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Trăiască unitatea întregului 
popor în lupta pentru victoria 
socialismului și a păcii !

M ANIFESTUL 
consiliului teatral ai ГгояМШ миюсгаясі Populare

Cetățeni și cetățene,
La 5 martie, poporul nostru va 

alege pe noii deputați ai Marii 
Adunări Naționale și ai sfaturi
lor populare. In aceste alegeri, 
Partidul Muncitoresc Romîn, Sin
dicatele, Consiliul Național al Fe
meilor, Uniunea Tineretului Mun
citor, organizațiile obștești, cul
turale și științifice prezintă în co
mun candidați în cadrul Frontu
lui Democrației Populare, Care 
întruchipează unitatea de ne
zdruncinat a întregului popor în 
lupta pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste, pen
tru apărarea păcii.

Acum 4 ani, prin votul lor una
nim dat candidaților Frontului 
Democrației Populare în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională, 
oamenii muncii și-au exprimat a- 
deziunea totală față de programul 
electoral elaborat pe baza hotă- 
ririlor celui de-al II-lea Congre- 
al P.M.R.

In cadrul amplelor dezbateri 
cetățenești care au avut loc în 
campania electorală din 1957 și 
cu prilejul alegerilor de deputați 
pentru sfaturile popoulare din 
1958, oamenii muncii și-au spus 
cuvîntul asupra principalelor pro
bleme ale construcției socialiste în 
patria noastră, au făcut propuneri 
prețioase cu privire la mijloacele 
practice de dezvoltare continuă a 
economiei naționale și culturii, ri
dicarea nivelului de trai al po
porului, înflorirea orașelor și Co
munelor, raioanelor și regiunilor 
țării.

In cursul ultimei legislaturi, 
-Marea Adunare Națională, Guver
nul Republicii Populare Romine 
au desfășurat o bogata și multila
terală activitate pentru înfăptuirea 
programului prezentat în alegeri 
de F.D.P., străduindu-se să-și în
deplinească cu cinste misiunea în
credințată de popor.

Marea Adunare Națională, or
ganul suprem al orînduirii noas
tre de stat, a dezbătut în sesiu
nile ei și a adoptat legi cu privire 
la problemele esențiale ale poli
ticii țării. Au fost analizate și a- 
probate bugetele anuale, care au 
asigurat folosirea resurselor țării 
în conformitate cu sarcinile planu
rilor de stat, cu necesitățile dez
voltării economiei naționale și îm
bunătățirii traiului celor ce mun
cesc. Au fost lărgite atribuțiile 
sfaturilor populare în scopul ridi
cării nivelului activității lor ca 
organe locale ale puterii popu
lare ; s-au stabilit măsuri in vede
rea unei mai bune funcționări a 
aparatului central de stat ; s-a îm
bunătățit împărțirea administrati
vă a teritoriului R.P. Romine. Ma
rea Adunare Națională a dezbă
tut problemele fundamentale ale 
politicii externe a Republicii Popu
lare Romîne, a desemnat delega
ția țării la a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, delegație care a 
exprimat la O.N.U. aspirațiile și 
voința de pace a poporului ro
mîn.

In această perioadă au fost ela
borate și adoptate planul de 6 
ani de dezvoltare a economiei na
ționale și schița planului econo
mic de perspectivă pe 15 ani, pre
cum și importante măsuri cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic 
al producției, îmbunătățirea învă
țămîntului superior, a învățămîn- 
tului profesional și tehnic și a 
învățămîntului seral, creșterea bu
năstării celor ce muncesc și altele.

Sfaturile populate au desfășu
rat o rodnică activitate ; ele au 
dat dovadă de inițiativă și spirit 
gospodăresc, de grijă pentru utili
zarea chibzuită a mijloacelor spo

rite de care dispun și au atras 
în forme multiple masele la con
ducerea treburilor obștești.

Cetățeni și cetățene,
Partidul Muncitoresc Romîn și 

organizațiile obștești înmănun
cheate în Frontul Democrației 
Populare se prezintă în fața ale
gătorilor cu bilanțul bogat al 
realizărilor obținute în anii care 
au trecut de la ultimele alegeri.

Cu toții cunoașteți aceste rea
lizări. Prevederile enunțate în 
Manifestul F.D.P. din 1957, ho- 
tăririle Congresului al II-lea al 
P.M.R. au fost îndeplinite. Iar 
intr-un șir de domenii depășite. 
Oriunde îți îndrepți astăzi privi
rea, pe întregul cuprins al țării, 
vezi semnele minunate ale vieții 
noi, marile schimbări aduse de 
orinduirca socialistă care a în
vins pentru totdeauna. In țara 
noastră nu mai sint nici capita
liști, nici moșieri, nici chiaburi. 
A fost înlăturată pentru tot
deauna exploatarea omului de că
tre om. Poporul muncitor este 
deplin stăpîn pe munca lui, stă- 
pîn în țara sa liberă și indepen
dentă.

Muncind cu entuziasm, urmînd 
cu încredere politica partidului ca 
propria sa politică, poporul nos
tru a obținut succese importante 
îp creșterea puterii economice a 
oatrîei, în industrializarea socia
listă — temelia dezvoltării între
gii economii naționale.

S-au înălțat sute de fabrici și 
uzine, combinate, termo și hidro
centrale; un mare număr de în
treprinderi au fost mărite și mo
dernizate. Vechile centre siderur
gice de la Hunedoara și Reșița 
s-au dezvoltat puternic; a fost spo
rită puterea termocentralelor de 
la ParoșenI, Borzești, Sîngeorgiu 
de Pădure; au început să producă 
energie electrică primele agrega
te ale hidrocentralei V. I. Lenin 
de la Bicaz; au intrat în func
țiune laminorul de țevi de la Ro
man, fabrica de fire,și fibre sin
tetice de la SăvllieștE uzinele chi
mice moderne de la Năvodari, Fă
găraș. Govora, Borzești, nume 
roase unități ale industriei bunu
rilor de consum.

PRODUCȚIA INDUSTRIEI 
NOASTRE ÎNTRECE AZI DE 5 
OR! NIVELUL DINAINTE DE 
RĂZBOI. O mare dezvoltare cu
nosc ramurile hotărîtoare pentru 
aivîntul întregii, economii: indus
tria siderurgică, constructoare de 
mașini, energetică, industria chi
mică și a petrolului. Producția 
industriei constructoare de ma
șini este acum de 10 ori mai ma
re deeît în 1938. a industriei si
derurgice de aproximativ 7 ori. 
a industriei chimice de 11 ori.

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

Profunde schimbări înnoitoare 
s-au petrecut în agricultura țării. 
CEA MÂI MARE PARTE A 
ȚARÂNIMI1 A PĂȘIT PE CALEA 
ARĂTATA DE PARTID — CA
LEA AGRICULTURII SOCIA 
LISTE. La sfîrșiful anului 1960 
sectorul socialist cuprindea 81,6 
Ia sută din suprafața agricolă și 
83,7 la sută din suprafața ara
bilă a, țării. Marea superioritate 
a gospodăriilor colective se vă
dește în recoltele bogate pe care 
le obțin, în veniturile tot mai 
mari pe care le asigură țăranilor 
muncitori.

Statul democrat-popular dă un 
puternic ajutor țărănimii munci
toare prin tractoare și. alte ma
șini agrlcaleț '-cadre -de ingineri 
și tehnicieni agricoli, semințe se

lecționate, ammale de rasă, ma
teriale de construcții etc. In timp 
ce în 1938 în agricultură lucrau 
abia 4.050 de tractoare — aces
tea aparținînd moșierilor și chia
burilor — astăzi lucrează pe o- 
goarele patriei 43.000 tractoare, 
peste 17.000 combine pentru pă- 
ioase, 32.000 semănători și nu
meroase alte mașini, toate pro
duse de industria noastră, iar nu
mărul specialiștilor din agricul
tură trece de 30.000.

Mașinile și tractoarele, știința 
agrotehnică, munca unită a țărani
lor pe ogoarele întinse ale gos
podăriilor colective și întovără
șirilor agricole fac să rodească 
mai bogat pămîntul, sporesc bel
șugul de produse agricole. Pro
ducția agricolă sporită asigură 
populației satisfacerea consumului 
crescînd de pîine, carne, lapte, 
grăsimi, iar industriei materiile 
prime necesare.

S-au dezvoltat transporturile : 
traficul de mărfuri a crescut cu 
42 la sută față de 1955, transpor
turile auto crescînd de aproape 
trei ori și jumătate.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Guvernul Republicii Populare Ro
mîne s-au îngrijit de ridicarea tu
turor regiunilor țării. Regiunile 
Oltenia, Bacău, - Mureș-Autonomă 
Maghiară, Pobrogea, în trecut ră
mase în urmă, cunosc astăzi o pu
ternică și continuă înflorire econo
mică. ■ - -

Ca urmare a dezvoltării, econo
miei, a spori* avuția țării. Aceas
ta a dat posibilitate partidului și 
guvernului să ia noi măsuri pen
tru mărirea veniturilor celor ce 
muncesc, pentru ridicarea nivelu
lui de trai.

