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Sin toate cele 437 
de circumscripții e- 
! lectorale majoritatea 

celor peste 11.300.000 
fde alegători înscriși 
țin listele electorale 
ț s-a prezentat la vot# 
țpînă la ora prînzu-ț 
hui. ț
I_________________ 1

♦

partidului Momente deosebite Votează Valea Jiului
Pină la ora 15 tn întreaga 

'ine Cluj au votat 82 la suta 
numărul alegătorilor. In ra- 
ele Huedin Și Dej, pină la 
ași oră au votat 929 la sută 
alegători, in raionul Jibou 
la sută. Au votat de aseme- 
toți alegătorii din raza a 55 
i de votare.
Pîna la ora prînzului în 22 

:omune și sate din Regiunea 
inomă Maghiară votaseră 
alegătorii.
Pină la orele 14 au votat 

<ape 80 la sută din alegătorii 
riși in liste in regiunea Ca

nă la aceeași oră au votat 
alegătorii din raza all sec- 
'.e vot din raionul Măcin. 
um și din comunele Berteștii 
>us, Berteștii de Jos, Lișco- 
ca raionul Călmățui, Bră- 
L Fîrțăhești și Plevna, raio- 
Rujor.
Pînă la ora 13 in raionul 

geni. regiunea lași, votaseră 
ape 70 la sută din cei în- 
i, in raionul Birlad 68 la 

La numeroase secții de vot 
raionul Vaslui, ca de pildă 
a 7. secțiile din comune-e 
ești. Miclești, și altele, vota- | 
pină la ora 13 intre 95—100 

ută din cei înscriși.
In întreaga regiune Oradea, 

erile s-au desfășurat într-o 
»sferă sărbătoreasca. Pînă la 
14 în raioanele Marghita, 
ș, Secuieni și Salonta au 
t tofi alegătorii din 46 de 
și comune.
Hotărîrea alegătorilor din 

inea Baia Mare de a-și da 
l candidaților F D.P este o- 
iită de masiva lor participa- 
i vot. Pină la ora 14 s-au 
entat la centre peste 70 la 
din cei peste 433.000 de pie

ri. La această oră au ter- 
it de votat cetățenii din 200 
ate și comune.
La secția de votare nr. 13 

îi—Podari, regiunea Craiova, 
la ora 10 votaseră toți lo

rii.
Pină ia ora 12 au votat a- 

ve 70 la sută din numărul 
ilorilor din regiunea Cons- 
i, in frunte situindu-se raio- 
Negru Vodă cu un procent 
5,13 la sută. Pină la această 
n 6 comune, printre care Cea
ta de Jos și Beidaud, din 
iul Istria, Piua Petrii și Fră- 
i din raionul Fetești, toți a- 
orii și-au exercitat dreptul 
ot.

PLINI DE DRAGOSTE
FAȚĂ DE PARTID

„Așa cum tainicul nostru 
fluviu Dunărea este Însărci
nat de afluenți! «di să ducă 
spre Ma'ea Neagră apele lor, 
oamenii muncii încredintea-ă 
viitorilor deputat! să ducă in 
Marea Adunare Nations d 
ho țări rea lor nestrămuută de 
a construi socialismul In 
scumpa noastră patrie".

(Din cuvintul ing. Ion Cos- 
ma la adunarea electorală 
din sala ,,Recolta").

Bucureștiul, oraș liniștit de 
obicei in primele ore ale unei 
duminici, cunoaște o animație 

i neobișnuită pentru o astfel de zi. 
’ Toate drumurile duc astăzi spre 
secțiile de votare. în față ne a- 
par siluetele clădirilor noi din Fe
rentari. Din blocurile pavoazate 
cu drapele șt lozinci se îndreap
tă numeroase grupuri de oameni 
spre secțiile de votare 2 și 3. O 
mare mulțime de oameni iși aș
teaptă liniștiți rîndul pentru a in
tra in sala in care se află ur
nele.

Le secția de votare nr. 2, pre. 
ședințele secției ne informează 
că votarea a fost deschisă de 
muncitoarea Floarea Cătălina de 
la blocul nr. 13, care la orele 5 
dimineața s-a prezentat pentru 
a-și exercita îndatoririle cetățe
nești. Este semnificativ că primul 
votant a fost o femeie. Acuma, 
in încăpere a intrat Stănescu Ja
na in virstă de 20 de ani, fila, 
toare la „Țesătoriile Reunite**; ea 
votează pentru a doua oară in 
viață. La ieșire din cabina de vot, 
după ce a depus buletinul in ur
nă, tinăra filatoare ne declară 
zimbind: „Acum sint mulțumită, 
mi-am făcut datoria**.

Ajustorul Gheorghe Bejan, un 
alt locatar al blocurilor din Fe
rentari, a ținut de asemenea să 
voteze in primele ore ale dimine
ții. El a venit îmbrăcat cu grijă, 
cu cele mai bune haine ale sale. 
O bătrinică măruntă de statură, 
cu părul alb, ne atrage tn mod 
deosebit atenția. Numele — Maria 

Popescu in vrlstă de 
70 de ani. Timp de 
aproape 60 de ani, fe
meia aceasta n-a par
ticipat la nici un fel 
de activitate politică,

nu a fost chemată niciodată in 
fața urnelor. Puterea populară — 
marile prefaceri politico-sociale 
au trezit-o și pe Maria Popescu 
la viață. Ea a venit să-l voteze 
pe candidatul F.D.P., pe tovară
șul Aristide Economu pe care-l 
cunoaște bine.

O impresie deosebită a produ
s-o asupra alegătorilor sosirea in 
fața urnelor a lui Snacoveanu 
Vasile și a soției sa'e Alexandri, 
na; ambii tineri sint orbi. Lucrul 
acesta insă nu i-a ‘împiedicat să 
fie printre cei dinții la vot. Ei 
au venit să voteze pentru candi
datul F.D.P., penjru a-și mani, 
festa și in felul acesta recunoș
tința pentru grija pe care le-o 
poartă regimul democrat-popular. 
Grație acestei griji, pentru ambii 
tineri, infirmitatea fizică n-a 
constituit o barieră de netrecut 
in viață. Snacoveanu Vasile iși 
ciștigă demn existența, ca muzi
cant la localul „Strugurel**, iar 
soția sa, Alexandrina, e munci
toare la cooperativa de Per*i 
„Munca orbilor**, au și doi copii 
și locuința pe care o posedă în 
blocul nr. 1 corespunde necesită
ților lor. Nici lor nu le este străin 
candidatul F.D.P. tn această cir
cumscripție electorală. II cunosc 
bine pe tovarășul Economu Aris
tide și deseori au stai de vorbă 
împreună.

O veste se răspin dește repede. 
A sosit și candidatul F.D.P. Tov. 
Economu s-a oprit pentru cîteva 
minute la o „periniță**. Apoi* in 
mijlocul unor cetățeni, suportă 
„atacul** operatorilor cine mato- 
grafiei și al foto-reporterilor. A- 
lături de candidat se află cei doi 
fii și soția sa. „Schimbul III** 
cum îl denumește Economu pe 
fiul său mai mic, votează astăzi 
pentru intiia oară. Iar celălalt fiu, 
de asemenea strungar, lucrează 
la aceeași mașină. Așa că strun-

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Petru Groza și Petre Borilă de vorbă cu tinere alegătoare 
Foto AGERPRES

PETROȘANI (prin telefon de 
la trimisul nostru). —

Votul nu este numai o simplă 
operație de introducere în urnă 
a unui buletin. Bucurie și nădej
de. hotărîre și cinste — toate se 
exprimă într-o sărbătorească at
mosferă. Iată de ce ziua alege
rilor a stîrnit ecouri adînci în 
rîndurile alegătorilor din Valea 
Jiului. Este înainte de ora 6. Cu 
două ore înainte de 6 s-a aprins 
la Petrila salba de lumini a feres
trelor căminului de tineri. S au 
aprins lumini în dormitorul bri
gadierilor de la Uricani, s-au a- 
prins lumini în casele minerilor 
din Lonea. din Vulcan, din Lu- 
peni, din Aninoasa. La ora 5, la 
secția de votare din Uricani au 
sosit brigadierii purtînd drapelul 
de șantier fruntaș pe regiune. La 
ora 5 și 20 de minute a sosit în 
fata centrului de vot nr. 11 din 
Lonea țăranul muncitor Gorgan 
Ion și cu soția sa Maria, din Jieț. 
La 5 și 25 de minute în fața 
clubului minier din Petrila aștep
tau deschiderea centrului de vo
tare nr. 9, tineri mineri din or* 
ganizația U.T.M. sectorul 1. Cv 
puțin înainte de ora 6 s-a îndrep
tat spre secția de vot nr. 10 bă- 
trînul miner Cenușa Cornel din 
Petrila împroună cu nevasta, fe
ciorul și nora.

...A fost introdus în urnă pri
mul buletin. Cu aceeași încredere 
cu care a venit acum trei ani să 
se facă miner în Valea Jiului. 
Panir Constantin din Vulcan a 
venit la sfîrșitul schimbului de 
noapte, cum a ieșit din șut, să 
voteze. Tot atunci au Ieșit 
din șut 7 mineri — brigada bă- 
trînului Mihnea Nicolae din Vul
can. Ei au venit să voteze. Pen
tru votul din dimineața aceasta, 
cei 7 mineri au scos în șutul pe 
care l-au terminat de două ori

venit să încerce, împreună, emo
ția primului vot din viată.

Tn următoarele ore au venit să 
voteze rînd pe rînd mii de alegă
tori, soții și fice de mineri, mun
citori, funcționari, țărani munci
tori din împrejurimi. Elevii școlii 
de mineri din Petroșani .brigada 
de tineret a lui Neagu Gheorghe 
din Petrila cu cei doi. Ion Vasile 
și Ion Gheorghe. care votează 
pentru prima oară, organizația 
de bază U.T.M. a sectorului nr. 1 
de la mina Petrila și alții și al
ții —s-au grăbit să voteze în 
primele ore în semn de dragoste 
și recunoștință fată de partid și 
guvern. Deosebită animație 
a tost și la secția de votare nr. 
11 din Lonea. La ora 8 au sosit 
aici după un drum de 12 km. 
muncitorii exploatării forestiere 
Aușelu. Și puțin mai tîrziu în 
fața secției de vot a poposit... o 
nuntă. Da, da o nunta, nunta mi
nerului din sectorul 7 al minei 
Jieț, Hurez Ion. Apoi nunta s-a 
dus să-și vadă de petrecere...

...Valea Jiului a votat pentru 
candidații F.D.P., pentru politica 
partidului, pentru bunăstare și 
socialism.

M. CARANFIL

MARCEL ZONIS
Foto; RADU COSTIN

Tovarășul Chivu Stoica printre alegători

Ieri, Bucureștiul avea o înfă
țișare deosebită. Pe străzi — oa
meni mulți, se aud cintece, d.n 
loc in loc grupuri de flăcăi și 
fete au prins să danseze. E săr
bătoare.

Ca de obicei la sărbători, oa
menii doresc să fie laolaltă. Doar 
astfel se explică de ce de dimi
neață. devreme de tot. in fața 
secției de votare nr. 3 din cir
cumscripția electorală Bucureștii 
Noi, se adunase lume atit de 
multă. Tineri și vîrstnici, femei 
și militari. Nu se cunosc Intre 
ei și totuși gindurile lor sint atit 
de aproape. E sărbătoare.

S-ar putea scrie un poem al 
mlinilor care au depus ieri în 
urnă votul pentru candidatul 
F.D.P.. Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Lungu. Miinile aspre, pu
ternice. ale mecanicului de lo- 

I comotive Gheorghe Stroian au im- 
' păturit cu grijă buletinul de vot; 

i-au introdus in urnă. Mîini albe 
. tinere, mîini care nu cunosc as
primea ciocanului, miinile unui 
tinăr profesor au lăsat să cadă 
in urnă buletinul de vot. Numai 
privindu-i miinile tremurătoare, 
asprite de muncă, înțelegeai ce 
viață grea dusese bătrinică ve
nită astăzi să-și dea votul.

Mai mult de jumătate din ale
gători votaseră pină la ora 10. 
cind la această secție de votare 
au venit să-și dea votul condu
cători iubiți ai poporului nostru, 

i tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă. Un val de entu
ziasm, tradus in ovații, aplauze, 
lozinci scandate cu glas vibrînd 
de emoție, a subliniat sosirea iu- 
biților oaspeți.

Cit de mult sînt iubiți con
ducătorii noștri, cit de aproape 
ii simt cei ce muncesc, a do
vedit-o și una din intîmplările 
petrecute, ieri dimineața. Cînd

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
intrat în sala unde se vota, un 
grup de tineri cu fețele îmbujo
rate de emoție l-au intimpinat 
pentru a-i împărtăși bucuria lor.

— Astăzi votăm pentru prima 
oară. Sîntem nespus de fericiți că 
putem să dăm votul nostru Fron
tului Democrației Populare — i-a 
spus Suzana Lărgeauu. Spon
taneitatea și sinceritatea fetei, 
care-și învinsese emoția, a găsit 
deplină aprobare atit din partea 
maistoriței filatoare Georgeta 
Ifrim cit și din partea întregului 
grup de tineri.

..Maria Marin Insă — care 
tocmai se afla in secția de vo
tare — iși duce anevoie po
vara celor 68 de ani. înțelegi a- 
ceasta din mersu-i nesigur, din 
tremurul mîinilor. Cu greu se 
îndreaptă bătrinică spre urnă. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej a zări
t-o. O ajută cu blindețe să a- 
jungă la urnă, poftind-o să vo
teze dînsa întii, pentru ca apoi 
să introducă la rîndul său bule
tinul in urnă.

