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Tineri și tinere,
Munciți cu avînt pentru îmbogățirea continuă 

a cunoștințelor voastre științifice și de cultură 
generală, pentru însușirea tehnicii noi, aduceți-vă 
contribuția alături de întregul popor la lupta pentru 
dezvoltarea continuă a economiei naționale!

(Din Mar *estul Consiliului Cer’ra- al Frontului Democratei Populare)

M A N I F ESTUL
Consiliului Central al Frontului Democrației Populare

Cetăfeni și cetăfene,
La S martie, poporul nostru va alege pe noii deputați ai Marii 

Adunări Naționale ți al sfaturilor populare. în aceste alegeri, 
Partidul Muncitoresc Romin, Sindicatele, Consiliul Național al Fe
meilor, Uniunea Tineretului Muncitor, organizațiile obștești, culturale 
ți științifice, prezintă in comun candidați în cadrul Frontului Demo
crației Populare, care întruchipează unitatea de nezdruncinat a în
tregului popor in lupta pentru înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste, pentru apărarea păcii.

Acum 4 ani, prin votul lor unanim dat candidaților Fron
tului Democrației Populare în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională, oamenii muncii și-au exprimat adeziunea 
totală față de programul electoral elaborat pe baza hotărâ
rilor celui de-al II-lea Congres al P.M.R.

In cadrul amplelor dezbateri cetățenești care au avut loc 
în campania electorală din 1957 și cu prilejul alegerilor de 
deputați pentru sfaturile populare din 1958, oamenii muncii 
și-au spus cuvîntul asupra principalelor probleme ale cons
trucției socialiste în patria noastră, au făcut propuneri pre
țioase cu privire la mijloacele practice de dezvoltare con
tinuă a economiei naționale și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al poporului, înflorirea orașelor și comunelor, raioanelor 
și regiunilor țării.

în cursul ultimei legislaturi, Marea Adunare Națională, 
Guvernul Republicii Populare Romîne au desfășurat o bo
gată și multilaterală activitate pentru înfăptuirea progra
mului prezentat în alegeri de F.D.P., străduindu-se să-și înde
plinească cu cinste misiunea încredințată de popor.

Marea Adunare Națională, organul suprem al orinduîrJ 
noastre de stat, a dezbătut in sesiunile ei și a adoptat legi 
cu privire la problemele esențiale ale politicii țării. Au fost 
analizate și aprobate bugetele anuale, care au asigurat folo
sirea resurselor țării în conformitate cu sarcinile planurilor 
de stat, cu necesitățile dezvoltării economiei naționale și îm
bunătățirii traiului celor ce muncesc. Au fost lărgite atribu
țiile sfaturilor populare în scopul ridicării nivelului activi
tății lor ca organe locale ale puterii populare ; s-au stabilit 
măsuri în vederea unei mai buna funcționări a aparatului 
central de stat; s-a îmbunătățit împărțirea administrativă 
a teritoriului R.P. Romîne. Marea Adunare Națională a dez
bătut problemele fundamentale ale politicii externe a Repu
blicii Populare Romîne, a desemnat delegația țârii la a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
delegație care a exprimat la O.N.U. aspirațiile și voința de 
pace a poporului romîn.

în această perioadă au fost elaborate și adoptate planul 
de 6 ani de dezvoltare a economiei naționale și schița pla
nului economic de perspectivă pe 15 ani, precum și importante 
măsuri cu privire la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, îmbunătățirea învățămîntului superior, a învă- 
țămîntului profesional și tehnic și a învățămîntului seral, 
creșterea bunăstării celor ce muncesc și altele.

Sfaturile populare au desfășurat o rodnică activitate ; ele 
au dat dovadă de inițiativă și spirit gospodăresc, de grijă 
pentru utilizarea chibzuită a mijloacelor sporite de care, 
dispun și au atras in forme multiple masele la conducerea tre
burilor obștești.

Cetăfeni și cetățene,
Partidul Muncitoresc Romîn și organizațiile obștești înmănun

cheate in Frontul Democrației Populare se prezintă în fața alegăto
rilor cu bilanțul bogat al realizărilor obținute in anii care au trecut 
de la ultimele alegeri.

Cu toții cunoașteți aceste realizări. Prevederile enunțate in Ma
nifestul F.D.P. din 1957, hotâriri.'e Congresului al ll-lea al P.M.R. au 
fost îndeplinite, iar intr-un șir de domenii depășite. Oriunde îți în
drepți astăzi privirea, pe întregul cuprins al țării, vezi semnele mi. 
nunate ale vieții noi, marile schimbări aduse de orinduirea so
cialistă care a învins pentru totdeauna. In țara noastră nu mai sint 
nici capitaliști, nici moșieri, nici chiaburi. A fost înlăturată pentru 
totdeauna exploatarea omului de către om. Poporul muncitor este 
deplin stăpîn pe munca lui, stâpin in țara sa liberă și independentă.

Muncind cu entuziasm, urmînd cu încredere politica parti
dului ca propria sa politică, poporul nostru a obținut suc
cese importante în creșterea puterii economice a patriei, în 
industrializarea socialistă — temelia dezvoltării întregii eco
nomii naționale.

S-au înălțat sute de fabrici și uzine, combinate, termo și 
hidrocentrale ; un mare număr de întreprinderi au fost mă
rite și modernizate. Vechile centre siderurgice de la Hu
nedoara și Reșița s-au dezvoltat puternic ; a fost sporită pu
terea termocentralelor- de la Paroșeni, Borzești, Sîngeorgiu 
de Pădure ; au început să producă energie electrică primele 
agregate ale hidrocentralei V. I. Lenin de la Bicaz ; au intrat 
în funcțiune laminorul de țevi de la Roman, fabrica de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești, uzinele chimice moderne 
de la Năvodari, Făgăraș, Govora, Borzești, numeroase unități 
ale industriei bunurilor de consum.

PRODUCȚIA INDUSTRIEI NOASTRE ÎNTRECE AZI DE 5 
ORI NIVELUL DINAINTE DE RĂZBOI. O mare dezvoltare 
cunosc ramurile hotărîtoare pentru avîntul întregii economii : 
industria siderurgică, constructoare de mașini, energetică, in
dustria chimică și a petrolului. Producția industriei construc
toare de mașini este acum de 10 ori mai mare decît în 1938, 
a industriei siderurgice de aproximativ 7 ori, a industriei chi
mice de 11 ori.

Realizări importante au fost obținute în industria bunurilor 
de consum. Producția de zahăr a crescut de 4 ori, cea de 
ulei de 6,6 ori, de țesături de 2,4 ori.

Profunde schimbări înnoitoare s-au petrecut în agricultura 
țării. CEA MAI MARE PARTE A ȚĂRĂNIMII A PĂȘIT PE 
CALEA ARATATA DE PARTID — CALEA AGRICULTURII 
SOCIALISTE. La sfîrșitul anului 1960 sectorul socialist cu
prindea 81,6 la sută din suprafața agricolă și 83,7 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Marea superioritate a gospodăriilor 
colective se vădește în recoltele bogate pe care le obțin, în 
veniturile tot mai mari pe care le asigură țăranilor muncitori.

Statul democrat-popular dă un puternic ajutor țărănimii 
muncitoare prin tractoare și alte mașini agricole, cadre de in
gineri și tehnicieni agricoli, semințe selecționate, animale 
de rasă, materiale de construcție etc. în timp ce în 1938 în 
agricultură lucrau abia 4.050 de tractoare — acestea aparți- 
nînd moșierilor și chiaburilor - astăzi lucrează pe ogoarele 
patriei 43.000 tractoare, peste 17.000 combine pentru păioase, 
32.000 semănători și numeroase alte mașini, toate produse de 
industria noastră, iar numărul specialiștilor din agricultură 
trece de 30.000.

Mașinile și tractoarele, știința agrotehnică, munca unită a 
țăranilor pe ogoarele întinse ale gospodăriilor colective și în
tovărășirilor agricole fac să rodească mai bogat pămîntul, spo
resc belșugul de produse agricole. Producția agricolă sporită 
asigură populației satisfacerea consumului crescînd de pîine, 
carne, lapte, grăsimi, iar industriei materiile prime necesare.

S-au dezvoltat transporturile ; traficul de mărfuri a cres
cut cu 42 la sută față de 1955, transporturile auto crescînd 
de aproape trei ori și jumătate.

Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul Republicii Populare 
Romîne s-au îngrijit de ridicarea tuturor regiunilor țării. Re
giunile Oltenia, Bacău, Mureș-Autoncmă Maghiară, Dobrogea. 
în trecut rămase în urmă, cunosc astăzi o puternică și conti
nuă înflorire economică.

Ca urmare a dezvoltării economiei, a sporit avuția țării. 
Aceasta a dat posibilitate partidului și guvernului să ia noi 
măsuri pentru mărirea veniturilor celor ce muncesc, pentru 
ridicarea nivelului de trai.

Oamenii muncii simt tot mai puternic că tot ceea ce se înfăp
tuiește este spre binele și in folosul lor. Au fost sporite salariile mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilc-, învățătorilor și profesorilor, cadre
lor economice și de cercetare științifică, medicilor, funcționarilor, 
lucrătorilor din comerțul de stat și cooperatist și ale altor categorii 
de oameni ai muncii. S-a introdus alocația de stat pentru copii. O 
grijă deosebită s-a acordat creșterii salariilor Ia categoriile de oa
meni ai muncii cu venituri mai mici. S-a redus considerabil impozi
tul pe salarii, iar la unele categorii impozitul a fost desființat. Au 
fost sporite pensiile al căror volum total a ajuns in 1960 de 6 ori 
mai mare ca in 1950.

Ca rezultat al tuturor acestor măsuri salariul real a fost în 1960 
cu 47 la sută mai mare ca in 1955. Veniturile bănești totale reali
zate de satariati și pensionari au fost in 1960 cu 15 miliarde mai 
mari dorit in 1955.

Au fost efectuate’ înseninate reduceri de prețuri, de care 
a beneficiat întreaga populație. Dezvoltarea rețelei comer
ciale a asigurat o mai bună deservire a cetățenilor.

A sporit mai mult de odată și jumătate volumul de măr
furi desfăcute prin comerțul socialist cu amănuntul. Venitu
rile mărite îngăduie oamenilor muncii să cumpere tot mai 
multe mărfuri de folosință îndelungată ca: biciclete, motoci
clete, aparate de radio, televizoare, mobilă, răcitoare electrice, 
mașini de spălat rufe etc.

intre 1956-1960 s-au construit din fondurile statului aproape 
100.000 apartamente. Numeroase familii de muncitori, intelectuali, 
funcționari care locuiau în case vechi, insalubre, au intrat în locu
ințe noi, sănătoase, confortabile pentru care plătesc chirii ce repre
zintă doar un mic procent din veniturile lor. Sint in curs de construire 
cartiere întregi de locuințe și blocuri în mai toate orașele țării.

Orașele sînt mai bine gospodărite. Cu participarea activă 
a populației au fost realizate numeroase lucrări de alimen
tare cu apă, canalizare, pavare, iluminat public. S-a dezvol
tat și îmbunătățit transportul în comun. Au început impor
tante lucrări de sistematizare urbană.

S-au îmbunătățit simțitor condițiile de viață ale țărăni
mii. Au sporit veniturile ei. Numai din vînzarea produselor 
către stat, țărănimea a primit în anul 1960 aproape 9 miliar
de și Jumătate lei. în comparație cu 1954, consumul țără
nimii a crescut la pîine cu o treime, la carne și grăsimi cu 
mai mult de jumătate, la zahăr de peste 6 ori. înfățișarea de 
azi a satelor noastre nu mai seamănă cu cea din trecut cind 
purtau pecetea sărăciei și înapoierii. Au căpătat amploare con
strucțiile de locuințe; în anii 1956—1959 s-au construit la sate 
peste 330.000 de locuințe precum și un mare număr de școli noi. 
cămine culturale, cinematografe, dispensare, case de naștere.

Din fiecare familie de țărani muncitori au plecat la învă
țătură elevi sau studenți, s-au ridicat învățători sau profe
sori, medici sau agronomi, ofițeri sau lucrători în aparatul 
de stat.

Participînd activ la opera de construire a socialismului, țără
nimea noastră muncește cu hărnicie și avînt pentru făurirea 
vieții sale noi, pentru ridicarea nivelului său de trai material 
și cultural.

în țara noastră, ca și în celelalte țări socialiste, nivelul de 
trai al oamenilor muncii crește și datorită importantelor 
mijloace puse la dispoziția lor de către stat, gratuit sau cu 
plată redusă, pentru nevoile social-culturale. Cheltuielile 
social-culturale ale statului au fost în I960 de patru ori mai 
mari față de 1950, ajungînd să reprezinte un sfert din buge
tul total al țării.

Grija pentru ocrotirea sănătății poporului constituie una 
din preocupările permanente ale statului nostru. S-a lărgit 
considerabil rețeaua de spitale, policlinici, dispensare, case 
de naștere, creșe și cămine. Anul trecut, aproape 600.000 de 
persoane și-au petrecut concediul de odihnă sau au benefi
ciat de tratament în stațiuni balneo-climatice. Datorită 
îmbunătățirii condițiilor de trai, alimentării și deservirii me
dicale mai bune, ușurării condițiilor de muncă și celorlalte 
măsuri prin care statul nostru ocrotește viața celor ce muncesc, 
în Republica Populară Romînă a crescut durata medie a vieții.

S-a dezvoltat puternic invățămintul de toate gradele, care a deve
nit accesibil tuturor copiilor Și întregului tineret. In țara in care altă
dată milioane de copii rămineau analfabeți, astăzi nu mai există 
copii de virstă școlară care să nu fi fost școlarizați, iar aproape toți 
absolvenții de anul trecut ai clasei a IV-a au fost inscriși în ciclul 
II al școlii de 7 ani. Din acest an școlar a fost introdusă gratuitatea 
manualelor pentru toți elevii de la clasa I pină la clasa a Vll-a in
clusiv. In invățămintul elementar și mediu de cultură generală, in 
școlile pedagogice, in invățămintul profesional și tehnic sint cuprinși 
aproape 2.800.000 elevi. Numai in școlile medii de cultură generală, 
profesionale și tehnice invață astăzi 435.000 elevi, față de 88.500 
in 1938.

Statul acordă o deosebită atenție invățămintului superior care 
pregătește cadrele de inaltă calificare necesare dezvoltării econo
miei și culturii socialiste. Avem azi de patru ori mai multe facultăți 
decît în 1938. Numărul studenților care au intrat în 1960 în anul I 
este aproape egal cu cel al tuturor studenților Rominiei anului 1938. 
Aproape două treimi din numărul lor primesc burse, locuiesc in 
cămine, iau masa în cantine. Pentru pregătirea și întreținerea unui 
student statul cheltuiește in medie 11.000 lei anual. Invățămintul 
seral dă posibilitatea oricărui tinăr să frecventeze și să absolve 
școala medie și institutele superioare, lucrind în același timp în 
producție.

Un puternic avînt au luat cultura, arta, știința puse în 
slujba poporului. Au fost asigurate condiții de creație 
deosebit de favorabile cercetătorilor științifici, scriitorilor, 
artiștilor și celorlalți oameni de cultură.

Se desfășoară o largă activitate de ridicare a nivelului de 
cultură al maselor, de răspîndire a cunoștințelor științifice. 
Anul trecut s-au difuzat în .orașe, în sate și pe șantiere 50 mi
lioane de cărți și broșuri, multe sute de milioane de ziare și 
reviste; s-au prezentat oamenilor muncii aproape un milion 
spectacole de cinematograf și peste 28 000 spectacole de teatru 
și concerte.

TKECTND ÎN REVISTA MAJULK SALE tNFĂfTCIM. PO
PORUL NOSTRU ARE DE CT SA «I BUCURE S ARE CU 
CE SE MÎNDRI. ROMÎN 14 MENȚINUTĂ VE.4CVRI DE-A 
RI.NDLT. ÎN ÎNAPOIERE ECONOMICĂ. LNUNTLL2.4 RAPID 
PE CALEA PROGRESULUI. OMUL ML NCTTOB. IN TRECUT 
JEFUIT ȘI ASUPRIT DE CLASELE EXPLOATATO ARE. A» 
STĂPÎN PE SOARTA SA. SE AFLA IN CLNTRLL ATENȚIEI 
SI GRIJII PARTIDULUI SI GLT EXNULUL SE BUCURĂ DE 
O VLAȚA DIN CE ÎN CE MAI BUNĂ.

