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Proletari din toate fă rile

D o
generații

jîouă generații. Nu-i vorba de o explicație la fotografie : e un 
țept surprins de reporterii noștri în multe locuri de-a lungul țării, 
f» fața urnelor s-au întilnit două generații. Ajustorul Nicolae Birnez 
•re 22 de ani și prea puține lucruri își mai amintește el despre 
regimul burghezo-moșieresc. Birnez a crescut și s-a dezvoltat sub 
soarele puterii populare. De aceea, multe lucruri pe care le vede azi 
i se par lui firești. Votul lui a fost pentru pace, pentru înflorirea 
orașului său drag, pentru socialism. Pensionarul Ion Dobrescu are 
79 de ani. Cile alegeri — farse sinistre, cîte blestemății făptuite de 
burghezie și moșierime a văzut el în viața lui...

Și Ion Dobrescu a votat pentru pace și socialism, ca niciodată 
să nu se mai întoarcă vremurile negre ale trecutului.

lată-i mai sus, în fotografia noastră.
La Vitănești, în raionul Alexandria, același entuziasm ca pretu

tindeni în țară. Dimineața a votat și moșneagul de peste 70 de ani. 
Radu Soare. A votat și băbuța lui. Dar, după ce a introdus buletinul 
în urnă, moșului nu-i mai venea să plece. Ar fi tot ascultat cintecele 
tinerilor din echipu artistică. S-a așezat pe o bancă și din vorbă în 
vorbă, moșul a prins a povesti cum a participat și cîte a pătimit 
el în răscoala din 1907. Ajunsese cu firul povestirii, acum, în zilele 
noastre. Vorbea cu căldură cum a fost spectator de onoare la spec
tacolul de gală al filmului „Ciulinii Bărăganului“, cînd un sunet 
de fanfară l-a întrerupt. La secția de votare sosiseră în grup băieții 
și fetele de 18 ani. l-a privit blajin și îndelung bătrînul, bucurîndu-se 
ca un copil de fericirea lor.

Cu toții, tineri și bătrîni, două generații, au votat pentru can- 
didații FJD.P.

ooooo-

Voința celor- - - - -
ce dau cărbune

1 Petrila. Soarele dimineții n-a 
făcut ochi încă. Dar oamenii s-au 
trezit. Părăsesc căldura căminului, 
îndreptîndu-se grăbiți spre clubul 
muncitoresc. Aici este una din 
secțiile de votare ale orașului, în 
care candidează minerul fruntaș 
Peter Moise. încă nu-i ora 6. îm
preună cu cei mai matinali ale
gători se află și Peter Moise. Nici 
azi nu s-a despărțit de brigada sa. 
Oamenii pătrund în incinta secției 
de votare. Primii votanți sînt chiar 
ortacii lui.

— Te-om vota, PeteT baci ț ești 
miner fain și ni-i tare încrederea 
că vei fi și fain gospodar.

Abia ajunsesem 
cînd mașina stopa 
întîmplase ? Ne-am 
dată.

— Tucaciuc și cu

la Aninoaaa, 
brusc. Ce se 
dumirit în-

— Tucaciuc și cu ortacii (ăi se 
îndreaptă către secția de votare! 
îmi spuse cineva.

Am văzut în purtarea oameni
lor dovada respectului de care «e 
bucură autorul inițiativei „în 
fiecare schimb, de fiecare miner, 
o tonă de cărbune peste plan !“

La secția de votare era lume 
multă. Ortacii lui Tucaciuc își aș
teptau rîndul. Alegătorii șușoteau 
între ei : puneau parcă ceva la 
cale. De undeva ae auzeau acordu- 
:le unei fanfare. Deodată, oame

nii prinseră să cînte și dînșii. Cîn- 
tecul încetă. Dintre alegători se 
desprinse un miner bătrîn.

— Treci în frunte, cu ortacii 
tăi, Tucaciuc !

— Vă mulțam și îmi îngădui 
cîteva vorbe — spuse cunoscutul 
miner.
trăiesc

Minerii din Valea Jiului 
o g doua viață, și adevăra-

ta lor tinerețe. In pruna am cu- 
noacut șomajul și lupta pentru pli
ne. Acum, în adevărata noastră 

V. RANGA 
(Continuare în pag. 2-a)
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

au cinstit oamenii muncii
Cu cîntec, joc 

și voie bună

alegerile
Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2742

De cîteva clipe acele ceasornicului au para
fat actul de naștere al zilei de 3 martie. La 
București, în cătunul îndepărtat din munții 
Maramureșului, la Bicaz, la uzinele, hidroelec
trice de pe apa lalomiței, Ia minele din Valea 
Jiului, în Delta Dunării, in mii Și mii de secții 
de votare, urnele și-au încheiat existența lor de 
18 ore, pentru a face cunoscut Țării care sînt 
deputății aleși în sfaturile populare.

Aceasta, după ce timp de aproape două luni 
de zile, sute și sute de mii de cetățeni au par
ticipat la desemnarea candidaților în alegeri, 
la dezbaterea problemelor gospodărești ale ora
șelor și satelor noastre.

2 martie 1958 — ne apare astfel nu numai 
ca o zi de sărbătoare, ci ca p încununare a în
tregii campanii electorale, care a constituit ttn 
minunat prilej de verificare a înaltei conștiințe 
politice a maselor, cărora regimul democrat- 
popular le-a creat cele mai largi posibilități 
de participare la rezolvarea problemelor ob
ștești.

In decursul celor 18 ore care âu prilejuit 
manifestări impresionante — simbol ai inde
structibilei legături dintre popor, guvern și 
partid — în carnetul de notițe s-au așternut 
atîtea fapte incit, vă spun drept, nu știu care 
ar trebui mai întîi relatate.

...Abia au trecut cîteva ore de cînd s-a lumi
nat afară și pretutindeni ni se face aceeași re
marcă : de ce n-ați venit la noi la orele 6—7? 
Acum de unde să vă arătăm tineri care să 
teze pentru întiia oară?

Dar eu n-am putut să fiu la această oră 
cît intr-un singur loc...

Pe strada Pavlov nr. 4, peste drum „„ 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie“, un grup de 
cetățeni așteptau să se deschidă porțile secției 
de votare nr. 15 Cîteva minute mai tirziu, lă
cătușul Gheorghe Ojoc introducea primul bu
letin in urna secției; era totodată și primul său 
vot...

...Pe mama-Florica am cunoscut-o la secția 
de votare r.r. 15 din Ca’ea Șerban Vodă nr. 
270. Familia ei numără 28 de membri. Florica 
Craioveanu e mamă-eroină; a dat țării 17 co
pii. A intrat demnă în sala de votare, în frun
tea a 12 membri ai familie] sale.

M-am uitat la băieții și nurorile mamei Flo
rica, sînt muncitori și muncitoare. Toți erau 
îmbrăcafi de sărbătoare. Mai trebuia să-i în
treb pentru ce au votat ?MAI PRESUSDE ORICE —

DATORIA
Tn Bucegi, zăpada a 

a atins duminică o 
grosime de peste un 
metru și jumătate. 
Ceața, frigul, făceau 
drumurile aproape de 
nestrăbătut. Acolo 
sus, la cabane, se 
aflau peste 350 de ce
tățeni. Pentru ca șl 
aceștia să poată vota, 
schiorii Ion Mangu,

vo

ci e-
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Ion Stan, Emlllan 
Ionescu, Stelian Stoi
ca și Aurel Simiones- 
cu, membri al unor 
echipe volante de vo
tare, n-au pregetat 
să se avtnte spre 
înălțimi, ductnd cu el 
urna de vot. Electri
cianul Cornel Tăbă
raș, studenta Maria 
Miclea și șoferul Vili

...Sînt acum în Gara de Nord... Un accelerat 
a revărsat pe peron o mulțime de călători. Dar 
în loc să pornească spre ieșire, un șir de oa
meni, călăuziți de indicația difuzoarelor, por
nesc spre o clădire care poartă inscripția: 
„secția de votare nr. 19 — pentru flotanți". 
Ceferistul Gheorghe Vlad și soția sa Ana, pre
zintă buletinele de identitate.

— Să vedeți — mi-a spus Gheorghe Vlad. 
La noi, în raionul Snagov, sfatul a făcut școli, 
a reparat drumuri, a amenajat dispensare, că
mine culturale. Se putea să uit tocmai azi acest 
lucru ?

E ora 14... La multe secții de votare urnele 
sînt aproape pline. Din cînd în cînd mai intră 
cîte un cetățean „întîrziat“.

In cîteva circumscripții electorale din raio
nul Tudor Vladimirescu, in numeroase circum
scripții electorale din raionul 1 Mai, ca șl in 
alte circumscripții, din raionul Grivița Roșie, 
s-au prezentat de-acum la vot toți cetățenii... 
E ora 14.

...In redacție, telefoanele cu provincia aduc 
vești peste vești. In cîteva sate din raionul 
Bacău, azi, 2 martie, s-a aprins pentru întîia 
oară lumina electrică. Au luat ființă numeroase 
întovărășiri agricole cu numele de „2 Martie“. 
In satul lui Lazăr de la Rusca cetățenii au 
venit în primele ore să dea votul candidatului 
lor, soția erouiuj Cernescu.

Este imposibil să redai în toată grandoarea 
ei atmesfe a de mare entuziasm politic pe care 
au prilejuit-o alegerile de deputați în sfaturile 
populare. Uriașul interes pe care masele cele 
mai largi le-au arătat operației de votare, pre- 
zentîndu-se din primele ore ale dimineții în 
fața urnelor, veselia, declarațiile spontane fă
cute, horele din fața localurilor de vot, — toate 
acestea sînt dovezi ale unității de monolit din
tre popor, partid și guvern, începutul unei noi 
perioade de muncă harnică, în care milioanele 
de alegători din țara noastră vor sprijini prin 
fapte pe deputății noi aleși.

In drum spre casa, un panou luminat pu
ternic îmi atrage atenția: „Trăiască victoria in 
alegeri a Frontului Democrației Populare!“

— Trăiască 1
Era 3 martie 1958.

M. ZAMFIR

Florea, aflați la Ho
telul 
Cota
Tincu, .... .....
Virful cu Dor și alții

turistic de la
1.400, Violeta 

cabanieră la

postolescu, precum și 
cabanierii . Domnica 
Rosiaș șl Niculae 
Scutaru au coborit de 
pe Rarău, tnfrunttnd

au putut astfel să-și viscolul, ptnă la sec- 
exercite dreptul de țla de votare nr. 12 
oot, din Ctmpulung-Mol-

★ dova, pentru a-șl e-
Meteorologil Vaslle xercita dreptul cetă- 

Niculae șl Mlhal A- țenesc de a-șl alege

deputațil in 
populare.

★
Troienit de 

adunați de 
Rășinarii au
cat, acolo între mun
ți, mantia de sărbă
toare. La secția de 
votare s-au aprins lu. 
mintie; e 6 diminea
ța. Un bărbat spătos, 
cu fața dirză, tăiată 
parcă In stlncă, pri
vește o clipă firma 
luminoasă apoi intră 
tn localul secției. Este 
Tincu Alemaș, cioban 
de pe crestele Văla- 
tulul. Cale de 18 km.

La una din secțiile de vot din raionul I. V. Stalin 
din Capitală, o echipă de dansuri a încins voini
cește hora alături de cetățenii veniți la vot. o

CONDUCĂTORII
DE PARTID

sfaturile

nămeții 
viscol, 
tmbră-

a străbătut el de la 
stină peste munți, 
biruind zăpada, vtniul 
năprasnic șl haitele 
de lupi ce-i dădeau 
ttrcoale. înflăcărat de 
un adine patriotism, 
el a votat pentru 
candidațli Fron
tului Democrației 
Populare, pentru 
viața nouă care tșl 
face loc astăzi tn sa
tele patriei noastre. 
Senin, cu conștiința 
datoriei împlinite, 
Tincu Alemaș a slm- 
bit mulțumit, apoi a 
pornit înapoi peste 
munți, către sttnă.
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La secția de votare nr. 15 din raionul „Grivița Roșie“.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej in mijlocul cetățenilor Tovarășul Chivu Stoica primind buletinul de vot

;
&

Șl DE STAT 
participă la Mloarta poporului 

gătorllor înscriși pe listele aces
tei circumscripții tșl făcuseră 
de-acum datoria.

Aplauze puternice șl multă 
bucurie a produs sosirea la a- 
ceastă secție de votare a tovară
șilor Gh. Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gh. Maurer, care au trecut 
prin fața urnei pentru a-șl exer
cita dreptul la vot.

După votare, tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej stă de vorbă cu cetă
țenii. Și copiii se bucură de un 
cuvînt bun. Pe eleva Georgeta 
Stepa de la Școala nr. 173 mixtă, 
tov. Gheorghiu-Dej o întreabă 
cum merge cu învățătura.

Tot la această secție de 
re, alături de ceferiști, au 
și tovarășii Chivu Stoica și 
Bodnăraș.

Ieșind din secția de vot, 
ducătorii partidului și guvernului

Am intrat în localul secției de 
votare nr. 15 din raionul „Grivi
ța Roșie“, tocmai cînd bătrînul 
Gheorghe Tudor, primind buleti
nul, se îndrepta spre cabina de 
votare. In drum, Gheorghe Tudor 
s-a oprit să mai schimbe cîteva 
cuvinte cu mecanicul de lococno- 
tivă Ion Pascu. Mecanicul candi
da în circumscripția electorală ra
ională nr. 75. Gheorghe Tudor e 
pensionar ceferist. Ambii sînt cu
noștințe vechi. Cu 25 de ani în 
urmă, în vremea eroicelor lupte 
ale ceferiștilor împotriva burghe
ziei, munceau laolaltă, tot aici. 
Acum, bătrînul a venit să-l asi
gure pe candidatul F.D.P., tova
rășul său mai tînăr, de sprijinul 
pe care îl va acorda acțiunilor pe 
care Ie va iniția acesta în cir
cumscripția electorală nr. 75.

