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tn corpul ziarului:

Demonstrația oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu prilejul 

zilei de 23 August

Adunarea iestivă din Capitală pentru sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei
In seara ziiei de 22 august, la Teatrul de 

Operă și Balet al R.P.R., a avut loc adunarea 
festivă pentru sărbătorirea celei de a 10-a ani
versări a eliberării Romîniei.

Sala teatrului avea un aspect sărbătoresc. 
Scena era împodobită cu drapelele R.P.R. și 
U.R.S.S. Pe fundalul frumos drapat în roșu sínt 
înscrise cu alb datele istorice „1944-1954. Tră
iască 23 August, marea sărbătoare națională a 
poporului romîn“..

Fanfara intonează Imnurile de Stat ale R.P.R. 
și U.R.S.S.

Primiți cu aplauze prelungite, la masa pre
zidiului iau loc tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, 
dr. Petru Groza, Gh. Apostol, N. M. Șveinik, 
membiu supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice, conducătorul delegației Uniunii So
vietice. G. 1. Rudi, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești, general-col :nel 
F. 1. Golikov, membri ai delegației sovietice, 
I. Chișinevschi, Chivu Stoica, Al. Moghioroș, 
Al. B. Mitin. membru al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., general de armată Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, P. Borilă, L. G. Melni- 
kov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, 
C. Pîrvulescu, acad. prof. dr. C. I. Parhon, D. 
Coliu, general-locotenent Al. Drăghici, N. Ceau- 
șescu, M. Dalea, I. Fazekas, Constanța Crăciun, 
general-locotenent L. S.ălăjan, átél ian Moraru, 
acad. 1. Murgulescu, Cornel Fulger, acad. St, 
Vencov, acad. Elle Carafoli, Costache Antoniu, 
artist al poporului, Camil Ressu, artist emerit 
ăl R.P.R,, caporalul Mihai Butureanu, veteran 
al războiului 1877. minerul lui iu Haidu, meca
nicul de locomotivă Ștefan N. Lungu, șeful de 
brigadă de tractoare Vasile Voiehița, maistrul 
crescător de vaci Constantin Adochiței, strun
garul Constantin B. Vasilăche, Eroi ai mun
cii Socialiste, Gh. Mihaliuc. muncitor în 
gospodărie agricolă de stat, Tudor Luchian, 

muncitor în S.M.T., Aur Baicu, colectivist, Gă- 
nea Maria, Gh. Dobrescu, Al. Mînzatu, Eugen 
Tudor, muncitori fruntași.

In sală , se află membri ai guvernului, mem
bri ai C.C. al P.M.R., conducători ai instituțiilor 
centrale, activiști de partid, generali și. ofițeri 
superiori, care au contribuit la realizarea actu
lui de la 23 August și au condus mari unități 
ale armatei noastre în luptele pentru zdrobirea 
fascismului, oameni ai științei, artei și culturii, 
șefi ai cultelor, reprezentanți ai presei romíné 
și străine, oameni ai muncii.'

La festivitate au participat șefii misiunilor 
diplomatice acreditate în R.P.R. și alți membri 
ai corpului diplomatic.

De asemenea au asistat numeroși oaspeți stră
ini dir. diferite țări, invitați ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor culturale cu prilejul zilei 
de 23 August.

Tovarășul dr. Petru Groza rostește cuvîntul 
de deschidere.

Vorbitorul subliniază că istorica victorie a 
Uniunii Sovietice asupra fascismului și elibe
rarea țării noastre au creat condiții ca poporul 
romîn să-și ia soarta în propriile sale mîirti, să 
devină adevăratul stăpîn al țării. Sub conduce
rea partidului, clasa muncitoare, în alianță de 
nezdruncinat cu țărănimea muncitoare, a obți
nut în ultimii zece ani mari succese pe drumul 
construirii socialismului. Dintr-o țară înapoiată 
din punct de vedere economic și cultural, Romî- 
nia s-a transformai* într-o fără cu o industrie 
socialistă înaintată, cu o agricultură în plin 
progres, cu o cultură înfloritoare. Cu nestră
mutată încredere în viitor, oamenii muncii din 
țara noastră muncesc acum cu avînt pentru în
făptuirea vastului program de măsuri elaborate 
de partid pentru dezvoltarea agriculturii, spo
rirea producției bunurilor de larg consum, în ve- 

dereă îmbunătățirii condițiilor de trai ale ma
selor muncitoare.

Poporul nostru este adînc recunoscător glo-t 
riosului popor sovietic, guvernului sovietic și 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al 
căror ajutor multilateral ne a dat putința să 
ducem patria noastră pe calea progresului.

Oamenii muncii din țara noastră salută astăzi 
cu nemărginită bucurie prezența în mijlocul 
nostru a reprezentanților guvernului sovietic și 
ai Partidului Comunist al -Uniunii Sovietice, 
veniți să ia parte la marea noastră • sărbătoare..

Vorbitorul a. arătat apoi că în lupta comună 
pentru pace, poporul nostru consolidează neîn
cetat legăturile frățești cu popoarele din toate 
țările surori de democrație populară. Convinși - 
ele justețea cauzei lor, oamenii muncii din pa
tria noastră nu-și precupețesc eforturile pentru 
a face din Republica Populară Romînă o țară 
înfloritoare. ■ J

Intîmpinat cu aplauze îndelungate ia cuvîn
tul tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, care prezintă 
raportul despre cea de a 10-a aniversare a eli
berării Romîniei de către glorioasa Armată So
vietică și răsturnarea dictaturii fasciste de că
tre forțele patriotice conduse de Partidul Co- ■ 
munist Romîn. Cuvintele tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej sînt în dese rînduri subliniate de a- 
plauzelc puternice ale celor prezenți.

ia cuvîntul tovarășul N. M. Șveinik. Asis
tența întîmpină pe conducătorul delegației 
Uniunii Sovietice cu vii aplauze. Cuvîntareâ sa 
prilejuiește o caldă manifestare de‘ dragoste și 
recunoștință a adunării, față de marea Uniune 
Sovietică eliberatoare.

Prin ovații și aplauze prelungite. oârticipanții 
la adunarea festivă salută textul telegramei a- 
dresate Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. . . ‘4

A fost prezentat apoi un concert festiv.

Cuvînfarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej Cuvînfarea tovarășului N. M. Șvemik

Tovarăși,

Sărbătorim astăzi 
zece ani de la elibera
rea patriei noastre de 

către glorioasele armate 
ale Uniunii Sovietice, 

zece ani de cînd forțele 
populare patriotice, con
duse și organizate de 
Partidul Comunist Ro
mîn, au doborît dicta
tura fascistă, deschi- 
zînd o perioadă nouă 
în dezvoltarea. istorică 
a Romîniei. (Aplauze).

Veacuri de-a rîndul 
pămîntul țării a fost 
stropit cu sîngele văr
sat de poporul nostru 
în lupta sa pentru 
libertate. De multe 
ori vitejia poporului a 

înfrint pe cotropitorii care veneau să 
subjuge Romînia și s-o jefuiască. 
Dar. de fiecare dată, țara încăpea din 
nou în mîini străine, deoarece cla
sele exploatatoare erau gata oricînd 
să negocieze independența țării, Ju
gului otoman i-a urmat jugul impe
rialiștilor occidentali.

Cît de adînc era înfeudată Romînia 
burghezo-moșierească monopolurilor 
imperialiste o arată faptul că în in
dustria petroliferă capitalul străin 
stăpînea 91,9 la sută, în industria 
metalurgică 74 la sută, în industria

gazului și electricității 95 la sută, în 
industria chimică 72 la sută, în in
dustria lemnului 70 la sută ș.a.m.d. 
Cîrdășia burgheziei și moșierimii ro- 
mîne cu imperialiștii germano-fas- 
ciști a aservit și mai mult țara și bo
gățiile ei și a împins Romînia în cri
minalul război antisovietic.

Cu 10 ani în urmă economia romî- 
nească se caracteriza printr-o dez
voltai e relativ slabă a industriei, prin 
starea înapoiată a agriculturii, în care 
dăinuiau puternice rămășițe feudale.

(Continuare în pag. 2-a)

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca, în 
numele Guvernului So 
vietic și al Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist al Uniunii 
Sovietice, în numele. în
tregului popor sovietic, 
să vă salut și să vă fe
licit, și prin Dvs. să feli
cit întreg poporul romîn, 
cu prilejul celei de a 
zecea aniversări a eli

berării Romîniei de sub 
jugul cotropitorilor ger 
mani fasciști și al dic
taturii fasciste trădă
toare a lui Antonescu 
(Aplauze furtunoase și 
ovații).

Acum zece ani, în ur
ma zdrobirii trupelor 
germane fasciste de că 
tre eroica Armată So 
vietică în august 1944, 

în țara voastră au fost create condițiuni 
favorabile pentru lichidarea regimu
lui fascist.

Sub conducerea hotărîtă și cura
joasă a Partidului Comunist Romîn, 
detașamentele înarmate de muncitori 
romîni au arestat la 23 August 1944 
căpeteniile guvernului fascist al 
lui Antonescu, au dezarmat tru
pele fasciste germane aflate în Bu
curești și au; scos Romînia din 
criminala coaliție hitleriștă. Poporui 
romîn iubitor de libertate, însuflețit 
de partidul comunist, a pornit cu ar

ma în mînă la luptă împotriva Germa
niei fasciste.

Moșierii și burghezii din Romînia 
n-au vrut să cedeze oamenilor muncii; 
puterea. Folosind monarhia, care s-a 
menținut în țară, și sprijinindu-se pe 
ajutorui cercurilor guvernante din An
glia și S.U.A., ei au încercat să păs
treze puterea politică în mîinile lor. 
Dar toate aceste încercări au suferit 
un eșec total. In acea perioadă, în

(Continuare in pag. 5-a)
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Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare "din pag. l-a)'

Mizeria maselor largi de oameni ai 
muncii era o caracteristică esențială 
a acestei economii. Criza economică 
din 1929—1933 cu scăderea produc
ției în industria grea și în industria 
ușoară a ascuțit la maximum exploa
tarea clasei muncitoare. Concedierile 
în masă, curbele de sacrificiu, spori
rea masivă a șomajului erau mijloa
cele cu ajutorul cărora burghezia ro
mânească, împreună cu capitaliștii 
străini, aruncau urmările crizei pe 
spinarea clasei muncitoare. Criza in
dustrială s-a împletit cu o criză a- 

I grară, care a aruncat in mizerie pă
turi largi ale țărănimii muncitoare.

Monopolurile imperialiste rezerva
seră Romîniei rolul de anexă agrară 
și de sursă de materii prime a țărilor 
capitaliste dezvoltate.

Acestor stări de lucruri li s-a pus 
capăt odată pentru totdeauna.

23 August este pentru poporul ro
mín cea mai mare sărbătoare națio
nală, deoarece ea a însemnat cotitu
ra spre o schimbare radicală în viața 
sa — de ia regimul burghezo*moșie- 
resc de asuprire și exploatare sălba
tică a maselor muncitoare, de înro
bire politică și economică a țării de 
către puterile imperialiste, la regi
mul democrat-popular, în care po
porul eliberat și-a luat soarta în pro
priile mîini și a devenit singurul și 
adevăratul stăpîs al țării. (Aplauze 
prelungite).

Astăzi, ne amintim cu un senti
ment de emoție și îndreptățită bucurie 
de mărețele evenimente din august 
1944. Ofensiva victorioasă a Armatei 
Sovietice eliberatoare, lovitura zdro
bitoare pe care a dat-o trupelor ger
mano-fasciste din zona lasi-Chișinău, 
a creat condițiile favorabile pentru 
punerea în aplicare a planului de ac
țiune elaborat de Partidul Comunist 
Romín în vedefea răsturnării dicta
turii fasciste.

In condițiile sîngeroasei terori fas
ciste, partidul a unit în jurul său for
țele patriotice populare, a organizat 
și înarmat gărzi patriotice. In pri
măvara anului 1944 a fost făurit Fron
tul Unic Muncitoresc, ceea ce a avut 
drept rezultat întărirea frontului pa
triotic antifascist. In noaptea de 23 
august, executînd directivele partidu
lui comunist, gărzile patriotice înar
mate au arestat căpeteniile guvernu
lui fascist trădător și au trecut. îm
preună cu unitățile armatei, la dezar
marea trupelor germano-fasciste, la 
apărarea fabricilor și uzinelor, la o- 
cuparea instituțiilor publice care se 
aflau în mîinile fasciștilor în Bucu
rești și în alte localități.

La 23 august, poporul romín, în 
sînul căruia clocotea ura împotriva 
criminalului război antisovietic, îm
potriva sîngeroasei dictaturi fasciste, 
împotriva înrobitorilor hitleriști, a 
sfărîmat cătușele alianței cu Germa
nia fascistă, pe care burghezia și mo- 
șierimea romînă i-o impusese. Armata 
romînă s-a alăturat cu elan Armatei 
Sovietice în marea luptă eliberatoare 
de zdrobire a fascismului. Patruspre
zece divizii romîne, în frunte cu di
vizia de voluntari Tudor Vladimires- 
cu-Debrețin, formată pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, divizii încadrate 
in Frontul II Ucrainean, au acoperit 
cu glorie steagurile lor în luptele 
duse împotriva armatelor hitleriste.

Faptele de arme ale diviziilor ro
mîne au fost în repetate rîndurj ci
tate în ordinele de zi ale înaltului Co
mandament Sovietic. Mii de soldați 
ș* ofițeri romîni au fost decorați cu 
ordine și medalii romîne și sovietice.

Zeci de mii de ostași romîni și-au 
vărsat sîngele, alături de ostașii so
vietici, pentru zdrobirea jugului fas
cist.

Niciodată nu se vor șterge din a- 
mintirea poporului nostru glorioasele 
fapte de arme ale ostașilor sovietici 
și romîni care și-au dat viața pentru 
eliberarea Romîniei, pentru dobîndi- 
rea independenței Romîniei. pentru 
fericirea poporului nostru muncitor. 
(Aplauze puternice).