Cetățeni și cetățene.
DACĂ ȚARA NOASTRĂ A OBTTNTT ASEMENEA SUCCE

SE ÎN DEZVOLT AREA SA DACA TRĂIM DEN CS ÎN CE M AI 
BINE ȘI AVEM IN CREDENT AREA CA FIECARE ZI NE VA 
ADUCE NOI VICTORII - ACEASTA SE DATOREȘTE FAP
TULUI CA LA C1RMA TĂRII SE AFLA PARTIDUL MUN
CITORESC ROMIN NEOBOSIT LUPTĂTOR PENTRU FERI
CIREA POPORULUL Prs lupta sa ero»c*. tadriteoțat* s 
grea dusă în decursul întregii lui exis^ste. pr= devcteeneE- 
tul neclintit față de cauza cesor ce muncesc, prrs pur-ca sa 
înțeleaptă și clarvăzătoare. Partidul ș;-a ep az Încrederea, 
prețuirea și dragostea nemărginit* a maselcc Larg. x»pr; are.

In obținerea acceselor istorice aW poporului nostru, «■ lector de 

și intr-ajutorarea ce toate țările socialiste.
Un rol iraportant ie rezoria rea p-oMerselor de stat, at partkiparec 

activă a maselor, I ou deputății Marii Adunări Naționale, ei sfatu
rilor populare ; ci sint, pe drept cuvint, niraiți deputoții poporului. 
Cetățenii trimit in Marea Adunare Națională și sfaturile poou'ar» dui 
nodurile muncitorilor, țăranilor si iclili ttasfflei oameni vrednici de 
încrederea lor, buni gospodari core și-ou decode prie fapte devota 
meritul față de popor.

Este o deosebire ca de la cer la pămint față de vremea 
stăpinirii exploatatorilor cind în parlament, in conducerea 
prefecturilor și primăriilor, în consiliile județene și comunale 
se aflau reprezentanții moșierilor, fabricanților, bancherilor iar 
toate problemele de stat erau hotărîte în spatele ușilor zăvorite, 
pe ascuns de popor și fără consultarea acestuia.

Azi a devenit lucru firesc ca oamenii muncii să ia parte 
activă la dezbateri pentru stabilirea principalelor măsuri refei 
ritoare la dezvoltarea economiei naționale, la adoptarea planu
rilor de stat. îmbunătățirea acțiunii de deservire social-cultu- 
rală, gospodărirea orașelor și comunelor. Milioane de cetățeni 
iau nemijlocit parte la gospodărirea treburilor obștești în cadrul 
comisiilor permanente, comitetelor cetățenești și comitetelor de 
stradă de pe lîngă sfaturile populare, în cadrul consfătuirilor de 
producție din întreprinderi, al controlului obștesc asupra unită
ților comerțului de stat, cantinelor, instituțiilor medico-sani- 
tare etc.

In participarea largă, plină de inițiativă și energie a matelor la 
viața politică și obștească, la conducerea treburilor de stat, iși 
găsește oglindirea profundul democratism al orinduirii noastre, care 
reprezintă cea mai democratică formă de guvernare din întreaga 
istorie de pină ocum a poporului romin. La temelia marilor drepturi 
și libertăți ale poporului stă faptul că in țara noastră puterea apar
ține celor ce muncesc.

Democrația socialistă asigură cetățenilor dreptul la muncă, 
dreptul la învățătură, la odihnă, la asigurarea materială la 
bătrânețe sau în caz de invaliditate. Niciodată în trecut po
porul nu s-a bucurat de asemenea largi drepturi și libertăți 
cetățenești ca în zilele noastre, niciodată n-a avut asemenea 
posibilități depline de dezvoltare multilaterală, de afirmare a 
capacităților sale creatoare. Pe baza deplinei egalități în drep
turi a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, s-a 
cimentat prietenia și frăția poporului romîn cu minoritățile 
naționale. Temelia de granit a orinduirii noastre o constituie 
alianța frățească a clasei muncitoare cu țărănimea, unirea în
tregului popor în jurul partidului și guvernului în lupta pentru 
construirea socialismului. 1

Cetățeni și cetățene,
AM AJUNS PE O CULME DE UNDE SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ 

LIMPEDE PRIVELIȘTEA VIITORULUI MINUNAT AL PA 
TRIEI NOASTRE.' DE PE POZIȚIILE CUCERITE MERGEM 
CU PAȘI MARI, MAI DEPARTE, SPRE DESĂVÎRȘIREA 
CONSTRUIRII SOCIALISMULUI ÎN REPUBLICA POPU
LARA ROMÎNĂ.

Programul trasat de Congresul al lll-lea al Partidului Muncitoresc 
Romin, la întocmirea căruia au participat în adunări largi aproape 
5 milioane de cetățeni însuflețește întregul nostru popor. Oamenii 
muncii știu bine pentru ce muncesc și luptă. Realizarea prevederilor 
planului de 6 ani va însemna un puternic avint în dezvoltarea eco
nomică a întregii țări, ridicarea tuturor regiunilor, dîndu-se o atenție 
deosebită regiunilor, raioanelor și orașelor mai puțin dezvoltate, 
creșterea considerabilă a producției industriale și agricole și spo
rirea consumului pe locuitor la principalele produse, apropiindu-ne 
pas cu pas de nivelul țărilor înaintate din punct de vedere eco
nomic. Țara noastră va face mari progrese în toate domeniile de 
activitate.

In industrie
Industrializarea socialistă a țării va continua într-un ritm 

susținut. In anul 1965 industria va produce de două ori mai 
mult decît în 1959. Producția industrială a anului 1965 va repre
zenta trei sferturi din producția industrială obținută în cursul 
primului cincinal. PESTE CINCI ANI, ȚARA NOASTRĂ VA 
PRODUCE IN MAI PUȚIN DE 40 DE ZILE ATÎT CÎT S-A 
PRODUS IN ROMlNIA BURGHEZO-MOȘIEREASCĂ ÎN ÎN
TREGUL AN 1938.

In perioada planului de șase ani se vor lărgi, reutila și 
moderniza 400 de întreprinderi. Se vor construi 180 de în
treprinderi și 300 secții industriale noi, înzestrate la nivelul 
celor mai recente realizări ale tehnicii. Vor fi astfel con
struite mine de cărbuni și de minereuri, o nouă uzină de 
cocs, un combinat de aluminiu cu o capacitate de 50.000 tone 
anual, un mare complex petrochimic la Ploiești. Va începe con
struirea marelui combinat siderurgic de la Galați care va pro
duce în etapa finală 4 milioane tone oțel anual — obiectiv prin
cipal al programului de perspectivă; se vor da în folo
sință combinatele chimice care se ridică în prezent și se vor 

«■MBte altele m. Se va iernam» construirea unei fabrici mo
derne de p.ere de radio. se va construi o fabrică de cauciuc 
swietc. uri de anvelope, o a.’a de fibre artificiale, mai multe 
tatona de reiata* fi hirue. de ulei, de bere, abatoare modeme, 
faârxa «--.ocxauzar* de conserve. de pîine. de industrializarea 
•apta-u. teoca. Htetalații de vinificare. antrepozite frigorifice 
fi altele. Se va extinde Biecaatarea și automatizarea produc
te. șt se va apLca pe scară tot ma. largă tehnica nouă, 
se va ahCBxa valorificarea superioară a resurselor naturale.

Se o denaaMa bana energetică a economiei naționale. Va 
creste producția de țiței și de energie electrică, se vor extrage 
arca 12 zanraane tace cărbune. Puterea ce se va instala în 
centrale rirrtriq. nuna in șase ani va întrece de peste 3 ori 
Pe tea eonstruiti in decursul întregii existențe a regimului 
scrgbeso-naoșteresc.

latateta săBemrgieă va cunoaște o ertștere insemnată Ex
tractul de fier va ajunge la circa 4 milioane de
tone ftodoeția de tentă se va aabri la 2 milioane de tone. Se 
va Ifctf ban de naterh prime necesară producției de oțel. 
Ja țara ’ oavtrt va produce 3-3 mboane tone de oțel, iar 
:n 197B etica TJr aaitatee tone. Ce reprezintă aceste cifre apare 
--■txjede dac* ne tfarita că in 19M in Romin:a nu se produceau 
cin *3 nrhnane voce oțel

Va fi «pocită producția metileior neferoase. în 1965 se vor 
f : -:s , - . - ; • -e - cc-mp’.exe și cuprifere.
» Tudartila tomti ac luare de mașini va produce instalații mo
derne de foraj, vdfiaje pentru rafinării și industria chimică, 
taoreatire Diesel eterii k ei nave maritime și fluviale, utilaje 
B—tea ăvdosăna renstructuiar-si a materialelor de construcție. 
■agW-weikei creatoare; tractoare, mașini agricole. Se vor pro
duce de 3 cri avat multe htincit» asetalice și electrotehnice de 

—. :ite mai taM j. ir. HTtiHaQte mai variate, 
ln^ntarta «Mnded va psudate in 19® față de 1959 de peste 

M o: mai urnite mase plastice si răfin: sintetice, de 43 de ori 
®*i multe fibre și fire sintetice. de aproape 3 ori mai multă 
hțrtie și de 33 ort mai multe anvelope Producția de îngră- 
șăminte charter care va fi furnizată agriculturii în vederea 
tetOizărfi ootahn fi sporirii reenitefar. va cunoaște ta anii care 
vin o deosebită extindere

fa 1965 se vor perne ia dispoziția agriculturii de 10 ori mai 
Srisirr-r.-.e cr..-_o tafi pner.:. a:ungindu-se în 

ia aproape 2 milioane taoe. Aceasta va permite împreună 
cu celelalte măsuri agrotehmce. sporirea însemnată a produc
ției agricole.

Economia forestieră va asigura nevoile sporite de material 
lenmos prin extinderea lucrărilor de împădurire și ocrotire 
a pădurilor, prin valorificarea superioară a lemnului in pro
duse finite ca placaj, furnir, parchete, mobilă, plăci aglo
merate și fibro-lemnoase.

Producția industriei ușoare și alimentare va spori de 2 ori 
și își va îmbogăți sortimentele. Industria ușoară va da în 1965 
— față de 1959 — de 2 ori mai multe țesături, tricotaje și con
fecții și de 1,6 ori mai multă încălțăminte. Industria alimentară 
va fi dezvoltată și utilată la nivelul celor mai noi realizări 
ale tehnicii, extinzîndu-Se producția semifabricatelor și pre- 
ambalarea produselor, asigurând prezentarea lor într-o formă 
cit mai atrăgătoare. Se va produce de 2,5 ori mai multă carne și 
unt. de 3,3 ori mai mult ulei, de 2 ori mai mult zahăr de 4 ori 
mai mult lapte.

Ridicarea nivelului tehnic al industriei va permite îmbună
tățirea calității tuturor produselor. Durabilitatea, finisajul și 
prezentarea vor satisface tot mai mult cerințele cumpărătorilor. 
Buna calitate a fiecărui produs „fabricat în R.P.R.“ este o 
cauză patriotică a întregului popor, o chestiune de onoare pen
tru oamenii muncii.

In agricultură
Se va asigura un belșug tot mai mare de produse agro- 

alimentare in interesul îmbunătățirii necontenite a traiului 
populației muncitoare de la orașe și sate. In planul de șase 
ani se prevede ca, în condiții climatice normale, producția de 
cereale să ajungă la 14—16 milioane tone de cereale. Se va asi
gura baza furajeră necesară dezvoltării zootehniei, astfel ca 
numărul bovinelor să crească în 1965 la 5.800.000, al oilor la 
13 milioane, iar producția anuală de lapte la peste 50 milioane 
hectolitri. Numărul porcilor va ajunge la 7.500.000. Se va mări 
producția de plante tehnice, legume, cartofi, fructe și struguri.

Realizarea acestor prevederi se bazează pe posibilitățile mari 
pe care le deschide dezvoltarea și consolidarea unităților agri
cole socialiste. pe măsurile pe care le va lua în continuare 
partidul și guvernul pentru înzestrarea agriculturii cu noi ca
dre de ingineri agronomi, zootehniciem și medici veterinari, 
cu noi mașini agricole perfecționate, îngrășăminte chimice, se
mințe selecționate.

întărirea și dezvoltarea continuă a Stațiunilor de Mașini și 
Tractoare, creșterea înzestrării lor tehnice, îndeplinirea sar
cinii de mecanizare completă a agriculturii prevăzută în planul 
de 6 ani, vor ușura considerabil munca țăranilor, vor asigura 
creșterea continuă a producției agricole. Oamenii muncii de 
Ia sate vor dispune în 1965 de 100.000 tractoare, peste 70.000 
de semănători, peste 43.000 combine pentru recoltatul păioa- 
selor, peste 8.000 combine pentru recoltatul porumbului.

Prin munca harnică a țărănimii noastre va crește an de an 
puterea economică a gospodăriilor colective, care-și vor lărgi 
necontenit fondul obștesc, vor spori veniturile și se va ridica 
în continuare nivelul de trai al membrilor lor.

Se vor dezvolta și întări din punct de vedere economic Gos
podărite Agricole de Stat, care vor trebui să dea recolte bo
gate de cereale, să sporească efectivul de animate, să dea un 
sprijin mai activ gospodăriilor agricole colective cu semințe de 
soi, animale de rasă și altele.

In transporturi 
și telecomunicații

Pentru dezvoltarea capacității transportului feroviar se va 
mări parcul de locomotive Diesel-electrice. Va fi electrificată 
linia București-Brașov începîndu-se astfel procesul de electri
ficare a transporturilor feroviare. Vor fi date în folosință încă 
11.000 de vagoane de marfă și se vor reface 2.500 km de linie 
ferată.

Transporturile auto își vor dezvolta traficul de deservire ge
nerală de peste 3 ori. în acest scop se vor da în folosințîâ 
50.000 de camioane și 13.000 remorci și se vor moderniza peste 
4.500 km. de drumuri. Transportul maritim va crește în 1965 
de 7,5 ori față de 1959.

Se va extinde telefonia automată și rețeaua telefonică inter
urbană.

In comerț
Volumul de mărfuri de toate felurite pus în vînzare va crește 

an de an. Pe baza studierii atente a cererii de consum a popu
lației, industria producătoare de bunuri de consum va furniza

(Continuare în pag. 2-a)
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unităților comerciale sortimentele și cantitățile de mărfuri do
rite de oamenii muncii.

Se va înțbunătăți organizarea și repartizarea rețelei comer
ciale potrivit cu nevoile cetățenilor. în vederea deservirii cit 
mai bune a consumatorilor se vor construi și amenaja noi uni
tăți comerciale înzestrate cu utilaj modern, noi magazine spe
cializate.

In domeniul gospodăriei 
comunale

Pentru nevoile gospodăririi orașelor și comunelor se vor 
aloca aproape 5 miliarde de lei. Se vor întreprinde impor
tante lucrări edilitare, se va îmbunătăți alimentarea cu apă 
și se va extinde canalizarea. O atenție deosebită se va acorda 
dezvoltării și îmbunătățirii transportului în comun și ilumina
tului public. Se va ridica nivelul activității întreprinderilor de 
gospodărie orășenească în vederea îmbunătățirii continue a 
deservirii populației.

Va continua acțiunea de sistematizare urbană, de înfrumu
sețare a orașelor și satelor patriei.

In domeniul ridicării 
nivelului de trai 

al populației
înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei și culturii, spo

rirea bogăției țării, creșterea continuă a producției industriale și 
agricole, ridicarea productivității muncii și reducerea costurilor de 
producție var avea ca urmare ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al poporului. Prin mărirea salariilor și reducerea treptată a 
prețurilor la mărfurile de consum, salariul real va crește cu 40-45 
la sută față de nivelul din a doua jumătate a anului 1959. Venitu
rile reale ale țărănimii vor crește cu circa 40 la sută. Oamenii mun
cii vor ciștiga mai mult, vor trăi și mai bine. Va spori puterea de 
cumpărare a populației, consumul de mărfuri alimentare și indu
striale.

Vor crește de aproape două ori față de perioada anilor 1954 
—1959 fondurile alocate de statul nostru democrat-popular pen
tru satisfacerea nevoilor social-cui turale.

Locuințe
Acțiunea de construire a locuințelor va continua să ocupe un loc 

de frunte in preocupările statului care va investi in acest scop circa 
13 miliarde lei. Pînă in 1965 se vor da in folosință oamenilor muncii 
300.000 de apartamente construite din fondurile statului - adică de 
peste trei ori mai mult decit în ultimii șase ani — de o calitate mai 
bună și cu un grad mai înalt de confort. Congresul al lll-lea al 
P.M.R. a stabilit ca în aproximativ 15 ani problema locuințelor să 
fie in linii generale rezolvată în țara noastră.