Oamenii muncii simt tot mai 
puternic că tot ceea ce se înfăp
tuiește este spre binele și în fo
losul lor. Au fost sporite sala
riile muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, învățătorilor și pro
fesorilor, cadrelor economice și 
de cercetare științifică, medicilor, 
funcționarilor, lucrătorilor din co
merțul de stat și cooperatist șt 
ale altor categorii de oameni ai 
muncii. S-a introdus alocația de 
stat pentru copii. O grijă deose
bită s-a acordat creșterii salarii
lor la categoriile de oameni ai 
muncii cu venituri mai -mici. S-a 
redus considerabil impozitul pe 
salarii, iar la unele categorii im
pozitul a fost desființat. Au fost 
sporite pensiile al căror volum to
tal a ajuns în 1960 de 6 ori mai 
mare ca în 1950. - ■

Ca rezultat al tuturor acestor 
măsuri salariul real a fost în 1960 
cu 47 Ia sută mai mare» ca în 
1955. Veniturile bănești totale 
realizate de salariați și pensio
nari au fost în 1960 cu 15 «mili
arde mai mari decît în 1955.

Au fost efectuate însemnate re
duceri de prețuri de care a bene
ficiat întreaga populație. Dezvol
tarea rețelei comerciale a asigu
rat o mal bună deservire a cetă
țenilor.

A sporit mai mult de odată și 
jumătate volumul de mărfuri des
făcute prin comerțul socialist cu 
amănuntul. Veniturile mărite În
găduie oamenilor muncii să cum
pere tot mai multe mărfuri de fo
losință îndelungată ca biciclete, 
motociclete, aparate de radio, te
levizoare, mobilă, răcitoare elec
trice, mașini de spălat rufe, etc.

Intre 1956—1960's-au constriiit 
din fondurile statului aproape 
100.000 apartamente. Numeroase 
familii de muncitori, intelectuali, 
funcționari care locuiau în case 
vechi, insalubre, au intrat în lo
cuințe noi, sănătoase, confortabile 
pentru care plătesc chirii ce 're
prezintă doar un mic procent- din 
veniturile loc. Șînt în curs , de 
construire cartiere întregi de lo

cuințe și blocuri ш mai toate o- 
rașele țării.

Orașele slot mai bine gospodă
rite. Cu participarea activă a popu
lației au fost realizate numeroase 
lucrări de alimentare cu apă, ca
nalizare, pavare, iluminat public. 
S-a dezvoltat și îmbunătățit trans
portul în comun. Au început im
portante lucrări de sistematizare 
urbană.

S-аи îmbunătățit simțitor con
dițiile de viață ale țărănimii. Au 
sporit veniturile ei. Numai din 
vînzarea produselor către stat, 
țărănimea a primit în anul 1960 
aproape 9 miliarde și jumătate 
lei. In comparație cu 1954, con
sumul țărănimii a crescut la pîi
ne cu o treime, la carne și gră
simi cu mai mult de jumătate, la 
zahăr de peste 6 ori. înfățișarea 
de azi a satelor noastre nu : mai 
seamănă cu cea din trecut dnd 
purtau pecetea sărăciei și înapo
ierii. Au căpătat amploare con
strucțiile de locuințe; în ajiii 
1956—1959 s-au construit la sate 
peste 330.000 de locuințe precum 
și un mare număr de școli noi, 
cămine culturale, cinematografe, 
dispensare, case de naștere.

Din fiecare familie de țărani 
muncitori au plecat la învățătură 
elevi sau studenți. s-au ridicat 
învățători sau profesori, medici 
sau agronomi, ofițeri sau lucră
tori în aparatul de stat

Participînd activ la opera de 
construire a socialismului, țără
nimea noastră muncește cu hăr
nicie si avînt pentru făurirea vie
ții sale noi, pentru ridicarea ni
velului său de trai material și 
cultural.

In țara noastră, ca și în cele
lalte țări socialiste, nivelul de 
trai al oamenilor muncii crește și 
datorită importantelor mijloace 
puse la dispoziția 1or de către 
stat, gratuit sau cu plată redu,- 
să, Dentru nevoile social-cuîturale. 
Cheltuielile socîal-culturale ale 
statului au fost în 1960 de patru 
ort mal mari față de 1950, ajun- 
gînd să reprezinte un sfert din 
bugetul total al țării.

Grija pentru ocrotirea sănătății 
poporului constituie una din preo
cupările permanente ale statului 
nostru. S-a lărgit considerabil re
țeaua de spitale, policlinici, dis
pensare, case de naștere, creșe și 
cămine. Anul trecut, aproape 
600.000 de persoane și-au petrecut 
concediul de odihnă sau au benefi
ciat de tratament în stațiuni bal- 
neo-climaterice. Datorită îmbună
tățirii condițiilor de trai, alimen
tării și deservirii medicale mai 
bune, ușurării condițiilor de mun
că și celorlalte măsuri prin care 
statul nostru ocrotește viața celor 
ce muncesc, în Republica Popu
lară Romînă a crescut durata me
die a vieții.

S-a dezvoltat puternic învăță
mîntul de toate gradele, care a 
devenit accesibil tuturor copiilor 
și întregului tineret. In țara m 
care altădată milioane de copii 
rămîneau analfabeți, astăzi nu 
mai există copii de vîrstă școla
ră care să nu fi fost școlarizați, 
iar aproape toți absolvenții de a- 
nul trecut ai clasei a IV-a au 
fost înscriși în ciclul II al școlii 
de 7 ani. Din acest an școlar a 
fost introdusă gratuitatea manua
lelor pentru toți elevii de la cla
sa I pînă la clasa a Vil-a, inclu
siv. In învățămîntul elementar și 
mediu de cultură generală, în 
școlile pedagogice, în învățămîn
tul profesional și tehnic sînt cu
prinși aproape 2.800.000 elevi. 
Numai în școlile medii de cultu
ră generală, profesionale și teh
nice învață astăzi 435.000 elevi, 
față de 88.500 în 1938.

Statul acordă o deosebită aten

ție învățămîntului superior care 
pregătește cadrele de înaltă ca
lificare necesare dezvoltării eco
nomiei și culturii socialiste. Avem 
azi de patru ori mai multe facul
tăți decît în 1938. Numărul stu
denților care au intrat în 1960 în 
anul I este aproape egal cu cel 
al tuturor studenților Romîniei 
anului 1938. Aproape două treimi 
din numărul lor primesc burse, 
locuiesc în cămine, iau masa în 
cantine. Pentru pregătirea și în
treținerea unul student statul chel
tuiește în medie 11.000 lei anual. 
Învățămîntul seral dă posibilitatea 
oricărui tînăr să frecventeze ș! 
să absolve școala medie și insti
tutele superioare, lucrînd în ace
lași timp în producție.

Un puternic avînt au luat cul
tura, arta, știința puse în slujba 
poporului. Au fost asigurate con
diții de creație deosebit de favora
bile cercetătorilor științifici, scrii
torilor, artiștilor și celorlalți oa
meni de cultură.

Se desfășoară o largă activitate 
de ridicare a nivelului de cultură 
al maselor, de răspîndire a cunoș
tințelor științifice. Anul trecut 
s-au difuzat in orașe, în sate și pe 
șantiere 50 milioane de cărți și 
broșuri, multe sute de milioane 
de ziare și reviste ; s-au prezentat 
oamenilor muncii aproape un mi
lion spectacole de cinematograf și 
peste 28.000 spectacole de teatru 
și concerte.

TRECIND IN REVISTA MA
RILE SALE ÎNFĂPTUIRI, PO
PORUL NOSTRU ARE DE CE 
SA SE BUCURE ȘI ARE CU CE 
SE MINDRI. ROMINIA, MEN
ȚINUTĂ VEACURI DE-A RIN- 
DUL IN ÎNAPOIERE ECONO
MICA, ÎNAINTEAZĂ RAPID PE 
CALEA PROGRESULUI. OMUL 
MUNCITOR, IN TRECUT JEr 
FU1T ȘI ASUPRIT DE CLASELE 
EXPLOATATOARE, STĂPÎN PE 
SOARTA SA, SE AFLA IN CEN
TRUL ATENȚIEI SI GRIJII PAR
TIDULUI SI GUVERNULUI. 
SE BUCURĂ DE O VIAȚĂ DIN 
CE IN CE MAI BUNA

Cetățeni și cetățene,
DACA ȚARA NOASTRĂ A 

OBȚINUT ASEMENEA SUCCE
SE IN DEZVOLTAREA SA, 
DACĂ TRĂIM DIN CE IN CE 
MAI BINE ȘI AVEM ÎNCRE
DINȚAREA CĂ FIECARE ZI 
NE VA ADUCE NOI VICTORII 
— ACEASTA SE DATOREȘTE 
FAPTULUI CA LA CIRMA ȚA
RII SE AFLA PARTIDUL MUN
CITORESC ROMIN, NEOBOSIT 
LUPTĂTOR PENTRU FERICI
REA POPORULUI. Prin lupta 
sa eroică, îndelungată și grea 
dusă în decursul întregii lui e- 
xistente, prin devotamentul ne
clintit față de cauza celor ce mun
cesc, prin politica sa înțeleaptă 
și clarvăzătoare, Partidul și-a cîș- 
tigat încrederea, prețuirea și 
dragostea nemărginită a maselor 
largi populare.