; In timp ce ostașii romîni luptau 

vitejește pe front, forțele reacționare 
din țară, cu sprijinul cercurilor im
perialiste, puneau ia cale un complot 
în vederea menținerii Romîniei sub 
jugul imperialist

Dar complotul imperialist a fost 
zădărnicit de masele populare'orga
nizate și conduse de partid.

Perioada de după 23 august 1944 
a fost o perioadă istorică clocotitoa
re, în cursul căreia clasa muncitoare, 
însuflețită de un uriaș avînt revolu
ționar, s-a afirmat ca forța conducă
toare a poporului. Sub steagul parti
dului clasei muncitoare au fost atrași 
în luptă milioane de oameni ai mun
cii de la orașe și sate.

Uneltirile reacțiunii burghezo-mo- 
șierești, pentru a izola țărănimea de 
clasa muncitoare, au fost dejucate și 
înfrînte. Partidul a mobilizat clasa 
muncitoare în sprijinul țărănimii, 
care a trecut la exproprierea pămân
turilor moșierești pe cale revoluțio
nară, și împărțirea lor la țăranii fără 
pămînt și cu pămînt puțin. Făurirea 
alianței dintre clasa muncitoare si 
țărănimea muncitoare a decis soarta 
bătăliei pentru putere și la 6 martie 
1945 a fost instaurat guvernul demo
cratic, în care clasa muncitoare avea 
rolul conducător. (Aplauze).

Partidele reacționare burghezo-mo- 
șierești, la ordinul stăpînilor lor im
perialiști. s-au coalizat, intensificîn- 
du-și activitatea de sabotare a efor
tului militar în spatele uneia din prin
cipalele fronturi ale Armatei Sovie
tice, cît și de provocare a haosului 
economic și financiar și de agravare 
a situației materiale a maselor mun
citoare, cu nădejdea de a slăbi în a- 
cest fel avîntul de luptă al maselor 
și sprijinul entuziast pe care îl acor
dau partidului.

Partidul a chemat masele popu
lare să-și încordeze forțele în vede
rea asigurării aportului Romîniei la 
înfrîngerea Germaniei hitleriste, în 
vederea zădărnicirii sabotajului ca
pitalist și pentru refacerea economiei 
distruse de război. Datorită efortului 
eroic al clasei muncitoare și al între
gului popor muncitor, programul ela
borat de partid pentru redresarea e- 
conomică și lichidarea inflației a fost 
aplicat cu succes. Economia țării a 
fost scoasă din haosul în care tin
deau să o tirască dușmanii poporu
lui. Repetatele încercări ale reacțiu
nii de a submina regimul democrat 
și de a recuceri pozițiile pierdute au 
fost zdrobite prin lupta maselor. Pro
cesul de demascare, izolare și zdro
bire a partidelor reacționare burghe- 
zo-moșierești a fost dus pînă la ca
păt. și la 30 Decembrie 1947 a fost 
lichidată monarhia și proclamată Re
publica Populară Romînă.

Victoria istorică, dobîndită de U- 
niunea Sovietică în cel de-al do dm 
război mondial, a creat condițiile pen
tru ca poporul nostru să-și poată lua 
soarta în propriile mîini și să-și fău
rească o orînduire socială și de stat 
conform cu voința sa.

De aceea, astăzi cînd sărbătorim 
zece ani de viață liberă a patriei, po
porul romîn își exprimă recunoștința 
cea mai profundă față de marele po
por sovietic eliberator, față de glo
riosul Partid Comunist al ’Jniunii 
Sovietice și față de guvernul „uvietic. 
(Aplauze furtunoase).

Tovarăși.

După răsturnarea monarhiei și 
proclamarea Republicii Populare Ro
mîne, partidul și guvernul nostru au 
trecut la înfăptuirea actului revolu
ționar al naționalizării principalelor 
mijloace de producție în industrie și 
transport, cît și al sistemului bancar, 
luînd astfel ființă tw puternic sector 
socialist în economia noastră. In a- 
cest sector, relațiile de producție noi, 
socialiste, se află în concordanță cu 
caracterul forțelor de producție. In 
locul legilor economiei capitaliste, 
care și-au pierdut puterea, în secto
rul socialist au înecput să acționeze 
legi noi, specifice orînduirii socialis
te. ca legea economică fundamentală 
a socialismului și legea dezvoltării 

planice, proporționale, a economiei 
naționale.

începe astfel perioada construirii 
bazei economice a socialismului în 
țara noastră. In această perioadă, 
dezvoltarea economică are loc în con
dițiile coexistenței a trei sectoare e- 
conomice: sectorul socialist, sectorul 
privat-capitalist și sectorul micii pro
ducții de mărfuri. Intre sectorul so
cialist și cel capitalist se duce o luptă 
care are drept rezultat creșterea și 
întărirea continuă a sectorului socia
list din economie pe calea industria
lizării socialiste și a transformării 
socialiste a agriculturii, prin atrage
rea micii producții de mărfuri pe fă
gașul socialismului. Construirea ba
zei economice a socialismului are loc 
prin lărgirea continuă a formelor so
cialiste în toate ramurile economiei 
naționale. Obiectivul politicii econo
mice a partidului și guvernului, po
litică întemeiată pe cerințele legii e- 
conomice fundamentale a socialismu
lui, este ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și cultural al oa
menilor muncii din țara noastră. (Vii 
aplauze).

Dezvoltarea industriei socialiste a 
luat un mare avînt în anii puterii 
populare. Producția industrială, care 
în 1949 atinsese nivelul de producție 
antebelic, a depășit simțitor acest ni
vel în anii următori; astfel, în 1953, 
producția industrială a depășit de 
2j/2 ori nivelul producției din 1938. 
In același timp a crescut continau 
ponderea sectorului socialist în in
dustrie, astfel că el reprezintă astăzi 
aproape 99 la sută, sectorul capitalist 
în industrie fiind redus la 1 la sută. 
Aceasta înseamnă că în industrie pro
blema ,,care pe care" a fost rezolvată 
în mod definitiv și irevocabil în fa
voarea socialismului. (Aplauze pu
ternice).

In primii ani de economie planifi
cată (1949—1953) a crescut conside
rabil greutatea specifică a producției 
mijloacelor de producție. Din 19*54, 
ritmul de creștere al producției bunu
rilor de consum depășește ritmul de 
creștere al producției mijloacelor de 
producție, conform hotărîrii plenarei 
C.C. al P.M.R. din august 1953. A- 
ceeași linie se va urma și în 1955.

In această perioadă, pe lingă dez
voltarea puternică a ramurilor indus
triale existente, în țara noastră au 
fost create noi ramuri industriale: 
construcția de mașini electrice, con
strucția de mașini și unelte agricole, 
construcția de utilaj petrolifer și mi
nier, construcția de mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalelor, industria 
de coloranți, industria chimico-farma- 
ceutică, ș.a. Baza tehnică a indus
triei noastre s-a întărit și lărgit, ea 
fiind în stare să producă o mare parte 
din mașinile, uneltele și bunurile de 
consum metalice necesare țării noas
tre. In prezent, industria noastră me
talurgică este’în măsură să utileze 
industria petroliferă și minieră cu 
cea mai mare parte din instalațiile 
și agregatele necesar, acestora.

O deosebită însemnătate are faptul 
că industria noastră metalurgică este 
in stare să utileze agricultura cu o 
mare parte din mașinile și uneltele 
agricole necesare. Producem astăzi 
în Romînia tractoare cu șenile, ba
toze de cereale, cultivatoare, discui- 
toare, semănători, secerători-legători, 
care nu s-au produs niciodată în ve
chea Romînie burghezo-moșierească. 
Este în curs de însușire producția 
tractorului pe roți MTZ (Bielorus) și 
a camionului „Zis“. In același timp 
industria noastră produce în cantitate 
din ce în ce mai mare piesele de 
schimb necesare mașinilor agricole.

Ca urmare a dezvoltării întreprin
derilor existente și a creării de între
prinderi noi, atît în ramurile indus
triei grele cît și în ramurile indus
triilor ușoară și alimentară există 
mari rezerve de capacitate pentru o 
însemnată creștere a producției bu
nurilor de consum. Folosirea acestor 
rezerve constituie una din sarcinile 
imediate în vederea sporirii produc
ției bunurilor de consum, în scopul 
îmbunătățirii nivelului de trai al oa
menilor murgii din țara noastră- Re

lațiile de producție socialiste permit 
an de an îmbunătățirea folosirii ca
pacităților de producție, îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a acestora.

Planul de electrificare se realizea
ză cu succes. Construirea centralelor 
termo și hidroelectrice, construirea și 
extinderea rețelelor de transport a e- 
nergiei electrice asigură nevoile cres- 
cînde de energie electrică ale indus
triei noastre. Este în curs electrifica
rea satelor, energia electrică este fo
losită pentru electrificarea ariilor și 
pentru alte nevoi ale agriculturii. 
Toate acestea confirmă justețea poli
ticii partidului nostru, care a întoc
mit la timp planul decenal de elec
trificare a țării și a urmărit în mod 
stăruitor îndeplinirea iui. Puterea e- 
lectrică instalată și în curs de insta
lare permite dezvoltarea celorlalte 
lamuri ale economiei naționale, fiind 
cu un pas înaintea lor.

Noile relații de producție din in
dustrie s-au dovedit a fi motorul unei 
dezvoltări furtunoase a forțelor de 
producție. La sfîrșitul anului 1953, in
dustria socialistă producea peste 9 
milioane tone țiței pe an, aproape 
odată și jumătate mai mult ca în 
1938, cca 6 milioane tone cărbuni, 
de 2 ori mai mult ca, în 1938, 720.000 
tone oțel, de 2V2 ori mai mult ca în 
1938, 450.000 tone fontă, aproape de 
3V2 ori față de 1938, peste 3.400 mi
lioane kilowatt ore de energie electri
că, de 3 ori mai mult ca în 1938, 
3.500 milioane metri-cubi gaz metan, 
de peste 10 ori mai mult ca în 1938.

S-a dezvoltat puternic baza de ma
terii prime a industriei. Producția mi
nereurilor de fier a fost în anul 1953 
de aproape 5 ori mai mare ca în 
1938, a piritei de 3 ori, a minereuri

lor de mangan de 3 ori, a minereu
rilor cuprifere de 15 ori.

In industria chimică, aflată în plină 
dezvoltare, producția de acid sulfu
ric, sodă caustică și sodă calcinată 
este aproape dublă față de 1938. iar 
cea de negru de fum de peste 13 ori 
mai măre.

Industria bunurilor de consum pro
duce de peste 2,5 ori mai multe fire 
de bumbac, de peste 2 ori mai multe 
țesături de lină, de peste 2 ori mai 
multă încălțăminte de piele, de 2,5 
ori mai multe articole de sticlărie.

A început fabricarea în serie a bi
cicletelor și a aparatelor de radio ro- 
mînești. Industria alimentară produ
ce de peste 6 ori mai multe paste făi
noase, de aproape 3,5 ori mai multe 
uleiuFi comestibile, de 1,2 ori mai 
mult zahăr, de aproape 4 ori mai mult 
săpun decît în 1938.

Planul cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale a R.P.R. prevede 
înzestrarea industriei noastre cu u- 
nelte de producție moderne și meca
nizarea procesului de muncă. In a- 
cești aproape patru ani au fost create 
puternice întreprinderi noi în toate 
ramurile de producție, iar întreprin
derile vechi au fost înzestrate cu u- 
tilaje perfecționate.

Ajutorul tehnic al Uniunii Sovie
tice. colaborarea cu țările de demo
crație populară au permis dotarea in
dustriei noastre cu mașini de înaltă 
tehnicitate. Aceasta a permis crește
rea productivității muncii, astfel încît 
în amil 1953 productivitatea muncii 
în industrie a crescut cu 38 la sută 
față de anul 1950.

întărirea continuă a clasei munci
toare. ridicarea nivelului său de cuil- 
tură generală și cunoștințe tehnice 
au o însemnătate hotărîtoare Dentru 
dezvoltarea sociăl-politică a țării noas
tre. pentru construirea socialismului.

Din toate succesele obținute în a- 
eeastă perioadă unul din cele mai de 
seamă este faptul că ara reușit să 
formăm mii de noi conducători ai in
dustriei, zeci de mii de cadre tinere, 
de muncitori calificați și de tehnicieni 
care, alături de muncitorii și tehni
cienii vechi și-au însușit tehnica 
nouă și au făcut să progreseze indus
tria noastră socialistă.

In agricultura noastră există asj 
tăzi trei sectoare: sotialist, al micii

(Continuare in pag. 3-a)
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producții de mărfuri și capitalist. Sec
torul socialist în agricultură este în 
continuă creștere, cuprinzînd peste 20 
la sută din suprafața arabilă a țării. 
In acești am s-au creat, pe baza li
berului consimțământ al țăranilor 
muncitori 2048 gospodării agricole 
colective cu o suprafață totală de 
85G.000 ha. și 2384 întovărășiri pe o 
suprafață de peste 270.000 ha. Gos
podăriile de stat, gospodăriile colec
tive și întovărășirile obțin recolte su
perioare gospodăriilor individuale ale 
țăranilor muncitori.

Față de acum zece ani, cînd aproa
pe 7 la sută din numărul proprieta
rilor agricoli — moșieri și chiaburi — 
stăpîneau aproape 35 Ia sută din to- 
taiul suprafeței agricole a țării, as
tăzi pămintul se află în stăpînirea 
celor ce-1 muncesc. In urma reformei 
agrare și a celorlalte schimbări ce 
au avut ioc în agricultură, principala 
cantitate de producție marfă nu mai 
este produsă de moșieri și chiaburi, 
ci de țăranii muncitori. Aceasta con
stituie o importantă victorie obținută 
de țărănimea muncitoare cu sprijinul 
frățesc al clasei muncitoare, al sta
tului democrat-popular, victorie care 
stă la baza îmbunătățirii simțitoare 
a traiului țărănimii muncitoare.

Principalul factor care a contribuit 
la obținerea acestor rezultate îl con
stituie înzestrarea agriculturii cu un 
număr crescînd de tractoare ș: ma
șini agricole, in vederea creării unei 
puternice baze tehnico-materiale. ne
cesare creșterii producției agricole și 
transformării socialiste a satului.