Cu dragoste și bucurie, ca 
niște gazde primitoare, i-au con
dus apoi cetățenii cartierului 
Bucureștii-Noi — in majoritate 
ceferiști — pe iubiții oaspeți, 
conducători ai partidului și sta
tului nostru democrat-popular. 
Chiar dacă nu i-a adresat cuvin
tul tovarășului Gheorghiu-Dej, 
Dumitra Voicu — o femeie sim
plă și robustă — !-a urmărit cu 
ochii sclipind de dragoste și în
credere pe cel care, împreună cu 
tovarășii săi de luptă, stă in 
fruntea partidului nostru, condu- 
cind destinele țării. Poate ar fi 
vrut să-i mulțumească pentru 
faptul că astăzi partidul i-a asi
gurat o locuință într-unul din 
marile blocuri muncitorești de

curînd clădite în acest cartier, 
că duce o viață luminoasă și fe
ricită. Vorbele nu spun însă une
ori atit cit spun gesturile simple, 
firești, pornite din inimă ale oa
menilor. Și se vedea la fiecare 
din cei prezenți in aceste clipe 
la secția de votare cu cită în
credere urmează ei politica înțe
leaptă a partidului.

Duminică 3 februarie a fost 
sărbătoare...

ADA SIMIONESCU

mai mult cărbune de cît norma.
Aveau fețele negre de cărbune 

și de aceia lucirile vesele din 
ochii lor păreau și mai aprinse.

Au venit apoi la secția de vota
re nr. 9 din Petrila cei 18 tineri 
de 18 ani care locuiesc în cămi
nul tinerilor mineri. Ei erau cei 
care au aprins lumina atit de di
mineață. Nerăbdarea le-a alun
gat somnul și toți, de odată, au

In ziua alegerilor S-A HASCU1 
o nouă întovărășire...

SUCEAVA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

De ce întîrzie Alexandru Bra- 
huzu, Gheorghe Panac, Chiri- 
luși Constantin și alți țărani 
muncitori care niciodată n-an 
așteptat multe invitații pentru a 
participa la viața obștească ?

Iată o problemă ce frămînta 
la un moment dat pe unii agi
tatori din comuna Crucea, raio
nul Vatra Dornei, pînă cînd ci
neva a spus :

— Poate că s-au îmbolnăvit 
sau li s-a Intîmplat ceva deose
bit de n-au venit pînă acum. Ar 
trebui să mergem pe la ei pe 
acasă.

Către ora prînzului agitatorii 
s-au pomenit in pragul ușii sec
ției de votare cu grupul „întîr- 
ziaților . In total erau 20 de 
oameni. După felul cum mer
geau, cum strîngeau voioși mîi
ni le cunoscuților, cum râspun- 

. deau veseli la cei care le re

proșau încetineala, se vedea că 
oamenii sînt bucuroși de parcă 
întîrzierea lor ar fi fost un., 
merit.

„Secretul" l-au dezvăluit in 
momentul în care președintele 
secției de votare le-a înmînaf 
buletinele de vot. Cîteva secun
de, cei douăzeci de oameni au 
rămas pe loc. Tînărul Chiriluși 
Constantin privi cu ochi mari, 
vioi, pe președintele secției de 
vot și emoționat a spus :

— Munca în comun ne va 
ajuta de acum înainte să obți
nem producții mult mai mari 
decît acelea pe care le-am ob
ținut cînd am fost singuri. As
tăzi a luat ființă în satul nostru 
întovărășirea zootehnică. în 
acest fel, înțelegem să răspun
dem la grija ce ne-o poartă par
tidul și guvernul, să sprijinim 
hotărîrile C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956.

DAN PAUL

Pînă la ora

12
to[i ALEGĂTORII din 
orașul VICTORIA 

au VOTAT
VICTORIA (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Cind — nu știu, dar dintr-o- 

dată, parcă sub acțiunea unui 
resort, orașul a căpătat o ilu
minație de basm. Animația pe 
străzi a început să crească, iar 
voia bună, puse stăpînire peste 
tot.

Stoian Ion, cuptorar.șef la 
secția a 4-a a Combinatului chi
mic „I. V. Stalin" din orașul 
Victoria, sta rezemat de pervazul 
ușii și privea ingîndurat sala în
cadrată de cabine frumos împo
dobite. Privea și din cînd in cînd 
clătina din cap. ,,O trăii și p-a- 
sta“. El. fostul paznic, acum 
omul principal din secția a 4-a 
a combinatului. L-a luat Roibu 
— cel căruia-i va da votul as
tăzi și |.a învățat meseria.

— Tovarăși, declar deschisă 
secția de votare nr. 22. Poftiți 
la vot.

Era ora 6 fix. In spate’e lui 
Stoian Ion își așteptau deja rin- 
dul aproape 200 de cetățeni — 
tineri și vîrstnici.

Stoian a votat. El și-a dat vo
tul pentru acest oraș — vlăstar 
al regimului nostru — pentru co
muna Ucea de sus, in care, s.a 
introdus gazul metan de curînd, 
pentru viața din ce în ce mai 
frumoasă pe care o trăiesc toți 
oamenii muncii, pentru încrederea 
pe care o are în Roibu.

Stoian a votat și după el au 
urmat sute și sute de cetățeni.

Cetățenii orașului Victoria, in 
marea lor majoritate muncitori 
la combinatul chimic, au întîm-

Locatarif blocurilor muncitorești din Ferentari votează Alegătorii discută cu candidatul Aristide Economu Ui aștepți sa-ți vină riadul la vot, e plăcut să privești un dans
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O zi de mare sărbătoare
au votat

printre

familia 
venise

Interviu

fața 
urnei

în fața urnei sec
ției de votare nr. 
7 Ploești-Vest am 
surprins momentul 
în care s—<,,,M
Zamfirescu ___
să voteze. Clțiva 
tovarăși, . *“* 
care și o bătrînică 
extrem de vioaie și 
veselă, i-a primit 
ca pe niște oaspeți 
de-ai casei, care 
erau așteptați.

— Ei, va să zică 
n-âți întîrziât 
le spuse ea și o sprijini pe bu
nica să urce Scările. Poftiți 
înăuntru.

Și, unul cîte unul, îmbrăcați 
sărbătorește, călcind mîndri, 
membrii familiei Zamfirescu au 
intrat în camera de vot Din fa
milie votează cinci membri, cei
lalți doi neavind încă 18 ani* 
Totuși, Luciana și Bujor au ți
nut neapărat să însoțească kmi- 
lia pină la secția de votare.

Imediat după ce a vbtat, fa- 
mîliâ Zâmfirescii a venit în ho
lul lotalOi unde s-ău inlfeținut 
într-o discuție veselă ci» clțiva 
vecini, au ascultat muzică șb.. 
s-au fotografiat.

Redau mal jos, in loc de ex.- 
plicație text la fotografie, cîteva 
cuvinte din partea fiecăruia cu 
ocazia acestui eveniment.

Angelica, bunica — în virsta 
de 70 de anL

„Votez acuma pentru a cita 
oară ? Să fac socoteala. O dată, 
de două ori, de trei... Da. cred 
că pentru a cine ea sau a șasea 
nara. Asta insă numai in timpul 
regimului de astăzi, a! reghfluluî 
nostru (bunicuța a accentuat cu- 
vîntul ..nostru", ridieind un de
get) înainte... ehei. e?nd erau a- 
legeri, nu știai cum si te ascunzi 
mii bine ca si ăcapi. Ți.era frica 
sa vil la vot pentru că. doamne 
ferește, t« trezeai tam.niiafn c-o 
măciuca-n căp. Acuhîa văZ că e 
veselie* muzică*1..*

Zamfirescu ion, capul familiei 
în virsta de 46 de ani :

„Eu si rit responsabil la unul 
d n magazîrie'e D.C.L.-utai din 
orașul nostru. Am votat de multe 
ort în viata rtiea șl nli dau sea- 
ma că alegeri'e dc acum sint cu 
adevărat o sărbătoare. De alt.

fel, e și o zî foarte frumoasă, 
cerul plin de soare. Războiul 
ne-a distrus mult orașul; impe
rialiștii, care se bateau pentru 
petrolul rîostru ca niște elini cîffd 
dau de uri os. an aruncat peste el 
sute de bombe. Acum s.au făcut 
multe construcții, uzine not lin 
lucru e foarte Important : la noi 
in țafă se face pentru prima nară 
utilaj petro ifet, chiar și pentru 
export

Aici în circumscripția noastră 
(uite, se vede ch-ar de aici pe 
geam-, se clădește un liceu și se 
mărește loeafu; școlii mixte.

Eu și familia mea am dat cu 
bucurie voturile noastre tovară
șei Șerbănescu Maria, țesătoare 
la fabrica ,«Dorobanțul". E o fe
meie muncitoare. în care noi a- 
vem toată încrederea".

Zamfirescu Elena — soția, 46 
ani:

„Ea sînt casnică. Sînt 
bucuroasă că toți copiii mei sînt 
fericiți, că au unde munci, că pot 
să învețe la școli. Vreau ca și 
ei și tați tinerii din țară și din 
lume să fie fericiți, să aibă parte 
de liniște și de pace".

Zamfîreaea Mariana - 21 ani: 
..Lacrei la Cooperativa ..Drumul 
nostru', secția croitorie. Votez 
pentru a treia oară. Ziua aceasta, 
de 3 februarie, seamănă cu o săr
bătoare națională, pentru că 
peste tot oamenii sint veseli, se 
bucură de acest eveniment. Cred 
că e suficient să arunci numai o 
privire așa. in ansamblu, ca să-ți 
dai seama de asta. (Eu am 
adăugat ca ar fi interesant 
să te plimbi cu avionul pe 
deasupra întregii țări in ziua 
aceasta. Peste tot ai vedea stea
guri și lozinci, oameni care dan
sează, se veselesc și, dacă n.ar

face zgomot motoarele 
și citm cintă și se vesele

Da, aveți dreptate. Cred 
asta s.ar observa".

Zamfirescu Constantin 
ani.

„Sînt frezor de meserie, lucrez 
Ia „1 Mai" — știți, uzina noastră 
vestită. Tinerii de la noi au mun
cit mult, au fost întreceri în cin
stea acestei zile. N-aș putea să 
dau cifre și nume pentru că nu 
le rețin. Am citit în ,-Scînteia ti 
neretulul" de astăzi (N. R. — de 
ieri) două pagini foarte grăitoare 
care puneau fațâ-n față trecutul 
cu prezentul. Cred că in această 
confruntare, trecutul nu poate 
decît să roșească de rușine, iar 
prezentul 9ă se bucure. Despre 
mine ce să mai spun ? Sint tîftăr 
fericit. Meseria îmi place Cîștîg 
bine — în jurul a 800 lei. Visuri 
am multe".

Zamfirescu Bujor: „Eu sint 
puțin cam necăjit. Nu pot să vo- 
tez. Am ghinionul să împlinesc 
18 ani abia în aprilie. Nu-l nimic, 
la alegerile ▼iitcare toi vota și 
eu. Lucrez împreună cu fratele 
mea. sinț strwigar La cete spa- 
se de el wa aa de adăafrt de_ 
cit faptai ci «oi aai wvâtit ®e- 
seria io condiții bune usainerti 
ia școli profesionale Acesta e ea 
motiv in plus pentru recunoștință 
față de regimul nostru*.

Zamfirescu Luciana : -En n-am 
decît 12 ani. n am de ce să fin 
,^mărită" ca fratele meu Eu tre
buie să cresc mare, să icvăț să- 
mi aleg o meserie pe armă, 
la 18 ani, am sa votez.^*

Sa mai adaug ceva la aceste 
rî rid uri ? Da. Fotografi*.

L WiHALACHE 
Foto : D. F. DUMITRU

Hn timp
ce mamele

T La 31 de ani

votează...
- Un fepalHsf din Germania 
occidentală

Militarii votează
toți alegătorii din orașul
Victoria

(Urmare din pag. l-a) 
pinat alegerile cu noi succese în 
producție. Ei și-au îndeplinit pia
nul giobal pe luna ianuarie cu 
104,62 la sută, iar planul produc- 
tiei-marfă cil 105,32 la suta In 
ultimele 3 zile s-a dat amoniac 
cu 10 ia sută mai mult decît în 
luna decembrie, lună de vîrf de 
producție a anuiui trecut. Munci
torii de la fabrica de îngrășă
minte pentru agricultură și-au 
depășit plănui in luna ianuarie 
cu 6 |a sută.

...Sărbătoarea continuă.
Cei care au votat ascultă cu 

mult interes piesa: „Jos Tudo- 
rache. sus Tudorache", pregătit?, 
de tineri, special pentru alegeri. 
Alții care-și așteaptă rîndul să 
voteze, ascultă în interpretarea 
corului școlii medii din oraș, mi
nunate cîfltece populare și cu 
schiurile pregătite, un grup de 
tineri care au votat printre pri- 
mî». se îndreaptă spre Viștișoara, 
in excursie. Din grup fac parte 
și inginerul Petru liisie, șeful 
secției 7, Banec Ștefan, din sec-[ rtwțisi i, uainx Rician, uni sci- 

| ția, 6, Schneider Wilhelm, tîmpiar 
Filipi Ana. tehniciană chimistă.

E veselie și încredere. încre
dere în viața frumoasă pe care 
cei ce și-au dat azi votul o 
văd. o simt, u plam< dese cu mii- 
nile lor. încredere și dragoste 
pentru partid și pentru guvern 
care conduc cu grijă părintească 
poporul nostru, dragoste pentru 
frumosul lor oraș, care in anul 
acesta se va îmbogăți cu un fr«- 
mos palat cultural, cu o fabrica 
de piine. ivind o capacitate de 
1*400 kg. piine m 24 «re. ce 
va intra de altfel carbid in func
țiune. cu o nouă școală etemen- 
fară de 7 afli și a moi creși. și

Pentru înfrățirea 
celor ce muncesc

Si:

:e
»a:
<7

anii ac, 
peniru ;

națio

zdravăn pe cap ia 
un colț de mănușă și 
să-l mesteci..; ^Bitle.
să așteptăm, să ne

in 
In
ti, 

ui-

— Copii, hai să vă arăt 
Histe poze!

— Nu, nu. Vleau cu mă
mica

— Mămica vine acum. S-a 
dus să voteze.

— S-a dus să voteze?
— Da
Și puștiul cu căciulițâ înde

sată 
gură 
tepe 
tiirlci
tăm lâ poZe" — pâre a zice 
resemnat

— Tanti, ce e ăsta?
— Tren
— Da' ăsta ?
— Camion
— Camldn ?
— Dă. cartilon ț
— Și nlelge lepede ? Facă 

u—u—u ?
la te uită ce repede a tre

cut timpul 1 Otită. matttă a și 
venit.