Țoate marile realizări care au , 
schimbat din temelii viața po- • 
porului nostru se datoresc mun-.i 
cli eroice, hărniciei, însuflețirii' 
și avîntului patriotic al clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, care muncesc cu devo
tament pentru înflorirea patriei i 
socialiste, pentru dezvoltarea e- 
conomiei și culturii. Patriotis
mul înflăcărat al oamenilor mun
cii, conștiința lor socialistă au o 
mare însemnătate pentru progre
sul și continua întărire a orîndui- 
rif noastre.

In obținerea succeselor istorice 
ale poporului nostru, un factor de 
seamă îl constituie ajutorul fră-

(Continuare în pag. 2-a)
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țese al Utăunii Sovietica, colabo
rarea ți intr-ajutorarea cu toata 
țările socialiste.

Un rol important în rezolvarea 
problemelor de stat, cu partici
parea activă a maselor, îl au de
putății Marii Adunări Naționale, 
ai sfaturilor populare; ei sloi, pe 
drept cuvînt, numiți deputății po
porului. Cetățenii trimit în Ma
rea Adunare Națională și sfatu
rile populare din rîndurile mun
citorilor, țăranilor $i intelectua
lilor oameni vrednici de încrede
rea lor, buni gospodari, care și-au 
dovedit prin fapte devotamentul 
față de popor.

Este o deosebire ca de la cer 
la pămînt față de vremea stăpîni- 
rii exploatatorilor cînd în parla
ment, în conducerea prefecturilor 
și primăriilor, în consiliile județe
ne și comunale se aflau reprezen
tanții moșierilor, fabricanților, 
bancherilor, iar toate problemele 
de stat erau hotărîte în spatele 
ușilor zăvorite, pe ascuns de po
por și fără consultarea acestuia.

Azi a devenit lucru firesc ca 
oamenii muncii să ia parte activă 
la dezbateri pentru stabilirea prin
cipalelor măsuri referitoare la 
dezvoltarea economiei naționale, 
la adoptarea planurilor de stat, 
îmbunătățirea acțiunii de deservi
re social-culturală, gospodărirea o- 
rașelor și comunelor. Milioane de 
cetățeni iau nemijlocit parte la 
gospodărirea treburilor obștești 
în cadrul comisiilor permanente, 
comitetelor cetățenești și comite
telor de stradă de pe lîngă sfa
turile populare, în cadrul consfă
tuirilor de producție din între
prinderi, al controlului obștesc a- 
supra unităților comerțului de stat, 
cantinelor, instituțiilor medico-sa- 
nitare etc.

In participarea largă, plină de 
Inițiativă și energie a maselor la 
viața politică și obștească, la 
conducerea treburilor de stat, își 
găsește oglindirea profundul 
democratism al orînduirii noas
tre, care reprezintă cea mai de
mocratică formă de guvernare 
din întreaga istorie de pînă a- 
cum a poporului romîn. La teme
lia marilor drepturi și liberăți ale 
poporului stă faptul că în țara 
noastră puterea aparține celor ce 
muncesc.

Demoorația socialistă asigură 
cetățenilor dreptul la muncă, drep
tul la învățătură, la odihnă, la 
asigurarea materială la bătrînețe 
sau în caz de invaliditate. Nici 
odată în trecut poporul nu s-a 
bucurat de asemenea largi drep
turi și libertăți cetățenești ca în 
zilele noastre, niciodată n-a avut 
asemenea posibilități depline de 
dezvoltare multilaterală, de afir
mare a capacităților sale creatoa
re. Pe baza deplinei egalități în 
drepturi a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, s-a ci
mentat prietenia și frăția poporu
lui romîn Cu minoritățile naționa
le. Temelia de granit a orînduirii 
noastre o constituie alianța fră
țească a clasei muncitoare cu ță
rănimea, unirea întregului popor 
în jurul partidului ți guvernului în 
lupta pentru construirea socialis
mului.

Cetățeni și cetățene,
AM AJUNS PE O CULME DE 

UNDE SE 1NFAȚ1ȘEAZA LIM
PEDE PRIVELIȘTEA VIITORU
LUI MINUNAT AL PATRIEI 
NOASTRE. DE PE POZIȚIILE 
CUCERITE MERGEM CU PAȘI 
MARI MAI DEPARTE, SPRE 
DESAVIRȘ1REA CONSTRUIRII 
SOCIALISMULUI IN REPUBLI
CA POPULARA ROMINA

Programul trasat de Congresul 
al III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, Ia întocmirea căruia 
au pa*ticipat în adunări largi a- 
proape 5 milioane de cetățeni, în
suflețește întregul nostru popor. 
Oamenii muncii știu bine pentru 
ce muncesc șl luptă. Realizarea 
prevederilor planului de 6 ani va 
însemna un puternic avint în dez
voltarea economică a întregii 
țări, ridicarea tuturor regiunilor, 

dfadu-эе o atenție deosebită regiu
nilor, raioanelor și orașelor mai 
puțin dezvoltate, creșterea consi
der «MU л produces! industriale 
și agricole și sporirea consumu
lui pe locuitor la principalele pro
duse, apfQpiifldu-ne pis cu pas 
dl nivelul țărilor înaintate din 
■punct de vedere economic. Țara 
noastră va face tnari progrese în 
toate dțMtaiite dl activitate.

In industrie
Industrializarea socialistă a 

țării va continua intr-un ritm sus
ținut, In anul 1965 industria va 
produce de două ori mai mult 
decît în 1959. Producția indus
trială a anului 1965 va reprezen
ta trei sferturi din producția in
dustrială obținută în cursul pri
mului Cincinal. PESTE CINCI 
ANI, ȚARA NOASTRA VA PRO
DUCE IN MAI PUȚIN DE 40 
DE ZILE ATIT CIT S-A PRO 
DUS IN ROMINIA BURGHEZO- 
MOȘIEPEASCA IN ÎNTREGUL 
AN 1938.

In perioada planului de șase 
ani se vor lărgi, reutila și moder
niza 400 de întreprinderi. Se vor 
construi 180 de întreprinderi și 
300 secții industriale noi, înzes
trate la nivelul celor mai recente 
realizări ale tehnicii. Vor fi ast
fel construite mine de cărbuni și 
de minereuri, o nouă uzină de 
cobs, un combinat de aluminiu cu 
o capacitate de 50.000 tone anual, 
un mare complex petrochimic la 
Ploiești. Va începe construirea ma
relui combinat siderurgic de la 
Galați care va produce în etapa 
finală 4 milioane tone oțel anual 
— obiectiv principal al progra
mului de perspectivă ; se vor da 
în folosință combinatele chimice 
care se ridică în prezent și se vor 
construi altele noi. Se va termina 
construirea unei fabrici modeme 
de piese de radio, se va construi 
o fabrică de cauciuc sintetic, una 
de anvelope, o alta de fibre arti
ficiale, mai multe fabrici de celu
loză ți hîrtie, de ulei, de bere, *- 
batoare moderne, fabrici automati
zate de conserve, de pîine, de in
dustrializare a laptelui, mori, ins
talații de vinificare, antrepozite 
frigorifice ți altele. Se va extinde 
mecanizarea ți automatizarea pro
ducției și se va aplica pe scară 
tot mai largă tehnica nouă, se va 
asigura valorificarea superioară a 
resurselor naturale.

Se va dezvolta baza energetică 
a economiei naționale. Va crește 
producția de țiței ți de loergie 
electrică, se vor extrage circa 12 
milioane tone cărbune. Puterea ce 
se va instala în centrale electrice 
numai în țase ani va întrece de 
peste 3 ori pe ce construită în 
decursul întregii existențe a regi
mului burghezo-moșieresc.

Industria siderurgică va cunoaș
te o creștere însemnată. Extracția 
minereului de fier va ajunge la 
citea 4 milioane de tone. Produc
ția de fontă se va mări la 2 mi
lioane de tone. Se va lărgi baza 
de materii prime necesară pro
ducției de oțel. In 1965 țara noas
tră va produce 3,3 milioane tone 
de oțel, iar în 1970 area 7,5 mi
lioane tone. Ce reprezintă aceste 
cifre apare limpede dacă ne gân
dim că în 1938 în Romîraa nu se 
produceau nici 0,3 milioane tone 
oțel.

Va fi sporită producția metale
lor neferoase. în 1965 se vor pro
duce circa, 4 milioane tone mine
reuri complexe ți cuprifere.

Industria constructoare de ma
șini va produce instalații moderne 
de foraj, utilaje pentru rafinării ți 
industria chimică, loaomotive Die
sel electrice, nave maritime și flu
viale, utilaje pentru industria cons
trucțiilor ți a materialelor de cons
trucție, mașini unelte, camioane, 
tractoare, mașini agricole. Se vor 
produce de 3 ori mai multe bu
nuri metalice și electrotehnice de 
uz casnic, de o calitate mai înaltă 
ți îa sortimente mai variate.

