
tul e paradis. Eu cunosc copii 
care s-ar fi mulțumit, nu cu 
prune uscate, ci cu o lingură de 
iahnie. Și cunosc mame care 
n-ar fi interzis copiilor să intre 

jîndu-se să lupte pentru tradu» 
cerea în viața a sarcaiilor trasa
te de plenara din decembrie 1956 
a C.C. al P.MR.

Cei prezenți la adunare și-au 
exprimat vo.nța de a da votul lor 
scriitorului de frunte al țării, Mi
hail Sadoveanu, care a copilărit 
pe aceste meleaguri moldovene.

Neputînd participa la aduna
re, fiind suferind, acad. Mihail 
Sadoveanu a trimis alegătorilor 
următoarea scrisoare: 

săvîrșit, se săvîrșesc și se vor mai 
săvîrși in Republica noastră 
Populară.

li îndemn. să urmeze cu devo
tament îndrumările partidului și 
le urez — ca unor frați prea iu
biți — sănătate, ca să se bucure 
de roadele muncii lor în țara li
beră și fericită.

MIHAIL SADOVEANU 

parte a cuvîntării sale, vorbito
rul s-a referit la marile victorii 
realizate de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, pe dru
mul industrializării socialiste. 
Vorbind despre noua înfățișare 
a regiunii Bacău în anii puterii 
populare, tovarășul Trofin a 
spus : „Regiunea Bacău, atît de 
frumoasă și bogată, a fost crunt 
exploatată în trecut de către co
roana regală, de capitaliști și de 
moșieri. In anii regimului demo
crat-popular la Moinești, pe Va
lea Zemeșului, au răsărit adevă
rate păduri de sonde. Datorită 
acestui fapt, din bazinul petroli
fer al Moldovei se extrage as
tăzi de 32 de ori mai mult țiței 
decît pe timpul stăplnirii bur- 
ghezo-moșierești. Eaificator în 
ceea ce privește dezvoltarea 
regiunii Bacău este progre
sul realizat în ramura ener
getică. între anii 1950—1955, 
producția de energie electrică a 
crescut cu 282,8 la sută. Falnic 
se înalță pe meleagurile regiunii 
Bacău, corpul în construcție al 
hidrocentralei ,,V. I. Lenin" de la 
Bicaz. în cea de a doua jumă
tate a anului 1957 va intra în 
funcțiune laminorul de țevi de 
la Rbman.

Pentru tineretul patriei noastre 
—- a continuat tov. Virgil Trofin 
—care trăiește vremurile pe care 
le-au visat cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, cuceririle po
porului nostru sînt cuceriri fără 
precedent. Tineretul patriei noa
stre este chemat de aceea să 
pun*î în slujba continuei înflo
riri a patriei, în slujba construi
rii socialismului, toată hotărîrea 
și entuziasmul său creator.

C. ANDREESCU

de Lascâr Sebastian

în cămară, dacă ar fi avut că
mară și dacă soțul lor ar fi fost 
domnul consilier aulic Johann 
Kaspar Goethe.

în ce mă privește, nu o dată 
m-am dus la școală fără să iau 
„mica gustare", și nu o dată 
m-am întors, la amiază, acasă, 
fără să găsesc pe masă dliceva 
decît binecuvîntatul „codru de 
pîine". Nu mă laud: mă podi
desc amintirile. » <

Așa, îmi mai aduc aminte, că 
pe la paisprezece anî, ca să pot 
să continui „studiile", a trebuit... 
să mă las de școală. Să vă spun 
de ce. Adică v-am și spus : tata 
avea pe cap patru feciori. Aata 
însemna patru uniforme, patru 
perechi de ghete, patru rînduri 
de cărți, patru taxe școlare, pa
tru... Vă închipuiți, desigur, că 
tata a fost milionar ? Aș 1 Abia 
a izbutit să-i țină, de bine de 
rău, la învățătură pe cei doi frați 
mai mari. Pe cel de-al treilea și 
pe mine, prîslea, directorii li
ceului ne trimiteau din clasă a- 
casă cel puțin de vreo patru ori 
pe an, sub cuvînt că tata „ne
glijase" să plătească taxa. Dar 
nu era adevărat: tata nu negli
jase nimic ; el bietul, nu pridi
dise. Și atunci — cum zic — 
m-am lăsat de școală și „am in
trat în lume". - (Mi se pare că 
așa se spune despre fetele mari 
din lumea bună care se duc la 
primul lor bal). Vreau să spun 
că m-am dus să-mi cîștig pli
nea. Am devenit — cum să mă 
exprim ca să nu fie prea de ru
șine ? — ajutor de vizitiu la o 
distilerie de lichioruri. învățam 
seara, cum puteam, și-mi dădeam 
examenele „în particular". De 
pe urma slujbei mele, să nu 
vă închipuiți că m-am ales cu 
vreo puternică înclinație pentru 
lichior. Dimpotrivă : nici azi, a- 
juns om în toată puterea cuvîn- 
tului, nu-s amator de așa ceva, 
în schimb, am prins mare dra
goste de cai, o dragoste care nu

TELEGRAME
Excelenței Sale

Dr. PElkb GROZA 
Pieșeainteie Preziaiuiui h.aru Aaundn Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

Guvernul și poporul indian, împreună cu mine, mulțumesc 
călduros Excelentei Voastre și prin dvs. guvernului și poporului 
romin pentru binevoitorul dvs. mesaj de felicitări și urări trams 
cu ocazia aniversării Republicii india.

RAJENDRA PRAȘAD 
Președintele Republicii India

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

In numele guvernului și poporului Indian și al meu personal, 
mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului romîn 
pentru binevoitorul mesaj de felicitări și urările ce n<-ați adre
sat cu prilejul aniversării republicii noastre.

Vă asigur și din partea mea de aceleași sentimente ca cele 
exprimate de dvs.