Cei mai mulți dintre locuitorii 
cartierului sînt ceferiști. Ei au 
venit cu mult entuziasm să-l vo
teze pe candidatul F.D.P. în cir- au fost înconjurați cu multă căt 
cuinscripția orășenească nr. 408 
din Capitală, tov. Miron Dumi
tru, directorul complexului „Gri
vița Roșie“. Care dintre locuito
rii cartierului „Steaua" nu-1 cu
noaște pe fostul muncitor mon- 
tor ?

Afară, în curtea școlii elemen
tare nr. 173, care a adăpostit sec
ția de votare nr. 15, s-a încins o 
horă strașnică. Atmosfera sărbă
torească, caracteristică evenimen
tului alegerilor în anii puterii 
populare, i-a făcut pe aceia care 
au terminat votarea să intre nu- 
maidecit în horă alături de dan
satorii unei echipe artistice. 
Ne-am consultat ceasurile: trecu
seră doar patru ore de la înce
perea votării și totuși mai mult 
de 60 la sută din numărul ale-

vota- 
votat 
Emil

con-

dură de către alegători, care l-au 
petrecut în uraie puternice pen
tru Partidul Muncitoresc Romin, 
organizatorul 
ale poporului 
socialismului.

victoriilor istorice 
romin pe drumul

PETRE VEDEA
★

Pe calea „13 Septembrie“, Ia 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 280. secția de votare 
26 din raionul Lenin, domnește 
freamăt sărbătoresc. In holul 
mare al școlii numeroși cetățeni 
care și-au exercitat dreptul de vot 
înconjoară pe tinerii artiști care 
alcătuiesc echipa de dansuri a 
uzinei „Mao Tze-dun“.

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru
viața cea nouă 

a satului
Despre vrednicia tinerilor co

lectiviști de la „Olga Bancic“ din 
Palazul Mare-Constanța a aflat în 
dese rînduri întreaga (ară. Cuno
scută e astăzi vrednicia fetelor din 
cele două echipe legumicole con
duse de utemiștii Ariol Feizula și 
Toader Cresu, care în anul trecut 
au dat peste sarcina de plan 5 
vagoane de legume și zarzavaturi, 
a conductorilor de atelaje, a tine
rilor crescători de animale.

Ieri, în faptul zorilor, m-am în
tâlnit din nou cu acești tineri. Nu 
se luminase încă de ziuă cînd am 
ajuns în Palazul Mare: de-abia 
trecuse de cinci. Deodată am au
zit zvonuri de glasuri vesele. Cînd 
s-au apropiat i-am recunoscut pe 
vechii mei prieteni: Nicolae Fio- 
rea, Elena Cresu, Maria Bileca, 
Constantin Bucă, Domnica Mustă
ci, Toader Cresu și alții. Am por- 
nit-o împreună spre secția de 
tare.

Maria Sileca, o codană care 
abia a împlinit 18 ani, fata 
rarului gospodăriei, solistă a
găzii artistice de agitație și mare 
specialistă în legumicultură, în
cepu să cînte, antrenîndu-ne pe 
toți.

In drum spre secția de votare, 
vorbind de una, de alta, am discu
tat și despre munca lor. Am aflat 
astfel că tinerii au întîmpinat ale
gerile însămânțând peste 70 de 
hectare din epoca întîia, răsădind 
4 hectare cu legume timpurii și 
plantînd cîteva sute de puiefi. Tre
când prin dreptul frumosului parc 
din mijlocul satului, tinerii au ți
nut să-mi atragă atenția că acest 
parc, care de altfel poartă și nu
mele de „Parcul tineretului“, e 
amenajat de ei ca sprijin dat sfa
tului popular.

Ajunsesem la secția de votare și

nu pricepusem 
încă un lucru : 
cum de se în- 
tîlniseră cu toții 
în dimineața a- 
ceea? Răspun- 
zindu-mi la ne
dumerire, unul 
mi-a răspuns să 
nu uit că ei toți 
sînt locuitorii

Certificat
DE MATURITATE

vo-

de- 
fie- 
bri-

„uliței tineretului“. „Casele de pe 
ulița noastră au fost ridicate în 
ultimii ani. Noi am hotărât mai 
de mult să ne. tntilnim de dimi
neață și să fim primii la vot“,

I. ȘERBU

N-au mai avut răbdare harnicii 
colectiviști din comuna Mircea 
Vodă — raionul Filimon Sîrbu, să 
aștepte ora de deschidere a sec
ției de votare. Au venit acolo cu 
mult timp înainte, cînd zorile nu 
alungaseră încă bine întunericul. 
Printre ei se aflau și tineri ca 
Gheorghe Panțîru și Ion Neacșu, 
care au efectuat anul trecut peste 
300 zile muncă fiecare.

La ora 6 dimineața, cînd s-a 
deschis secția de votare, primul 
alegător a fost Stelian Sitaru, un 
tînăr de 18 ani care a votat acum 
pentru prima oară.

Pînă la 7 dimineața votaseră un 
însemnat număr de cetățeni. Prin
tre aceștia erau și numeroși
neri. In fața secției, pe șosea, aș
teptau să le vină rîndul la 
încă 70—80 de băieți și fete. In 
mijlocul lor se aflau candidații 
FJD.P., colectivistul Dumitru Pan
țîru, tînărul învățător Alecu Jir- 
loianu, Anton Cuconu, președinte
le gospodăriei agricole colective,

ti*

voi

Aurelia Săndulache, inginer la 
gospodăria agricolă de stat „Be
rea Barbu**, tânăra colectivistă Ste
la Ivan și alții. Ei le vorbesc ti
nerilor despre viața trudnică de 
odinioară a țăranilor muncitori, 
care slugăreau din greu pe pămîn- 
turile phidburilor Panait Răifeanu, 
Pascu Ștefănescu, Dumitrache Du- 
mitrașcu. ,^Astăzi — arată candi
dații — în anii regimului nostru 
democrat nopular, viața țăranilor 
muncitori s-a schimbat mult. Co
lectiva noastră este aproape milio
nară. Veniturile noastre proprii au 
crescut de asemenea mult**.

Discutând prietenește, gospodă
rește aș putea spune, tinerii i-au 
asigurat pe deputați că vor fi ală
turi de ei în toate acțiunile ce le 
vor organiza. In organizația 
U.T.M., în întreg tineretul din 
comună, sfatul popular va găsi în
totdeauna un sprijin de nădejde.

...Timpul trece repede. In rîn- 
durile alegătorilor domnește atmQ- 
sfera unei zile de mare sărbătoa
re. Echipa artistică a gospodăriei 
colective îi distrează cu frumoase 
cîntece și jocuri.

La ora 17, toți alegătorii din co
muna Mircea Vodă își exercitaseră 
dreptul la vot.

M. SPIRIDON

Centrul de votare 55 Pope- 
ști-Leordeni. Tinere fete care 
votează pentru prima oară.

care devine

oraș

Zorii nu începuseră încă să se 
destrame, cînd din căminul tine
relor muncitoare de la Industria 
Bumbacului B' a pornit un șirag 
multicolor de fete. Sînt peste 120 
și risul lor zglobiu, amestecat cu 
melodia veselă a unui acordeon, se 
revarsă în cartierul Iancului. Unele 
sînt îmbrăcate de oraș, altele în 
frumoase costume naționale peste 
care și-au pus paltoanele pentru 
a se apăra de pișcăturile frigului. 
Cîntecul lor trezește locuitorii din
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Boldești«!, vechiul centru pe
trolifer, așezat în apropierea rîu- 
lui Teleajen, capătă cu fiecare an 
o nouă înfățișare. Sondele 
îmbină armonic.- cu noile 
strucți ridicate în ultimii 
formînd în vechea localitate un 
tot unitar.

De la ultimele alegeri pentru 
deputății în sfaturile populare au 
trecut doi ani. Locuitorii viitoru
lui oraș, în majoritatea lor petro
liști, au sprijinit din plin pe cei 
aleși în anul 1956. Fabrica de 
pîine nou construită, dotată 
utilaj modern, produce zilnic 
10.000 kg. pîine

Cîndva, în vechea așezare pe
troliferă, chiar și pe străzile din 
centru, noroaiele ajungeau pînă 
la genunchi. Astăzi, — în nu
mai doi ani — fața comunei s-a 
schimbat mult. Cele două străzi 
principale au fost pavate cu pia
tră de granit, pentru a rezista 
la mulțimea de tractoare și auto
camioane care circulă zilnic

Curentul electric, gaze de son
de pentru încălzit și difuzoare, se 
află în majoritatea locuințelor 
vechi ca și în sutele de case nou 
construite de petroliști

Altădată cartierul celor 30 de 
familii de țigani ena uitat die toa
tă lumea. Azi. sfatul popular a 
introdus și în casele de aici cu
rent electric, gaze și difuzoare.

Mulți dintre cei pe oare alegă
torii i-au votat -la 2 martie sînt 
sondori, mecanici, brigadieri, la- 
boranți din schela Boldești. în
conjurați de dragostea petroliști
lor, tovarășii lor de muncă, bri
gadierul Ivan Gh. State, mecani
cul Gheorghe Teodorescu, sondo
rul Sandu Alexandru, strungarul 
Nicolae Dinescu și alții, în aceas
tă zi au fost aleși pentru a doua 
și a treia oară deputați în sfa
turile populare.

se 
con- 
ani,

CU

N. PUIU

Printre sutele și sutele de ti
neri care au trecut în primele 
ore ale dimineții prin fața urnei 
secției de votare nr. 1 a raionu
lui „1. V. Stalin“ se aflau și cele 
trei bune prietene — Virginia 
Stoian, Olga Alexandrescu și 
Georgeta Irimia, studente în anul 
III a> Facultății de filologie. îm

preună cu ele vo
tează pentru prima 
oară Marioara Fră- 
țilă, studentă în anul 
I al Facultății 
geografie.o de

Studenți și cetățeni
Crahmaliuc e ploeștean- 
discuția ar dura ore în- 
ți-ar mai găsi argumen- 
convingă, deși n-o con-

Gloria 
că. Dacă 
tregi, tot 
te să te
trazici, că Ploeștiul este frumos 
la superlativ. Da, își amintește 
încă dărîmăturile trecutului, dar 
i se par atît de îndepărtate în-

cît involuntar cauți să-i descifrezi 
vîrsta.

— 18? 20 ?
— 21 de ani 

ton grav, matur și revine, 
înțeles, la Ploești.

— Cine nu-l cunoaște nu 
ști cîte s-au făcut în anii 
urmă.

— Și-ți vorbește despre

îți răspunde cu 
bine-

poate 
din

Noută{i
TW fața secției de 

(cotare nr. 49 din car
tierul „30 Decem
brie“.

— Am votat prin
tre primii >—> spune 
o tânără prietenelor 
ei.

— O clipă — in
tervenim. Răspunde-

— Muncitoare la 
fabrica „Electro-izo- 
larvtul“. Am împlinit 
20 de ani.

— De ce ați dorit 
să cotați printre pri
mii?

— Am considerat 
asta ca o datorie a

ți-ne, vă rugăm, la 
citeva întrebări. Pri
ma: cum vă numiți?

— Elena Zaciu. 
Stau pe strada Vișa- 
na la nr. 27.

— Profesia ? Vîr- 
sta ?

noastră, a utemiști- 
lor. Ne iubim mult 
cartierul... Se face din 
zi în zi mat frumos. 
Iată, ieri am văzut 
în cartierul meu pri
mul film, căci aseară 
ă fost inaugurat șl

aici un cinematograf: 
„16 Februarie“. O 
construcție frumoasă, 
modernă. In fața ci
nematografului, la doi 
pași, e unul din cele 
două parcuri amena
jate în ultimul an. 
Nu departe — e și 
șantierul viitoarei ca
se de cultură a tine
rilor din raionul no
stru — „23 August“, 
la care am lucrat, 
bineînțeles. Anul tre
cut s-a deschis în 
cartier o școală de 
muzică de 7 ani. Și 
altceva. Acum 
ani n-am putut 
aici, în clădirea 
Iii medii mixte
29 în care se
secția de votare. Știți 
de ce ? Pentru că nu 
exista încă I

P. ALEXANDRU

doi 
vota 
șco- 

nr. 
află

— Și-ți vorbește despre con
strucții noi de locuințe („Numai 
în anul trecut sfatul popular a 
început construcția a încă 14 
blocuri cu 128 apartamente, pe 
lîngă alte zeci ridicate de diferite 
întreprinderi**), despre acordarea 
creditelor pentru construcții indi
viduale („cîteva milioane**), des
pre electrificare, gazificare etc.

Ai aflat că e studentă în anul 
IV la Facultatea de geo-geogra- 
f ie — secția geologie. Ascultînd-o 
îi completezi identitatea convins : 
și bună cetățeancă a Ploeștiului. 
Tonul ei e însă la fel de convin
gător și matur și cînd vorbești 
despre viața din facultate.

— îmi 
mai erau 
cămin și 
schimbat 
noi ca toate să meargă și 
bine. (Gloria locuiește la cămi
nul „Carpați** și, pentru spiritul 
gospodăresc, colegele au ales-o în 
comitetul de cămin). De altfel 
la treburile obștești studenții 
răspund cu multă însuflețire. Mă 
gîndesc numai la colegii anului 
meu. încă din luna noiembrie am 
început să facem lunar aproape 
1.000 de ore de muncă voluntară 
ajutînd la sistematizarea centru
lui Capitalei,

amintesc că în anul 1 
destule greutăți și la 
la cantină. Acum s-au 

multe, și depinde și de 
mai

Pregătindu-se să intre în secția 
de votare, un xîmbet îi flutură pe 
fața de obicei gravă :

— Iată, votez odată cu fetele. 
Sînt boboci „la pătrat**, cum ar 
spune cei de la matematici. Și în 
anul 1 și la 18 ani, pentru întîia 
dată la vot.