Industria chimică va produce în 
1965 față de 1989 de peste 14 ori 
mai multe taaae plastice și răși
ni sintetice, de 43 de ori nai mul
te fibre ți fire sintetice, de aproa
pe 3 ori mai multă trtitie ți de 33 

ori mai .multe anvelope. Producția 
de îngrășăminte chimice care va 
fi furnizată agriculturii în vederea 
fertilizării solului țr sporirii recol
telor va cunoaște în anii care vin 
o deosebită extindere.

In 1965 ae vor pune la dispozi
ția agriculturii de 10 ori mai mul
te îngrășăminte chimice decît in 
prezent, ajungindurse în 1975 la 
aproape 2 milioana tone. Aceasta 
va permite, împreună cu celelalte 
măsuri agrotehnice, sporirea însem
nată a producției agricole.

Economia forestieră va asigura 
nevoile sporite de material lem
nos prin extinderea lucrărilor de 
împădurire ți ocrotire a pădurilor, 
prin valorificarea superioară a lem
nului în produse finite ca placaj, 
furnir, parchete, mobilă, plăci a- 
glomeratc ți fibro-lemnoase.

Producția industriei ușoare și 
alimentare va spori de 2 ori ți îți 
va îmbogăți sortimentele. Industria 
ușoară va da în 1965 — față de 
1959- de 2 ori mai multe țesă
turi, tricotaje ți confecții și de 1,6 
ori mai multă încălțăminte. Indus
tria alimentară va fi dezvolta
tă ți utilată la nivelul celor mai 
noi realizări ale tehnicii, extinzîn- 
du-se producția semifabricatelor și 
preambalarea produselor, asigu- 
rînd prezentarea lor într-o formă 
cît mai atrăgătoare. Se va pro
duce de 2,5 ori mai multă carne 
și unt, de 3,3 ori mai mult ulei, 
de 2 ori mai mult zahăr, de 4 ori 
mai mult lapte.

Ridicarea nivelului tehnic al in
dustriei va permite îmbunătățirea 
calității tuturor produselor. Dura
bilitatea, finisajul și prezentarea 
vor satisface tot mai mult cerin
țele cumpărătorilor. Buna calitate 
a fiecărui produs „fabricat în 
R.P.R." este o cauză patriotică a 
întregului popor, o chestiune de o- 
noare pentru oamenii muncii.

in agricultură
Se va asigura ua belșug tot mai 

mare de produse agro-alimentare 
in interesul îmbunătățirii necon
tenite a traiului populației mun
citoare de la orașe ți sate. în 
planul de țase ani se prevede ca, 
in condiții climatice normale, pro
ducția de cereale să ajungă la 14— 
16 milioane tone de cereale. Se 
va asigura baza furajeră necesară 
dezvoltării zootehniei, astfel ca 
numărul bovinelor să crească îa 
1965 la 5,3 milioane, al oilor la 
13 milioane, iar producția anuală 
de lapte la peste 50 milioane hec
tolitri. Numărul porcinelor va 
ajunge la 7,5 milioane. Se va mări 
producția de plante tehnice; legu
me, cartofi, fructe și struguri.

Realizarea acestor prevederi se 
bazează pe posibilitățile mari pe 
care le deschide dezvoltarea ți 
consolidarea unităților agricole so
cialiste, pe măsurile pe care le 
vor lua în ceatiauare partidul ți 
guvernul pentru înzestrarea agri
culturii cu noi cadre de ingineri 
agronomi, zootehnicieni ți medici 
veterinari, cu noi mașini agricole 
perfecționate, îngrășăminte chimi
ce, semințe selecționate.

întărirea și dezvoltarea continuă 
a Stațiunilor de Mașini și Trac
toare, ccețterea tazteâ&di lor teh
nice, îndeplinirea sarcinii de me
canizare completă a agriculturii 
prevăzută ia. plenul de 6 ani, vot 
ușura considerabil munca țărani
lor, vor asigura creșterea continuă 
a producției agricole. Oamenii 
muncii de la sate vor dispune în 
1965 de 100.000 tractoare, peste 
70.000 de semănători, peste 43.000 
combine pentru recoltatul păroa
selor, peste 8.000 combine pentru 
recoltatul ocumbului.

Prin moaca harnică a țărănimii 
noastre va crește aa de an puterea 
■economică a gospodăriilor colec
tive, care-ți vor lărgi necontenit 
fondul obștesc, vor spori venituri
le ți se va ridica îa continuare 
nivelul de trai al membrilor iar.

Se vor dezvolta și întări din 
punct de vedere economic Gos
podăriile Agricole de Stat, care 
vor trebui să dea recolte bogate 
de oncate, să spetească efectivul 
de animale, că doa uă sprijin mai 

activ gospodăriilor agricole colec
tive cu semințe de soi, animale 
de rasă ți altele.

In transporturi 
și felecomunicajii
Pentru dezvoltarea capacității 

transportului feroviar se va măr; 
parcul de locomotive Diesel-eleo- 
trice. Va fi electrificată linia Bu
curești—Brașov începîndu-se astfel 
procesul de electrificare a trans
porturilor feroviare. Vor fi date în 
folosință încă 11.000 de vagoane 
de marfă și se vor reface 2500 
km. de linie ferată.

Transporturile auto își vor dez
volta traficul de deservire gene
rală de peste 3 ori. în acest scop 
se vor da în folosință 50.000 de 
camioane ți 13.000 remord și se 
vor moderniza peste 4.500 km. 
de drumuri. Transportul maritim 
va crește în 1965 de 7,5 ori fată 
de 1959.

Se va extinde telefonia auto
mată ți rețeaua telefonică inte
rurbană.

In comerf
Volumul de mărfuri de toate fe

lurile pus în vânzare va crește 
an de an. Pe baza studierii atente 
a cererii de consum a populației, 
industria producătoare de bunuri 
de consum va furniza unităților 
comerciale sortimentele ți cantitățile 
de mărfuri dorite de oamenii mun
cii.

Se va îmbunătăți organizarea ți 
repartizarea rețelei comerciale po
trivit cu nevoile cetățenilor. In 
vederea deservirii cît mai bune a 
consumatorilor se vor construi ți 
amenaja noi unități comerciale în
zestrate cu utilaj modern, noi ma
gazine specializate.

In domeniul 
gospodăriei 
comunale

Pentru nevoile gospodăririi o- 
rașelor ți comunelor se vot aloca 
aproape 5 miliarde de lei. Se vor 
întreprinde importante lucrări e- 
dilitare, se va îmbunătăți alimen
tarea cu apă și se va extinde ca
nalizarea. O atenție deosebită se
va acorda dezvoltării ți îmbună
tățirii transportului în comun și 
iluminatului public. Se va ridica 
nivelul activității întreprinderilor 
de gospodărire orășenească, în ve
derea îmbunătățirii continue a de
servirii populației.

Va continua acțiunea de siste
matizare urbană, de înfrumuseța 
re a orașelor ți satelor patriei.

In domeniul ridicării 
nivelului de trai 

al populației
Înfăptuirea programului de 

dezvoltare a economiei și cultu
rii, sporirea bogăției țării, crește 
Fee continuă a producției indus
triale și agricole, ridicarea pro 
cfactivității muncii și reducerea 
costurilor dc producție vor avea 
ca urmare ridicarea necontenită 
a aivela Iul de trai al poporului. 
Prin mărirea salariilor și redu
cerea treptată a prețurilor la măr
furile de consum, salariul real va 
crește cu 40—45 la sută față de 
nivelul din a doua jumătate a a- 
nttlui 1959. Veniturile reale ale 
țărănimii vor crește cu circa 40 
la setă. Oamenii muncii vor dș- 
tiga mai mult, vor trăi și mai 
bine. Va spori puterea de cumpă
rare a populației, consumul de 
mărfuri alimentare și industriale.

Vor crește de aproape două 
ori față de perioada anilor 1954— 
1959 fondurile alocate de statul 
nostru democrat-popular pentru 
satisfacerea nevoilor aocial-cultu- 
refe.

Locuinfe
Acțiunea de construire a locu

ințelor va continua să ocupe un 
loc de frunte ta preocupările sta
talul care va favwtl ta acest 

scop circa 13 miliarde tei. Pînă 
în 1965 se vor da în folosință oa
menilor muncii 300.000 de apar
tamente construite din fondările 
statului — adică de peste trei 
ori mai mult decît în ultimii șase 
ani — de o calitate mai bună și 
cu un grad mai înalt de contort. 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
stabilit ca în aproximativ 15 ani 
problema locuințelor să fie în li
nii gener’' rezolvată în tara 
noastră.

Ocrotirea sănătăți
Spre a asigura ocrotirea Ln con

diții tot mai bune a sănătății popu
lației, se vor lua măsuri pentru 
creșterea capacității de spitalizare 
cu încă 18.000 paturi, pentru lăr
girea rețelei de policlinici orășe
nești și raionale, pentru ridicarea 
continuă a nivelului asistenței me
dicale. Se vor continua construc
țiile și amenajările în stațiunile 
balneo-dimaterice de care vor be
neficia un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii.