JAWAHARLAL NEHRU
Primul Ministru al Republicii India

Sonde trezite la viață
PLOEȘTI (de la corespondentul împreună cu maistrul operator 

nostru) Ion Mircha, tînărul inginer a luat
Carnetul de U.T.M. poate îl 

mai poartă în buzunarul stîng de 
la haină, acolo, aproape de inimă. 
Totuși inginerul Ștefan Costea 
este acum comunist. Iar pentru a 
dovedi că ești comunist e necesar 
să dai grai unor fapte. Inginerul 
petrolist Ștefan Costea a dovedit 
că poate face acest lucru. El este 
azi nu numai simplu inginer, dar 
și șef al secției I-a Pîscov din 
sectorul petrolifer. Abia s-a scurs 
o lună de zile din anul acesta și 
secția lui a și ajuns fruntașă pe 
sector.

Infor
Vineri Ia amiază s-a înapoiat 

în Capitală, tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care a 
participat la Praga la lucrările 
celei de a 13-a sesiuni a Comite
tului Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale.

La sosire, pe aeropprtul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Nieo- 
lae Ceaușescu, Constantin Pîrvu. 
lescu, Ștefan Voitec, Liuba Chi- 
șinev-schi, Mihai Marin. Stelian 
Moraru, I. Dobre. N. , Popescu, 
președinți al comitetelor centrale 
ale sindicatelor, șefi ai secțiilor 
C.C S., activiști ai sindicatelor.

*
Vineri dimineața a plecat din 

portul Constanța vasul romînesc 
„Mangalia**, care transportă da
rul Crucii Roșii a R.P.R.. acor
dat poporului egiptean, format 
din 5.670 kg. medicamente.

Pe bordul vasului „Mangalia" 
a plecat spre Egipt și o delegație 
a Crucii Roșii a R.P R., formată 
din dr. Octavian Sferdean și dr. 
Ion Grozdea, membri a.i Comite
tului Central al Crucii Rcșii a 
R.P.R., care vor în-mi na Societă
ții Egiptene de Semilună Roșie, 
darul Crucii Roșii a R.P.R.

♦
Pe baza înțelegerii intervenite 

între guvernul R.P.R. și guvernul 
R.P.F.I. în octombrie 1956, 
la Brioni, între 17 ianuarie și 
1 februarie 1957 au avut loc la

« CCsarac
s-a stins nici pînă în zilele noa
stre. Asta se trage de acolo că 
am găsit în privirea blajină a 
cailor și pe catifeaua moale și 
caldă a botului lor mai multă 
înțelegere și prietenie decît la 
stăpînii lor și-ai mei. Dar asta 
e altceva.

Partea dureroasă a unor a- 
mintiri de soiul acesta nu-i că 
un băiat cunoaște foamea, că-și 
încropește învățătura cum dă 
dumnezeu, că n-are pingele la 
ghete, că visează în fiecare 
noapte ghiozdanul de spate și, 
eventual, vreo prună uscată. 
Nu. Ce-i mai dureros aici e că 
acel băiet capătă amărăciune în 
suflet și încruntare în priviri. 
Și de timpuriu i se strică sfînta 
bucurie de a trăi. Mărturisesc 
însă că, în ce mă privește, am 
avut noroc. Să nu mă întrebați 
cum s-a întîmplat, căci n-aș ști 
să vă spun, fiindcă nici pro
priile mele amintiri nu mă lă
muresc. Știu atît: copil fiind, 
m-am pomenit în sala „Ovidiu" 
de pe strada Birjarii-Vechi, unde 
se ținea o întrunire socialistă. 
Ce anume și cît voi fi priceput 
eu atunci din cele cuvîntate de 
socialiști, rămîne o taină de ne
pătruns a copilăriei mele. Vorba 
e că de atunci m-am dus mereu 
la întrunirile socialiștilor. Am 
ajuns și la clubul din Sfîntul 
Ionică. Mai tîrziu am putut să 
mă deslușesc de ce mă trăgea 
ața către clubul socialist. Deve
nise limpede : fiindcă amărăciu
nea din suflet și încruntarea 
din priviri se transformau vă- 
zînd cu ochii într-o răzvrătire 
dătătoare de viață și nădejdi. 
Sărăcia atîta are bun: că-ți 
trezește răzvrătirile sufletului, 
încolo, nu face nici cît o ceapă 
degerată.

Pe vremea aceea — îmi amin
tesc — am avut un schimb de 
cuvinte ilustrativ cu o mătușă, 
nu prea procopsită nici ea, însă 
cu mentalitatea unui burjui în
carnat. Toată familia noastră, 
invitată la masă, se adunase de 
mult în casa mătușei. Numai eu 
întîrziam. Mă dusesem la în- 
mormîntarea lui Gherea. Cînd. 
în sfîrșit, mi-am făcut intrarea. 

inițiativa de a reda producției son
dele părăsite. Așa este cazul son
dei nr. 2 Creditul miner, care a 
fost părăsită de capitaliști cu 29 
de ani în urmă. Azi ea a fost re
dată producției și zeci și zeci de 
tone de țiței ies la iveală.

Dar această sondă nu este sin
gura. Multe alte sonde abando
nate vor învia, iar aurul negru va 
curge din belșug. Cu un astfel 
de succes întîmpină secția condu
să de tînărul inginer alegerile de 
la 3 februarie.

mâții
București tratative între delega
țiile celor două țări, în vederea 
rezolvării problemei biproprietă- 
ților de pe frontiera romîno- 
iugoslavă. IK

Cele două delegații au căzut de 
acord să se instituie o Comisie 
mixtă care să stabilească situa
ția acestor biproprietăți, urmînd 
ca delegațiile să continuie trata
tivele după terminarea lucrărilor 
Comisiei mixte.

Tratativele au decurs într.o 
atmosferă de colaborare și prie
tenie.