Numărul tractoarelor și mașinilor 
agricole a fost sporit considerabil: 
față de circa 4.906 tractoare conven
ționale în 1950 avem in prezent peste 
25.0110 tractoare convenționale. Nu
mai în anii 1949-1954 agricultura a 
fost dotată cu peste 13.000 pluguri 
de tractor, cu peste 5.000 semănători 
cu tracțiune mecanică, cu 6.000 cul
tivatoare, cu 3.000 secerători-legă- 
tori. Combinele, care in trecut nu se 
foloseau în agricultura noastră, sînt 
astăzi în număr de peste, 1.000.

Numărul stațiunilor de mașini și 
tractoare a crescut la 220, fiind as
tăzi în măsură să inecanizeze o bună 
parte din muncile agricole de bază 
în sectorul socialist și să dea un spri
jin dm ce în ce mai puternic țărăni
mii muncitoare cu gospodării indi
viduale.

La obținerea unei producții cres- 
cînde la hectar a contribuit extinde
rea aplicării agrotehnicii, a folosirii 
îngrășămintelor naturale și minerale, 
a semințelor de soi.

in structura culturilor agricole au 
avut loc însemnate schimbări calita
tive. S-a dezvoltat producția de plan
te textile și de plante uleioase. Bum
bacul se cultivă astăzi în mai multe 
regiuni ale țării, constituind tot mai 
mult o bază proprie trainică de mate
rie primă pentru industria noastră 
textilă.

Cu zece ani în urmă șeptelul se 
afla considerabil redus. In ultimii ani 
efectivele de animale au crescut, fă- 
cîndu-se eforturi pentru sporirea nu
mărului lor, ca să poată fi îmbună
tățită aprovizionarea populației cu 
cârne și alte produse animale.

Rolul cadrelor calificate, de ingi
neri. agronomi, tehnicieni agricoli, 
tractoriști, zootehnicieni, este hotărî- 
tor pentru dezvoltarea agriculturii și 
a creșterii animalelor. Numărul ca
drelor de specialiști pentru agricultu
ră a crescut considerabil. Față de 
1938, cînd exista un inginer agronom 
la 12.500 ha., astăzi revine un ingi
ner agronom la 2.000 hectare.

Partidul și guvernul îndreaptă prin
cipalele eforturi spre lichidarea rămi- 
nerii în urmă a agriculturii și spori
rea producției bunurilor de consum, 
în vederea ridicării nivelului de trai 
a! oamenilor muncii.

Succesele dobîndite în domeniul 
industriei grele — care va fi dezvol
tată mai departe în mod rațional, ne
forțat — au creat o temelie trainică 

pentru ca, într-un timp relativ scurt, 
să se realizeze, în interesul maselor 
muncitoare, o creștere rapidă a pro
ducției agricole și a producției obiec
telor de consum.

Proiectul pentru Directivele Con
gresului al 11-lea al P.M.R. cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani prevede măsuri pen
tru identificarea și valorificarea tu
turor rezervelor de pămînt. astfel ca 
în 1956 suprafața arabilă a țării să 
crească pînă la 10 milioane hectare.

Aceasta ne va da posibilitatea să 
extindem suprafețele culturilor prin
cipale, cum sînt grîul și în special po
rumbul, precum și a plantelor tehnice 
și alimentare, de asemenea să mărim 
în mod corespunzător suprafețele pă
șunilor și fînețelor naturale și artifi
ciale la nivelul nevoilor de furajare 
a animalelor.

Pentru dezvoltarea agriculturii so
cialiste sînt necesare importante in
vestiții. Pînă în anul 1953 investițiile 
acordate agriculturii au fost insufi
ciente, ceea ce explică într-o măsură 
rămînerea în urmă a acestei ramuri 
a economiei. Incepînd din anul trecut 
volumul investițiilor în agricultură a 
crescut simțitor, iar pentru anul a- 
cesta se prevede realizarea unui vo
lum de investiții și construcții cu pes
te 70 la sută mai mare decît în 1953. 
Creșterea din an în an a investițiilor 
din agricultură trebuie să servească 
creșterii productivității în agricultu
ră, obținerii unor recolte bogate, spo
ririi șeptelului și măririi producției 
animale.

Proiectul de Directive prevede creș
terea în apropiații 2-3 ani a produc
țiilor globale la culturile de bază :

La cereale pînă la 10.500.000 tone 
față de 4.530.000 tone,, obținute în 
medie, pe an iu perioada 1949/1953 
si fată de 8.800.000 tone planificate 
pe 1954;

La plantele leguminoase pînă la 
206.000 tone față de 97.000 tone în 
perioada 1949/1953 și 172.000 tone 
planificate pe 1954;

La plante tehnice pină la 3.020.000 
tone față de 1 700.000 tone în peri
oada 1949/1953 și față de 2.640.000 
tone planificate pe 1954;

La cartofi și legume pînă la 
5.640.000 tone față de 3.190.000 tone 
medie pe anii 1949/1953 și 4.949.000 
tone planificate pe 1954;

Furajele cultivate pînă la 6.340,000 
tone față de 2.100.000 tone medie în 
perioada 1949/1953 și față de 4.870.000 
tone planificate pe 1954.

Suprafața viilor va ajunge la: 
257.500 hectare față de 227.000 cit 
avem astăzi; iar în plantațiile de 
pomi se prevăd 96.000.000 pomi fruc
tiferi, față de 53.000.000 cît avem as
tăzi.

Măsurile prevăzute pentru dezvol
tarea continuă a creșterii animalelor 
vor asigura: crearea bazei furajere 
corespunzătoare, aplicarea metodelor 
superioare de creștere, asistență și 
îndrumare zootehnică permanentă și 
calificată și participarea efectivă a 
stațiunilor de mașini și tractoare pen
tru mecanizarea muncilor grele din 
zootehnie, care vor duce la sporirea 
numerică a șeptelului și mărirea pro
ducției de carne, lapte, lînă și alte 
produse animale.

înzestrarea stațiunilor de mașini șl 
tiactoare și încadrarea lor cu cadre 
bine calificate vor mări capacitatea 
tehnică și organizatorică a S.M.T.- 
urilor, pentru o cît mai largă meca
nizare a proceselor de producție din 
gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile agricole și pentru cuprin
derea unui volum cît mai mare din 
lucrările agricole de bază ale secto
rului particular. *

Pentru îmbunătățirea acthității 
gospodăriilor agricole de stat se pre
văd măsuri pentru justa folosire a 
terenului și pentru mărirea produc
ției vegetale și animale.

Suprafața arabilă’ la G.A.S. va 
crește în 1956 la 700.000 ha. față de 
660.000 hectare cît este astăzi.

Datorită mecanizării proceselor de 

producție, pe lîngă faptul că vă creș
te producția cantitativ și calitativ, se 
va diminua în mod simțitor necesarul 
de forțe de muncă, care astăzi con
stituie una din greutățile cele mai 
mari ale sectorului agricol de stat.

Directivele cuprind recomandări 
pentru consolidarea economică, orga
nizatorică și politică a gospodăriilor 
agricole colective și întovărășirilor 
agricole.

De asemenea se prevede mărirea 
investițiilor la cca. 3 miliarde lei in 
anul 1955 și cca. 4 miliarde lei in 
anul 1956 pentru dezvoltarea agri
culturii și creșterii animalelor.

La baza întregului program de mă
suri privitor la dezvoltarea agricul
turii și creșterii animalelor a stat 
principiul cointeresării materiale a 
producătorilor în scopul măririi pro
ducției agricole, pentru ca după pre
darea cotelor obligatorii către stat 
și livrarea cantităților contractate 
producătorii să poată pune in vînzare 
în piețe, tîrguri și oboare surplusul 
de produse peste nevoile lor gospo
dărești.

Tovarăși,

încă în 1947 au aparut în țara 
noastră, primele iorme ale comerțului 
socialist, care a obținut succese im
portante. După 1948, comerțul de stat 
și cooperatist a luat o mare amploa
re. Volumul circulației mărfurilor, 
prin rețeaua socialistă a depășit . în 
1951 — 15 miliarde lei, în 1953 — 
19 miliarde lei, iar în 1954 șe pre
vede realizarea a cca. 22 miliarde lei.

Odată cu dezvoltarea comerțului 
socialist s-a intensificat schimbul 
dintre oraș și sat, mai ales pe calea 
cooperației de consum. In 1953 vo
lumul mărfurilor desfăcute de cooper 
rația de consum a depășit T'mHiaKtefc 
lei. O însemnătate deosebită a luat 
comerțul de întîmpinare, prin caré se 
schimbă mărfuri agricole alimentare 
cu produse industriale, la 0rețiiri con
venabile. Ca urmare a măsurilor de 
cointeresare a țărănimii la mărirea 
producției agricoie și ajutorului dat 
de stat, apar pe piața țărănească 
cantități mai mari de mărfuri agro- 
aiimentare. iar în ultimul timp se în
registrează tendința de scădere a pre
țurilor pe această piață.

In cadrul cantității totale de măr
furi desfăcute prin rețeaua comerțu
lui socialist a crescut greutatea spe
cifică a mărfurilor alimentare, ceea 
ce influențează în sens favorabil și 
prețurile produselor alimentare pe 
piața țărănească.

In scopul măririi producției agri
cole se prevede pentru anul 1954 și 
următorii ani o socrire însemnată a 
vînzărilor de unelte agricole manuale 
și a mașinilor agricole cu tracțiune 
animală către țărani, prin rețeaua co
merțului socialist

O însemnătate deosebită in dezvol
tarea economiei noastre a avut-o in
troducerea monopolului de stat al co
merțului exterior. Volumul schimbu
rilor externp a crescut considerabil 
în cursul ultimilor ani. îndeosebi cu 
Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară. Au fost încheiate a- 
Corduri comerciale și convenții de 
schimb cu peste 40 de țări capitaliste. 
R.P.R. este dispusă să dezvolte schim
burile externe cu oricare țară în con
dițiile egalității depline și avantaje
lor reciproce.

După actul naționalizării din 1948 
venitul nostru național a crescut an 
de an. fiind în 1953 de peste 2 ori 
mai mare decît în 1948.

Partea venitului național provenită 
din sectorul socialist a crescut și mai 
mult. In felul acesta, participarea sec
torului socialist în crearea venitului 
național a ajuns în 1953 la aproape 
trei sferturi din totalul venitului na
țional.

S-a schimbat fundamental distri
buirea venitului național. Astăzi par
tea covîrșitoare a venitului național 
se repartizează în interesul celor ce 
muncesc, atît direct sub forma venitu- 
iilor personale, cît și indirect pe ca

lea finanțării dezvoltării economiei 
naționale și a cheltuielilor socio
culturale.

Datorită creșterii continue a veni
tului național și a lichidării consu
mului parazitar al fabricanților și 
moșierilor, s-au putut aloca an de an 
fonduri din ce în ce mai mari pentru 
lucrări capitale. Volumul lucrărilor 
capitale economice și social-cultural? 
a fost în 1953 de trei ori mai mare 
decît in 1949. Fondurile învestite 
în acești ani în industrie au- început 
să dea road? prin creșterea producției 
industriale, datorită lărgirii și recon
struirii- întreprinderilor vechi, cît și 
intrării în funcțiune a numeroase noi 
întreprinderi moderne, dintre care 

: .numai în industria republicană peste 
.80.

Trebuie menționat totodată că, așa 
cum a'constatat plenara - din august 
1953, ritmul de investiții a fost forța: 
Plenara a stabilit o reducere a părții 
din venitul național destinată inves
tițiilor și o mai rațională împărțire 
a investițiilor pe ramurile economiei 
naționale; îndreptînd mijloace impor
tante pentru dezvoltarea agriculturii.

Prin stabilirea amplasamentelor 
noilor întreprinderi industriale a fost 
îmbunătățită vechea repartizare teri
torială, moștenită de la regimul bur- 
ghezo-moșieresc, apropiind industria 
de sursele de materii prime și de cen- 
treU-'de consum și dînd un suflu de 
viață nouă regiunil-or rămase ecouri- 
miceste în urmă-

Astfel, în Moldova se dezvoltă un 
mare bazin petrolifer, se construiește 
ptlicrnica- hidrocentrală de la Bicaz. 
Au fost construite și puse în funcțiune 
întreprinderi noi : termocentrala de la 
Comănesti. uzinele textile ..Moldova”. 
g fabrică-de ciment cu o’ apiacitetft dc 
nroducție egală cu întreaga ‘nr’o8ti8ție 
de ciment a țării noastre din anul 
1Q3S o fabrică modernă de rulmenți 
si a'tele. In cursul anului viitor, țara 
va fi aprovizionată cu penicilină fa
bricată în noua întreprindere care se 
construiește în regiunea lași.

In toate domeniile construcției eco
nomic?. noi am primit din partea 
Uniunii Sovietice un neprețuit aiutor 
în utilaje, materii prime, semifabri
cate, în specialiști de înaltă calificare 
Frățescul ajutor acordat de U.R.S.S. 
poporului nostru în opera de cons
truire a socialismului este o pildă 
înaltă de internaționalism, un exem
plu al relațiilor de tip. nou statornicite 
între țările lagărului sociM’st. (Aplau
ze furtunoase).

Tovarăși,

întreaga producție socialistă din 
tara noastră este subordonată scopu
lui principal al regimului democrat- 
no.Dular : crearea buneistări a poporu
lui.

In cei zece ani de la eliberare a 
avut loc o îmbunătățire simțitoare a 
nivelului de trai material si cultural 
al oamenilor muticii de la orașe și 
sate.

Clasa muncitoare a încetat să mai 
fie o clasă exploatată, devenind clașa 
conducătoare în stat, stăpînă’oe mij
loacele de producție din industrie, pe 
bănci, transporturi etc.

A fost lichidat șomajul și crizele 
economice, a dispărut teama de ziua 
de mîine. Număriil muncitorilor aflați 
în producție crește an de an. El este 
astăzi de aproape 2 ori mai mare de
cît în 1949 — anul primului nostru 
plan de stat.