Învăt&mîrtf și cultură
Se vor investi fonduri sporite 

în vederea dezvoltării învățămîn- 
tului de toate gradele. Vor fi 
construite la orașe ți sate încă 
15.000 de săli de clasă, noi loca
luri pentru învățămîntul superior, 
noi cămine studențești cu peste 
15.000 de locuri. în anul 1962, a- 
proape întregul tineret de vîrsta 
școlară va fi absolvit școala de 
șapte ani, ceea ce va permite tre
cerea treptată la învățămîntul ge
neral de opt ani, durata școlii me
dii de cultură generală ajungând 
la 12 ani. Se va dezvolta învăță
mîntul profesional și tehnic și va 
continua profilarea institutelor de 
îuvățămînt superior, dezvoltmdu-se 
ramurile legate de extinderea teh
nicii moderne. Se va lărgi tot mai 
mult învățămîntul mediu seral.

în vederea satisfacerii nevoilor 
culturale crescânde ale populației 
se vor construi noi cămine cultu
rale, cluburi, case de cultură, tea
tre ți cinematografe, baze sporti
ve, noi posturi de radio ți televi
ziune.

Îndeplinirea cu succes a sarci
nilor primului an al planului de 
șase ani constituie o dovadă grăi
toare că poporul înfăptuiește cu 
entuziasm hotărfrile Congresului 
al III-lea al P.M.R.

Planul de stat pe 1960 a fost 
realizat în proporție de 103,6 la 
sută. Față de creșterea medie a- 
nuală a producției industriale de 
13 la sută prevăzută în planul de 
sase ani, în anul 1960 a fost rea
lizată o creștere de aproape 17 la 
sută. Industria grea, industria pe
trolului și chimiei au îndeplinit 
planul în proporție de 102 la su
tă, economia forestieră de 108 ta 
sută, industria bunurilor de con
sum de 104 la sută. Agricultura 
a fost înzestrată în 1960 cu 11.500 
de tractoare, 14.500 semănători 
mecanice, 5.500 combine și alte 
mașini agricole. Producția de ce
reale boabe a fost de aproape 10 
milioane tone, de sfeclă de zahăr 
dc peste 3 milioane tone, de floa- 
rea-soarelui de 522 mii tone. Pro
ducția de carne a fost cu circa 
60.000 tone mai mare ca în 1959. 
Salariul real a crescut cu circa 11 
Ia sută. Au fost date fti folosin
ță 28.000 de apartamente, 3.000 
săli de clasă, noi cămine ți canti
ne studențești, laboratoare,

Se perfecționează neîncetat ac
tivitatea statului nostru democrat- 
popular pusă în slujba înfăptuirii 
mărețului program de dezvoltare 
a economiei și culturii țării, de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului. O sarcină importantă a 
organelor de stat, a sfaturilor 
populare este combaterea hotărîtă 
a oricăror manifestări de birocra
tism, de ușurință și risipă în mâ
nuirea fondurilor statului. întrea
ga lor activitate trebuie să fie pă
trunsă de grija față de nevoile oa
menilor muncii, de atenție ( 
față de propunerile, suges
tiile și sesizările lor. Fiecare 
leu din avutul obștesc trebuie tnî-

(Contimiare in pag. 8-a)
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tiuit cu spirit gospodăresc și pri
cepere, cu înalt simț de răspunre.

Realizarea programului de vii
tor al țării noastre necesită partici
parea tot mai activă a maselor 
populare la rezolvarea treburilor 
obștești. Opinia publică capătă un 
rol tot mai important in societatea 
noastră, în întreaga viață socială, 
economică și de stat. Dezvoltarea 
democrației socialiste este o carac
teristică esențială a orînduirii noas
tre democrat-populare.

înfăptuirea planului economic 
de șase ani și a planului de pers
pectivă va asigura poporului nos
tru o viată tot mai fericită, m ii 
luminoasă. Sub conducerea parti
dului, oamenii muncii pășesc spre 
noi victorii.

Cetățeni și cetățene,
In perioada care a trecut de Ia 

ultimele alegeri, Guvernul R. P. 
Romine, exprimînd dorința fier
binte a poporului nostru de a 
trăi în pace și bună înțelegere cu 
toate popoarele lumii, a continuat 
cu neabătută consecvență politica 
sa externă de apărare a păcii.

Se întăresc continuu prietenia 
și alianța indestructibilă cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste. Coeziunea și unitatea 
de nezdruncinat a lagărului so
cialist reprezintă chezășia apără
rii independenței naționale și a 
construirii cu succes a socialismu
lui în țara noastră și în toate 
țările socialiste.

Lupta perseverentă a forțelor 
iubitoare de pace, inițiativele și 
propunerile de uriaș răsunet ale 
Uniunii Sovietice, eforturile de
puse de întregul lagăr socialist 
pentru apărarea păcii au avut re
zultate pozitive în viața interna
țională. Se accentuează pe zl ce 
trece izolarea cercurilor imperia
liste agresive. Cresc și se conso
lidează necontenit foițele păcii 
în lumea întreagă.

împreună cu celelalte țări ale 
lagărului socialist, țara noastră 
își aduce contribuția activă la 
lupta pentru statornicirea unei 
păci trainice în lumea întreagă. 
Aplicînd cu consecvență politica 
de coexistență pașnică Republica 
Populară Română a dezvoltat re
lațiile politice, economice, cultu
rale cu un număr mare de țări cu 
orânduiri sociale diferite. Româ
nia nu mai are astăzi pe arena 
internațională rolul de cenușărea
să pe саге-l avea în trecut. Suc
cesele însemnate obținute în anii 
din urmă în dezvoltarea econo
mică și culturală a țării noas
tre, faptul că face parte din ma
rele și puternicul lagăr socialist, 
rolul activ pe care-1 joacă R. P. 
Română alături de celelalte țări 
socialiste în lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii, au 
făcut să crească prestigiul ei 
peste hotare. Tot mai multe po
poare manifestă interes pentru 
realitățile din patria noastră, 
pentru modul în care am rezol
vat problemele grele ce au stat 
în fața noastră după eliberare — 
lichidarea înapoierii economice, 
dezvoltarea industriei și agricul
turii. ridicarea nivelului de trai 
al poporului nostru.

Traducînd în viață prevederile 
planului de șase ani, dezvoltînd 
continuu puterea economică și 
capacitatea de apărare a patriei, 
poporul nostru aduce o contribu
ție importantă la întărirea forțe
lor păcii din întreaga lume.

In strînsă unire cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, îm
preună cu toate statele iubitoare 
de pace, țara noastră va conti
nua să promoveze cu consecvență 
politica de coexistență pașnică, să 
lupte pentru destinderea interna
țională și colaborare între popoa
re, pentru zădărnicirea uneltirilor 
cercurilor imperialiste agresive, 
pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume. R. P. Ro- 
mînă. poporul romîn sînt pe de
plin solidare cu toate popoarele 

care luptă pentru libertate și in
dependență.

Forțele care se ridică în apăra
rea păcii, în frunte cu lagărul 
țărilor socialiste, sînt ur-'nse și 
de neînvins. Creșterea și .ntări- 
rca lor necontenită este o lege a 
epocii noastre. Poporul nostru 
este încredințat că, în lupta din
tre forțele păcii și cele ale răz
boiului, pacea va învinge.

Cetățeni și cetățene,
FRONTUL DEMOCRAȚIEI 

POPULARE SE PREZINTĂ IN 
ALEGERILE DE LA 5 MARTIE 
CU ACEST PROGRAM DE 
MUNCA SI LUPTA PENTRU 
PROPĂȘIREA ȚARII, PENTRU 
BUNĂSTAREA ȘI FERICIREA 
CELOR CE MUNCESC, PENTRU 
SOCIALISM Șl PENTRU PA
GE. NU ÎNCAPE ÎNDOIALA 
CA TOATE OBIECTIVELE PRE
VĂZUTE VOR FI REALIZATE 
CU SUCCES. Pe ce se înteme
iază această convingere ?

Avem un popor harnic șl talen
tat, cane a dobîndit o bogată ex
periență în opera de construire a 
socialismului. In anii care au tre
cut, oamenii muncii au îndeplinit 
sarcini mari, de răspundere. In 
toate domeniile au crescut mii și 
mii de cadre destoinice, temeinic 
pregătite.

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

Muncitori,
Clasa muncitoare, care are ro

lul hotăritor în obținerea marilor 
noastre realizări, îți îndeplinește 
cu cinsțe misiunea istorică în ope
ra de construire a societății noi, 
socialiste. In această operă, mun
citorii își manifestă din plin ap
titudinile și capacitatea creatoare.

Închinați hărnicia și talentul 
vostru luptei pentru îndeplinirea 
an de an, trimestru de trimestru, 
a plănuită de stat! Luptați pentru 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, folosiți cu pricepere ma
șinile și utilajele! Ridicați pro
ductivitatea muncii, reduceți pre
țul de cost, dați patriei produse 
mai multe și mai ieftine! Îmbu
nătățiți continuu calitatea produ
selor, ridicați prestigiul mărcii de 
fabrică !