'■*
Ca urmare a propunerilor făcu

te în consfătuirea oamenilor de 
teatru organizată recent de Mi
nisterul Culturii, Teatrul Tinere
tului a hotarîi reluarea spectaco
lelor cu discuții. Primul specta
col va avea loc marți 5 februa
rie a.c. ora 14, cu piesa „Mult 
zgomot pentru nimic" de Shakes
peare. La spectacol sînt invitați 
oameni de teatru, ziariști, res
ponsabili culturali, tineri specta
tori.

♦
Vineri 1 februarie a.c., dl. An

tonios Poumuouras, ambasadorul 
Greciei la București, a făcut o 
vizită acad prof. P. Constanți- 
nescu-Iași, ministrul Cultelor, in- 
teresîndu-se cu această ocazie de 
situația cultelor în Republica 
Populară Romînă.

(Agerpres)

mătușa m-a luât din 
flînd unde am întîrziat 
m-a ocărit în felul următor :

— Uite la el. mucosul 1

^curt. A- 
,atîta".

N-are 
ciorapi în picioare și se tine de 
socialism.

Cu acea frondă care uneori 
șade bine unui băiețandru. am 
fost replicat mătușei :

— Mă țin de socialism, toc
mai fiindcă n-am ciorapi în pi
cioare I

Cam acestea sînt, deocamdată, 
amintirile. însă am uitat de ce 
am început să le depăn. A, dai 
Din două pricini : întîi, fiindcă 
am recitit de curînd una din 
cărțile de amintiri ale lui Ana
tole France : La vie en fleur 
(„în floarea vieții") și apoi, 
fiindcă imediat m-am gîndit la 
tînăra mea odraslă.

Să mă lămuresc : Anatole 
France e o veche dragoste a 
mea. Nu așa, că adică îmi place 
să-l citesc. Asta ar fi prea pu
țin. Ii sorb fiecare pagină, fie
care rînd. însă, recitind cartea 
pomenită, m-am supărat cum
plit că ultimul capitol al cărții 
se intitulează „Fericirea să te 
naști sărac". înțeleg. Marele 
vrăjitor al graiului franțuzesc 
cată să ne convingă că huzurul 
lipsește pe om de bărbăție și 
inteligentă ; iar sărăcia te în
vață „adevăratul preț al bunu
rilor de folos în viață”, cum zice 
el însuși. Firește, e aici o diră 
de adevăr. Dai* să clamezi chiar 
așa de ritos că e o „fericire să 
te naști sărac” I Eu unul aș fi 
cedat bucuros această „fericire" 
tuturor îmbuibaților societății 
burgheze. Și iată, așa am înce
put să-mi amintesc de sărăcia- 
copilăriei mele. Și tot așa, prin 
comparație, m-am gîndit la con
dițiile de viață, astăzi, ale bă
iatului meu.

N-a vrut băiatul ghiozdan de 
spate și are servieta pe care și-a 
dorit-o ; pînă acuma, nu mi l-a 
trimis nimeni plocon acasă fiind
că tata a neglijat să-i plătească 
taxele; ca să-și continuie stu
diile nu trebuie să se lase de 
învățătură și să devină „ajutor 
de vizitiu" ; iar socialismul... el 
se ține de socialism nu fiindcă, 
din fericire, n-ar avea ciorapi 
în picioare..

Totdeauna am fost încredințat 
că e mai bine să nu uiți trecu
tul. Că e bine să ți-1 amintești 
cu glas tare. Ca să-l cunoască 
și cei tineri, pentru a cunoaște 
prețul condițiilor prezente. Așa 
că, poate, o să-mi mai amintesc, 
în curînd, cîte ceva...
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De obicei materialele unei anchete sînt precedate de 
un text introductiv prin care se aduce la cunoștință cititorilor 
cum și în ce scop a fost organizată incursiunea reporterilor 
în domeniul la care se referă.

Întrucît însă scopurile prezentei anchete ce ne poartă 
prin labirintul unor practici electorale existente astăzi în ță
rile capitaliste sînt destul de evidente, renunțăm la introdu
cerea de rigoare pentru a vă prezenta alegerile burgheze 
fără fard.

Scriitorul american John Steinbeck
DESPRE ALEGERILE DIN S. U. A

Reclama și inițiativa
PARTICULARĂ

Nimic nu se fade în America 
fără Stimulentul reclamei. Cu a- 
tît mai puțin se concep „alegeri 
libere" fără reclame. Acel poli
tician care visează un fotoliu în 
Congresul S.U.A. trebuie să gă
sească cșle mai năstrușnice for
me de reclamă ca să-și asigure 
.voturile concetățenilor săi.

In toată perioada campaniei 
electorale, viitorul congresmen

bilizează întreaga familie pen
tru a-si transforma limuzina în- 
tr-un impunător car alegoric (fo
tografia de sus).

In asemenea împrejurare se 
lasă neapărat fotografiat (așa, 
cu .totul întîmplător desigur) 
pentru ca eventualii săi alegă
tori să-l cunoască pe de o parte 
ca un familist convins, iar pe 
de altă parte ca pe un iscusit or-

Cum poate fi recunoscut un candidat în S.U.A. ?
Cînd un ticălos descoperă dintr-o dată că inima lui bate pentru binele tuturor, cînd un glob- 

trotter bogat nu mai frecventează casele de tolerau ță; cînd un businessman caută subit prietenia negri
lor, a muncitorilor și a jucătorilor de boseboll, pe scurt, cînd dintr-un Soulus se face peste noapte 
Poulus atunci să nu vă închipuiți cumva că ar fi vorba de un om cu însușiri de cameleon, ci pur și 
simplu de un candidat american.