Ocrotirea sănătății
Spre a asigura ocrotirea în condiții tot mai bune a sănătății 

populației, se vor lua măsuri pentru creșterea capacității de 
spitalizare cu încă 18.000 paturi, pentru lărgirea rețelei de poli
clinici orășenești și raionale, pentru ridicarea continuă a nive
lului asistenței medicale. Se vor continua construcțiile și ame
najările în stațiunile balneo-dimatice de care vor beneficia un 
număr tot mai mare de oameni ai muncii.

Invă|ămînt și cultură
Se vor investi fonduri sporite în vederea dezvoltării învăță

mântului de toate gradele. Vor fi construite la orașe și sate 
încă 15.000 de săli de clasă, noi localuri pentru învâțămîntul 
superior, noi cămine studențești cu peste 15.000 de locuri. 
In anul 1962, aproape întregul tineret de vîrstă școlară va fi 
absolvit școala de șapte ani, ceea ce va permite trecerea treptată 
la învâțămîntul general de opt ani, durata școlii medii de cul
tură generală ajungînd la 12 ani. Se va dezvolta învățămîn- 
tul profesional și tehnic și va continua profilarea institutelor de 
învățământ superior, dezvoltîndu-se ramurile legate de extin
derea tehnicii modeme. Se va lărgi tot mai mult învățământul 
mediu seral.

In vederea satisfacerii nevoilor culturale crescînde ale popu
lației se vor construi noi cămine culturale, cluburi, case de 
cultură, teatre și cinematografe, baze sportive, noi posturi de 
radio și televiziune.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor primului an al planului de 
șase ani constituie o dovadă grăitoare că poporul înfăptuiește cu 
entuziasm hotăririle Congresului al lll-lea al P.M.R.

Planul de stat pe I960 a fost realizat în proporție de 103,6 la 
sută. Față de creșterea medie anuală a producției industriale 
de 13 la sută prevăzută în planul de șase ani, în 
anul 1960 a fost realizată o creștere de aproape 17 la sută. In
dustria grea, industria petrolului și chimiei au îndeplinit pla
nul în proporție de 102 la sută, economia forestieră de 108 la 
sută, industria bunurilor de consum de 104 la sută. Agricul
tura a fost înzestrată în 1960 cu 11.500 de tractoare, 14.500 se
mănători mecanice, 5.500 combine și alte mașini agricole. Pro
ducția de cereale boabe a fost de aproape 10 milioane tone, de 
sfeclă de zahăr de peste 3 milioane tone, de floarea-soareiui de 
522 mii tone. Producția de carne a fost cu circa 60.000 tone mai 
mare ca în 1959. Salariul real a crescut cu circa 11 la sută. Au 
fost date în folosință 28.000 de apartamente, 3.000 săli de clasă, 
noi cămine și cantine studențești, laboratoare

Se perfecționează neîncetat activitatea statului nostru demo
crat-popular pusă în slujba înfăptuirii mărețului program de 
dezvoltare a economiei și culturii țării, de ridicare a nivelului 
de trai al poporului. O sarcină importantă a organelor de stat, 
a sfaturilor populare este combaterea hotărâtă a oricăror mani
festări de birocratism, de ușurință și risipă în mânuirea fondu
rilor statului. întreaga lor activitate trebuie să fie pătrunsă de 
grijă față de nevoile oamenilor muncii, de atenție față de pro
punerile, sugestiile și sesizările lor. Fiecare leu din avutul 
obștesc trebuie mînuit cu spirit gospodăresc și pricepere, cu 
înalt simț de răspundere.

Realizarea programului de viitor al țării noastre necesită 
participarea tot mai activă a maselor populare la rezolvarea 
treburilor obștești. Opinia publică capătă un rol tot mai impor
tant în societatea noastră, în întreaga viață socială, economică 
și de stat. Dezvoltarea democrației socialiste este o caracteristică 
esențială a orînduirii noastre democrat-populare.

înfăptuirea planului economic de șase ani și a planului de pers
pectivă, va asigura poporului nostru o viață tot mai fericită, mai 
luminoasă. Sub conducerea partidului, oamenii muncii pășesc spre 
noi victorii.

Cetăfeni și cetăfene,
In perioada care a trecut de la ultimele alegeri. Guvernul 

R. P. Romine, exprimind dorința fierbinte a poporului nostru 
de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii, a 
continuat cu neabătută consecvență politica sa externă de 
apărare a păcii.

Se întăresc continuu prietenia șl alianța indestructibilă cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. Coeziunea și 
unitatea de nezdruncinat a lagărului socialist reprezintă che
zășia apărării independenței naționale și a construirii cu suc
ces a socialismului în țara noastră și în toate țările socialiste.

Lupta perseverentă a forțelor iubitoare de pace, inițiativele 
și propunerile de uriaș răsunet ale Uniunii Sovietice, efortu
rile depuse de întregul lagăr socialist pentru apărarea păcii au 
avut rezultate pozitive în viața internațională. Se accentuează 
pe zi ce trece izolarea cercurilor imperialiste agresive. Cresc 
și se consolidează necontenit forțele păcii în lumea întreagă.

împreună cu celelalte țări ale lagărului socialist, țara noas
tră își aduce contribuția activă la lupta pentru statornicirea 
unei păci trainice în lumea întreagă. Aplicînd cu consecven
ță politica de coexistență pașnică Republica Populară Romînă 
a dezvoltat relațiile politice, economice, culturale cu un nu
măr mare de țări cu orînduiri sociale diferite. Romînîa nu mai 
are astăzi pe arena internațională rolul de cenușereașă pe care-1 
avea în trecut. Succesele însemnate obținute în anii din urmă 
în dezvoltarea economică și culturală a țării noastre, faptul că 
face parte din marele și puternicul lagăr socialist, rolul activ 
pe care-1 joacă R. P. Romînă alături de celelalte țări socialiste 
în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii, au făcut să 
crească prestigiul ei peste hotare. Tot mai multe popoare ma

nifestă interes pentru realitățile din patria noastră, pentru mo
dul în care am rezolvat problemele grele ce au stat în fața 
noastră după eliberare — lichidarea înapoierii economice, dez
voltarea industriei și agriculturii, ridicarea nivelului de trai al 
poporului nostru.

Traducind în viață prevederile planului de șase ani, dez- 
voltind continuu puterea econemică și capacitatea de apărare 
a patriei, poporul nostru aduce o contribuție importantă la 
întărirea forțelor păcii din întreaga lume.

In strânsă unire cu celelalte țări ale lagărului socialist. îm
preună cu toate statele iubitoare de pace, țara noastră va con
tinua să promoveze cu consecvență politica de coexistență paș
nică, să lupte pentru destindere internațională și colaborare 
între popoare, pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor impe
rialiste agresive, pentru dezarmare generală și totală, pentru 
asigurarea unei păci trainice în lume. R.P. Romînă, poporul 
romîn sînt pe deplin solidare cu toate popoarele care luptă 
pentru libertate și independență.

Forțele care se ridică în apărarea păcii, in frunte cu lagărul țări
lor socialiste, sint uriașe și de neînvins. Creșterea și întărirea lor 
necontenită este o lege a epocii noastre. Poporul nostru este încre
dințat că în lupta dintre forțele păcii și cele ale războiului, pacea 
va învinge.

Cetăfeni și cetăfene,
FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE SE PREZINTĂ IN 

ALEGERILE DE LA 5 MARTIE CU ACEST PROGRAM DE 
MUNCA ȘI LUPTA PENTRU PROPĂȘIREA ȚARII, PENTRU 
BUNĂSTAREA ȘI FERICIREA CELOR CE MUNCESC, PEN
TRU SOCIALISM ȘI PENTRU PACE. NU ÎNCAPE ÎNDOIALA 
CA TOATE OBIECTIVELE PREVĂZUTE VOR FI REALIZA
TE CU SUCCES. Pe ce se întemeiază această convingere ?

Avem un popor harnic și talentat, care a dobindit o bogată 
experiență în opera de construire a socialismului. In anii care 
au trecut, oamenii muncii au îndeplinit sarcini mari, de răs
pundere. In toate domeniile au crescut mii șl mii de cadre 
destoinice, temeinic pregătite.

Masele de oameni ai muncii sînt mai unite ca oricînd în 
jurul Partidului Muncitoresc Romin, călăuza sigură a poporu
lui pe drumul fericirii și bunăstării.

Muncitori,
Clasa muncitoare, care are rolul hotărîtor în obținerea mari

lor noastre realizări, își îndeplinește cu cinste misiunea istorică 
în opera de construire a societății noi, socialiste. In această 
operă, muncitorii își manifestă din plin aptitudinile și capaci
tatea creatoare.

Închinați hărnicia și talentul vostru luptei pentru îndeplini
rea an de an, trimestru de trimestru, a planului de stat! Luptați 
pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, folosiți cu pri
cepere mașinile și utilajele I Ridicați productivitatea muncii, re
duceți prețul de cost, dați patriei produse mai multe ți mai 
ieftine! Îmbunătățiți continuu calitatea produselor, ridicați 
prestigiul mărcii de fabrică 1

țărani,
ln strînsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea participă 

activ la construirea socialismului. Agricultura socialistă, munca 
unită pe ogoarele lucrate cu tractoare și mașini agricole, aduce 
belșugul în satele noastre, în casele țăranilor.

Munciți cu dragoste pentru ca gospodăriile agricole colective 
să fie tot mai puternice și mai bogate! Insușiți-vă și aplicați 
regulile științei agrotehnice! Produceți tot mai multe cereale, 
dezvoltați creșterea animalelor, sporiți an de an producția agri
colă pentru bunăstarea familiilor voastre și a întregului popor!

intelectuali,
Puneți întreaga voastră pricepere și energie, tot talentul vos

tru, în slujba introducerii cuceririlor științei și tehnicii modeme 
in economie, « dezvoltării învățămfntului, artei și culturii la 
nivelul marilor cerințe ale epocii noastre socialiste t

Femei,
Regimul democrat-popular a creat toate condițiile pentru afir

marea energiei și capacității voastre. Participați cu elan la gos
podărirea țării noastre noi, la întreaga construcție socialistă, 
pentru fericirea căminelor voastre, pentru viitorul luminos al 
copiilor voștri I

Tineri și tinere,

Sînteți înconjurați de grija părintească a partidului și guver
nului, a întregului popor. Niciodată în trecut tînăra noastră 
generație n-a avut asemenea condiții de viață, de muncă ți 
învățătură. Patria socialistă cere să-i consacrați toată puterea 
voastră de muncă, pasiunea, talentul și înflăcărarea voastră ti
nerească. Munciți cu avînt pentru îmbogățirea continuă a cu
noștințelor voastre științifice și de cultură generală pentru în
sușirea tehnicii noi, aduceți-vă contribuția alături de întregul 
popor la lupta pentru dezvoltarea continuă a economiei na
ționale !

Cetăfeni și cetăfene,
Alegerile de la 5 martie, constituie un important eveniment politie 

in viața țării noastre. întreaga desfășurare a campaniei electorale - 
adunările de propuneri a candidaților, întilnirile dintre candidați și 
alegători, adunările și mitingurile electorale — constituie o mani
festare a profundului demcicratism al orînduirii noastre, a sprijinului 
acordat de masele largi populare programului Frontului Democra
ției Populare. In fiecare circumscripție electorală, in fiecare oraș șl 
sat, raion ți regiune, oamenii muncii contribuie prin activitatea lor 
practică, prin propunerile și sugestiile lor la realizarea sarcinilor 
construcției socialiste.

Trecerea in revistă a înfăptuirilor din ultimii ani ți a perspectivelor 
mărețe care ni se deschid, prilejuiește o nouă ți puternică manife
stare a avintului creator ți a patriotismului fierbinte al poporului, a 
hotăririi sale de a inălța tot mai sus edificiul socialismului în 
scumpa noastră patrie, de a o face tot mai frumoasă ți mai înflori
toare, de a-ți aduce contribuția la victoria cauzei păcii, democrației 
ți socialismului in lumea întreagă.

Muncitori, țărani, intelectuali,
Femei și bărbați, 
Tineri și vîrstnici,

ZIUA DE 5 MARTIE, IN CARE VEȚI ALEGE DEPUTĂȚII 
IN MAREA ADUNARE NAȚIONALA ȘI ÎN SFATURILE 
POPULARE - OAMENI DEVOTAȚI CU TRUP ȘI SUFLET 
INTERESELOR CELOR CE MUNCESC, GOSPODARI PRI- 
CEPUȚI AI TREBURILOR OBȘTEȘTI - VA FI O ZI DE SĂR
BĂTOARE A ÎNTREGULUI POPOR. VOTÎND CANDIDAȚII 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE. VA VEȚI EX
PRIMA HOTARIREA DE A ÎNFĂPTUI MĂREȚUL PRO
GRAM AL LUPTEI PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI, DEZ
VOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI RIDICAREA BU
NĂSTĂRII POPORULUI, PE CARE VI-L ÎNFĂȚIȘEAZĂ 
FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE.

TRĂIASCĂ UNITATEA ÎNTREGULUI POPOR ÎN LUPTA 
PENTRU VICTORIA SOCIALISMULUI ȘI A PĂCII!

PENTRU BUNASTARE ȘI FERICIRE, CU TOȚII LA VOT ! 
VOTAȚI CANDIDAȚII FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPU

LARE !
TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PA

TRIE - REPUBLICA POPULARA ROMÎNĂ !

Iești ți să cuprindă de sus to
tul, să se rotească peste cimpu- 
rile virtoase la griu, îndulcite la 
sfecla de zahăr, ți peste întin
derile mănoase, irigate anual 
pentru grădinăria care dă cul
turi timpurii, peste silozurile de 
cite 11 vagoane ți peste cei 
400 mp de seră, peste grajduri, 
și peste saivane, ți peste feluri
tele ateliere, un cintec cu aripi 
puternice, să poată urmări cum 
pleacă legumele ți florile Pău- 
lețtilor pină departe, in aproza- 
rurile din Baia, in florăriile din 
Sighet...

Nu i-ar veni lesne nici unui 
vultur sâ refacă în văzduh toate 
drumurile pe care pe pămint le 
fac camioanele gospodăriei, cu 
motoarele lor cu patru cilindri, 
ei, dar cintecul poate s-o facă, 
ața că să zboare de la Păuiețti 
la Satu Mare de cite ori colec
tiviștii pleacă să-ți ocupe lojile 
la Teatrul de Stat - ți sint 70 
de abonamente, iar acum di
rectorul teatrului i-a invitat pe 
toți păuiețtenii să vină la tea
tru să vadă piesa scrisă anume 
despre ei...

Ostenit totuși, pină la urmă, 
cintecul să-ți stringă aripile ți 
sâ intre, cerind găzduire, in pri
ma casă de colectivist care-i 
iese inainte, de pildă, la Mihai 
Răpceanu, unde se poate odihni 
in voie, căci aici, ca in toate 
casele păuleștenilor, cintă ra
dioul, deci poate sta liniștit, 
mingiiat de frumusețea lucruri
lor noi, trainice ți frumoase 
care-l înconjoară ; nici să nu 
tresară cind vine vorba despre 
vreo nuntă - proiectată pentru 
duminică, are cine să cinte ți 
acolo...

Așa cum s-a ciniat, cu cițiva 
ani in urmă și la nunta fetei 
cefei mari a gazdei cu Budoi 
Andras, un flăcău inalt, blind, 
zdravăn, care, văzind împotrivi
rea bunei femei pe care ți-o 
dorea soacră, ți-a furat aleasa 
pină ce a înțeles și mama fetei 
că „ungur sau romin, numai om 
să fie" iar Andras s-a dovedit 
om muncitor, el care adună in
tr-un an mai bine de 500 zile- 
muncă, incit azi fericirea casei 
lui nu-i bătută de vinturi, ci la 
locul ei, între atitea alte zeci de 
perechi care au clădit pod viu 
peste abisurile căscate odinioa
ră...