— Gata, ai votat, mamă ?
— Da.
— Mai stăm aici ? 

cintă muzica.
— Bine să mai stăm.
Și mai stau.
...Acesta e un aspect tnttm 

plător de la secția de vot ar, 
nr 6 din Ploești. tn timp ct 
mamele votează, copiii sini 
lisați fără grijă la earner, 
mamei st copilului. După cun 
se vede și din fotografie, co 
piii se simt bine aici.

ARAD (prin telefon de la 
corespondentul nOstril).

Lâ s^cțîâ de votare dîfi str 
Calvin din Arad am cunoscut 
uh tîriăr, pe Stefan Kelemen, 
zidar la întreprinderea de k>- 
cdirtțe și locatari din Arad. 
Anul 
de 
3 
oară.
sub semnul întrebării aceasta 
afirmație. Este adevărat însă 
că Stefan Kelemen abia ieri, 
3 februarie, a votat pentru 
prima oară și odată cu el și 
soția sa Elisabeta. care ard 
cam aceeași virstă.

Și acum cîteva amănunte 
pentru toți acei care vor fi 
mirați. La virsta de 18 ani, 
Stefan Kelemen a plecat in 
Germania, unde în loc de feri
cire a găsit... lagăre. Da, a 
stat mai mulți ani în lagă
rele din Mfinchen și din alte 
locuri. Acolo a cunoscut pe E- 
lisabeta. soția lui. De abia în 
vara lui 1956 s-a reîntors în 
patrie. Și-a recăpătat cetățenia 
și azi a votat pentru prima 
oară. Poate de aceea ochii îi

trecut a împlinit 31 
ani și - -

februarie,
Poate

a votat ieri, 
pentru prima 

că se va pune

în fața urnelor —
rideau c» unui copil. Chipul îi 
era In seni nat.

— Mi întrebi vof ? Sâ-ți 
răspund. L-am dat cu încre
dere candidatului F.D.P., Ju- 
hasz Ludovic. Poate că unii 
vor rîde(mâ refer la „prietenii" 
de peste hotare, n-au deeit). 
Cunosc bihe Aradul și-l iu
besc. Este orașul meu natal. 
Ci nd am plecat în 1944 erau 
distruse multe clădiri mari# 
fabrici, gara etc. L-am revă
zut după 12 ani și nu-1 mai 
recunoșteam. Era așa de min- 
dru, de plin de viață, de flori, 
au apărut atîfea clădiri noi, 
fabrici moderne. Cum am so
sit în țară am primit locuin
ță. Cei doi copii ai mei învă
ță la școala cu limba de pre
dare germană. Eu, ca zidar, 
cîștig destul de bine, mai bine 
de 1000 de leî lunar. Am pri
mit de la sfatul popular loc 
de casă șl în primăvară în
cep s-o construiesc. Toate a- 
ceste lucruri la un loc — m-au 
făcut să dau cu încredere pri
nțul meu 
F.D.PA

din 
din 
31.

[Cluj. înmoțitit acum 8 anL c- 
I titiiie o mărturie a justeței 
I liticîî partidului în problema 
'țioifală.

In jurul orei 13 mă aflam 
nou la secția de votare nr. 2 
circumscripția electorala nr.
Un grup masiv de tineri veniseră 
înăuntru. Sint membrii lotului 
republican de juniori, tineri fot
baliști ce vor reprezenta culorile 
patriei în turneul F.I.F.A. 
avea loc în Spania. Sînt

— Este și normal să fie 
Toți votează pentru prima 
— mi-a spus antrenorul 
Steinbach.

Muncitori, 
academicieni, _ . .
de toate naționalitățile, din toate 
cartierele Clujului s-au prezen
tat în fața urnelor votînd pentru 
politica partidului, pentru înfră
țirea celor ce muncesc.

La sediul Consiliului regional 
F.D.P. soseau necontenit vești. 
Iată uha dlhfre ele:

,,Tn raionul Dej, pînă la ora 9 
toți țărahii muncitori din comu
nele Zalha și Rugăsești s-au pre
zentat în fața urnelor de vot".

M. MUNTEANU

ce vă 
veseli, 
voioși, 

oară 
Petru

ingineri, studenți, 
artiști, — oameni

! candidatilor

C. BUCUR

pentru zecile și sutele de noi a- 
Dartamenle ce vor fi date in fo
losință în acest an.

La nra 9 dimineața peste 60 la 
sută din cetățenii orașului Victo
ria, votaseră

Și acum, chiar cu cîteva mi
nute înainte de a începe să 
transmit, am primit un telefon de 
la maternitatea orașului Victo
ria. S-a născut o fetiță. Un nou 

.cetățean a! orașului. Părinții, Hu- 
sea Gheorghe. muncitor la secția 
a 4-a și Aurica, soția sa care 
doar de cîteva luni a împlinit ÎS 
ani au hotărît să-i dea fetiței nu
mele de Victoria. Pentru viața 
și fericirea copilului lor au vo
tat astăzi tinerii soți.

înainte de a termina convorbi 
rea telefonică mi se anunță ca 
a orele 12 fix s-au terminat ale 

cerile in întregul oraș Victoria. 
Toți alegătorii au votat...

Cetățenii orașului Victoria și-au 
respectat astfel angajamentul 
fiind primul oraș pe regiunea 
Stalin, care a terminat alegerile.

PETRU ISPAS

Cerul albastru cu nori zdren- 
țuiți revarsă cu zgircenie o lu
mină palidă. E încă întuneric. 
Pașii mi se îndreajnă Sprd uni
tatea militară în care lucrează 
locotenentul major Sferdeanu 
Ioan, comandant al unej sub
unități de artilerie a.a. Irftreaga 
unitate este cuprinsă de freamăt 
neobișnuit. Grupuri vesele de 
militari discutînd aprins, pășesc 
voios spre o clădire la a cărei 
intrare scrie cu litere mari, albe : 
„Secția de votare fir 
nesc și eu într-acolo. Pe 
secției de votare intîlnesc 
militari. Urtii discută, iar 
plirti de emoție cercetează 
răbdători acele ceasornicului.

După puțin (imp ceasul din 
perete începe să bată orele 6. 
Ușa se deschide și președintele 
comisiei de votare anunță înce
perea votării, primul intră un 
caporal brunet cu privirea ageră. 
Se prezintă, ia buletinul de vot, 
iar după ce iese din cabină și-i 
introduce irt urnă, s« îndreaptă 
spre ieșire cu fața radiind de fe
ricire. Doar nu este lucru sim
plu să ai cinstea să votezi pri
mul din atîți fruntași. Dar fap

tele dovedesc că 
merită' cu prisosin
ță această cinste.

Acum doi arii, 
la schela petro-

Por-' 
sălile 

a’.ți 
alții.

ne-

liferă a trustului din Tg. Jiu 
se auzea des vorbindu-se des: 
pre meri lele tehnicianului frun
taș în producție Sandu Ște
fan. Iar pe bătrînul miner 
Sandu Constantin nu de puține 
ork îl lăudr.u cunoscuții ptn 
tru hărnicia fiului său Fănel 
Timpul trecea. Sandu Ștefan a 
plecat militar. Cite sfaturi nu 
î.au dat părinții și tovarășii de 
muncă la despărțire. I-au rămas 
proaspete in minte cuvintele 
fostite de el drept răspuns la 
sfaturile lor: „Tată, mamă, to
varăși, fiți siguri că mă voi purta 
așa cum trebuie in armată, șl 
n-o să vă fac de rușine".

Ajiîns la unitate tînărtil recftit 
era numai och| și urechi la tot 
ce se preda. Datorită rezultate
lor obținute în pregătirea de lup
tă și politică, a fost avansat 
pe rîrid la gradul de soldat 
fruntaș, caporal, apoi a fost nu
mit comandant de tun. Secre
tarul organizației U.T.M. îi ex
plica : „secretar* succesului stă 
•n nxcmo'.u! personal. După un 
timp relativ scurt* căpcralul 
Sandu Ștelan a devenit pentru 
subordonații săi un bun prieten

și un bun comandant.
La ; instrucție și în 

serviciu era • exigent, 
dirind stffierficfa'liatea 
șelile in execuție.

Așa a reușit să iacă 
fruntașidin soldatul

orele de 
neîngă- 

și gre-

ochitori 
____ v. ______ fruntaș 
Zante Mano’.ache șj so’.d tul OI- 
teanu loan, iâr pe s&’.datul Mis- 
tau loan, cu toate că a fost în 
spitai o lună și jumătate, l-a 
ajutat în asa fel incit a reușit 
să-i ajungă din urină pe cei- 
lalțf ml.itari.

Da! Caporalul Sandu Ștefan 
a muncit mult dar nu a fost 
zadarnic. Echipa în frunte cu 
comandantul .șău a obținut cali
ficativul „foarte bine" la toate 
disciplinele.

Avînd în vedere frumoasele 
realizări, tunul comandat de 
caporalul Sandu Ștefan a fost 
declarat tun fruntaș în cadrul 
subunității fruntașe pe unitate.

Acum poate fi mîndru bătrinul . 
miner din Poiana Vărbilău și | 
tovarășii petroliști din Tg. Jiu 
că fiul și tovarășul lor și-a res
pectat angajamentul luat la des
părțire.

Cpt. 1. MIREUȚA

Plini de dragoste față de partid
(Urmare din pag. l-a) 

gul tovarășului Aristide Econo- 
mu se află întotdeauna în mîini- 
le.„ familiei Economu. E destiU 
de greu pentru noi să stăm mai 
mult de vorbă cu tovarășul Aris
tide Economu^ deoarece cetățenii 
care își așteaptă rîndul la votare 
l-au invited la o horă ce s-a în
cins afară sub razele prietenoase 
ale soarelui.

Prin fața urnelor trec sate și 
sute de alegători. Ion Isculescu, 
sudor la un atelier de mecanică 
votează peniru a doua oară în 
viață. Instalatorul Apai Alexan
dru are insă o experiență electo
rală mai bogată. Se pare că to
varășul Economu se află aci tn 
familie; intr-adevăr n-am întîl- 
nit nici un singur alegător care 
să nu-l cunoască pe candidatul 
F.D.P. și care să nu ne asigure 
de bucuria sa peritru faptul că 
cetățenii din Ferentari vor trinu-

te In Marea Adunarea Națională 
an muncitor de al lor, un fiu de. 
votat poporului.

Deodată izbucnesc aplauze pu
ternice și urate neîntrerupte, tn 
mijlocul alegăiorilor au venit să 
voteze tovarăși din guvern și 
din conducerea partidului. Tova. 
rășii Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Alexandru Drăghici 
și lanoș Fazekaș, sint intlmpi- 
nafi cu mult entuziasm de alegă
tori. Stntem martorii unei căldu
roase manifestafii la adresa par
tidului șl a guvernului. z

După ce oaspeții au votat, o ' 
mare mulțime de oameni ti con. 
duce în aclamații pină departe. 
Răsună strigăturile pRne de vese. 
lie ale celor din echipa artistică 
a întreprinderii Răscoala din 
1907“ — unitatea A — și hora se 
încinge din ce in ce mai aprig.

Tn cartierul Ferentari, ziua ale
gerilor a fost o adevărată zi de 
sărbătoare.

Frații gemeni. sotaațu Jeman Andrei și Jeman Onisie, își dau 
cu încredere votul candidatului Frontului Democrației Populare.

A

In cinstea alegerilor
(De ta corespondentul nostru 

voluntar Săvoiu Florea).
La 2 februarie 1957, în cinstea 

alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. în 
sătul Orbească de Jos. comuna 
Orbească, raionul Olteni, regiu
nea București, a luat ființă o 
gospodărie agricolă colectivă cu 
denumirea „16 Februarie". Mem
brii jondatori au fost 28 familii 
cu o suprafață de 43 ha. pămint 
arabil. în ședința de inaugurare

Votul colectiviștilor
PITEȘTI (pr

trimisul nostru), 
fănești. De-a lungul șoselei

in telefon de la 
— Comuna Ște- 

cu 
| copaci seculari, oameni cu feli
nare în tniini, asemenea unor licu
rici iieastimpărați, își croiau 
drum prin noapte, spre secția de 
votare. Erau oameni cu fețe se
nine, tineri care împăturesc pen
tru prima oară buletinul de vot, 
alături de bătrînii cu mîna as
prită și spatele încovoiat. Le 
ghicești cu ușurință bucuria de 
a-și alege deputății propuși de 
ei, mîndria de stăpîni ai pămîn- 
tuîui și ai rodului muncii lor...

Cine n-a auzit de frumoasa 
vale a Argeșului, de Izvorani, și de 
Florica, unde-și omorau plictisul 
și-și duceau huzurul și somnolen
ța odinioară boierii, în frunte cu 
Brătianu ? Frumusețea îneîntă- 
toare a plaiurilor domoale arge- 
șene, cu veri însorite și toamne 
îmbelșugate a constituit pentru 
mulți poeți o sursă de poezie. 
Versuri de neîntrecută artă gră
iesc despre aceste peisaje...

Am în față o fotografie a a-' 
cestor locuri, ce datează de vreo 
10—12 ani, intitulată scurt: 
„Peisajul din Florica4*. Trecînd 
pe aici, nu mai recunoști comu
na, atît£a s-au schimbat în a- 
cești ani de democrație popu
lară. Imense blocuri moderne, tip 
hotei, adăpostesc aici 5000 de 
muncitori de la Uzinele „Vasile 
Tudose“-Colibași. In aceste 
blocuri locuiește și candidatul cir
cumscripției electorale Colibași, 
tînărul strungar Chiru Alexan
dru, de la aceleași uzine, pe 
care cu dragoste și încredere îl 
votează astăzi cetățenii acestor 
meleaguri.