Avîntul întrecerii socialiste, creș
terea mișcării inovatorilor, desfășura
rea largă a inițiativei creatoare în 
producție exprimă noua atitudine față; 
de muncă a clasei muncitoare elibe
rate de exploatare.

In prima jumătate a acestui an, ve
nitul mediu al muncitorilor a crescut 
cu 15 la sută în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Statui eh-eL

__ (Continuare in pag. 4-a)
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tuiește în fiecare an sume importante 
pentru asigurări sociale, pentru săne 
tatea și învățămîn-tul muncitorilor și 
funcționarilor. Astfel, asistența medi
cală pentru muncitori și funcționari 
este gratuită, sute de mii de oameni 
ai muncii se odihnesc anual în casele 
de odihnă în localități climaterice, oa
menii muncii au asigurate pensii plă
tite de stat la bătrînețe sau în caz de 
pierdere a capacității de muncă. Sta
tul asigură spitalizare gratuită femeii 
muncitoare în caz de naștere, concediu 
cu plată înainte și după naștere; acordă 
ajutoare mamelor cu mulțî copii și 
mamelor singure, asigură învățămîn
tul gratuit în școala elementară pen
tru copiii oan erelor muncii, acordă 
burse tineretului studios.

Numai în anul 1953, cheltuielile 
social-culturale au reprezentat peste 
5 miliarde lei, de circa 8 ori mai mult 
decît în anul 1948. In centrele indus
triale s-au construit și se construiesc 
cartiere și blocuri muncitorești. Ase
menea măsuri social-culturale sînt de 
reconceput în condițiile capitalismu
lui. <9

S-au schimbat nu numai condițiile 
de viață, ci și condițiile de muncă ale 
muncitorilor și funcționarilor. Condi
țiile de muncă din întreprinderi ex
primă grija regimului pentru sănăta
tea și securitatea muncitorilor. Statul 
a cheltuit sume însemnate pentru pre
venirea accidentelor și îmbolnăvirilor, 
pentru ușurarea muncilor grele;

Succese de seamă au fost obținute 
în ridicarea r-ive1uhii da trai material 
și cultural al țărănimii muncitoare. 
A rămas de domeniul trecutului viața 
grea, amară, din satul în care domnea 
moșierul cu jandarmii și vechilii săi. 
Față de proasta alimentație, care dă 
dea naștere unor fenomene de degra
dare biologică în masa țărănimii, as
tăzi consumul populație! rurale s-a 
îmbunătățit ; a crescut consumul de 
produse vegetale pe cap de locuitor în 
anul 1953 față de anul. 1938, cu circa 
50 la sută la pTîu, secară și porumb, 
și cu circa 150 la sută la cartofi. La 
colectiviști, creșterea esta și mai în
semnată. In sate s-au construit nume
roase școli, spitale, dispensare, case 
de naștere, puncte sanitare.

Sporirea simțitoare a consumului 
populației de Ia orașe și sate, dubla
rea numărului muncitorilor din orașe 
și centre industriale, precum și creș
terea continuă a nevoilor și cerinței >r 
oamenilor muncii care s-au ridicat în 
anii puterii populare la o. viață demnă, 
omenească, pun în fața partidului și 
a statului democrat-popular probleme 
deosebit de complexe.

In spre rezolvarea acestor probleme 
și în primul rînd în spre lichidarea 
lipsurilor care mai există în aprovi
zionarea oamenilor muncii cu produse 
agro-alimentare și alte produse 
de larg consum, sînt îndreptate măsu
rile luate de partid și guvern pe baza 
indicațiilor plenarei C.C. din august 
1953.

In anii puterii populare au luat un 
mare avînt cultura, știința, arta.

Analfabetismul — greaua moștenire 
lăsată de moșieri și capitaliști — 
este aproape lichidat. Școlile de toate 
gradele au devenit cu adevărat acce
sibile oamenilor muncii si fiilor lor : 
numărul școlilor și institutelor de tot 
felul, al elevilor și studenților a cres
cut considerabil.

Cultura, arta, sportul au devenit un 
bun al oamenilor muncii. Peste 6.000 
de cluburi și colțuri roșii muncitorești 
si peste 12.000 cămine culturale să
tești, mii de biblioteci, numeroase săli 
da spectacol și baze sportive stau la 
dispoziția oamenilor muncii. Ziarul, 
carlea, radio ul, filmul, cluburile și 
echipele artistice au intrat în viața 
de zi cu zi a oamenilor muncii.

Au dispărut vremurile cînd cărtu
rarii noștri erau tratați cu nepăsare 
și dispreț și lipsiți adesea de cele mai 
elementare condiții de trai și activi
tate creatoare. Regimul democrat- 
popu’ar a creat condiții deosebit de 

favorabile activității științifice și lite
rar-a* tistice. Niciodată oamenii de 
știință, scriitorii și artiștii nu s-au bu
curat de asemenea posibilități de via
ță și de muncă, de atîta cinstire și dra
goste ca astăzi, în condițiile regițnulu- 
democrat-popular, intaresat vital în 
progresul creației științifice și artis
tice.

Premiile de Stat decernate anual 
demonstrează contribuția tot mai în
semnată a oamenilor de știință la dez
voltarea forțelor de producție în in
dustrie și agricultură, rezultatele rod
nice ale colaborării creatoare dintre 
savanți și practicieni, realizările re
marcabile ale oamenilor de cultură 
vîrstnici și tineri — scriitori, muzi
cieni, artiști plastici, cinematografiști 
autori și artiști dramatici.

Prețuind munca nobilă a intelectua
lității noastre creatoare, poporul cere 
oamenilor științei și culturii sa țină 
pasul cu viața, să răspundă proble
melor noi, arzătoare, rdicate de 
viață, de cerințele construcției so 
cialiste, să creeze noi opere știin
țifice și artistice de valoare, ca
pabile să-l ajute și să-l însuflețească 
în lupta pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, pentru un avînt 
puternic al industriei și agriculturii, 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de viață material și cultural al mase
lor muncitoare.

Tovarăși,

Succesele obținute pe toate tărî- 
murile de poporul nostru în acești 10 
ani sînt rodul muncii eroice a clasei 
nc-astr:- muncitoare, a țărănimii noa
stre muncitoare, a intelectualității ță 
rii noastre, rodul uriașului avînt al 
forțelor creatoare ale poporului, deve
nit stănîn ne soarta sa.

văcfnd bilanțul marilor realizări 
dobîndite de poporul romîn și mir.o 
ritățile naționale, noi sîn-tem conștient’ 
j,, --reinile importante care ne sta 
în față.

Marele Lenin ne învață că princî 
piui fundamental al construirii socia 
lismului este alianța dintre clasa mun- 
citom • și țărănimea muncitoare șl 
asigurarea rolului conducător al cla
sei muncitoare în această alianță.

întărirea continuă a alianței mun- 
citorești-țărănești a fost și rămîne sar
cina primordială a partidului și gu
vernului, Trebuie să mobilizăm toate 
forțele pentru a înfăptui programul de 
măsuri în vederea unei simțitoare ri
dicări a producției agricole în urmă
torii 2-3 ani, program expus în proiec
tul de Directive ale celui de al Il-lea 
Congres al P.M.R. Trebuie să asigu
răm un belșug de produse agricole 
vegetale și animale pentru o din ce 
în ce mai bună aprovizionare a oame
nilor muncii cu alimente și a indus
triei cu materii prime. Trebuie să a- 
cordăm o permanentă atenție dezvol
tării sectorului socialist al agricul
turii. întăririi economico-organizatori- 
ce a gospodăriilor colective și înto
vărășirilor agricole.

Trebuie să muncim neobosit pentru 
continua dezvoltare a producției in
dustriale, pentru realizarea sarcinilor 
planului cincinal la toți indicii, să ri
dicăm productivitatea în fiecare sec
tor de muncă, să obținem pe toate 
căile reducerea prețului de cost, să 
aplicăm un regim de stricte economii 
să ridicăm calificarea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor la nivelul 
tehnicii înaintate de care dispune eco 
nomia noastră națională, în vederea 
unei cît mai bune utilizări a rezerve
lor interne ale întreprinderilor și ex
tinderii metodelor de muncă înaintate

Trebuie întărit și lărgit continuu 
schimbul de mărfuri între oraș și sat 
îmbunătățită activitatea comerțului 
nostru de stat și cooperatist, dezvolta' 
comerțul de întîmpinare.

Desființînd vechiul stat burghezo- 
moșieresc, armă a asupririi și exploa
tării celor ce muncesc, poporul mun
citor din țara noastră, condus de par
tid, a făurit statul democrat-popular 
în care toată puterea aparține oame

nilor muncii de la orașe și sate. A losf 
creat uij nou aparat de stat, pusv> 
slujba poporului muncitor. A fost 
creată armata populară, devotată trup 
și suflet patriei și poporului muncitor 
scut de nădejde a păcii și securități 
Republicii Populare Romíné. (Aplau 
ze puternice).

Statul democrat-popular constitui3 
instrumentul principal al construcției 
socialiste, pavăza, marilor noastre 
cuoeriri revoluționare. Sarcina noas
tră este de a întări necontenit statul 
democrat-popular, de a veghea la 
stricta respectare a legalității popu
lare, de a munci pentru perfecționarea 
și ieftinirea aparatului de stat, pentru 
îmbunătățirea muncii lui, pentru stîr 
pirea birocratismului, de a ridica ne
contenit vigilența revoluționară față 
de dușmanii poporului muncitor.

Statul nostru este puternic prin 
conștiința maselor, prin participarea 
lor activă la conducerea treburilor ob
ștești. Este necesar să îmbunătățim 
activitatea sfaturilor populare, să în
tărim legătura lor cu masele largi de 
oameni ai muncii. Să antrenăm la c 
participare și mai activă în opera de 
construcție economică, culturală și de 
stat minunatul nostru tineret. Sa fa
cem din milioanele de femei din patria 
noastră o forță și mai activă a con
struirii socialismului la orașe și la 
sate. /

Unu! din izvoarele tăriei statului 
democrat-popular îl constituie priete 
nia frățească dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale. Aplicînd politi 
ca națională leninist-stalinistă să în
tărim legăturile frățești dintre toți 
oamenii muncii din Republica Popu
lară Romînă, indiferent de naționali
tate. să combatem cu toată hotărîrea 
ma: 'festările de șovinism și naționa
lism burghez, să educăm masele de 
oameni ai muncii în spiritul frăției oa
menilor muncii de toate naționalită 
țile. în spiritul internaționalismului 
proletar, să întărim unitatea oameni
lor muncii din R.P.R. în lupta pentru 
înflorirea patriei.

Chezășia realizării cu succes a ma
rilor sarcini care ne stau în față este 
întărirea continuă a partidului, condu 
cătorul luptei poporului pentru socia
lism și bunăstare.

Toate realizările dobîndite în acest’ 
10 ani de poporul muncitor se da’o- 
rează faptului eă în fruntea poporuln' 
se află partidul, călăuzit de învățătu
ra marxist-leninistă și de experiența 
istorică a construirii socialismului în 
U.R.S.S., un partid puternic prin 
unitatea de nezdruncinat a rîndurilor 
sale, prin legătura indisolubilă cu ma 
sele populare — un partid a cărui po 
litică este expresia intereselor vitale 
si a năzuințelor celor mai scumpe a’e 
poporului muncitor. (Aplauze prelun
git3, ovații)

Partidul nostru a dat dovadă de o 
mare capacitate de mobilizare,Jiind 
urmat în toți acești 10 ani, cu hotărîre 
și devotament de cele mai largi mase 
ale poporului. îndatorirea organiza
țiilor noastre de partid este de a în
drepta toate eforturile și toată forța 
creatoare a maselor muncitoare de ța 
orașe și sate în vederea aplicării mă 
surilor elaborate de partid și guvern 
pentru dezvoltarea continuă a econo
miei naționale și ridicarea nivelului de 
trai a celor ce muncesc,

Pregătirea celui de al Il-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mîn trebuie să determine îmbunătăți
rea s> intensificarea activității orga
nizațiilor de partid, ridicarea nivelu
lui de conștiință și a spiritului de răs
pundere al comuniștilor, întărirea ro
lului de avangardă al organizațiilor 
de partid și a legăturilor partidului cu 
masele cele mai largi ale poporului

1 ovarăși.

Perioada de c?-e ne ocupăm se ca
racterizează prin schimbări profunde 
pe arena internațională, schimbări 
care au o importanță istorică. 

Uniunea Sovietică a devenit și mai

puternică, influența ei în lume și 
mai considerabilă. Alături de Uniu 
nea Sovietică, țara în care s-a con
struit societatea socialistă și se să- 
vîrșește trecerea treptată de ia socia- 
ism la comunism, au apărut țările dc 

democrație populară, care conștruieșc 
cu succes socialismul, u apărut o noua 
mare putere mondială —, Republica 
Populară Chineză. Statele lagărului 
democratic cuprind o suprafață uriașă 
a globului pămîntesc.

Intre țările lagărului democratic 
sau statornicit relații frățești da prie
tenie încă necunoscute în istorie — re 
lății care se bazează pe comunitatea 
căilor de dezvoltare social-economică 
pe caracterul comun ăl ideologiei, pe 
unitatea scopului final. 900 milioane 
de oameni s-au unit sub acelaș steag 
într-un singur lagăr — lagărul demo
crației și socialismului, cea mai mare 
cucerire a popoarelor. (Aplauze furtu
noase).

De aproape natru decenii omenirea 
muncitoare și tot ce este înaintat v 
lume urmărește cu o caldă simpatii 
grandioasa operă de construcție eco
nomică, culturală și de stat din 
U.R.S.S.

Uriașul progres al economiei sovie
tice, faptul că poporul sovietic a reu
șit în anii de după război să ridice de 
mai bine de două ori și jumătate pro
ducția industrială în raport cu 1940 
realizările fără precedent dobîndite de 
agricultura colhoznică, înflorirea și a- 
vîntul culturii sovietice, întîietatea știin
ței și tehnicii sovietice în folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice, tre
zesc admirația popoarelor din lumea 
întreagă. t

Mărețele succese dobîndite de Sta
tul Sovietic în mobilizarea uriașelor 
rezerve ale agriculturii colhozni
ce și în realizarea unei abunden- 
țe de obiecte de consum constituie 
pentru noi o puternică pildă însufle- 
țitoare.