Cum se comportă un veritabil candidat yankeu pe plan politic ?
Candidatul este in primul rînd contra comu nismului. Avînd în vedere tnsă că acest adversar 

n-are nimic comun cu jaful, cu nedreptatea socială și cu corupția — calamități împotriva cărora can
didatul trebuie să ia atitudine, dacă vrea să pună mîna pe voturi — el își îndreaptă atacurile împo
triva afacerilor necurate ale guvernului.

Alegeri „cinstite4

ganizator al inițiativei particu
lare.

In fotografia de jos îl 
întilnim pe același senator Ben
der, care în ajunul alegerilor 
vine in „contact" cu poporul 
prin intermediul cîtorva școlari 
și a unui reprezentant al F.B.I.- 
ului. După cum vedeți, candida- 
ții respectă tradiția; surîd de 
rigoare.

închipuiți-vă cum 
ar arăta un sediu de 
votare înconjurat de 
trupe înarmate și 
o urnă păzită de 
cerberi în uniforma 
militară. Mergeți mai 
departe cu imagina
ția și gîndiți-vă cu-m 
v-ați simți dacă în 
ziua alegerilor ar 
trftbul să treceți în 
revistă sute de sol
dați de pază alintați 
de-a lungul drumu
rilor ce duc spre lo
calul de votare. Ei 
bine, pentru a trăi 
un asemenea coșmar

sub pază ••• militară 
alegătorii din Phenix 
City (S.U.A.) n-au 
trebuit să recurgă îa 
imaginație, ci la 
proprii lor ochi.

Despre cele înttm- 
plate ta orașul lor 
ta ziua . alegerilor 
„New York Herald 
Tribune" a scris ur
mătoarele :

„Alegeri cinstite. 
Militari tnarmați 
stau de pază ctnd 
cetățenii din Phenix 
City se duc la urne" 
(vezi facsimilul). 
Ziarul a ținut să 
precizeze că „ochiul

vigilent al militari
lor înarmați" a fost 
necesar pentru a se 
împiedica actele de 
corupție politică. Nu 
știm dacă „paza" 
armată a ferit urna 
de vot din Phenix 
City de corupția tra
dițională, dar este 
semnificativ faptul 
că în „lumea liberă" 
a dolarului baionete
le militare și bastoa
nele polițienești sînt 
considerate indispen
sabile pentru desfă
șurarea unor așa 
zise „alegeri libere".

1001 fraude electorale

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 31 isnuarie 
dl. E. A. Vuorl, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Finlandei în U.R.S.S., a oîerit un 
dejun în cinstea d-lui K. A. Fa- 
gerholm , primul ministru al Fin
landei

La dejun au participat N. A. 
Bu.ganin, N. S. Hrușciov, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, miniștri 
ai U.R.S.S.

împreună cu primul ministru 
K. A. Fagerholm la dejun au 
participat ceilalți membri ai de
legației finlandeze, precum și 
persoanele care însoțesc delega
ția.

Dejunul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, prietenească. 
S-au rostit cuvintări.

In cuvîntarea sa, primul minis
tru K. A. Fagerholm a spus între 
altele :

Ieri v-am exprimat dv. domnu
le prim ministru, speranța că 
vizitele reciproce intre țările 
noastre, care s-au desțășurat sub 
semnul bunei vecinătăți și care 
s-au dovedit a ți aiit de plăcute 
și remarcabile, vor continua șt 
pe viitor. Acum am onoarea, ca 
in numele guvernului Finlandei, 
să vă invit pe dv. domnule prim * 
ministru și pe dv. domnule Hruș
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. să 
Vizitați Finlanda. Colegii mei de 
guvern și eu personal nutrim 
sincera speranță că veți conside
ra cu putință acceptarea acestei 
invitații și că veți sosi la noi 
încă In primăvara aceasta. Noi 
am dori să vă arătăm ce face 
Finlanda, cum trăiește ea, și sd 
contribuim tn felul acesta la o 
înțelegere și o cunoaștere reci
procă mai bună.

Finlanda — a arătat K. A. 
Fagerholm tn încheiere — dorește 
să întrețină relații de prietenie 
eu marea sa vecină Uniunea So
vietică și este preocupată de sta-

bilirea unor contacte reciproce cu 
dumneavoastră, fiind profund 
conștientă că toate acestea sini 
și în folosul propriilor ei interese 
naționale.

A luat apoi cuvîntul, N. A. 
Bulganin care adres:ndu-se pri- 
mu;ui ministru al Flamandei a 
spus între altele :

Sîntem de acord cu dv. că în- 
tîlnirea noastră va contribui la o 
mai bună înțelegere reciprocă în
tre noi și va intări relațiile Intre 
cele două țări ale noastre.

Avind acest punct de vedere 
asupra contactelor personale, pre
țuim mult faptul că eu și N. S. 
Hrușciov am fost invitați să vizi
tăm Finlanda. Vă mulțumim dv. 
guvernului dv. și președintelui 
Republicii Finlanda, dl. Kekkonen 
pentru această invitație și o ac
ceptăm cu plăcere. în ce privește 
data vizitei cred că ea nu va 
prezenta mari dificultăți, avind 
în vedere relațiile existente intre 
țările noastre. Dumneavoastră ne 
invitați in primăvara anului a- 
cesta. Primăvara este un anotimp 
frumos.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov care a declarat între al
tele :

Sînt tntrutotul de acord cu ceea 
ce a spus aci Nikolai Aleksandro- 
viei Bulganin. Intre țările noastre 
nu există nimic ce ne-ar putea 
despărți. Noi dorim o puternică 
întărire a relațiilor de prietenie 
cu (ara dv. și întotdeauna năzuim 
spre aceasta. Noi vrem să avem 
aceleași relații prietenești și cu 
suedezii, englezii, norvegienii, 
danezii șl cu celelalte popoare.

Nikolai Aleksandrovici Bulga
nin a mulțumit pentru că ne-ați 
invitai să vizităm Finlanda. Aș 
vrea să vă exprim și eu mulțu
mirile mele, domnule prim-minis- 
tru. Noi vom pleca cu dragă ini
mă în Finlanda pentru a cunoaște 
mai îndeaproape viața țării .dv. 
viața harnicului popor finlandez.

