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O SĂRBĂTOARE .

a poporului
Larga participare 
a maselor 
la mitingurile 
electorale

uați tn mină acest ziar in ultima zi 
înainte de alegeri. E 1 martie, prima 
zi de primăvară. Fabrica la care lu
crați, și care poartă numele unei zile 
de sărbătoare sau al unui patriot vi
teaz, și-a terminat încă o săptămînă 
de muncă. Mergeți alături de prie
teni pe strada asfaltată, oprindu-vă

din cind în cînd să auziți muzica transmisă de 
stația de radioficare; sînteți puțin supărat că e 
coadă la cinema, dar bucuros că aveți și alte alter
native : puteți merge la teatru, la concert sau pe 
stadion.

Un fragment de viață obișnuită pentru un băiat 
sau o fată de 18 ani...

Și totuși ceva inedit. Firesc azi — dar oare șl 
în urmă cu o generație ?

Ați luat un ziar; fiecare om poate citi acum. 
Analfabetismul a fost stîrpit. In generația trecută, 
patru milioane de bărbați și femei erau despărțițl 
printr-o beznă adîncă de cuvîntul scris.

Aveți 18 ani și mergeți la vot. Tn generația tre
cută, tinerii de vîrsta voastră n-aveau drept să 
voteze. Nici militarii. Nici femeile. In schimb, vo
tau morții.

Fabrica în care lucrați poartă numele unei săr
bători populare sau al unul patriot, al unui mun
citor : e fabrica voastră. Acum o generație, pe fir
mele fabricilor tronau numele capitaliștilor — un 
om care exploata o mie de oameni și care credea 
că veșnic va fi astfel. Dar erau puține fabricile; 
a voastră și alte sute nici nu existau. Ele s-au clă
dit în anii democrației populare.

Mergeți pe o stradă asfaltată. Cu o generație în 
urmă, intr-un cartier muncitoresc așa ceva era o 
raritate.

E coadă Ia cinema ? S-au amenajat sute și sute 
de cinematografe noi. și totuși mai e aglomerație. 
Pentru că milioane de oameni, care cu o genera
ție în urmă nu văzuseră niciodată un film sînt 
astăzi spectatori obișnuiți la cinema și la teatru.

Stadionul îl cunoașteți. Ați muncit și voi la el, 
voluntar, așa că nu e nevoie să vă reamintească 
nimeni maidanele dinainte.

Totul e un fragment obișnuit de viață pentru un 
băiat sau o fată de 18 ani. Și totuși, nimic nu e 
obișnuit. Nimic nu s-a făcut de la sine.

Poate locuiți în București. în plin centrul ora
șului. în piața 1848, sau pe clădirea fostului tribu
nal, azi biblioteca de stat, se văd încă inscripțiile 
scrise de uteciștî acum 12 ani, în pragul unor ale
geri : „Jos fascismul“, „Jos P.N.Ț.", „Jos P.N.L.". 
Pentru a înscrie cuvintele roșii, comuniștii și ute- 
ciștii, oamenii muncii s-au bătut cu bandele reac
ționare. Fascismul, P.N.Ț., P.N.L. — era grupul 
forțelor burghezo-moșierești, al patronilor de fa
brici care exploatau pe muncitori și care au tras 
cu mitralierele în ceferiști în 1933, al stăpînilor de 
moșii care scoteau pielea de pe țărani și care au 
tras cu tunul în ei în 1907, al huliganilor care agă
țau oameni de gîtlej la abator iar în Aita-Seacă le 
tăiau capul pe butuc, din ură bestială față de ml- 

oritățile naționale.
Aceste forțe întunecate — care patronau analfa

betismul de care vorbeam mai sus, foametea de 
care vorbeam mai sus, lipsa de drepturi cetățenești

șl alegerile măsluite de care vorbeam mal sus — 
au fost înfrînte prin lupta aprigă a comuniștilor, 
care au condus pe uteciști, toate forțele patriotice 
populare, întregul popor muncitor. Acum 12 ani, în 
primele alegeri libere milioane de oameni s-au 
dus cu un buletin la vot și au spus răspicat: nti 
vom mai răbda întunericul — VREM SOARELE I

De atunci, oamenii muncii din patria noastră îșT 
aleg întotdeauna reprezentanții dintre frații lor cel 
mai buni, iar alegerile sînt o sărbătoare.

De ce oamenii muncii dau voturile candidaților 
Frontului Democrației Populare?

Pentru că democrația populară a ridicat țara 
noastră din mizeria materială și morală în care o 
lăsase burghezia și moșierimea : pentru că indus
tria și-a ridicat producția în 10 ani de peste 4 ori; 
pentru că producția agricolă a depășit nivelul an
tebelic și o Jumătate din suprafața agricolă a ță
rii a ajuns să fie gospodărită în mod socialist; 
pentru că pe tărimul științei am reușit, a opta țară 
din lume, să stăpînim plnă șl energia nucleară, 
într-un reactor atomic; pentru că pe tărimul artei, 
Londra și Agrigento, Stockholm-ul și Praga ne 
aclamă și ne dau premiul I; pentru că in lupta 
pentru pace R.P.R. își face cu cinste datoria.

Oamenii muncii acordă încrederea candidaților 
F.D.P. pentru că scopul activității organelor pute
rii de stat este azi omul și nevoile sale. Introduce
rea sistemului de salarizare îmbunătățit a și ridi
cat nivelul salariului nomina) cu 10 la sută.

Votînd candidații Frontului Democrației Popu
lare ca cetățean, flecare are pentru aceasta șl un 
motiv în plus, al. lui. Femeile — dobindîrea egali
tății în drepturi.' Tineretul — prezentul și viitorul 
său fericit.

Astăzi, tineretul, mobilizat de organizația sa po
litică revoluționară, U.T.M., participă în mod activ 
la conducerea treburilor obștești, contribuind la re
zolvarea sarcinilor date de partid cit și la satisfa
cerea propriilor sale nevoi și aspirații.

Tineretul sprijină activ munca sfaturilor popu
lare pentru că acestea se îngrijesc de crearea con
dițiilor desfășurării vieții sale cultural-sportive și 
de bunul mers al învățămîntului.

A fost odată un rege tiran. La întrebarea: „Ce 
este statul ?“ el răspundea : „Statul — sînt eu 1“ 
A venit vremea. în țara noastră și în celelalte țări 
socialiste, cînd poporul poate spune la rîndul său: 
„Statul — sîntem noi 1“ Și parafrazînd: „Sfatul 
— sîntem tot noi!“

Printre candidați nu mai întîlnim, ca odinioară, 
pe vremea regimului burghezo-moșieresc, angro
siști și avocăței veroși, fosile îmbătrînife în rele, 
care se pudrau ca să pară mai tineri. Candidații 
F.D.P. sînt muncitori, țărani muncitori, intelec
tuali, funcționari, gospodine.

In primele zile de primăvară facem un dar fru- 
mos satelor și orașelor noastre, un dar nouă în
șine, alegînd gospodari harnici — candidații F.D.P.

TINERI ȘI TINERE!
PENTRU VIAȚA NOASTRA NOUA, PENTRU 

VIITORUL NOSTRU FERICIT, MIINE CU TOȚII 
LA VOT! j

„Scînteia tineretului**

Marile perspective 
de dezvoltare 

ale regiunii lași

în aula „Mihail Eminescu" a 
Universității „A. I. Cuza“ din 
Iași a avut loc un însuflețit mi
ting electoral la care au partici
pat numeroși cetățeni din circum
scripția electorală regională nr. 8 
lași, precum și numeroși profesori 
și studenți ai institutelor de în- 
vățămîrit superior din centrul uni
versitar Iași.

Candidatul circumscripției re
gionale nr. 8, prof. univ. Cristofor 
Simionescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, lau
reat al Premiului de Stat, recto
rul Institutului Politehnic din 
Iași, a făcut o expunere asupra po
liticii interne și externe a parti
dului și guvernului nostru. înfă- 
țișînd realizările dobîndite în 
patria noastră și în regiunea Iași 
în ultimii ani, vorbitorul a arătat 
că planul de perspectivă a regi
unii prevede printre altele crea
rea a noi întreprinderi industriale 
printre care o fabrică de mobile, 
noi fabrici de pîine la Iași, pre
cum și în centrele raionale, ame
najarea la Iași a unui mare parc 
de cultură și odihnă, și a unui 
teatru de vară, terminarea blocu
rilor de locuințe muncitorești din 
cvartalul Păcurari, introducerea 
gazului metan, prelungirea șose
lei Copou pînă la Breazu etc.

Roadele muncii 
sfaturilor populare

La mitingul care a avut loc la 
fabrica de mașini și unelte „în
frățirea“ din Oradea, a luat cu- 
vintul tov. Ludovic Fazekaș, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Oradea al P.M.R., candidat in 
circumscripția electorală regiona
lă nr. 6.

Vorbitorul a subliniat realizări
le obținute în anul trecut prin 
grija sfatului popular orășenese : 
cele peste 200 de apartamente 
date în folosință, îmbunătățirea 
transportului în comun, asfaltarea 
a peste 11.000 m.p. de trotuare 
etc. In planul gospodăresc pe a- 
nul acesta s-a prevăzut amenaja
rea unui cinematograf in cartierul 
loria, noi construcții de drumuri 
și alte lucrări,

Valea Jiului în anii 
puterii populare

La mitingul electoral de Ia Ani- 
noasa consacrat alegerilor de la 
2 martie a luat cuvîntul loan 
Karpineț, președintele sfatului 
popular al raionului Petroșani, 
candidat în circumscripția electo
rală regională nr. 51. Trecînd in 
revistă realizările obținute în anii 
regimului democrat-popular în re
giunea Hunedoara, vorbitorul s-a 
oprit îndeosebi asupra celor în
făptuite în Valea Jiului. Dezvol
tarea minelor, înzestrarea lor cu 
utilaj modern, cîștigurile sporite 
ale minerilor, radioficarea locali
tății, staționarele, sanatoriile de 
noapte, blocurile de locuit, cămi
nele confortabile pentru tinerii 
mineri, sînt doar eîteva aspecte ce 
oglindesc adîncile transformări 
produse în anii puterii populare 
în Valea Jiului.
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Interviul acordat 
de tovarășul Chivu Stoica 

corespondentului ziarului american 
„New York limes“, Elie Abel

La 25 februarie, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
tov. Chivu Stoica, a primit pe corespondentul ziarului american 
„New York Times“, Elie Abel, căruia i-a acordat următorul interviu;

ÎNTREBARE: Care este situația prezentă a propunerii dvs. 
din septembrie anul trecut pentru o conferință a țărilor balcanice? 
Ce măsuri ar trebui luate, după părerea dvs., pentru a crea o 
atmosferă în care o asemenea conferință ar putea fi utilă ?

RĂSPUNS: Propunerile guvernului romîn pentru înfăptuirea 
unei largi colaborări a țărilor din Balcani, au primit răspunsuri 
favorabile din partea guvernelor Iugoslaviei, Bulgariei, Albaniei. 
Tn răspunsul său, guvernul grec a arătat că deși dă o înaltă preș 
țuire spiritului șl obiectivelor generale cuprinse în propunerile 
Rominiei, ei nu e în măsură pentru moment să accepte invitația 
ce i-a fost adresată din pricina anumitor probleme încă nerezol
vate, ținînd seamă de relațiile Greciei cu unele țări balcanice, Cît 
privește țara noastră, ea nu are nici un fel de diferend cu vreunul 
din statele balcanice.

La mesajul guvernului romîn nu a răspuns pînă tn prezent 
guvernul turc. Totuși, după părerea noastră. Turcia, ca și cele
lalte state din această regiune, nu ar avea decît de cîșfigat de 
pe urma întăririi prieteniei și a colaborării multilaterale cu toate 
statele din Balcani.