In vreme ce în Statele Unite ale 
Americii și în alte țări capitaliste are 
loc decăderea agriculturii, reștrînge- 
rea suprafețelor cultivate, în U.R.S.S. 
se pun în valoare zeci de milioane de 
hectare de pămînt cultivabil, mecani
zarea muncilor de bază în agricultură 
este aproape complectă, se introduc pe 
scară largă în producția agricolă cele 
mai noi descoperiri ale științei, spo
rește considerabil de la an la an pro
ducția și productivitatea agriculturii 
colhoznice.

Succesele țărilor demucrat-populare 
sînt privite de oamenii muncii din lu
mea întreagă ca o nouă dovadă a su
periorității socialismului.

Chiar acele foruri din lumea capi
talistă care se străduiesc să prezinte 
într-o lumină trandafirie starea de lu
cruri din economia capitalistă, șă as
cundă contradicțiile ei și pe de altă 
parte să denatureze starea de lucruri 
din țările lagărului socialist, sînt ne
voite să recunoască succesele țărilor 
democrat-populare. In trecut — cu ex
cepția extracției de petrol — Romînia 
nici nu figura în statisticile internațio
nale privitoare la dezvoltarea indus
triei. Anul acesta, în „Darea de seamă 
asupra situației economice mondiale”, 
întocmită de secretariatul O.N.U., se 
arată că producția industrială a Repu
blicii Populare Romîne a crescut în 
1953 față de 1950 cu 81 la sută, în timp 
ce în țări cu o industrie dezvoltată 
ca Anglia, creșterea în aceeași perioa
de este de numai de 6 la sută, în Fran
ța de 14 la sută, în Suedia de 3 la sută.

Orientarea principalelor eforturi ale 
țărilor lagărului democrat spre ridi
carea agriculturii' și sporirea produc
ției obiectelor de consum este vădit 
deosebită de cea a economiei țărilor 
capitaliste, orientată spre război, spre 
intensificarea cursei înarmărilor, ceea 
ce are ca urmare scăderea producției 
obiectelor de consum, scumpirea vieții, 
împovărarea populației cu impozite

(Continuare in pag. 5-a)
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insuportabile, rsstr înger ea tot mai 
aure a utilizării capacităților indus 
triale, creșterea șomajului.

Tovarăși,

V.R.5.S. și țările democrat populare 
promovează o politică de pace și cola
borare internațională, depunînd efor
turi neobosite — așa cum au dovedit-o 
și conferințele de la Berlin și Geneva 
— în vederea rezolvării chestiunilor 
litigioase pe calea tratativelor, în ve
derea slăbirii continue a încordării îr 
rotațiile internaționale.

Republica Populară Romînă ca și 
celelalte țări ale lagărului democrat 
pornește de la principiul posibilității 
coexistenței pașnice a celor două sis 
teme. La baza acestui principiu se află 
profundul interes al popoarelor tutu
ror statelor, indiferent de sistemul lor 
social, pentru menținerea unei păci 
îndelungate și trainice, pentru legături 
economice și culturale între popoare 
'(Aclamații puternice).

Colaborarea în apărarea păcii, in
tensificarea legăturilor economice și a 
schimburilor culturale constituie acea 
bază reală pe care poate și trebuie 
să fie organizat sistemul relațiilor in
ternaționale în zilele noastre.

Propunerile U.R.S.S. cu privire la 
organizarea securității colective în 
Europa constituie întruchiparea con
cretă a principiului coexistența 
nice între cele două sisteme.

Viața demonstrează că principiul 
coexistenței pașnice ca și principiile 
egalității si reciorocității de interese 
care stau la baza politicii extéme a 
statelor lagărului democratic sînt oe 
deplin aplicabila și în relațiile cu sta
te capitaliste. Asemenea pricipii au 
fost recunoscute și așezate la temelia 
relațiilor dintre R.P. Chineză și India, 
dintre R.P. Chineză și Birmania

Cercuri tot mai largi din țările capi
taliste se declară pentru coexistența 
pașnică între cele două sisteme și mi
litează activ pentru rezolvarea liti
giilor dintre state pe calea tratative
lor, pentru destinderea încordării in
ternaționale, pentru intensificarea 
schimburilor comerciale.

Aceasta nu est-e însă pe placul cer
curilor agresive din Statele Unite, care 
nu se împacă cu destinderea încordării 
internaționale, care sînt furioase că 
forțele păcii au reușit să stingă cele 
două focare de război aprinse de impe
rialiști în Coreea și Indochina.

Cercurile agresive din Stat sie Unite 
desfășoară tot felul de acțiuni provo
catoare împotriva Uniunii Sovietice, a 
Chinei populare și a republicilor de- 
mocrat-populare, alocă în fiecare an 
sume considerabile în vederea finan
țării activității de subminare în aceste 
țari, se dedau la acțiuni care contra 
vin celor mai elementare norme inter
naționale, acțiuni fără precedent în 
relațiile dintre state suverane și inde
pendente. In ceea ce privește Romî- 
nia, lucrurile au ajuns pînă acolo 
încît guvernanții americani, care-și zic 
pasămi-te „republicani”, și-au făcut 
obiceiul de a publica în fiecare an o 
declarație în care se aduc amare re
proșuri poporului romîn că a alungat de 
pe tron dinastia Hohenzollernilor care 
—după cum se știe — a servit cu 
atita promptitudine și conștiinciozitate 
interesele capitalului internațional.

Numai niște oameni care au pier 
dut simțul realității, mai pot crede că 
poporul romîn ea și celelalte popoare 
care au scuturat pentru totdeauna 
lanțurile robiei capitaliste, ar putea 
să-și pună din nou aceste lanțuri de 
dragul monopoliștilor americani și al 
protejaților lor de felul Hohenzollerni 
lor.

Gheorghiu-Dej
In cei zece ani de cînd Romînia s-a 

eliberat din jugul imperialist, poporul 
romîn a muncit necontenit pentru a 
consolida noua sa orînduire socială 
șt de stat, pentru a o face puternică 
și de neclintit.

Superioritatea lagărului democrat 
pe arena mondială este un fapt evi 
dcnt și incontestabil. Politica de pace 
a Uniunii Sovietice, a R.P. Chineze și 
a celorlalte țări ale lagărului demo
crat se bucură de un sprijin tot mai 
larg printre oamenii iubitori de pace 
din lumea întreagă.

Bărbăția și forța luptătorilor pentru 
pace din lumea întreagă își are izvorul 
în faptul că după al doilea război 
mondial mișcarea pentru pace a găsit 
un sprijin în cea mai puternică forță 
organizată pe care a cunoscut-o isto
ria — lagărul păcii, democrației și so
cialismului

De aceea, întărirea continuă a lagă
rului democrației și socialismului este 
în zilele noastre sarcina primordială 
a apărării păcii în lume. (Aplauze pa 
temrce).

Pentru poporul romîn conștiința că 
face parte integrantă din marele la 
găr al democrației și socialismului, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, constitu
ie un izvor de forță, de siguranță și în
credere în viitor. (Aplauze îndelun
gate)

Poporul romîn vede în prietenia de 
nezdruncinat cu marea Uniune Sovie 
tică chezășia succesului în lupta pen
tru 'ictoria socialismului, chezășia 
independenței și libertății patriri noa
stre. Poporul nostru va întări și pe 
vütor prietenia de nezdruncinat dintre 
R P.R. și U.R.S.S., frăția între poporul 
romîn și poporul sovietic eliberator 
și prieten. (Aplauze puternice, ovații). 
Poporul nostru va întări relațiile de 
prietenie și frăție cu China populară, 
cu toate țările de democrație populară. 
(Aclamații, aplauze).

Politica guvernului romîn de pace 
și de colaborare cu toate țările, indi
ferent de sistemul lor politic, este ex
presia firească și continuarea logică a 
politicii de construcție pașnică și de 
făurire a buneistări a poporului, pe 
care o duce în interiorul țării. (Vii 
aplauze).

Roadele acestei politici externe sînt 
astăzi clare în țara noastră tuturor ce
lor. care-și iubesc patria și doresc pa
cea, înflorirea și fericirea ei. Nicio
dată Romînia nu a avut atîția prieteni. 
La a zecea aniversare a eliberării pa
triei, asigurăm pe toți prietenii po
porului romîn și în primul rînd po
porul sovietic eliberator și popoarele 
țărilor democrat-populare că vom sta 
neclintiți la postul nostru de răspun
dere și vom contribui activ și plini de 
hotărîre la lupta mondială pentru pa
ce și democrație, pentru triumful prin
cipiilor colaborării frățești între po
poare. (Aplauze prelungite, ovații).

Trăiască 23 August, ziua eliberării 
patriei noastre! (Aplauze puternice).

Trăiască și înflorească Republica 
Populară Romînă 1 (Aplauze puterni
ce).

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mín, conducătorul și organizatorul tu
turor victoriilor poporului muncitor 
(Aplauze puternice). Trăiască guver
nul Republicii Populare Romíné! (A- 
plauze puternice).

Trăiască marea Uniune Sovietică 
eliberatoarea și prietena țării noa
stre ! Trăiască în veci prietenia romîno- 
sovietică ! (Aplauze îndelungate, ova 
ții).

Trăiască marele și invincibilul lagăr 
al democrației și socialismului ! (Aplau 
ze índelüngate).

Trăiască pacea între popoare ! (A 
plauze îndelungate. Publicul, în pi
cioare, ovaționează pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru Republica 
Populară Romînă și pentru Uniunea 
Sovietică, marea noastră eliberatoare 
și prietenă).

Cuvîntarea
tovarășului N. M. Șvernik

(Urmare din pag. l-a)

Romînia se crease o situație, în care 
forțele claselor dominante fuseseră de
ja zdruncinate și nu mai puteau să-și 
mențină în aceeași formă dominația 
iar poporul nu mai voia să trăiască ca 
în trecut.

In aceste condiții, Partidul Comu
nist a reușit să mobilizeze eroica cla
să muncitoare și țărănimea muncitoa
re din Romînia la acțiuni revoluționare 
de masă, în urma cărora guvernul ge
neralului reacționar Rădescu a fpșt 
răsturnat iar la 6 martie 1945, pen
tru prima oară în istoria Romîniei, a 
fost instaurat un guvern popular, în 
care rolul conducător îl deținea clasa 
muncitoare.

In opera de organizare și înfăptuire 
a acestei răsturnări istorice, care a 
exercitat o influență hotărîtoare asu
pra dezvoltării ulterioare a Romîniei 
un merit uriaș au partidul comunist 
și tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— luptător încercat pentru interesele 
oamenilor muncii din Romînia. (Vii 
aplauze).

Crearea statului democrat-popular 
romîn a însemnat nu numai o încunu
nare victorioasă a luptei îndelungate pe 
care a dus-o poporul romîn pentru eli
berarea sa națională și socială; ea a de
monstrat totodată că din sistemul ca
pitalist s-a desprins încă un stat euro
pean important și este dovada unei 
victorii strălucite a mișcării muncito
rești internaționale. Această victorie 
istorică a poporului romîn a fost salu
tată cu multă bucurie de toți prietenii 
săi adevărați și. în primul rînd, de 
popoarele Uniunii Sovietice.

Stăpînirea seculară a moșierilor și 
capitaliștilor și urmările grele ale 
războiului și ale ocupației fasciste ger
mane au adus Romînia în pragul ca
tastrofei. Cotropitorii hitleriști și a- 
gentura lor din Romînia, care timp de 
mai mulți ani au jefuit și scăldat în 
sînge orașele și satele din Romînia. 
au lăsat în urma lor distrugeri uriașe 
Multe orașe și sate au fost transfor
mate în ruini. La aceasta mai trebuie 
adăugată lupta furibundă a reacțiunii 
externe și interne, care urmărea dis
trugerea tînărului stat democrat- 
popular și restaurarea capitalismului 
în Romînia.

Dar, în ciuda imenselor dificultăți 
economice și a încercărilor disperate 
ale burgheziei romîne de a răsturna 
puterea populară, oamenii muncii din 
Romînia au respins cu succes și au ză
dărnicit toate uneltirile reacțiunii, 
sprijinite de statele imperialiste agre
sive. Eroismul poporului și, în primul 
rînd, al clasei muncitoare din Romî
nia, al țărănimii muncitoare, al inte
lectualității progresiste, și nezdrunci
nata încredere în Partidul Comunist 
Romîn au asigurat biruirea tuturor a- 
cestor greutăți și au făcut cu putință 
construirea bazelor socialismului în 
Romînia.

Exemplul victoriei poporului romîn 
a' confirmat încă odată în mod stră
lucit cuvintele marelui Lenin că nici 
odată nu va putea fi învins un popor 
în care muncitorii și țăranii în majo
ritatea lor au aflat, au simțit și au 
văzut că ei apără puterea lor — pute
rea oamenilor muncii, că apără cauza 
a cărei izbîndă le asigură lor și co- 
piiilor lor posibilitatea de a se folosi 
de toate binefacerile culturii, de tot 
ceea ce a creat munca omenească.

După instaurarea regimului de de
mocrație populară, poporul romîn și-a 
îndreptat toate eforturile spre reface
rea și dezvoltarea industriei, spre 
transformarea socialistă a agriculturii 
In prezent, în ziua marii sărbători na
ționale a poporului romîn, putem 
constata cu mare bucurie că poporul 
muncitor din Romînia face cu succes 
fața acestor sarcini istorice.

Au dispărut pentru totdeauna jugul, 
exploatarea oamenilor muncii, timpu
rile cînd soarta muncitorilor și țăra
nilor era hotărîtă fără participarea 

poporului însuși, cînd dezvoltarea po 
litică și economică a Romîniei se ho
tăra la Paris, Londra, Berlin și Wa
shington, cftld Romînia era o semico
lonie și o anexă agrară de materii pri • 
me a statelor imperialiste.

