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Pentru victoria deplină a socialismului in patria noastră, 
pentru pace și bunăstarea poporului!

— Cuvîntarea tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
la adunarea electorală din sala Fioreasca —
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Astăzi, întreaga noastră patrie 

e în sărbătoare. La capătul unei 
însuflețite perioade de pregătire a 
alegerilor, care a oglindit marile 
libertăți și drepturi asigurate în
tregului popor de statul nostru 
democrat-popular, toți cetățenii 
majori ai țării, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, oameni ai mun
cii de toate naționalitățile, se pre-, 
zintă înfrățiți în fața urnelor 
pentru a-și da cu drag votul can- 
didaților Frontului Democrației 
Populare. Prin votul nostru dat 
din toată inima, încredințăm înal- 
<ia răspundere de a ne reprezenta 
în Organul suprem al țării, Marea 
Adunare Națională, în sfaturile 
populare, celor mai buni oameni 
ai muncii, mineri, muncitori, teh
nicieni, intelectuali, activiști ai or

ganizațiilor de partid și de masă, 
gospodari harnici ai treburilor ob
ștești, oameni care și-au dovedit 
prin fapte devotamentul ferm față 
ide cauza scumpă tuturor celor ce 
muncesc-----înflorirea scumpei
•noastre patrii pe drumul luminos 
al socialismului.

Au apus pentru totdeauna a- 
cele vremi de tristă amintire, 
cînd farsa alegerilor de pe timpul 
burgheziei și moșierimii consti
tuia un mijloc de înșelare a ma
selor, de mistificare a voinței 
lor. Bîta, corupția, furturile de 
urne, teroarea împotriva celor ce-și 
ridicau glasul de protest împotri
va nedreptei orînduiri, înlătura
rea majorității populației, a fe
meilor și tinerilor de la posibili
tatea de a-și exercita dreptul de 
vot, persecuțiile și arestările — 
acestea erau mijloacele cu care di
ferite grupuri de exploatatori dis 
putau puterea politică și prin a- 
ceasta „dreptul" de a exploata 
mai crunt masele muncitoare de 
la orașe și sate, bogățiile țării. 
Cît de puternic era contrastul din
tre frazeologia politicienilor bur
ghezi și crunta înapoiere în care 
era ținută țara, sărăcia și lipsa 
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de drepturi în care se zbăteau cei 
ce muncesc.

Zdrobind puterea claselor ex
ploatatoare, făurind statul demo- 
erat-populajr, poporul nostru și-a 
luat soarta în propriile sale mîini 
și sub conducerea plină de înțe
lepciune a ipartrdului, își făurește 
în condițiile celor mai depline li
bertăți și drepturi, o viață nouă, 
socialistă. Pregătirile pentru ale
gerile de astăzi au constituit pen
tru masele largi de oameni al 
muncii din patria noastră un mi
nunat prilej de trecere în revistă 
a importantelor victorii obținute 
în industrializarea socialistă a 
țării, în dezvoltarea agriculturii, 
în creșterea. nivelului de trai și 
de cultură al celor ce muncesc. 
Anii noștri poartă pecetea unor 
transformări adînci în toate do
meniile vieții. Pe imensul șantier 
al patriei se profilează noi și pu
ternice obiective industriale, noi 
așezăminte de cultură și sănătate, 
întinse cartiere cu locuințe mo
derne pentru oamenii muncii. Po
porul, fătiritorul tuturor bunuri
lor materiale, și spirituale, se bu
cură pe deplin de roadele muncii 
sale. Pentru a-ți da seama de 
uriașul salt făcut în aniâ puterii 
populare de la înapoiere spre 
înflorire e deajuns să stră
bați Valea Jiului de la un capăt 
la altul, să-i admiri noile cartie
re de locuințe, edificiile de cul
tură șâ sănătate, să treci în re
vistă ceea ce s-a făcut pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor și mun
citorilor, să le citești în priviri 
bucuria de a trăi. „Trecînd în re
vistă marile sale înfăptuiri — se 
arată în Ma'nifestu! Consiliului 
Central al F.D.P. — poporul nos
tru are de ce să se bucure și are 
cu ce se mîndri. Romînia, men- 