Cum dorința guvernului romîn pentru pace, bună înțelegere și 
colaborare în Balcani nu e o chestiune de conjunctură, noi vom 
continua și pe viitor să depunem străduințe pentru convocarea 
unei conferințe a țărilor balcanice, pe care continuăm să o soco
tim utilă și actuală, După părerea noastră, nu există nici • pie

dică intrinsecă pentru ca o astfel de conferință să poată avea loc 
cu succes.

Valorificarea tuturor posibilităților de colaborare existente în 
toate domeniile cu toate țările balcanice, poate contribui la crea
rea climatului favorabil pentru dezvoltarea colaborării intre țările 
acestei regiuni. De aceea, noi acționăm în direcția intensificării 
schimburilor economice și culturale cu toate țările din Balcani. 
Lărgirea contactelor și a cunoașterii reciproce între oamenii care 
activează în domenii similare, poate «juta în mod substanțial la 
crearea unei atmosfere de sinceră și rodnică colaborare.

Putem spune același lucru și despre contactele personale între 
oamenii de stat ai țărilor din Balcani. Tn ceea ce ne privește, noi 
sîntem gata să ne întîlnim cu reprezentanții guvernelor grec și 
turc și să discutăm toate problemele care pot contribui la adinei- 
rea colaborării dintre țările noastre.

ÎNTREBARE: Printre alte propuneri, planul Rapacki a fost 
sugerat ca • bază pentru negocieri est-vest și de dezangajare po
sibilă din Europa Centrală. Ce tipuri de control și înțelegeri cu 
privire la Inspecție credeți că ar fi necesare pentru « asigura un 
echilibru corespunzător tn Europa Centrală, dacă zona denuclea- 
rizată și retragerea trupelor ar fi înfăptuite?

RĂSPUNS: Guvernul romîn a acordat și acordă o deosebită 
atenție propunerilor guvernului polonez cu privire la crearea unei 
zone denucleărizate în centrul Europei. Fără t.ndoiplă că realiza
rea acestor propuneri ar reprezenta o etapă însemnată pe drumul 
întăririi securității și păcii în Europa.’ Realizarea lor ar putea

(Continuare în pag. 2-a)
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In ziua de cincisprezece iulie 
1956, la orele șapte dimineața, 
s-au deschis, ca de obicei, ghișee
le oficiului poștal din orașul T. 
Funcționarele de la „trimiteri re
comandate și telegrame“, cei trei 
funcționari de la „primiri și ex
pedieri colete“, dirigintele oficiu
lui și factorii poștali erau toți 
aci, ca totdeauna, harnici ca al
binele unui stup. Era cald, ză
pușeală mare și ferestrele oficiu
lui stăteau deschise. De afară se 
auzea forfota obișnuită a orașu
lui : vuietul camioanelor de la 
fabrica de ciment, uruitul obloa
nelor de la prăvălii și aci, pe a- 
proape, trecînd.de două ori chiar 
prin fața poștei, una din tulum
bele sfatului, cu jetul ei de apă, 
stropind trotuarele încinse de 
căldură.

Nici unul din futicționarii poș
tei n-ar fi bănuit eă ziua aceea 
nu avea să fie obișnuită ca toa
te celelalte. Totul a pornit de la 
o notiță apărută chiar în Ziua 
aceea într-un ziar la rubrica „Ne 
scriu cititorii“. Dirigintele iși în
cepuse ziua de muncă răsfoind zia
rele proaspete și dădu peste știre, 
cu totul întîmplător. Era o rubri
că pe care n-o prea citea. Ddr 
atunci l-a atras, întocmai ca un 
magnet titlul interogativ: „A dis
părut strada, sau a dispărut sim
țul de răspundere de la oficiul 
poștal ?“

Era vorba chiar de ei. A citit 
textul încă o dată, emoționat și 
roșu pînă in i ~ ( ' ' ’’
„La 12 iunie a.c. 
scrisoare unui cunoscut al 
care locuiește în orașul T 
strada Punții nr. 2, După

— Nu g.
— Nici în colonia fabricii de 

ciment ?
— Nici acolo. Am întrebat.
— Bine I a răspuns dirigintele. 

Porniți la treburile voastre. Tova
rășe Pândele, dumneata lasă scri
soarea aceea la mine.

După ce au plecat factorii poș
tali, dirigintele a pus mîna pe te
lefon. A cerut Miliția. Ii era nu 
știu cum să întrebe, dar n-a avut 
încotro.

— Dați-mi pe tovarășul coman
dant.

— O clipă vă rog, i-a răspuns 
un glas de la centrală.

— Tovarășul păpitan Antohi?
— Da, el e la telefon.
— Aici e dirigintele oficiului

poștal. Am o întrebare la dum
neata. Nu știi, dom-le, unde-i stra
da Punții ?

— Aaa ! Să știi că am văzut 
notița. Tocmai o citeam. Ce să-i 
faci ? Critica maselor. A dispărut 
o stradă 1 Ho-ho-ho! E grozavă 
chestia asta. Ca-n filme. Păi s-o 
căutăm. Iți comunic peste o jumă
tate de oră.

Nici n-a trecut bine un sfert de 
oră și dirigintelui i s-a comuni
cat ; '

— N-am găsit-o. Probabil să 
fie o poreclă, ori un nume mai 
vechi. Am aflat numai numirea 
„Intre punți“. Aia să fie ?

— Nu e. Acolo' stau eu și-i Șțu- 
nost; pe toți locatarii. Nu e nici 
un-lonescn Vagile acolo.
■ Dirigintele a lăsat receptorul în 
furcă, dezolat,

— Ce e de făcut ? Se uita la 
plicul albastru, parcă ar fi căutat 
să descifreze taina din vreun amă
nunt imperceptibil, nesezisat încă 
pînă atunci. Scrisoarea stătea însă

Desen de M. COSTI

de tovarășul Chivu Stoica 
corespondentului ziarului american 

Elie Abel
acum în număr crescînd, vize de ieșire a persoanelor cu naționa
litate dublă și acelora care aui în străinătate rude apropiate. Indică 
aceasta oare o politică nouă în privința emigrării sau contacta 
îmbunătățite cu țări străine 7

„New York Times

virful urechilor : 
am trimis o

meu
pe. două 

săptămini am primit plicul îndă
răt, cu mențiunea că strada Pun
ții nu există in acel oraș. Birtein-, mută, așezată pe volumul indica- 
țeles că am expediat scrisoarea în- torului de străzi, deschis la lite- 
dărăt știind sigur că strada exis- " 
tă. îmi vine greu să cred că-. o 
stradă ar putea fugi din locul ei. 
Prietenul meu, care aștepta za
darnic scrisoarea, m-a întrebat 
printr-o carte poștală de ce nu 
i-am scris și, erezînd că îi pierdu
sem adresa, mi-a comunicat-o din 
nou : strada Punții nr. 2. In mo
mentul de față scrisoarea mea se . 
află pentru a doua oară la ofi
ciul poștal din T. Mi-e teamă că 
am s-o primesc din nou cu men
țiunea clasică : „adresantul necu
noscut“. Vă rog să publicați șezi- 
sarea rnea, ca pe un îndemn către 
tovarășii de la oficiul poștal din 
T, de a lucra cu mai multă aten
ție și cu un sporit spirit de răs
pundere“.

Dirigintele poștei a sărit ca ars. 
A deschis ușa biroului său și a 
strigat :

— Factorii poștali ! Să vină toți 
factorii poștali la. mine. In clipa 
următoare, zece ari doisprezece 
bărbați cu tașca lor de piele agă
țată în bandulieră, au intrat în 
biroul dirigintelui.

— Cine deservește strada Pun
ții ? a întrebat dirigintele fără 
altă introducere,

— O fi vorba despre scrisoarea 
căreia nu-i găsesc adresa ? a în
trebat factorul poștal loniță Pân
dele, scoțînd din teșea lui un plic 
albastru.

— Da, tovarășe ! Exact, tovară
șe ! a exclamat dirigintele, neplă
cut surprins să vadă că a prins în 
defect tocmai pe cel mai conștiin
cios dintre factorii poștali.

— Tovarășe diriginte, 
Punții nu există.

— Nici dumneavoastră

ra P,
• «

Petru

strada

știți ? i-a întrebat pe ceilalți fac
tori.

— Dacă n-o știe Pândele care 
lucrează în poștă de cincisprezece 
ani, noi cu atîta mai puțin.

— S-o căutăm în indicator.
— Am căutat-o și noi, dar 

pomană.
— Este o stradă a „Podului 

fier“.
— Și una „Puntea morii“.
— Ei vedeți ? Puntea morii. O 

fi asta.
— Nu e, a răspuns Pândele.
— A întrebat din casă-n casă, 

a adăugat unul din factori.
— In cartierul „Silica“ ai cău

tat ? Sînt vreo zece străzi noj a- 
colo.

de

întrebe la un debit de tutun. A 
intrat intr-imul, a cumpărat 
pachet de 
fuma și a întrebat :

— Nu ......
Punții ?

Debitantul, care nu-l cunoștea 
pe diriginte, i-a spus :

— întreabă la poștă. Acolo tre
buie să știe.

Dirigintele a ieșit din nou in 
stradă. Și-a șters cu batista sudoa
rea fierbinte de pe frunte. A oprit 
un trecător.

țigări, cu toate

știți unde-i

Vintila

un 
ca nu

strada

A dispărut 
O STRADÀ!

— Nu se poate dom-le. trebuie 
s-o găsim, și-a spus dirigintele ca 
pe o încurajare. In clipa următoa
re a deschis ușa biroului, spunind 
funcționarilor de la „cartare“

— Eu sînt pe teren. Mă întorc 
într-o oră.

4 ieșit în stradă. Era cald. Tro
tuarul frigea ca plita unei sobe de 
tuci. Stropitoarea trecuse tocmai 
pe acolo fi trotuarul aburea ca 
după ploaie.

— Unde s-o caut ? s-a întrebat 
dirigintele, finind plicul albastru 
in mînă, neștiind încotro s-o apu
ce. Să mă duc la sfat, să întreb 
acolo.

S-a îndreptat spre clădirea sfa
tului. A intrat la secretariat. II 
cunoșteau tați funcționarii. Citise
ră și ei notița din ziar.

— Nu știm, n-am auzit de stra
da Punții, au răspuns toți cei în
trebați riaicînd din umeri. La ser
viciul „Gospodăria locală“ i s-a 
dat o indicație vagă :

— E o comisie de nomenclatură, 
întrebați acolo. Președintele comi
siei e profesorul Marinescu de la 
școala medie.

S-a dus la școala medie. L-a 
căutat pe profesorul Marinescu. 
L-a găsit în cancelaria școlii, fiind
că era tocmai pauza dintre două 
ore.

— Dragă, vin cu o rugăminte 
mare. Ești președintele comisiei de 
nomenclatură... spune-mi, ai auzit 
cumva de strada Punții ?

— N-am auzit. Noi punem nu
mai nume istorice și comemorati
ve. Strada Punții nu spune nimic.

Ieșind din cancelarie, lac de nă- 
dușeală, dirigintele a hotărît să

însuflețite adunări
electorale în țară

La mitingul electoral, care a avut loc vineri în sala de fes
tivități a Școlii profesionale speci ale tir. 9 din ^apitalș, alegătorii 
din cartierul Pantelimon — 30 Decembrie, printre care numeroși 
muncitori~de'la uzinele „23 August“ Șf „Republica“ d<5 la F.R.B., 
„Cimentul București“ etc., intelectuali, gospodine, tineri și pensio
nari s-au întîlnit cu candidatul lor. Ștefan Cruceru, secretar al 
Comitetului orășenesc București al P/M.R.

Cartierul Pantelimon care în trecut purta numele de tristă 
amintire „Mărcuța“, era -.printre cele mai mizere ale Bucureștiu.ui. 
Astăzi în qcest cartier aproape'toate, străzile sînt pietruite, s-a 
introdus lumina electrică pretutindeni, iar în ultimul an a fost 
terminată construcția unui nou cinematograf și a început construc
ția unei case de cultură a tineretului. Aceste realizări ău fost ob
ținute cu sprijinul larg al cetățenilor.