CuYintarea lui J. Kâdâr 
in fața activului PMSU 

da la combinatul metalurgic 
din Csepel

BUDAPESTA 1 (Agerpres}. 
Ziarul „Nepszabadsag" a publi
cat la 31 ianuarie textul cuvîntă- 
rii rostite de Janos Kadar, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc.țărănesc ungar, la 
adunarea activului Partidului 
Muncitoresc Socialist L'ngar la 
combinatul metalurgic din Csepel.

In cursul ultimilor ani, a spus 
Kadar, au fost comise greșeli 
grave. Au fost încălcate deseori 
principiile socialismului. Și a- 
cum incă au loc greșeli, dar ele 
pot și trebuie să fie îndreptate I 
Muncitorii nu trebuie să asculte 
de uneltirile contrarevoluției. Ei 
nu trebuie să admită ca unele 
greșeli sau lipsuri ale noastre să 
poată îi folosite de dușmani pen
tru a desfășura o luptă fățișă sau 
ascunsă Împotriva puterii munci
torești.

Referindu-se Ia problema con
siliilor muncitorești, Kadar a su
bliniat că acestea au fost create 
in zilele contrarevoluției și fn 
ele au pătruns o serie de elemen
te cu totul necorespunzătoare ac
tivității lor. Sarcina constă tn a 
da activității» consiliilor muncito
rești o orientare justă.

In încheiere, Janos 
chemat la strîngerea 
partidului care de pe 
mără 150.000 membri 
mare forță.

Membrii activului au
hotărire în care se spune printre 
altele :

Comuniștii din Csepel sînt de 
acord cu măsurile energice luate 
tn cursul ultimelor săptămîni de 
guvernul revoluționar muncito- 
resc-țărănesc, împotriva forțelor 
contrarevoluționare și cere gu
vernului să ducă cu consecvență 
și ta viitor această politică ptnă 
ia zdrobirea totală a forțelor 
contrarevoluționare.

Kadar a 
rîndurilor 
acum nu- 
și este o

adoptat o

trebuie să se arate-în fața ma
selor veșnic surîzător și să facă 
orice pentru a demonstra ce ini
mă de aur are. cît de mult iu
bește copiii și animalele, cit de 
puțin interesat este în „afacerile 
murdare" ale... politicii.

Senatorul republican Bender 
pe care vi-1 prezentam în două 
momente electorale este un po
litician cu experiență în materie 
de vînătoare de voturi. Ori de 
cite ori pleacă în? turneu electo
ral pe cont propriu el își mo-

<

Furtul urnelor 
este una din cele 
mai bănoase afaceri 
intr-o țară capita
listă. Și în acest 
domeniu tnsă pot 
fi considerați cam
pioni așii fraude
lor electorale din 
S.U.A. Faptul că de 
mai mulți ani s-a 
constituit „Asocia
ția pentru votul 
cinstit" (Honest 
Bollot Association) 
nu a constituit nici 

obstacol în calea ho-cel mai mic 
ților de voturi.

Și acum citeoa din cele 1001 
de metode americane de spoliere 
a scrutinului.

1. Im despuierea scrutinului un 
membru al comisiei de validare 
rcprezentînd bineînțeles partidul 
aflat la putere anulează buletinele 
opoziției printr-un X aplicat cu 
ajutorul unei ștampile minuscule 
atașate inelului de la deget.

„de-a votarea"
Apucăturile 

electorale ame
ricane se trans
mit pare-se din 
tată-n fiu. Chiar 
dacă nu-1 toc
mai așa, apoi 
jocul „de-a vo
tarea" al aces
tor capii new- 
yorkezl este 
plin de semni
ficație. Basto
nul polițistului, 
ca element do
minant la acea
stă improvizată 
secție de votare 
în miniatură, 
spune poate 
mal mult dectt 
orice comenta
rii.

I i

2. Se depun în urne mii de vo
turi in numele unor persoane de 
mult plecate sau decedate.

3. Liste de alegători sînt siste
matic trucate pentru a deruta co
misiile respective.

4. In ziua alegerilor bande în
tregi de huligani și de indivizi 
care practică „votul pe bandă ru- 
lantd" sînt angajați să voteze de 
mai multe ori. Fiecare vot se plă
tește cu 10 dolari.

5. Cînd se face numărătoarea 
voturilor oamenii guvernului aș
teaptă rapoartele de la celelalte 
centre pentru a aprecia situația. 
Im nevoie, ei nu se dau tn lături 
să invalideze numărul de buletine 
necesar pentru a pune opoziția in 
minoritate.

6. Marea lovitură în materie de 
fraude se obține insă prin potri
virea „după nevoi" a aparatului 
de înregistrat și numărat voturi.

7. Rezultatele pot fi trucate și 
cu ajutorul așa-zisului „portofoliu" 
al voturilor celor absenți, care iși 
trimit buletinele prin poștă, dacă 
bineînțeles nu au acceptat mai 
înainte să le ,cedeze" in schimbul 
sumei de 50 de dolari. Așa se în-

de
a-

J
fîmpZd că aricind oficialii de 
centrele de vot au posibilitatea 
a răsturna rezultatele jucind 
ceastă carte a „portofoliului".

DIN TATĂ

tot fie vreo 20 de ani de 
aventurietul Anastasio. So
s-a ales — cu sprijinul unor- -■ pieșe-

SI 
a ctnd. 
e moza .

monopoluri din S.U.A.
dinte al statului Nicaragua. Acti
vitatea prezidențială- a iui senior 
Anastâșio a fost foarte fructuoasă. 
El și statul aveau buzunar comun 
și bineînțeles, președintele avea... 
partea Idyluk A trebuit într-ade- 
y$r să dțpună serioase eforturi ca 
să siringă o avere de vreo 60 mi
lioană de dolari, cu atît mai mult, 
cu cît 'bugetul anual al țării nu 
întrece —- 40 milioane de dolari.
Cu toate ..meritele" excepțio

nale ale președintelui Anastasio 
Somoza, nicaraguezii, nerecunoscă
tori, s-au răsculat împotriva lui 
și l-au expediat pe meleagurile 
de unde nu se va mai întoarce 
niciodată.