(Continuare în pag. 4-a)
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Tovarăși,
La 5 martie, cetățenii patriei 

noastre vor păși din nou în fața 
urnelor pentru a-și exercita unul 
din drepturile fundamentale în
scrise în Constituție: alegerea 
reprezentanților tor în organul 
suprem și în organele locale 
puterii de stat — deputății 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare. însuflețirea 
care masele oamenilor muncii 
tîmpină alegerile oglindește ho 
tărîrea poporului nostru de a-și 
afirma atașamentul de nezdrunci
nat față de politica Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui țării noastre, față de regimul 
democrat-popular.

Participarea activă a celor mai 
largi mase la campania electorală 
a prilejuit o amplă dezbatere a- 
supra problemelor de bază ale 
politicii interne și externe a sta
tului, a căilor de dezvoltare a e 
conomiei naționale, culturii, a 
gospodăriei locale, a ridicării în 
continuare a regiunilor și raioa
nelor țării, a creșterii bunăstării 
poporului.

La adunările pentru desemna
rea candidaților F.D.P., la întîl- 
nlrile dintre candidați șî alegă
tori, la întrunirile și mitingurile 
electorale au luat parte milioane 
de oameni ai muncii. Ei au fă
cut un mare număr de propuneri 
și sugestii judicioase în covîrși-

Succese deosebite în munca
șî 

aa ex- 
34.000 
aproa- 

cocsifi-
din care 
cărbune

• De la începutul anului 
pînă la 3 martie minerii 
tras peste plan aproape 
tone de cărbune, 
pe 14.000 tone 
cabîl.

schimburi de o 
în cinstea ale-

• In însuflețite 
noare organizate 
gerilor, la toate minele s-au ob
ținut producții cu mult mai mari 
decît cele planificate. La Petrila, 
Uricani și Vulcan în schimburile 
de onoare s-au atins producții re
cord și indici mari la productivi
tatea muncii.

• In două luni de muncă, mi
na Petrila a dat peste plan 12.311 
tone de cărbune.

• Cărbunele cocsificabil extras 
de minerii de la Uricani esțe de 
foarte bună calitate. In primele

toarea lor majoritate îndreptate 
spre îmbunătățirea activității în 
domenii din cele mai variate, vă
dind cu acest prilej un orizont 
politic larg și o conștiiință cetă
țenească înaintată, care situează 
în centrul preocupărilor proble
mele de interes obștesc și le tra
tează cu sentimentul răspunderii 

adevărați stăpîni ai țării.

Industrializarea 
dezvoltării întregii economii

de

legislaturi a 
mari succese 
orînduiri so

Tovarăși,
Perioada ultimei 

fost perioada unor 
în construcția noii 
ciale, a unei dezvoltări accelera
te a forțelor de producție ale ță
rii, s a îmbunătățit continuu con
ducerea vieții economice și a 
crescut simțitor nivelul de trai al 
celor ce muncesc. Ca rezultat al 
muncii harnice și însuflețite a 
clasei muncitoare, a maselor ță
rănimii, a intelectualității, țara 
noastră a făcut mari progrese în 
toate domeniile.

Cea mai măreață cucerire a 
poporului o constituie victoria 
socialismului în țara noastră, crea
rea bazei economice a noii orîn
duiri sociale, astfei înfăptulndu- 
se marele ideal al 
toare: lichidarea 
mului de către om.

clasei munci- 
exploatării o- 
Poporul mun-

Campania electorală s-a carac
terizat printr-o intensă activitate 
politică și economico-gospodă- 
rească, a contribuit la întărirea 
legăturii organelor, și aparatului 
de stat cu masele,' la îmbunătă
țirea activității de stat și la o 
mai intensă participare a oame
nilor muncii în rezolvarea pro
blemelor obștești.