De nimic sâ nu uite cintecul t 
de truda comuniștilor care au 
trezit, statornic, la lumina înțe
legerii, cugetul oamenilor; de 
zahărul primit de fiecare colec
tivist (zeci de kilograme de za
hăr, la unii ți peste sută) ei, a 
căror viață pe vremea boierilor 
era mai amară ca zeama de 
cucută ; de goana biciclițtiior, 
băieți la 16-20 ani, cînd sclipesc 
in soare mii de spițe legate cu 
panglici subțiri ți fudule j de 
aburul brutăriei care coace pli

Tov. Andreescu Vasilica de la întreprinderea de plase ți unelte 
pescărești din Galați, a ieșit pe locul I la concursul pe profesii. 
Ea a depășit planul de producție pe luna ianuarie 1961, cu 

3,2 Ia sută.

Consiliul Central
al Frontului Democrației Populare Foto : AGERPRES

De 
s-o 
ția

40 de ani tov. Ion Maxim este florarul orașului Roman. Pentru contribuția pe care a adu
la gospodărirea și înfrumusețarea orașului el a fost desemnat de cetățenii din circumscrip- 
orășenească numărul 63 candidat în alegerile de deputați In sfaturile populare. Iată-1 la 

o întîlnire cu alegătorii.
Foto : S. STEINER

Olulee delpze 
s teag ut lui Jlenin

nea colectiviștilor pentru 30 de 
bani kilogramul ; de întoarce
rea de la școli a profesoarelor 
plecate dintre fetele satului ț de 
inaugurarea căminului cultural ; 
de medaliile ți diplomele colec
tivei puse la loc de cinste în 
cea mai frumocsă încăpere din 
sediu, la fostul conac al lui 
Horvath... de nimic să nu uite 
cintecul.

Și să fie sonor, tare, auzit 
peste Păuiețti, peste Maramu
reș, peste țara intreagâ, cîntec- 
agitator, chemînd să votăm în 
Marea Adunare Națională oa
meni ca Maria Zidaru, o țăran
că care a fost slugă dar care a 
învățat de la partid să lupte 
pentru victoria socialismului, în 
satul ei, în fruntea gospodăriei 
agricole colective „Steagul lui 
Lenin".

ȘTEFAN IUREȘ

Mă gîndeam deseori la Ma
ramureș, „țară veche, cu oa
meni fără pereche11 și îmi ve
neau în minte sumedenie de 
chipuri, mineri de la Baia ți ță
rani oțeni din Negrești ți cărtu
rari din Sighet, pe care i-am 
văzut ți cărora le-am strins mina 
bucuros câ mă aflu acolo, lin
gă ei, pe pămintul amintirii lui 
Pintea, haiducul.

Și totdeauna îmi venea in 
minte, cînd mă gindeam la Ma
ramureș ți o femeie nu prea 
înaltă, cu trăsături puternice ți 
blinde, o femeie pe care totuși 
nu o văzusem niciodată altfel 
decit in fotografii ți portrete, 
dar căreia îi știam bine fiecare 
trăsătură.

Căci mulți fotografi ți-au 
ațintit obiectivul aparatelor a- 
supra ei ți mulți pictori au cău
tat să imprime pînzei ceva din 
expresia luminoasă a feței sale, 
pentru că această țărancă este 
una dintre cele dinții munci
toare a ogoarelor care a înțe
les chemarea partidului ți a 
pornit să lupte pentru ca in sa
tul ei să fluture, triumfător, stea
gul lui Lenin.

Dar numele ei, numele sim
plu al Măriei Zidaru a ajuns să 
fie rostit cu dragoste ți respect 
la celălalt capăt de țară, ca 
numele vestitei președinte a co
lectivei din Păuiețti, o gospo
dărie care a pornit de la aproa
pe nimic ți a ajuns milionară, 
incit țara a aninat steluța de 
aur a Eroilor Muncii Socialiste 
de reverul taiorului negru purtat 
în zilele de sărbătoare de Mă
ria, atunci cind bundița rămine 
aninată în cuier...

Și rău îmi pare că n-am avtrt 
norocul s-o găsesc pe președin
tă, in ziua aceea de sfirțit de 
ianuarie, cind om pășit pe ulița 
mare a Păuleștilor ; dar cinte- 
cul despre Păuiețti ți despre 
steagul lui Lenin care a învins 
în acest sat de nouă ani in în
tregime colectivizat poate iz
bucni cu putere, un cîntec cu 
strofe largi cit ulița mare, cea 
mărginită de optzeci ți șapte de 
case zimbitoare, noi, învelite cu 
țiglă, ți de o singură cocioabă, 
jalnică sub căciula ei de paie 
putrede, păstrată anume ca 
muzeu, spre a aminti mereu 
păuleștenilor urîțenia trecutului 
de care s-au despărțit pe vecie.

Fie deci un cîntec solemn ți 
majestuos, ața cum solemn ți 
majestuos trec carele încărcate 
cu roadele colectiviștilor, ața 
cum se ințirâ ți cifrele in dosa
rele de evidență ale contabili
tății, vestind că ai lui Vasile 
Mădărâțan au lucrat 800 zile- 
muncă, ți ai lui Andrei Boroț 
1.300 zile-muncă, ți ai lui 
Gheorghe Domohidi 1.430 zile- 
muncă, așadar un cîntec masiv 
ca belșugul.

Un cîntec înaripat, să zboare 
peste ogoarele celor din Pău-

Un cartier 
renăscut

In sala de ședințe era cald 
și în așteptarea celorlalți 
participanți cei sosiți se 

așezaseră pe scaune în fața tele
vizorului să vizioneze un film

Sala se umplu în curînd de 
fețe vesele și rumenite de gerul 
de afară. Veniseră oameni ai 
muncii, cetățeni ai circumscrip
ției raionale nr. 75 din cartierul 
Pantelimon, veniseră gospodine 
pentru a discuta cu candidatul 
lor, tovarășul Anghel Christodor, 
tînăr tehnician.

Primul a luat cuvântul tovară
șul Dumitraclie Luca, muncitor 
la Uzinele „Vasile Boaită".

— De la Pantelimonul de altă
dată și pînă Ia noul Pantelimon 
este o distanță ca de la cer la 
pămint. Știți că lingă noi este 
un parc minunat. Aici înainte 
era un maidan cu gunoaie, un a- 
devărat focar de infecție alături 
de tarabele vechi ale zarzava
giilor care îți scoteau marfa la 
vînzare.

— înainte vreme, spune mun
citorul Chiriță Tănase, aveam 
în cartierul nostru o grămadă de 
cîrciumi intitulate pompos „La 
puiul mamei1* sau „La Nicu Pre- 
fectu", Astăzi pe locul uneia se 
înalță schelele unui nou bloc de 
locuințe. In raionul nostru s-au 
făcut multe prin grija partidu
lui. întreprinderea de mase 
plastice stadionul și parcul „23 
August”, instituții culturale, spi
tale, creșe, sînt toate dovezi grăi
toare ale grijii partidului față 
de oamenii muncii Cartierul 
nostru își schimbă înfățișarea 
veche cu una nouă, frumoasă, 
modernă, civilizată. împreună eu 
cetățenii acestui cartier și cu 
sprijinul deputatului mă angajez 
să contribui la coptinua înfru
musețare a cartierului nostru.

— în raionul nostru se desfă
șoară o intensă muncă de con
strucție — a spus tovarășa Radu 
Sofia — cartiere întregi se schim
bă Ia față, îmi iau angajamentul 
să mobilizez un număr cit mai 
mare de femei la muncile volun
tare inițiate în acest scop.

Discuțiile continuă căci cetă
țenii sînt interesați de proble
mele gospodărești ale cartierului 
lor.

Numeroși cetățeni au luat cu- 
vîntul angajîndu-se să contribuie 
prin muncă voluntară la înfru
musețarea, la modernizarea car
tierului lor.

IOSIF NAGHIU

In regiunea Oltenia 

Al VI-lea concurs pe țară 
al echipelor artistice de amatori
în satele regiunii Oltenia se 

desfășoară în prezent faza in- 
tercomunală a celui de-al 
VI-lea concurs pe țară al echi
pelor artistice de amatori. 
Pînă acum în raionul Segarcea 
această fază a avut loc în cen
trele Goicea Mică, Măceșu de 
Sus și Gîngiova. S-au clasat 
pentru faza interraională co
rul și echipa de fluierași ale 
căminului cultural din Goicea 
Mare, echipa de dansuri a că
minului cultural din satul 
Popoviceni, corul din Măceșu

de Sus, brigada artistică de a- 
gitație de la Măceșu de Jos și 
taraful din comuna Gîngiova.

Faza intercomunală a celui 
de-al VI-lea concurs se desfă
șoară și în numeroase comune 
din raioanele Caracal, Craio
va, Filiași, Calafat și altele, 
în întreaga regiune Oltenia 
sînt înscrise să participe la 
concurs aproape 2.000 de for
mații artistice, ia care «ist 
cuprinși peste 34.000 de artiș-. 
amatori.

(Agerpres)

Culegere de cîntece 
pentru copii și tineret

Se retipărește în Editura Mu
zicală după epuizarea primei e- 
diții, într-un timp foarte scurt, 
datorită conținutului atrăgător al 
volumului.

Alături de creația valoroasă 
din anii trecuți care a pătruns 
larg în rândurile tineretului, vo
lumul popularizează cele mai 
iubite eîntece de masă compuse 
în ultimul timp.

In cuprinsul volumului se gă
sesc cîntece despre patrie și 
partid: Republică, măreață vatră 
de I. D. Chirescu ; Aceasta este 
patria mea — de D. Bughici ; 
Steagul partidului, Să fii parti
dului oștean de Matei Socor și 
altele.

Cântecele Răsună valea de M. 
Breslașu, Vreau să plec briga
dier de T. Bratu, Cintec vesel 
de brigadă și alte cîntece de 
muncă alături de cîntecele de 
luptă pentru pace : Sub al păcii 
stindard de I. D. Chirescu, Crai
nici ai păcii de S. Sarchizov și 
altele întregesc această culegere.

Aspectele construirii socialis
mului la sate sînt redate în cîn
tecele : Bucurie-n colectivă de 
Gh. Bazavan, Hora în gospodărie 
de Marin Constantin, cintecul 
popular Brag mi-e la gospodărie 
și multe altele.

Din același volum fac parte 
numeroase cîntece populare ca t 
Aseară viatul batea, Trandafir 
de la Moldova, Bate neică la 
portiță, preejim și piese cunos
cute de muzică ușoară ca : Prima 
poexie de N. Kirculescu, O chi
tară cinta de Veselovschi, Cinte
cul Deltei de Elly Roman, Firi
cel de floare-albastră de Ion Va- 
silescu.

Unele dintre oele mai frumoa
se cîntece sovietice, cu texte tra
duse și versificate în limba ro- 
mînă : Valurile Amurului de
V. G. Sokolov și Cîntec pentru 
prietenii din București de Taba- 
cinikov și-au găsit de asemenea 
loe în paginile culegerii.

Verificarea semințelor 
ce vor fi folosite în primăvară
în laboratoarele regionale 

și raionale continuă verifica
rea semințelor ce vor fi folo
site în primăvară. Pînă acum 
au fost verificate 90 la sută 
din semințele de cereale pă- 
ioase, și de legume ce vor fi 
însămînțate de gospodăriile 
agricole de stat și peste 80 
la sută din cantitățile ce sînt 
puse la dispoziția unităților 
agricole socialiste pentru 
schimb prin baze de recepție. 
Multe gospodării colective și 
întovărășiri agricole au trimis

laboratoarelor probe de se
mințe pentru analiza puterii 
de încolțire și a purității a- 
cestora.

Anul acesta în laboratoare
le regionale și raionale se va 
face controlul tuturor semin
țelor ce vor fi însămînțate în 
primăvară de unitățile agrico
le socialiste. în unități conti
nuă totodată condiționarea 
semințelor, lucrare care pînă 
acum a fost efectuată în pro
porție de peste 50 la sută.

(Agerpres)

Fruntași ai întrecerilor 
pe profesii

Intre 13 și 15 februarie s-a 
desfășurat în Capitală faza fi
nală a întrecerilor pe profesii 
pentru titlurile de cel mai 
bun croitor în piele și de ștan- 
țator de talpă. Juriul a de
semnat drept cel mai bun 
croitor în piele din țară pe 
Maria Bușoiu, de la Fabrica 
„Flacăra Roșie" din Capitală, 
urmată de muncitorii loan 

i Katko, de la întreprinderea a- 
I rădană „Libertatea11 și Emeric 

Weiss, de la Fabrica „Dobro- 
geanu Gherea11 din Oradea. 
Cel mai bun ștanțator a fost 
declarat muncitorul Florian 
Vulpe, de la Fabrica de încăl
țăminte „Nicolae Bălcescu11 
din Capitală. Locul doi a re
venit ștanțatorului Ion Bră- 
garu, de la întreprinderea 
bucureșteană „Flacăra Roșie11, 
urmat de Francisc Dobay, de

la Uzinele clujene „Janos Her- 
bak“.

întrecerea pe profesii a cu
prins în cursul anului trecut 
.peste 1100 de croitori și ștan- 
țatori. Muncitorii au contri
buit la îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea produc
tivității muncii și volumului 
fabricatelor. Datorită ridicării 
nivelului profesional al mun
citorilor — obiectiv principal 
al întrecerii — au fost econo
misite cantități de piele și 
talpă din care se pot confec
ționa 300.000 - 350.000 de pe
rechi de pantofi. Totalul eco
nomiilor realizate anul trecut 
de participanții la întrecerea 
pe profesii în fabricile de în
călțăminte din întreaga țară 
se ridică la circa 13.000.000 
lei.

(Agerpres)



0 AVRIL MIKLOSSY Grivița 1933

Sesiunea adunării generale 

a Academiei R. P. Romine

Tradiții glorioase
Sărbătorim împlinirea a 

28 de ani de la eroicele 
lupte ale ceferiștilor și 

petroliștilor din februarie 1933 
— pagină glorioasă în istoria 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, a poporului nostru 
muncitor.

Marile lupte din februarie 
1933 ale ceferiștilor și petro
liștilor. organizate și conduse 
de Partidul Comunist din Ro
mania s-au desfășurat în pe
rioada marii crize economice 
care a izbucnit în 1929 zgu
duind întregul sistem capita
list. înapoierea economică a 
țării noastre, aservirea ei de 
către capitalul monopolist 
străin au făcut ca în Romînia 
criza economică să ia forme 
deosebit de ascuțite.

Burghezia și moșierimea du
ceau politica lor de ieșire din 
criză pe spinarea maselor, 
prin reducerea nivelului de 
viață — și așa foarte scăzut — 
al celor ce muncesc. Aceasta 
se făcea atît prin înăsprirea 
exploatării, prin concedieri și 
prin scăderea salariilor sub 
forma așa-ziselor ,.curbe de 
sacrificiu** cît și prin crește
rea impozitelor directe și in
directe.

In 1929 — 1933 producția 
industrială a Romî- 
niei scăzuse catastro
fal reducîndu-se la 
jumătate. Criza a lo
vit în primul rînd 
clasa muncitoare. 
Salariile scăzuseră la 
jumătate în 1933 fa
ță de 1929, impo
zitele creșteau continuu, le
furile de mizerie erau și mai 
mult micșorate în urma a- 
menzilor și reținerilor abuzi
ve, ziua de lucru era de 10-14 
ore. Zilnic se anunța închi
derea de noi întreprinderi. 
Numărul șomerilor crescuse 
de 5 ori în interval de câțiva 
ani.

Criza din industrie a fost 
agravată de împletirea ei cu 
criza din agricultură. In anii 
crizei, a crescut mizeria ma
selor țărănimii muncitoare. 
Prețul la care țăranii vindeau 
griul și porumbul se micșo
rase de 3-4 ori față de anul 
1928 ; datoriile țăranilor față 
de cămătari și bănci atinsese
ră suma fabuloasă de circa 
150 miliarde de lei. Ruina lo
vea și alte categorii ale popu
lației — intelectualitatea, me
seriașii, funcționarii de stat.

Intensificarea exploatării 
maselor, sporirea șomajului și 
mizeriei duceau la creșterea 
valului revoluționar. Expo
nent al adevăratelor interese 
naționale ale poporului, Parti
dul Comunist din Romînia, 
înfruntând cu eroism prigoa
na sălbatecă dezlănțuită de 
guvernul burghezo-moșieresc, 
ș-a dovedit și în acele grele 
împrejurări singura forță po
litică în stare să-și asume 
sarcina istorică de a organiza 
și conduce lupta maselor mun
citoare pentru pîine, pace, li
bertate, pentru zădărnicirea 
planurilor imperialiste de 
transformare a țării într-un 
cap de pod al războiului an- 
tisovietic. Congresul al V-lea 
al P.C.R., moment de însem
nătate istorică în viața parti
dului, a aplicat în mod crea
tor la condițiile țării noastre 
învățătura marxist-leninistă, 
trasînd sarcinile strategice și 
tactice ce stăteau în fața 
partidului, subliniind nece
sitatea dezvoltării legături
lor cu masele, a întăririi 
rolului conducător al parti
dului în lupta revoluțio
nară a proletariatului. Aplica
rea în viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al V-lea al 
P.C.R. a dus la întărirea uni
tății partidului, la dezvoltarea 
legăturilor sale cu detașamen
tele cele mai înaintate și mai 
combative ale clasei munci
toare din sectoare cheie ale 
economiei naționale — căile 
ferate, industria petroliferă — 
la realizarea frontului unic de 
jos, împotriva și peste capul 
elementelor reformiste.