Țărani,
ln strînsă alianță cu dasa mun

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

Munciți cu dragoste pentru ca 
gospodăriile agricole colective să 
fie tot mai puternice și mai bo
gate ! lnsușiți-vă și aplicați regu
lile științei agrotehnice! Produceți 
tot mai multe cereale, dezvoltați 
creșterea animalelor, sporiți an de 
an producția agricolă pentru bună
starea familiilor voastre și a în
tregului popor!

Intelectuali,
Puneți întreaga voastră pricepe

re și energie, tot talentul vostru, 
în slujba introducerii cuceririlor 
științei și tehnicii moderne în eco
nomie, a dezvoltării învățăntântu- 
lui, artei și culturii la nivelul ma
rilor cerințe ale epocii noastre so
cialiste !

Femei,
Regimul democrat-popular a 

creat toate condițiile pentru afir
marea energiei și capacității voas
tre. Participați cu elan la gospo
dărirea țării noastre noi, la întrea
ga construcție socialistă, pentru 

Consiliul Central
al Frontului Democrației Populare

țeucirea căminelor voastre, pentru 
viitorul luminos al copiilor voș
tri !

Tineri și tinere,
Sinteți înconjurați de grija pă

rintească a partidului și guvernu
lui, a întregului popor. Niciodată 
în trecut tînăra noastră generație 
n-a avut asemenea condiții de 
viață, de muncă și învățătură. Pa
tria socialistă cere să-i consacrați 
toată puterea voastră de muncă, 
pasiunea, talentul și înflăcărarea 
voastră tinerească. Munciți cu a- 
vînt pentru îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor voastre științifice 
și de cultură generală, pentru în
sușirea tehnicii noi, aduceți-Vă con
tribuția alături de întregul popor 
la lupta pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale.

Cetățeni și cetățene,
Alegerile de la 5 martie consti

tuie un important eveniment po
litic în viața țării noastre. În
treaga desfășurare a campaniei 
electorale — adunările de propu
neri a candidațitor, întîlnirile 
dintre candidați și alegători, a- 
dunările și mitingurile electorale 
— constituie o manifestare a 
profundului democratism al orîn
duirii noastre, a sprijinului acor
dat de masele largi populare pro
gramului Frontului Democrației 
Populare. In fiecare circumscrip
ție electorală, în fiecare oraș și 
sat, raion și regiune, oamenii 
muncii contribuie prin activita
tea lor practică, prin propunerile 
și sugestiile lor la realizarea sar
cinilor construcției socialiste.

Trecerea în revistă a înfăptui
rilor din ultimii ani și a perspec
tivelor mărețe care ni se deschid 
prilejuiește o nouă șl puternică 
manifestare a avmtalui creator 
și a patriotismului fierbinte al 
poporului, a hotărârii sale de a 
înălța tot mai sus edificiul so
cialismului în scumpa noastră pa
trie, de a o face tot mai frumoa
să și mai înfloritoare, de a-și a- 
duce contribuția la victoria cau
zei păcii, democrației și socialis
mului în lumea întreagă

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

ZIUA DE 5 MARTIE, IN CA
RE VEȚI ALEGE DEPUTĂȚII 
IN MAREA ADUNARE NAȚIO
NALA ȘI IN SFATURILE POPU
LARE — OAMENI DEVOTAȚI 
CU TRUP ȘI SUFLET INTERE
SELOR CELOR CE MUNCESC, 
GOSPODARI PRICEPUȚI AI 
TREBURILOR OBȘTEȘTI — 
VA FI O ZI DE SĂRBĂTOARE 
A ÎNTREGULUI POPOR. VO- 
TÎND CANDIDAȚII FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI POPULARE, VA 
VEȚI EXPRIMA HOTARIREA 
DE A ÎNFĂPTUI MĂREȚUL 
PROGRAM AL LUPTEI PEN
TRU ÎNFLORIREA PATRIEI, 
DEZVOLTAREA ECONOMIEI 
NAȚIONALE ȘI RIDICAREA 
BUNĂSTĂRII POPORULUI, PE 
CARE VI-L ÎNFĂȚIȘEAZĂ 
FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPU
LARE.

TRĂIASCĂ UNITATEA INTRE 
GULUI POPOR ÎN LUPTA PEN
TRU VICTORIA SOCIALISMU
LUI ȘI A PĂCII!

PENTRU BUNĂSTARE ȘI 
FERICIRE, CU TOȚII LA VOT!

VOTAȚI CANDIDAȚII FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI POPU
LARE!

TRAIASCA ȘI ÎNFLOREASCĂ 
SCUMPA NOASTRĂ PATRIE — 
REPUBLICA POPULARA RO- 
MINA !
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„In aieste loiuii ft mot n-a tin oiiit"

Frumoasă e Valea Jiului. Nu e zi ca drumeagurile și potecile 
de munte să nu fie bătute de bocancii țintuiți ai turiștilor. In 
oricare parte și-ar îndrepta pașii, cabanele, ce împînzesc munții 
noștri, îi întâmpină ospitaliere. Siderurgicii de la Hunedoara, 
mineri și alți oameni ai muncii din diferite colțuri ale țării vin 
aici să-și petreacă timpul liber. O asemenea cabana s-a înălțat în 
ultimii ani și la Cîmpu lui Neag. in trecut aici n*a fost mmic, 
pe cînd acum e o viață plina de tor fota.

Văii Jiuiui obțin noi succese
în îfrtîmpirrarea alegerilor

Mai sânt doar 14 zile pînă 
cînd fiecare cetățean cu drept 

,de vot va păși prin fața ur
nelor dînidu-iși votul candiida- 
ților F. D. P., candidaților po
porului. In întâmpinarea aces
tui deosebit de însemnat eveni
ment în viața poporului nostru, 
minerii se străduiesc să obțină 
noi și importante succese în lupta 
pentru asigurarea cărbunelui ne
cesar siderurgiei și întregii eco
nomii naționale.

In fiecare zi sute de tone 
de cărbune peste plan

Colectivele exploatărilor minie
re au hotărit, având, în ■ vedere 
condițiile de exploatase favora
bile ce șl le-au creat, să dea pînă 
la ziua alegerilor însemnate can
tități de cărbune peste plan. Mun 
ca lor rodnică de pînă acum se 
concretizează în cele 15.542 tone 
)de cărbune, din care 6.378 tone 
cărbune cocsificabil date peste 
plan pînă la 16 februarie. Con
tribuția de seamă la acest suc
ces au adus-o minerii de la 
Petrila care și-au depășit planul 
în această perioadă cu 7.552 tone 
de cărbune precum și cei de la 
mina Vulcan care au extras peste 
(plan 5.115 tone de cărbune. Pe 
întregul baizin a sporit simțitor 
productivitatea muncii, indice ce 
stă la baza depășirii planului. In 
luna trecută media randamentu
lui pe bazin a fost de 1,051 tone 
pe post, iar în luna aceasta se 
menține aproape la același nivel, 
iln ultimele zile la toate exploa
tările s-au dat mari cantități de 
cărbune peste plan, pe bazin în 
medie circa 800—1.800 tone pe zi.

Angajamentul majorat 
se realizează

La începutul anului colectivul 
sectorului I Vulcan s-a angajat 
să dea peste plan în primul se
mestru 2500 tone de cărbune coc
sificabil, iar mai apoi, pe baza 
condițiilor create, minerii au ho- 
tărît să extragă peste plan aceas
tă cantitate pînă la ziua alegeri
lor. Minerii din brigăzile condu
se de Bogdan Gheorghe, Zaharia 
Constantin, Moraru Nicolae, Gagyi 
•loan de la acest sector au extras 
deja peste plan 2.016 tone de căr-

-------- :---------O-

Un registru central de inovații
După cum se știe mișcarea de 

inovații capătă o amploare tot 
măi mare la minele și uzinele a- 
parținînd C.CV.J. In aceeași mă
sură se pune tot mai insistent pro
blema generalizării inovațiilor în 
scopul creșterii eficacității lor e- 
conomice. ln direcția aceasta exis
tă însă o lacună. La cabinetele 
tehnice se înregistrează multe ino
vații (pînă acum sînt deja peste 
25 inovații înregistrate1) dar ele 
nu se cunosc la combinat decît în 
foarte mică măsură și cu mare.
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bune cocsificabil realizând în 
mare parte angajamentul asumat

„Casca" dă avînt 
muncii minerilor

De cîteva zile la sectorul I al 
minei Uricani munca celor din 
abataje cunoaște un avînt deose
bit. Cauza este frumosul trofeu 
„Casca de aur a tehnicianului" 
cucerit pe merit de acest colectiv 
harnic, fruntaș pe bazin. Faptele 
dovedesc că de cînd „Casca" se 
află aici producția extrasă crește 
pe zi cu peste 100 tone de cărbune 
cocsificabil. Dacă la 10 februarie 
sectorul avea o depășire de plan 
de 150 tone cărbune, la data de 
16 februarie depășirea a sporit la 
496 tone de cărbune. Toate bri
găzile sectorului sînt peste plan, 
obțin zilnic randamente mai mari 
decît cele planificate cu 0,500— 
2,200 tone pe post. Printre bri
găzile care realizează zilnic în
semnate cantități de cărbune 
peste plan se numără cele condu
se de Ștefan Nicolae. Timofte 
Spiridon, Teodorescu Stancu, ca
re toate exploatează stratul 8—9, 
strat cu cărbune de foarte bună 
calitate.