Luînd cuvîntul,' tov, Ștefan Cruceru, a trecut în revistă rea-, 
lizările pe tărîm economic și social-cultural obținute în Capitală 
în ultimii doi ani.

El a arătat perspectivele ce se deschid 
tori. Se vor ridica noi cartiere de locuințe,
dini și parcuri; se vor ridica numeroase edificii culturale, case 
de cultură, teatre, cinematograf?, cluburi muncitorești, se vor as
falta noi străzi, se vor construi noi fabrici.

Mitingul electoral a fost un nou prilej pentru cetățeni de a-și 
afirma încrederea în candidați! Frontului Democrației Populare, 
cărora le încredințează sarcina de cinste de a contribui la ridi
carea economică și gospodăreas că a primului oraș al țării, Bucu- 
reștiul.

— Strada Punții, vă rog, nu 
știți unde se află ?

— Nu-s de pe aici. Am venit 
numai în delegație.

A întrebat apoi pe o femeie, o 
precupeață care se îndrepta spre 
piață :

— Tovărășico, n-ai auzit cumva 
de strada Punții ?

— O fi pe la margine, pe la 
casele noi. Prin centru degeaba o 
ciutați.

A oprit pe un altul :
— Tovarășe, unde dumnezeu e 

strada Punții 7
—■ Nu știu. Eu stau pe strada 

„Opt blocuri“.
Dirigintele a tresărit ca ars t
— Opt blocuri 1 Dar asta unde 

mai e ?
— Spre gară. Acolo stau numai 

ceferiștii.
— Și... „Opt blocuri“, ohiar așa 

se cheamă ?
— Așa-i spunem noi. Sînt opt 

blocuri noi acolo. Patru pe o par
te a străzii și patru pe cealaltă 
parte.

■— Opt blocuri, zici ? Curios. 
Foarte curios.

Trecătorul a plecat mai depar
te. Dirigintele a rămas locului, 
împietrit. Se gîndea, plin de mi
rare : strada „Opt blocuri" ? Dar 
nici asta nu-i în indicatorul meu. 
Vasăzică „Opt blocuri“. înseamnă 
că și strada Punții e ceva nou, de 
cîteva luni ori săptămini încoace. 
O găsesc eu, să știu că trec prin 
foc și apă.

Așa a pornit dirigintele mai de
parte, înciudat și curios, nerăbdă
tor și tulburat, să afle strada 
care-i cășuna atîta neliniște. A luat 
cartierele cele noi la rînd. A dat 
peste un grup de copii care se 
jucau pe un loc viran, lingă niște 
case în construcție.

— Ce stradă-i asta ?
— N-are nume, că-i în lucru, a 

răspuns un copil. Dar tata zice 
că ure s-o cheme strada „Cravata 
Roșie“.

— Strada „Cravata Roșie“ ? De 
ce așa ?

— Fiindcă sîntem de pe acuma 
vreo cincizeci de pionieri pe ea. 
Și cînd or să fie gata toate casele, 
vom fi peste o sută.

— Dar aia de colo cum se 
cheamă ?

Dirigintele a arătat cu mina 
întinsă spre o stradă abia schița
tă care trecea parcă prin niște fos
te grădini.

— Aceea ? Acolo ..... .. . .
trei case. Dar vor fi mai multe. 
Și unchiul Antim are să-și facă o 
casă acolo.

— Șl n-are nume strada ?
— Ba are. li zice strada Punții.
— Strada Punții ? Of, și de 

cînd o caut ! Asta e? Nu cumva 
o cheamă altcumva ?

— Aș, în primăvară, aci nu era

încă nimic. Erau numai grădini 
și pomi. Acuma-i strada Punții.

— Și lonescu Vasile stă P?-
strada asta ‘i

— Uitați-l pe băiatul său. Măi, 
Gici, vino aici că-l caută tovară
șul pe tăticul tău, pe nenea Sile.

Dirigintele s-a îndreptat spre 
casa lui lonescu Vasile, întovără
șit de liota întreagă de copii. A 
găsit acasă pe nevasta lui lonescu 
Vasile. Era și lonescu Vasite aca
să, dar el dormea. Fusese în 
schimbul de noapte. Lucra la fa
brica de produse electrotehnice.

— Cine i-a pus străzii numele 
ăsta ? a întrebat dirigintele.

— Nu știu, zău. Așa ne-am tre
zit că-i spunem și așa a rămas. 
Abia de două luni stăm aici. Erau 
grădini pe locul ăsta. Nu vedeți, 
am avut șioroc și de doi meri. Nu 
i-am tăiat. Ar fi fost păcat.

Plecînd din casa lui lonescu Va
sile, dirigintele a răsuflat ușurat. 
Se gîndea la textul scrisorii de 
răspuns pe care urma s-o trimită 
ziarului. Pînă cu cîteva minute în 
urmă era rușinat de notița din 
ziar, dar acuma se simțea ușor ca 
o pasăre și chiar era fericit.

— Ei, da, comisia de nomencla
tură ține prea multe ședințe, dar 
străzile cele noi au și 
nume. Opt blocuri, 
șie... strada Punții., 
le trecem repede în indicator 1

căpătat
Cravata Ro- 

Va trebui să

sini numai

Capitalei în anii vil- 
magazine, piețe, gră-

va- 
fie-

mai

(Agerpres)

*
La mitingul electoral al lucrăto

rilor sanitari din Orașul Stalin a 
luat cuvînlul medicul internist de 
la spitalul unificat nr- 2 . ({r' 
Ioan Bed<5, candidat al F.D.P. in 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 197. Subliniind largul 
democratism al alegerilor de la 2 
martie, vorbitorul a făcut un bi
lanț al realizărilor înfăptuite în 
ultimii doi ani. El a arătat că 
în ultimii ani s-au construit peste 
1.000 apartamente, 12 unități sa
nitare, teatrul de operetă și tea
trul de păpuși, s-au electrificat 22

*
străzi, gazul metan a fost extins 
pe 111 străzi, s-au asfaltat și pie
truit peste I5l) străzi, acestea fiind 
doar cîteva din realizările de stat 
obținute în ultimii ani.

Numeroși alegători, care au luat 
cuvînlul, șifpu manifestat încrede
rea în victoria în alegeri a F.D.P 
angajîndu-se să sprijină și în vii
tor toate acțiunile de gospodărire 
și înfrumusețare a orașului.

Asemenea mitinguri au mai avut 
loc la Institutul politehnic, fabri
cile „Ion Fonaghi“, „Nivea“ și al
tele.

Sfaturile populare au un rol 
important în dezvoltarea econo
mică a regiunilor patriei noastre, 
în crearea unei puternice indus- 
trii locale, menită să pună în 
loare imensele resurse ale 
cărei regiuni.

Cunoscînd din ce în ce
bine posibilitățile locale exis
tente și cerințele populației, sti
mulând inițiativa maselor și spri- 
jinindu-se pe ajutorul lor însu
flețit. sfaturile populare au des
coperit și valorificat an de an, 
numeroase resurse de materii 
prime, au creat noi și noi uni
tăți productive, punînd la dispo
ziția consumatorilor variate sor
timente de produse de larg con
sum. In prezent pe întreg cu
prinsul țării ființează peste 12.000 
unități de industrie locală, care 
produc peste 900 sortimente de 
produse de larg consum.

In ultimii ani întreprinderile 
industriei locale — conduse de

(Urmare din pag. l-a)

constitui totodată un punct de plecare pentru noi acțiuni în direc
ția destinderii internaționale și înlăturării pericolului unui război 
nuclear, lucru în care țările occidentale nu pot fi mai puțin inte
resate decît cele din răsăritul Europei.

Pentru oricine examinează cu bună credință propunerile gu
vernului polonez apare evident că la elaborarea prevederilor lor 
relative la sistemul de control s-a ținut seama în mod corespun
zător de toate punctele de vedere care au fost exprimate în legă
tură cu această problemă în cadrul discuțiilor asupra unui acord 
general de dezarmare.

Atît prin procedura lui elastică de realizare, oît și prin pre
vederile lui concrete și eficace de control, planul Rapacki este 
astăzi una din măsurile cele mai accesibile tuturor părților pen
tru a se realiza un progres notabil în direcția întăririi securității 
internaționale.

Ceea ce este esențial acum este să se realizeze acordul cu 
privire la zona denuclearizată. Sistemele de control vor putea 
fi îmbunătățite ulterior, dacă

RĂSPUNS : Problema pe care o ridicați este o problemă care 
privește raporturile statului romîn cu proprii săi cetățeni. Poziția 
guvernului romîn față de problema aceasta s-a bazat și se bazea
ză pe considerente de echitate și umanitate. Toate cererile acelora 
care vor să meargă să trăiască împreună cu rudele lor apropiate 
aflătoare în alte țări, au fost și sînt examinate cu multă atenție. 
Ele s-au rezolvat și se rezolvă în conformitate cu legile țării

In ce privește problema emigrării, poziția guvernului romîn. 
se întemeiază pe motive princip iale. In țara noastră nu există 
rațiunile care determină emigrarea cetățenilor, cum ar fi șomajul 
și persecuțiile naționale sau religioase

nevoia o va cere.

ne explicați motivele pentru care seÎNTREBARE : Puteți să ....
pune un accent atît de mare în materialele publicate privind ale
gerile ce vin, asupra rolului muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor în ce privește reducerea prețului de cost și mărirea simul
tană a producției ?

RĂSPUNS: Rezultatele obținute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în ce privește reducerea prețului de cost, odată cu 
mărirea producției, constituie o bună recomandare pentru viitorii 
deputați în sfaturile populare. Accentul care se pune pe această 
problemă nu e ceva nou după cum nu e nou nici faptul că rolul 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor este hotărîtor în toate 
aspectele procesului de producție.

Asigurarea unei cantități sporite de bunuri la prețuri de cost 
cît mai reduse, este o condiție indispensabilă pentru ridicarea ni
velului de trai ,al poporului. Ea constituie o sarcină de căpetenie 
a întregii noastre economii. Aceasta este calea pe care avem de 
mers mai departe în scopul obținerii unei abundențe de produse 
variate la prețuri ieftine.

In condițiile din țara noastră, în care întreprinderile indus
triale sînt proprietate obștească, ceea ce se realizează pe această 
cale este în avantajul direct sau indirect al oamenilor muncii.

Sistemul nostru de salarizare avantajează direct muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care contribuie la mărirea producției și la 
reducerea prețului de cost. In ac< lași timp, o bună parte din spo
rul de beneficii pe care îl realizează întreprinderile pe această cale, 
mărește fondul întreprinderii. Din o parte a acestui fond se acordă 
premii celor care aduc contribuții deosebite la îmbunătățirea pro- 

' ceselor tehnologice și la îndeplinirea sarcinilor de producție, iar 
restul se folosește pentru construirea de locuințe, cămine de copii, 
creșe, locuri de odihnă și recreație etc.

După cum vedeți, situația la noj se deosebește de aceea din 
țările capitaliste unde cea mai mare parte a sporului Ia beneficii 
obținute prin mărirea producției și reducerea prețului de cost intră 
in^buzuriarele patronilor capitaliști.

ÎNTREBARE: Există rapoarte din partea diferitelor oficii 
diplomatice străine (din București) că guvernul dvs. eliberează

Vineri s-a desfășurat pe sta- 
me-• ... a--dionul din str. Dr. Staicovici 

ciul amical de fotbal dintre echi
pele Progresul F. B. și Petrolul 
Ploești. Intîlnirea a luat sfîrșit 
cu rezultatul de 2-2 (1-1). Au
marcat Mateianu. Ozon, pentru 
Progresul iar pentru ploeșteni 
Dumitrescu.

• Pe o vreme^, favorabilă, vineri 
au început la Sinaia campionatele 
internaționale de schi ale R. P. 
Romîne, care reunesc la startul 
probelor concurenți din Finlanda, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă.