Maria Nardin și Marioara Fră- 
țilă de la geo-geografie, Silvia 
Haidan de la biologie, Maria Tu- 
dor de la științe-juridice — vo
tează într-adevăr pentru prima 
oară. Maria Nardin, fiică de cefe
rist, ne declară':

— Cu acest prim vot am încă 
un prilej pentru a-mi manifesta 
recunoștința față de puterea popu
lară care mi-a asigurat mie și atî- 
tor fii de muncitori dreptul la 
studii superioare.

O reîntâlnesc pe Gloria după 
vot.

— Gata !
— Felicitări ! Au semnat, co

legele mele, certificatul de matu
ritate cetățenească. Acum doi ani, 
cînd am votat prima oară, am 
avut chiar acest sentiment. N-ați 
observat în privirea lor emoția ?

— Și-n ochii dumitale se citește
unemoția... Ce o să faci peste 

an ?
— Ultimul an de practică, 

apoi... aș vrea să descopăr ceva.
— Noi bogății în 

ești ?
— Acolo sau în 

parte. Știți că s-au
noi regiuni gaz metan ? La fi
gurat vorbind, m-am născut res
pirând mirosul gazului. Așa ci

fi

regiunea Pio-

oricare altă 
descoperit în

II 
toți 

fi

asta voi face și peste un an. 
voi căuta. Și nu singură. Cu 
colegii anului. Și cărbune... 
petrol... și gaz metan. Bogății !

FL. DANCIU
★

Secția de votare nr. 43-Timi- 
șoara. Nu sînt primul. Alături 
de mine intră un gru.p de fete. 
Prezintă buletinele de identitate 
și primesc apoi buletinele de 
vot. Rețin numele lor : Sîntim- 
breanu Cornelia, Tudor 
Mihalca Victoria, Morar 
tanța. îmi însemn : „Timișoara 
— 2 martie 1958. Studenții par
ticipă astăzi la viața politică a 
țării. Aceste fete vin să voteze 
pentru că au certitudinea că vi
surile lor vor fi împlinite — vor 
deveni ingineri agronomi — zoo- 
tehniști“.

Afară ninge. Fetele au ghiocei 
prinși la rever. Minunat prilej de 
reportaj.

— Tovarășe, numai două cu
vinte...

— Și nói tot de la Institutul 
Agronomic sîntem. Locuim aici în 
cămin, pe „13 Decembrie“.

Era un grup și mai numeros 
de studente

Vroiam un scurt interviu. Dar 
mi-am pierdut eroinele în mul
țime. “L

M-am consolat cînd cineva a 
adus o veste nouă.

— Din căminul nostru toate 
studentele s-au prezentat 1» voti

C. BUCUR I

Silvia, 
Cons-

împrejurimi, amitindu-le că e ziua cînd trebuie să-și 
îndeplinească o înaltă datorie cetățenească.

La secția de votare nr. 32, aproape de ora 6 di
mineața. Totul este gata pentru primirea alegători
lor. Urna se sigilează. Flori, steaguri, ghirlande de 
brad împodobese una din clădirile întreprinderii 
„Drum Nou“, dată în folosință acum mai puțin de 
doi ani. E un bloc impunător, ridicat odată cu alte 
două mari clădiri în care se află astăzi creșele de 
copii ale fabricii „Electro-aparataj“ și unei coope
rative.

Do afară se aud chiuituri și rîsete. Locatarele că
minului muncitoresc de la Industria Bumbacului B 
au sosit primele și, pînă la deschiderea votării, au 
încins în stradă, la lumina becurilor puternice, bine
cunoscuta horă.

Pe scările secției, Stela Colici, Maria Dinu și Ma
ria Tudorache, cu seriozitatea unor experimentate 
alegătoare, dau povețe celor aproape 20 de tinere 
ce vor vota azi pentru prima dată. Mușa Zeca, Voi- 
ca Grigore, Zamfira Postole și celelalte tinere ce de 
curînd au împlinit 18 ani fac glume, dar în acelaș 
timp ascultă cuvîntul celor care nu se află acum 
pentru prima oară în fața urnei. Deodată, se despart 
Îăsînd să treacă doi bătrîni, urmați de patru băieți.

— Ii cunosc ! — șopti una dintre ele. Băiatul ăsta 
cu haină de piele a Nunweiler, „halful“ de la „Di- 
namo“. Ceilalți trei sînt frații lui. Iar bătrinii — 
tatăl și mama lor ; e mamă eroină.

Pe trotuar s-a strîns un grup de tinere și strigăte 
de simpatie pentru candidații F.D.P. răsună din zeci 
de glasuri. Au întîlnit-o pe tovarășa lor de muncă, 
Eugenia Niculescu,. condidată în circumscripția oră
șenească nr. 132, pe Lucaci Ghizela, candidată în 
circumscripția electorală nr. 133 a raionului „23 
August“ și pe Ana Oprea candidată în cricumscrip- 
ția orășenească nr. 131...

Cînd primele 20 de alegătoare au intrat să vo
teze — și primele au fost cele care acum au votat 
întîia oară în viața lor — întregul grup a prins să 
cînte Imnul F.M.T.D. Gînd au ieșit, tovarășele lor 
de muncă mai mari le-au dat flori, s-au felicitat, 
s-au sărutat. Iat-o pe Anastasia Galan, fata cea mai 
veselă din întregul grup. Rîde fericită, tot așa cum 
rîde și atunci oînd lucrează la războiul de țesut. Și 
ea participă la alegeri pentru prima oară. La între
barea : pentru ce ai votat ? răspunde simplu :

— Pentru tot ce am, pentru tot ce mă încon
joară I

Și ne povestește: e de prin părțile Lehliului. PăJ 
rinții ei lucrează la G.A.S., la Dîlga. Și înainte, în 
vremea regimului burghez, în același loc au lucrat, 
dar era conacul moșierului. Ea a avut fericirea să se 
bucure de la început de-o viață nouă. A urmat școa
la profesională textilă din Capitală și de un an lu
crează la Industria Bumbacului B. E o țesătoare 
bună, brigada de tineret din Care face parte e frun
tașă pe raionul „23 August“, cîștigă bine și locuiește 
confortabil la căminul întreprinderii.

Secretara comitetului U. T. M. tovarășa Maria 
Rusu-Nenciu, ne-a informat mai pe larg despre mun
ca și viața tineretului de la Industria Bumbacului 
B. In cinstea alegerilor toți tinerii și-au depășit pla
nul. Mai mult chiar ; de două luni în întreprindere 

‘ se experimentează noi procedee de creștere a ran
damentului mașinilor, al fabricii în general, și re
zultatele sînt deosebite : de la 6300 bătăi pe oră 
realizate înainte în medie la un război de țesut, as 
tăzi s-a atins cifra de 8000 bătăi. Atît datorită măsu
rilor tehnico-organizatorioe ce-au fost, luate, cît și 
faptului că fiecare muncitor în parte s-a străduit să 
folosească întreaga capacitate a mașinii, numai în 
două luni, aici s-a dat peste plan 215 mii m. țesături. 
Pe întreaga fabrică randamentul a crescut cu 30 la 
sută.

Secretara comitetului U.T.M. ne-a vorbit apoi des
pre căminul amenajat de întreprindere pentru tine
rele fete, prevăzut cu tot ceea ce este necesar unui 
trai civilizat.

Dar nici cu secretara, nici cu celelalte alegătoare 
nu am putut sta de vorbă. In această zi toate sînt 
preocupate.

Unele fac parte din echipele care vestesc cetă
țenii unde e sediul secțiilor de votare, iar cele îm
brăcate în costume naționale fac parte din echipele 
artistice care dau programe în întreg raionul „23 
August“.

GH. ANGELESCU

Voința celor 
ce dau cărbune

ACEEA CARE ODINIOARĂ
era „marea mută“

Ziua alegerilor de deputați în 
sfaturile populare a fost întîmpi- 
nată de militarii Forțelor noas
tre Armate cu un entuziasm dee- 
sebit, cu avînt sporit în munca 
d-e însușire a măiestriei militare 
și pentru obținere,a unor cît mai 
bune rezultate în pregătirea po
litică. în unitatea de aviație un
de lucrează ofițerul Stelian Va- 
silache, de pildă, militari des
toinici ca sergenții majori în 
termen Popa Romeo și Rusu Mi- 
hai sau caporalul Bogdian Ni
colae. purtători ai semnului ono
rific „Tehnician de frunte“, au 
asigurat o bună deservire apa
ratelor de zbor, contribuind ast
fel direct la buna executare a 
misiunilor ordonate.

Cu succese deosebite în acti
vitatea lor s-au prezentat în fa
ța urnelor și militarii din alte 
unități. Astfel, la tragerile care 
au avut loc de curînd, tunul co
mandat de sergentul Gheorghe 
Olaru dintr-o subunitate a.a. s-a 
calificat între primele pe unita
te, cu cele mai bune rezultate. 
Grupa de cercetare de sub co- 
mandla caporalului Vasile Cocoș, 
din aceeași unitate, a dat dova
dă în timpul ultimei aplicații de 
coeziune și disciplină, hotărîre 
în executarea misiunii și curaj, 
fiind evidențiată de comandam 
pentru felul cum a acționat.

Prin modul exemplar în care 
și-a însușit instrucția de from 
și cea de specialitate, ca și prin 
faptul că la pregătirea politică 
a obținut numai calificative 
foarte bune, soldatul utemist 
Gheorghe Matei a cîștigat în
crederea și stima tovarășilor săi 

subunității 
ales secre 
de bază

— Am votat acum penitru pri
ma oară in alegerile de deputați 
în sfaturile populare. Mi-am dat 
votul candidaților Frontului De
mocrației Populare convins că în 
felul acesta contribui la înflori
rea patriei noastre.

In fața secției de votare din 
unitatea unde el își face servi
ciul militar — ca și în fața ce- 
lorlate secții de votare din alte 
unități — s-au încins hore în 
care militarii jucau voioși. Și 
sergentul On David nu putea ră- 
mîne pe delatori cînd acordeo
nul îi zicea cu foc.

(Urmare din pag. l-a)

tinerețe, munca este prețuită și inițiativele noastre 
sprijinite de politica statului democrat-popular. Iată, 
pentru asta voi vota azi, împreună cu ortacii mei, 
candidații F.D.P.

Vulcan. Minerii au devenit în anii din urmă oră
șeni în toată puterea cuvîntului. Mina, odinioară pă
răsită, este acum mecanizată modern.

în secția de votare numărul 17 elevii de la școala 
elementară cu limbă de predare Maghiară execută, 
împreună cu colegele lor, o suita? ck dansuri popu
lare maghiare. Este un dar pi copiilor pregă

tit părinților și fraților • ldr^lnai 
mari, care pălesc astăzi în fața 
urnelor de vot. I

De cîteva minute îl ascultăm pe 
minerul fruntași Boyte Pavel :

— Noi am Visat copilăria pe 
care o trăiți voi astăzi. Pentru ca 
viața voastră să fie asemenea unei 
dimineți însorite, vom alege as
tăzi gospodari pricepuți în per
soana candidaților F.D.P.

Ne întoarcem la centru : Petro
șanii. Se înserase. Un indicator 
scris cu litere stîngace ne îndreap
tă spre secția de votare nr. 23. 
Iată-ne în incinta teatrului de stat. 
Un grup de tineri, mai precis o 
brigadă artistică formată din La- 
lescu Ștefan? (mecanizator subte
ran la Lupeni), Bucșa loan (lăcă
tuș subteran la Aninoasa), Brînzău 
Anița (țărancă din Iscroni), Ion 
Străuț (lăcătuș la U.R.U.M.), și 
alți cîțiva elevi ai școlii populare 
de artă, prezintă un program ar
tistic.

Apoi cu toți au trecut, pentru 
prima oară, prin fața urnelor de 
vot.

utemiști din cadrul 
care de curînd l-au 
tar al organizației 
U.T.M.

Acestea sînt numai 
tre rezultatele și realizările ob 
ținute în cinstea alegerilor de 
către militarii noștri.

Du-pă ce și-a depus buletinul 
de vot în urnă, sergentul On 
David, distins cu semnul onori
fic „Tehnician de frunte“, a spus 
tovarășilor săi:

cîteva din

Gemenii Nix — Nicolae și Ma tei — miîitari, au venit împre
ună la vot.

A fost odată
O MAHALA

50Ora 5 și 
trul de vot 
„Grivița Roșie“-București, circa 
300 de cetățeni așteaptă în ordine 
începerea operațiunilor de votare. 
Alături, în careu! curții, se aii 
niază un grup de tineri. Un semn 
al dirijorului și fanfara școalei 
profesionale C. F. R. intonează 
un marș. Acordurile răsună pu
ternice. Mal mulți cetățeni fre-

I donează cintecul:

de minute. La cen- 
nr. 14—15 din raionul

,,Înflorește tara mea
Mă uit la ea.
Și simt că-mi crește inima..."

Mecanicul de automotor Teo- 
lor Apachiței îmi spune :

Cintecul ăsta îmi e drag. Ade
seori, în timp ce automotorul con
dus de mine săgetează plaiurile 
tării, în timp ce prin fața ochiloi* 
ml se perindă cu viteză fabrici 
noi, cum e cea de rulmenți de la

Bîrlad, laminorul de la Roman, 
viitoarea uzină chimică „Govora“, 
orașe cu blocuri muncitorești, 
sate cu case noi, acoperite cu ți
glă, mă trezesc fredonindu-l. Une. 
ori — și acasă. Locuiesc intr-unui 
din blocurile noi de pe strada 
Plăieșului, fostă Cuțarida...