De mare însemnătate pen
tru pregătirea luptelor din fe
bruarie 1933 a fost conferința 
pe țară a muncitorilor cefe
riști ținută la București la 20 
martie 1932, care a dezbătut — 
pe baza orientării date de 
Congresul al V-lea al P.C.R. 
— sarcinile ce reveneau cefe
riștilor în lupta clasei munci
toare împotriva ofensivei bur
gheziei. Conferința a ales Co
mitetul Central de acțiune pe 
țară al muncitorilor ceferiști, 
avînd ca secretar pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, co
mitet care a îndeplinit, sub 
directa îndrumare a C.C. al 
P.C.R., rolul de stat major al 
luptelor din februarie 1933.

Măsurilor guvernului bur
ghezo-moșieresc, care la în
ceputul lui 1933 pornise o 
nouă ofensivă împotriva inte

reselor vitale ale celor ce 
muncesc, clasa muncitoare le-a 
răspuns prin intensificarea 
luptei sale. La 28 ianuarie. 31 
ianuarie și 2 februarie au avut 
loc mari greve demonstrative 
ale muncitorilor ceferiști din 
Capitală. La 2 februarie au 
intrat în grevă ceferiștii din 
Iași și Galați. La 3 februarie 
au declarat grevă ceferiștii din 
Pașcani, iar peste cîteva zile 
cei din Cluj. In același timp 
au intrat in luptă petroliștii 
din Valea Prahovei. Sub con
ducerea comuniștilor, munci
torii petroliști de la „Astra 
Romînă“, „Orion“, „Unirea*1, 
..Romîno-Americană’’, au de
clarat grevă pornind apoi la 
demonstrații de stradă. Ală
turi de marea masă a munci
torilor ceferiști și petroliști, 
tinerii lucrători și ucenici mo
bilizați de U.T.C. — vlăstar și 
rezervă a P.C.R. — s-au ridi
cat cu hotărîre la luptă împo
triva exploatatorilor.

înspăimântat de puternicul 
avint de luptă al muncitori
mii, guvernul burghezo moșie- 
resc a dezlănțuit un nou val 
de teroare. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și alți con
ducători ai luptelor muncito
rești au fost arestați. Dar, de

28 de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 

din februarie 1933

parte de a intimida muncito
rimea, acest val de teroare a 
dus la o și mai mare întețire 
a luptei clasei muncitoare. In 
dimineața zilei de 15 februa
rie, muncitorii de la Atelie
rele C.F.R. Grivița au încetat 
lucrul. Peste 7000 de ceferiști 3 'marile cuceriri dobîndite în 

anii puterii populare.
Oamenii muncii se pregă

tesc pentru alegerile de la 5 
martie, însuflețiți de marile 
realizări obținute sub condu
cerea P.M.R. Așa cum se arată

au ocupat curtea atelierelor. 
Sirena, mînuită de utecistul 
Vasile Roaită. își trimetea 
chemarea răscolitoare în toate 
colțurile Bucureștiului, îndem- 
nînd la luptă întreaga popu
lație muncitorească. Mii de 
oameni ai muncii din Capi
tală au venit în fața atelie
relor manifestîndu-și solida
ritatea cu greviștii.

înfricoșate, burghezia și 
moșierimea au recurs la te
roare și asasinat. Unități mi
litare înarmate cu mitraliere 
au înconjurat atelierele Gri
vița. Pentru că soldații din 
regimentul 21 infanterie și-din 
alte unități s-au solidarizat cu 
ceferiștii, guvernul a fost ne
voit să înlocuiască aceste tru
pe cu jandarmi. In zorii zilei 
de 16 februarie 1933 asasinii 
din slujba burghezo-moșieri- 
mii au pornit masacrul. Nu
meroși muncitori, printre care 
mulți tineri, au căzut răpuși 
de gloanțe și baionete. Repre
siunea sângeroasă de la Gri
vița va rămîne pentru tot
deauna un puternic, un necru
țător act de acuzare la adre
sa regimului burghezo-moșie
resc de tristă amintire.

Deși înăbușite în sînge, 
luptele muncitorești din fe
bruarie 1933 — cea mai mare 
bătălie de clasă purtată de 
proletariatul din Romînia în 
perioada dintre cele două răz
boaie mondiale — au exercitat 
o mare influență asupra des
fășurării ulterioare a eveni
mentelor. însemnătatea istori
că a marilor lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor din februa
rie 1933 constă în aceea că ele 
au marcat o cotitură adîncă în 
desfășurarea luptelor revolu
ționare din țara noastră con
stituind o manifestare a voin
ței dîrze a clasei muncitoare, 
de a opri și respinge ofensiva 
deslănțuită de clasele exploa
tatoare împotriva nivelului de 
trai al maselor muncitoare, de 
a se opune neînfricat fasciză
rii țării. In duda teroarei sîn- 
geroase dezlănțuite de regi
mul burghezo-moșieresc îm
potriva mișcării muncitorești 
și antifasciste, luptele din fe
bruarie 1933 au zăgăzuit pen
tru un timp ascensiunea spre 
putere a fascismului, au dat o 
lovitură politicii de subjugare 
a țării de către monopolurile 
străine și de împingere a Ro
mâniei în războiul antisovietic. 
Izbucnite imediat după instau
rarea dictaturii hitleriste în 
Germania, într-un moment 
cînd în întreaga Europă fas
cismul ocupa noi poziții, lup
tele proletariatului din Romî
nia au constituit prima mare 
acțiune importantă împotriva 
fascismului, însuflețind mun
citorimea de pretutindeni în 
lupta împotriva fascismului și 
războiului.

Luptele muncitorești din fe
bruarie 1933 au dovedit creș
terea rolului conducător al 
partidului comunist în lupta 
tuturor celor exploatați și a- 
supriți. Ele au arătat că pro
letariatul, în frunte cu avan
garda sa comunistă, este sin
gura forță conducătoare în 

stare să conducă poporul în 
lupta pentru apărarea intere
selor sale vitale, pentru răs
turnarea regimului burghezo- 
moșieresc, pentru făurirea 
unei vieți noi fără asuprire și 
exploatare.

Clasa mundtoare din țara 
noastră, în frunte cu partidul 
ei marxist-leninist călit în 
lupte grele, și-a dovedit capa
citatea de a uni în jurul ei 
toate forțele patriotice ale po
porului în lupta pentru răs
turnarea stăpînirii burghezo- 
moșierești și construirea unei 
vieți fericite oamenilor mun
cii. Cauza pentru care a luptat 
poporul muncitor în anii re
gimului burghezo-moșieresc, 
cauza pentru care s-au jertfit 
eroii luptelor de la Grivița a 
biruit în țara noastră. Poporul 
nostru și-a cucerit, sub condu
cerea partidului, o existență 
liberă șj independentă luîn- 
du-și soarta în propriile-i mâi
ni. Au fost alungați de la câr
ma țării capitaliștii și moșie
rii care pentru interesele lor 
de jaf recurgeau în trecut la 
asemenea fărădelegi ca măce
lul din februarie 1933.

Stăpîn pe roadele muncii 
lui, poporul luptă cu avînt 
pentru înflorirea patriei libe

re. traduce în viață 
politica partidului de 
industrializare socia
listă, de transforma
re socialistă a agri
culturii, de făurire a 
bunăstării tuturor 
celor ce muncesc.

BucurîndU-se de 
condiții mereu mai bune de 
viață, oamenii muncii din țara 
noastră, care au mîncat pîi- 
nea amară a anilor robiei 
burghezo-moșierești. care au 
îndurat mizeria Și suferințele 
exploatării, știu să prețuiască 

în Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică cu privire 
la îndeplinirea Planului de Stat 
al R.P R. pe anul 1960. în anul 
trecut am produs de aproape 
7 ori mai mult oțel decit în 
1938, 17.102 tractoare — cu 55 
la sută mai mult decît în 1959, 
cu 180 la sută mai multe fire 
și fibre sintetice, cu 42 la sută 
mai multe confecții, cu 96 la 
sută mai multe uleiuri co
mestibile, și cu 62 la sută mai 
mult zahăr, decît în 1959. Pe 
temelia solidă a succeselor ob
ținute în dezvoltarea econo
miei, în 1960 au fost luate noi 
măsuri pe linia îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale celor 
ce muncesc. Salariul real a 
crescut cu 11 la sută în com
parație cu 1959 și cu circa 18 
la sută în comparație cu 1958, 
numărul salariaților din eco
nomie sporind și el cu peste 
180.000 față de 1959. In 1960. 
la orașe s-au dat în folosință 
oamenilor muncii, numai din 
fondurile statului, 28.000 noi 
apartamente. Peste 575.000 per
soane și-au petrecut anul tre
cut concediile de odihnă în 
stațiunile balneo-dimaterice.

Poporul, tineretul nostru 
muncitor, urmează cu nemăr
ginită încredere și dragoste 
partidul clasei muncitoare, 
care, cu același devotament cu 
care le-a condus în trecut în 
lupta pentru eliberarea din 
jugul exploatatorilor, le că
lăuzește astăzi în măreața o- 
peră de desăvîrșire a construc
ției socialismului, de făurire 
a unei vieți noi, luminoase, 
mereu mai îmbelșugate.

Tradițiile revoluționare ale 
poporului nostru, amintirea e- 
roicelor lupte din februarie 
1933 însuflețesc pe oamenii 
muncii în munca lor plină de 
abnegație și elan patriotic 
pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului.

In întîmpinarea
Ceferiștii din Petroșeni de

pun o muncă susținută pentru 
a transporta cantitățile spori
te de cărbune extrase de mi
nerii din bazinul carbonifer 
Valea Jiului. Numărul trenu
rilor marș-rute planificat a 
fost depășit cu 33 de garni
turi.

In unitățile aparținând re
gionalei C.F.R.-Craiova, tona
jul fiecărui tren de marfă a 
sporit anul acesta cu 2 la su
tă, iar viteza comercială pla
nificată a fost depășită cu 2,45 
la sută. Cu cantitatea de com
bustibil economisită de la în
ceputul anului, ca urmare a 
reducerii consumului specific 
și a remorcării trenurilor cu

Miercuri dimineață s-a des
chis sesiunea adunării gene
rale a Academiei R. P. Ro
mine.

La sesiune participă acade
micieni și membri corespon
denți ai Academiei R. P. Ro
mine, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, cer
cetători, cadre didactice din 
învățământul superior, repre
zentanți ai institutelor de cer
cetări departamentale, nume
roși oameni de știință și cul
tură.

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de acad. A, Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Române, care a subliniat în
semnătatea lucrărilor adună-' 
rii, precum și sarcinile de 
mare răspundere care stau în 
fața oamenilor de știință în 
lumina hotăririlor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului în țara 
noastră.

Raportul asupra activității 
pe anul 1960 al Academiei

Eclipsa totală 
de Soare

Eclipsa totală de Soare a 
putut fi urmărită într-o bună 
parte a țării noastre. Primul 
oraș care a intrat în conul de 
umbră al Lunii a fost Turnu 
Severin (8h40,5). în Capitală, 
eclipsa parțială a început la 
ora 8h43,2 și a putut fi obser
vată intermitent cîteva minu
te timp în care s-au efectuat 
o serie de observații științifi
ce. La faza maximă (9h54,8) 
observarea vizuală și cu in
strumente optice nu s-a putut 
face la Observatorul Astrono
mic din București din cauza 
norilor. Cu toate acestea as
tronomii au urmărit eclipsa 
din avion și s-au putut lua o 
serie de fotografii ale coroa
nei solare, în timpul eclipsei (Agerpres)

Imagine luată din avion, cu pri lejul eclipsei totale de soare 

(Foto : AGERPRES)

Deasupra norilor
-r nstalați comod în carlin- 
/ gă, ne deslipeam de pă

mânt. Micul avion-limu- 
zină făcu un scurt tur de pis
tă după care se îndreptă că
tre masa de plumb a norilor. 
Spargerea plafonului nu dură 
de cît cîteva zeci de secunde. 
Ca o explozie ne izbi în față 
lumina. Ne-am tras ochela
rii improvizați peste ochi și 
am început să urmărim des
fășurarea eclipsei. Teoretic e 
simplu: luna acoperă din ce 
în ce discul soarelui și curînd 
acesta nu se va mai vedea de 
loc. In realitate tabloul e 
grandios. Pe măsură ce secera 
soarelui se subțiază, întinde
rea de zăpadă a norilor își 
schimbă culoarea. Albul orbi
tor devine roz, apoi galben- 
roșcat... Ici-colo, din spuma de 
vapori, răsar curcubee. Iar 
cînd soarele, acoperit complet, 
se transformă într-un disc ne
gru, înconjurat de limbi de 
flăcări, cineva parcă a învir- 
tit un comutator și pe boltă 
s-au aprins stelele. Avem ilu
zia că sîntem acoperiți cu o 
cupolă uriașă, bătută în neste
mate. Printr-o spărtură de 
nori zărim jos, ca într-o ima
gine fugară de film, puzderie 
de luminițe — orașul. Pilotul 
trase de manșă și avionul por
ni cu viteză în direcția ace
lei adevărate aurore boreale 
născută prin eclipsarea discu
lui solar. Parcă ne aflăm în
tr-o mică navă cosmică, astro-

„Zilei ceferiștilor"
tonaj sporit, se pot transporta 
738 de trenuri cu o încărcătu
ră de 1620 tone fiecare pe dis
tanța Craiova—București. Cele 
mai bune rezultate în acțiunea 
de economisire a combustibilu
lui le-au obținut ceferiștii de 
la depourile de locomotive 
Piatra Olt și Craiova, care au 
redus consumul specific de 
combustibil cu aproape 12 Ia 
sută.

Utilizînd rațional forța de 
tracțiune a locomotivelor, me
canicii de la Depoul Timiș- 
Triaj au economisit, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
peste 1.700 tone de combusti
bil convențional.

(Agerpres) 

R. P. Române a fost prezen
tat de acad. Șt. Milcu, secre- 
tar-prim al Academiei R. P. 
Romine.

In continuarea lucrărilor, 
acad. V. Malinschi, secretar 
prim adjunct al Academiei 
R. P. Romine, a prezentat pia
nul de cercetări științifice pe 
anul 1961 al Academiei R. P. 
Române.

In cursul dună-amiezi: au 
avut loc discuții în legătură 
cu raportul de activitate fi 
planul de cercetări științifice. 
Au luat cuvântul acad. Șt S 
Nicolau, M. Ochiană. adjunct 
al ministrului Economie; Fo
restiere, acad. Gh. Ion eseu- 
Sisești, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, C. Tuza, 
ministrul Industriei Grele, 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, academicienii Gh. Opre- 
scu, Gr. Moisil, V. Mirza, 
C. Miklossi și A. Oțetea.

Lucrările adunării generale 
continuă.

(Agerpres)

totale, care vor fi studiate fo- 
tometric.

★
în regiunea Dobrogea, aflată 

de asemenea în zona de tota
litate a eclipsei, au făcut ob
servații cercetători de la Ob
servatorul astronomic al Uni
versității „Al. I. Cuza" din 
Iași și de la filiala din Cluj 
a Academiei R. P. Romîne. 
stabiliți la stațiunea de cerce
tări marine A gigea. Cerce: ă- 
tori de la institutele de astro- 
fizică din Dresda și Potsdam 
— R. D. Germană, au urmărit 
de la Basarabi fazele eclipsei. 
Cu tot cerul noros. oamenii de 
știință au putut face fotogra
fii reușite ale fazei parțiale, 
precum și observații geofizice 
și ale radiațiilor cosmice.

nouți rătăciți printre stelele 
și planetele unei palorii necu
noscute. Peste cîteva zeci de 
secunde numai, soarele își va 
arăta din nou secera- Dar îna
inte ca el să alunge cu razele 
sale vraja creată, avionul por
ni într-un picaj amețitor spre 
învolburarea roșie a norilor 
sub care parcă ardeau flăcări.