*
Stăpînii fostelor moșii ale fos

tului primar al Bucureștilor de 
altădată — Donescu — ori ale 
fostului general Boiceanu sînt 
astăzi țăranii colectiviști și înto
vărășiți din Ștefănești. Ștefărieș- 
tii se poate mîndri astăzi cu gos
podăria agricolă „7 Noiembrie", 
cu întovărășirea agricolă „Vic
toria Socialismului", precum și 
cu o asociație simplă. Da ! Acolo 
unde huzureau boierii, oamenii 
muncii muncesc azi cu abnegație 
pentru victoria socialismului. Și 
aceasta — cu sorții deplinei iz-

btnzi. Spre a vă face, dragi ci
titori, o cit de stfmara. dar grăi
toare imagine despre acest tacru. 
vă voi da doar ctfevâ cifre: — 
podăria a obținut in acest 
3000 kg. boabe porumb la 
1S40 kg. griu, 2300 kg. 
ș.a.m.d.

Colectiviști harnici ca Alexan
dru I. Mihalcea, Gubavu Ion, 
Bratu Ion, Mihalcea C. Alexan
dru, Iordache Gheorghe, Cojoca- 
ru Verona — care și-au construit 
case noi, și-au cumpărat vaci cu 
lapte etc. — ori ca tinerii Moșo- 
ianu Constantin, Tabacu Gheor
ghe și mulți alții și-au dus aca
să carele scirțîind sub povara cîș- 
tigului, de la colectivă.

Convingîndu-se de binefacerile 
muncii în colectiv, numeroși ță
rani muncitori cer astăzi să fie 
primiți în gospodăria agricolă co
lectivă. Numai în ultima vreme 
8 familii au făcut cerere în acest 
scop.

gos- 
an 

ha., 
orz

*
Ih fața urnei de vot, printre

• primii care-și fac apariția se a- 
i flă colectivistul Mitrea Nicolae. 

Cu el au mai venit 12 alegători. 
[ Printre aceștia se găsea și fa

milia Ganță : Vasilica, Ion, Ana, 
Aurel și Gheorghe — toți cinci 
tineri colectiviști. In afară de 

> Ion, care recent și-a terminat 
: stagiul militar, ceilalți au reali- 
; zat aproape 500 zile-muncă, du- 
; eînd acasă frumoase cîștiguri la 

împărțitul veniturilor din gos 
, podărie.

„Sîntem bucuroși că putem cîș- 
i tiga frumos, că munca noastră 

nu e lipsită de rezultate. Nu ne 
chinuim pe moșia nimănui. Nu 
ne mînă nimeni cu bîta de la 
spate. Pămîntul și recolta sînt 
ale noastre. Ei, vezi dumneata, 
de aceea muncim noi cu drag. 
Acestea le datorăm partidului 
nostru care ne conduce pașii spre 
un viitor îmbelșugat. Votul nos
tru l-am dat acestui viitor spre 
care mergem".

După ce introduse buletinul de 
vot în urnă, un cetățean mai în 
vîrstă își trecu cu satisfacție de
getele peste mustața sură. în 
privirile lui am observat în acea 
clipă flacăra discretă a unei bucu
rii pe care o trăiești cu intensi
tatea fiorului. L-am întrebat ă- 
funci:

— Dacă nu te superi, spune-mi 
cum te cheamă ?

— Pîrvulescu Mihai, îmi răs
punse oarecum reținut. Dar a- 
flînd câ sint de la ziar și că sînt 
pornit pe o discuție mai lungă 
îmi satisfâcu întreaga curiozita
te. Am aflat astfel că e tată a 
cinci copii, care după cum mi-a 
mărturisit — datorită grijii par
tidului și guvernului au urmat 
sau urmeaza diferite școli — că 
muncește mai de mult în colec
tivă și că aceasta-î aduce mul
țumire. Mi-a mai spus apoi că 
după munca depusă în gospodă
rie anul trecut, a primit atîtea 
produse îneît. după un calcul al 
său, acestea s-au ridicat la o 
valoare de 80 lei ziua-muncă. El 
și-a cumpărat o vacă cu lapte, în 
casă are tot c-e-i trebuie, a cum 
pirat zestre unei fete pe care a 
măritat-o etc.

au mai făcut cereri încă 5 fa
milii și au fost aprobate de adu
narea generală astfel că acum 
G.A.C. numără 33 de familii, iar 
ca irlventar posedă 3 cai. 3 care, 
3 pluguri și alte utilaje mărunte. . 
Noua gospodărie a primit od 
serie de utilaje agricole din^ 
partea S.M.T. Orbească și Tătă
rești, de la G.A.S. Depărați.Hir- 
lești și Băbăița și alte unități 
socialiste. De asemenea au mai 
primit din partea Sfatului popu
lar ăl comunei Orbească o 
suprafață de 30 hectare pămint 
arabil.

Organizația U.T.M. din acest 
sat a adus un aport prețios la 
crearea acestei gospodării. Ute- 
miștii Anghel Grosu. Nicolae 
Corbeanu și alții ca ei au con
tribuit din plin la munca de în
ființare a acestei gospodării 
colective

Președinte al acestei gospo
dării colective a fost ales to
varășul Androne Ciobanu. comu
nist, țăran muncitor, membru 
în comitetul de inițiativă și 
membru al fostei întovărășiri. La 
inaugurarea acestei gospodării 
au participat printre alții și to
varășii Dumitru lancu și Nicolae . 
Panțuru, directori ai S.M.T.-uri- 1 
lor sus amintite care lulnd cu- 
vlntul s-au angajat în numele 
colectivelor lor de muncă să 
sprijine tînăra gospodărie co
lectivă.

După festivitatea de inaugu
rare a noii G.A.C. a urmat un 
program artistic dat de echipele 
artistice ale căminelor culturale 
din comunele Olteni și Orbească 
de Jos.

Multe s-ar putea scrie despre 
hărnicia colectiviștilor din Ștefă- 
nești, despre dragostea lor pen
tru colectivă, despre recunoștința 
fierbinte ce o poartă partidului 
și guvernului nostru pentru dru
mul deschis. Ei pășesc cu fermi
tate pe acest drum conștienți că 
clădesc o lume nouă.

In acest colțișor din patria 
noastră se răsfrînge cu plinătate 
noul, asemenea cerului în proas
pătul bob de rouă din faptul di
mineții. Aceasta este evident 
pentru orice om cinstit și sincer.

1. Mihuț

(

Printre primii care au vo
tat la secția de vot nr. 14 
din comuna Măgurele, re
giunea București, au fost ță
ranii muncitori 
troi împreună 
Mitroi Floarea,
și Dumitru I. Toma. lată-i 
în fața urnei de vot

Foto; AGERPRES

Dumitru Mi-
soția sa

Oprea
cu
Maria



O zi de mare sărbătoare
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Recunoștința studențimii
față de partid

Malcoci a ținut să

Ziariști străini DEPARTE DE PATRIE,

Zala Tamas

pe întinsul apelor...despre alegerile din R.P.R.
innnriririris o

GEORGES DA SC AL — ziarist 
francez: „Participarea masivă la 
vot a tineretului mi-a atras a- 
tenția. La noi in Franța datorită 
unor prevederi alr legii electorale 
care nu acordă drepturi de vot 
decit de la virstaj de 21 de ani, 
peste un milion de tineri sint 
lipsiți de dreptul de a alege. 
Dreptul de a vota de ia virsta 
de 18 ani este o revendicare de 
seamă a organizațiilor democra
te de tineret din tara noastră, dar 
cerința aceasta nici nu este lua
tă în seamă.

La voi în RomSnia «tinerii par
ticipă cu mult interes la desem
narea reprezentanților lor in or
ganul suprem al puterii de Sta4“.

Iar Ileana 
adauge:

-Pentru , ..
di tifle ce le am ca să pot deveni 
irfnne 0 bufiă profesoară ’’ pentru 
copiii noștri — primăvara pa
triei. j r

Au venit apoi și alți studenți. 
llie Ibănescu și Gheorghe Chiper 
de la Facultatea de filologie, 
Gheorghe Zaharia de la Faculta. 
tea de științe juridice și alții.

— De ce am dat votul meu 
.......... i F.D.P.? Ca să-ți 

răspund — mi-a replicat Gheor- 
gHe Zaharia — ar trebui să mer- 

‘ J:i cu mine.
,11 nu am putut refuza invita

ția. Chiar peste drum de Univer
sitate se afla un cămin studen
țesc. Te impresionează plăcut in- 

gTre Zaharia ne-a condus la masa 
lui de lucru pe care se odihneau 
pentru un moment numeroase 
cărți și caiete.

— Am rămas la Iași în timpul 
vacanței ca să pot pregăti temei
nic teza mea pentru examenul 
de stat. Am cămin, am cantină, 
o bibliotecă vastă și mai ales 
am... un viitor plin de speranțe 
pentru căre am dat votul meu 
cu toată bucuria.

I. AGHINEI

IAȘI (pfin telefon de lâ cores
pondentul nostru).

Este un lucru firesc; pe care 
martorii oculari aproape că l-au 
:recut cu vederea : la secția de 
cotare nr. 8, instalată în incinta 
Universității 
E.uza............
:are a 
tul de 
șareta 
fiecare 
reprezintă un act important, vo
tul Margaretei Armașu își are candidatului 
semnificația lui...

...Cîteva ore au trecut doar de 
a despărțirea Margaretei de niș- gferți 
te prieteni dragi : tineri comso- $i 
moliști din R.S.S. Ucraineană, 
zare vizitează regiunea Iași. In 
iiscuția prietenească purtată, . . , . _ .
Margareta Armașu a simțit inima ^tjriorijl, curat și elegant. Gheor- 
inuf propor-frate bătîrid alături 
Je inima ei. Cu imaginea unor 
amintiri de neuitat, prilejuite de 
această întîlnire, Margareta Ar
mașu a venit prifrta ia seiția de 
vot..r • ,t . r.na -■

Votez pentru fericirea po- 
odfufei mwndfor, marea
prietenie (ju HiHHmații oameni so
vietici.

In primele ceasuri afe dlmi- 
rreții am întîlnit alături de mun
citori, gospodine, oameni de știin
ță, pensionari și militari, nume
roși studenți veniți să-și îndepli- 
lească îrtaFta îndatorire cetățe- 
ie a sc a. Ileana Malcoci, studentă 
fruntașă în anul IV 1.» Facultatea 
ie științe naturale, care a obținut 
la cele 5 examene din prima se
siune. caftficative „foarte bine“, 
i venit împreună cu părnTțrr er. 
Am citit lesne în ochii acestor 
cetățeni sentimentul datoriei pa 
ăidtice împlinite/ Ii/ ^îteyă fcu- 
irmte', I^etru Malcoci mi-a spu» 
pentru ce vitează :

— împotriva H-ediit.til^i, pelttu 
jrezent și cu gîhaul la viitor.

„Alexandru loan 
din lași prima alegătoare 
venit să-și exercite drep- 
vot a fost studenta Mar- 
Armașu. Dar pentru că 
buletin introdus în urnă

NUNTAȘII i
Petrecerea continua decu- 1 

seara. Nunta era în toî. Va- j 
sile Șapte caro se cununase I 
cu Vasi’es Sman da. Masă,} 
nu glumă Lăutarii cîntau cu i 
foc. E și firesc ! O nuntă ti- j 
nerească pa măsura numă- ț 
rului anilor proaspeților că-[ 
sătorîti : 49 la ur loc ! Și j
wăe ma^ nui că aproape ‘ 
toți nuntașii formează in»- J 
^ronnă de doi ani o intovă- ' 
răsire.

Z?.h«i se înqînă cn nocrp- J 
tea. MHesc zorile, Dimineața j 
zile’ de 3 februarie. Utenris ț 
’nl Șapte "re a șootil ceva j 
la urechea mireSlt Au aflat J 
și nașii si relelalte neamuri, I 
tdH nnntoșii Veselia s-a în- ' 
tețit, o devenit și mai qătă v 
aleasă. Ce vreți, e doar nun- * 
ta! Si iată că întreavl alai •. 
nufrieec — colo 40-50 de j 
famPH — s-a pus în miș- ; 
rar«v Pe ulițele satului, lău- . 
tarii îi dau ser, în fim© ce ' 
nuntașii nu se lasă nici ei J 
mai breios. Ah eriuns lâ cen- i 
triri de tat. Primii pășesc J 
m’ri’. Ei sini și primii care ț 
votează «n COmhUa Zăvoaia, J 
’■ainnîrt Că’mat ni. Dună ei; î 
vot»wn^i cei aproximativ 150 j 
de nuntași.

In tota centrului de votare ■ 
s-a încins o horă. Irttreacra ’ 
comună e în picioare. Tradi | 
tiona’ele urări de nuntă nu ; 
contenesc nici acum.

— Ari» buni, fericiți, finerî f 
căsătoriți..