Pentru a justifica jaful nerușinat și 
violențele, economiștii burghezi au 
născocit o „teorie” originală care nega 
posibilitatea industrializării Romîniei 
oșîndite, chipurile, șă rămînă pentru 
totdeauna o „țară eminamente agri
colă”. Această așanumită „teorie” a 
fos+ în întregime infirmată de întrea
ga dezvoltare a statului democrat- 
popular romîn. Astăzi soarta poporu-: 
hr romîn este hotărîtă chiar de popor, 
în interesele minunatei sale țări și, 
cum dovedește experiența ultimului 
deceniu, se hotărăște bine. (Aplauze 
puternice).

In cei zece ani care ș-au scurs de; 
la eliberare, poporul romîn a obținut' 
succese cu adevărat remarcabile. E-: 
forturile partidului comunist .și ale, 
poporului romîn au fost încununate cu 
mari succese în domeniul întăririi sta-1 
tillui democrat-popular, al refacerii șiș 
dezvoltării economiei naționale și al 
ridicării nivelului material și cultural 
al oamenilor muncii din Romînia.

In acești ani, în țară s-au înfăptuit! 
transformări sociale fundamentate;, 
reforma agrară și împroprietărirea fâ-. 
rănilor, naționalizarea princinatelor 
mijloace de producție industrială, a 
transportului, a societăților de asigu
rare și a băncilor. In urma acestor; 
transformări, toate principalele poziții < 
de comandă politice și economice au< 
trecut în mîinile oamenilor muncii și! 
ș-a creat baza economică a statului! 
popular, ș-a creat posibilitatea de a| 
realiza dezvoltarea economică a țării! 
pe bază de plan, pe drumul construc
ției socialiste-

In prezent, oamenii muncii din Ro- 
rnînia înfăptuiesc cu succes primul! 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale. Pentru a ne face o idee ’ 
despre ritmul nemaiîntîlnit de dezvol
tare a industriei romîneștî. ajunge să 
cităm un singur exemplu. Dacă în Ro
mînia burghezo-moșierească producția 
industrială a crescut în1 decurs de zece 
ani. între 1928 și 1938, cu mai puțin 
de 50 la sută, în Romînia democrat- 
populară volumul producției industria
le a crescut, în decurs de' numai cinci 
ani, între 1948—1953, de mai bine de 
trei orj și jumătate. Trebuie în mod 
deosebit relevat faptul că în anii în
deplinirii planului cincinal, în Romî
nia au fost create o serie întreagă de 
ramuri industriale inexistente înainte 
în țară, printre care producția de uti-’ 
laj petrolifer și minier, producția de. 
utilaj electrotehnic, o industrie de 
tractoare și alte ramuri.

Plenara C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn din august anul trecut 
a arătat că rezultatele obținute în do-' 
meniul industrializării țării permit ca, 
în următorii doi-trei ani, să fie reali 
zată importanta sarcină a dezvoltării 
rapide a producției agricole și a îm
bunătățirii simțitoare a nivelului ma
terial și cultural al celor ce muncesc 
Partidul Muncitoresc Romîn îmbină 
în mod just problema creșterii bunți 
stări a oamenilor muncii, cu dezvolta
rea agriculturii, căci cu cît mai ridi
cat va fi nivelul producției agricole, cu 
atît populația va căpăta mai multă 
pîine, carne, lapte, grăsimi și alte 
produse.

In domeniul agriculturii țării s-au 
obținut succese în decursul ultimilor 
zece ani. Dar, după cum a subliniat 
just plenara C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, producția agricolă ră 
mîne în urma ritmului de dezvoltare a 
industriei și, deocamdată, nu satisface 
încă pe deplin nevoile mereu crescîn 
de ale populației și ale industriei. Ple-

(Continuare în pag. 6-a)
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. nare a trasat un vast program de dez
voltare a agriculturii și de sporire a 
producției mărfurilor de consum popu 
îar. Noi, oamenii sovietici, urăm din 
tot suf’etu’ poporului romín succese 
mari in această cauză a întregului 
popor și ne exprimăm deplina convin
gere că oamenii muncii din țara voas-

. tră, sub conducerea partidului și a 
Comitetului său Central, vor face față 
și acestei sarcini. (Aplauze prelungi
te).

Romînia democrat-populară a obți
nut succese remarcabile și în domeniul 
științei, literaturii și artei.

Poporul romín pe bună dreptate se 
mlnd’ește cu asemenea scriitori din 
secolul XIX, ca Mihail . Eminescu și 
Ion Luca Caragiale. In anii puterii 
populare, talentele populare au cu
noscut o înflorire deplină.

Poporul sovietic manifestă mult in- 
te; es pentru realizările oamenilor de 
artă și de știință din Romînia și le 
urează sucese și mai mari în activi
tatea lor, spre binele oamenilor mun
cii.

Forța conducătoare și îndrumătoare 
a oamenilor muncii din Romînia în 
lupta pentru construirea socialismu
lui este Partidul Muncitoresc Romín 
— organizatorul și inspiratorul tutu
ror victoriilor poporului romín. Sub 
conducerea partidului muncitoresc, 
cla'să muncitoare, țărănimea și inte
lectualitatea repurtează victorie după 
victorie în construirea bazelor socia
lismului.

Un rol important în viața statului 
democrat-popular romín îl au sindi
catele. In ultimii zece ani sindicatele 
au crescut aproape de cinci ori și nu
mără în rîndurile lor peste 2 milioane 
500.000 membri. Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, sindi
catele mobilizează pe muncitori la în
deplinirea și depășirea planurilor e- 
conomice, organizează întrecerea so
cialistă a muncitorilor și funcționari
lor, sporesc rîndurile inovatorilor în 
producție, dau dovadă de grijă pen
tru satisfacerea nevoilor de zi cu zi 
ale muncitorilor și funcționarilor. 
Oamenii sovietici se mîndresc cu rea
lizările prietenilor lor romîni fruntași 
ai producției, ca Nicolae Vasu și .Du
mitru Arján, Eroi ai Muncii Socia
liste.

Toate realizările poporului munci
tor romîn, cucerite în luptă grea în 
ultimii zece ani împotriva reacțiunii 
dinafară și dinăuntru, sínt condițio
nate, în primul rînd, de existența sta
tului democrat-popular — puternic 
instrument al oamenilor muncii în 
lupta pentru construirea socialismu
lui în Romînia. Tăria și forța statului 
democrat-popular sînt asigurate de u- 
nitatea de nezdruncinat dintre partid 
și popor, de existența în țară a alian
ței de luptă dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare — baza vi
tală a regimului de democrație popu
lară.

La întărirea Republicii Populare 
Romîne contribuie politica. externă a 
guvernului romîn, politica de pace, 
prietenie și colaborare frățească cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
din lagărul democratic. Numai ca ur
mare a instaurării puterii populare, 
Romînia, pentru prima oară în isto
ria ei, a devenit un stat cu adevărat 
independent și suveran, iar poporul 
romîn a devenit adevăratul stăpîn al 
țării sale, al bogățiilor ei, construc
torul unei vieți noi, socialiste. Rela
țiile de colaborare frățească și de a- 
jutor reciproc cu Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Chineză și cele
lalte țări de democrație populară, re
prezintă chezășia independenței na
ționale și suveranității statului ro
mîn, chezășia tuturor succeselor oa
menilor. muncii din țara Voastră în o- 
pera de construire a unei vieți noi și 

fericite. (Aplauze, aclamații puter
nice).

Tovarăși I

Prietenia dintre oamenii muncii dip 
țările noastre există de multe veacuri. 
Poporul romîn a luptat în repetate 
rînduri, alături de poporul rus, pen
tru eliberarea sa națională.

Toate încercările guvernelor bur
gheze reacționare și ale cercurilor 
guvernante ale Romîniei boierești de 
a determina în rîndurile poporului 
romîn sentimente de animozitate față 
de popoarele Uniunii Sovietice, n-au 
avut nici un succes. Niciodată între oa
menii muncii din țările noastre n-au 
existat nici un fel de contradicții, ba, 
dimpotrivă, întotdeauna au existat re
lații bune și de prietenie.

Această prietenie, care are rădăcini 
istorice adînci. s-a manifestat cu o 
nouă tărie în lupta comună împotri
va cotropitorilor fasciști cînd, ca ur
mare a eliberării Romîniei și a răs
turnării dictaturii fasciste, poporul 
romîn a luptat cu arma în mînă, u- 
măr la umăr cu Armata Sovietică, 
împotriva trupelor fasciste germane. 
Prima divizie de voluntari romîni, 
formată pe teritoriul sovietic și care 
a luptat pentru a-și elibera patria de 
fascism, a purtat numele marelui pa
triot romîn, conducătorul răscoalei 
populare din Țara Romînească — Tu
dor Vladimirescu.

Guvernul Sovietic a dat o înaltă 
prețuire operațiunilor militare ale a- 
cestei divizii. Pentru meritele mili
tare și eroismul manifestat în luptele 
împotriva trupelor fasciste germane, 
divizia Tudor Vladimirescu a fost de
corată cu ordinul sovietic „Drapelul 
Roșu".

In condițiile regimului democrat- 
popular, prietenia seculară dintre po
poarele Romîniei și U.R.S.S. s-a ri
dicat pe o treaptă nouă, a căpătat un 
nou conținut. La baza acestei prie
tenii se află principiul egalității de
pline și respectării reciproce a suve
ranității de stat. Această prietenie 
este luminată de steagul internațio
nalismului proletar și, atîta timp cît 
sîntem credincioși acestui lagăr, nici 
un fel de uneltiri mîrșave ale duș
manilor nu vor fi în stare să slăbeas
că prietenia noastră. (Aplauze furtu
noase, aclamații).

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, încheiat în februa
rie 1948 între Romînia și Uniunea 
Sovietică, este o vie manifestare a 
prieteniei și frăției dintre popoarele 
noastre. Pe zi ce trece cresc și se în
tăresc legăturile politice, economice 
și culturale ale Romîniei cu Uniunea 
Sovietică, cu țările de democrație 
populară. (Vii aplauze).

O deosebită importanță pentru dez
voltarea economiei naționale a țărilor 
noastre au acordurile economice în
cheiate între ele, acorduri care țin 
seama de interesele ambelor țări. 
Uniunea Sovietică nu se limitează la 
a livra Romîniei, ca și celorlalte 
țări de democrație populară, cel mai 
perfecționat utilaj tehnic. Ea manifes
tă o grijă frățească pentru a ajuta 
aceste țări să-și însușească această 
tehnică. (Vii aplauze).

Prietenia și relațiile frățești dintre 
țările noastre se inspiră din mărețele 
țeluri ale apărării păcii și securității 
internaționale.

Promovînd o politică externă de 
pace, noi pornim de la posibilitatea 
unei coexistențe pașnice îndelungate 
a celor două sisteme — socialismul 
și capitalismul. Această politică ex
ternă corespunde în întregime inte
reselor, năzuințelor și aspirațiilor 
oamenilor muncii spre pace și prie
tenie cu celelalte popoare.

Zadarnice sînt afirmațiile inspira
torilor politicii de scindare a Europei 
și ai creării de blocuri militare că, 
din cauza deosebirilor de orînduire 
socială, nu este cu putință o colabo
rare pașnică între state. Asemenea 
afirmații- ău-ca scop să mențină și 
să agraveze încordarea în relațiile in

ternaționale. Noî însă sîntem pentru 
menținerea și consolidarea păcii în 
lumea întreagă.

In ultimul timp, datorită acțiunilor 
perseverente și hotărîte ale statelor 
iubitoare de pace, s-au făcut pași se
rioși pe calea slăbirii încordării în 
relațiile internaționale. Am în vedere 
în primul rînd victoria obținută de 
forțele păcii la conferința de la Ge
neva. Conferința de la Geneva a 
arătat că drumul tratativelor între 
state poate, în anumite condiții, să 
ducă la rezultate care să corespundă 
intereselor vitale ale tuturor popoa
relor și statelor iubitoare de pace. In 
ciuda diferitelor manevre ale partiza
nilor de dincolo de Atlantic ai faimo
sului „război rece“ și ai politicii „de 
pe poziții de forță“, conferința de la 
Geneva a rezolvat cu succes sarcina 
restabilirii păcii în Indochina. La ă- 
ceastă conferință s-a vădit cu maxi
mă claritate falimentul încercărilor 
diplomației americane de a împiedica 
marele popor chinez să ocupe locul 
ce-i revine de drept printre marile 
puteri. Conferința de Ia Geneva con
stituie de asemenea o dovadă a în
tăririi prestigiului țărilor din lagărul 
păcii și democrației, care luptă con
secvent pentru cauza păcii și a cola
borării internaționale pe baza respec
tării reciproce a independenței și su
veranității popoarelor mari și mici.

Ar fi însă greșit să se creadă că 
toate greutățile care stau în calea re
glementării problemelor internaționale 
litigioase au fost biruite, că cercurile 
agresive ale unor «tate se vor îm
păca cu eșecul planurilor lor cri
minale de dezlănțuire a unui-nou răz
boi mondial. Lucrurile stau tocmai 
dimpotrivă. Propagandiștii războinici 
ai politicii „de pe poziții de forță“, 
care au suferit o înfrîngere la Gene
va. depun acum toate eforturile pen
tru a micșora însemnătatea hotărîri- 
lor adoptate la Geneva. Ei caută în 
fel și chip să înipl'cbeze blocuri mi
litare agresive în Europa și în Asia 
de sud-est, dună modelul faimoasei 
uniuni nord-atl antice.

In aceste condiții, datoria noastră 
sfîntă este să întărim prin toate mij
loacele lagărul nostru socialist al 
păcii, care se opune forțelor agre
sive ce caută să dezlănțuie un nou 
război mondial. O măreață cucerire 
a popoarelor iubitoare de libertate 
este crearea și consolidarea acestui 
mare lagăr al democrației si socialis
mului, puternic bastion al păcii și 
securității popoarelor. Nu încape în
doială că, dacă imperialiștii ameri
cani. vor încerca să-și realizeze pla
nurile nebunești de dezlănțuire a unui 
nou război mondial, țările lagărului 
socialist vor ști să-și apere interesele 
și să dezmeticească pe aventurierii 
deșănțați. (Aplauze, aci mâții puter
nice).