Alo, Vulcanule! •••
Aproape în flecare dimineață, 

are loc o interesantă convorbire 
telefonică între șefii exploatărilor 
miniere Petrila și Vulcan. Tema, 
mereu aceeași: eum stați cu pro
centajul, ne ajungeți sau câștigăm 
întrecerea ? ! Pînă acum, această 
întrecere originală între cele două 
mine, provocată de faptul că mi
na Vulcan deține drapelul de mi
nă fruntașă pe bazin, se arată 
deosebit de strînsă. Așa de exem
plu, în ziua de 15 februarie pro
centajul de îndeplinire a planu
lui cumulat arată la Vulcan 108,4 
la sută, iar la Petrila 108,6 la 
sută, pe cînd la 16 februarie .pro
centajul era de 108,8 la sută și. 
respectiv, de 109,6 la sută. Pînă 
la 1 martie mai sînt destule zile, 
pentru a se definitiva câștigătorul 
întrecerii. Cert este însă faptul 
că economia națională a cîștigat 
de la cele două exploatări 5.789 
tone de cărbune pese plan în luna 
februarie.

D. GRIGORESCU

întârziere. Cauza ? Cabinetul teh
nic al C.C.V.). (responsabil tov. 
ing. Pricop Lucia) nu are eviden
ța operativă a inovațiilor de orice 
natură propuse la unități.

Considerăm, așa cum și-au 
manifestat părerea și unii res
ponsabili de cabinete tehnice, că 
instituirea unui registru central 
de inovații la C.CV.J. ar ușura 
mult munca de generalizare a ino
vațiilor. Fiecare cabinet tehnic ar 
avea obligația de a anunța opera1- 
tiv, telefonic, inovațiile înregis
trate.
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• PUBLICITATE

Leonid Brejnev
A®GRA 17 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 16 februarie, la invâteția 

președintelui Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a sosit la Accra venind 
din Conakry, intr-o scurtă vizită 
de prietenie, președintele Prezi-

a sosit la Accra
diului Sovietului Suprem aT 
U.R.S.S., L. I. Brejnev.

Președintele Nkrumah a salutat 
cu căldură pe L. I. Brejnev, ex- 
primîndu-și bucuria pe care i-a 
făcut-o sosirea sa în Ghana, EI 
a urat lui L. I. Brejnev bun venit 
pe pănrîntul Ghanei.

O-------------------

Omenirea înfierează odioasa crimă 
a colonialiștilor

★ ★

SekB Tare tere leniila
Iul Hammankjoeld
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Se intensifică lupta împotriva instalării 
de baze militare americane

LONDRA 17 (Agerpres).
„Comitetul celor 100“ care 

este o organizație democratică în
dreptată împotriva armei nuclea
re, pregătește intens organizarea 
unei mari demonstrații de protest 
împotriva introducerii pe terito
riul englez a rachetelor america

ne „Polaris". Pentru 18 februa
rie a fost fixată o demonstrație 
în fața clădirii Ministerului de 
Război. In întregul oraș, Inclusiv 
în stațiile metroului londonez, au 
fost lipite afișe care cheamă popu
lația să se alăture acestor cam
panii.

Sesiunea parlamentului indonezian
a luai

DJAKARTA 17 (Agerpres).
A luat sfîrșit prima sesiune a 

parlamentului Indoneziei la care 
au fost aprobate o serie de pro
iecte de lege, printre care proiec
tul de lege asupra bugetului pe 
anul financiar 1961.

Potrivit acestui buget, pentru 
prima dată în istoria țării se a- 
locă 30 de miliarde rupii pentru 
nevoile reconstrucției economice a 
statului, în conformitate cu pla 
nul de opt ani de creare a baze
lor economiei naționale.

Ministru prim al guvernului

sfîrșit
Indoneziei, Djuanda, care a luat 
cuvîntul la ședința din 15 fe
bruarie a parlamentului, a mul
țumit membrilor parlamentului 
pentru sprijinul acordat guvernu
lui și a subliniat în mod deose
bit poziția pozitivă pe care s-au 
situat deputății comuniștii.

Membrii parlamentului și mem
brii guvernului care au partici
pat la ședință au cinstit printr-un 
minut de reculegere memoria e- 
roilor naționali ai Conigoului — 
Patrice Lumumba și tovarășii 
săi, uciși mișelește.

ѴЛ NEW YORK 17 (Agerpres) 
К) Președintele Republicii Gui- 
nS neea, Seku Ture, a adresat 
ГО secretariatului O.N.U. o scri- 
® soare în care cere demisia lui 
ж Hamiriarskjoekl.

In scrisoare se spune prin- 
KC tre altele: „Față de crima 
K) mîrșavă împotriva poporului 
)ft congolez și a popoarelor a- 
lu fricane, care și-a găsit expre- 

sia în asasinarea primului 
м ministru Lumumba și a to- 

varășilor săi de luptă Okito 
К și Mpolo, crimă pentru ca- 
Й re secretarul general poartă, 
« fără îndoială o mare răspun- 

dere, guvernul Guineei în 
semn de protest împotriva 

n trădării din partea O.N.U., 
i adoptă hotărîrea cu privire 
/ la plecarea imediată din țară 

1) a tuturor experților și consi 
I) lierîlor, trimiși de secretarul 
Ii generat la dispoziția guver- 

J nului. Republica Guineea cere 
i demisia colectivă a secreta- 
S rului general și a principali- 
? lor lui colegi din O.N.U.

★

„Anglia esfe părlașă 
la crimă"

LONDRA 17 (Agerpres).
„Să privim faptele în față. 

Anglia este părtașă la crima din 
Congo", ast£el și-a intitulat ar
ticolul de fond ziarul „Tribune". 
Analizînd în amănunțime poziția 
guvernului englez în diferitele 
etape de evoluție a crizei congo
leze, săptămînalul demonstrează 
că Anglia a sprijinit de fapt pe 
colonialiștii belgieni și pe pro
geniturile lor din Congo — C'hom- 
be, Mobutu și Kasavubu.

Angliei, scrie ziarul, îi revine 
răspunderea pentru pasivitatea 
deplină manifestată de O.N.U. 
în Congo, care a contribuit la dez
membrarea țării, la dizolvarea 
parlamentului ales în mod legal 
și a dus în cele din urmă la a- 
sasinarea primului ministru Lu
mumba.

„Asasinarea lui Lumumba, a- 
rată săptămînalul „New States
man", este un pas spre războiul 
civil în Congo". După cum sub
liniază săptămînalul „Spectator"'. 
,,moartea lui Lumumba înseamnă 
că în Congo nu va fi pace atît 
timp cît nu vor fi izgoniți din 
țară oamenii de soiul lui Ghomlbe 
și Mobutu".

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă: 
„DOMNUL PUNT1LA

ȘI SLUGA SA MATTI" 
de Bertolt Brecht 

sîmbătă 18 și duminică 19 
februarie 1961, orele 19,30 
în sala Teatrului de stat 

Petroșani

T. P. E. D. M. N.
întreprinderea de explorări 

cu sediul în Lupeni str. A- 
vram Iancu nr. 1
ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj
— maiștri mecanici

T. A. P. L
Organizează sîmbătă, 18 

februarie a. c., o seară plă
cută în saloanele micului Ca
zinou „Gambrinus". Muzică 
și dans pînă în zori. Bufet 
bogat — băuturi alese. Trans
portul este asigurat prin au
tobuzele I.C.O.
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Apelul adresat poporului congolez 
de A. Gizenga И

Coreea de sud ppetUPÎle CPeSC Continuu
SEUL 17 (Agerpres).
In urma devalorizării valutei 

sud-coreene, populația Coreei de 
sud va pierde, potrivit calculelor 
preliminare peste 100 miliarde de 
hvani.

După cum s-a mai anunțat, 
tncepînd de la 1 februarie, a fost 
revizuit din nou în favoarea do
larului cursul de schimb al hva-

nului sud-coreean. Acum un do
lar valorează 1300 hvani.

In legătură cu aceasta s-au ma
jorat considerabil prețurile la în
grășăminte chimice, combustibil, 
fibre artificiale și alte mărfuri de 
import. In afară de aceasta, au
toritățile sud-coreene au hotărît 
să sporească cu 150 la sută tari
fele căilor ferate și taxele pentru 
energie electrică.

O-----------------

Lucrările Comisiei economice 
a O. N. U. pentru Africa

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres).
La 16 februarie, în cadrul ce

lei de-a treia sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Afri
ca, a avut loc discutarea proiec
tului de rezoluție „Competența 
Comisiei economice pentru Afri
ca", în care se recomandă Con
siliului economic și social al 
O.N.U. să excludă puterile colo 
niale din rîndul membrilor Comi
siei economice O.N.U. pentru A- 
frica.