țării — temelia

I

citor este stăpîn al tuturor bu
nurilor materiale și spirituale pe 
care le produce.

Relațiile de producție socialis
te s-au statornicit pe deplin în 
industrie, au devenit dominante 
și se extind tot mai mult în a- 
gricultură ; ne apropiem cu pași 
siguri de desăvârșirea construc
ției socialiste.

A rămas de domeniul trecutu
lui imaginea vechii Romînii eco
nomic înapoiată, anexa agrară și 
furnizoare de materii prime pen
tru puterile imperialiste. Tpt. mai 
clar se profilează înfățișarea nouă 
a tării, cu o industrie în conti
nuă dezvoltare, cu o agricultură 
socialistă mecanizată, cu o cultu
ră înfloritoare unde viata econo
mică. politică, socială pulsează 
cu vigoare pretutindeni în toate 
regiunile și raioanele, în toate o- 
rașele și comunele.

Călăuzindu-se după învățătura 
marxist-leninistă despre legile 
construcției socialiste, partidul și 
guvernul au aplicat în mod nea
bătut linia generală : industriali
zarea socialistă a tării, dezvolta
rea continuă a industriei grele 
cu pivotul ei, industria construc
toare de mașini, înzestrarea tutu
ror ramurilor economiei naționale 
cu tehnica modernă și sporirea 
productivității muncii.

Ca rezultat al înfăptuirii aces
tei linii, industria socialistă s-a 
dezvoltat în ritm rapid. Pe harta 
economică a patriei au apărut 
siite de noi întreprinderi indus
triale importante.

Cea mai mare dezvoltare a fost 
obținută în ramurile cheie, hotă-* * 
rîtoare pentru industrializare — 
siderurgie, industria constructoare 
de mașini, producția de energie, 
industria chimiei și a petrolului, 
lin același timp s-a realizat o 
creștere continuă a producției bu
nurilor de consum. Au fost con
struite noi întreprinderi ale indus
triei ușoare și alimentare și s-au 
obținut progrese în lărgirea sor
timentelor și în calitatea mărfu
rilor ; populația a fost mai bine 
aprovizionată.

două luni ei au primit bonifica
ții în valoare de circa 170.000 
lei. In luna martie procentul de 
cenușă în cărbunele lor este cu 
2,8 la sută mai mic decît norma 
admisă.

• Pentru munca depusă în ul
tima perioadă de timp colectivul 
sectorului de investiții de la mi
na Petrila a fost distins cu dra
pelul de sector fruntaș pe bazin 
în domeniul investițiilor.

* Colectivul Autobazei I.R.T.A. 
Petroșani a obtinut în întîmpina- 
rea alegerilor economii peste plan 
în valoare de 154.000 lei.

• Muncitorii de pe șantierul 
marii uzine de la Coroești au fost 
distinși cu drapelul de colectiv 
fruntaș pe țară între șantierele de 
construcții grele.

(Continuare în pag. 2-a)
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îndeplinirea planului de 6 ani 
va asigura continuarea ritmului 
susținut al industrializării. In 
cursul planului de 6 ani numărul 
noilor întreprinderi și al secții
lor industriale care vor fi con
struite împreună cu al întreprin
derilor care vor fi lărgite, reuti- 
late și modernizate se va ridica 
la 880.

Lărgirea însemnată a bazei e- 
nergetiee a economiei naționale, 
creșterea puternică a industriei 
siderurgice și constructoare de 
mașini, a industriei chimice, e- 
conomiei forestiere, a industriei 
ușoare și alimentare constituie 
direcțiile principale ale dezvoltă
rii industriale a țării în acești 
ani. Prin amplasarea noilor între
prinderi industriale se va realiza 
o mai raională repartizare teri
torială a forțelor de producție, în 
interesul propășirii tuturor regiu
nilor.