Cuțarida I Cuvîntul mă înfioa- 
ră. Revăd anii copilăriei. Revăd 
zilele cînd împreună cu o ceată 
de copii îmi căutam norocul răs
colind gunoaiele gropii Cuțarida. 
Duhoarea era înăbușitoare, dar 
tentația — greu de învins. Se în- 
tîmpla uneori să găsim printre ve
chiturile de aici cîte o jucărie 
ruptă, ruginită. Jn minte mi-a 
apărut aevea pestîlențiata Cu- 
țaridă așa cum a descris-o 
scriitorul Geo Bogza într-unul 
din reportajele scrise in anul 
1934...... Mai aveam o sută de me
tri, cînd m-am oprit, clătinat de 
tăria unei prea puternice percep
ții. M-am dat cîțiva pași îndă-
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Ninsoarea care . a început noap
tea pe neașteptate a îmbrăcat Tîr
gu Mureș într-o mantie albă.

Grupuri de muncitori, studenți, 
bătrîni cu nepoței în brațe, tineri 
căsătoriți, Imbrăcați sărbătorește, 
se îndreptau spre secțiile de vo
tare. Vorbeau în diferite limbi, dar 
în inimile lor ardea aceiași fla
cără.

Megafoanele din centrul orașu
lui difuzau prima emisiune a nou
lui studio de radio din Tîrgu 
Mureș.

La secția de votare de la Casa 
Sindicatelor, primul alegător a 
fost utemistul Cenghler Ilie, fost 
muncitor, acum președintele Coo
perativei meșteșugărești „Textila 
Mureș“.

La secția de votare nr. 28 s-au 
prezentat de la ora 7 dimineața 
tinerii constructori de la șantierul 
regional al tineretului. Printre ei, 
tinerii Szasz Gyula, Stoica Nicolac, 
Kovacs Delo, abia au împlinit 18 
ani: au votat acum pentru prima 
oară. Ei fac parte dintre cei care 
împreună cu muncitorii construc
tori au ridicat cele 13 noi blocuri 
muncitorești din Tîrgu Mureș.

— Vrem să construim noi lo
cuințe, cămine, fabrici, pentru ca 
oamenii să se bucure — ne-a spus 
Szasz Gyula. Pentru asta mi-am 
dat votul candidaților F.D.P.

La secția de votare nr. 24, cu 
steaguri și lozinci, au venit
zori studenți de la Institutul 
medico-farmaceutic, ucenici de la 
Școala de construcții, muncitori 
de la fabrica „Simo Gheza“ și alți 
alegători.

Studentul Păi Andrâs din anul 
IV, fiu de miner din Valea Jiului,

luînd cuvîntul după ce și-a dat 
votul, a spus:

— Noi studenții știm pentru ce 
votăm. Ne mîndrini cu institutul 
nostru în care învățăm în limba 
maghiară —- limba maternă, cu 
noul nostru cămin studențesc,î cu 
minunatele condiții de învățături» 
care ni s-au asigurat. Ca medici 
vom sluji poporul muncitor din 
patria noastră <’ " ”
Populară Romînă. 
mi-am dat votul celor mai buni 
fii ai poporului.

ȘT. NEKANIȚKI

dragă, Republica
Iată de ce

Cu gîndul >
la patria iubită

I
ln casca radio-telegrafistului 
principal de la Radio-centrul 
NAVROM semnalele sună rit
mic.» dosesc radiograme de la 
vasaje „j'omînești aflate în afara 
granițelor patriei. Marinarii, 
deși-la mii de kilometri de 
țară, participă .și ei la treburile 
statului: votează!

...Votează bravii marinari ai 
♦ vasului „Dimitrov“ ce trans- 
X portă mărfuri romînești la 
X tlambnrg și Bremen. Se aflau 
X în dimfiie&ța lui 2 martie în 
T mijlocul Mării Mediterane, în 
I dreptul Algeriei, la 37 grade 
X 06' latitudine nordică și 05 
X grade 09’ longitudine estică. De 
X acolo de la 1370 mile distanță, 
X la ora 6, radio-telegrafistul de 
1 bord transmitea: „Vîitt forța 6. 
X Marea cu valuri ce se revarsă 
T peste magazii. Plouă. Vizibili- 
X tate slabă. Vasul tanghează și 
♦ rulează“. La orele 6,35 același 
Ț radiotelegrafist transmite: „De- 
X parte de patrie, echipajul va- 
X sului „Dimitrov“ participă azi 
X cu gîndul șt fapta alături de 
f întregul popor la marea săr- 
X bătoare a 'laiegerilor de depu- 
X tați în sfaturile populare. In 
* ’ “X. « ♦

>; j, J ■

unanimitate membrii echipaju- t 
lui nostru dau cu cea mai mare J 
încredere votul candidaților X 
F.D.P.“... t

...„Plehanov“ în drum spre X 
țară transmite din Marea Mar- Ț 
mata: „Toate voturile au fost I 
date candidaților F. D. P. pen- X 
tru înflorirea orașelor și satelor Ț 
țării, pentru creșterea bunei a 
stări a celor ce muncesc“. Prin- X 
tre primii votanți au fost în- Ț 
cercații navigatori Ion Ghen- | 
cea și Dumitru Petala. X

...In portul Alexandria-Egipt X 
vasul romînesc „Constanța“ a 1 
arborat marele pavoaz. Se vo- X 
tează aici candidații F. D. P. t 
ai portului Constanța... X

...De pe Dunăre vasele fiu- f 
vîale romînești aflate în cursă, X 
transmit și ele Radio-ccntrului X 
NAVROM vești despre desfă- f 
șurarea votării și despre succe- I 
sul unanim obținut de candi- X 
dații „F. D. P.: „Severin“ și T 
„Craiova“ transmit de la Mo- X 
haos în drum spre Budapesta, X 
„Iași" transmite de la Komar- X 
no — Republica Cehoslovacă. î

A. GHEORGHE

O sărbătoare 
salutată prin muncă

In dimineața de martie, în ora
șul tractoarelor și autocamioanelor 
romînești, coloane de autobuze 
poartă oamenii muncii spre secțiile 
de votare. Drumul prin Orașul 
Stalin e ca o trecere în revistă a 
realizărilor înfăptuite în ultimii 
ani. S-au construit. fabrici, școli, 
creșe, cămine. Un număr de 18 
străzi au fost asfaltate, 14 pavate 
iar pe 22 străzi noi s-a introdus 
lumina electrică.

S-a construit pentru oamenii 
muncii un teatru de Operetă, ia' 
pe B-dul Lenin se înalță în roșu 
clădirea cu două etaje a teatrului

La o secție de votare din noul 
cartier al uzinelor „Steagul Ro
șu“ votează o parte din muncitorii 
uzinei.. Printre ei se numără și 
Stanca Nicolae, mamă a 13 copiii, 
de două ori mamă-eroină.

Am ajuns în cartierul Noua, co
lonie a uzinei. La școala elemen
tară e animație. Cetățeni, majo
ritatea tineri, se îndreaptă spre 
secția nr. 2 de votare.

Tinerii în această uzină repre-, 
zintă 70 la sută din totalul mun
citorilor. Entuziaști și încrezători 
în forțele lor ei sînt mereu în 
fruntea întrecerii, în fruntea ini
țiativelor creatoare. Cu sprijinul 
lor tineresc s-au realizat în anul 
1957, 50 autocamioane peste plan, 
reducîndu-se cu aproximativ 50 
la sută prețul de oost al autoca
mionului față de anul 1955.

VALER1A RENGHIUȚ

„PENTRU
PACE, MAICĂ!8

fropile mahalalei 8!
ombă neexplodată. 

A vrut să se joace, 
l-a explodat în bra
țe...

Deși n-a reușit să 
voteze prima, bătri- 
nica nu e supărată. 
"Ba dimpotrivă, îi pri
vește pe tineri eu 
dragoste. Barem tine
rii aceștia să n-aibă 
soarta copiilor ei — 

<, ei să poată trăi și 
munci în pace...

Aceasta o garan
tează forțele păcii, 
lagărul socialismului, 
politica partidului și 
guvernului nostru.

Ora 8 șl 18 mi
nute. In secțiq de 
votare nr. 21 intră o 
.femeie în vîrstă. Să 
aibă la vreo 60—165 
de ani. A vrut să fie 
prima care să voteze 
în dimineața asta... 
N-a reușii. Cîțiva ți
neți — treziți încă 
și mai de cu noapte 
— au izbutit să vo
teze el cei dintîi. Ve
deți dumneavoastră, 
votau pentru 
oară în viață.

Bătrînica a 
furii buletinul

Spre surprinderea celorlalte co 
lege de cameră și a mea, care, a- 
flasem de la ele discuția de cu 
seară, cele două studente s-au tre
zit de-o dată și... au votat de-o 
dată.

Sara era emoționată cînd 
m-am apropiat de ea.

— Primul meu vot l-am dat cu 
încredere candidaților F.D.P. pen
tru propășirea patriei noastre 
scumpe, Republica Populară Ro- 
mînă. Am votat doi muncitori, doi 
harnici gospodari ai treburilor ob
ștești.

Iată-mă la secția de votare nr. 
35, acolo unde se afiă circumscrip
ția electorală regională nr. 13.

în clădirea alăturată se află tin 
alt cămin al universității „Bo
lyai“, căminul de băieți „Iozsa 
Bela“. Aici candidează acad. Con
stantin Daicoviciu.

Printre studenții dornici să vo
teze cei dintîi am recunoscut pe 
foștii rriflncitori Kemenessi Ianoș 
și Lakatos Ioszet —• astăzi stu
denți la Facultatea de științe juri
dice ; pe ceangăul Benedek Vla- 
dimir și pe neobositul Mihaly Imre 
— membru în comitetul U.T.M.

După ce a votat, Imre Mihaly 
mi-a declarat: „Am votat din ini
mă candidații F.D.P. Unul este 
muncitor, fruntaș în producție; 
celălalt un apreciat om de știință 
și renumit dascăl clujean. Și unul, 
ca și celălalt sînt luptători neobo
siți pentru consolidarea frăției din
tre romîni și maghiari. Unul e 
maghiar, celălalt romîn“.

prima

împă- 
de vot

Ruxandra Mănăi- 
lă, căci așa se nu
mește, și-a pierdut 
doi băieți în ‘timpul 
războiului împotriva 
fascismului. Ultimul 
copil, al treilea, tot 
din pricina războiu
lui a pierit. După

★

2 martie 1958. Clujul, cetate u- 
niversitară ardeleană, oraș ce sim
bolizează frăția dintre oamenii 
muncii romîni și maghiari, a îm
brăcat haină de sărbătoare.

Ziua se îngînă încă cu noap
tea. La secția de votare nr. 11 din 
strada Horea domnea forfotă și 
veselie. Această secție de votare 
a fost instalată într-una din clă
dirile universității cu limba de 
predare maghiară „Ianos Bolyai“. 
Votau tineri.

Permiteți-mi o mică paranteză, 
încă de cu seară, în dormitorul 
23 al căminului „Ocsko Tereza“ 
— cămin al universității „Bolyai“, 
s-a încins o discuție interesantă. 
„Protagonistele“ disputei priete
nești erau două prietene : Mezei 
Sara și Kandor Erzsebet. Ambele 
sînt studente în anul XI al Facul
tății de istorie. încă o precizare: 
votau întîia dată.

— Eu o să votez prima — spu
nea Sara.

■— Vom vedea 1 preciza Erzsi.

în

MIRCEA MUNTEANU

PENTRU

vreo două luni de la 
încetarea războiului, 
Sandu — avea atunci 
11 ani — a. găsit in

Hunedoara, după vot, mai- 
Munteanu le-a spus tovară- 
săi :

schimbului toate cuptoarele 
fost descărcate.

PAVEL GHEORGHE

și l-a introdus în 
urnă:

— Pentru pace, 
maică!

♦

Votul otelarilor

< * >ì

CONDUCĂTORII

(Urmare din pag. I-a)

Totul

£ SLAVIC.< 11

Iubind ceva, faci to- 
ce iubești să fie tru
să aibă toate condi-

elec- 
intro- 
mărit

In
pînă acum în activitatea 
deputat. Știți, acum can- 
doua oară.
ce rezultate ați obținut

amenajată.
Alegerile de deputati

— le-a
Pavel 

„23 Au-

rra la $ìmki mu

■

La 
strul 
și lor

— Dragii mei, votul trebuie în
tărit prin fapte.

Și oțelarii s-au angajat să facă 
întocmai, La ora 7, tot schimbul 
maistrului Munteanu intra în șut. 
La ora 10, prima șarjă rapidă a 
întărit votul echipei prim-topitoru- 
îui Ștefan Olah. Peste o oră, alte 
două șarje rapide, elaborate de 
echipele prim-topitorilor Dumitru 
Brujan și Petru Forțu s-au ală
turat celei dintîî. Pînă la sfîrșitul

-, > - -

1) Maternitatea Polizu din 
București. Votează tînăra 
mamă Cornelia Bobicov pen
tru viitorul fericit al fiicei 
sale care — în ziua de 2 mar
tie — a împlinit... 48 de ore.

2) O echipă artistică în 
plin joc.

Bătrânei cetăti
9

O NOUĂ TINEREȚE
lașul epocii apuse avea 

drumuri principale: unul 
gară, altul spre eternitate.

Odată, In 1935, însoțind un vi
zitator francez, Demostene 
a ajuns în preajma 
Aici, pivnițele primei societăți de 
economie din „Urbea lași“, încă 
nu fuseseră astupate cu gunoaiele 
cartierului. Poetul s-a jenat să 
spună vizitatorului străin că a- 
ceste «săpături" nu au nimic isto
ric în ele.

Altă dată, guvernul prezidat de 
Ion Brătianu a primit din Iași o 
cerere prin care Facultatea de 
medicină solicita ameliorarea con
dițiilor de funcționare a învăță- 
mintului medical. Drept răspuns 
facultatea a fost desființată. Ceva 
mai tîrziu, în sala Teatrului Na
țional, Hamlet își debita cele
brul monolog. In acele clipe, fan
fara militară, venită să înlocuia
scă pentru economii bugetare o 
eventuală filarmonică a lașului, 
a izbucnit, din cauza înlocuirii 
unor partituri, într-o gălăgioasă 
execuție a melodiei „Șapte gîște 
potcovite“.