In timpul discutării acestui 
proiect, Guineea, Ghana, Mall, 
R.A.U., Etiopia, Sudanul. Nige
ria și o serie de alte țări din A- 
frica au insistat asupra necesi
tății de a se adopta 'această reco
mandare. Delegații acestor țări 
au subliniat că puterile coloniale 
rru au ce căuta în Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Africa', de
oarece după excluderea lor actl-

maivîtatea comisiei va deveni 
efectivă și va fi de folos africa
nilor. Totodată delegații unor 
țări africane au condamnat răz
boiul colonialiștilor în Algeria 
Congo, la fel ca și experiențele 
tomice efectuate de Franța 
Sahara.

Gu o majoritate infimă a vo
turilor puterile coloniale cu spri
jinul delegaților din partea țări
lor așa-zisei „Uniuni franceze" 
au reușit să respingă această im
portantă propunere.

Și 
a- 
în

STANLEYVILLE 17 (Ager
pres).

Imperialiști greșesc dacă cred 
că asasinând pe Lumumba ne vor 
îngenunchia și vor înăbuși miș
carea de eliberare a poporului con
golez, a declarat Antoine Gizen
ga, primul ministru ad-interim 
al guvernului legal al Congoulul, 
în apelul adresat poporului, trans
mis de postul de radio Stanley
ville.

Anunțînd despre această decla
rație, corespondentul Agenției te
legrafice cehoslovace transmite 
Idin Stanleyville că Gizenga sub
liniază în acest apel că asasina
rea lui Lumumba a fost pregă
tită de către imperialiștii din 
Belgia, Franța, Anglia și Statele 
Unite. Răspunderea pentru moar
tea lui Lumumba, а arătat el, o 
poartă de asemenea, Organizația 
Națiunilor Unite a cărei atitudi
ne de toleranță a permis colo
nialiștilor și mercenarilor lor să 
săvîrșească această fărădelege.

Gizenga a adresat în declara
ția sa transmisă prin radio un 
apel către țările Asiei și Africii 
de a acorda ajutor urgent po
porului congolez în aceste clipe 
grele pentru el.

I „Trăim în 1961, nu în 1561...“ І♦

Elementele de dreapta 
se agită

TOKIO 17 (Agerpres).
Ziarul „Asahi" anunță că dato

rită faptului că organizațiile de 
dreapta nu contenesc amenințările 
la adresa deputățiilor în parla
ment, la 15 februarie Administra
ția celor două camere ale par
lamentului a cerut în scris direc
ției poliției din Tokio să ia mă
suri pentru protecția deputaților 
în parlament.

După cum au anunțat posturile 
de radio japoneze, în legătură cu 
aceasta, direcția poliției din ca
pitala japoneză a hotărît să mo
bilizeze 178 de funcționari ai po
liției motorizate, care vor asigura 
paza deputaților.

„Colonialismul și rasismul 
sînt două trăsături ale vieții 
contemporane al căror sfîrșit se 
întrevede", scrie în numărul său 
din 11 februarie ziarul american 
„New York Times". „Acolo unde 
ele persistă neschimbate, aceas
ta se datorește unui refuz de a 
recunoaște realitățile. Nu există 
oameni mai încăpățînați în res
pingerea faptelor vieții secolu
lui XX decît actualii guvernanți 
ai Portugaliei".

...„Atunci cînd numesc Angola 
І și Mozambic părți integrante
• ale teritoriului național portu- 
T ghez și nu colonii, portughezii
* sfidează toate regulile logicii, 
t Totul este posibil atunci cînd 
ț faai propriile tăie definiții. Prin 
! orice accepțiune bazată pe ra-
♦ țiune și istorie a cuvîntului co

lonie. Angola și Mozambic se 
încadrează în aceste definiții. 
Băștinașii nu au nici un fel de 
rol în conducerea acestor colo-

î

* ♦ ♦
♦♦

nii. Portughezii se laudă că îi 
„asimilează" pe băștinași prin 
învățămînt și căsătorie. Dar pî- 
nă în prezent nu există decît jal
nicul . procent de 1 la sută „asi
milați". Asprimea stăpînirii por
tugheze este neîndoielnică".

In continuare ziarul ameri
can reamintește dezvăluirile fă
cute de căpitanul Galvao și sub-

î
î

*
I 

liniază că actualmente întregul J 
continent negru luptă pentru ?
libertate și justiție socială. „Lu- I 
mea noastră nu mai este o lume І 
în care omul negru, pentru că J 
este negru, poate fi menținut a- +
proape în sclavie, în ignoranță t 

ziarul. { 
♦
♦ 
î

i
♦
î

și boală", conchide 
...„Trăim în 1961, nu în 1861 
sau în 1561. Politica portughe 
ză se bazează pe convingerea că 
naționalismul african se va opri 
la frontiera Angolei și Mozam- 
biculiri... Este tot atît de impo
sibil ca și o încercare de a opri 
valurile".

In știre se arată în continuare 
că în aceste zile Stanleyville — 
reședința temporară a guvernu
lui legal congolez — se află în 
doliu.

-------- ------O------

Firme americane 
furnizează avioane 

cu reacfie marionetei 
din Katanga

PARIS 17 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Elisabethville al agen
ției France PresSe la 15 și 16 
februarie pe aerodromul din Eli
sabethville au sosit în lăzi uriașe 
piese pentru montarea a patru a- 
vioâne reactoare destinate lui 
Chombe. Aceste avioane au fost 
transportate la Elisabethville pe 
bordul unui avion de transport 
al unei societăți americane de a- 
vîație.

Pe aripile acestor avioane nu 
există nici un fel de semne dis
tinctive, cu excepția numărului 
de serie „P.954 OS".

Corespondentul agenției France 
Presse reamintește în legătură 
cu aceasta că, după cum se știe, 
Chombe a comandat și firmelor 
franceze avioane de vînătoare cu 
reacție.

Corespondentul agenției United 
Press International relatează că 
agenții Iui Chombe desfășoară o 
activitate febrilă în Uniunea Sud- 
Africană pentru recrutarea ptio- 
ților mercenari pentru avioanele 
cu reacție ..care se află deja pe 
teritoriul Katangăi".

----- O------
IN 1960

In S. U. A. 93.000 persoane 
și-au pierdut viața în accidente

NEW YORK l7 (Agerpres).
Consiliul securității naționale a 

anunțat la 16 februarie că în 
cursul anului 1960 în S.U.A. au 
murit din cauza accidentelor un 
număr de 93.000 de persoane și 
alte 9 300.000 au fost rănite. 
Unul din fiecare 19 locuitori ai 
țării a suferit un accident de in
validitate. Potrivit aprecierii Con
siliului, accidentele au costat 
S.U.A. 73.400 000.000 dolari și 
280.000.000 zile-muncă. Acciden
tele de autovehicule sînt cele mai 
■numeroase; din cauza lor și-au 
(pierdut viața 38.290 de persoane.

>■
li

O.C.L. Produse Industriale 
Petroșani, anunță clientela 
că a pus în vînzare prin toa
te raioanele specializate, tra
diționalele

Vizitați magazinele noastre 
bine aprovizionate!

I

PROGRAM DE RADIO
februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copiii, 10,30 Concert popu
lar. 11,00 Formații artistice de 
amatori în studiourile noastre, 
12.15 Concert de muzică din ope
rete. 13,10 De toate pentru toți, 
14.00 Program muzical la cere
rea fruntașilor în producție, 15,50 
Interpreți de frunte ai muncii popu
lare romînești, 16,15 Soliști sovie
tici oaspeți ai scenei noastre, 17,40 
Melodii de muzică ușoară, 18,00 
Concert simfonic. 19,05 Din crea
ția compozitorului Nicolae Kircu- 
leșcu, 19,30 „O scrisoare pierdu
tă". Comedie de Ion Luca Carâ- 
giale, 21,30 Program pentru iu
bitorii de romanțe, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Valsuri, 8,30 Școala și viața, 
9,00 Cîntiă corul de copii al Ra- 
dioteleviziunli, 10,00 Tineri in
terpreți romîni de muzică de o- 
peră, 10,30 Revista presei străi
ne, 10,50 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 14,15 Cîntece 
de alegeri, 14,30 Cine știe cîști- 
gă ! 15,30 Concert de muzică u- 
șoară, 16,00 Vorbește Moscova! 
16,30 Melodii populare romînești, 
17,40 Melodii populare sovietice, 
18,00 Muzică din operete, 19,30 
Soliști și formații de muzică u- 
șoairă din țări socialiste, 20,05 
Muzică de dans, 21,15 Emisiune 
literară, 21,30 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
19 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Tizok; AL. SAHIA : lize; 
MUNCITORESC: Visul spulbe
rat; PETRILA: N-am ucis; LO- 
NEA: In pragul vieții; LIVE- 
ZENI : Omul cu pantaloni scurți; 
ANINOASA: Nu aștepta luna 
mai; VULCAN : Primăvara; CRI- 
VIDIA: Pe răspunderea mea; 
LUPENI: Să înflorească o nouă 
Germanie BARBATENI : Valurile 
Dunării.
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