CAROL HOMAN

posibilitățile și con-

Umbrele inserării coboară a- 
supra orașului. In tipografie, 
ziarul a început să fie paginat. 
Din toate colțurile țării, telefoa
nele aduc vești despre unanima 
participare a cetățenilor țării 
noastre la alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională. In aces
te clipe ne-am îndreptat spre 
hotelul .AtUenee Palace" unde in 
camera rezervată presei, un grup 
de ziariști străini se pregăteau 
să transmită la redacțiile lor 
știri și reportaje despre alegeri
le din Romînia. In cursul zilei, 
ei au vizitat centrele de votare 
din Capitală avînd posibilitatea 
să constate atmosfera sărbăto
rească in care s-au desfășurat 
alegerile, participarea deosebit 

a cetățenilor, unamma 
arătată candidaților

de largă 
încredere
F.D.P.. profundul atașament fața 
de regimul democrat popular. La 
cererea noastră, o parte dintre 
corespondenții de presă sosiți in 
țara noastră cu prilejul zilei de 
3 februarie, ne-au declarat urmă
toarele ;

Corespondență specială din Solia

Votînd cu gindul
LA PATRIA IUBITA

SOFIA (prin telefon).
Sofia doarme încă învăluită în 

ceață. Abia mijesc zorile și to
tuși la Ambasada R.P.R. dom
nește o animație neobișnuită 
pentru ora aceasta. Zeci de ce
tățeni romîni care se află în 
Republica Populară Bulgaria, pe 
o anumită perioadă sau în tre
cere, au ținut ca în primele ore 
ale dimineții să-și dea votul lor 
plin de dragoste, tovarășului 

, Gheorghe Gheorghiu-Dej, candi
dat al F.D.P. în circumscripția 
electorală „Grivița Roșie", de 
care aparține secția de votare 
de la ambasadă. După ce pre
ședintele secției a anunțat că 
cetățenii pot începe votarea, 
primul și-a făcut apariția stu
dentul lovan Trberiu, de la Fa
cultatea de filologie din Sofia. 
Fiu de miner din Valea Jiului, 
Iovan Tiberiu a întimpinat ale
gerile cu noi succese în muncă, 
obținînd în sesiunea de iarnă, 
la toate examenele, caliucaUvele 
„foarte bine”. Introducînd votul 
în urnă el a spus : „Sîni mîndru 
că dau voiul meu tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej. Prin acest 
vot îmi exprim recunoștința pen
tru condițiile de studiu și de via
ță ce ne-au fost create, datorită 
grijii partidului și îmi iau anga
jamentul ca și în viitor să fac 
cinste țării mele”. Au votat apoi 
studenții Ion Condurart, Ion Mel- 
ceoin, care învață la Sofia, 
Constantin Anastasie și Con- 
statin ignat, veniți încă de cu 
seară de la Facultatea de viti
cultură și pomicultură din Plov
div, de asemenea fruntași la 
învățătură, și alții. La ora 8 au 
sosit și cei 15 sportivi romîni, 
membrii reprezentativei de ho
chei a orașului București, care 
vor susține cîteva întilniri în 
țara prietenă și vecină. Repu
blica Populară Bulgaria. Cu cî
teva secunde înainte ca tovară
șul Adalbert Covacs, antrenorul 
echipei, să intre la vot, l-am ru
gat să-mi spună cîteva cuvinte.

■ • •

— „Ne-am pregătit intens — 
ne-a declarat el. Băieții noștri 
au o voința de fier și cred că 
vom obține un rezultat bun. Ju
căm doar într-o zi de sărbă
toare a poporului nostru'.

Cu două ore mai 
bucurat că pot să-I 
tru victorie : 9—2. 
au muncit băieții 
această zi!

Apoi, în fața urnei de vot 
s-au perindat : Sișmanion 
che, solista radiodifuziunii romî- 
ne, iirvîtată a Casei de cultură 
armeană din Sofia, tovarășul Ni
colae Stanciu, Nicolae Gheor
ghiu și alți funcționari ai Am
basadei Romine, împreună cu fa
miliile lor.

La ora 9, în fața ambasadei 
s-a oprit un autobus. Din el co
boară vreo 30 de studenți, plini 
de viață și voie bună. Sînt stu
denți romîni de la Institutul poli
tehnic din București, care-și pe
trec vacanța la cabaua Rodtna 
în apropiere de Sofia.

€u imaginea perspectivei de 
viitor în față, viitorii ingineri in
tră la vot. Primul a fost Baiu 
Samoiiă, conducătorul grupului, 
apoi au votat Sofia Nițu, Iulian 
Mușat, asistenta Jeni Manaș, 
Troică Mihai din anul III al Fa
cultății de electrotehnică și cei
lalți- In timp ce votul continuă, 
în curte s-a încins o horă mare, 
romînească. Veseli, băieții țin 
să li se cînte un brîu, dar nu Ie 
pare rău că acordeonistul care 
nu știe prea bine romînește a În
țeles că i se cere „Perinița". 
Chiotele și strigătele care în-1 
soțesc jocurile noastre populare 
au răsunat piuă departe, iar 
jocul și voia bună n-au conte
nit pînă tîrziu^.

Astfel, la Sofia, 92 de cetățeni 
romîni și-au dat votul pentru 
prosperitatea și fericirea patriei 
dragi.

tîrziu m-am 
felicit pen- 
într-adevăi 
noștri în

Sa-

L STĂNCULESCU

De cîteva ore, vasul romînesc 
„Mangalia" trecuse prin Darda- 
nele. Zorii zilei i-au găsit pe ma
rinarii romîni navigînd în apele 
liniștite ale Mării Egee. De patrie 
li despărțeau cele 322 de mile par

xactă 08, șeful de echipaj Iacob 
Garlea, fruntaș în muncă, deschide 
cotarea. După ce i___ 1
nul său în urnă, prin cîteva cuvin
te spuse din inimă arată fericirea 
de a fi primul votant*. Și neaș-

nostru candidaților F.D.P* — se
muncă, deschide spune în radiograma pe care au a- 
introduce buleti- dresat-o. Și radiotelegrafistul înre

gistrează mai departe : „De trei 
luni trăim în condițiile create de 
agresiunea anglo-franco-israeliană

ZALA TAMAS — „Nepszabad- 
sâg" (Budapesta) : „Alegerile de 
astazi s-au desfășurat într-o at
mosferă de mare entuziasm. Am 
văzut și m-am convins că secre
tul votului a fost asigurat și 
respectat. Am vizitat cîteva sec
ții de votare, ca de pildă secțiile 
de votare unde a candidat acad, 
prof. Traian Săvulescu, și am 
fost de asemenea la- „Grivița Ro
șie” unde a candidat primul se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului, tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej. Aici, ca și în secțiile de 
votare nr. 4 și 5 din Ferentari 
ca și in alte locuri unde am fost, 
entuziasmul alegătorilor și dra
gostea lor față de partid m.au 
impresionat în mod plăcut.

Adresez un călduros salut ti
nerilor romîni și le mulțumesc 
pentru- ajutorul acordat poporu
lui nostru”.

Georges Pascal

SULC LUDOVIC — redactor 
la ziarul ..Pravdct" din Bratisla-, 
va organ central al partidului'» 
comunist slovac : „Am fost și în 
1951 în Romînia. Acum, cînd am 
venit, mi-au atras atenția și 
m.au bucurat noile construcții 
ale capitalei voastre. Bucureștiuii 
a devenit mai mare, mai frumos, 
mai curat. M-am plimbat cu plă
cere pe străzile orașului și am’ 
remarcat că magazinele sînt pli
ne cu mărfuri.

Și acum bine 
cuvinte despre 
tăzi. Cifrele pe 
mit pînă la ora 
despre enorma participare a ce
tățenilor la vot. Nu-î vorba nu
mai de cfifre, cu proprii mei ochi 
am văzut atmosfera sărbătoreas
că în care au avut loc alegerile”.

înțeles cîteva 
alegerile de as- 
care le-am pri- 
aceasta vorbesc

PAWEL WASIELEWSK1 — co
respondent special al agenției 
„PAP" — Varșovia: „Am avut 
prilejul să merg prin cîteva sec
ții de votare; am constatat o 
participare foarte, foarte largă a 
cetățenilor la vot. La „Grivița 
Roșie”, am stat de vorbă cu o 
femeie bătrînă de 72 de ani și 
aceasta mi-a spus că și-a dat 
votul din toată inima candidatu
lui F.D.P, Prm aceste cuvinte 
se poate caracteriza atitudinea 
marei majorități, a majorității 
covîrșitoare a alegătorilor față 
de candidații F.D.P.”

SVETA LJUBISAVLJEVIC — 
corespondent special al ziarului 
„Politica" — Belgrad: „Am re
marcat un mare entuziasm al a- 
legătorilor. Participarea la ale. 
geri a fost foarte vie. 
adoptate la plenara 
P.M.R. din decembrie, 
o puternică influență 
maselor și acest lucru
astăzi. Cu cit se vor aplica mai 
bine aceste măsuri cu atit se va 
intensifica contribuția maselor 
la rezolvarea problemelor ob
ștești”.

Le-am mulțumit oaspeților noș
tri pentru 
T elefonista 
Budapesta, 
Praga.„

Măsurile
C.C.
au . avut 

asupra 
se vede

al

răspunsurile primite, 
dădea legătura cu 
Varșovia, Belgrad,

M. ZAMFIR

Foto: EUG. CS1K0Ș
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nu 
în.

Nunfașiî 
și-au uitat 
datoririle cetă
țenești. Tinerii 
căsătorifi Stana 
Alexandrina din 
G.A.C. „A chi- 
cea aniversare 
a R.P.R." și Mi- 
halache Bădîră, 
membru ai în
tovărășirii „Tn- 
dor Vladimires- 
cu“ din comuna 
Găiseanca au 
trăit ieri un du
blu eveniment.

★

★

♦
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curse. De ținta către care se în
dreptau — portul egiptean Ale- 

i xandria — ii despărțeau 626 de 
mile.

322 de mile. La capătul lor se 
află Constanța, pămîntul iubit al 
patriei, familiile. In patrie, astăzi 
est» sărbătoare. Dar și bordul va
sului este o părticică a patriei.

Radiotelegrafistul de serviciu de 
la „Navrom* înregistrează grăbit. 
De acolo, din Marea Egee, se trans
mite o radiogramă. O citesc cudnt 
cu cuvînt pe măsură ce radiote
legrafistul o transcrie și am senza
ția lecturii unui reportaj. Radiogra
ma este semnată modest: comisia 
de votare. Dar autorul ei este un 
veritabil reporter. Să încercăm sd 
reconstituim cu ajutorul lui dimi
neața de astăzi a echipatului de pe 
„Mangalia*.

Ora 7 și jumătate dimineața. 
Comisia de cotare (autorul radio
gramei menționează yi trei nume : 
Ștefan Dragomirescu, Petre Raio- 
cici și Ion Balaban) verifică ulti
mele pregătiri.

Ora 8 dimineața. „In timp ce 
cronometru! bordului arată ora e-

Pentru înflorirea
științei și culturii socialiste

MB'S.

teptatul reporter continuă relata
rea : „Urmează la rînd titemiștli 
Lâzăr Ion, Mir ea Nicolae și Pa- 
naitescu Stan care au arătat că da
torită grijii partidului au putut ur
mă școli de'calificare...*

Ora 8 și 50 de minute. „Comisia 
de votare desfăcînd urna și făcînd 
ndmerotarea votului a constatai 
că cei 25 votant i s-au prezentat 
cu toții, votînd cu toți pentru can
didatul F.D.P. Stoian Traian, ne- 
fiihd nici un buletin contra sau 
anhlat*. Aci se termină relatarea 
trânsmisă prin radio.

La ora cînd citiți aceste rînduri 
vasul „Mangalia* a trecut de in
sulele Letnnos. Nu peste multă 
vreme, drapelul romînesc va flu
tura în rada portului Alexandria. 
Faptul ca avea o semnificație cu 
atît mai prețioasă cu cit „Manga
lia* transportă obiecte trimise de 

popor

Era firesc ca tocmai în cir
cumscripțiile electorale care al
cătuiesc un larg perimetru cu- 

' prinzînd inima Capitalei — acolo 
unde se găsesc principalele insti
tuții de artă, știință și cultură 
— să fie desemnați drept can
didați ai F.D.P. reprezentanți de 
frunte ai literaturii și științei 
noastre : președintele Academiei 
R.P.R. — Traian Săvulescu —, 
poetul academician Tudor Ar
ghezi, academicienii dr. C. I. Par
hon și Simion Stoilov. Și tot atît 
de firesc a fost ca ieri — alături 
de sute și mii de cetățeni de 
virste și profesii cfiîerite care 
s-au prezentat într-un flux 
neîntrerupt la secțiile din aceste 
circumscripții electorale — oa
menii de litere și de știință care 
locuiesc în aceste părți ale ora
șului să-și dea la rîndul lor 
tul tovarășilor lor de condei 
de cercetări științifice.

Dacă la secția de votare
1, găzduită în impunătorul 
al Institutului de arhitectură, 
și-ar fi dat întîlnire la o anu
mită oră alegătorii din circum
scripția electorală Victoria a 
căror activitatea se desfășoară 
în domeniul artei și culturii, de
sigur am fi putut asista la o in
teresantă, originală și destul de 
pestriță adunare. Numai că oa
menii au venit pe rînd. Cunos
cutul comic de la Teatrul de Stat 
de Operetă, Bimbo Mărculescu, 
cu surîsul pe buze ca întotdeau
na și gata să plaseze o glumă 
nouă, a fost mai vrednic ca al
ții și s-a prezentat curînd după 
deschiderea secției de votare. 
Nu s-au întîlnit unul cu altul 
nici tînărul cîntăreț Valentin 
Loghin — de la Teatrul de Ope
ră și Balet ăl R.P.R. — cu actrița 
Ana Negreanu, sau regizorul de 
cinema Ladislau Karda — de la 
Studioul „Al Sahia” — cu tînă
rul critic literar Aurel Martin. 
Votîndu-I pe eminentul savant 
și om de știință Traian Săvules-

vo- 
sau

nr. 
hol

cu, toți aceștia, au stabilit însă 
între ei o trainică legătură invi
zibilă, întemeiată pe încrederea 

• comună în candidatul F.D.P., in 
perspectivele mereu mai largi pe 
care puterea populară le deschi
de pentru înflorirea artei și știin
ței in țara noastră.