(Sa și pînă acum, un factor e- 
sențial în industrializarea țării îl 
constituie uriașul sprijin, constant 
și frățesc, al marii noastre prie
tene Uniunea Sovietică. Bucurîn- 
du-se de 'acest ajutor, cît și de 
avantajele relațiilor de cooperare 
și într-ajutorare tovărășească sta
tornicite în cadrul lagărului so
cialist, țara noastră rezolvă cu 
succes problemele complexe ale 
făuririi și dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a socialismului.

După cum se cunoaște, anul 
care a trecut, primul an al pla
nului de 6 ani, a fost încheiat 
cu importante succese. Planul a 
fost realizat în proporție de 103,6 
la sută. Față de creșterea medie 
de 13 la sută ă producției indus
triale cît' era prevăzut în planul 
de 6 ani, s-a realizat un spor de 
16,9 la sută.

Aceasta constituie o victorie 
importantă a eroicei noastre cla
se muncitoare și a celorlalți oa
meni ai muncii din țara noastră.

Și în 1961 — cel de-al doilea 
an al planului de 6 ani a înce
put sub bune auspicii. Este sem
nificativ că, după datele prelimi
nare. volumul global al produc
ției industriale realizat în luna 
ianuarie 1961 a fost cu 22 la 
sută mai mare decît în ianuarie 
1960.

Acest rezultat deosebit de îm
bucurător se datorește și îmbu
nătățirilor aduse în planificarea 
dezvoltării economiei naționale. 
Faptul că planul de stat pe 1961 
a fost cunoscut cu 3 luni înainte 
de începerea anului, a dat posibi
litate colectivelor din întreprin
deri să se pregătească temeinic, 
idin timp pentru îndeplinirea pre
vederilor sale. Aceasta reflectă 
avîntul cu care oamenii muncii 
luptă pentru realizarea sarcinilor 
de plan, experiența și priceperea 
lor sporită.

Creșteri însemnate ale produc
ției au fost obținute în toate ra
murile industriei. Față de ianua
rie 1960, producția pe luna ia
nuarie 1961 a fost mai mare:

— la oțel cu circa 27.000 
tone

— laminate finite pline cu pes
te 17.000 tone

— energie electrică cu peste 
172.000.000 kWh

— minereuri de fier cu peste 
48.000 tone

— îngrășăminte chimice сц 
cca. 4.000 tone

— tractoare cu 390 buc.
— combine tractate pentru ce

reale cu 115 buc.
— încălțăminte piele cu 216.000 

perechi
— țesături cu cca. 4,5 milioa

ne m. p.
— zahăr cu cca. 23.000 tone.
Volumul vînzărilor de mărfuri 

către populație prin unitățile co
merțului socialist a crescut în ia
nuarie 1961 față de ianuarie 1960 
cu o jumătate de miliard lei. In 
primele două luni ale anului 1961 
producția globală industrială este 
egală cu aproape întreaga pro
ducție industrială a anului 1938.

Aceste rezultate creează condi
ții deosebit de favorabile pentru 
ca sarcinile de creștere a pro
ducției prevăzute pe întregul an 
1961 să fie nu numai îndeplinite, 
ci și depășite.

Permiteți-mi, tovarăși, să ex
prim de la această tribună calde 
felicitări eroicei noastre clase 
muncitoare și tuturor oamenilor 
muncii pentru succesele obținute 
pînă acum în înfăptuirea planu 
lui nostru de 6 ani.

Asigurînd în continuare un 
ritm înalt de sporire a produc
ției, îndeplinind ritmic, decadă 
cu decadă, lună cu lună, sarci
nile de plan vom ajunge cu pași 
siguri la atingerea perspectivelor 
trasate de Congresul al IH-lea 
al partidului.

In conștiința oamenilor muncii 
s-a înrădăcinat ideea justă că 
mărirea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, rea
lizarea de economii constituie 
pîrghia ridicării nivelului lor de 
trai. Ca urmare au fost obținute 
în aceste domenii, an de an re 
zuftate importante: productivita
tea muncii a crescut continuu, 
iar angajamentele privind econo
miile au fost cu mult depășite în 
întrecerea socialistă. Creșterea 
continuă a productivității muncii, 
pe seama căreia urmează să se 
realizeze cea mai mare parte a 
sporului de producție industrială, 
reducerea sistematică a prețului 
de cost trebuie să stea și pe vii
tor în centrul preocupărilor oa
menilor muncii și ale tuturor ce
lor ce lucrează în domeniul eco
nomic.