Tovarăși 1

In cei zece ani care au trecut, oa
menii muncii din țara voastră au ob
ținut succese minunate în opera de 
transformare a Romîniei dintr-o țară 
înapoiată și semicolonială într-o țară 
industrială înaintată și cu o agricul
tură mecanizată. In fața poporului 
romîn s-au deschis minunatele per
spective ale construcției socialiste. 
Nu încape îndoială că harnicul popor 
romîn, sub conducerea partidului său, 
va rezolva cu succes sarcinile istorice 
care stau în fața lui., (Vii aplauze).

Astăzi, în ziua sărbătorii voastre 
naționale, în numele întregului po
por sovietic urez fierbinte poporului 
romîn noi succese în marea sa luptă 
pentru construirea societății noi, so
cialiste, în lupta pentru cauza păcii 
și securității popoarelor. (Aplauze 
puternice).

Trăiască Republica Populară Ro- 
mînă, liberă și independentă I (A- 
plauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn — organizatorul și inspiratorul 
tuturor victoriilor poporului romîn 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre popoarele romîn 
și sovietic 1 (Aplauze puternice și â- 
clămații prelungite).

Adunări festive cu prilejul 
celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre
Duminică după-amiază, în sala 

Teatrului de Stat din Petroșani a 
avut loc o adunare festivă închinată 
celei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascis
mului. La adunarea festivă au parti
cipat sute de mineri, muncitori, femei 
și tineri — fruntași ai vieții locale.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Mihai Kovács, președintele Comite
tului executiv al sfatului popular o- 
rășenesc.

A luat apoi cuvîntul tov. Petru Fur- 
dui, prim-secretar al Comitetului ra-. 
ional de partid. In cuvîntarea sa, 
tov. Furdui a subliniat că poporul 
nostru și-a dobîndit libertatea și in
dependența națională datorită victo
riei istorice a Uniunii Sovietice asu
pra fascismului. Această însemnată 
victorie in istoria omenirii a făcut ca 
poporul nostru să devină stăpîn pe 
propria sa soartă, singurul și adevă
ratul stăpîn al tuturor bogățiilor ță
rii. Jn cei 10 ani care s-au scurs de 
la 23 August 1944, Romînia a deve
nit o țară înaintată din punct de ve
dere economic și cultural, o țară în 
care înflorește cultura poporului și se 
dezvoltă cu pași uriași industria și a- 
gricultura. Utilaje miniere și petroli
fere, utilaje pentru industria ușoară 
și alimentară care în trecut se impor
tau din străinătate, sînt fabricate as
tăzi de tînăra noastră industrie so
cialistă în plină dezvoltare. El a vor
bit de asemenea despre ajutorul mul
tilateral pe care țara noastră îl pri
mește zi de zi din partea Uniunii So
vietice. Acest ajutor se reflectă atît 
pe plan economic cît si pe plan știin
țific, cultural, etc. Oamenii muncii 
dirt Valea Jiului — a spus vorbitorul 
— sînt plini de recunoștință față de 
Uniunea Sovietică eliberatoare pentru 
acest ajutor frățesc, dezinteresat. Ei 
sînt hotărîți să lupte din toate pute
rile împreună cu. întregul nostru po
por alături de Uniunea Sovietică, ță
rile de democrație populară și cele
lalte forțe progresiste din lume pen
tru o pace trainică și pentru noi vic
torii pe drumul unei vieți înbelșugate 
și fericite.

Adunarea festivă de la Petroșani 
s-a încheiat printr-un frumos pro
gram artistic la care și-au dat con
cursul o echipă artistică și actori ai 
Teatrului de Stat.

■A
Adunări festive cu prilejul celei de 

a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre au avut loc și la Lupeni, Pe- 
trila, Aninoasa și în alte localități 
ale Văii Jiului.

Inmînarea unor dt istincțiuni 
acordate cu prilejul aniversării 

eliberării patriei noastre
La Prezidiul Marii Adunări Națio

nale, a avut loc duminică solemnita
tea înmînării unor distincțiuni acor
date unor tovarăși cu prilejul celei de 
a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Au participat tovarășii : Dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Chivu Stoica și 
Al. Moghioroș. primi vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, M. AAujic, 
vicepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, A. Bunaciu, se
cretar al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gh. Marussi, locțiitor al 
secretarului Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Cu acest prilej au fost distinși cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste“! 
minerul Iuliu Haidu, mecanicul de lo
comotivă Ștefan N. Lungu, șeful de 
brigadă de tractoare Vasile Voichița, 
maestrul crescător de vaci Constantin 
Adochiței, strungarul în fier Constan
tin B. Vasilache.

De asemenea s-au conferit diferite 
ordine unor generali și ofițeri, unor 
academicieni și oameni de știință și 
artă și unor activiști din aparatul de 
stat și de partid, pentru merite deo
sebite în prosperarea Republicii Popu
lare Romîne.

După înmînarea ordinelor celor de
corați, tovarășul dr. Petru Groza i-â 
felicitat urîndu-le noi succese în mun
ca pentru binele' patriei. (Agerpres)]
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Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului
de 23 August

r La oră 10 apar ta tribună tovă
rășii S. Monieu, secretar al Comite
tului regional de partid, P. Furdui, 
prim secretar al Comitetului raional 
de partid, N. Schwartz, locțiitorul 
ministrului Industriei Cărbunelui, 
fruntași de seamă ai întrecerii socia
liste, reprezentanți ai vieții locale.

Începe mitingul. Răsună solemn 
Imnurile de Stat ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice.

In numele Comitetului raional de 
partid, tov. losif Ledrer, secretar al 
Comitetului raional de partid, salută 
pe participanti si-i felicită cu prile
jul măreței sărbători a eliberării po
porului nostru. Ia apoi cuvîntul tov. 
Traian Jurca, membru în Comitetul 
executiv al sfatului popular raional, 
care într-o scurtă cuvîntare evocă 
mărețul act de la 23 August 1944 șl 
vorbește despre mărețele transformări 
care au avut loc în viața poporului 
nostru în decursul gloriosului deceniu.

Prin însuflețite urale și nesfîrșite 
aplauze, miile de participanți își ma
nifestă dragostea fierbinte față de ma
rea Uniune Sovietică eliberatoare »i 
față de minunatul popor sovietic care 
ne ajută să ne construim o viață 
nouă, față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul poporului nos
tru în lupta pentru pace și socialism, 
față de guvernul Republicii Populare 
Romîne.

♦
începe demonstrația oamenilor 

muncii. • * _
In acordurile fanfarelor, prin fața 

tribunei se revarsă mii de oameni ai 
muncii din toate localitățile Văii Jiu
lui. In primele rînduri, în strălucitoa
rele lor uniforme, cu piepturile aco
perite de decorații, purtînd drapele 
și tablourile conducătorilor iubiți trec 
minerii.

Cu angajamentele îndeplinite
Cu fruntea sus pășesc minerii din 

CJricani, colectiv fruntaș în întrecere 
pe întreagă Valea Jiului. In întrece
rea ce s-a desfășurat în cinstea zilei 
de 23 August, colectivul minei Uri- 
cani a obținut remarcabile succese în 
producție. încheind luna iulie cu o 
depășire de plan la cărbune de 10,2 
la sută, minerii din Uricani și-au 
dezvoltat realizările în perioada 1-22 
august, obtinînd o depășire de plan 
de 15 la sută.

La demonstrație, minerii din Uri
cani sînt reprezentări de un grup de 
mineri și tehnicieni fruntași în mun
că. Printre ei se află brigadierii Sil
viu Iovan, losif Podbeușek, Alexan
dru Eisler, loăn Recsak — decorați 
cu Ordinul Muncii —, ale căror bri
găzi au întîmpinat ziua de 23 August 
cu depășiri de norme de 50-92 la sută.-

Un grafic purtat pe brațe de mi
neri oglindește succesele colectivului 
minei Petrila. Trecînd prin fața tri
bunei minerii din Petrila raportează 
partidului și guvernului că angaja
mentul de a îndeplini planul la căr-

23 August. încă de la prima tre- 
săltare a zorilor pe întreaga întin
dere a patriei oamenii muncii s-au 
trezit încercați de o bucurie mă
reață, strinsă vreme de zece ani 
carntr-un fagure al încrederii în 
victoria cauzei spre care îi conduce 
partidul — cauza socialismului.

In Valea Jiului parcă și natura 
a ținut să se alăture entuziasmului 
oamenilor, revărsînd razele vesele 
ale soarelui peste orașele și satele 
ei, cu casele năpădite de steaguri 
purpurii și tricolore, de lozinci și 
chipuri de conducători dragi. De 
către îndepărtatul Uricani, dinspre 
Lupeniul plin de freamăt, de la Vul
canul întinerit. sau d'trza Aninoasă, 
vin cu trenul delegații minerilor ca

bune în proporție de 101 lă sută a 
fost depășit. Luna trecută minerii din 
Petrila au extras cu 2,7 la sută mai 
mult cărbune decît aveau planificat, 
iar în această lună și-au depășit pla
nul cu 7,9 la sută. In coloanele mi
nerilor din Petrila se află membrii 
brigăzii tov. Iuliu Haidu care a fost 
distins recent cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste. Aplicînd metoda 
graficului ciclic minerii din această 
brigadă și-ău depășit zilnic sarcinile 
de plan cu 70-90 Ia sută depășindu-și 
angajamentele luate în întrecere.

Că și-au îndeplinit cu cinste anga
jamentele, raportează și minerii din 
Aninoasa. In lunile iulie și august 
harnicii mineri din'Aninoaisa au dat 
patriei cu 6,7 la sută mai mult căr
bune decît prevedeau sarcinile de 
plan. Pe pieptul a zeci de mineri din 
Aninoasa strălucesc ordine și me- 
dații. Mihai Tucaciuc, Ioan Tataru, 
Nièolae Macavei, Ștefan Aruș, ingi
nerul Pompiliu Meriu, directorul mi
nei, au fost distinși cu Ordinul Mun
cii cu prilejul Zileî minerului.

Alte delegații de mineri raportează 
despre succesele obținute în bătălia 
sporirii producției de cărbune. Gra
ficul purtat de minerii din Lupeni ă- 
râtă îndeplinirea’ planului pe lună 
august în proporție de 103 lă sută. 
Angajamentul de a spori producția de 
cărbune cu 4 Ia sută fată de trimes
trul II ă fost îndeplinit cu cinste: pro
ducția de cărbune a minei Lupeni ă 
crescut în intervalul 1 iulie-22 august 
cu peste 16 la sută.

Anul acesta întrecerea socialistă 
în cinstea glorioasei aniversări a eli
berării patriei noastre s-a desfășurat 
sub semnul unui puternic avînt pa
triotic lă toate minele din Valea Jiu
lui. îndeplinirea planului la produc
ția de cărbune pe întregul nostru ba
zin carbonifer în proporție de 101,19 
lă sută în luna iulie, și 101,6 la sută 
în luna august, este o dovadă grăi
toare a avîntului întrecerii socialiste

Aspecte de la 

să demonstreze alături de oamenii 
muncii din Petroșani și alături de 
rindurile lungi ale celor din Petrila 
și Lonea.

In piața din centrul orașului Pe
troșani încă înainte de începerea 
mitingului s-a strins o mulțime de 
oameni. Printre ei poți vedea mineri, 
constructori, metalurgiști, oameni 
ai muncii din comerțul de stat. Pia
ța însorită este năpădită de o pă
dure de steaguri roșii și tricolore. 
Deodată piața parcă s-a luminat 
mai mult: dintr o parte a ei au a- 
părut studenții Institutului de Mine, 
imbrăcați in uniforme albe. Rînd pe 
rînd apar noi coloane. Piața ora
șului devine neincăpătoare.

și, totodată, o mărturie a fierbintei 
recunoștinți pe care minerii o poartă 
marii Uniuni Sovietice — eliberatoa- 
rea și sprijinitoarea noastră.

Prin fața tribunei trec coloanele 
multor colective harnice. Trec meca
nicii și fochiștii de la depoul C.F.R, 
Petroșani care și-au îndeplinit și de
pășit toate angajamentele. Cea mai 
de seamă realizare a acestui colectiv 
este însă economisirea de combustibil 
și lubrefianți în valoare de peste o 
jumătate de milion lei. Trec munci
torii și tehnicienii de la Uzina de re
parat utilaj minier, trec harnicii mun
citori constructori. Fiecare colectiv 
are realizări frumoase pentru că în 
marea întrecere ce s-a desfășurat în 
cinstea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre fiecare om 
ăl muncii s-ă străduit să aducă con
tribuții cît mai de seamă la înflorirea 
patriei, lă apărarea păcii.

. Recunoștință fierbinte 
marii Uniuni Sovietice

Demonstrația oglindește cu vigoa
re viață nouă pe care oamenii mun
cii și-o clădesc prin muncă entu
ziastă. La marea sărbătoare ă elibe
rării ei își manifestă bucuria de ă 
trăi anii luminoși ce au urmat lui 23 
August 1944, ani de muncă și luptă 
îndîrjită pentru ștergerea urmelor 
nefaste ale stăpînirii burghezo-mo- 
șierești, pentru construirea unei vieți 
noi Bilanțul celor zece ani e măreț. 
Minele s-au dezvoltat, au devenit 
moderne, iar numărul lor s-a dublat 
față de cel din 1944. Orașele Văii 
Jiului cresc și înfloresc. Peste tot 
clocotește elanul muncii creatoare, e- 
lan de muncă de care numai un po
por liber poate fi stăpînit. Dar măi 
puternic, mai viguros au crescut în ă- 
cești ani oamenii.