Dintre viitorii slujitori ai știin
ței noastre întîlmți în fața ur
nelor, s-o amintim aci pentru 
că —- cine știe ? — peste cîțiva 
ani se va vorbi poate despre ea 
ca despre o doctoriță de nădej
de, pe tînăra Dana Haret, care 
a votat ieri pentru prima dată 
in viață. Cu un aer pe cîț 
naiv și de stîngaci pe atît 
demn, ea a pășit în cabina 
vot. Punînd în urnă primul 
vot, tînăra studentă în medicină 
și-a exprimat deopotrivă admi
rația și respectul față de savan
tul de renume și activistul de 
frunte pe tărîm obștesc Traian 
Săvulescu, care o va reprezen
ta și pe ea în Marea Adunare 
Națională, ca și hotărîrea de a 
învăța cu sîrg în facultate pen
tru a răspunde astfel condițiilor 
nemaiîntîlnite în trecut pe care 
partidul $i guvernul le-au asi
gurat azi studenților de la noi;

Mulți, foarte mulți cetățeni 
din circumscripția electorală 
Ana Ipătescu i-au dat votul can
didatului F.D.P., Tudor Arghezi, 
pe care-1 știu de ani de zile, 
încă dinainte de 23 August 
1944, ca pe un aprig vrăjmaș al 
monarhiei și al fascismului. 
Mulți, foarte mulți i-au dat vo
tul marelui maestru contempo
ran al poeziei romînești, al că
rui scris cunoaște acum o feln- 
florire de mulți dorită. Mulți, 
foarte mulți, împăturindu-și vo-

de 
(W
de
ei

i tul, lâsindu-l sâ cadă iu urnă. 
■ s-au gîndit cu siguranța la viito- 
i rul litere lor și artelor noastre 
i «le căror destine luminoase vor 
> fi dezbătute in cel mai înalt for 

al țării, Marea Adunare Națio
nală. de asemenea intelectuali | 
legați de popor, cum este Tudor 
Arghezi, alături de muncitorii 
uzinelor și ai ogoarelor, ai mi
nelor și laboratoarelor. Dar 
printre toate aceste zeci de mii 
de voturi se găsește unul la al 
cărui tîlc vrem să ne oprim o 
clipă. Este vorba de votul poe
tului Dan Deșliu care, abia în
tors în patrie dintr-o lungă călă
torie peste mări și țări, și-^ 
exercitat dreptul șl datoria cetă
țenească de a «lege, votîndu-1 
pe un confrate și dascăl strălu
cit. Mulți anf îl despart pe 
alegător de alesul său; multă 
experiență de viață și scriitori
cească mai are de acumulat pri
mul după exemplul maestrului 
Arghezi. Amîndoi însă — pe 
măsura talentului și experienței 
fiecăruia — își pun arta în sluj
ba ridicării materiale și cultu
rale a celor mulți, oropsiți în 
trecut și aduși la o altfel de via
ță în zilele noastre.

Tristă faimă europeană, de 
țară înapoiată din punct de ve
dere cultural, de meleag al 
analfabetismului în proporții de 
masă, avea altădată Romînia. 
Azi, faima internațională a Re
publicii noastre Populare se da- 
torește — între altele — și cul
turii noastre înaintate, care a 
cunoscut un mare avînt în anii 
puterii populare. Reprezentanții 
de frunte âi științei, artei și li
teraturii care au fost aleși ieri 
deputați în Marea Adunare Na
țională, vor face ca această fai
mă, pe drept meritată, să se răs- 
pîndească și mai larg în lume.

I

lia* i _ _ ____
poporul romîn curajosului 
egiptean.

— Auziți vocea vasului 
derich Engels*... — îmi 
șeful stației de radio de la „Na- 
vrom*.

„Vocea* sint semnalele telegra
fice. De astă dată, ele sînt trans
mise din portul Suez. Vasul romt- 
nesc a plecat de mult din patrie. 
Agrniuneo asupra Egipttlui l-a 
surprins în Marea Roșie. Qtipă ce 
ostilitățile au încetat, Cdsul „Frie- 
derich Engels'* a putut pătrunde 
in portul Suez. Acum, marinarii 
romîni așteaptă deblocarea Cana
lului pentru a putea reveni aca
să.

.Jrie- 
spune

asupra Egiptului. Stop. Însuflețiți 
de dragostea adîncă față de patrie, 
de P.M.R. și de poporul nostru 
muncitor ne-am făcut ceas de ceas 
datoria. Stop..."

Timpul trece. Vasul romînesc 
„Dimltfov* se află în drum spre 
portul vietnamez Haifong. Bloca
rea Suezului l-a silit să parcurgă 
un drum mai lung — pe la Ca
pul Bunei Speranțe. De cînd a 
părăsit Cape-town a parcurs 3392 
de mile. Pînă la primul popas — 
capitala Indoneziei, Djakarta — 
mai sînt 1798 de mile. Vremea-i 
proastă. Marinarii romîni au de în
fruntat înverșunarea furtunilor. Dar 
ei n-au uitat să transmită salutul 
lor patriei aflată în sărbătoare...

Spintecînd valurile Oceanului 
Indian, nava rominească „Ardea
lul* se îndreaptă către Colombo. 
Aci se va face aprovizionarea cu 
apă și păcură, pentru ca după cî
teva zile să se termine călătoria 
la Calcutta.

„Ardealul* are în urma lui 
10.572 mile parcurse. Multe răsă
rituri și apusuri de soare au văzut 
marinarii romîni de la plecarea din 
patrie. Ziua de astăzi, începută 
sub auspiciile vremii frumoase, i-a 
găsit cu gindul la țară mai stărui
tor ca orieînd. Plecați de mult din 
țară nu au avut pe bord buletine 
de vot. Dar și fără acestea ei s-au 
simțit alături de milioanele de ce
tățeni ai Romîniei care au votat 
pentru înflorirea patriei.

Mă pregăteam să închei repor
tajul, cînd corespondentul nostru 
din Constanța, A. Constantinescii, 
s-a grăbit să telefoneze că și sta
ția de radio a portului a recepțio
nat mesajele navelor romînești. To- 
țărușii de muncă ai celor țțflați 
în largul mărilor și oceanelor 
le-au răspuns printr-un călduros

'ăfătorie bună, tovarăși! Pur- 
cp cinite drapelul patriei pe

Deși atit de (teparte de pămînțțil 
țârii, echi^fulî l ținut fUrtieipe 
la sărbătoarea alegerilor. „Sințem 
departâ' da patria ndasttd dragă tâit. 
dar participăm alături de milioa- 
nele de constructori ai soc:alisiltu-

Ifei la marea sărbătoare cu gindul întinsul apelor...
și fapta, dind cu încredere votul EDGARD OBERST

hc&A. prof. dr. C. 1. Parhon și tov. Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. în mijlocul alegătorilor.

M. LUPU
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Prietenie de nezdruncinat
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Cu un puternic sentiment 
de bucurie cinstește poporal 
nostru a noua aniversare a 
unui mare eveniment d!n Isto
ria patriei : semnarea la Mos. 
cova la 4 februarie 1948 a 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală 
între Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă.

Tratatul sovieto-romîn ex
primă in chip strălucit rela
țiile de tip nou care unesc și 
cimentează intr-o prietenie 
frățească de nezdruncinat ma
rea comunitate a țărilor so
cialiste, relații de egalitate 
deplină în drepturi, de intr-a. 
jutorare reciprocă, de respect 
al independenței și suverani
tății naționale.

Viața, realitățile au arătat 
cu limpezime poporului nos
tru că prietenia cu marea 
Uniune Sovietică constituie un 
nesecat izvor de forță, o che
zășie a dezvoltării victorioase 
pe calea luminoasă a socialis
mului, o garanție sigură a in
dependenței, libertății și secu
rității patriei.

Prietenia dintre poporul 
nostru și popoarele marii țări 
vecine are rădăcini adinei in 
trecut. In perioade dintre cels 
mai grele ale istoriei sale, po
porul romîn a simțit umărul 
de frate al marelui popor rus. 
E viu in amintirea poporului 
nostru ajutorul pe care po
porul frate rus l-a dat in lup
ta pentru scuturarea jugului 
otoman, pentru făurirea statu
lui național romin

E vie, nepieritoare recunoș
tința poporului nostru față de 
gloriosul popor sovietic cu a- 
jutorul căruia au fost înfăptui
te eliberarea din robia fascis
tă, smulgerea din ghiarele 
imperialismului. Victoria in u- 
recției populare de la 23 Au
gust in îmbinare cu misiunea 
eliberatoare a armatelor so
vietice a creat condițiile pen
tru instaurarea puterii popu
lare. pentru transformarea 
Rominiei — înainte vreme a- 
servită trusturilor imperialiste 
— într-un stat liber, indepen
dent și suveran, constructor al 
socialismului.

In opera de făurire a socia
lismului în patria noastră ca 
și în cea a celorlalte țări fr 
țești de democrație populara, 
experiența Uniunii Sovietice, 
primul stat care a transfor
mat socialismul dintrun 
vis in realitate și care pășește 
azi spre comunism, a deve
nit un bun prețios de imensă 
însemnătate, este model stră
lucit de aplicare creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste 
in conformitate cu particulari
tățile naționale Bogata expe
riență sovietică și împreună 
cu ea ajutorul practic acordat 
de U.R.S.S. țării noastre ca și 
celorlalte țări de democrație 
populară ne-a oferit posibili
tatea să biruim greutățile ine
rente in construirea bazelor 
societății socialiste, să obți
nem succese hotărîtoare in 
făurirea vieții noi.

Toate succesele dobindite de 
pono-ul nostru muncitor con
dus de partid pe drumul con
strucției socialiste sînt nemi - 
locit și indisolubil legate de 
ajutorul frățesc primit din 
partea Uniunii Sovietice. Pre
tutindeni in 
nele noastre 
și agregate 
.fabricat in 
rul economic al Uniunii So
vietice ne-a dat posibilitatea 
să creăm noi ramuri indus
triale ca producția de utilaj 
petrolifer, utilaj minier și e- 
nergetic. Multe întreprinderi 
au utilajul In întregime furni-

a- 
cons-

in 
au

și uzL 
mașini 
marca

fabricile 
întâlnim 
rurtînd

U.R.S.S.". AJirto-

zat de U.R.S.S. De o uriașă 
însemnătate pentru țara noas
tră este faptul că Uniunea So
vietică ne acordă ajutorul slu 
de neprețuit in domeniul folo
sirii energiei atomice în sco
puri pașnice.

Mereu și mereu, oamenii 
muncii din patria noastră simt 
umărul viguros al prietenilor 
lor — oamenii sovietici — 
jutorul frățesc al
iructorilor comunismului, 
cadrul tratativelor care 
avut loc la sîirșitul anului 
trecut intre delegațiile guxer- 
namentale ale R.P.R. și 
U R.S.S. guvernul sovietic a 
venit din nou in întâmpinarea 
cerințelor construcției socia
liste în patria noastră accr- 
dîndu-ne importante avantaje 
economice și financiare, aju- 
tindu-ne să inîringem greută
țile cauzate de seceta din vara 
trecută. Datorită ajutorului in 
cereale (450.000 tone griu) a- 
provizionarea populației cu 
pline este asigurată. în afară 
de aceasta U R.S.S. a cedat in 
favoarea Rominiei gratu’t toa
te bunurile foste proprietate a 
Germaniei hitleriste și aduse 
ca participate sovietică la în
treprinderile mixte, a acceptat 
să livreze materii prime de 
bază pentru industria meta
lurgică în cantități mai mari 
decît cele stabilite anterior — 
pentru a ușura mărirea pro
ducției de mașini și utilaj in 
țara noastră, a consimțit să 
ne acorde un credit industrial 
pe termen lung prin livrări 
de utilaje complexe pentru 
construirea a 5 uzine chimice.

Cunoscînd toate aceste fap
te, nu se poate să nu te gin- 
dești la trecutul nu prea în
depărtat, la vremurile de tris
tă amintire ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc cind țara 
noastră era o semicolonie în
robită de trusturile imperia
liste. cînd toate bogățiile pa
triei erau negociate la burse e 
din Londra, New-York. Berlin 
sau Paris.

Acele vremuri au apus pen
tru totdeauna. Gîndindu-se In 
trecutul întunecat, oamenii 
muncii din R.P.R. prețuiesc și 
mai mult, și mai din plin fan. 
tul că patria lor face parte din 
marea familie frățească a sta
telor socialiste, că ea se bucu
ră de marile binefaceri ale 
relațiilor de tip nou statorni
cite între țările socialiste.

Unitatea frățească, de ne
clintit a țărilor lagărului so
cialist se bazează pe unitatea 
intereselor lor fundamentale, 
pe identitatea țelului lor fi- ► 
nai — construirea socialismu- x 
lui șl comunismului, pe fide. 5 
litatea față de principiile J 
marxism.leninismului, pe care i 
le aplică ținind seama de con- J 
dițiile concrete și particulari- > 
tățile fiecărei țări. Relațiile J 
d’ntre țările socialiste se in- 
temeiază pe învățătura veș- / 
nic vie a marxism.leninismu- a 
lui, pe principiile atotbirui. a 
toa-e ale internaționalismului | 
socialist. Aceste relații sint | 
bazate pe principiile leni. ‘ 
niște ale egalității in drepturi 
intre națiuni expuse in decla
rația guvernului sovietic din 
30 octombrie 1956.

Statul nostru democrat- 
popular duce o politică exter
nă conformă cu interesele tu. 
tn*or oamenilor muncii din 
R.P.R. Elementul fundamen. 
tal al acestei politici îl con
stituie prietenia frățească cu 
U.R.S.S., R. P. Chin?ză și ce. 
lslalte țări socialiste, care re
prezintă la un loc peste o 
treime 
tenia 
marea putere mondială

din omenire. Prie- 
de nezdruncinat cu

Noi provocări agresive ale colonialiștilor 
englezi împotriva Yemenului

ADEN 3 (Agerpres). — Agen- zilei de 2 februarie 19 raiduri și 
tia United Press anunță că a- a bombardat localitățile Saw. 
Sa * Huddiah din

Manifestări în S.U.A. ale unității 
de acțiune între muncitorii industriali 

și fermieri
NEW YORK 3 (Agerpres). —NEW YORK 3 (Agerpres). — tomic și a salutat dezvoltarea 

în Statele Unite a început să se popoarelor coloniale și lupta lor 
j---------- _î----------- —a....... pentru libertate și un trai mal

bun.
desemneze o mișcare pentru uni
tatea de acțiune între muncitorii 
industriali și fermieri, fapt semni
ficativ pentru această țară unde 
pînă nu de mult cele două mari 
clase ale societății americane lup
tau în mod izolat pentru reven
dicările lor, uneori găsindu-se 
chiar în lagăre opuse.

La Jamestown, statul Dakota 
de nord, a avut loc o conferință 
de trei zile la care au luat parte 
reprezentanți din patru state ai 
organizatei sindicale „Frăția Ie- 
roviarilor“ afiliată la Afl-Cio și 
ai Uniunii fermierilor. Conferința 
a adoptat o declarație în care se 
spune că muncitorii și fermierii 
au țeluri foarte asemănătoare și 
se găsesc astăzi în luptă impo 
tr:va acelorași dușmani comuni.