In prima probă a concursului de 
slalom uriaș, schiorul bulgar Gh. 
Dimitrov a confirmat pronosticu
rile, ocupînd primul loc, cu tim
pul de l'40”4/10. Piftia a măsurat 
1500 m. cu 48 porți și o diferență 
de nivel de 500 m. Locul doi a 
revenit reprezentantului nostru I. 
Bîrsan — l,43’”4/10, care conform 
regulamentului a cucerit titlul de 
campion republican. Fostul cam
pion al țării Gh. Cristoloveanu s-a 
clasat al treilea cu l’44”4/10.

Astăzi este pauză, iar duminică 
campionatele programează proba 
de sltddm special.

• Echipa de box Dinamo Cra- 
iova a susținut două întîlniri în 
R. P. Polonă. In primul meci, dis
putat la Nowa-FIuta, echipa Di
namo a fost învinsă cu 14—6 de 
către formația secundă a Kraco- 
viei- In reuniunea de joi de la 
Krecovia echipa pugiliștilor ro
mîni a obținut o frumoasă victorie 
cu 14-6 în fața echipei prime a 
Kracoviei. Victoriile formației di- 
namoviste au fost aduse de L. Am- 
bruș, M. Trancă, M. Godeanu, C. 
"Bilă, C. Iordache, P. Deca și I. 
Ferenczi.

a Uniunii Tineretului Muncitor 
din R.D. Vietnam ne-a vizitat țara

La invitația C.C. al U. T. M„ 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Muncitor dm R. D. Vietnam for
mată din Le Xuan Dong, secretar 
al Comitatului Central și Ngu- 
yen-Van Vi activist al secției in
ternaționale a făcut o vizită de 
10 zile în țara noastră.

In timpul șederii în țara noa
stră, oaspeții au vizitat întreprin
deri industriale, gospodării agri
cole colective, instituții de învă- 
țămînf superior și o serie de in- 
stitpții culturale și sportive din

regiunile București, Ploești și 
Orașul Stalin, și au purtat discu
ții cu membri ai comitetelor de 
U.T.M. și reprezentanții Asocia
țiilor Studenților.

In cadrul discuțiilor purtate la 
Comitetul Central U. T. M, s-a 
făcut un fructuos schimb de pă
reri cu privire la munca internă 
și internațională a celor două 
organizații stabilindu-se o serie 
de măsuri pentru întărirea con
tinuă a relațiilor de colaborare 
reciprocă.

INFORMAȚII
tru educația adulților din cadrul 
U.N.E.S.C.O. Oaspetele va repre
zenta U.N.E.S.C.O. în colectivul 
de conducere al cursului pentru 
activiști sindicali din țările Eu
ropei organizat de F. S. M. în 
colaborare cu U.N.E.S.C.O.

In ciclul de manifestări cu tema 
„Străbătînd zona păcii", vineri 
după amiază a avut loc la 
Casa prieteniei romîno - sovietice 
A.R.L.U.S., simpozionul „Impresii 
din U.R.S.S., R. P. Chineză și 
Egipt“, organizat de Comitetul 
de luptă pentru pace al orașului 
București și de Liga romînă pen
tru prietenia cu popoarele afro- 
asiatice.

★
. Vineri seara a 

Casă Ziariștilor 
o întîlnire intre realizatorii nou
lui film artistic romînesc „Ciuli
nii Bărăganului“, și reprezentanți 
ai presei din Capitală. Regizorul 
filmului, Louis Daquin, colabora
torul ,său André Dumaîtré, direc
tor de imagine și compozitorul 
Radu Paladi au răspuns la în
trebările ziariștilor în legătură cu 
condițiile în care a fost creat 
noul film romînesc și despre cola
borarea dintre 
francezi.

avut loc la 
din București

cineaștii romîni și

★ 
amiază a sosit în

Paris d-1
Vineri după

Capitală venind de la 
Paul Lengrand, șeful secției pen-

ÎNTREBARE: Ce puteți să ne spuneți despre rezultatele 
schimbării din anul trecut a procedurii pentru cumpărarea de ce
reale de la țărani ? A stimulat oare sistemul de contractări o pro
ductivitate mărită în agricultură ?

RĂSPUNS : Schimbarea vechiului sistem de asigurare a fon- 
dului central de produse agro-alimentare a avut efecte pozitive- 
In fapt, chiar în momentul desființării cotplor obligatorii 1« ma
joritatea produselor agricole, cea mai mare parte a fondului cen
tral se asigura pe baza .achizițiilor și contractărilor. Lărgirea ca
drului acestor forme de schimb economic între sat și oraș a sti
mulat pe producătorii agricoli individuali și cooperatiști în reali
zarea unei productivități sporite. In momentul de față statul a 
asigurat noi avantaje economice producătorilor caj-e-și desfac pro
dusele pe aceste căi. Sîntem convinși că noile măsuri luate nu 
vor întîrzia să-și arate roadele.

ÎNTREBARE: Cum priviți dvs. rolul Romîniei în 
Balcanii, statele de democrație populară. U.R.S.S. 
mondial ?

comerțul cu 
si comerțul

e corespun-

sfaturile populare — și-au dez
voltat numeroase ramuri de acti
vitate : alimentară, textile și 
confecții, exploatarea și indus
trializarea lemnului, metalurgică, 
materiale de construcții, cerami- 
că-sticlă, chimică etc.

produsele zaharoase, făinoase 
etc.

Exploatînd locurile împădurite 
greu accesibile, valorificînd dobo- 
rîturile din păduri, întreprinderi
le industriei locale au adus pe 
piață un surplus de materiale

ori

ca-

menaj etc. In prezent această 
ramură de producție dă de 64 
de ori mai multă cherestea de 
rășinoase decît în 1950. de 40 de 
ori mai multă mobilă, de 6 
mai multe lemne de foc.

Puternic s-a dezvoltat în
drul industriei locale ramura 
materialelor de construcții și 
ramura extractivă. Este demn de 
subliniat faptul că industria loca
lă produce astăzi peste 44% din 
totalul pe țară la cărămizi pre
sate și circa 35% din totalul pro
ducției de var.

Un loc din ce în ce mai impor
tant în aprovizionarea locală cu 
piatră, nisip, pietriș pentru șan
tierele de construcție, pentru a- 
menajarea și repararea drumuri
lor îl ocupă unitățile din ramura 
extractivă a industriei locale 
care numai 115 sînt cariere 
piatră. Mii și mii de tone 
combustibil inferior — lignit 
turbă — sînt livrate anual de
ceste unități întreprinderilor in-<

din 
de 
de
Și
a-

Contribuția sfaturilor populare 
la înflorirea economică 
a regiunilor noastre

Industria locală alimentară dă 
în prezent o producție 
mai mare la conserve 
de 4 ori mai mare la 
de carne etc. față
O creștere masivă a producției a 
fost obținută de asemenea la

de 12 ori 
de fructe, 
preparate 

de 1950.

lemnoase de construcție pentru 
acoperirea nevoilor locale. Ele au 
pus la îndemlna locuitorilor de 
la orașe și sate o serie întreagă 
de produse de mare consum și 
ebiccte de uz casnic din lemn : 
căruțe, sănii, mobile, articole de

dustriale din întreaga țară. Va- 
lorificînd deșeurile metalice pro
venite din industria republicană, 
ramura metalurgică prelucrătoare 
a industriei locale a pus și pune 
la îndemîna consumatorilor un 
bogat și variat sortiment de pro-.

RĂSPUNS: Partea Romîniei în comerțul mondial 
zătoare cu proporțiile țării și puterea ei economică. Romînia are 
astăzi relații comerciale cu 68 state față de 26 în 1948 și acorduri 
comerciale pe termene de 1—3 ani cu 36 state față de 8 în 1948.

Nu e vorba numai de o simplă creștere cantitativă, ci și de 
schimbări calitative importante. Succesele în opera de 'industria
lizare au făcut ca, alături de unele produse tradiționale — petrol, 
cherestea, cereale — Romînia să poată exporta azi și mașini-unel- 
te, utilaj petrolifer, produse chimice, textile etc. Anul trecut, de 
pildă, greutatea specifică a mașinilor și utilajului în exportul ro
mînesc a depășit 10 la sută din volumul total. Acum 10 ani, pon
derea lor era de numai 0.8 la sută

Dacă la aceasta adăugăm și faptul că Romînia nu face discri
minări politice în operațiile sale de comerț exterior ci se călăuzeș
te în raporturile sale comerciale cu alte state de principiile avan
tajului reciproc și a schimburilor echivalente rezultă o serie 
rațiuni care fac ca multe țări să fie interesate în dezvoltarea 
gâturilor de comerț cu țara noastră. Sîntem deci îndreptățiți 
afirmăm că Romînia joacă un rol pozitiv în comerțul mondial.

Schimburile economice cu U.R.S.S. și țările de democrație 
populară au o importanță deosebită în ansamblul comerțului nos
tru exterior.

Acordurile economice cu țările socialiste reciproc avantajoase 
încheiate pe perioade lungi, la prețuri mondiale constante, la adă
post deci de factorii de conjunctură, ca și coordonarea prealabilă 
a planurilor de producție contribuie la dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a economiei țării noastre.

In ultimii anj au fost reluate și au înregistrat creșteri însem
nate, schimburile comerciale de lungă tradiție cu Grecia și Turcia. 
Dorința noastră de dezvoltare a colaborării cu toate țările balca
nice, care găsește ecou în cercuri largi din aceste țări, apropierea 
geografică, posibilitățile crescînde de 
proce, sînt factori care vor contribui 
în continuare a relațiilor economice 
spațiul balcanic.

Volumul schimburilor comerciale
crescut în ultimii 6—7 ani de aproape 2,5 ori. O creștere însem
nată a fost înregistrată de schimburile comerciale cu R. F. Ger
mană, Anglia și Franța.

Noi ne-am pronunțat și reafirmăm dorința noastră de a dez
volta legăturile de comerț cu S.U.A., în favoarea cărora se pro
nunță, de asemenea, conducători de firme și oameni de afaceri 
din S.U.A., cît și organizațiile noastre de comerț exterior. Romînia 
are o balanță de import-export favorabilă care îi permite să mă
rească volumul de cumpărături din S.U.A. Din partea noastră s au 
făcut încercări în acest sens. Dezvoltarea acestor relații în viilor 
depinde de pașii pe care îi va face guvernul american pentru a 
asigura condițiile necesare unor schimburi comerciale normale.

de 
le
să

satisfacere a cerințelor reci- 
fără 
ale

îndoială la dezvoltarea 
Romîniei cu țările din

cu alte state capitaliste a

de uz gospodăresc. Ca ur- 
a aplicării Hotărârilor Ple- 
C.C. al P.M.R. din august 

această ramură a sporit

duse 
mare 
narei 
1953
continuu producția bunurilor de 
larg consum metalice. Azi se 
produc peste 220 sortimente prin
tre care obiecte de inventar a- 
gricol, articole de menaj, găleți, 
mașini de gătit, vase de alumi- 
nium. tucerie comercială etc.

Un mare avînt a luat dezvolta
rea industriei locale. îndeosebi, 
după cel de-al II-lea Congres al 
partidului, cînd unitățile de inte
res local au trecut la înfăptuirea 
sarcinilor trasate prin Directivele 
celui de-al doilea plan cincinal, 
care prevăd atingerea în 1960 a 
unui nivel de creștere a produc
ției de 45—50% față de anul 
1950.

Un alt factor care a determinat 
o creștere masivă a producției în 
industria locală și care a deschis 
acesteia mari perspective de dez
voltare pentru viitor, au fost Ho- 
tărîrile Plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1956 privind lărgi
rea competenței sfaturilor popu
lare și a posibilităților lor eco
nomice.

Aplicînd prevederile Decretului 
570 din 1957 privitor la noua 
distribuire a beneficiilor realizate 
în întreprinderile locale, Sfatul 
popular al regiunii Cluj a fost 
în măsură să pună la dispoziția 
industriei locale mari fonduri 
bănești pentru investiții.

Lărgirea atribuțiilor sfaturilor 
populare a deschis mari perspec
tive pentru valorificarea mai din 
plin a resurselor locale de mate
rii prime și a forțelor de produc
ție, prin crearea și dezvoltarea 
de întreprinderi economice să-.