In fine, ieșenii n-au uitat nici 
pe Alecu Bucșan care, lipsit de 
scrupule, a îndepărtat brutal de

două 
spre

Botez 
palatului.

la catedră pe un profesor 
universitar bănuit că nu vrea 
să-i devină unealtă electorală. 
Presa vremii relatează în fe
lul următor acest fapt: „Pro
fesorul fiind chemat la conul Ale- 
cu B., acesta, în loc de bună ziua, 
l-a poruncit:

— Ascultă, ia suta aceea pe 
care am pus-o pe colțul biroului 
și mîine să faci bine să pleci din 
Hrg 1

— Cum, coane Alecule ? — 
se tîngui profesorul universitar. 
Se poate să mă bănui pe mine ?

— Nimic, nu mai spune nimic, 
ia banii și șterge-o, pentru că 
știu că minți..."

Faptul devenise notoriu. Amicii 
conului Alecu, ori de cîte ori erau 
apostrofați cu epitetul de minci
noși, ripostau:

— Se poate coane Alecule ? Ce. 
eu sînt... profesor 
Intelectual ?!
Iar scriitorul Ion 

alte mărturii:
„La o întrunire 

deputat căuta să-și atragă de par
tea sa alegătorii, promițindu-le 
marea cu sarea. Cei care nu vor 
vota cu el — zicea deputatul — 
vor ajunge rău de tot. Ca exem-

universitar ?...

(strati aduce

electorală un

istorisit cazul unul tî- 
după ce fusese izgonit 

minuscule

piu el a 
năr, care, 
de la corectura unei 
redacții, se retrăsese în mizerie și 
crea.

— Ce credeți că a ajuns X, fra
ților? — concise deputatul. Scrii
tor, intelectual.

Da 1 scriitor... in-te-lec-tu-al“.
Era lașul Mesei Umbrelor — 

lașul lui Musicescu șl Petru 
Poni, a lui Tonitza și Millo, ui
tat, ironizat, compătimit și ultra
giat prin ignoranță.

Dar au apus acele vremuri. 
Deasupra lașului a răsărit un 
soare nou — soarele democrației 
populare. A sosit în Iași, pe ca
bluri lungi de 120 km., lumină 
din Borzești, pe noile conducte 
vine apa dulce a Prutului, un nu
măr de 8.000 studenți populează 
4 institute de învățămînt supe-- 
rior. Se adaugă apoi institutele 
de cercetări ale filialei Academiei. 
R.P.R., un palat al culturii, cinci 
institute de artă, — opera, tea
trul național, teatrul evreesc de 
stat, Filarmonica, teatrul de pă
puși, o filială a Uniunii Scriito
rilor, una a artiștilor plastici, una 
a Uniunii Compozitorilor, o casă 
regională a creației populare,

muzee, săli de artă, o revistă a 
creatorilor de literatură ieșeni.

...Ion Istrati, acum, însoțind 
prin lași un străin, a fost între
bat cum sprijină regimul demo
crat-popular literatura șl intelec
tualitatea).

— Iubind-o în prin,u. rînd — a 
răspuns.

Adevărat, 
tul ca ceea 
mos, curat,
țiile de afirmare, de dezvoltare. 
Și această dragoste în Iași nu 
faci un pas fără să o vezi mate
rializată.

In ziua de 2 martie, dimineața, 
rectorul Universității „Alexandru 
Ion Cuza“, tovarășul Creangă 
Ion s-a prezentat în fața urnei 
de vot. A introdus buletinele în 
urnă cu un zîmbet ușor, cu o în
credere de nestrămutat, cu o pri
vire care trăda emoția. Au votat 
la Iași acad. dr. luliu Nițulescu, 
profesor Cristofor Siinionescu de 
la institutul politehnic. Aceeași 
emoție, aceeași încredere citeai 
în privirile tuturor. în incintă, bri
gada artistică de agitație a „Tex
tilei Roșii" prezenta un spectacol. 
Alături tînăra mamă Marina Popa, 
infirmieră la spital, își așeza pe

Bmica Ileană. în vîrstă de numai 
|5 săptămîni, într-un pătuc

deosebit și asupra culturalizării 
maselor. Pe această linie am reu
șit să alcătuim două cercuri de 
citit, cu participarea unui număr 
de peste 50 tovarăși, ca și o bi
bliotecă de casă. Gazeta de stra
dă pe care am Inființat-o consti
tuie o oglindă permanentă a ac
tivităților și preocupărilor noa
stre. Dar eforturile mele ca și ale 
cetățenilor nu se vor opri aici. Ele 
vor continua cu un elan și mai 
mare în viitor.

D. M1HAIL
★

răi Mirosul a coborît în mine, 
grețos, ca un unt de ricină, pînă 
în stomac, atacîndu-1, făcîndu-I să 
se contracte... Cert e că și cel 
mai mic — și mai refractar mur
dăriei — obiect, un nasture de 
sidef, de exemplu, este aici înje- 
goșat, scăldat într-un fel de ma
ioneză de murdărie. Tocmai eram 
pe punctul să o cred pustie, o 
mare moartă, un pămînt bleste
mat, cînd mi-am dat seama că 
unele din acele movile pe care la 
început le crezusem de gunoi, 
erau în realitate bordeie. Din- 
tr-unul din ele ieșise o femeie. 
Pe urmă, un capii. Printre gră
mezile de gunoi, pe tărîmul acela 
din care urca o putoare atit de 
groaznică, trăiau oameni 1“

Iar Cuțarida nu era singura 
groapă din București. Vechil edili 
înzestraseră orașul cu multe „mo
numente" de acest fel. Groapa 
Floreasca, groapa Vergului și 
Sitele,

Azi Cuțarida a fost transfor
mată într-o insulă de verdeață: 
parc și stadion sportiv, lîngă care 
se ridică noi locuințe.

Floreasca a devenit unul dintre 
cele mai mari și moderne car
tiere.

Iar Vergului — parc de cultură 
și odihnă și complex sportiv.

Contradicția e concludentă. Ori
ce comentariu e de prisos.

Ora 6. Ușile secției de vot se 
deschid. Printre primii cetățeni 
care introduc buletinele în urnă 
se află inginerul Ion Remeș, fa
milia tîmiplarului Stanciu Tudor 
compusă din patru persoane cu 
drept de vot, familia ceferistului 
Iile Frîncu. Ion Bărbățeanu. 
Gheorghe Matei și alți locuitori 
ai străzilor Plăieșului și Poet 
Buzdugan, străzi care în parte se 
află situate pe fosta groapă 
(arida.

Fanfara continuă același 
tec. Unii cetățeni ascultă,

Cu-

cîn- 
»Iții

gospodărești ale cartierului. 
Printre aceștia Constantin Puti- 
nică. directorul uzinelor „23 Au
gust“, laminoristul Ion Turcu, 
proiectantul Ion Ojog, electricia
nul Nicolae Popescu, sînt astăzi 
din nou candidați. Pentru preocu
pare* și interesul manifestat în 
gospodărirea treburilor obștești 
ale cartierului ei se bucură de 
încrederea deplină a cetățenilor.

La secția de votare animația și 
veselia domnește peste tot. A so
sit o fanfară iar echipele artis
tice ale ujinei „23 August“ și fa
bricii „Ștefan Gheorghiu“ prezin
tă alegătorilor suite de dansuri. 
Apoi, alături de dansatori, se 
prind in horă și ceilalți cetățeni.

La ora 10, Ia secția de votare 
au sosit tovarășii Petre Borilă, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Colin, general colonel Leontin 
Sălăjan, Vladimir Gheorghiu, 
Popa Gherasim și Atanase Joja. 
Alegătorii i-au întîmpinat cu ura
te de bucurie pe conducătorii de 
partid și de stat care au venit să 
voteze în mijlocul muncitorilor 
cartierului .,23 August". Cîțiva ti
neri le-au inminat flori.

După ce au votat împreună cu 
locuitorii cartierului, tovarășii Pe
tre Borilă și Constantin Pirvules- 
cu s-au interesat de mersul vo
tării.

— Pînă la ora aceasta — 10 
— peste 50 la sută dintre alegă
tori au și votat — arată respon
sabilul secției de votare.

— Muncitorii noștri sînt oa
meni harnici; se trezesc de di
mineață 1 — spune tovarășul 
Constantin Pîrvulescu.

In fața secției de votare con
ducătorii de partid și de 
s-au întreținut cu alegătorii 
apoi s-au prins în horă.

La plecare, muncitorii i-au con
dus pe conducătorii de partid și 
de stat, luindu-și rămas bun în

Vremea friguroasă n-a stîn- 
fenit cu nimic atmosfera de săr
bătoare. de bucurie și optimism 
care a domnit duminică în rîn- 
durile cetățenilor cartierului „23 
August“. La secția de votare nr. 
48 de pe strada Ghioceilor, ale
gătorii au venit să voteze în 
zori, cu steaguri, cu acordeoane 
și viori. Bine înțeles că s-au în
cins și hore.

— încă de Ia ora 5 — ne spu
ne tov. Niculae lonescu. respon
sabilul secției de votare — au 
venit zeci de cetățeni. La ora 6, 
cînd am deschis ușile secției de 
votare, erau de acum aproape 200 
de alegători. Majoritatea acesto
ra, tineri. Utemistul Gheorghe 
Stere, lăcătuș ia uzinele „Repu
blica“ a venit, de pildă, direct de 
la lucru.

Cartierul „23 August“ a luat 
ființă în anii regimului democrat- 
popular. In 1945 aici erau doar 
două-trei case. Muncitorii uzine
lor „23 August", „Republica“, 
„Ștefan Gheorghiu“ cetățeni ai 
cartierului, l-au înfrumusețat însă 
și mărit di» an în an.

— In ultimii doi ani — ne spu
ne tînăruf muncitor Niculae Soa
re, care a venit să voteze îm
preună cu soția și cei doi copilași 
— cartierul nostru a fost 
trificât în întregime, s-au 
dus conducte de apă s-a 
considerabil școala nr. 67 
mijlocul cartierului s-a organizat 
o piață modernă. La toate aces
tea ar mai trebui adăugate desi
gur, noile fabrici construite prin 
grija partidului și guvernului in 
cartier — fabricile electro-tehnice 
„Electro-cablul“, ,. Electro-izolan 
tul“, fabrica de încălțăminte 
„Ștefan Gheorghiu", fabrica chi
mică nr. 17.

Cetățenii cartierului își sleg 
acum din nou deputății care-i vor 
reprezenta în sfaturile populare și 
care se vor ocupa de treburile

Prin mulțimea în sărbătoare 
îmi fac loc și intru în sala de vo
tare. Laolaltă cu alți cetățeni 
dau binețe candidatei raionale, 
Raisa Videscu. Ea îi întîmpină pe 
toți cu zîmbet. Ii răpesc cîteva 
clipe fără regret, căci am aflat 
lucruri interesante.

— Dis-de-dimineață — îmi 
spune ea — vreo 40 de cetățeni 
cu drapele, flori și lozinci au ve
nit să voteze. Și pe mine m-au 
invitat să viu cu dinșii...

La un moment dat observ că to
varășa Videscu își rotește ochii. 
Desigur, căuta pe cineva. Și iat-o, 
veselă, adresindu-mi-se :

— Vi-1 recomand pe tovarășul 
Vasile Petrescu, muncitor la uzi
nele „Mao Tze-dun".

Eram puțin nedumerit,
mi-a apărut limpede însă cînd 
noul venit îmi zise :

— Am fericirea să spun că am 
fost primul care am votat aici.

Puțin după ora 10. stăteam de 
vorbă cu președintele comisiei de 
votare. Mulțumit, îmi spunea că 
peste 50 la sută din alegători se 
prezentaseră deja în fața urnelor.

Deodată auzim un ropot de a- 
plauze. Mulțimea intîmpina cu 
căldură și dragoste pe conducă
torii de partid și de stat care ve
niseră Ia această circumscripție 
electorală să-și îndeplinească da
toria de cetățean : tovarășii Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leonte Răntu, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekas. Alexan
dru Bîrlădeanu și Gheorghe 
Stoica.

După ce au votat conducătorii 
de partid și de stat s-au întreți
nut cu cetățenii.

Cu tovarășa Raisa Videscu au 
purtat o conversație mai îndelun
gată.

— Despre ce ați discutat ? — 
am întrebat-o.

— Tovarășii s-au interesat de 
munca mea, de rezultatele obți
nute șl 
meu de 
didez a
- Și

în calitate de deputat?
— Multe. Cu sprijinul cetățe

nilor au fost electrificate trei 
străzi, s-a radioficat toată circum
scripția raională, s-au făcut noi 
instalații de apă potabilă In acti
vitatea mea am insistat în mod

din caia. nceiași cui-« * . . . . .
și-n zilele cînd<mera mamel copului, special ’ „ . 3,‘am#»naiuta

fredonează melodia. Același cîn- 
tec l-am cintat ț 
munceam voluntar cu lopata și 
tîrnăcopul la astuparea gropii 
Cuțarida, Ia | 
și a stadionului.

Și cîntecul lor 
duri, sentimente, 
îndemnat sute de 
trezească azi, Uuinuuva, mai .... -“.xj r.‘
vreme chiar ca într-o zi de lucru gintelectualității 
și să se prezinte primii la vot. I

In drum spre alt centru de 
votare, îmi abat pașii pe strada^ 
Plăieșului, prin parcul Copiliului, 
pe strada Poet Buzdugan Blocuri 
noi, asfalt, alei cu boschete verzi' 
chiar iarna, terenuri de sport. Ni-' 
mic, nimic nu arată că aici în 
urmă cu 12 ani a fost o groapă! 
în care copiii săraci răscoleau 
gunoaiele căutînd o Jucărie stri-; 
cată. î

_ _  . pentru
parcelarea parcuiuijSsfaturile populare s-au desfășurat 

3 în Iași într-o atmosferă de en- 
dezvăluie gîn-»tuziasm și sărbătoare, de încre- 
motivul care a adere deplină în politica partidului 

... oameni să selși guvernului nostru. Pentru 
duminică, mai de $ sprijinirea și creșterea continuă a 

..............."j’i noi, demnă de 
gmărețele sarcini pe care ni le 
ppune în față construcția socialiș
ti inului, pentru ca să răsune incon- 
țtinuu și liber frumoasele cîntece 
!-pe care Eufrosina Ungureanu de 
fia „Textila Roșie“ le cîntă în 
|holul universității, pentru fericirea 
smicuțci și drăgălașei Ileana Po- 
? pa — pentru pace și socialism, 
h Cîndva lașul avea două dru- 
(muri.,. Astăzi lașul are, in timp. 
?un singur drum, un drum lumi- 
[nos și rodnic în victorii.