Conferința a elaborat un pro- 
gram comun de revendicări care 
cuprinde printre altele : sporirea 
veniturilor clasei muncitoare și 
a fermierilor; lărgirea posibilită
ților de învățămînt; apărarea 
drepturilor civile și încetarea dis 
criminării rasiale; schimbarea le
gislației impozitelor. Pe plan ex
tern conferința a cerut să se 
înlăture primejdia unui război a-

..Scîntein tinorpti'1”' 
Pag 4-a 4 februarie 1957

Uniunea Sovietică, frăția și 
coeziunea întregii familii a 
statelor socialiste chezășuierc 
independența și securitatea 
fiecărei țări socialiste consti
tuind o stavilă puternică in 
calea acțiunilor provocatoare 
agresive ale cercurilor impe
rialiste. acțiuni care s-au în
tețit în ultima vreme. De uni
tatea de neclintit a țărilor so
cialiste s.a sfărîmat nu de 
mult complotul imperiallft 
contrarevoluționar din Unga
ria care urmărea s* lichideze 
orinduhea democrat-porulară 
din R.P. Ungari, să creeze 
o breșă în lagărul socialist 
un can de pod pentru ataca
rea celorlalte state ale comu
nității socialiste. De unitari 
lagărului socialist se vor sfă- 
rîma și pe vi’ter orice uneltiri 
ale imperialiștilor îndreptate 
imoofriva țărilor și nornve!nr 
care.șl clădesc un viitor fericit.

Tratatul sovieto-romîn cs'.e 
și el o expresie și un instru
ment al unității țărilor socia- 
liste. El consfințește marea 
prietenie ce l“agă două state 
ale comunității socia’iste. FI 
întărește stavila ousă in fața 
dușmanilor socialismului și ai 
păcii.

Ieri poporul nostru a trăit 
o zi mare — sărbătoarea ale
gerilor. Participarea masivă 
a oamenilor muncii din 
patria noastră la a’egeri, vo
tul lor dat candidaților F.D.P. 
a constituit o mărturie vie a 
atașamentului acestora față 
dc regimul democrat-popular, 
față de po’itîca partidu’ui șl 
guvernului R.P.R. Votând can- 
didații F.D.P., poporul nostru 
a votat pentru pace și socia
lism, pentru alianță și rriete- 
nîe veșnică cu marea Uniune 
Sovietică, pentru o tot mai 
strînsă colaborare și unitate 
cu toate țările socialiste, prie
tene de nădejde ale R.P.R.

Sărbătorind a 9-a aniver
sare a Tratatului sovieto-ro
mîn, poporul nostru își afir
mă hotărîrea neclintită de a 
contribui din toate puterile la 
întărirea unității și coeziunii 
marii comunități a statelor so
cialiste in frunte cu U R.S.S. 
Poporul nostru este hotărit să 
întărească neobosit prietenia 
strînsă cu Uniunea Sovietică, 
prietenie frățească în slujba 
păcii și a socialismului.

Noi trimitem un cald salut 
plin de dragoste și recunoș
tință poporului și tineretului 
sovietic.

Trăiască ma-ea și nec’intita 
prietenie romino-sovietică !

l 

!
I
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Vizita lui Ciu En-’ai 
în Ceylon

PEKIN 3 
cum anunță 
Kandy (Ceylon) al agenției Chi
na Nouă, în după-amiaza zilei 
de 1 februarie au sosit la Kandy 
Ciu En-lai, premierul Consiliu 
lui de Stat, și He Lun, locț.i- 
torul premierului. Pe întregul 
parcurs de la Colombo și pînă 
Ia Kandy ei au fost salutați de 
mii de oameni.

Cu prilejul vizitei lui Ciu 
En-lai și He Lun la Kandy, aci 
a avut loc un miting la care a 
participat întreaga populație din 
oraș.

După miting Ciu En-lai 
Lun au vizitat templul 
din Kandy. Ciu En-lai a 
templului 10.000 de rupii.

(Agerpres). — După 
corespondentul din

și He 
budist 
denat

De ce se gindesc 
studenții englezi 
să-și părăsească țara

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Starea economică tot mai pre
cară a Angliei, precum și pers
pectiva de a nu găsi de lucru 
după terminarea cursurilor uni
versitare a făcut ca în ultima 
vreme în rindurile studenților 
h'itanici să se extindă din ce in 
ce mai mult ideea emigrării din 
Anglia. Pentru a afla ce am
ploare a luat printre tinerii stu
denți această tendință. ziarul 
,.Varsity" a1 universității Cam
bridge. a efectuat un sondaj ..ex
perimental" in rindurile a 500 
de studenți și studente, obținind 
date semnificative Astfel. 34.1 
la sută din studentele chestio
nate și 73 la sută din studenți 
au declarat că vor să emigreze 
din Anglid din cauza „lipsei de 
perspective și de posibilități" ve 
care le oferă țara lor. Alți 27 b 

| la sută din studenți și 149 la 
î sută din studente au declarat că 

vor să plece din (ară imediat 
; după terminarea cursurilor uni
versitare Majoritatea studenților 
care vor să emigreze urmează 
cursurile facultăților de științe

i 
I
i 
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Comunicatul sovieto-finlandez
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : între 30 ianuarie 
și 2 februarie 1957, la invitația 
guvernului sovietic K. A. Fager- 
nolm, primul ministru al Finlan
dei, s-a aflat la Moscova în vizită 
de prietenie. Primul ministru a 
fost însoțit de K. Kleemola, minis
trul Comerțului și Industriei, și de 
R. Enkel, șeful secției politice 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Finlandei, preoum 
Pitsinki, secretarul 
nistru.

Primul ministru 
holm și ministrul 
Industriei K. Kleemola au avut 
convorbiri cu N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. I. Mikoian, prim vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și cu alți con
ducători ai Uniunii Sovietice.

La aceste convorbiri, care au 
decurs într-un spirit de prietenie, 
a fost efectuat un sincer schimb 
de păreri și s-a constatat în una
nimitate că Uniunea Sovietică și 
Finlanda întrețin bune și sincere 
relații de vecinătate, nepermițînd 
ca vreun eveniment extern să le 
influențeze. Aceste relații s-au 
dezvoltat într-un mod favorabil în 
spiritul tratatului de prietenie, co
laborare și ajutor mutual dintre 
U.R.S.S. și Finlanda din 1948, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi, a neamestecului în treburile 
interne ale celuilalt stat, precum 
și a respectării reciproce a suve
ranității Și independentei națio
nale; continuarea neabătută a a- 
ccstor relații corespunde interese
lor vitale ale celor două țări.

S-a constatat că relative dintre 
Uniunea Sovietică și Finlanda în 
domeniul comerțului, culturii, co
laborării tehnico-știintifice. sportu
lui etc., au luat mari proporții și

și de K. 
primului mi-

K. A. Fager- 
Comerțuiui și

se dezvoltă cu succes. Din partea 
Uniunii Sovietice s-a constatat că 
politica externă de pace și neutra
litate dusă de Finlanda, precum 
și relațiile de prietenie pe care ea 
le întreține cu toate țările contri
buie. la rîndul lor, în 
ros la asigurarea păcii 
nal«.

Cele două guverne 
că relațiile de bună 
dintre țările situate în nordul Eu
ropei, relații care corespund inte
reselor menținerii păcii în Euro
pa, au o mare importanță pentru 
cauza întăririi păcii internaționale 
și, la rîndul lor, cele două gu
verne vor să contribuie L 
rea acestui țel.

In situația actuală 
guverne acordă o mare însemnă
tate faptului ca în domeniul de
zarmării și în special în ce pri
vește interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen în condițiile unui 
control internațional corespuzător, 
să fie obținute rezultatele prac
tice.

In cursul convorbirilor s-a con
statat cu satisfacție că relațiile 
comerciale dintre cele două țări 
se dezvoltă cu succes pe baza a- 
cordului comercial pe cinci ani. în
cheiat în anul 1954 și au fost re
zolvate unele probleme practice 
în domeniul relațiilor comerciale, 
care contribuie la dezvoltarea con
tinuă a comerțului reciproc avan
tajos.

S-a constatat că există preml- 
zele necesare pentru reluarea le
găturilor comerciale tradiționale 
dintre Finlanda și regiunea Le
ningrad, în cadrul general al 
schimbului comercial sovieto-fin
landez și ambele părți au declarat 
că ar fi de dorit dezvoltarea aces
tui comerț.

In încheiere a fost subliniată

mod valo- 
mtemațio-

consideră 
vecinătate

la realiza-

cele două

marea importanță a întâlnirilor per
sonale dintre oamenii de stat din 
Uniunea Sovietică și Finlanda. 
Primul ministru K. A. Fagerholm 
a invitat în numele președintelui 
Republicii și a guvernului Finlan
dei pe N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și pe N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. să viziteze 
Finlanda. Această invitație a fost 
acceptată. N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov vor vizita Finlanda în 
primăvara anului 1957.

Schimbul de păreri care a avut 
loc a adîncit înțelegerea reciprocă 
dintre cele două țări și a demon
strat din nou spiritul de respect 
și încredere reciprocă care carac
terizează relațiile de bună vecină
tate dintre Uniuneâ Sovietică și 
Finlanda.

La 3 februarie, K. A. Fager
holm, primul ministru al Finlan
dei și persoanele care-1 însoțesc, 
vor pleca la Leningrad, de unde 
în ziua de 6 februarie vor pleca 
în Finlanda.

Comunicatul sovieto-finlandez 
a fost semnat de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de 
niștri al Uniunii Republicilor 
vietice Socialiste și de K. A. 
gerholm, primul ministru al 
publicii Finlanda.

Mi- 
So- 
Fa- 
Re-

Trupele israeliene trebuie
să părăsească imediat

NEW YORK 3 — corespondez 
tul Agerpres la O.N.U. trans- 
rn'te: După o ‘întrerupere de 
două zile, vineri după amiază 
Adunarea Generală a continuat 
examinarea situației create in 

I Orientul Mijlociu din cauza re
fuzului Israelului de a respecta 
repetatele hotăriri ale O.N.U. in 
legătură cu retragerea totală a 
trupelor sale de pe teritoriul 

• Egiptului. Dezbaterile de la in- 
I cenutul sdptăminii au scos la 
iveală ncile manevre desfășurate 
in culise de delegația americană 

| care demonstrează intenția cercu- 
rilor imoer ia liste de a folosi in 

i continuare ocuparea unei părți 
a teritoriului Egiptului de tru- 

. nele Israelului ca un element de 
\ represiune și șantaj In vederea 
realizării noilor planuri colonia- 

I liste preconizate de doctrina 
Eisenhower.

Lui nd cuvlntul la sfirșitul șe- 
dinței de vineri, Atanase 
conducătorul delegației 
condamnind continuarea 
siunii Israelului împotriva Egip
tului. a spus intre altele:

„Guvernul israelian ocupă încă 
teritoriul egiptean, violează legile 
internaționale, sfidează Națiunile 
Unite, încearcă să învenineze și 
să agraveze situația în Orientul 
Apropiat și astfel creează un pe
ricol considerabil pentru pacea lu
mii. Guvernul israelian vrea să 
impună reglementarea prealabilă 
a litigiilor pe care le are cu E- 
giptuj și după aceea să accepte 
retragerea trupelor sale, în timp 
ce singura soluție moralmente și 
politicește posibilă și pe care 
O.N.U. a luat-o în considerație 
este numai evacuarea imediată și

Joja. 
R.PR, 

agre-

»

Egiptul
---------------------------------------- ------------------------------------------'

Cuvîntarea conducătorului delegației 
R.P.R. în Adunarea Generală a ONU

totală a teritoriului egiptean. Gu
vernul israelian se străduiește sâ 
transforme hotărîrea categorică a 
O.N.U. intr-o dispoziție condițio
nală care i-ar permite să păstre
ze sub o formă deghizată fructele 
ilegale ale actului său de agresiu
ne. ceea ce de fapt l-ar recom
pensa pe agresor in dauna victi
mei.

Cum ar putea O.N.U. să-și în
sușească această teză care este 
inspirată din logica forței și a 
faptului împlinit și nu din logica 
dreptului, sau pur și simplu 
logică.

Guvernul israelian trebu’e 
respecte hotăririle Adunării, 
fele sale armate trebuie să

din

să 
for- 

,__ _ __ _ x - Pă
răsească teritorial egiptean, făcind 
astfel posibile negocieri ulterioare 
cu privire la relațiile arabo-israe- 
liene. Nu se poate cere guvernu
lui egiptean să discute nici o 
singură problemă cu un stat ale 
cărui forțe armate ocupă în mod 
ilegal teritoriul său, atita timp 
cit forțele sale n-au recîștâgat 
propriul lor teritoriu.

Referiridu-se în continuare la 
rezoluțiile anterioare ale O.N.U. și 
la ultimul raport al secretarului 
general, Atanase Joja a arătat 
că principiile Cartei, ale dreptu
lui internațional și prevederile 
convenției de armistițiu exclud 
posibilitatea pentru O.N.U. de a 
accepta ca Israelul Să-și exercite 
autoritatea asupra regiunii in

In urma vizitei ministrului britanic
al Apărării la Washington

WASHINGTON 3 (Agerpres).
— La 2 februarie a fost dat pu
blicității la Washington, comu. 
nicatul comun anglo.american 
asupra întrevederilor care au avut 
loc zilele acestea în capitala Sta
telor Unite între ministrul bri. 
tanic al Apărării, Duncan Sandys, 
și reprezentanții Departamentului 
de Stat și ai Ministerului Apă
rării al S.U.A.

După cum reiese din acest co
municat — care cuprinde mai 
mult generalități și formule vagi
— singurul punct asupra căruia 
s-a ajuns la un acord concret 
este că ..trebuie să se acorde prio
ritate menținerii la un înalt grad 
de pregătire a capacității mili
tare efective". In legătură cu a- 
ceasta miniștrii au ținut să 
„afirme din nou importanța pac
tului Atlanticului de nord șl a 
celorlalte alianțe regionale" pen
tru politica viitoare a celor două 
outeri.