și dezvoltarea industriei lo- 
și prin valorificarea bogă 
existente, aceasta se dato- 
în mare măsură participării

tești. Primele întreprinderi eco 
nomice de acest fel înființate ir. 
«copul experimentării, au dovedit 
viabilitatea lor, importanța lor 
deosebită pentru economia loca
lă. Numai întreprinderea econo
mică din Codlea a reușit. în scurt 
timp, cu investiții minime, să 
producă sute de mii de cărămizi 
și țigle pentru nevoile locale 
(construcții în gospodării colec
tive. locuințe individuale) și să 
realizeze beneficii de peste 200 
mii lei.

Dacă organele locale ale pu
terii de stat au reușit să ducă 
la îndeplinire cu succes sarcinile 
trasate de partid privind conti
nua dezvoltare economică a re
giunilor, raioanelor, orașelor și 
satelor patriei noastre, prin întă
rirea 
cale 
țiilor 
rește
active a maselor la activitatea 
de zi cu zi a sfaturilor populare.

Țînînd seama de rolul impor
tant al industriei locale în an
samblul economiei naționale sta
turile populare au datoria să 
muncească neobosit și pe viitor 
pentru continua dezvoltare e a- 
cestui sector de activitate

Lărgind sfera de preocupări a 
sesiunilor și comisiilor perma
nente, sfaturile populare trebuie 
să mențină mereu la ordinea zi
lei problemele arzătoare ale eco
nomiei locale sub toate aspecte
le ei Mari resurse locale mai 
sînt încă nefolosife sau puțin 
folosite

Realizările dobindite pină în 
prezent de sfaturile populare pe 
tărîm economic constituie o pu
ternică bază pentru obținerea de 
noi și noi succese.

C. BENEȘ
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de vineri, 

delegația 
partid a

In cursul dimineții 
în drum spre patrie, 
guvernamentală și de 
R. P. Ungare, în frunte cu tova
rășul Kădâr Jânos, a fost salu
tată de mii de oameni ai muncii 
din regiunile Stalîn. Hunedoara. 
Cluj și Oradea cu aceeași dra
goste frățească ca pretutindeni în 
timpul vizitei în țara noastră.

La Sighișoara, membrii delega
ției au coborît din tren în mij
locul locuitorilor orașului venlți 
în întîmpînare. Tovarășul Apro 
Antal a mulțumit pentru primi
rea călduroasă și a urat oame-

nilor muncii noi succese în con
struirea socialismului

Locuitorii din Copșa Mică, 
Dumbrăveni, Blaj. Aiud, «u salu
tat, de asemenea călduros pe 
oaspeți.

La Teiuș, oaspeții au fost sa
lutați în numele locuitorilor re
giunii Hunedoara de tov. Dumitru 
Dejeu, președintele sfatului popu
lar regional.

Pe peronul gării, echipe 
dansatori au prezentat jocuri 
minești și maghiare.

Tovarășul Szirmai Istvân, 
numele delegației a mulțumit
turor celor veniți in întîmpînare.

de
ro-

în 
tu-

Entuziast miting ia Cluj
La Războieni, prima oprire a 

trenului pe teritoriul regiunii 
Cluj, delegația a fost întîmpina- 
tă de tov. Vasi.e Vaida, prim .se
cretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R. Locuitorii au în
tîmpinat pe oaspeți cu pîine și 
sare oferindu-le flori și daruri.

in întîmpinarea oaspeților, pe 
peronul gării din Cluj au venit 
tovarășii Kuicsar Francisc, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, Ale
xandru Soporean, secretar al Co
mitetului regional Cluj al P.M.R., 
Baratosj Eugen, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Cluj al 
P.M.R., Petru Jurcă, președintele 
comitetului executiv «1 sfatu
lui popular orășenesc, scriitorul 
Nagy Istvan, membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale, 
acad. prof. Raluca Ripan, preșe
dinta filialei din Cluj a Acade
miei R, P. Romîne, acad. prof. 
Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Victor Babeș“,
prof. Takacs Ludovic, rectorul
Universității „Bolyai“, acad,
prof. Aurel Moga, rectorul Insti
tutului medico-larmaceutic, gene
ral locotenent Ai. Vasiliu, condu
cători ai organelor de stat și de 
partid, ai organizațiilor obștești 
și ai întreprinderilor clujene, nu
meroși oameni ai muncii.

In aplauzele și aclamațiile ze
cilor de mii de cetățeni, membrii 
delegației guvernamentale și de 
partid ungare, tovarășii Kâdâr 
Jânos, Apro Antal, Kallay Gyuiâ, 
Szirmai istvan, Nemeth Karoly, 
Sebeș Istvan, Keleti Ferenc, au 
coborît din tren împreună cu to
varășii Petre Borilă, Alexandru 
Moghioroș, Aurel Mălnășan.

In piața gării membrii delega
ției guvernamentale și de partid 
ungare și persoanele care îi 
însoțeau au fost întîmpinați cu 
puternice ovații și urale.

Mitingul oamenilor muncii 
Cluj prilejuit de întîlnirea

a
în

din 
cu 

membrii delegației guvernamen
tale și de partid ungare a fost 
deschis de tovarășul Kulcsar 
Francisc, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular re
gional.

In numele Comitetului regio
nal de partid și al Sfatului popu
lar regional, tov. Vasile 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al Comi
tetului regional Cluj al P. M. R. 
a adresat un cald salut membri
lor delegației.

După ce a relevat principalele 
realizări în domeniul dezvoltării 
economice și culturale a regiunii 
Cluj, vorbitorul a spus :

Una din realizările noastre cele 
mai de seamă, izvorîte din apli
carea consecventă 
ționale leniniste a 
stru este prietenia 
tre poporul romîn 
țile conlocuitoare.

In locul vrajbei

contribuie la continua întărire 
marelui lagăr al socialismului 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Zecile de mii de participanți 
miting au salutat cu căldură apa
riția la tribună a tovarășului 
Kădâr Jânos, prim secretar al 
C. C. al P.M.S.U., ministru de 
stat.

După ce a amintit evenimente
le contrarevoluționare care au a- 
vut loc în Ungaria în ociombrie 
1956 și grele.e pierderi provocate 
poporului ungar, tovarășul Kâ- 
dăr Jânoș a spus: Ani venit 
dragi tovarăși, să vă spunem că 
sîntem ferm hotărîți să luptăm 
împotriva oricărui dușman, sub 
orice mască s-ar ascunde și care 
ar Încerca să ridice mina împo
triva puterii populare. Ungaria 
nu va fi niciodată țara moșieri
lor, fabricanților și fasciștilor. 
Ungaria e țara poporului și va 
rămîne țara poporului. Politica 
noastră este politica poporului.

Aici se află o mulțime imensă 
de oameni. In toată călătoria 
noastră prin Rominia, nu am pu
tea spune exact cu cite sute de 
mii de oameni ne-am intilnit. In
diferent dacă au fost romîni, 
maghiari, germani, sîrbi, sau alte 
naționalități, am simțit că ei sînt 
pentru putere« populară, că sînt 
hotărîți să nu admită nimănui să 
lovească in cuceririle poporului 
muncitor.

In continuare, tovarășul Kâdâr 
Jânos a spus : Noi vom lupta să 
întărim Republica Populară Un
gară, dv. aici in Republica 
Populară Romînă, să întăriți pu
terea voastră populară, pentru că 
așa nimeni nu va putea atenta la 
cuceririle, libertățile și prietenia 
noastră.

Adresîndu-se locuitorilor Clu
jului, tovarășul Kădâr a spus: 
Vă mulțumim călduros pentru a- 
ceastă primire frățească. Vă mul
țumim pentru 
acum 16 luni, 
care a trecut
Ungară, l-am
Partidului Muncitoresc Romin, a 
guvernului Republicii Populare 
Romîne, din partea clasei munci
toare din Romînia, a întregului 
popor muncitor romîn.

Dorim sănătate, fericire 
succese oamenilor muncii 
giunea și orașul Cluj în

socialismului și păcii 
a spus în încheiere

gar și delegația poporului nostru 
precum și Declarația comună vor 
contribui din plin la consolidarea 
prieteniei romîno-ungare. Salutăm 
cu căldură rezultatele fructuoase 
ale acestor tratative de la Bucu
rești.

De aci, din ultimul oraș al pa
triei noastre pe care îl vizitați 
acum, vă dorim dragi tovarăși 
drum bun. In numele delegației 
guvernamentale și de partid a 
R. P. Ungare a vorbit tov. 
Gyula, care a spus printre

In timpul vizitei noastre 
convins încă odată de ce 
minunate este capabil un 
liber care suh conducerea 
muncitoare, suh îndrumarea par
tidului construiește societatea so
cialistă, viitorul său luminos.

In decursul vizitei noastre 
ne-am putut convinge și personal 
de faptul că poporul muncitor din 
Romînia este strîns într-o unitate 
fermă în jurul partidului și gu
vernului și își asumă în mod ho- 
tărît sarcinile pe rare i le pun 
în față construirea socialismului 
și apărarea păcii.

Prietenia, cordialitatea și dra
gostea cu care ne-au primit mun-

Kâllai 
altele: 
ne-am 
creații 
popor 
clasei

citorii, țăranii muncitori și inte
lectualii au depășit toate aștep
tările. Noi știm bine că aceste 
manifestări ale prieteniei sînt 
adresate prin persoana noastră, 
întregului popor muncitor ungar.

Salutînd pe oaspeți la plecare, 
locuitorii Oradiei au transmis 
frățești .salutări cît și urări de 
noi succese în muncă întregului 
popor maghiar, popor talentat și 
harnic, constructor al socialismu
lui

La Episcopia Bihorului, ultima 
stație de pe teritoriul patriei 
noastre, membrii delegației gu
vernamentale și de partid a R. P 
Ungare, în frunte cu tovarășul 
Kâdâr Jânos, și-au luat rămas 
bun de la tovarășii Petre Borilă, 
Alexandru Moghioroș și celelalte 
persoane oficiale care i-au înso
țit pînă la. frontieră.

Pe peron este aliniată o gardă 
de onoare. Se intonează Imnurile 
de stat ale R P. Romîne și R. P. 
Ungare. Tovarășul Kâdâr Jânos, 
însoțit.de tovarășul Petre Borilă, 
trec în revistă garda de onoare; 
La despărțire, tovarășul Petre 
Borilă a rostit un călduros cu- 
vînt de rămas bun

A vorbit apoi tovarășul Kădâr 
Jânos.

Se apropie clipa despărțirii. 
Tovarășul Kădăr Jânos și ceilalți 
membri ai delegației, se îmbrăți
șează cu tovarășii Petre Borilă, 
Alexandru Moghioroș și ceilalți 
care au venit să-i conducă. îm
preună cu oaspeții, s-a înapoiat 
la Budapesta tovarășul Ion Po- 
pescu, ambasadorul R. P. Romî- 
ne la Budapesta.

Trenul special cu care delega
ția guvernamentală și de partid 
călătorește spre patrie, a părăsit 
apoi gara în aclamațiile mulți
mii, îndreptîndu-se spre fron
tieră

Pretutindeni pe unde au călă
torit. în orașe și sate, în toate 
gările și chiar în micile haite, 
nenumărate steaguri tricolore ro
mînești și ungare și-au unduit 
înfrățite faldurile ca un simbol 
al prieteniei de nezdruncinat 
a celor două popoare. Cîntecul, 
jocul, florile, darurile prietenești 
i-au însoțit pe înafțij oaspeți pe 
tot drumul. I-a însoțit prietenia, 
dragostea frățească & poporului 
romîn pentru poporul frate un
gar.

(Agerpres)

Vaida,

a politicii na- 
partidului no- 

frăția din- 
naționalită-

Și
Și

urii, culti-

ale oa-

bucuria 
din re-

Șl
vate de clasele exploatatoare, oa
menii muncii din rîndul diferite
lor naționalități conlocuitoare, se 
bucură astăzi de drepturi și li
bertăți depline, egale cu 
menilor muncii romîni.