D. PAUL

de stat, luindu-și rămas 
mod cordial.

— Să ne trăiți, tovarăși 
urat bătrînul muncitor 
Grunca de fa uzinele 
gust“.

La ora prînzului, la secția nr. 
48, votarea se terminase aproa
pe in întregime. Muncitorii car
tierului „23 August“ au votat 
pentru viața mereu mai luminoa
să a întregului nostru popor, 
pentru construirea socialismului. 
Garanție acesteia stă unitatea de 
neclintit dintre partid, guvern și 
popor, încrederea deplină a po
porului in conducătorii săi.

AL. P1NTEA

>



privire la dezvoltarea continua
a orînduirii colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare CC

raportului pe care N. S. Hrușciov îl va 
sesiune a Sovietului Suprem al U.

prezenta la viitoarea 
R. S. S.

1 MOSCOVA 3 (Agerpres). —-
Pravda publică tezele raportu lui „Cu privire la dezvoltarea 

continuă a orînduirii colhoznice și la reorganizarea stațiunilor de 
mașini și tractoare“, pe care NIKITA HRUȘCIOV, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. îl va pre zenta la viitoarea sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. Aceste teze au fost date publicității 
pentru a fi discutate de către în tregul popor sovietic.
Tn introducere se erată că după 

desăvîrșirea colectivizării com
pacte a agriculturii în U.R.S.S., 
înfăptuirea măsurilor pentru dez
voltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și pentru reorganiza
rea stațiunilor de mașini și trac
toare va fi un pas nou, deosebit 
de important pe calea dezvoltării 
agriculturii socialiste.

In 
niul

U.R.S.S., după reorganizarea con
ducerii industriei se pune pe pri
mul plan, ca o sarcină urgentă 
și de cea mai mare însemnătate 
a economiei naționale, dezvolta
rea continuă a orînduirii colhoz
nice și reorganizarea stațiunilor 
de mașini și tractoare. Această 
sarcină este trasată în mod. im
perios de practica construcției 
colhoznice.teze se arată că în dome- 

construcției economice în

Succesele principale ale dezvoltării 
agriculturii

satul sovietic a fost lichi- 
pentru totdeauna exploata-

Tn 
dată 
rea omului de către om. Reorga
nizarea socialistă a micii gospo
dării țărănești a devenit posibilă 
datorită înfăptuirii 
industrializării țării, 
zestrării agriculturii 
tractoare, combine 
șini moderne.

In locul celor 25 
gospodării țărănești

cu succes a 
datorită în- 
U.R.S.S. cu 
și alte ma-

milioane de 
fărâmițate 

care existau în Uniunea Sovie
tică acum 30 de ani, există în 

78.000 de col- 
stațiuni de ma- 
și 5 800 de gos- 
de stat (sovho-

socialiste în a- 
ei cu 

asigurat

prezent aproape 
nozuri, 8.000 de 
șini și tractoare 
podării agricole 
zuri).

Transformările
gricultură și înzestrarea 
tehnică modernă au 
creșterea considerabilă a produc* 
tivității muncii în această ra
mură importantă a economiei 
naționale.

Producția marfă a agriculturii 
țării a crescut de cîteva ori. In 
timp ce în 1932, în prima peri
oadă a existenței lor, colhozurile 
au predat statului sovietic doar 
cu ceva mai mult de 800 mili
oane puduri de grîne, în 1956 ele 
au predat 2.370.000.000 puduri; 
bumbac în 1932 — 1.162 000 tone, 
în 1957 — 3.780.000; sfeclă de 
zahăr respectiv — 4.198.000 și 
37.264.000 tone; came — 136.000 
tone și 2.909.000 tone; lapte — 
746.000 și 13 milioane 79 mii 
tone; lină — 19.000 și 170.000 
tone; cartofi și legume au pre-

Rolul S.M.T.-urilor în 
orînduirii <

In teze se subliniază rolul u- 
riaș pe care l-au avut stațiunile 
de mașini și tractoare în lupta 
pentru reorganizarea socialista a 
satului, pentru întărirea alian
ței dintre muncitori și țărani.

Un capitol din teze este con- 
sacrat rolului S.M.T.-urilor în 
crearea și întărirea orînduirii 
colhoznice.

Pentru victoria modului de 
producție nou, socialist în agri
cultură, se spune în teze, era ne
cesar ca colhozurile să-și dove
dească superioritatea nu numai 
față de mica gospodărie țără
nească producătoare de mărfuri, 
ci și față de marea agricultură 
capitalistă. Această sarcină nu 
putea fi rezolvată fără înzestra
rea agriculturii noastre cu o teh
nică înaintată. Numai pe baza 
tehnicii moderne marea gospodă
rie obștească poate să dezvolte 
cu adevărat forțele de producție 
ale agriculturii, să asigure pro
ducerea unei cantități cît mai 
mari de produse și să-și demon
streze astfel viabilitatea și ca
racterul progresist față de orice 
alt sistem nesocialist de agricul
tură.

înfăptuind perseverent linia 
leninistă a industrializării, po
porul sovietic a construit sub 
conducerea partidului, o puter
nică industrie socialistă, a dez
voltat construcția de mașini 
gricole și astfel, paralel cu în
tărirea puterii industriale a ță
rii, a creat condițiile pentru re- 
utilarea tehnică a agriculturii și 
lichidarea înapoierii ei seculare, 
înzestrarea agriculturii cu teh
nica înaintată, care a sporit an 
de an, a întărit alianța de pro
ducție dintre orașul socialist și 
sat, a exercitat o uriașă influ
ență revoluționară asupra țără
nimii. Milioane de țărani munci
tori au văzut cu proprii lor ochi 
avantajele marii agriculturi so
cialiste. Aceasta din urmă are 
posibilitatea să 
nică complexă 
munca și ridică 
ductivitatea ei. 
într-o măsură 
încă la sfîrșitul 
largi de țărani 
hozuri.

Traducînd în 
avîntului rapid _ 
partidul comunist a înfăptuit în 
ultimii ani importante măsuri 
pentru întărirea continuă a 
S.M.T.-urilor și ridicarea rolului 
lor în dezvoltarea colhozurilor. 
Parcul de tractoare al S.M.T.- 
urilor a sporit de aproape două 
ori, iar volumul lucrărilor exe
cutate de S.M.T.-uri — de 2,8 
ori față de perioada antebelică. 
Potrivit hotărîrii Plenarei din

a-

folosească o teh- 
care ușurează 

considerabil pro- 
Aceasta a făcut 
hotărîtoare ca 

anului 1929 mase 
să intre în coi-

viață programul 
al agriculturii.

U. R. S. S.
dat de două ori mal mult, 
dezvoltarea agriculturii un 
:----- 1—t revine ------

In 
rol 

important revine sovhozurilor 
care sînt mari întreprinderi so
cialiste. In timp ce în 1932 su
prafața cultivabilă totală a cul
turilor cerealiere era la sovho
zuri de 7,9 milioane hectare, în 
1957 ea a ajuns la 35,5 milioane 
hectare. In ultimii 
producției agricole 
lor a crescut mult, 
dispun de peste un 
treaga suprafață 
țării și aproape 30 
suprafețele de culturi cerealiere. 
In 1956 în sovhozurile cerealiere 
producția și predarea de cereale 
statului au crescut de cinci ori 
în comparație cu anul 1953. A 
crescut însemnătatea sovhozuri
lor și în colectările de stat de 
alte produse agricole ; 21 la
sută din întreaga cantitate de 
carne colectată și achiziționată 
de stat, 32 la sută din carnea de 
porc, 21 la sută lapte și 27 la 
sută lînă au fost predate în a- 
nul 1957 de către sovhozuri.

Datorită grijii statului sovietic 
e fost creată o puternică bază 
tehnico-materială a agriculturii 
socialiste. In timp ce spre sfîrși
tul anului 1932 în întreaga agri
cultură a U.R.S.S. existau 
148.000 tractoare (calculate în 
tractoare de 15 C.P.), 14.000 au
tocamioane, 14.000 combine ce
realiere, în prezent există a- 
proape 1.700.0U0 tractoare, 660.000 
autocamioane și peste 450.000 
combine cerealiere.

ani volumul 
a sovhozuri- 
Sovhozurile 

sfert din în- 
cultivabilă a 
la sută din

i crearea și întărirea 
colhoznice

septembrie a C.C. al P.C.U.S., în 
S.M.T.-uri au fost create cadre 
permanente de mecanizatori cali
ficați. Pentru munci de condu
cere, precum 
inginări, în 
trimiși multe 
buni oameni 
industriale.

Sub influența stațiunilor de 
mașini și tractoare cu tehnica lor 
puternică, s-au transformat în 
mod radical înfățișarea satului 
colhoznic și întregul mod de via
ță de la sate. Odată cu parcul 
de mașini și tractoare, la sate au 
apărut ateliere de reparat ma
șini, transportul auto, energia e* 
lectrică. A luat ființă și s-a dez
voltat o rețea de întreprinderi de 
tip industrial. In S.M.T.-uri a 
crescut o armată uriașă de me
canizatori — tractoriști, combi- 
neri, șefi ai brigăzilor de tractoa
re, șoferi muncitori de întreți
nere și alți muncitori care și-au 
însușit tehnica și buna organi
zare a muncii. Numărul lucrăto
rilor permanenți din S.M.T.-uri 
a fost în 1957 de peste 2 milioa
ne. Cadrele de agronomi și zoo- 
tehnicieni din S-M.T-uri au des
fășurat o vastă activitate pentru 
ridicarea nivelului tehnic al a- 
griculturii și creșterii animalelor 
în colhozuri. In școlile de meca
nizatori și la diferitele cursuri 
organizate pe lîngă S.M.T.-uri 
au fost pregătiți milioane de lu
crători calificați pentru produc
ția colhoznică.

înfăptuind conducerea econo- 
mică-organizatorică și tehnică a 
colhozurilor, stațiunile de mașini 
și tractoare au ajutat partidul 
să educe cadrele colhoznice și 
pe toți colhoznicii în spiritul în
deplinirii cu precădere a obliga
țiilor lor față de stat, în spiritul 
atitudinii socialiste față de mun
că și proprietatea socială. Cons
truirea de S.M.T.-uri a însemnat 
o adîncă revoluție tehnică în a- 
gricu-ltură, a contribuit la desfă
șurarea continuă a revoluției 
culturale 1« sate și a constituit 
totodată un pas hotărîtor pe ca
lea creării și întăririi orînduirii 
colhoznice.

Experiența stațiunilor de ma
șini și tractoare din Uniunea So
vietică în organizarea marii pro
ducții agricole se folosește pe 
larg în țările socialiste frățești 
care orocedează la cooperativiza
rea agriculturii. Stațiunile de 
mașini și tractoare înființate în
tr-o serie de țări de democrație 
populară ajută cooperativele de 
muncă tinere contribuind la 
transformarea lor în gospodării 
model bazate pe munca colectivă 
și proprietate socială.

și ca tehnicieni și 
S.M.T.-uri au fost 
mii din cei mai 
din orașe și centre

dului și statului S.M.T.-urile au 
constituit forța cu ajutorul că
reia au fost asigurate victoria și 
dezvoltarea cu succes <g orîndu
irii colhoznice, consolidarea noi-' 
lor forme de organizare socia
listă a muncii și a producției,’ clasei muncitoare în 
pregătirea cadrelor capabile să 
facă să progreseze marea gos
podărie. Au fost create premise 
pentru o dezvoltare și mai puter
nică a forțelor de producție ale 
satului.

In cursul construcției agricul
turii socialiste și întăririi colho
zurilor s-a schimbat situația so- 
cial-economică la sate. Forma 
de deservire în producție și teh
nică a colhozurilor prin S.M.T.- 
uri care există tn prezent, nu 
mai satisface necesitățile sporirii 
producției colhoznice și începe să 
frîneze dezvoltarea forțelor de 
producție ale agriculturii.

Colhozurile de astăzi ou 
turile lor de milioane, cu 
fonduri indivizibile și de pro
ducție, cu numeroase cadre — se 
spune în teze — nu suferă nici 
o comparație cu micile colhozuri 
slabe economicește din perioada 
inițială a dezvoltării lor. In tre
cut S.M.T.-uriile erau organizato
rii producției colhoznice. In pre
zent această funcție cade, deoa
rece în anii existenței lor colho. 
zurile a-u acumulat o bogată ex
periență de organizare și con
ducere a gospodăriei obștești 
mari.

In colhozuri au crescut nume
roase cadre care sînt de ase
menea promotorii progresului 
tehnic. De aceea dispare și a- 
ceastă funcție a S.M.T.-urilor.

In multe regiuni din țară și, în 
primul rînd în regiunile cerea
liere, stațiunile de mașini și trac
toare execută partea covîrșitoare 
a lucrărilor agricole în colhozuri. 
Datorită acestui fapt principala 
forță de producție a agriculturii 
— brațele de muncă din colho
zuri — este oarecum înlăturată 
de la uneltele principale de pro
ducție, tractoare și alte mașini, 
ceea ce împiedică folosirea cît 
mai eficientă a brațelor de mun
că și a mijloacelor tehnice.