După ce 
stăpinii din 
cine să...
Nicaragua. Și au hotărît — pe Luis 
Somoza, fiul și moștenitorul de
functului președinte. Zis și făcut. 
Cînd au fost alegerile ?. Niciodată. 
Lui senior Luis i-au fost suficiente 
voturile primite în plic închis din 
S.U.A.

Așa ..se aleg" președinții in 
Nicaragua.

lucrurile s-au liniștit, 
S.U.A. s-au gîndit pe 
aleagă președinte în

„Scînteia tînereti’b>i“
?zg. 4-a 2 februarie 1957
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Armed Troops Keep Watch 
As Phenix City Goes to Polls

«• PROPUNERILE SOVIETICE

I

urmăresc scoaterea din impas 
a problemei dezarmării

Cruciafi electorali in sutană
în Utalia alegerile de tip ame

rican au, orice s-ar spune, un 
specific al lor, fiind pătrunse fi
rește de duhul preacuvioșilor 
demo-creștini, cu sau fără suta
nă, ai Vaticanului. Slujba lor 
electorală începe deobicei cu o 
rugăciune și se termină cu o a- 
natemă. Rugăciunea spre a in
voca „pronia cerească" pentru 
înfrîngerea stîngii în alegeri ; 
anatema pentru pedepsirea ori
căror cetățeni ai Italiei care ar 
cuteza cumva să-și dea votul 
partidelor democratice.

Iată cum sună rugăciunea 
prin care slujitorii plătiți ai Va
ticanului 
Fecioare
„...ajutor matern" în alegerile 
care au avut loc anul trecut în 
Italia.

s-au adresat sfintei 
spre a-i solicita un

Această fotografie a fost luată, după cum se vede, tn plină cam
panie electorală. Șomerul italian cire-șl „odihnește" trupul sleit de 
foame pa străzile Romei, cu greu ar putea fi convins că rugăciu
nile popilor Vaticanului ar putea să-I repună cindva In drepturile 
lui legitime de om.

„Amlntește-ți, o, prea îndură
toare Fecioară Maria, că nu s-a 
aflat niciodată ca vreun muri
tor de rînd să fi cerut sprijinul 
și oblăduirea Ta șl să ti rămas 
neajutorat.

Spre Tine îmi îndrept fața lși 
cu lacrimi in ochi, ca un păcă
tos ce mă aflu mă prosternez la 
picioarele Tale certndu-ti ocro
tire tn această grea încercare".

Cum s-ar zice „adevăr gră
iește" robul Vaticanului. Dacă 
lăsăm la o j>arte păcatele lui, 
apoi trebuie să-i dăm dreptate 
că alegerile au fost pentru 
demo-creștini „o grea încer
care'. Cu atît mai qrea cu cit 
afurisiții de comuniști și socia
liști au cules și în ultimele ale
geri mai multe milioane de vo
turi între care nu puține apar- 
ținind unor cetățeni catolici pe 
votul cărora odinioară Vaticanul 
se putea bizui fără grijă.

Ctnd s-a aflat rezultatul „ne
fericit" al scrutinului, clerul a 
pornit o adevărată cruciadă Îm
potriva tuturor acelor care și-au 
dat votul candidaților stîngii. 
La Rossana cruciații în sutană 
au mers atît de departe cu re
presaliile tacit au interzis ac
cesul ta biserici al alegătorilor 
car» n-au votat pantra partidul 
democrat-creștin. Singura cale 
da a-,1 răscumpăra păcatul a 
fost considerată o spovedanie 
prin care cel ce a „păcătuit" 
s-ar dezice de votul dat. Nu
mai că după cum au putut 
să constate popii Vaticanu
lui, „fluturi catolici" — cum au 
fost botezați fugarii din parti
dul democrat-creștta — nu >-au 
prea înghesuit la... „spoveda
nie".

Contele de Montalembert face carieră...
ti consideră „the right man tn the 
right place" — omul potrivit la 
locul potrivit. Pentru că în ului
toarea sa carieră politică Monta
lembert s-a dovedit un om cu 
multă experiență în materie de 
focuri și tranzacții electorale. Ho-
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Monsieur le Conte de Monia- 
lembert este o personalitate cum 
se spune „marcantă" în arena po
liticianismului francez. Funcția pe 
care o deține este de asemenea 
remarcabilă : președinte al Comi
siei senatoriale de... sufragiu uni
versal. Cei ce-l cunosc mai de a- 
proape pe ilustrul conte parizian

tărît lucru, contele senator știe să 
aleagă și să se ... aleagă totodată. 
In această privință are un „talent" 
inăscut. Încă pe vremea cînd nu 
era conte și nu ocupa un fotoliu 
senatorial a dat dovadă de „mi
ros" și „orientare". $i-a ales mai 
întîi o soție în persoana multimi
lionarei Odile de Wendel, fiica

faimosului magnat al industriei 
franceze Franșois de Wendel; 
apoi și-a ales fieful electoral și 
anturajul respectiv. Și-a pus 
candidatura. Se voia cu orice 
preț „ales al națiunii". A avut to
tuși un ghinion — de altfel singu
rul din cariera sa; era cît p-aci 
să cadă în alegeri pentru că ad
versarul său avea mai multe șanse 
de cîștig.