Iar cînd venirăm la ateriza
re, pista de beton a aeroportu
lui ne întîmpina cu luminițele 
încă aprinse, ca două șiruri 
de mărgele care ne marcau 
drumul.

AUREL GEORGESCU

O delegație a C C 
al U. T. M. a plecat 

la Helsinki
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Helsinki, 
delegația C.C. al U.T.M. care 
va participa la ședința de 
constituire a Comitetului in
ternațional de pregătire a ce
lui de-al VlII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților.

Din delegație fac parte to
varășii : Vasile Florea, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M., 
Iolanda Balaș, maestră a spor
tului, Stanciu Brătescu, re
prezentantul U. T M. la 
F.M.T.D.

-----•-----
Azi, în Sala Sporlu dor 

de la Floreasca
In sala sporturilor de la Fio. 

reasca se va desfășura astăzi da 
la ora 19 returul întîlnirii mas
culine de baschet dintre echipe
le C.C.A. București și Virtus 
Bologna contînd pentru compe
tiția „Cupa campionilor euro
peni*. întîlnirea se anunță deo
sebit de interesantă, in primul 
joc la Bologna echipa italiană a 
terminat învingătoare cu scorul 
de 70—56, după ce la pauză 
baschetbaliștii romîni au condus 
cu 28—26.

tn deschidere este programat 
meciul masculin de volei din 
cadrul campionatului categoriei 
A, în care se întîlnesc C.C.A. și 
Petrolul Ploiești.

(Agerpres)

Omenirea saluta
strălucita victorie a științei 

și tehnicii sovietice
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

Presa, radioul, cercurile știin
țifice, precum și opinia publi
că dm lumea întreagă conti
nuă să comenteze extraordi
nara realizare a științei și 
tecnicii sovietice — lansarea 
stației interp.anetare automa
te in direcția planetei Venus.

Ziarul american „New York 
Herald Tribune" scrie intr-un 
articol redacțional că plasa
rea stațiunii interplanetare pe 
o traiectorie in direcția plane
te; Venus .va constitui un nou 
jalon ia zborurile omului care 
t-zee să ajungă tot mai de
parte de p.aneta sa*. „Acea
stă stafie lansată de pe un 
satelit care se rotește pe orbi
tă. preriile să joace un rol 
important ia viitoarele zbo- 
rari ioăepărtate ia Cosmos. 
Uniunea Sovietică a dovedit 
încă o dată că se situează pe 
primai loc ia ce privește crea
rea ariașci forțe de tracțiune 
necesară pensra plasarea pe 
orbită * anor nave cosmice 
mari fi pentru ca. in cele din 
urmă, ornai să se poate des
prinde de pe Pârnint.. Avem 
de ee să-i friirităm pe oame
nii de știință care aa făcut po
sibilă această nouă realizare 
sovietică'*.

Ziarul pari ran JLe Monde" 
scrie : _ Oamenii de știință fi 
inginerii sovietici se pot min
ări pe bană dreptate ea lan
sarea stafiei interpiaaetare au
tomate ia direcția plaaetei 
Venus". Ziarui peri nan de 
seară , .Paris Prim L In iran- 
sigeant* fi-a consacra: o în
treagă pagină j-rmaz-cabilei 
realizări a înțelepciunii ami
ne", cam califică el lansarea 
stației Ziarul sub '- axă că 
lansarea stației cosmice pre
zintă un mare intere» pentru 
toate ramurile științei fi teh
nicii. „Oricare ar fi pe viilor 
soarta stației automate inter
planetare. scrie comentatorul 
ziarului „La Croix”, fie că va

Lansarea in U.R.S.S.
a unor rachete geofizice pentru 

studierea eclipsei totale de Soare
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
La 15 februarie 1961. pe la 

amiază, in zona eclipsei tota
le de Soare, in Uniunea So
vietică au fost lansate simul
tan mai multe rachete geofi
zice înzestrate cu aparate des
tinate unor cercetări speciale.

Rachetele au ridicat la mari 
altitudini stațiuni geofizice 
automate.

După desprinderea de ra
chetă a stațiunilor automate 
de altitudine, a fost declanșat 
un sistem electromecanic care 
a asigurat orientarea automa
tă a stațiunilor în spațiu.

Stațiunile au rămas într-o 
poziție stabilizată in tot cursul 
zborului prin conul umbrei 
lunare.

Cercetările asupra coroanei 
solare și fenomenelor care au 
loc in atmosfera înaltă in 
timpul eclipselor de Soare sint 
efectuate pentru prima oară 
cu ajutorul unor stațiuni sta
bilizate.

Au fost efectuate următoa
rele experiențe:

— cercetarea domeniului de 
unde scurte a spectrului co
roanei solare cu ajutorul spec- 
trografului;

— Cercetarea spectrului co
roanei solare fi a radiației 
solare, reflectată și dispersată 
în atmesferă. în diferite do
menii ale spectrului cu ajuto
rul telespectrometrelor și tele- 
fotometrelor;

— măsurători fotometrice a- 
supra câmpului coroanei sola
re in domeniile de unde 
scurte, vizibile și infraroșii a- 
propiate. ale spectrului cu a- 
jutorul electrofoîometrului și 
telefotometrelor ;

— măsurarea intensității ra-
-----•-----

Congresul Partidului 
Muncii din Albania
TIRANA 15 (Agerpres). — 

La ședința din dupâ-amiaza 
zilei ce 14 februarie a celui 
de-al TV-lea Congres al Par
tidului Muncii din Albania au 
continuat dezbaterile. Au luat 
cuvântul T. Lubonia, prim- 
secrețar al Comitetului Cen
tral ai Uniunii Tineretului 
Muncii, și S. Bekteșu. șeful 
Direcției politice a Ministeru
lui Apărări; Naționale.

Congresul a fost salutat de 
către P. N. Pospelov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S, șeful delegației 
P.C.UK, și de Li S.an-nian, 
membru ăl Biroului Politic al 
P.C. Chinez, șeful delegației 
Partidului Comunist Chinez.

PE SCURT
.MOSCOVA. - Ktsame Nkru- 

mzh_ președintele Republicii 
Ghana. i-a imitat pe Leonid 
Brejnev. președmlele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
să viziteze Republica Ghana. 
L. I. Brejnev a acceptat această 
invitație. S-a căzut de acord ca 
L. I. Brejnev să sosească la 
Acera după vizita sa tn Repu
blica Guineea.

WASHINGTON. - Agenția U- 
nited Press International anunță 
că la 14 februarie cunoscutul om 
politic american Harold Stassen 
a adresat președintelui Kennedy 
o scrisoare tn care cere ca 
S.U.A. să sprijine admiterea 
R. P. Chineze tn O. NU. Stassen 
a propus, de asemenea, admite
rea In Organizația Națiunilor U- 
nite a R. D, Germane și R. F. 
German», 

atinge planeta Venus, sau o 
va ocoli străbătând spațiile U- 
niversului aceasta este în o- 
rice caz o acțiune fără pre
cedent și oamenii de știință 
din întreaga lume o aplaudă 
frenetic".

Ziarul vest-german „West- 
fălische Rundschau" scrie : 
„Rușii au lansat un satelit 
care eclipsează tot ce s-a rea
lizat pînă in prezent și care 
înfăptuiește în practică ceva 
din ceea ce americanii nici 
n-au inclus încă in planurile 
lor pentru viitorii cinci ani".

• Uniunea Sovietica 
din nou pe primul loc 
— recunoaște presa 
americană • Reacfia 
unanimă: uimire și ad
mirație • Un triumf 

al cercetărilor 
științifice

Superioritatea tehnicii rușilor 
in domeniul construcției de 
rachete față de tehnica ameri
canilor nu numai că nu a di
minuat cupă lansarea de la 
4 octombrie 1957 a primului 
satelit car a crescut.

Chiar și ziarul „Frankfurter 
Allgemeine". de orientare gu
vernamentală. care de obicei 
se străduiește să minimalize
ze succesele UJLS-S-. de data 
aceasta a fost nevoit să recu
noască realizările sovietice. 
Dacă ne imaginăm uriașele 
distante pe care trebuie să le 
parcurgă micul laborator cos
mic fără a se abate de la tra
iectoria stabilită, devin clare 
ee probleme tehnice comple
xe au trebuit să rezolve oa
menii de știință sovietici, scrie 
ziarul.

diației emise de coroana so
lară in domeniile de raze X 
ultraviolet, și vizibil ale spec
trului, cu ajutorul contoarelor 
fotonice, contoarelor de cuan
te roentgen și altor aparate 
pentru măsurarea radiației ;

— fotografierea coroanei so
lare cu aparate foto prevăzute 
cu diferite filtre optice și po- 
laroizi.

Rezultatele măsurătorilor e- 
fectuate de fiecare aparat au 
fost transmise prin radiotele- 
metrie pe Pămînt, iar foto
grafiile coroanei solare și 
spectrogramele cu ajutorul 
parașutelor.

In afară de aceasta au fost 
lansate rachete meteorologice 
înaintea eclipsei, în tâmpul e- 
cllpsei totale și după eclipsă 
pentru a se cerceta parametrii 
care caracterizează starea 
stratosferei și a se determina 
influența radiației solare asu
pra variațiilor temperaturii 
aerului în atmosferă.

Au fost obținute materiale 
valoroase care se află în curs 
de prelucrare și studiere.

L> I N 
VIATA

Adunarea tinerilor constructori 
din Moscova

In cadrul adunării tinerilor 
constructori core a avut 
loc la Sovietul de depu- 

tați ai oamenilor muncii din 
Moscova vorbitorii ou oră tot că 
peste două mii de comsomoliști 
din Moscova au început în ulti
mele trei luni să lucreze Io con
strucția Morii Moscove. După 
cum ou arătat vorbitorii, con-

Numeroși tineri negri 
întemnițați 

în Atlanta (S. U. A.)
„Tinerii negri din Atlanta, 

care au protestat împotriva se
gregației rasiale în localurile pu. 
Slice, an umplut aproape toate 
închisorile orașului* — transmi
te corespondentul din New York 
al agenției Reuter. In ultimele 
zile — arată agenția — 86 de 
«tudenți, precum ți alți cetățeni 
de culoare din S-tJ-A. au fost a- 
restați «i numai patru dintre ei 
au putut să plătească cauțiunea 
de 100 de dolari pentru a fi 
puți in libertate în timpul jude
cării procesului.

Mitinguri antifasciste 
ale tineretului italian

upă cum rela
tează „Unita", 
în Italia la 

Terni și Bari au 
avut loc mitinguri 
antifasciste ale ti
neretului.

tn orașul Terni, 
membrii organiza
țiilor de tineret ale 
partidelor comunist, 
socialist, radical,

republican și social
democrat au cerut 
desființarea parti
dului neofascist 
„Mișcarea socială 
italiană" și au con
damnat acțiunile 
huliganice la care 
s-au dedat în ulti
ma vreme fasciștii

La Bari, unde au 
fost prezentate ce

Ziarul italian ,,Gazetta del 
Popolo" scrie ; „Oamenii de 
știință și specialiștii care au 
înfăptuit lansarea acestei ra
chete au tot dreptul să se 
mindrească, așa cum au acest 
drept toți cetățenii sovietici". 
„Este o dovadă incontestabilă 
a progresului științei și tehni
cii sovietice. Reacția, din în
treaga lume poate fi rezumata 
in cuvintele: uimire și admi
rație".

Ziarul „Unita" scrie : „Au 
cuvîntul din nou oamenii de 
știință sovietici. Uimește și 
entuziasmează tot mai mult 
revoluția pe care cetățenii so
vietici o înfăptuiesc cu calm 
depășind intrutotul, și nu nu
mai in sens figurat, calculele 
cele mai cutezătoare de care 
este capabilă imaginația uma
nă". Zborul Pămînt—Venus, 
subliniază ziarul, nu constituie 
un scop în sine e un fapt pur 
științific care mîine va avea 
consecințe istorice, sociale și 
economice, și în fața căruia 
pălesc toate marile descoperiri.

Directorul Observatorului 
din Atena, prof. Adamopulos, 
arată într-un articol publicat 
în ziarul „Avghi" că „Noua 
realizare a oamenilor de știin
ță sovietici este strălucită din 
multe puncte de vedere". Re- 
levind excepționalul progres 
in domeniul astronauticii so
vietice, Adamopulos a decla
rat că trebuie să se aștepte 
realizări noi și mai senzațio
nale în acest domeniu.

Directorul Observatorului 
național din Cuba, Jose Car
los Milas, a declarat : „Lansa
rea spre Venus a puternicei 
nave cosmice — această reali
zare dintre cele mai remarca
bile ale omului in dome.iiul 
cuceririi Cosmosului este o 
dovadă a colaborării dintre 
oamenii de știință sovietici de 
diferite specialități. Orice lan
sare de acest fel constituie un 
triumf al cercetărilor științifi
ce".

Directorul Observatorului 
național de pe lingă Univer
sitatea din Mexico City a de
clarat unui corespodent al a- 
genției TASS : Noi, astronomii 
mexicani, am primit cu viu 
interes știrea despre acest im
portant eveniment și acum ne 
preocupă numai ea. Lansarea 
rachetei cosmice in direcția 
planetei Venus are o uriașă 
însemnătate științifică. Ea a- 
rată că in U.R.S.S. s-a ajuns 
la o excepțională precizie in 
ce privește calculul și contro
lul. Sintem foarte mulțumiți 
că U.R.S.S; fi.uamenii-n'deiq 
știință sovietici au obținut ș-ară 
cest minunat rezultat și îi fe- ■ 
licităm din inimă pentru noul 
lor succes",

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
felicitat pe oamenii de știin
ță, constructorii, inginerii, 
tehnicienii și muncitorii care 
au participat la crearea și lan
sarea rachetei cu mai multe 
trepte și a stațiunii interpla
netare automate în direcția 
planetei Venus.'

structorii Moscovei și-au luat 
angajamentul să dea în exploa
tare anul acesta 3.700000 de 
mp suprafață locuibilă - cu 
360.000 mp mai mult decit in 
1960. Urmează, de asemenea, să 
se construiască zeci de școli, 
grădinițe de copii, creșe și alte 
instituții culturale și de interes 
obștesc.

In cadrul adunării tinerilor 
constructori ai Moscovei au fost 
relevate succesele unor brigăzi 
și colective fruntașe. In fruntea 
tinerilor constructori se situează 
brigăzile muncii comuniste. La 
această mișcare participă in 
prezent peste 24.000 persoane. 
Două sute de brigăzi au și ob
ținut acest titlu.

Participanții la adunare au 
spirjinrt inițiativa brigăzii muncii 
comuniste a lui Ghenadi Mas
lennikov care și o luat angaja
mentul ca anuj acesta să spo
rească productivitatea muncii cu 
20 Ic sută și să pună la dispo
ziție locuitorilor Moscovei 12 
imobile noi.

Adunarea a ales delegații 
pentru conferința unională a ti
nerilor constructori, care va avea 
loc în martie Ia Kremlin.

reri asemănătoare, 
un grup de huligani 
din „Mișcarea so
cială italiană" au 
încercat să împiedi
ce desfășurarea mi
tingului. dar au 
primit riposta cu
venită din partea 
demonstranților ca
re i-au pus pe fugă.

P.C.UK


Popoarele înfierează monstruoasa asasinare a lui Lumumba
Adunarea de protest

a oamenilor muncii din Capitala
Miercuri după-amiază, în 

aula Facultății de științe juri
dice din București a avut loc 
o adunare a oamenilor mun
cii din Capitală organiza
tă de Comitetul național 
pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă și Liga romînă 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, împotriva asa
sinării de către colonialiști și 
marionetele lor a eroului na
țional al poporului congolez, 
primul ministru al guvernului 
legal al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, și a tovarăși
lor săi Joseph Okito și Mauri
ce Mpolo.

La adunare au luat parte 
muncitori din întreprinderile 
Capitalei, fruntași ai vieții pu
blice și obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, stu- 
denți.

Adunarea de protest a fost 
deschisă de acad, Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii din R. P. Romînă, care a 
arătat că poporul romîn a pri
mit cu profundă durere și in
dignare vestea odioasei crime 
săvârșite de colonialiști în 
Congo. De cînd popoarele 
luptă pentru libertate — a 
spus scriitorul Geo Bogza — 
mulți din purtătorii idealurilor 
lor au căzut sub glonțul, sabia 
sau cuțitul celor plătiți de for
țele reacționare, dar nimic n-a 
putut stăvili avîntul crescînd 
al luptei de eliberare a po
poarelor de sub jugul colonial.