Menținînd și întărind pozițiile 
cîștigate în lupta pentru econo

Pe calea înfăptuirii agriculturii socialiste
Tovarăși,
Avînd în centrul preocupărilor 

economice problemele industriali
zării țării, partidul și guvernul 
au acordat o neslăbită atenție 
dezvoltării agriculturii.

In satele noastre s-au petrecut 
profunde transformări, cea mai 
mare parte a țărănimii a pășit 
pe calea agriculturii socialiste. 
In prezent, sectorul socialist din 
agricultură cuprinde 82,2 la sută 
din suprafața agricolă și peste 
83,8 la sută din suprafața ara
bilă a țării.

Se evidențiază tot mai mult su
perioritatea gospodăriilor agricole 
colective. Anul trecut producțiile 
medii obținute de gospodăriile «- 
gricole colective au fost cu aproa
pe 60 la sută mai mari la grîu 
și porumb față de ale gospodă
riilor individuale șS cu 32 la 
sută și, respectiv, 36 la sută decît 
ale întovărășirilor. Veniturile ță
ranilor colectiviști au sporit sim
țitor, an de an viața lor devine 
mai îndestulată.

Numărul S.M.T.-urilor a ajuns 
la 244 și se prevede organizarea 
în continuare de noi S.M.T.-uri. 
Pentru înzestrarea tehnică a a- 
griculturii ș: mecanizarea munci
lor agricole au fost tocate în 
anii 1956—1960 fonduri de pes- 
tel2 miliarde lei. Astăzi lucrea
ză' pe ogoarele gospodăriilor co
lective, întovărășirilor și gospo
dăriilor de stat 43.000 de trac
toare, peste 17.000 de combine 
pentru păioase, 32.000 semănă
tori și alte mașini agricole. Nu
mai pe ogoarele unei singure re
giuni, ca de pildă Dobrogea, lu
crează mai multe tractoare decît 
existau în 1938 în întreaga țară.

In prezent lucrează în agricul
tură peste 30.000 de specialiști 
cu pregătire superioară și medie
— agronomi, zootehniști, meca
nizatori, veterinari, care își aduc 
contribuția importantă la spori
rea producției agricole.

In sporirea producției agricole, 
un ajutor însemnat îl constituie 
semințele selecționate, vitele de 
rasă, materialul săditor pentru 
vii și livezi pe care țăranii co
lectiviști și întovărășiți le primesc 
în cantități mereu cresdnde. In 
acești ani au fost acordate cre
dite importante colectiviștilor. 
Recent C.C. al P.M.R. și Consi
liul de Miniștri au adoptat o ho- 
tărîre potrivit căreia se vor acor
da gospodăriilor colective noi cre
dite pe termen lung și fără do- 
bîndă, în valoare de 520 milioane 
lei, în vederea sporirii șeptelului
— proprietate obștească, precum 
și un credit în sumă de 100 de 
milioane lei pentru cumpărarea 
materialului necesar construcțiilor 

cnM, pentru o productivitate ridi
cată, trebuie totodată, așa cum 
se arată în Directivele C C. al 
P.M.R., publicate recent în pre
să, să deschidem larg frontul 
luptei pentru o producție de ca
litate superioară, să desfășurăm 
cu toată energia o acțiune gene
rală pentru realizarea de produ
se la nivelul celor mai bune pro
duse similare de pe piața mon
dială. Aceasta este o sarcină de 
mare răspundere ia îndeplinirea 
căreia partidul cheamă pe toți 
oamenii muncii să pună întregul 
tor spirit de inițiativă creatoare, 
'ntreaga lor energie și pricepere.