Montalembert nu s-a pierdut cu 
firea. Și atunci au ieșit la iveală 
însușirile lui de politician des
curcăreț. Astfel, cu toată prestanța 
de proaspăt conte el avu o întîl- 
nire între patru ochi cu adversa
rul său politic. Conversația secre
tă a fost totuși interceptată de un 
aprod care era ascuns într-un du
lap. O frîntură din dialogul celor 
doi „gentlemeni" a fost edifica
toare :

— Intr-un cuvînt vreți să-mi 
cumpărați renunțarea.

— Da! In schimb vă ofer o 
circumscripție sigură. Semnez pen
tru asta.

Adversarul domnului conte n-a 
stat pe gînduri. Prețul oferit de 
ginerele lui de Wendel reprezen
ta o avere, bașca circumscripția 
oferită tot ca filodormă.

Scandalul izbucnit în jurul a- 
cestei> afaceri a fost însă mușamali- 
zat de socrul domnului conte, iar 
adversarul rezonabil al acestuia a

primit următoarea scrisoare (vezi 
facsimilul) de mulțumire și de 
confirmare a angajamentului ver
bal, din partea viitorului președin
te al Comisiei de sufragiu univer
sal a senatului francez.

Domnului PeUier-Cuit
Fecamp

Domnule,
Vă mulțumesc foarte sincer pen

tru gestul de disciplină pe care 
- atît del-ați făcut într-un mod 
spontan.

Gratie dvs. voi putea 
triumfe duminica viitoare 
dismentul vostru politica 
Naționale și Republicane 
sîntem atașați.

Nu voi uita gestul dvs. și voi 
considera o datorie a mea de a 
sublinia importanța deciziei dvs. 
pe lîngă Frontul Republican al 
domnului Franklin Bouillon, ca și 
pe lîngă Federația Republicană a 
domnilor Marin și de Wendel.

Le voi cere în schimb să vă re
zerve, de îndată ce acest lucru va 
fi posibil, o candidatură Națională 
și Republicană într-o circumscrip
ție unde ei vă vor putea aduce 
sprijinul total și fără rezervă al 
grupurilor lor.

face sA 
în aron-
Uniunii 

căreia îi

Vă r.
lutările

s.s. Conte de Montalembert

domnule, sa-

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite declarația agen
ției TASS în problema dezarmării 
și micșorării încordării interna
ționale.

După ce face o succintă expu
nere asupra tratativelor care au 
avut loc de mai mult timp în
coace în legătură cu această pro
blemă, declarația TASS scrie:

Pornind de la năzuința de a 
pune bazele înfăptuirii practice a 
programului de dezarmare și do
rind să scoată această problemă 
din impas, în cursul tratativelor 
in problema dezarmării care du
rează de mulți ani, guvernul 
U.R S.S. a mers în repetate rîn- 
duri în intîmpinarea siatelor oc
cidentale și a acceptat propune
rile lor.

Experiența tratativelor în pro
blema dezarmării — se spune în 
continuare în declarație — a ară
tat că ori de cîte ori în interesul 
realizării unui acord guvernul so
vietic accepta propunerile S.U.A. 
și ale celorlalte puteri occidenta
le, acestea din urma făceau un 
pas înapoi, renunțînd la propriile 
lor propuneri.

In declarația sa din 17 noiem
brie* guvernul sovietic a mers 
din nou în intîmpinarea Statelor 
Unite — de data aceasta în pro
blema fotografierii din avion 
deși, după cum se știe, planul 
„cerului deschis44, prezentat de 
Statele Unite, nu rezolvă nici pro
blema stabilirii unui control in
ternațional asupra îndeplinirii de 
către state a acordului privind 
reducerea armamentelor, nici pro
blema dezarmării. După cum se 
poate judeca după ultimul mesaj 
adresat de președintele Eisenho
wer lui N. A. Bulganin, hotărî- 
rea guvernului sovietic de a dis
cuta problema fotografierii din 
avion în Europa centrală nu se 
bucură de sprijinul cuvenit din 
partea guvernului Statelor Unite 
șl, după cum se vede, nu Intim- 
plător.

După cum reiese din scrisorile 
de răspuns ale domnului D. Ei
senhower, domnului A. Eden si 
domnului Guy Mollet, guvernele 
celor trei puteri occidentale evi
tă să dea un răspuns direct la 
fondul propunerilor cuprinse în 
declarația guvernului sovietic. 
In ceea ce le privește, ele nu 
propun nici un fel de măsuri con
crete care să contribuie la re
zolvarea problemei dezarmării și 
la micșorarea încordării interna
ționale.

Această poziție nu poate contri
bui cîtuși de puțin la rezolvarea 
rapidă a problemei dezarmării.

In această ordine de idei nu 
putem să nu atragem atenția a- 
supra faptului că în ultimul timp 
Statele Unite iau măsuri îndrep
tate spre intensificarea continuă 
a pregătirilor militare, spre in
tensificarea cursei înarmărilor, 
inclusiv în producția armei ato
mice.

Noile planuri ale guvernului 
S.U.A. privind crearea și stațio
narea pe teritoriile altor state de 
unități militare speciale, înarmate 
cu arma atomică, confirmă inten
sificarea de către cercurile guver
nante americane a pregătirilor in 
vederea unui război atomic. Sta
tele Unite continuă de aseme
nea să înarmeze intens pe aliații 
lor din blocurile agresive. Se
siunea Consiliului NATO care a 
avut loc în decembrie anul tre
cut, a hotărît să întărească cola
borarea militară in cadrul acestei 
alianțe și ca Statele Unite

Declarajia agenției TASS 
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înzestreze forțele armate ale 
partenerilor lor europeni, inclu
siv Germania occidentală, cu așa- 
numita armă atomică „tactică". 
Secretarul de stat al S.U.A. a 
confirmat la sesiunea Consiliului 
NATO hotărlrea guvernului ame
rican de a nu-și retrage trupele 
din Europa și a insistat ca mem
brii europeni ai NATO să exe
cute cu o intensitate sporită sar
cinile privind punerea de forțe 
armate ta dispoziția comanda
mentului NATO, unde încep să 
joace un rol tot mai important 
generau aî armatei hitleriste.