In comunicat se vorbește de 
asemenea despre problema „adop-

tării eventuale de către Anglia a 
unor anumite arme nucleare". 
După cum se știe, această ches. 
tiune a constituit unul din prin
cipalele puncte de pe ordinea de 
zi a tratativelor. Agențiile de 
presă occidentale 6ubliniaseră 
încă de la înceoutul discuțiilor 
că ministrul britanic va încerca 
să obțină din partea oficialită
ților americane promisiuni In ce 
privește livrarea de armament 
atomic american Angliei. Lucrul 
acesta ar fi dat posibilitatea gu
vernului englez să-și modifice în
tr-o oarecare măsură programul 
«ău de înarmări cu arme con
ventionale. pentru a realiza anu
mite economii, necesare în actua
la perioadă de criză economică 
prin care trece Marea Britanie 
In legătură cu rezultatele prac 
tice ale discuțiilor in jurul ace
stui deziderat britanic, în comu
nicat nu se precizează nimic. Se 
anunță doar că cele două gu
verne vor studia în viitor această 
problemă.

In comunicat nti se spune ni
mic nici despre o altă pioblemă 
care, potrivit relatărilor presei 
occidentale, a constituit un su- 
bîQct important de discuție — și 
anume intenția manifestată de 
guvernul britanic de a-și retrage 
o parte din efectivele miLițare 
staționate pe teritoriul Germa
niei occidentale — în cadrul pre. 
vederilor pactului Atlantic. Unele 
ziare britanice au arătat că, în 
actuala situație economică a ță
rii. și ținind seama și de refu
zul guvernului vest.german de 
a contribui într-o măsură mai 
mare la cheltuielile pentru între
ținerea acestor trupe. Anglia ar 
trebui 6ă-și retragă o parte din 
unitățile a căror întreținere este 
extrem de costisitoare. în comu
nicat nu se vorbește de nici o în
țelegere în această privință, in- 
sistîndu-se în schimb în mod 
semnificativ asupra „menținerii 
la un înalt grad a capacității mi- 
litare“ și a „importanței pactu 
lui N.AT.O.**.

cauză. chiar dacă această autori
tate nu ar avea un caracter mi
litar. Adunarea Generală trebuie 
să ceară retragerea imediată și 
necondiționată a forțelor armate 
israeliene.

In ceea ce privește forțele de 
urgentă a’e O N U. este de netă
găduit că nu li se poate atribui 
o competință și un rol care prin 
însăși natura lor nu le pot avea. 
Nu este recomandabil să se extin
dă atribuțiile forțelor O. N. U. 
dincolo de obiectivele fixate prin 
rezoluțiile precedente ale Adună
rii Generale, și aceasta nu numai 
dacă ținem seama de consideren
tele de drept, de altfel foarte im
portante, care au fost expuse în 
fața Adunării. Trebuie să se țină 
seama și de faptul că argumen
tele care au fost prezentate aici 
în sprijinul lărgirii rolului forțe
lor Națiunilor Unite se bazează 
mai mult sau mai puțin deschis 
pe acceptarea tezei prin care Is
raelul încearcă să-și justifice a- 
gresiunea, teză pe care, prin re
zoluțiile sale precedente. Aduna
rea Generală a condamnat-o ca
tegoric.

Considerăm că aplicarea rezo
luțiilor Adunării poate să lichi
deze consecințele imediate ale 
agresiunii împotriva Egiptului, să 
creeze un climat psihologic favo
rabil examinării imparțiale a re
lațiilor dintre Israel și lumea a- 
rabă, să întărească pacea în O-

ale

P. C. din Maroc 
demască caracterul 

„doctrinei 
Eisenhower"

CASABLANCA 
— La 2 februarie 
munist din Maroc 
tații un comunicat 
damna cu liotărîre 
trină Eisenhower**, 
servească 
Mijlociu 
can.

„Avînd 
marocan 
dependenta și că luptă încă pen
tru lichidarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului, Biroul Poli
tic al Partidului Comunist din 
Maroc consideră de datoria sa 
să atragă atenția tuturor cetățe
nilor marocani asupra primejdiei 
care ar rezulta din aplicarea în 
țara noastră a unei doctrine de 
genul celei a lui Eisenhower. S-ar 
putea, se spune în continuare în 
comunicat, ca Statele Unite să 
considere că și în Maroc există 
un „vid“ lăsat de Franța și Spa
nia, pe care să dorească să i 
umple în interesul lor“.

3 (Agerpres). 
Partidul Co- 

a dat publici- 
în care con- 

recenta „doc- 
. menită să a- 

popoarele Orientului 
colonialismului ameri-

în ved°re că poporul 
și-a cucerit recent in-

rentul Apropiat și Mijlociu. Dim
potrivă, extinderea atribuțiilor 
forțelor O.N.U. nu ar face decît 
să împiedice opera de consoli
dare a păcii in această importan
tă regiune a lumii. Forțele 
O.N.U nu pot să fie forțe de o- 
cupație, spiritul Cartei se opune 
acestui lucru.

Socotim că este datoria noastră 
de a atrage din nou atenția Adu
nării asupra unui alt fapt care 
este deosebit de semnificativ și 
important. Cum se explică că 
după ce. cu o majoritate zdrobi
toare. Adunarea Generală, în re
petate rinduri. incepind încă de 
la 2 noiembrie, a cerut retragerea 
imediată a trupe’or Israelului, to
tuși guvernul israelian continuă 
să inca’ce hotăririle generale. De 
sigur că cercurile conducătoare a- 
gresive din Israel își pun mari 
speranțe în noile planuri de a- 
mestec în treburile interne ale 
statelor arabe și de restabilire a 
dominației co’oniale care se ur
zesc in capitalele unor state occi
dentale. Interesele păcii în Orien
tul Mijlociu și în Întreaga lume 
cer să se respingă orice încercare 
a Israelului de a obține vre-un 
profit oarecare de pe urma agre
siunii sale împotriva Egiptului.

Delegația romînă se pronunță 
In mod ferm în favoarea execută
rii imediate și necondiționate a 
rezoluțiilor Adunării Generale 
care cer retragerea totală a for
țelor israeliene de pe teritoriul e- 
giptean și va sprijini orice măsură 
pe care o va lua Adunarea Ge
nerală în acest scop“.

*
Spre sfirșitul ședinței 

neri au fost prezentate 
Generale două noi

de vi- 
Adunării 
rezoluții. 

Prima rezoluție, după ce exprimă 
regretul Adunării Generale asu
pra poziției Israelului, cere re
tragerea complectă și fără nici o 
tntlrziere a truoelor israeliene In 
soațele liniei stabilite de acordul 
de armistițiu. Cealaltă rezoluție 
recomandă instalarea trupelor 
de urgență ale O.N.U. dealung- 
gui liniei de demarcație stabi
lite de acordul de armistițiu 
„în vederea sprijinirii unor mă
suri menite să mențină condiții 
de pace in această regiune". 
Rezoluția cere secretarului gene
ral să ia legătura cu părțile in
teresate și să raporteze in acest 
sens Adunării Generale. Această 
rezoluție urmărește astfel o nouă 
extindere a rolului forțelor ONU 
care, după cum se știe, prin re
zoluțiile anterioare ale O.N.U. 
a fost limitat la supravegherea 
respectării încetării focului. In 
cursul ședinței de simbătă au 
continuat discuțiile asupra noilor 
rezoluții prezentate.

*
NEW YORK 3 (Agerpres).— 

în dimineața zilei de 3 februa
rie Adunarea Generală a O.N.U. 
a aprobat cu 74 voturi, 2 contra 
(Franța, Israel) si două abți
neri (Luxemburg, Olanda), pro
iectul de rezoluție cu privire la 
retragerea imediată a trupelor 
israeliene dincolo de linia de 
armistițiu cu Egiptul.

Criza vieții culura!» 
Ha.icne

RQMA 3 (Agerpres). — Zia
rele occidentale relatează ci 
viata culturală italiana trece în 
momentul de fată printr-o gravă 
criză care amenință însăși exis
tenta unor importante tea're. 
Datorită unei măsuri — care 
este calificată de aceste ziare 
drept „birocratică" și „lipsită 
de justificare" — au fost redusa 
o serie de credite acordate pină 
acum de stat cîtorva din cele 
mai importante teatre de ștat 
de operă din italia. Această mă
sură face ca trei teatre de operă 
cu renume mondial — și anume 
teatrul Scala din Milano, Opera 
din Roma și teatrul de operă 
San Carlo din Neapole — să tre
buiască să se închidă incă îna
inte de sfirșitul acestei stagiuni.

In afară de aceasta, din cauza 
anulării subvențiilor. Teatrul 
Municipal din Florența nu va pu
tea da reprezentații in timpul 
tradiționalului Festival artist.c 
de primăvară „Maiul Florentin".

Ziarele relatează că această 
măsură absurdă a provocat nu
meroase critici și o puternică in
dignare în rîndul opiniei publici 
italiene. Săptămîna aceasta ur
mează să se prezinte la Roma o 
delegație din care fac parte pri
marii localităților ale căror 
opere sînt lovite de aceste măsuri 
pentru a prezenta primului mi
nistru o petiție in care se cere 
intervenția imediată a guver
nului.

La 8 februarie 
peste 1.500 de pilojl 

din S.U.A. vor declara 
grevă generală

CHICAGO. — Asociația pî- 
ioților de avioane afiliați la sin
dicatul Afl-Cio au anunțat că pi- 
loții angajați la societatea „Pan 
American World Airways** vor 
declara grevă generală la 8 fe
bruarie. La această dată vor în
ceta lucrul peste 1 500 de piloți 
care lucrează în cele 58 de țări 
deservite de societatea „Pawa". 
Greva va fi declarată în spriji
nul revendicărilor cu privire la 
sporirea salariului pilojilor.

„MOMEALA
cerșetorului"

Astfel se intitulează o rela
tare din Italia publicată deu
năzi în ziarul englez „Sunday 
Pictorial", relatare din care 
spicuim :

„Băiețelul de 8 ani Peppino 
Franciosa a fost victima unui 
târg infam care a scandalizat 
întreaga Italie. F.ste vorba de 
un comerț, cu vieți omenești. 
Zeci de băieți. între 6 și 10 
ani. sînt vînduti sau închinați 
unor cerșetori de profesie, care 
îi folosesc drept „momeală" la 
porțile bogătașilor. Cerșetorii 
plătesc între 6—12 lire (lire 
engleze — N.N.) pentru „a 
cumpăra'* băieți al căror 
aspect lamentabil și priviri ru
gătoare pot mișca inima și bu
zunarul celor înstăriți.

Părinții lui Peppino, care 
locuiesc la Atsuni, în apropiere 
de coasta sudică a Italiei, au 
acceptat o sumă minimă săp
tămânală din partea unui 
cerșetor numit Felice Vi
cente. în curind, Peppino se 
afla la Milano. El a fost in
struit cum să stârnească mila 
femeilor bine îmbrăcate, pri- 
vindu-le cu ochi rugători și flă- 
mînzi. A lucrat împreună cu 
diverse cerșetoare care se folo
sesc de copii pentru a provoca 
simpatie.

Apoi, Vicente a fost arestat. 
La început, politia nu a vrut 
să facă gălăgie în jurul cazu
lui Peppino. Ziarul nostru a in
sistat să obțină informații și 
săptămîna trecută un oficial al 
poliției a făcut următoarea de
clarație : „ într-o zi, la perife
ria Milanului, doi polițiști au

găsit un copil care plîngea, de
oarece nu mai regăsea drumul 
spre casă. Copilul era Peppino 
Franciosa. El a povestit po
lițiștilor că un cerșetor, parali
zat de ambele picioare, care 
circula într-un cărucior de in
firm a venit la părinții săi. El 
a cerut părinților lui Peppino 
să-i permită să-l ia cu dînsul 
la Milano. Părinții, niște țărani 
cinstiți, au acceptat propunerea 
acestuia de a-1 hrăni pe 
Peppino și de a plăti familiei 
3.000 lire italiene lunar".

Ofițerul de poliție a continuat 
„Cerșetorul l-a obligat pe bă
iat să-i spună tată și să co
linde cu el străzile orașului 
Milano, împingîndu-i cărucio
rul și cerșind/

Cînd Vicente a fost arestat, 
el a recunoscut că a plătit o 
taxă lunară drept chirie pentru 
Peppino. Dar acest lucru nu 
constituie un delict după le
gislația italiană.

Nu încape îndoială că a- 
ceastă relatare a ziarului bri
tanic constituie o realitate în 
Italia — țară capitalistă în 
care mizeria îi împinge pe cei 
desnădăjduiți în asemenea si
tuații ca cea descrisă de „Sun
day Pictorial". Dar citind re
latarea din „Sunday Pictorial" 
nu poți să nu-ți amintești de 
zicala cu paiul și bîrna. „Res
pectabilii" ziariști burghezi 
britanici plîng de mila copii
lor săraci italieni. Se pare 
însă că au „uitat" de exis
tența în Anglia a nenumă- 
rați copii care trăiesc în mi
zerie.

In întâmpinarea Festivalului

Moscova se 
pregătește să în- 
tîmpine sărbăto
rește oaspeții la 
Festival. Proiec
tele ce se jac vor 
deveni în scurt 
timp realitate. 
La intrarea in 
orașul Festivalu
lui se va înălța 
un arc de triumf 
de culoare au
rie. Artera prin
cipală a Mosptt- 
vei — strada 
Gorki — va fi 

împodobită cu 
stemele de stat 
și drapelele țări
lor participante 
la Festival. Tot 
aici se va înălța 
grupul sculptu
ral — Hora na
țiunilor.

In timpul mi
rii sărbători a 
păcii și priete 
niei de la Mos
cova participan
ta vor putea în
tâlni și afișul a- 
lăturat executat 
de desenatorii 
R. Reșetnikoo și 
A. Dobrov,

250 studenfi indieni vor veni la Festival
Ziarul „Hindustan Standard" anunță că Congresul studenților 

din întreaga Indie va trimite la cel de al VI-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților, care va avea loc în vara acestui 
an la Moscova, o delegație de 250 studenți.
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