In prezent S.M.T.-urile au în
cetat să joace rolul politic care 
le-a fost atribuit în prima etapă 
a construcției colhoznice. Lu
crătorii din S.M.T.-uri nu au în 
prezent pe cine să convingă de 
avantajele gospodăriei colective 
mari, deoarece în U.R.S.S. orin- 
duirea colhoznică a învins de 
muri, iar colhoznicii nu concep 
viața în afara colhozului.

In interesul dezvoltării și întă
ririi eontinue a orînduirii colhoz
nice și lărgirii producței agricole, 
șe arată în tezele raportului, este 
indicat să se treacă la vînzarea 
tractoarelor, combinelor și altor 
mașini agricole direct colhozuri
lor. Aplicarea acestei măsuri va 
pune la dispoziția colhozurilor 
tehnica modernă, ceea ce le va 
permite să folosească mai pro
ductiv pămîntul. dat în folosință 
veșnică colhozurilor, să asigure 
sporirea continuă a productivită
ții muncii și reducerea prețului 
de cost <al producției agricole.

Reorganizarea S.M.T.-urilor, 
vînzarea mașinilor către colho
zuri, se subliniază în teze, va 
duce la continua întărire econo- 
mico-organizatorică a colhozuri
lor ca întreprinderi socialiste, la 
un nou avînt al economiei și la 
creșterea bunăstării colhoznicilor.

Proiectata reorganizare a 
S.M.T.-urilor, se subliniază tn 
teze, a fost pregătită de întregul 
mers al dezvoltării agriculturii 
socialiste în ultimii ani. Partidul 
nu pornește de la slăbiciunea, ci 
de la forța orînduirii colhoznice. 
In aceasta rezidă deosebirea ra
dicală între felul de a pune în 
prezent problema vînzării mași
nilor către colhozuri și propune
rile făcute acum cîțiva ani de 
unii economiști care au preconi
zat să se vîndă colhozurilor teh
nica existentă în stațiunile de ma
șini și tractoare și să se lichide* 
ze astfel S-M.T.-urile.

Nu este vorba de lichidarea 
S.M.T.-urilor ci de reorganizarea 
lor treptată, înfăptuită în vede
rea îmbunătățirii înzestrării teh
nice a colhozurilor.

Aceasta constituie o etapă im
portantă în construirea agricul
turii socialiste, în întărirea și 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice. Acum în aceeași mînă

Despre condițiile vînzării tehnicii către 
colhozuri și despre unele probleme privind 

livrările de produse agricole

pămîntul care 
dar este dat în 
colhozurilor și

veni- 
mari

se concentrează 
aparține 
folosință 
mașinile 
relațiilor de producție socialiste, 
în condițiile rolului conducător al 

frunte cu 
partidul comunist. Statul va 
exercita în prezent o influență 
directă asupra dezvoltării pro
ducției colhoznice prin livrarea 
de tractoare, combine si alte ma
șini.

SR proiectează ca stațiunile de 
mașini și tractoare să fie reor
ganizate treptat. în funcție de 
condițiile, concrete din diferite 
regiuni, în stațiuni de reparații 
tehnice S.R.T. dîndu-li-se ca sar
cină reparația tehnicii complexe 
a colhozurilor. înzestrarea (prin 
vinzare) colhozurilor cu tehnică 
nouă, piese de schimb, combus
tibil, precum și organizarea în
chirierii de mașini de care nu 
dispun colhozurile.

Odată cu reorganizarea S.M.T.- 
urilor se lărgesc legăturile eco
nomice dintre colhozuri și indus
trie, crește și devine tot mai 
multilateral ajutorul de produc
ție al orașului acordat satului. 
Colhozurile vor căpăta posibili
tatea să comande tehnică nouă, 
mai perfecționată, care să cores
pundă necesităților specifice ale 
gospodăriilor din diferite zone 
ale țării.

Tezele lămuresc o serie de 
probleme teoretice și în special 
problema celor două forme de 
proprietate. Unele persoane, mai 
ales din rîndu-l economiștilor, 
și-au exprimat temeri ca vînzarea 
tehnicii către colhozuri să 
ducă la slăbirea proprietății 
tregului popor. Ei au pornit 
la premiza că trecerea spre 
munism necesită întărirea 
toate căile a proprietății între
gului popor și ridicarea proprie
tății cooperatiste colhoznice la 
nivelul proprietății întregului po
por. Unii au exprimat presupune
rea: nu ar trebui oare să 
că colhozurile la forma 
podărie a sovhozurilor ?

Acest mod de a pune 
ma, se arată în teze, este 
nejust, greșit. Proprietatea între
gului popor este o formă supe
rioară de proprietate. Așa a în
țeles-o Lenin. Dar totodată Le
mn nu a opus nici odată proprie
tatea întregului popor proprietății 
cooperatiste. Ambele forme de 
proprietate sînt socialiste. Dife
rența este doar că una din ele
— proprietatea întregului popor
— are un nivel mai inalt de so
cializare, iar cealaltă — proprie
tatea co.hoznică — are un nivel 
de socializare mai scăzut. Avîn- 
tul agriculturii înseamnă în pri
mul rind întărirea proprietății 
colhoznice, întărirea fondurilor 
indivizibile ale colhozurilor. Că
tre aceasta tinde partidul, înfăp
tuind un larg sistem de măsuri 
pentru dezvo.tarea colhozurilor. 
Proprietatea cooperatistă nu este 
în contradicție cu tezele teoreti
ce privind căile de construire a 
societății comuniste, deoarece ca* 
lea spre comunism cere atît în
tărirea proprietății întregului po
por cît și a celei colhoznice.

înfăptuind planurile construc
ției comuniste, partidul și guver-. 
nul Uniunii Sovietice n-au con
siderat nici odată colhozurile un 
corp străin în organismul socia
list. ci le-au considerat totdeauna 
ca o parte componentă și de im
portanță vitală a sistemului eco
nomic socialist.

în condițiile actuale, fondurile 
indivizibile «le colhozurilor se a- 
propie de fapt de proprietatea în* 
tregului popor. Munca colhozni
cilor, bazată pe folosirea pe sca
ră largă a tehnicii moderne, se 
va apropia prin caracterul ei de 
munca muncitorilor industriali.

Pe viitor pe măsura creșterii 
avutului obștesc al colhozurilor, 
proprietatea colhoznică se va ri- 
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dica la nivelul proprietății 1 
gului popor. Cu cît se vor 
volta mai rapid forțele de 
ducție ale agriculturii cu 
mai rapid va dispare diferența 
dintre proprietatea întregului po
por și cea colhoznică.

Proprietatea colhoznică 
poate fi opusă proprietății între
gului popor și prin urmare nu 
pot fi oouse unul altuia cele 
două tipuri de întreprinderi so* 
cialiste în agricultură — colho
zurile și sovhozurile.

nu

cepînd din anul 1958 tractoarele 
și mașinile agricole noi vor tre
bui vîndute colhozurilor în nu
merar sau prin acordarea de cre
dit. Prețurile la noile mașini a- 
gricole vor fi ceva mai ridicate 
decît prețul lor de cost. Acest 
lucru este necesar pentru ca in
dustria să aibă acumulări în 
scopul dezvoltării și perfecționă
rii ei continue

Noul sistem de înzestrare a a- 
griculturii cu mașini va contribui 
la o mai bună organizare a pro
ducției tehnicii agricole. Uzinele 
vor îmbunătăți producția mașini
lor agricole.

In teze se arată că producția 
agricolă, care pînă în prezent 
era furnizată de colhozuri sub 
formă de plată în natură pentru 
lucrările efectuate de S.M.T., va 
fi primită acum de stat direct din 
colhozuri, în schimbul mașinilor, 
pieselor de schimb, combustibilu
lui, îngrășămintelor etc.

In legătură cu reorganizarea 
stațiunilor de mașini și trac
toare în teze sînt examinate u- 
nele probleme privind livrările 
de produse agricole.

In condițiile noului sistem de 
înzestrare tehnică a colhozurilor, 
tehnica va fi folosită mai rațio
nal, se va ridica productivitațea 
muncii, va crește producția de 
alimente. Acest lucru trebuie să 
ducă la reducerea prețului de 
cost al producției agricole. Sta
tul va căpăta astfel posibilitatea 
reală de a reduce prețurile și 
prin aceasta de a ridica bunăsta
rea poporului.

Crearea unei abundența de a- 
limente pentru populație, materii 
prime pentru industrie, se spune 
în teze, este una din sarcinile 
cele mai importanțe ale cons
trucției comuniste în Uniunea 
Sovietică. Realizarea practică a 
acestui țel a constituit întotdea
una o sarcină de program a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Instaurînd puterea oamenilor 
muncii în țara noastră, Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie a rezolvat pentru prima 
oară în istorie problema agrară, 
predînd pămîntul țăranilor și a 
început reorganizarea agricultu
rii pe baze socialiste. Din pri
mele zile ale puterii sovietice, 
din momentul adoptării de către 
cel de-al II-lea Congres al So
vietului din întreaga Rusie a De
cretului asupra pămîntului, par
tidul comunist și-a pus ca sarci
nă dezvoltarea agriculturii, tre
cerea de la gospodăria țără
nească mică, fărâmițată și îna
poiată, la marea agricultură so
cialistă. Munca intensă desfășu
rată ani de-a rîndul de partidul 
comunist pentru realizarea poli
ticii leniniste de transformare 
socialistă a agriculturii a fost în
cununată de un triumf deplin — 
victoria orînduirii colhoznice.

Se poate spune fără exagerare 
că după desăvîrșirea colectiviză
rii compacte a agriculturii, reali
zarea măsurilor pentru continua 
dezvoltare a orînduirii colhoznice 
și reorganizarea stațiunilor de 
mașini și tractoare va constitui 
un nou pas de o deosebită impor
tanță în dezvoltarea agriculturii 
socialiste.

Din punct de vedere economic 
și politic colhozurile de astăzi 
sînt mari întreprinderi socialiste, 
un reazim de nezdruncinat al 
orînduirii sovietice la sate. U- 
nul din izvoarele întăririi conti
nue a colhozurilor este tehnica 
de prim rang cu care industria 
socialistă înzestrează într-o can
titate tot mai mare agricultura 
sovietică. Organizarea justă a 
muncii și producției în colhozuri, 
folosirea rațională a tehnicii mo
derne — iată elementul principal 
de care depinde și care deter
mină dezvoltarea agriculturii 
U.R.S.S. pe calea spre comu
nism.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist consideră că acea
stă problemă va fi rezolvată cel 
mai bine dîndu-se colhozurilor 
posibilitatea de a avea în mîi
nile lor întreaga tehnică agri
colă principală și de a dispune 
de ea în interesul dezvoltării 
producției colhoznice în intere
sul întregului popor.

Măsurile propuse cu privire la 
vînzarea către colhozuri a trac
toarelor și a altor mașini agri
cole mari și reorganizarea 
S.M.T.-urilor sînt puse de cerin
țele urgente ale vieții, ele des
chid un orizont și mai larg pen
tru participarea activă, creatoare 
a glorioasei țărănimi colhoznice 
împreună cu întregul popor 
vietic la construirea societății 
muniste.

Poporul sovietic se bucură 
merit de o glorie mondială
popor inovator, de popor creator. 
Lui i-a revenit marea cinste de 
a păși primul pe căile nestrăbă
tute ale istoriei și de a construi 
în țara sa societatea socialistă. 
In prezent, poporul sovietic sub 
conducerea partidului comunist, 
sub 
lui, 
ces 
tel.
poporul frate 
rele tuturor țărilor 
bucurîndu-se de simpatia și spri
jinul întregii omeniri progre
siste.

an
co-

pe 
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O etapă nouă în dezvoltarea orînduirii 
colhoznice și necesitatea reorganizării 

S. M. T.-urilor
In țara noastră stațiunile de nizarea socialistă a satului, pen- 

mașini și tractoare au avut un tru întărirea alianței dintre mun- 
fol uriaș în lupta pentru reorga- citori și țărani. In mîinile partj-

Tezele cuprind indicații despre 
condițiile vinzării tehnicii către 
colhozuri.

Se propune reorganizarea 
S.M.T.-urilor ținîndu-se seama 
de particularitățile diferitelor re
giuni ale țării. Majoritatea col
hozurilor pot procura imediat 
tehnica de la S.M.T.-uri. Dar în 
regiunile cu colhozuri »labe din 
punct de vedere economic, reor
ganizarea S.M.T.-urilor și vînza- 
rea tehnicii către colhozuri va 
dura, posibil, 2-3 ani, iar în unele 
locuri și mai mult

Fondurile indivizibile ale col-

1958hozurilor vor constitui în 
după calcule aproximative aproa
pe 25 miliarde, de ruble. întreaga 
valoare a mașinilor ce urmează 
să fie vîndute colhozurilor, ți
nîndu-se seama de uzura lor, se 
va cifra aproximativ la 18-20 mi
liarde ruble. Odată cu stabilirea 
ratelor corespunzătoare, cheltu
ielile pentru procurare« tehnicii 
în aceste proporții sînt cu totul 
accesibile chiar în condițiile ac
tualului nivel al producției col
hoznice.

După cum se arată în teze, în-

steagul marxism-leninismu- 
merge cu 
în succes, 
el pășește

încredere din suc- 
Spre marele său 
mînă în mînă cu 
chinez, cu popoa- 

socialiste,

Scrisoarea de răspuns 
a lui A. Gromiko 
adresată lui Pineau
• Guvernul sovietic accepta convocarea 
conferinței miniștrilor Afacerilor Externe 
pentru a pregăti ordinea de zi a confe
rinței șefilor de guverne • l/.R.S.S. pro
pune ca și Romînia să intre în compo
nența participant Hor la conferință.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 martie, 
Serghei Vinogradov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța, a remis mi
nistrului Afacerilor Externe al 
Franței, Pineau, scrisoarea de răs
puns adresată acestuia de Andrei 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

Guvernul sovietic, se spune în 
scrisoare, consideră că poate să ac
cepte ca paralel cu continuarea 
tratativelor pe căi diplomatice, să 
fie convocată cit de curînd o con
ferință a miniștrilor afacerilor ex
terne, cu sarcina limitată de a 
pregăti ordinea de zi și a deter
mina componența participanților 
la conferința șefilor de guverne. 
Guvernul sovietic pornește în le
gătură cu aceasta de la premiza 
că pînă la convocarea conferinței 
miniștrilor de externe se va ajun
ge la o înțelegere fermă cu pri
vire la data convocării conferin
ței șefilor de guverne.