După cum se știe, in propune
rile sale din 17 noiembrie guver
nul sovietic s-a pronunțat pentru 
continuarea eforturilor în cadrul 
comisiei O.N.U. pentru dezarma
re și al subcomitetului ei in 
scopul realizării unui acord in 
problema dezarmării. Totodată 
guvernul sovietic, ținînâ seama 
de faptul că examinarea numai 
in organele O.N.U. a problemei 
dezarmării nu a dus deocamdată 
la rezultate reale și, dîndu-și sea
ma oă situația internațională 
care s-a creat cere luarea unor 
măsuri neîntîrziate în scopul pre- 
Intimpinării unui război și a în
cetării cursei înarmărilor, a pre. 
zentat spre examinarea guverne
lor respective interesate, noile sale 
propuneri. El sconta că discutarea 
neintîrziată a propunerilor sovie
tice cît șl a altor propuneri, în 
organele O.N.U., cit și în afara 
lor, va contribui la apropierea 
pozițiilor statelor și la realizarea 
acordului asupra dezarmării.

Răspunsurile guvernelor S.U.A., 
Angliei șl Franței nu pot fi ap’re- 
ciate altfel decît ca o încercare

de a se eschiva de Ia discutarea 
acestei probleme șl de a amina 
rezolvarea ei pe timp nelimitat

Toate acestea au dus la faptul 
că nici de data aceasta Aduna
rea Generală n-a adoptat hoUr.ri 
concrete in problema dezarmării.

După cum a devenit cunoscut, 
In cercurile conducătoare a'e U- 
niunii Sovietice se exprimă re- 
gretul că propunerile sovietice in 
problema dezarmării și a micșo
rării încordării internaționale nu 
s-au bucurat pină in prezent de 
sprijinul cuvenit din partea 
S.U.A., Angliei și Franței, deși 
aceste propuneri ar putea servi 
ca o bază bună pentru tratative. 
O asemenea atitudine fața de 
propunerile Uniunii Sovietice nu 
dovedește dorința guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franjei de a 
contribui la rezolvarea problemei 
dezarmării. Acel care nu în vor
be, ci în mod real este îngrijorrt 
de desfășurarea cursei inarmău- 
lor și de urmările ei, nu peate 
să nu privească favorabil propu
nerile concrete ale guvernului so
vietic care urmăresc să scoată 
din impas această problemă, pro
puneri care urmăresc realizarea 
unor măsuri practice In vederea 
reducerii armamentelor șl forțelor 
armate, interzicerea armei nu
cleare, lichidarea primejdiei unui 
nou război.

•
La declarația agenției TASS 

stnt anexate scrisoarea adresa, 
tă de dl. Dwight D. Eisenhower 
tovarășului N A. Bulganin la 
3t decembrie 1956, scrisoarea a. 
dresată de Sir Anthony Eden to
varășului N. A. Bulganin la 3 
ianuarie 1957 șl scrisoarea adre
sată de dl. Guy Mollet tovară
șului N. A. Bulganin la 3 ia
nuarie 1957.

Vizita președintelui Tito în S.U.A 
nu va zvea loc

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Ta- 
niug, Branko Draskovici, purtă
torul de cuvînt al secretariatului 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei a declarat următoarele în 
legătură cu proiectata vizită a 
președintelui Tito în Statele Uni
te ale Americii: „Cele două gu
verne au considerat că vizita pre
ședintelui Tito în Statele Unite

pentru moment
ale Americii va fi reciproc folosi
toare. Cu toate acestea, această 
vizită — a cărei dată r>u a fost 
fixată — nu va avea loc pentru 
moment, intrucît condițiile și at
mosfera care s au creat în legă
tură cu aceasta in Statele Unite 
au arătat că momentul nu este 
încă propice pentru o astfel de 
vizită".
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MOSCOVA. — In sala coloa
nelor a Casei sindicatelor din 
Moscova a avut loc la 1 februa
rie o ședință festivă consacrată 

1 decorării regiunii Moscova cu 
ordinul Lenin. Asistența a întîm- 
pinat cu căldură apariția la Pre
zidiu a lui K. E„ Voroșilov, V. 
M. Molotov, N. S. Hrușciov, E. 
A. Furțeva și N. M. Șvernik. 
După ce a înmînat reprezentanți, 
lor organizațiilor obștești ordinul 
Lenin K. E. Voroșilov a rostit o 
cuvîntare.

DELHI. După cum anunță pos
tul de radio Delhi la 31 ianuarie 
G. K. Jukov, mareșal al Uniunii 
Sovietice, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc au sosit la Bombay.

LENINGRAD. După o vizită de 
patru zile la Leningrad, la 31 ia
nuarie a plecat la 'Moscova dele
gația de ziariști de la redacțiile

publicațiilor pentru copii și tine
ret din Republica Populară Romî- 
nă. înainte de a părăsi orașul, 
conducătorul delegației, Dumitru 
Popescu, și-a împărtășit cîteva 
din impresiile din vizita făcută 
la Leningrad.

PARIS. — Ziarul „L’Humani- 
te" acrie că în ciuda campaniei 
anticomuniste desfășurată in 
țară, oamenii muncii din Franța 
sprijină activ Partidul Comunist 
și intră în rindurile lui. Astfel, 
din noiembrie 1956 pină în pre
zent numai la Paris s-au înscris 
în Partidul Comunist peste l.OCO 
de noi membri.

BUDAPESTA. La Budapesta a 
fost publicată partea a doua a 
„Cărții albe" intitulată „Forțele 
contrarevoluționare în eveni. 
mentele din octombrie ta Unga-i 
ri»“,

ETAS a a fl
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