Ne-am adunat pentru a 
protesta împotriva asasină
rii eroilor naționali ai Con- 
goului — Lumumba, Okito, 
și Mpolo — pentru a cere 
pedepsirea vinovaților de a- 
ceastă mîrșavă fărădelege și 
pentru a ne exprima solidari
tatea deplină cu lupta dreaptă 
a poporului congolez pentru 
libertate și apărarea indepen
denței naționale.

Luînd cuvîntul, prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii romîne de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa, a spus: Oamenii mun
cii din țara noastră, alături 
de opinia publică mondială 
urmăresc cu adîncă îngrijora
re gravele evenimente din 
Republica Congo.

Sub tutela Organizației Na
țiunilor Unite, colonialiștii 
belgieni au putut pregăti 
cu cinism și aplica cu sînge 
rece planul asasinării mișe- 
lești a reprezentanților le
gali ai poporului congolez. 
primul ministru Lumumba și 
tovarășii săi de luptă — Okito 

• î iriți iad
Planurile colonialiștilor bel

gieni, a spus în continuare 
vorbitorul, s-au bucurat și se 
bucură de sprijinul celorlalte 
puteri colonialiste.

Secretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, s-a 
demascat ca un avocat al co
lonialiștilor, ca un apărător al 
intereselor acestora.

Azi Mobutu, Chombe și cei
lalți trădători ai poporului 
congolez nu pot ascunde tea
ma pe care le-o inspiră creș
terea continuă a influenței gu
vernului legal al țării.

Consiliul de Securitate s-a 
întrunit din nou pentru a dis
cuta situația, deosebit de gra
vă, creată în Congo în urma 
odiosului asasinat comis de 
către lacheii imperialiștilor. 
Totodată, Organizația Națiu
nilor Unite este datoare, în 
conformitate cu Carta, să apli
ce agresorilor sancțiuni cores
punzătoare. In lumea întreagă 
răsună cu putere glasul po
poarelor : Jos mîinile de pe 
Congo !

Alături de întreaga opinie 
publică mondială, poporul ro
mîn se pronunță cu hotărîre 
în sprijinul poporului congo
lez. Mii de kilometri ne des
part de Republica Congo, dar 
poporului nostru nu-i poate fi 
indiferent ce se petrece în a- 
ceastă țară unde, un popor de 

Un aspect din timpul adunării de protest a oamenilor muncii din Capitală.

Foto : AGERPRES

13 milioane de oameni se află 
în primejdie de a-și pierde li
bertatea. Evenimentele din 
Congo reprezintă o gravă a- 
menințare la adresa păcii în 
Africa și în lumea întreagă.

Cerem — a spus în încheiere 
vorbitorul — să se pună capăt 
terorii din Congo ; cerem li
bertate pentru poporul congo
lez de a-și hotărî singur soar
ta sa; cerem ca parlamentul 
ales de popor să se poată în
truni ; cerem să fie trași la 
răspundere cei care s-au făcut 
vinovați de asasinarea primu
lui ministru Patrice Lumumba 
și a tovarășilor săi de luptă.

A luat apoi cuvîntul strun
garul Ion Nisipăreanu de la 
Uzinele „23 August", care a 
spus : Evenimentele grave 
care s-au produs în Congo și 
care au culminat cu asasina
rea mișelească a primului mi
nistru Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă a tre
zit indignarea tuturor oame
nilor muncii din țara noastră. 
Sfidînd opinia publică mon
dială, sfidînd hotărîrile Adu
nării Generale a O.N.U. și ale 
Consiliului de Securitate, sfi
dînd normele elementare ale 
dreptului internațional, colo
nialiștii încearcă să răpească 
poporului congolez indepen
dența pe care acesta și-a cu
cerit-o cu prețul unor grele 
sacrificii. Folosindu-se de ati
tudinea secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld, 
care i-a încurajat, colonialiștii 
și clica de trădători ai poporu
lui congolez l-au asasinat pe 
primul ministru legal al Re
publicii Congo, Lumumba.

Oamenii muncii din patria 
noastră — a spus în încheiere 
vorbitorul — sprijină cu hotă
rîre poziția guvernului nostru 
care a cerut ferm să se pună 
capăt agresiunii colonialiste 
împotriva poporului congolez, 
să se instaureze legalitatea în 
Congo. Colonialiștii trebuie să 
știe că uneltirile lor sînt sor
tite eșecului, că poporul con
golez va ști să-și cucerească 
libertatea, că nu există în zi
lele noastre lanțuri cu care 
poate fi încătușat un popor.

Mînia noastră se îndreaptă 
împotriva cercurilor imperia
liste agresive care poartă răs
punderea pentru asasinarea 
eroilor naționali ai Congoului, 
a spus în cuvîntul său scrii
toarea Lucia Demetrius, vice
președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. 
Romînă. Uciderea lui Patrice 
Lumumba și a tovarășilor săi 
de luptă a dovedit că atîta 
vreme cit există colonialismul, 
el generează crime împotriva 
năzuinței de libertate a po
poarelor.

S-a dovedit încă o dată te
meinicia principiilor care stau 
la baza Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Evenimentele din Congo de
monstrează că Declarația a- 
doptată de Adunarea Genera
lă a O.N.U. trebuie tradusă 
imediat în viață pentru a 
pune capăt fărădelegilor comi
se de colonialism, pentru a li
chida definitiv această rușine 
a secolului nostru.

în numele femeilor din țara 
noastră, scriitoarea Lucia De
metrius a exprimat în înche
iere solidaritatea cu guvernul 
legal al Republicii Congo, 
condus de Antoine Gizenga, 
cu lupta poporului congolez 
pentru independență.

Alături de toți oamenii iu
bitori de pace din lume, stu
denții patriei noastre, solidari 
cu lupta pentru libertate a 
poporului congolez înfierează 
cu toată hotărârea acțiunile 
criminale ale colonialiștilor 
belgieni și cer Consiliului de 
Securitate să ia măsurile cu
venite pentru sancționarea a- 
gresorului. a spus în cuvîntul 

său studentul Gligor Bodea 
de la Institutul politehnic din 
Capitală.

Noi sîntem ferm convinși a 
spus în încheiere vorbitorul 
că poporul congolez va dobîn- 
di libertatea, în ciuda provo
cărilor mîrșave puse la cale 
de imperialiști.

A luat apoi cuvîntul prof, 
univ Mihail Ghelmegeanu, 
membru al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Oamenii muncii înfierează 
crima odioasă săvîrșită de co
lonialiștii belgieni și de aliații 
lor. Dag Hammarskjoeld și co
mandamentul trupelor O.N.U. 
nu au întreprins nimic pen
tru a asigura activitatea nor
mală a guvernului legal și a 
parlamentului țării, ci, dimpo
trivă. s-au făcut complici la 
destrămarea unității statului, 
la crearea unei stări de anar
hie și poartă astfel răspunde
rea pentru mișeleasca asasi
nare a conducătorilor legali 
ai poporului congolez.

Poporul nostru, alături de 
toate popoarele iubitoare de 
pace, susține din toate pu
terile sale cauza dreaptă a 
luptei de eliberare națională a 
popoarelor, sprijină lupta lor 
pentru cucerirea și consolida
rea independenței. Poporul 
nostru este alături de guver
nul legal al Republicii Congo 
în frunte cu Gizenga, care în 
condiții grele, dar cu bărbă
ție. duce mai departe lupta 
pentru libertatea și unitatea 
poporului congolez.

In continuare, adunarea a 
adoptat în unanimitate o mo
țiune în care se spune între 
altele: „Cerem Consiliu
lui de Securitate să condam
ne crimele incompatibile cu 
Carta O.N.U., să ia de urgen
ță măsuri pentru a aresta și 
a pedepsi pe cei vinovați. Ce
rem să fie arestați criminalii 
Chombe și Mobutu — agenți ai 
colonialiștilor. Să fie dezar
mate imediat jandarmeria și 
unitățile lor militare. Aduna
rea cere îndepărtarea din 
Congo a trupelor belgiene și a 
întregului personal belgian, 
retragerea în cel mai scurt 
timp din Congo a tuturor tru
pelor străine pentru ca po
porul congolez să aibă posibi
litatea de a-și rezolva singur 
treburile interne. Cerem înlă
turarea secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld, 
complice al asasinilor”.

S-a citit apoi textul unei 
telegrame adresate primului 
ministru ad-interim al guver
nului centra] al Republicii 
Congo, Antoine Gizenga.

Sintem convinși — se arată 
în telegramă — că pierderea 
pe care a suferit-o poporul 
congolez prin moartea lui Lu
mumba, Okito și Mpolo, nu va 
slăbi lupta sa pentru deplina 
eliberare de sub jugul colo
nial, pentru independența și 
unitatea patriei sale.

Numele lui Lumumba și ale 
tovarășilor săi de luptă vor 
rămîne veșnic în conștiința 
poporului congolez ca și a tu
turor celorlalte popoare iubi
toare de libertate, ca un sim
bol al aspirațiilor de libertate 
ale popoarelor Africii, ca un 
imbold permanent pentru a- 
vîntul necontenit al luptei de 
scuturare a jugului colonial. 
In zilele noastre nu există for
ță în stare să stăvilească acest 
avînt. Victoria deplină asupra 
colonialismului este inevita
bilă.

Participanții la adunare 
și-au manifestat în repetate 
rînduri mînia și indignarea 
față de crima gravă comisă de 
colonialiști împotriva condu
cătorilor legali ai poporului 
congolez, sentimentele de so
lidaritate cu lupta eroică a 
Congoului pentru apărarea li
bertății și independenței sale 
naționale.

(Agerpres)

—- Domnului AN TOI NE GIZENGA, -----
Prim-ministru ad-interim al Republicii Congo

i STANLEYVILLE»
Vestea asasinării mișelești de către agenții colonialiști a pri

mului ministru Patrice Lumumba, a președintelui Senatului 
congolez, Joseph Okito și a ministrului Apărării, Maurice Mpo
lo, a fost primită de guvernul și poporul romîn cu un senti
ment de adîncă revoltă și indignare.

Uciderea lui Lumumba și a celorlalți conducători congolezi 
reprezintă o acțiune premeditată a colonialiștilor belgieni și 
a marionetelor lor, asasinii Mobutu și Chombe. O grea răs
pundere revine de asemenea, secretarului general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, unealtă a puterilor coloniale.

Figura eroică a Iui Lumumba, ca și a tovarășilor săi căzuți 
împreună cu dinsul, va rămine neștearsă în conștiința omeni
rii, ca un simbol al devotamentului față de patrie, față de 
cauza invincibilă a libertății popoarelor.

în aceste momente de încercare pentru țara dv„ vă rog să 
primiți cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea grea 
suferită și expresia sentimentelor noastre de solidaritate cu 
lupta poporalul congolez și a guvernului său legal, condus de 
dv., pentru lichidarea deplină a dominației coloniale, pentru 
independență și unitate națională.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne.

Domnului PATRICK DEAN
Președintele Consiliului de Securitate

NEW YORK
Guvernul Republicii Populare Romine a aflat cu profundă 

indignare vestea asasinării primului ministru Patrice Lumumba, 
a președintelui Senatului Republicii Congo. Joseph Okito și a 
ministrului Apărării, Maurice Mpolo.

Patrice Lumumba, primul ministru al guvernului unui tinăr 
stat care s-a adresat Națiunilor Unite cerind sprijin și asis
tență pentru menținerea independenței abia dobindite, a fost 
ucis de clica de trădători și călăi, agenți ai colonialiștilor bel
gieni, Chombe—Mobutu.

Această crimă a fost pusă la cale și săvîrșită fără ca. în 
ciuda repetatelor avertismente, secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite și comandamentul trupelor Națiunilor 
Unite în Congo, să fi întreprins ceva pentru a proteja viața 
președintelui guvernului lega] al Republicii Congo.

Acționînd potrivit intereselor cercurilor colonialiste, secre
tarul general al Organizației Națiunilor Unite poartă o răspun
dere directă pentru subminarea guvernului central legal al Re
publicii Congo, pentru destrămarea unității statului congolez 
și uzurparea puterii de către slugile colonialiștilor.

Guvernul romîn, care nutrește o caldă simpatie pentru po
porul congolez și pentru toate popoarele ce luptă pentru liber
tate și independență națională, cere Consiliului de Securitate :

— să condamne crimele săvirșite în Congo de colonialiștii 
belgieni, să întreprindă o acțiune energică pentru arestarea 
Și dezarmarea bandelor clicii Chombe—Mobutu, pentru înde
părtarea militarilor belgieni și întregului personal belgian, care 
se mai găsesc în Congo și pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din Congo ;

— să înfiereze rolul nefast de unealtă a puterilor colonialiste 
și a sprijinitorilor lor. jucat de secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Dag Hammarskjoeld, să-1 înlăture cit mai 
repede din postul pe care-1 compromite prin comportarea sa 
incompatibilă cu principiile Cartei O.N.U., ale onoarei și dem
nității umane.

Guvernul Republicii Populare Romîne este sigur că duș
manii libertății și independenței popoarelor nu-și vor atinge 
scopurile urmărite prin asasinarea conducătorilor poporului 
congolez și nu vor reuși să împiedice victoria poporului con
golez în lupta pentru unitatea și independența patriei sale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne.

Declarația reprezentantului 
guvernului legal congolez

CAIRO 15 (Agerpres). — Șe
ful reprezentanței diplomatice 
din Cairo a guvernului legal 
al Republicii Congo, condus 
de A. Gizenga, a dat publici
tății o declarație în care se 
spune : „Guvernul legal al 
Republicii Congo va trage 
toate concluziile necesare cu 
privire Ia măsurile care tre
buie luate împotriva colonia
liștilor belgieni, a aliaților 
lor și a tuturor acelora care 
au colaborat direct sau indi
rect la asasinarea monstruoa
să a primului ministru Patri
ce Lumumba și a tovarășilor 
săi de luptă, precum și cu 
privire la măsurile pentru 
crearea garanțiilor eliberării 
depline a țării".

Dezmințind categoric ver
siunea autorităților lui Chom
be cu privire la circumstan
țele asasinării lui Patrice Lu
mumba și a tovarășilor săi de 
luptă, șeful reprezentanței di
plomatice a Republicii Congo 
la Cairo declară : „Primul mi
nistru Patrice Lumumba a 
fost asasinat de jandarmeria 
provinciei Katanga potrivit 
planului elaborat de ofițerii

„Mîinile secretarului general 
al 0. N. II. vor rămîne pătate 

de sîngele lui Lumumba"
Presa mondială condamnă odiosul asasinat

Ziarele din întrea
ga lume comentează 
cu indignare mon
struoasa crimă săvîr
șită de colonialiști 
in Congo.

® Ziarul englez 
„Times" relatează că 
„milioane de oameni 
din Congo ți din în
treaga lume vor con
sidera uciderea lui 
Lumumba și a cola
boratorilor săi un 
caz evident de asa
sinat politic".
• Redactorul șef 

al ziarului francez 
„Liberation" scrie că 
„Vinovați de această 
crimă sint oamenii 
care trag sforile în
tregii afaceri congo
leze. Complicii lor 
sint cei care, prin la
șitatea lor ți solida
ritatea de interese, 
i-au acoperit". Ziarul 
subliniază că crima 
a fost comisă sub 
privirile îngăduitoare 
□le reprezentanților 
O.N.U. care, în mod 
oficial, au fost tri
miși pentru apărarea 
tinărului stat congo
lez de atentatele ul- 
tracolonialiștilor bel
gieni. „Vinovate de 
această crimă sînt 
diferitele consilii ad
ministrative ale gus

turilor belgiene care 
exploatează Congoul, 
vinovat este guvernul 
de la Bruxelles. Vi
novați sint politicie
nii congolezi venali 
care au acceptat să 
slujească trusturile". 
„Complice, arată „Li
beration", este și 
secretarul genera! al 
O.N.U. care, în ciu
da protestelor nu
meroaselor state ți, 
în special ale state
lor africane, a per
mis această crima 
josnică". Complici, 
adaugă ziarul, sînt 
guvernele țărilor oc
cidentale care s-au 
solidarizat cu intrigi
le financiarilor ți ul- 
tracolonialiștilor ți 
au cerut ca O.N.U. 
să-l recunoască pe 
Kasavubu".
• Printre nume

roasele ziare arabe 
care condamnă cri
ma colonialiștilor ci
tăm cotidianul „AI 
Gumhuria" care apa
re la Cairo. El scrie 
„Sîngele nevinovat 
al lui Lumumba a 
fost vărsat din vina 
imperialismului și a 
secretarului general 
al O.N.U.". Ziarul 
„Al Ahram" se în
treabă „ce va putea 
răspunde secretarul 
general al O.N.U.,

belgieni și francezi care au 
participat anterior la războiul 
colonial din Algeria, în Viet
nam și Coreea și de către ra
siștii sud-africani.