Vorbitorul a exprimat 
cu care oamenii muncii
glunea Cluj privesc faptul că în
tre guvernele romîn și ungar, în
tre cele două partide frățești, 
există deplină înțelegere și uni
tate de vederi asupra tuturor pro
blemelor discutate în cursul vi
zitei delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Ungare în 
țara noastră.

Vă rugăm să transmiteți har
nicilor constructori ai Ungariei 
socialiste — a încheiat vorbito
rul — dorința noastră de a în
tări tot mai mult prietenia dintre 
popoarele noastre, prietenie care

LA EPISCOPIA BIHORULUI

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului

Iubite tovarășe Kàdàr,
Dragi tovarăși, membri at delegației ungare,

Dragi tovarăși și prieteni

ajutorul pe care 
în zilele grele prin 
Republica Populară 
primit din partea

și noi 
din re- 

lupta

de pionieri și oa- 
în frumoase io- 
romînești și ma-

ardelean. Echipe 
în costume națio- 
horă în sunetele 
oaspeți se prind 
și joacă „Peri-

sub steagul 
trainice — 
vorbitorul.

Delegații
meni ai muncii 
stume naționale 
ghiare au oferit oaspeților buche
te de florj.

Pe peron membrilor delegației 
guvernamentale și de partid un
gare li s-au oferit frumoase da
ruri în amintirea vizitei făcute în 
vechiul centru 
de dansatori 
nale încing o 
muzicii. Inalții 
în marea horă
nița“ și „Cearda,ș“.

In aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii trenul special cu mem
brii delegației guvernamentale 
și de partid ungare a părăsit 
Clujul.

In drum spre Oradea, la Hue
din, la Ciucea, la Bratca, Vadu 
Crișului, mii și mii de oameni ai 
muncii au întîmpinat pe solii po
porului maghiar cu aceeași dra
goste frățească.

Membrii delegației coboară în 
mijlocul mulțimii care îi aclamă 
și le oferă numeroase buchete de 
flori. Pe teritoriul regiunii Ora
dea, de l,a Vadu Crișului, oaspe
ții au fost conduși de tov. Vic
tor Bolojan, președintele Comite
tului executiv al sfatului popular 
regional.

Vizita prietenească făcută în țara noastră de 
dvs„ solii poporului maghiar, constituie un eveni
ment însemnat pentru întărirea prieteniei frățești 
ce leagă popoarele, partidele și guvernele celor 
două țări și a fost totodată un prilej de rodnică 
activitate în domeniile 
dezvoltării, colaborării tot 
blica Populară Romînă și 
gară.

Identitatea de păreri în 
tate de delegațiile celor două țări este rezultatul 
firesc al țelurilor și luptei comune pentru socia
lism a popoarelor noastre, este expresia fidelității 
față de marxism-leninism a Partidului Muncito
resc Romîn și a Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a politicii consecvente duse de guvernele 
Republicii Populare Romîne și Republicii Populare 
Ungare, pentru întărirea unității țărilor lagărului 
socialist în frunte cu U.R.S.S., pentru pace și prie
tenie cu toate țările și popoarele.

Poporul nostru muncitor, credincios vechilor 
sale tradiții de ospitalitate și principiilor vieții noi 
pe care și-o construiește v-a primit cu brațele și 
cu inima deschisă, bucuros să găzduiască prieteni 
dragi, să le împărtășească succesele pe care le 
cucerește, ca și dificultățile pe care le învinge, să 
asculte și să învețe la rindul său din viața și ex
periența prietenilor săi pe care-i stimează și-i iu
bește.

Cît de mult ar dori dușmanii noștri comuni, 
cercurile agresive imperialiste, reacționarii romîni 
și maghiari să reînvie vechile vrajbe naționaliste, 
șoviniste intre țările noastre sau în interiorul fie
cărei țări!

Dar cît de deșarte sînt speranțele lor!
Pentru oțelul din care este sudată unitatea po

porului muncitor, prietenia între țările socialiste, 
prietenia între Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară nu există mijloc de to- 
pire pentru că el este călit în sîngele miilor de 
muncitori și țărani romîni și maghiari care s-au 
jertfit pentru a clădi o viață nouă, în sîn
gele vărsat de ostașii sovietici pentru a infringe 
tirania fascistă, în jertfele fără număr ale celor 
mai buni fii ai popoarelor care au luptat pentru 
eliberarea Romîniei și Ungariei de sub jugul hit- 
lerist, pentru instaurarea puterii muncitorești-țără- 
nești, pentru pace și socialism.

Socotim că nu există scop mai nobil căruia să-i 
fie închinate eforturile și munca oamenilor decît 
acela al fericirii popoarelor și aceasta ne-a dat și 
ne dă tăria de a putea înfrunta fără șovăire, uniți, 
orice greutăți, aceasta ne dă 
convingerea că nimeni și ni
mic nu va putea opri atingerea 
mărețului scop — construirea so
cialismului în țările noastre fră
țești.

Declarația comună, semnată Ia 
București ca rezultat al tratati
velor delegațiilor guvernamentale 
și de partid ale țărilor noastre 
exprimă frăția de luptă a popoa
relor romîn si maghiar și con
tribuie la întărirea necontenită a 
legăturilor între Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Ungară, constituie totodată 
un aport la întărirea unității la-

cțle mai importante ale 
mai strìnse între Repu- 
Republica Populară Un-

toate problemele discu-

un aport la întărirea unității 
gărului țărilor socialiste.

Iubiți tovarăși,

fa- 
so-

Calda manifestare de simpatie 
a oradenilor

La Oradea, membrilor delega
ției guvernamentale și de partid 
a R. P. Ungare li s-a făcut o 
primire deosebit de călduroasă. 
Pe peronul gării ei au fost în- 
tîmpinați de tov. losif Banc, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al comite
tului regional de partid Oradea, 
activiști de partid și de stal și 
numeroși. oameni ai muncii 
mini și maghiari.

In piața gării, peste 30.000 
locuitori ai Oradiei au venit
participe la mitingul închinat 
prieteniei romîno-ungare, organi
zat cu ocazia trecerii delegației 
prin orașul Oradea.

Deschizînd mitingul, tov. Lu
dovic Fazekaș, prim secretar al 
comitetului orășenesc Oradea al

ro-

de 
să

Acum, cînd ne pregătim să părăsim pămîntul 
Republicii Populare Romîne frățești, vă rog să 
transmiteți mulțumirile noastre frățești Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, gu
vernului Republicii Populare Romîne, tovarășului 
Chivu Stoica, Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, pentru invitația 
de a vizita țara dv.

Dragi prieteni, noi considerăm că munca noa
stră de aici a fost rodnică și importantă, înainte 
de toate, pentru că am putut întări legăturile 
dintre statele, partidele și popoarele noastre. A 
fost folositoare această vizită și pentru că am 
putut cunoaște personal Republica Populară Ro
mînă aliată și prietenă. Am văzut că poporul dv. 
luptă unit sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru socialism șl pace.

Această călătorie a fost nu numai folositoare 
popoarelor noastre, ea a fost totodată și foarte 
plăcută fiecăruia dintre noi, Transmiteți vă rog 
mulțumirile noastre sutelor de mii de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei care, începînd din cele mai mici 
localități și pînă în Capitala țării, ne-au în
tîmpinat cu atîta dragoste. Noi știm bine că 
această primire a fost adresată în primul rînd 
poporului ungar credinoios socialismului, și ne bu
curăm să transmitem acest salut mult încercatu
lui nostru popor.

Am putut cunoaște îndeaproape năzuințele și 
munca poporului romîn.

Am avut posibilitatea să ne convingem că prie
tenia noastră, este o prietenie profundă, adevărată. 
Considerăm de datoria noastră să luptăm pentru 
cultivarea și adîncirea acestei prietenii.

Avem convingerea că milioanele de oameni ai 
muncii din Republica Populară Romină și Repu
blica Populară Ungară vor întări această priete
nie și umăr la umăr vom merge cu și mai multă 
fermitate pe drumul socialismului.

Dorim multă sănătate poporului muncitor ro
mîn și conducătorilor săi.

Trăiască prietenia veșnică, de nezdruncinat, din
tre poporul romîn și poporul ungar.

Să trăiască și să se întărească unitatea țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică.

Trăiască idealul care însuflețește pe toți oame
nii de bună credință din lume, socialismul și 
pacea.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite Hotărîrea Ple- 
narei C.C. al P.C.U.S. din 25 și 
26 februarie 1958 în legătură cu 
raportul prezentat de tovarășul 
N. S. Hrușciov „Cu privire la dez
voltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoa
re“, adoptată la 26 februarie 1958.

Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al P.C.U.S. subliniază că 
în urma traducerii consecvente în 
viață a hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
poporul sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist, a obținut 
în ultima perioadă noi și impor
tante succese. Hotărîrea arată că 
s-au realizat între altele în ulti
mii doi ani o sporire a produc
ției industriale de 22 la sută, o 
sporire cu 27 la sută a recoltei 
globale de cereale, o creștere a 
veniturilor reale ale muncitorilor 
și funcționarilor cu 10 la sută, a 
veniturilor în bani și în natură ale 
colhoznicilor cu 33 la sută și tre
ce la analizarea rolului S.M.T. în 
dezvoltarea agriculturii sovietice.

Un rol uriaș în dezvoltarea 
agriculturii — se arată în hotă- 
rîre — l-a avut întărirea bazei 
tehnico-materiale a colhozurilor, 
S,M.T.-urilor și sovhozurilor. în
zestrarea agriculturii cu tractoa
re, combine, autocamioane și alte 
mașini moderne a crescut de 
1,5—2 ori în comparație cu ul
timii patru ani. In ultimii patru 
ani, agricultura țării a primit 
908.000 tractoare (calculate în 
tractoare convenționale de cî-te 
15 c.>p.), 293.000 de combine cerea
liere, 143.000 combine de recol
tare a porumbului, 467.000 auto
camioane. Ridicarea nivelului uti
lării tehnice a producției agricole, 
creșterea numărului cadrelor ca
lificate din colhozuri, 
și sovhozuri, au creat 
reale pentru un avînt și 
al agriculturii într-un 
propiat.

Partidul a trimis în 
conducere în colhozuri 
de comuniști — activiști de par
tid ai sovietelor, ingineri din 
întreprinderile industriale, agro
nomi, zoptehnicieni și alți spe
cialiști. in prezent, în colho
zuri există organizatori com-
peteniți și specialiști calificați, 
care folosesc cu pricepere rezer
vele și posibilitățile locale, pen
tru mărirea producției agricole.

In condițiile actuale s-a ridicat 
pe o treaptă nouă, mai ridicată, 
gospodăria obștească din colho
zuri. Creșterea cointeresării ma
teriale a colhoznicilor, introduce
rea unui nou sistem de planifi
care, acordarea dreptului de a 
aduce modificări în statutul mo
del al ariciului agricol ținînd 
seama de condițiile locale — toa
te acestea au descătușat iniția
tiva creatoare a colhoznicilor, au 
ridicat avîntul lor în muncă, au 
sporit preocuparea față de o mai 
bună folosire a pămîntului și 
tehnicii, a tuturor rezervelor pro
ducției colhoznice. Cadrele col
hoznice au acumulat o vastă ex
periență în conducerea marei gos
podării obștești, folosindu-se teh
nica nouă și realizările științei.

In crearea și întărirea orîndui
rii colhoznice, în utilarea tehni
că a agriculturii, în întărirea a- 
lianței dintre clasa muncitoare și 
țărănime au avut un rol istoric 
uriaș stațiunile de mașini și 
tractoare. In prima etapă a con
struirii colhozurilor, partidul a 
considerat că stațiunile de ma
șini și tractoare sînt forma cea 
mai indicată pentru acel timp de 
ajutorare de către stat a colho-

S.M.T.-uri 
premize 

mai mare 
viitor a-

munci 
cîteva

de 
inii

zurilor în întărirea gospodăriei 
lor obștești.