Ridicarea calității produselor 
are efecte favorabile asupra tu
turor domeniilor activității eco
nomice — asigură satisfacerea 
mai bună a cerințelor mereu cres
cânde ale oamenilor muncii, des 
fâcerea njai rapidă a mărfurilor, 
obținerea de resurse suplimenta
re pentru export. Odată cu creș
terea puterii de cumpărare, a ni
velului de trai material și cultu
ral al populației, consumatorii 
pretind în mod justificat nu nu
mai o abundență de mărfuri în 
unitățile rețelei comerciale, dar 
și produse de o mai bună cali
tate, într-un sortiment bogat, du
rabile și cu un aspect atrăgător, 
potrivit gusturilor și exigențelor 
lor sporite. Ministerele, direcțiile 
generale, colectivele întreprinderi
lor, conducerile fabricilor și uzi

agrozootehnice. Aceasta constituie 
o nouă manifestare a grijii și 
preocupării statului democrat- 
popular pentru întărirea econo- 
mrco-organlzatorică a gospodă
riilor colective, pentru dezvolta
rea multilaterală a ramurilor lor 
de producție și creșterea bunăstă 
rii colectiviștilor.

S-a îmbunătățit activitatea gos
podăriilor agricole de stat; care, 
cuprinzînd o suprafață arabilă de 
peste 1.300.000 hectare și bazîn- 
du-se pe o înzestrare tehnică tot 
mai puternică, au adus o contri
buție importantă la formarea 
fondului central de produse agri
cole. furnlzînd 37 Ia sută la erîu. 
22 la Sută la porumb din tofialul 
fondului centralizat al statului, 
precum șl cantități sporite de 
carne, lapte, lînă. Sînt în curs 
de aplicare măsuri pentru a a- 
sigura în continuare dezvoltarea 
multilaterală a diferitelor ramuri 
de producție ale gospodăriilor a- 
gricole de stat, acordîndu-se o 
deosebită atenție creșterii produc
ției lor de carne și lapte.

In anii care urmează statul de
mocrat-popular va continua să 
acorde un puternic sprijin țără
nimii care a pășit pe calea agri
culturii socialiste. In lupta pen 
tru recolte bogate, oamenii mun- 
сИ de la sate vor dispune de 
100.000 de tractoare, peste 70.000 
semănători, peste 43.000 de com
bine pentru recoltarea păroaselor 
și peste 8.000 combine pentru po
rumb.

Este prevăzută o nouă crește
re a numărului de specialiști ce 
vor lucra în agricultură, astfel 
ca fiecare gospodărie colectivă și 
fiecare gospodărie agricolă de 
stat să fte deservită de Ingineri 
și tehnicieni agronomi, zooteh
niști, medici veterinari. Aceasta 

Ridicarea bunăstării poporului 
țelul construcției socialiste
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Succesele obținute în deevotta-
rea economiei naționale și în spo
rirea venitului național dau parti
dului și guvernului posibilitatea 
H înfăptuiască în mod sistema
tic măsurile destinate ridicării ni
velului de trai material și cul
tural al poporului, scop al între
gii noastre activități- Socialismul 
se construiește tocmai pentru ca 
cei ce muncesc să se bucure de o 
viață tot mai bună, de un nivel 
de civilizație tot mai înalt.

In fiecare familie se resimt e- 
fectele pozitive ale ansamblului 
de măsuri luate în acești ani — 
măririle de salarii, repetatele re
duceri de prețuri, micșorarea, iar 
pentru unele categorii desftința- 

nelor, organizațiile de partid, sin
dicale și U.T.M., fiecare, brigadă 
și fiecare muncitor și tehnician în 
parte să se încadreze în această 
bătălie în așa fel îneît să trans
formăm lupta pentru calitate în 
tr-o mișcare cu caracter de m. să 
Să obținem și pe acest front suc 
cese asemănătoare cu cele dobîn- 
xlite pe frontul luptei pentru e- 
conomli. Este necesar ca lupta 
pentru sporirea producției, pentru 
realizarea de economii să fie dusă 
în așa fel .îneît să nu se răsfrîngă 
asupra calității produselor. Pro
ductivitatea muncii, economiile și 
calitatea producției sînt laturi 
inseparabile ale unei bune acti- 
v’iăți economice.