Guvernul sovietic a propus ca 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe să fie convocată în luna 
aprilie Ia Geneva, iar conferința 
șefilor de guverne să aibă loc în 
luna iunie a.c.

In scrisoare este luat în consi
derare consimțămîntul guvernului 
francez ca componența participan
ților atît la conferința miniștrilor 
cît și la conferința șefilor de gu
verne, să fie stabilită pe bază de 
paritate : de pildă, din partea Oc
cidentului să participe Franța, 
S.U.A., Anglia și Italia, iar din 
partea Răsăritului — Uniunea So
vietică, Polonia, Cehoslovacia și 
Romînia. Rămîne să se cadă de a- 
cord. se arată în continuare în 
scrisoare, cu privire la participa
rea la conferință și a unor alte 
țări care nu fac parte din grupă
rile militare și politice existente, 
țări care au fost indicate în pro
punerile sovietice din 8 ianuarie 
a. c.

în scrisoare se propune ca la 
conferința șefilor de guverne să

se discute numai problemele în 
privința cărora există o anumită 
certitudine că se poate ajunge la 
un acord. Astfel de probleme 
sînt : crearea unei zone aenuclea- 
rizate în centrul Europei și înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară.

Andrei Gromiko a respins pro
punerea lui Christian Pineau de 
a discuta laolaltă planul creării 
unei zone denuclearizate în cen
trul Europei și problema unifi
cării Germaniei. Acestea sînt pro
bleme distincte, se spune în scri
soare. Problema unificării Germa
niei îi privește în primul rind pe 
germani înșiși și nu este legată de 
crearea unei zone denuclearizate.

în scrisoare se arată că pro
blema încetării experiențelor cu 
arma atomică are un caracter in
dependent, în timp ce problema 
încetării producției materialelor 
fisionabile, propusă spre discuta
re constituie unul din elementele 
problemei generale a încetării pro
ducției de armament atomic, in
terzicerii folosirii lui și distrugerii 
tuturor stocurilor de arme nu
cleare.

în scrisoare se arată lipsa de 
temei a reproșurilor aduse de 
ministrul francez al Afacerilor Ex
terne în privința declarațiilor, u- 
nor oameni de stat și fruntași ai. 
vieții publice din U.R.S.S. în le
gătură cu situația din Algeria.

Ocupîndu-se de relațiile franco- 
sovietice, ministrul Afacerilor Ex-. 
teme al U.R.S.S. arată : Nu este 
vina noastră că legăturile econo
mice dintre U.R.S.S. și Franța nu 
sînt la nivelul cuvenit. Politica de 
discriminare și diferitele liste pro
hibitive frînează firește dezvolta
rea relațiilor comerciale și eco
nomice.

în scrisoare sînt reamintite o se
rie de propuneri făcute de guver
nul sovietic la 17 mai 1957, care 
ar contribui la întărirea și dezvol
tarea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Franța.

TELEGRAMĂ
de răspuns a Președintelui Re
publicii Arabe-Unite. Gamal Ab- 
del Nasser, la telegrama pri
mită cu ocazia alegerii sale ca 
președinte al Republicii Arabe- 
Unite din partea Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer«

Excelenței sale
ION GHEORGHE MAURER — 
— Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romlne

Am primit cu multă plăcere și 
considerație telegrama prin care 
Excelența Voastră îmi exprimă 
în numele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne și în numele său, 
bune felicitări și sincere urări cu 
ocazia alegerii mele ca președinte 
al Republicii Arabe Unite. Mul
țumind Excelenței Voastre pentru 
aceste sentimente prietenești, țin 
să vă asigur de convingerea că 
relațiile de prietenie și de cola
borare care există între poporul 
Republicii Arabe Unite și poporul 
romîn vor continua să se dez
volte în interesele reciproce ale 
celor două popoare și în avanta
jul păcii și al securității interna
ționale.

GAMAL ABDEL NASSER

Vizita de plecare 
a ambasadorului R. P. 

Albania la Președintele 
Consiliului de Miniștri 

Chivu Stoi ca
In legătură cu plecarea defi

nitivă din R.P.R., ambasadorul 
R P. Albania, Miha Lako, a făcut 
o vizită protocolară la 3 martie 
a.c. la Președintele Consiliului de 
Miniștri, Chivu Stoica.

Audiență 
la Președintele 

Consiliului de Miniștri
La 3 martie a.c., Președintele 

Consiliului de Miniștri- al R.P.R., 
Chivu Stoica, a primit în audiență 
pe ambasadorul R,P1F. Iugosla
via, France Hocevar; la cererea 
&a.

COMUNICAT
asupra schimbului 

instrumentelor de ratificare 
ale Convenției consulare 

și Convenției privirii 
reglementarea problemei 
cetățeniei persoanelor cu 

dublă cetățenie, încheiate 
între R. P. Romînă 

și U. R. S. S.
La 3 martie 1958 la Moscova, 

ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
U.R.S.S., Mihail Dalea și N. T. 
Fedorenko locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
au schimbat instrumentele de ra
tificare ale Convenției consulare 
între R. P. Romîna și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și Convenția între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. privind reglementa
rea problemei cetățeniei persoa
nelor cu dublă cetățenie, semna
te la București la 4 septembrie 
1957 și ratificate de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne la 6 noiembrie 1957 și 
de Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. la 25 ianuarie 1958.

în conformitate cu condițiile 
prevăzute în convențiile sus
menționate, ele au intrat în vi
goare de la 3 martie 1958.

La schimbarea instrumentelor 
de ratificare au fost 
din partea romînă T.
T. Șelmaru consilieri 
dei R. P. Romîne și 
ratori ai ambasadei, 
sovietică au fost de 
Epișev, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R. P. Romînă, A. P. Vlasov. di
rector al Direcției consulare din 
Ministerul Afacerilor Externe al
U. R.S.S. și alți colaboratori de 
răspundere ai Ministerului de Ex
terne al U.R.S S.

RECE
Ambasadorul R.P. Bulgaria la 

București, Stoian Pavlov, a ofe
rit luni seară o recepție cu pri
lejul aniversării a 80 de ani de 
la eliberarea Bulgariei de sub 
jugul otoman.

La recepție au luat parte to
varășii : Petre Borilă, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvu- 
lescu, Dumitru Coliu, Ștefan Voi- 
tec. acad. Atanase Joja. acad. 
Mihail Ralea. Gheorghe Stoica, 
Voinea Marinescu. Aurel Mălnă- 
șan, acad. prof. Petre Constan- 
tinescu-lași, general locotenent 
Floca Arhip, Dionisie lonescu, 
Al. Buican, conducători ai insti
tuțiilor centrale, oameni de artă 
și cultură, ofițeri superiori.

Au luat parte șefii unor mlsi-

P T I E
uni diplomatice acreditați la 
București.

La recepție, ambasadorul R. P. 
Bulgaria, Stoian Pavlov. tovară
șul Constantin Pirvulescu și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
V. E, Nikolaev, au toastat în me
moria eroicilor luptători ruși, 
bulgari, și r.omîni, care, acum 80 
de ani și-au vărsat sîngele pen
tru eliberarea poporului bulgar 
de sub jugul .^otoman, pentru 
prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele Uniunii- Sovietice. Re
publicii Populare Bulgaria și Re
publicii Populare Romîne, pen
tru continua întărire a lagărului 
socialismului și păcii.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.»

«

prezenți : 
Petrescu și 
ai ambasa- 
alți colabo- 
Din partea 
față A. A.

Ziarele „Neues Deutschland“ șl 
„Rude Pravo“ din 2 martie au pu
blicat relatări ale interviului a- 
cordat de către tovarășul Chivu 
Stoica corespondentului ziarului 
„New York Times“.

ATENA. — Agenția Associated 
Press anunță că Constantin Rodo- 
poulos, președintele parlamentului, 
care face parte din partidul fostu
lui prim ministru Karamanlis, U- 
niunea Radicală-Națională, a fost 
însărcinat să formeze noul 
al Greciei.

BAGDAD. — După cum 
agenția France Presse, primul mi
nistru al Irakului, Abdel Wahab 
Mirdjan, și-a prezentat luni demi
sia regelui Feisal. Nuri Said, fost 
prim ministru al Irakului, a cons
tituit luni după amiază noul gu
vern.

WASHINGTON. - La 3 martie 
M. A. Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. tn S.U.A., a făcut o vizită 
președintelui S.U.A. D. Eisenho- 
wer, cu care a avut o îndelungată 
întrevedere. A fost de față secre
tarul de stat J. F. Dulles.

a fost 
guvern 
anun(ă

BUDAPESTA (prin telefon). — 
Am făcut cunoștință cu Budapesta 
tn zorii unei dimineți friguroase. 
Tn goana mașinii am încercat să 
descifrez fizionomia bulevardelor 
largi tnțesaie de clădiri masive și 
animate la o oră matinală.

Dar ptnă la plimbarea prin ini
ma orașului, am asistat la o con. 
ferință de presă dedicată deschi. 
derii Campionatelor Europene de 
tenis de masă. Apoi, din sala des
tinată conferinței de presă m-am 
coborll tn cunoscuta „Sport-Csar. 
noc". Aici aveau loc primele între
ceri. Era deschiderea neoficială a 
campionatelor.

Fetele noastre au debutat vtcio. 
rioase. Și băieții l-au întrecut pe 
francezi, deși Gantner a pierdut 
copilărește la tlnărul jucător Ba- 
rouh.

Pauza de prtnz am folosit-o vi- 
zitlnd renumitul „Nep-Stadion“. 
Campionatul maghiar de fotbal a 
adus pe stadion 70.000 de specta
tori care au înfruntat frigul crln-

VA âwjfOgțMĂM
DJAKARTA. — Guvernul indone

zian a înăsprit blocada coastelor 
Sumatrei centrale și Celebesulul 
de nord unde clica militară sepa
ratistă a acaparat puterea. Flota 
militară indoneziană a tntărit pa
trulele de-a lungul coastelor Su
matrei și Celebesulul de nord. De 
asemenea aviația militară indone
ziană a bombardat de mal multe 
ori între 27 februarie și I martie 
căile de comunicație din Sumatra 
certtrală. concentrlndu-se în spe
cial asupra ferryboaturilor care 
leagă diferite centre importante 
din insulă, reușind să izoleze com
plet orașul Padong de restul 
țării.

TOKIO. — După cum anunță a- 
genția Kyodo, la 2 martie a înce
tat din viață la spitalul pentru boli 
atomice din Hiroșima cetățeana 
japoneză Kinuyo Motuka, tn vîrstă 
de 58 de ani, în urma unei creș
teri anormale a leucocitelor. Ki
nuyo Motuka este a cincea victi
mă din anul acesta care a încetat 
din viață tn urma cancerului pro. 
vocat de bombardamentul atomic 
de la Hiroșima.,

cen. „Ujpest" a tnvins „Vassas" 
cu 3—0 (2—0). Surpriza sttrnltă de 
această tnfrtngere a lui „Vassas“ 
a fost de nedescris. Tribunele vu
iau, oamenii uitaseră de frig, tn- 
călzlndu-se cu spectacolul fotba. 
fistic.

După amiază a avut loc deschi
derea oficială a campionatelor. A- 
pol s-au reluat jocurile. Echipa 
noastră feminină a tnvins Țara 
Galilor cu 3—1. O mare surprin
dere a produs tnfrtngerea cuplului 
Angelica Rozeanu—Ella Zeller de 
către cuplul Gray—Jones. La acea
stă Infrlngere a contribuit atmos
fera încordată in care s-a desfă
șurat întîlnirea. Clteva minute mai 
tirziu, Rozeanu a oferit o demon
strație de tenis de masă in dauna 
lui Gray de care a dispus la 8 
și la 12. Jucătoarele noastre au 
mai cîștigat meciurile cu Suedia 
Și luni dimineață cu Cehoslovacia.

Echipa masculină a cîștigat tare 
greu meciul cu echipa Republicii 
Democrate Germane, scorul de 
5—4 fiind concludent. De mențto- 

' nat eșecurile lui Reiter.
Marea surpriză a primei zile a 

reprezentat-o înfringerea lui Ber
zik. Jucătorul nr. I al Europei a 
fost învins de o manieră catego
rică de tlnărul jucător sovietic 
Paskivicius. Al treilea set Berzik 
l-a pierdut cu 21-5. Nici un mo. 
ment Berzik n-a reușit să se aco
modeze jocului lui Paskivicius. E- 
voluția promițătoare a jucătorilor 
sovietici ne-a oferit emoții în aju
nul înttlnirii de luni dimineață cu 
echipa noastră masculină. Băieții 
noștri au jucat insă bine și au 
cîștigat cu 5—0. Tn rest se cuvine 
să consemnăm înfringerea echi. 
pei masculine Cehoslovace de că
tre jucătorii din R. F. Germană 
Jucătorii vest-germanl dovedesc că 
posedă o tehn'că remarcabilă și 
un stil ofensiv ceea ce le va per. 
mite să albe un cuvînt greu de 
spus in configurația clasamentului 
final. De asemenea, trebuie să re
marcăm înfringerea celei de a 
doua speranțe a tenisului de masă 
masculin maghiar. Gyetvai de că- 
tre francezul Amurettl.

La ora clnd transmit, cortina nu 
s-a lăsat peste această zi de tn. 
treceri. Dar despre aceasta în co
respondența de mtlne.
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