S. M. T.-urile erau acea mare 
forță politică și organizatorică în 
jurul căreia țăranii s-au unit în 
colhozuri și s-au convins de 
avantajele marii agriculturi me
canizate ; prin S.M.T.-uri s-a rea
lizat progresul tehnic în agricul
tură și reutilarea ei pe baza teh
nicii noi, pregătirea de cadre de 
mecanizatori calificați, ridicarea 
nivelului agriculturii și a creș
terii animalelor. Marea importan
ță a stațiunilor de mașini și trac
toare a constat și în faptul că 
ele au fost o sursă importantă de 
aprovizionare cu cereale și alte 
produse alimentare, și cu materii 
prime pentru industrie. In ulti
mii ani, S.M.T.-urile au fost o 
mare forță organizatorică în 
lupta pentru lichidarea rămînerii 
în urmă a diferitelor ramuri de 
producție agricolă, în aplicarea 
hotărîrilor luate de partid în pro
blemele agriculturii.

In continuare Hotărîrea relevă 
că în condițiile actuale din 
U.R.S.S. cînd colhozurile în ma
rea lor majoritate s-au întărit din 
punct de vedere organizatoric și 
economic, cînd economia colhozu
rilor s-a dezvoltat simțitor, ac
tuala formă de deservire în pro
ducție și tehnică a colhozurilor 
prin S.M.T.-uri a încetat de a mai 
corespunde 
forțelor de 
turii.

Plenara 
sideră că 
continuu al agriculturii socialiste 
a țării, în interesul dezvoltării 
orînduirii colhoznice, este indicat 
să se schimbe sistemul existent 
de deservire în producție și teh
nică a colhozurilor și să se re
organizeze treptat stațiunile de 
mașini și tractoare, care după ce 
au îndeplinit un mare rol pozi
tiv, și-au epuizat într-o mare mă
sură principalele lor funcții. In 
prezent, cînd majoritatea colho
zurilor sînt în stare să-și pro
cure și să folosească just, mai 
productiv tractoare, combine și 
alte mașini agricole, este indicat 
să se înceapă vînzarea acestor 
mașini direct colhozurilor. Acea
sta va permite să se folosească 
mult mai bine tehnica modernă, 
să se accelereze progresul tehnic 
în agricultură, să se ridice produc
tivitatea muncii, să se mărească 
producția globală și cea dq măr
furi calculată la 100 de hectare 
de teren agricol și să se reducă 
prețul ei de cost.

Stațiunile de mașini și tractoa
re trebuie să fie reorganizate în 
termene diferite ținîndu-se seama 
de particularitățile raioanelor și 
colhozurilor, în stațiuni tehnice 
și de reparații (S.T.R.), care vor 
trebui să asigure repararea trac
toarelor și altor mașini, deser- 
virea tehnică a colhozurilor, a- 
provizionarea colhozurilor și sov
hozurilor (prin vînzări) cu teh
nică nouă, piese de schimb, com
bustibil, îngrășăminte, substanțe 
toxice și alte materiale.

In acele regiuni unde încă nu 
toate colhozurile au posibilitatea 
să-și procure tractoare și alte 
mașini, și în special nu pot fo
losi în mod just această tehnică, 
trebuie menținut deocamdată ac
tualul sistem de deservire în 
producție și tehnică a acestor 
colhozuri prin S.M.T.-uri.

Măsurile trasate în vederea 
dezvoltării continue a orînduirii 
colhoznice și a reorganizării sta
țiunilor de mașini și tractoare 
fac o parte integrantă din munca 
desfășurată de partid pentru 
perfecționarea administrării și

cerințelor dezvoltării 
producție ale agricul-

C.C. al P.C.U.S. con- 
în interesul avîntului

îmbunătățirea conducerii econo 
nomiei naționale. In urma reali
zării acestor măsuri conducerea 
agriculturii se va ridica la o 
treaptă nouă, superioară. Reor
ganizarea S.M.T.-urilor ca și re
organizarea conducerii industriei 
și construcțiilor înfăptuită in ul* 
timul timp, este menită să asi
gure folosirea maximă a avanta
jelor sistemului economic socia
list și rezervelor de producție, 
continua dezvoltare a inițiativei 
și activității creatoare a maselor, 
să grăbească înaintarea societă
ții sovietice pe calea spre comu- - 
nism.

Plenara C.C. al P.C.U.S. con
sideră că măsurile trasate în ve
derea dezvoltării continue a orîn- 
duirii colhoznice și reorganizării 
stațiunilor de mașini și tractoare 
au o însemnătate vitală pentru 
agricultura socialistă și pentru 
întreaga țară. După colectivizarea 
agriculturii, înfăptuită pe baza 
genialului plan cooperatist al 
lui Lenin, transpunerea în viață 
a acestor măsuri va fi un nou pas 
uriaș extrem de important 
lea dezvoltării agriculturii socia
liste.

In continuare, Plenara 
telului Central al P.C.U.S. a ho- 
tărît să recunoască drept juste 
și oportune propunerile Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la dezvoltarea continuă a orîn
duirii colhoznice și la reorgani
zarea stațiunilor de mașini și 
tractoare. Plenara C. C. al 
P.C.US. a hotărît ca propunerile 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S, să 
fie prezentate spre examinare ur
mătoarei sesiuni a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și ca raportul 
să fie prezentat de tovarășul N. 
S. Hrușciov, prim secretar al C.C< 
al P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. con
sideră indicat ca pînă la exami
narea problemei la sesiunea So
vietului Suprem întregul popor, 
să discute măsurile proiectate in 
cadrul unor adunări generale în 
colhozuri, S.M.T.-uri și sovhozuri, 
în întreprinderi industriale și pe 
șantiere, în organizații științifice 
și în instituții de învă.țămînt, în 
unități militare și în instituții, în 
paginile ziarelor și revistelor.

Organizațiile de partid vor lă
muri pe larg importanța măsu
rilor trasate și vor organiza dis
cutarea tezelor de către întregul 
popor. Organele de partid și so
vietice vor studia minuțios și vor 
sintetiza toate propunerile con
crete ale oamenilor muncii pen
tru a găsi formele organizatorice 
cele mai perfecte și indicate de 
reorganizare a deservirii tehnico- 
materiale a colhozurilor.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a în
sărcinat organele de partid și so
vietice ca pe baza unei 
aprofundate a economiei 
lor raioane și colhozuri 
bilească colhozurile oare 
sibilitățile lor economice 
stare să cumpere tractoare și alte 
mașini în acest an și să le folo
sească gospodărește, colhozurile 
care au nevoie de un timp mai 
îndelungat pentru procurarea 
tehnicii și colhozurile pentru care 
este util să se mențină deocam
dată actualul sistem de deservii 
re tehnică prin SJVț.T.-uri.

Plenara a considerat indicat să 
convoace la începutul anului 
1959 cel de al IlI-lea Congres 
unional al colhoznicilor pentru 
examinarea problemelor actuale 
ale construcției colhoznice și 
pentru introducerea modificărilor 
necesare în statutul model al 
artelului agricol.

pe ca-

Comi-

studieri 
diferite- 
să sta- 

prin po- 
sînt în
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I Pentru interzicerea armei atomice: ——
Conform hotărîrii Consiliului permanent de solidaritate a po

poarelor Asiei și Africii, ziua de 1 martie a fost proclamată 
ZI DE LUPTA PENTRU INTERZICEREA ARMEI ATOMICE, 
în această zi în întreaga lume se desfășoară diferite acțiuni în 
sprijinul mișcării generale pentru înlăturarea primejdiei unui 
război atomic

n-au nevoie

tru sporirea nu
mărului bombe
lor atomice. A- 
ceste concerne, 
din păcate, in
fluențează poli
tica cercurilor 
guvernante Occi
dentale.

Opinia publi
că din întreaga 
lume, popoarele, 
luptă însă 
ce In ce mai 
tiv pentru 
determina 
cei ce-ar îndrăz
ni să atenteze 
la pocea lumii, 
să renunțe la fa
bricarea și folo
sirea bombei a- 
tomice. In ace
lași sens slnt 
toate propune
rile sovietice și 
ale altor țări so
cialiste. U.R.S.S 
și țările socia
liste se află în 
plin efort con
structiv, pașnic șl 
cltușl de puțin de o industrie 
atomică tn scopuri războinice. 
Sputnikul, spărgătorul de ghea
ță atomic, sincrofazotronul gi
gant etc. etc. slnt dovezi pal
pabile.

Cu toate propunerile, nume
roase și realiste venite din par- 
teta Uniunii Sovietice, cercurile 
guvernamentale din Occident se 
opun ori de cite ori popoarele 
cer „Jos bomba atomică I"

Aceasta deoarece tn principa-
Ciuperca atomică este cea 

mai groaznică viziune pe care 
a cunoscut-o vreodată omeni
rea. O explozie surdă, o scăpă
rare ca de iad, un nor gigan
tic și viața pe zeci și sute de 
kilometri dispare. Urmările 
sint groaznice. Cine nu are ini
ma îndoliată de victimele și 
suferințele îndurate de popu
lația japoneză în urma primei 
bombe atomice americane, că
zută asupra orașului Hiroși
ma ?

Străbălînd anii, numele lo
calității japoneze Hiroșima a 
devenit un simbol. Ori de cile 
ori cei ce se ridică la luptă 
împotriva bombei atomice, 
pomenesc de acest nume evoca 
tor de suferințe. Dar nu numai 
trecutul ține treaz in amintirea 
omenirii numele de Hiroșima. 
Căci deși s-au scurs aproape 13 
ani de la bombardamentul a- 
tomic asupra orașului japonez, 
se semnalează mereu nume
roase victime de pe urma în
fiorătoarei arme folosite de 
către americani pentru prima 
oară în istoria umanității. La 
Hiroșima există un spital re
zervat special victimelor bom
bei.

Corespondentul ziarului fran
cez „Figaro", Michel Droit care 
a vizitat in urmă cu puțin 
timp acest spital, mărturisește 
îngrozit că a avut „viziunea 
cea nuai halucinantă asupra u- 
nei tragedii care nu s-a ter
minat încă". Intr-una din ca
merele spitalului a cunoscut 
două tinere fete: una de 18 ani, 
iar cealaltă de 16 ani. Gîtul le 
era înfășurat de un pansament 
uriaș care totuși nu reușea să 
ascundă o imensă gușă. De la

:Vizltînd orașele, uzinele și 
bricile. satele, gospodăriile 
cialisté din agricultură, institu
țiile de cultură, v-ați putut con
vinge de bucuria cu care a-ți fost 
primiți peste tot, elanul neabătut 
al oamenilor muncii pentru a în
tări permanent unitatea lor în 
jurul partidului.

Spiritul internaționalismului so. 
cialist unește pe toți oamenii 
muncii din țara noastră, îi face 
să se i . V ’ .' 
muncii din celelalte țări socialis
te, cu oamenii rțiuncii din toate 
țările care luptă pentru pacea și 
fericirea popoarelor.

Alături de poporul romîn mun
cesc și se dezvoltă minoritățile 
naționale, ca frați egali în drep
turi, ca fii ai patriei comune, so
cialiste

Permiteți-mi dragi tovarăși, 
in numele 
Partidului 
guvernului 
Romîne și 
vă rog 
muncii din țara dvs. 
prietenie și frăție, urări de mun- 
că spornică și succese iot mai 
mari pe drumul socialismului.

Trăiască 
cinat între 
Ungară și 
Romînă !

Trăiască
cialismului 
Republicilor Sovietice Socialiste I 

Trăiască pacea și frăția între 
tratativele popoare !

simtă frați cu oamenii

căl-

losif 
dele-

P.M.R.. în numele locuitorilor o- 
rașului, a salutat cu multă 
dură pe oaspeți.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Banc. Aducînd membrilor
gației salutul oamenilor muncii 
din regiunea Oradea, vorbitorul 
a spus : Din vremuri îndepărtate, 
luptele seculare comune de pe dea
lul Bobîlnei, cele din timpul lui 
Doja, luptele clasei muncitoare 
romîne, ale clasei muncitoare un
gare, pentru aceleași scopuri, aju
torul internaționalist între parti
dele noastre, între statele noastre 
socialiste, toate acestea stau la 
baza prieteniei sincere dintre 
popoarele noastre.