întrecerea în cinstea celei de-a 
10-a aniversări a partidului tre
buie să constituie punctul de ple
care al unei activități îndelunga
te, perseverente, dusă în flecare 
întreprindere pe baza unui pro
gram de măsuri precise, cu răs
punderi și termene concrete, a- 
cordîndu-se cea mai mare aten
ție perfecționării proceselor teh 
nologice, generalizării experien
ței înaintate în domeniul calită
ții. însușirii celor mai moderne 
mijloace de fabricație.

Ne exprimăm convingerea că 
muncitorii și tehnicienii, maiștrii 
și inginerii, oamenii de știință 
vor răspunde cu însuflețire la a- 
ceasta chemare a partidului, așa 
cum au făcut Întotdeauna.

este o cerință esențială pentru or
ganizarea tot mai bună a produc
ției agricole și creșterea product! 
vității muncii în agricultură, 
pentru valorificarea rațională a 
condițiilor naturale ale fiecărei 
gospodării, potrivit cerințelor 
științei agricole, pentru sporirea 
producției vegetale și animale. Pe 
măsura dezvoltării industriei chi
mice, agricultura va primi, can
tități tot mai importante de în
grășăminte ; totodată, va crește 
dotarea agriculturii cu semințe 
selecționate, vite de rasă.

Organizațiile de partid și or
ganele locale ale puterii de stat 
își concentrează eforturile spre 
consolidarea și dezvoltarea gos
podăriilor colective, pentru ridi
carea tuturor la nivelul celor 
fruntașe. Organele de -partid și 
de stat vor acorda un sprijin per
severent, sistematic gospodăriilor 
colective nou formate, pentru ca 
ele să-și organizeze temeinic mun
ca, să-și întocmească planuri de 
producție judicioase, să pășească 
pe calea dezvoltării multilaterale 
a ramurilor de producție, să se 
consolideze spre a deveni și ele o 
pildă vie și un îndemn pentru cei
lalți țărani.

întărirea economic-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, 
sporirea producției vegetale și a- 
nirnale în G.A.S., continuarea 
mecanizării și extinderea aplică
rii metodelor agrotehnice — iată 
calea pe care se va realiza sarci
na stabilită pentru agricultură 
de Congresul al HI-lea al parti
dului — asigurarea unui belșug 
tot mai mare de produse agroali- 
mentare, în interesul ridicării bu
năstării întregului popor, făuri
rii unei vieți mereu mai îndestu
late pentru toți cei ce muncesc.

rea completă a impozitului pe 
•salarii, sporirea pensiilor, intro
ducerea alocației pentru copii 
și altele. In anul care a trecut 
veniturile bănești totale realizate 
de salariați și pensionari au fost 
cu 15 miliarde lei mai mari decît 
în 1955. In I960 țărănimea a 
primit numai din vînzarea pro
duselor către stat aproape 9,5 
miliarde lei. Ca rezultat a cres
cut puterea de cumpărare a oa
menilor muncii de la orașe și de 
la sate. Ei se îmbracă și se hră
nesc mai bine, primesc în număr 
crescînd locuințe și au posibili
tăți mai largi de a-și satisface 
cerințele culturale.

Dezvoltarea economică a țării, 
Meșterea producției industriale și 

agricole va duce la ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al po
porului. Planul de 6 ani prevede 
creșterea salariului real cu 40—45 
'a sută față de nivelul din a doua 
jumătate a anului 1959 ; venitu
rile reale ale țărănimii vor spori 
cu cca. 40 la sută, creșterea pu
terii de cumpărare a populației 
va determina un consum mult 
sporit de mărfuri industriale și 
alimentare. Cantitatea de mărfuri 
pe care o va desface comerțul de 
stat va fi de 2 ori mai mare decît 
în 1959. Fondurile alocate de 
stat pentru satisfacerea nevoilor 
social-culturale ale oamenilor 
muncii vor crește de două ori față 
■de perioada anilor 1954- 1959.