Ce erău Ioan Reisz său Cornel Ce
nușă înainte de a fi eliberați de ostașii 

demonstrație 

sovietici? Erau robi lă patroni siliți 
să muncească în condiții grele pentru 
îmbuibarea capitaliștilor hrăpăreți. 
Iată-i acum, pășind mîndri prin fața 
tribunei. Fețele lor, pe care anii au 
lăsat cute âdînci, strălucesc de bu
curie. La bățrînețe le-a fost dat să 
trăiască adevărata viață. Pe pieptu
rile lor sînt prinse Ordinul Muncii, 
Medalia Muncii, insigna de miner 
fruntaș — semn că munca lor se bu
cură azi de o înălță prețuire. In rînd 
cu ei manifestează minerul Ioan 
Maczanga, tehnicianul Eugen Cșa- 
szar, fruntașii întrecerii Gheorghe 
Croitoru, Ștefan Mihai. Toți poartă 
pe piepturile lor Ordinul sau Medalia 
Muncii și fiecare dintre ei, tînăr sau 
vîrstnic.'au trăit în acești ani schim
bări adînci.

Oamenii muncii știu că tot ce au 
măi bun și mai frumos în viață, tot 
ce se înfăptuiește pentru fericirea lor, 
n-ar fi fost posibil fără istoricul act 
de la 23 August 1944, fără eliberarea 
țării de către Armata Sovietică. Toc
mai de aceea toți cei ce au venit lă 
sărbătorirea măreței aniversări și-au 
manifestat cu căldură dragostea și 
recunoștința fierbinte față de poporul 
sovietic eliberator.

lată un grup de tineri mineri,_îm- 
brăcați în salopete. Altădată ei ăr fi 
muncit în mină cu tîrnăcopul, cu rîz- 
na, în condiții grele. Ei au învățat me
seria mineritului în abataje și galerii 
în care funcționează mașini și uti
laje moderne, multe dintre ele trimi
se nouă de oamenii sovietici. In semn 
de recunoștință pentru ajutorul acor
dat, tinerii mineri au venit la de
monstrație purtînd pe umeri perfo
ratoare sovietice. Zeci și zeci de oa
meni ăi muncii purtau pe brațe ta
blourile cu chipurile tovarășilor G. M. 
Malenkov, N. S. Hrușciov și ale al
tor conducători ai P.C.U.S. și ai Sta
tului Sovietic. Zeci și zeci de mineri, 
muncitori, studenți, intelectuali pur
tau cu dragoste pancarte pe care eră 
scris ; Recunoștință fierbinte Uniunii 
Sovietice, mărea noastră prietenă și 
eliberatoare! Trăiască în veci priete
nia romîno-sovietică !

Pentru bunăstarea 
celor ce muncesc

Prin față tribunei pășesc plini de 
mîndrie harnicii muncitori construc
tori din Valea Jiului. Zi de zi, ei 
înalță noi locuințe muncitorești, noi 
instituții social-culturale menite să 
facă viața celor ce muncesc în acest 
bazin carbonifer măi frumoasă, măi 
plină de bucurii.

Graficul pe care-1 poartă construc
torii de la întreprinderea 703 con-

(Continuare în pag. 8-a)
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TELEGRAME

Cetre

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.

și Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA-KREMLIN

Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului romín, cea de a 10-a 
aniversare a eliberării Romîniei, Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romín, guvernul Republicii Populare Romíné și Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. vă trimit, dragi tovarăși, un călduros salut, 
mărturie a dragostei și recunoștinței pe care poporul romín le poartă ma
relui popor sovietic, gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, guver
nului U.R.S.S. și Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Poporul nostru nu va uita niciodată că eliberarea Romîniei de către 
armata marii Țări a Socialismului i-a dat posibilitatea să doboare dictatura 
fascistă, să-și cucerească pentru prima dată în istoria sa libertatea și 
adevărata independență națională, să construiască o viață nouă în patria 
sa. Niciodată nu se va șterge din amintirea poporului nostru jertfa no
bilă a ostașilor și ofițerilor sovietici, care și-au dat viața pentru eliberarea 
patriei noastre.

Ca lumina ochilor va apăra popcrul romín prietenia și alianța cu 
Uniunea Sovietică — bunul său cel mai de preț — garanția trainică a 
viitorului fericit, socialist al patriei sale, chezășia independenței și suve
ranității sale naționale.

Relațiile de strînsă prietenie dintre U.R.S.S. și R.P.R., ajutorul multila
teral pe care Uniunea Sovietică îl acordă țării noastre constituie o pildă 
vie de internaționalism proletar și de colaborare frățească între popoare 
libere.

Poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mín, călăuzit de nemuritoarea învățătură marxist-leninistă, de experiența 
gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pășește cu încredere 
înainte spre un viitor luminos și fericit. El își manifestă hotărîrea de a 
duce pînă la capăt opera de construire a socialismului, de a contribui tot 
mai activ la întărirea puternicului lagăr al păcii și socialismului în frun
te cu Uniunea Sovietică, la apărarea păcii în lume

Trăiască marea Uniune Sovietică — bastionul păcii și libertății popoa
relor !

Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice!
Trăiască. în veci prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească 

dintre ppporul romín și marele popor sovietic !

Comitetul Central al Consiliul de Miniștri al
Partidului Muncitoresc Romín Republicii Populare Romíné 

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romíné

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale
a Republicii Populare Romine,
tovarășului PETRU GROZ.A

București
Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a zilei eliberării vă rog, tovarășe 

președinte, să primiți din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și din partea mea călduroase felicitări și urări de noi succese poporului 
prieten romín în munca lui pașnică constructivă, pentru întărirea statului 
democrat-popular romín.

K. VOROȘILOV

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine,

tovarășului GH. GHEOP.GH1U-DEJ

București
La a 10-a aniversare a sărbătorii naționale — ziua eliberării — vă rog 

pe dvs., tovarășe președinte, și guvernul Republicii Populare Romîne să 
primiți felicitările mele cordiale. Urez poporului romîn prieten noi succese 
în eforturile lui creatoare îndreptate spre dezvoltarea pașnică și înflorirea 
Republicii Populare Romîne.

Intărească-se prietenia frățească de nezdruncinat dintre popoarele noa
stre. /

' ' ' ' G. MALENKOV

Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine,

tovarășului S, BUGHICI
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a 'Republicii Populate Romîne — cea 
de a 10-a aniversare a zilei eliberării— primiți, tovarășe ministru, felici
tările mele cordiale.

Vă rog să primiți de asemenea urările mele de dezvoltare și întărire 
continuă a prieteniei frățești și a colaborării între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică — pentru binele popoarelor noastre și în inte
resul asigurării păcii trainice și securității internaționale.

V. MOLOTOV

Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului 
cu prilejul zilei de 23 August

(Urmare din pag. 7-a)

strucții Petrila oglindește faptul că 
ei au clădit pînă acum peste 600 a- 
partamente pentru mineri, un club, 
cantină, baie, etc. In coloană, alături 
de constructorii din Petrila se află 
constructorii losif Lokmaier, losif 
Vereș, losif Șilimon, Constantin Mo- 
raru. Alexandru György și alții de la 
celelalte întreprinderi de construcții 
din Valea Jiului care au adus con
tribuții prețioase la lupta pentru 
transformarea localităților Văii Jiu
lui în frumoase așezări miniere. In 
anii puterii populare, în Valea Jiu
lui, harnicii constructori au înălțat 
blocuri noi cu peste 2000 apartamente, 
numeroase cămine muncitorești. In
stitutul de mine din Petroșani, Școala 
medie tehnică de cărbune din LuDeni, 
numeroase școli de calificare, cluburi, 
magazine, fabrici de pîine, etc.

După constructori urmează coloa
na oamenilor muncii din domeniul sa
nitar. In acești ani. au fost obținute 
succese însemnate în lupta pentru 
apărarea sănătății oamenilor mun
cii. In Valea Jiului au fost înființate 
noi instituții sanitare printre care 11 
dispensare de întreprindere, 6 posturi 
subterane de prim ajutor, 3 secții de 
spital și 3 policlinici de copii, 2 ma
ternități,^ 1 centru de combatere a 
gușei, 6 puncte de transfuzie a sîn- 
gelui și altele In urmă cu 10 ani, în 
raionul nostru nu existau decît 16 in
stituții sanitare deservite de 40 me
dici. Acum în Valea Jiului funcțio
nează 78 instituții sanitare deservite 
de peste 120 medici.

Prin fața tribunei trec apoi lucră
torii din comerțul socialist și mun
citorii din întreprinderile producătoare 
de bunuri de larg consum. In prezent, 
în Valea Jiului există 190 magazine 
alimentare și industriale, 56 restau
rante, bufete, cofetării si alte unități, 
fn prima jumătate a acestui an s-au 
distribuit oamenilor muncii din Va
lea Jiului, prin unitățile O.C.L. măr
furi în valoare de peste 92 milioane 
lei.

Muncitorii de la întreprinderea de 
industrie locală ,,6 August" traducîr.d 
în viață hotărîrile plenarei a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, au produs 
cantități însemnate de bunuri de larg 
consum pentru oamenii muncii. Nu
mai în anul curent ei au produs 250 
garnituri de mobilă. 800 buc. găleți, 
252 buc, cazane de rufe, etc.

Defilează studenții 
și slujitorii culturii

Primiți cu aplauze prelungite, trec 
prin fața tribunei oficiale studenții 
Institutului de mine ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Petroșani. Acești viitori in
gineri, cu fețele pline de voioșie, își 
exprimă dragostea și recunoștința lor 
față de glorioasa Armată Sovietică 
eliberatoare, față de regimul demo
crat-popular care le asigură condiții 
de învățătură nemaiîntilnite în trecut. 
In rîndurile studenților defilează nu
meroși foști mineri. Iată-1 pe studen
tul Petru Gaftiniuc. Acum un an Re 
Petru Gaftiniuc îl întîlneai în adîn- 
curile minei Uricani.

In cei 10 ani de viață nouă, învă- 
țămîntul a devenit un bun al poporu
lui. In Valea Jiului — unde în trecut 
existau numai cîteva școli — funcțio
nează în prezent 24 școli de 4 ani, 
14 școli de 7 ani, 5 școli de 10 ani și 
o Școală medie tehnică de cărbune 
la Lupeni.

Cu pași vioi, cu inimile pline de 
bucurie trec prin fața tribunei și slu
jitorii culturii, învățători și profesori, 
artiști ai Teatrului de Stat din Petro
șani și alți intelectuali slujitori ai po
porului. In coloană se află învăță
torii și profesorii fruntași Dumitru 
Cocor, Ana Husti, Ștefan Bende, ac
torii Costel Rădulescu, laureat al Pre

miului de Stat, Gheorghe lordănescu, 
decorat cu Medalia Muncii și alții.

Trec sportivii
Demonstrația de 23 August a oa

menilor muncii din Valea Jiului este 
încheiată de coloana sportivilor. In 
sunetele marșului trec sportivii co
lectivelor din Valea Jiului, la a că
ror dispoziție stau zeci de baze spor
tive construite în anii puterii popu
lare. Grupurile de sportivi purtînd di
ferite materiale sportive, simbolizea
ză dezvoltarea pe care au luat-o în 
raionul nostru majoritatea ramurilor 
sportive.

Pentru pace, pentru viața
Poporul romîn, care în cei zece 

ani a luptat neobosit pentru construi
rea vieții noi, a depus, alături de po
poarele iubitoare de pace din întrea
ga lume, eforturi susținute pentru 
menținerea păcii.

„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra !“ lată una din zecile 
de lozinci pe care mulțimea de ma- 
nifestanți o scanda cu înflăcărare. 
Oamenilor muncii din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului le este scumpă 
pacea. Cei zece ani care au trecut de 
la eliberarea patriei noastre, au fost 
ani de mărețe transformări pentru 
fiecare om din Valea Jiului. Minerii 
și toți muncitorii Văii Jiului s-au con
vins că toate transformările petrecute 
aici și în întreaga țară au fost posi
bile pentru că poporul nostru a trăit 
în pace, pentru că ei n-au mai dat 
cărbune pentru fabricarea de arme, 
ci pentru creșterea bunăstării mate
riale și culturale a poporului.

...Un grup de copii se apropie de 
tribună. Fiecare din ei ține în mînă 
simbolul păcii — cîte un porumbel 
alb. Privirile mulțimii s-au îndreptat 
spre ei, așteptînd momentul cînd po
rumbeii își vor lua zborul. Iată-i. se 
înalță sprinteni, înaintează vioi prin 
aerul curat și cald al dimineții. De 
lîngă tribună un grup de participanți 
scandează o lozincă a păcii. Aplau
zele mulțimii acoperă acest moment 
emoționant.

Trece coloana oamenilor muncii de 
Ia mina Lupeni. In mijlocul coloanei 
pășește mîndru un tînăr îmbrăcat 
într-o bluză albastră. Este un tînăr 
coreean care învață la Școala me
die tehnică de cărbune din Lupeni. El 
manifestează alături de tînărul romîn, 
maghiar, german, polonez pentru fe
ricirea tineretului nostru, pentru pace.

Participanții la demonstrație își 
manifestă cu însuflețire solidaritatea 
cu eroicul popor coreean, care a de
monstrat întregii lumi voința sa ne
clintită de luptă pentru pace și in
dependență națională, împotriva a- 
gresorilor imperialiști.

La 23 August, oamenii muncii din 
Valea Jiului au făcut bilanțul victo
riilor obținute de forțele păcii din în
treaga lume. Ei au salutat cu deose
bită satisfacție încetarea focului în 
Indochina. încetarea războiului va 
da putință popoarelor din această 
parte a globului pămîntesc să-și a- 
leagă singure modul de viață dorit. 
Aceasta constituie o mare victorie a 
forțelor păcii.

Minerii și toți oamenii muncii din 
Valda Jiului au manifestat, cu prile
jul zilei de 23 August, pentru asigu
rarea păcii în continentul european, 
împotriva militarismului german.

★

Demonstrația cu prilejul zilei de 23 
August a prilejuit o puternică ma
nifestare a voinței oamenilor muncii 
din Valea Jiului de a lupta cu și mai 
multă hctărîre, strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului, pentru pace 
și socialism — a constituit o puter
nică manifestare a dragostei față de 
marea noastră eliberatoare, Uniunea 
Sovietică,
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