Marionetele Chombe, Mu- 
nongo etc., care au în prezent 
puterea în mîini în Katanga, 
au executat planurile colonia
liștilor belgieni și ale aliaților 
imperialiști ai acestora din ca
drul N.A.T.O. Iar Mobutu și 
Kasavubu. precum și consilie
rii lor, l-au transferat pe Pa
trice Lumumba la Elisabeth- 
ville sub ochii și cu consimță- 
mîntul reprezentanților O.N.U. 
în Congo. Alături de ei este 
răspunzător și secretarul gene
ral al O.N.U., Hammarskjoeld, 
care a fost pînă acum o armă 
în mîinile fostului guvern al 
S.U.A."

In declarație se subliniază 
că asasinarea sălbatică a lui 
Patrice Lumumba și a tovară
șilor săi de luptă nu numai 
că nu slăbește, dar, dimpo
trivă, întărește voința po
porului congolez și hotărîrea 
acestuia de a lupta pentru e- 
liberarea țării de sub domina
ția imperialistă și colonială.

Hammarskjoeld, po
poarelor africane ca
re au fost zguduite 
de această crimă 
josnică". Ziarul „Al 
Ahbar" relatează că 
„dacă vreun compli
ce trebuie să împar
tă răspunderea mor- 
ții lui Lumumba, o- 
cesta nu poate fi 
decît Hammarsk
joeld". Mîinile secre
tarului general al 
O.N.U. vor rămine 
pătate de singele 
lui Lumumba, adau
gă ziarul arab.
• In articolul in

titulat „Congo și 
răspunderea O.N.U.", 
săptămânalul „India", 
care apare la Delhi, 
atrage și el atenția 
asupra rolului nefast 
pe care secretarul 
general Hammarsk
joeld și forțele reac- 
țiunii ce stau în 
spatele lui l-au jucat 
în înrăutățirea situa
ției din Congo. Sub
liniind că actuala 
criză din Congo 
poate să ducă la 
„pierderea absolută 
a prestigiului și a 
autorității O.N.U.", 
săptămânalul scrie : 
„Vina pentru toate 
acestea o poartă in 
primul rind secreta
rul general al O.N.U, 
Hammarskjoeld".

Ghana și Guineea 
au recunoscut 

guvernul Gizenga
ACCRA 15 (Agerpres). — La 

15 februarie guvernul Ghanei 
a anunțat că recunoaște gu
vernul lui Antoine Gizenga 
din Stanleyville ca „singura 
autoritate îndrituită să exer
cite puterile guvernamentale 
pe întreg cuprinsul Republicii 
Congo". Intr-un mesaj adresat 
lui Gizenga guvernul ghanez 
îl asigură că îi va da tot aju
torul posibil.

Postul de radio din Ghana 
a anunțat că toate permisele 
de ședere ale cetățenilor bel
gieni din Ghana sînt în pre
zent revizuite. Unele din ele 
au și fost anulate și posesorii 
lor somați să părăsească țara 
în termen de 48 de ore

CONAKRY 15 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că guvernul guineez a re
cunoscut guvernul lui Antoi
ne Gizenga ca singurul guvern 
legitim a] Congoului și a ho
tărât să-i acorde tot sprijinul 
său. Guvernul guineez a adre
sat un apel tuturor popoare
lor africane și din alte conti
nente, chemîndu-Ie să acorde 
sprijinul lor guvernului Gi
zenga „pînă la victoria finală"

Popoarele 
mișeleasca

PRAGA 15, — Coresponden
tul Agerpres transmite: In 
numele întregului popor ceho
slovac, guvernul Cehoslovaciei 
condamnă cu toată hotărîrea 
asasinarea singeroasă a lui 
Patrice Lumumba și a tovară
șilor săi. se spune intr-o de
clarație a guvernului Ceho
slovaciei.

Infierind pe colonialiștii bel
gieni și clica Mobutu, Chom
be, Kasavubu, guvernul Ceho- 
■lovaciei subliniază că secre
tarul general al O.N.U., Ham- 
narskjoeld. și comandamen
tul trupelor O.N.U. din Congo 
■înt direct răspunzători de a- 
ceastă crimă monstruoasă.

PEKIN 15 (Agerpres). - 
Guvernul R. P. Chineze a dat 
publicității o declarație în 
care protestează energic îm
potriva asasinării mîrșave a 
eroului național al Congoului. 
primul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă.

ACCRA 15 (Agerpres). — La 
14 februarie Kwama' Nkrumah, 
președintele Ghanei, a rostit o 
curinlare radiodifuzată, în care 
a declarat că asasinarea lui Lu
mumba este „un caz unic în is
torie. Primul conducător legal 
fi legitim el unei țări a fost 
ucis as compiidțatea fățișă a 
Organizației Noțiunilor Unite în 
cere acer; conducător îți pusese 
încrederea".

Nkrumah a anunțat că, potri
vit informațiilor primite, Kasa- 
rubu ți Mobutu intenționează să 
atace provincia orientală din 
Congo. După ce a acuzat guver
nele francez ți belgian de a fi 
aprobat acest plan, președintele 
Ghanei a pus întrebarea cine 
plătește trupele lui Mobutu a 
căror recrutare continuă în 
Franța și Africa de sud.

De asemenea, Nkrumah a de
nunțat pe aliații Belgiei din ca
drul N.A.T.O., pentru faptul ci 
nu s-au ridicat împotriva trimi-

In Consiliul 

de Securitate

NEW YORK 15 (Agerpres). 
La 15 februarie și-a reluat lu
crările Consiliul de Securitate 
al O.N.U. care examinează 
problema situației din Congo. 
Primul a luat cuvîntul repre
zentantul S.U.A., Stevenson. 
El a exprimat din nou poziția 
S.U.A. de sprijinire a acțiunii 
O.N.U. în Congo, deși se știe 
foarte bine că datorită activi
tății O.N.U. și a lui Ham
marskjoeld situația din Congo 
a evoluat pas cu pas spre si
tuația deosebit de gravă ca
racteristică momentului ac
tual. Stevenson a declarat de 
asemenea că S.U.A. sprijină 
planurile lui Hammarskjoeld 
și acțiunile acestuia.

A luat cuvîntul în continua
re reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin. E] a arătat în 
discursul său că reprezentan
tul american nu a adus nici o 
propunere constructivă care

Demonstrație de protest în 
incinta Consiliului de Securitate

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Agențiile americane de presă 
anunță că la 15 februarie cu 
prilejul deschiderii ședinței 
Consiliului de Securitate a a- 
vut loc în incinta Consiliului 
(în galeriile pentru public) o 
demonstrație de protest în le
gătură cu asasinarea lui Pa
trice Lumumba. Demonstrația 
a izbucnit în timp ce repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., 
Stevenson, își rostea cuvîn- 
tarea.

Relatînd desfășurarea șe
dinței agenția Associated 
Press transmitea: „Membrii 
serviciului de ordine au in
tervenit pentru a-i evacua pe 
demonstranți și au avut loc 
trei sau patru ciocniri. Agitația 
a fost atît de mare îneît preșe
dintele Consiliului de Secu
ritate a dispus evacuarea ga
leriei publicului. Ciocnirile au 
continuat pe culoarul etajului 
unde se afla sala de ședințe a 
Consiliului de Securitate".

„Lupta va continua../1
• Declarația primului ministru al provinciei 
Orientale • Chombe sfidează opinia publi
că mondială • Mobutu hăituiește pe vă

duva lui Lumumba
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția Associated Press, la 14 
februarie, primul ministru al 
guvernului provinciei Orientale, 
Manzilala, a cerut poporului 
congolez să continue lupta pen
tru independența patriei sale, 
în numele lui Patrice Lumumba.

„Lupta națională, a declarat 
Manzilala la postul de radio 
Stanleyville, va continua. Cind 
este doborît unul, in locul lui, 
se ridică alțiiu.

După cum reiese din știrile 
corespondentului din Elisabeth 
viile al agenției United Press 
International, Chombe, profitînd 
de aprijinul monopolurilor bel
giene și de îngăduința secreta
rului general, Hammarskjoeld, 
..manifestă indiferență față de 
indignarea generală a opiniei 
publice mondiale provocată de 
asasinarea primului ministru 
Patrice Lumumba".

Potrivit corespondentului din 
Eluabethville al agenției France 
Presse, „reventul” katanghez a

condamna 
fărădelege 
terii de ofițeri și arme belgiene 
in Congo.

TUNIS 15 (Agerpres) - Mi
nistrul Informațiilor al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, Mohammed Yazid, 
califică asasinarea mîrșavă a 
Ini Lnmnmba și a tovarășilor 
săj drept • „crimă împotriva 
tuturor africanilor și declară 
eă întreaga răspundere pen
tru această crimă revine Or
ganizației Națiunilor Unite 
și puterilor occidentale".

Puternice demonstrații 
de protest împotriva asasinării 

lui Lumumba
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
In seara zilei de 14 februa

rie un mare grup de locuitori 
ai Varșoviei au organizat o 
demonstrație de protest împo
triva asasinării primului mi
nistru al Republicii Congo, Lu
mumba. și a tovarășilor lui.

Demonstranții s-au îndrep
tat spre clădirea Ambasadei 
Belgiei la Varșovia scandînd ■ 
„Jos colonialismul!", „Trăias
că Gizenga !“, „Chombe la 
spânzurătoare„Trăiască 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor africane !“, „Rușine 
Hammarskjoeld !“. La demon
strația din apropierea Amba
sadei Belgiei au participat și 
numeroși studenți din țările 
Asiei și Africii care învață la 
Varșovia.

CAIRO 15 (Agerpres). —
Agenția France Presse rela

tează că, la 14 februarie, mii 
de demonstranți au ieșit pe 
străzile și în piețele capitalei 
Republicii Arabe Unite expri- 
mîndu-și indignarea în legătu
ră cu asasinarea bestială a lui 
Patrice Lumumba. Demons- 

Propunerile U. R. S. S. 
pentru normalizarea 
situației din Congo

să poată schimba în bine ac
tuala situație din Congo. V. A. 
Zorin a subliniat că guvernul 
sovietic nu va întreține nici 
un fel de relații cu Ham
marskjoeld pe care nu-1 mai 
recunoaște ca demnitar lega]

Proiectul de rezoluție al U. R. S. S.
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 14 fe
bruarie delegația sovietică la 
O.N.U a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate, Pa
trick Dean, reprezentantul 
Angliei, următorul proiect dc 
rezoluție al Uniunii Sovietice:

Consiliul de Securitate : 
apreciind asasinarea primu

lui ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, și 
a lui Okito și Mpolo, remar 
cabili oameni de stat ai repu
blicii, drept o crimă interna-

Associated Press arată în con
tinuare că numeroase voci 
scandau : Lumumba ! Lumum
ba ! „Aceste voci — scrie As
sociated Press în relatarea sa 
— au fost transmise întregii 
lumi prin sistemul de radio- 
emisie al sălii ședințelor timp 
de trei minute. Președintele 
Consiliului de Securitate a a- 
nunțat suspendarea ședinței 
pentru cinci minute. Strigătele 
au continuat alte trei minute 
după care președintele a a- 
nunțat evacuarea galeriei pen
tru public...".

„Aceasta a fost — continuă 
Associated Press — cea mai 
gravă demonstrație din istoria 
O.N.U. întrebat de ce l-au în
trerupt pe Stevenson, unul 
dintre demonstranți a răs
puns : Deoarece el l-a apărat 
pe asasin, pe Hammarskjoeld"

Agenția France Presse men
ționează că s-au înregistrat 21 
răniți.

declarat că „afacerea Lumumba 
a fost încheiată” și că „O.N.U. 
nu trebuie să se amestece".

Mobutu a organizat o adevă
rată hăituire a văduvei lui Pa
trice Lumumba, Opanga Pauline 
Lumumba, și a fiului lui în 
vîrstă de doi ani

După cum relatează corespon
dentul din Leopoldville al zia
rului „Daily Mail", după ares
tarea lui Lumumba, Opanga 
Pauline și fiul ei și-au schimbat 
de 40 de ori domiciliul.

Clipă de clipă, a declarat 
Opanga Pauline Lumumba co
respondentului, mă tem pentru 
viața noastră și nu pot rămîne 
nicăieri mai mult de două nopți. 
Nu am absolut nimic în afară 
de rochia pe care o port, nu am 
bani și trăiesc numai din ajuto
rul pe care mi-1 dau oameni 
neînfricați

Mobutiștii, relevă corespon
dentul, persecută, de asemenea, 
pe toți locuitorii Leopoldville- 
ului care acordă adăpost sau 
vreun alt ajutor văduvei lui Lu. 
mumba și fiului lui.

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres). — La 14 februarie O- 
panga Pauline Lumumba, vădu
va primului ministru al Congo
ului, Patrice Lumumba, împre
ună cu fiu] ei în vîrstă de doi 
ani, a făcut o vizită la Cartie
rul General al O.N.U. din Leo
poldville unde s-a întîlnit cu 
Dayal, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.

Opanga Pauline Lumumba l-a 
rugaț pe Dayal să facă demersuri 
pentru ca trupul lui Patrice Lu
mumba să-i fie predat pentru 
a-1 înmormînta Potrivit cores
pondentului din Leopoldville al 
agenției UPI, Dayal i-a promis 
„ajutorul O.N.U." in această 
problemă.

tranții scandau lozinci înfie- 
rind imperialismul belgian fi 
condamnîndu-l pe secretarul 
general al O.N.U.. D. Ham
marskjoeld.

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Vestea asasinării bestiale a 
primului ministru al Congou
lui, Patrice Lumumba, și a to
varășilor săi de luptă a indig
nat profund pe oamenii mun
cii din Iugoslavia. La 14 fe
bruarie în multe întreprinderi 
din Belgrad au avut toc mari 
mitinguri de protest care s-au 
transformat într-un miting de 
masă.

După mitingul orășenesc a 
avut loc o mare demonstrație 
de protest a locuitorilor Bel
gradului în fața clădirii Am
basadei Beloiei.

BOMBAY 15 (Agerpres). — 
în fața clădirii ambasadei 

belgiene din Bombay a avut 
loc o demonstrație de protest 
împotriva asasinării lui Patri
ce Lumumba. Demonstranții 
au strigai lozinci în sprijinul 
guvernului legal congolez.

al O.N.U. De asemenea V. A. 
Zorin a enumerat propunerile 
U.R.S.S. pentru normalizarea 
situației din Congo, propuneri 
conținute în proiectul de rezo
luție propus de U.R.S.S. Con
siliului de Securitate.

(tonală, incompatibilă cu Car
ta O.N.U., șj drept o încălca
re flagrantă a declarației cu 
privire Ia acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.;

condamnă cu hotărîre ac
țiunile Belgiei care au dus la 
această crimă ;

consideră necesar să se 
aplice Belgiei, precum și agre
sorului. care prin acțiunile 
sale periclitează pacea inter
națională, sancțiunile prevă
zute de articolul 41 al Cartei 
O.N.U. și cere statelor mem
bre ale O.N.U. să aplice neîn
târziat aceste sancțiuni;

obligă comandamentul tru
pelor O.N U. aflate in Congo 
ca, potrivit hotăririi Consiliu
lui de Securitate, să-i areste
ze imediat pe Chombe și Mo
butu, pentru a-i preda justi
ției, să dezarmeze toate uni
tățile armate și jandarmeria 
aflate sub controlul acestora, 
să asigure imediata dezarma
re și îndepărtare din Congo 
a tuturor trupelor belgiene și 
a întregului personal belgian;

hotărăște ca in decurs de o 
lună să înceteze „operația 
O.N.U." in Congo și să retra
gă de acolo toate trupele 
străine, pentru a acorda po
larului congolez posibilitatea 
de a și soluționa singur tre
burile interne :

recunoaște că este necesară 
înlăturarea lui D Hammarsk
joeld din postul de secretar 
general al O.N.U. deoarece a 
fost complice și organizator 
al răfuielii cu oamenii de stat 
din Republica Congo.
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