Sîntem «iguri că
duse de delegația poporului un- Drum bun dragi tovarăși?

Comitetului Centrai 
Muncitoresc

Republicii 
ai poporului 
să duceți 

. țara dvs, 
fi

ca 
al 
alRomin,

Populare 
romîn, să 
oamenilor 
solie de

prietenia de nezdrun- 
Republica Populară 
Republica Populară

marele lagăr al so
in frunte cu Uniunea
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medicul șef al spitalului, co. 
respondentul a afhît că ele su
feră de cancerul glandei tiroi
de și mai au de trăit cel mult 
8 luni. In permanență, in spi
tal sosesc alte cazuri de leu
cemie. Toți aceștia suferă de 
cancertd singelui, de origină 
radioactivă și sini sortiți mor- 
ții. Foarte mulți dintre bolnavii 
internați in spital suferă de 
arsuri îngrozitoare, care nu 
ș-au cicatrizat, In ciuda apli
cării unui tratament 'îndelun
gat. in timpul șederii sale la 
Hiroșima, corespondentul fran-- 
cez a aflat despre moartea unui 
copil japonez în vlrstă de II 
ani și jumătate F.l nu fusese 
născut in momentul exploziei 
bombei; dar atlt mama gravi 
dă pe atunci, cit și copilul au 
fost contaminați de radioactivi
tate Mama a murit după trei 
ani de la explozia bombei.

Toate acestea sînt fapte gra
ve, asupra cărora trebuie me
ditat cu cea mal mare respon
sabilitate. Și totuși...

-4-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4-4-4-»-4-4- 4.4.4-44-4.4-44.44.

lele fări occidentale 
un adevărat concern 
de pe urma căruia se ..
veri, aflat în plină goană pen-

s-a creai 
al morțil 
ciștigă a-

Imaginile alăturate prezintă 
diferite consecințe ale folosirii 
armelor atomice, după fotografii 
originale japoneze.

In urma exploziei unei bombe 
atomice se produc arsuri ale pie
lii la întreaga populație aflată pe 
o rază de 20 km. pătrați; în ca
zul bombei cu hidrogen pe o su
prafață de 810 km. pătrați (foto
grafia nr. 1).

Radiațiile directe și căderile 
radioactive produc grave conse
cințe ereditare (fotogalia nr. 2).

Tn ultima fotografie: un aspect 
de la o manifestație a populației 
japoneze care cheamă la interzi
cerea fabricării și folosirii arme
lor atomice și cu hidrogen, pre
cum și împotriva existenței baze
lor militare americane în Japo-

o 
o

♦
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ve-
zlm-

vor trăi în curîrtd un 
deosebii: cel de al 

i spectacol.
actor Lucian Dinu

vota 
can-

colec- 
colec- 
rato.
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teva minute ptnă 
la plecarea tre
nului personal 
spre Constanța. 
Mecanicul loco
motivei. Cova- 
lenco Grigore 
tocmai se urca 
pe locomotivă. 
Fotograful l-a 
strigai: „Alo 1“ 
și l-a și foto
grafiat.

— Eu călăto
resc mult prin 
țară. Văd multe 
lucruri. Păduri 
de sonde, clădiri 
uriașe, palate de 
cultură, uzine... 
Toate astea le-a 
făcut poporul 

nostru condus de 
partid. Șl mă 
mlndresc șl eu 
cu ele. Vedeți, 
pentru asta vo
tez candidații 

F. D. P. Pentru 
înflorirea țării.

Apoi a tras de 
o manetă. Un 
fluierai scurt și 
locomotiva a 

pornit.
— La reve

dere.

Actorii Teatrului Armatei din 
București i 
eveniment 
cincimlilea

Tlnărul 
ne-a răspuns simplu:

— Condițiile create de regi
mul nostru democrat-popular 
oamenilor de artă slnt excep
ționale. Ar trebui să vorbesc 
despre viața de mizerie a acto
rilor din trecut. Eram socotiți 
niște saltimbanci, niște paiațe. 
Acum slntem oameni prețuițl. 
Votul meu îl dau candidaților 
F.D.P. In semn de mulțumire 
față de toate acestea.

; •<’ : vX?#

11|||| II
li

*
■

V

Pe inginerul 
Vasile Velcescu 
l-am căutat des
tul de mult prin 
secția cazange- 
rie a uzinelor 
„23 August“.

Cineva ne-a 
sfătuit să renun
țăm întructt este 
foarte ocupat cu 

experimentarea 
unei mașini uni-

versate de 
dat. Ne-am pre
zentat totuși la 
mașina cu pri
cina. Inginerul 
Velcescu nu s-a 
sunărat deloc.

Dimpotrivă, 
după cum 
deți, ne-a 
bit.
- Voi 

cu bucurie
didații F. D. P

Pentru ce ? Ui- 
tați-vă împrejur, 
tn uzina noa. 
stră. Condiții ex
cepționale de 
muncă, de crea
ție. Mașini mo
derne, hale uria
șe, luminoase. 
Cifre ? Oriclte, 
la dispoziție.

Dar... mai tlrziu. 
Acum slnt ocu-

2 martie 1958. O zi obișnuită 
care a devenit o sărbătoare a în
tregului popor. încă din zorii zi
lei milioane de alegători vor în
cepe să se prezinte în fața ur
nelor. Fie că va fi soare sau nu, 
ziua aceasta va fi frumoasă, lu
minoasă, o zi în care oamenii 
vor fi mai veseli, vor cînta și vor 
juca. Alegerile din anii noștri au 
această tradiție a optimismului, 
expresie a încrederii în forțele 
poporului, în partid, în regimul 
nostru democrat-popular, creație

3 maselor de oameni ăi muncii.
In ajunul acestui eveniment, 

cîțiva reporteri ai ziarului nostru 
au vizitat pe mai mulți tineri ce
tățeni cu diverse ocupații, la lo
cul lor de muncă cărora le-au 
pus o întrebare simplă : „Pentru 
ce votați la 2 martie ?“

Cetățenii surprinși de obiecti
vul aparatului de fotografiat în 
ipostazele firești ale îndeletnici
rilor lor, au răspuns, scurt, firesc 
și simplu.

Și iată-i acum pe rînd.-
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Frumoși cal, nu?. 
Frumoși.

Numai din ăștia are 
tlva. Lui Eremla Vasile, 
tivlst din Radu Vodă, 
pul Lehllu ti rtdea inima.

— Cile zile-muncă al ?
— 477 cu familia. Bucate a-

casă multe. Am îndrăgit foarte 
mult colectiva. Mă simt aici 
ca la mine acasă, ca de altfel 
toți tinerii. îngrijesc caii ca pe 
ochii din cap. Drumul pe car», 
am pornit « adevăratul drum,

— Pentru ce votezi... ?
— Păi... nu v-am spus /?

— 640 minus 220 fac 420... Copil o privesc atențl, eu dragoste. învățătoarea le este ca 0 soră mai

mare. Fotograful deschide ușa ușor șl pozează. Apoi așteptăm să sun» clopoțelul.

— Uitați, școala noastră e făcută In anii aceștia. Avem condiții foarte bune de muncă. Iml place

mult meseria de învățător, înainte poate că n-aș fi reușit să-ml realizez visul acesta. Uneori mă uit

la copiii din clasa mea. Ce viitor frumos au ei!...

Ne-am oprit 
tn fața altei clă
diri : spitalul de 
copil „Carai- 
man". Ptnă a- 
cum cîțiva ani 
această institu
ție nu exista tn 
raionul Grivița 
Roșie. Ne-am 
oprit tn sala de 
ctntar. Am făcui 
și aici o foto
grafie. Tlnăra 
care ne privește 
este sora Răduță 
Ana.

— Iml stni 
dragi copiii. Do
resc ca toți să 
fie voinici, să
nătoși șl mă bu
cur ctnd ti văd 
așa. Voi vota 
pentru fericirea 
și viitorul co
piilor țării noa
stre. de
candidații FJD.P. 
se vor tngriji 
părintește.

care

Poate că ați trecut și dumneavoastră vreodată pe la inter
secția din Piața Buzești. Și poate privirea v-a fost o clipă reținută 
de sergentul de miliție. Milițianul este o tlnără pe nume Ioana 
Ciocănaru. Ea n-a „pozat“ fotoreporterului. Firesc: trebuia să 
dirijeze circulația. O clipă am reușit totuși să vorbim cu ea.

— Am ajuns ceea ce slnt astăzi datorită regimului nostru de 
democrație populară. Numai într-un asemenea regim, năzuințele 
fiecărui om cinstit pot căpăta împlinire. Iată de ce voi- acorda 
votul meu candidaților F.D.P.

Gospodina Ana Hîrjă ne-a primit cu multă 
plăcere. Micul Laurențiu, copilul gazdei, pe 
care-l vedeți In fotografia noastră, de-abia se 
sculase șt avea chef de joacă. Ctnd am adre
sat întrebarea noastră, puștiul, neinițiat în ale 
gazetăriei a început să facă zgomot. Tovarășa 
Ana Hîrjă ne-a răspuns cu o poveste a car. 
Herulul în care locuiește.

— Cartierul Dămăroaia, în trecut format din 
cocioabe, cu străzile nepavate, neelectrificat 
este astăzi unul din cartierele bine gospodă
rite ale Capitalei noastre. Aici și-au durat 
locuințe individuale, pe baza ajutorului de 
stat, muncitorii ceferiști. Pentru tot ce s-a 
realizat în anii aceștia, pentru ceea ce ur
mează să se înfăptuiască voi vota la 2 mar
tie candidații F. D. P, \

Pe la ora prin
țului am intrat 
tn „Complimen
tul' din b-dul 
Magheru. Ne-am 
îndreptat 
raionul 
servea 

Badea 
nu.

spre 
unde 

tlnărul 
Răduca-

- Cu 
servesc?
- Cu.. 

răspuns la „an
cheta noastră'.

Și lată-l:

ce vă

un

— In ultimii am 
a crescut mult 
puterea de cum
părare a consu
matorilor. Asta 
este ceea ce se 
cheamă crește
rea nivelului de 
trai al oameni
lor muncii. Eu 
Iml dau seama 
practic de acea
sta In fiecare zi. 
La 2 martie voi 
vota cu bucurie 
candidații F.D.R.

De diva timp tlnărul arhitect Gheorghe Nadrag lucrează la 
proiectul unei caniine-restauront pentru lucrătorii studioului cine
matografic de la Buftea. Are foarte mult de lucru, proiectul 
trebuie definitivat rapid întructt vor începe în curlnd lucră
rile, dar cu toate acestea ne-a răspuns deosebit de amabil.

— Doresc întotdeauna ca fiecare proiect al meu 
să prindă viață. Pentru ca proiectele acestea, asupra 
cărora mă aplec cu dragoste să prindă viață, voi 
vota duminică pentru candidații F. D. P.

Iată acum și părerea tinerel Maria Trușcă Marin, 
stenodactilografă la Sfatul popular al Capitalei.

— Ca lucrătoare la această instituție îmi este dat 
să cunosc multe înfăptuiri. Sfaturile populare ex
primă profundul democratism al regimului nostru 
democrat-popular. Pentru continua dezvoltare a ac
tivității lor. pentru realizarea deplină a importan
telor atribuții ce le-au lost încredințate, voi vota 
la 2 martie candidații F.D.P.

Pe Ion Numweiler half în echipa de fotbal „Dina, 
mo" București, l-am găsit asistlnd la un meci.

— Votez pentru candidații F. D. P. cu credința 
sinceră că uriașele realizări înfăptuite în ultimii ani 
în țara noastră, printre care șl cele din domeniul 
sportului, au fost șl slnt posibile numai datorită 
grijii partidului șl guvernului pentru bunăstare# 
poporului muncitor.