In întreaga țară construcțiile 
cunosc un puternic avînt. Au a- * 
părut noi orașe și centre indus
triale, cartiere și blocuri noi care 
înfrumusețează arhitectonic înfă
țișarea orașelor. Cine n-a mai 
vizitat de cîțiva ani orașe ca 
Ploiești, Brașov, Bacău. Cluj, 
Iași. Galați. Timișoara. Oradea 
și altele nu mai recunoaște astăzi 
un șir de locuri, unde s-au înăl
țat cartiere de locuințe confor
tabile pentru cei ce muncesc.

(Continuare în Qpg. 3-a) .

Pe timpuri burghezia și moșie- 
rimea numeau Bucureștiul ,,-micidI 
Paris", dar specificul acestui 
,.,mic Paris" consta în dezvolta
rea sa haotică în periferii întin
se, pline de cocioabe și locuințe 
insalubre, cu străzi nepavate, lip
site de canalizare și lumină. A- 
ceastă moștenire grea din punct 
de vedere edilitar, urbanistic și 
sanitar se lichidează prin opera 
Intensă de construcție care face 
Bucureștiul de nerecunoscut — 
cu magistrale și artere spațioase, 
cu blocuri de locuințe luminoase 
și sănătoase, cu magazine atră
gătoare, cu noi așezăminte social- 
culturale.

A apărut noul cartier „Fio- 
reasca", își schimbă înfățișarea 
șoselele Ștefan cel Mare și Mihai 
Bravu, cartierul Ciulești, bule
vardul Pieptănari, strada Lînă- 
rlei, ca șî multe alte cartiere ale 
Capitalei. In scurt timp nu nu
mai ceferiștii vîrstnici, ci și cri 
tineri nu vor mai recunoaște Că
lea Griviței — astăzi un vast 
șantier, iar mîine un nou cartier 
modem de locuințe pentru cei ce 
muncesc

Construcția de locuințe va re
prezenta și de acum înainte una 
din preocupările de seamă ale 
partidului și guvernului. Numă
rul apartamentelor ce vor fi date 
în folosință în perioada 1960— 
1965 urmează a fi de peste 3 ori 
mai mare decît în perioada 1954— 
1959, contribuind la lichidarea 
rămînerii în urmă șî la rezolva
rea treptată a problemei locuin
țelor. Sfaturile populare trebuie 
să urmărească cu cea mai mare 
grijă modul în care se realizează 
volumul sporit de., construcții de 
locuințe, să se îngrijească de am
plasarea lor judicioasa în așa fel 
îneît printr-o bună folosire a spa
tiilor libere să se evite demolă
rile inutile, să vegheze ca, o dată 
cu îndeplinirea sarcinilor planifi
cate în privința prețului de cost, 
să se asigure noilor locuințe un 
grad de confort corespunzător, o 
finisare îngrijită — acordînd în 
ace*  ași timp toată atenția bunei 
întrețineri a fondului de locuințe 
existent.

In acești ani, pentru îngriji
rea sănătății celor ce muncesc au 
fost construite noi spitale, poli
clinici, dispensare, case de naș
tere, ereșe și cămine, s-a moder
nizat înzestrarea lor cu aparatu
ră medicală, s-au ameliorat con
dițiile igienico-sanitare șt protec
ția muncii în întreprinderi, s-au 
organizat noi circumscripții me
dicale. Gel mai semnificativ re
zultat al ridicării nivelului sani
tar al poporului este creșterea du
ratei medii a vieții. Pentru ocro
tirea în condiții tot mai bune a 
sănătății poporului statul va chel
tui în decursul planului de 6 mi! 
peste 25 miliarde lei.

De o deosebită atenție se bu
cură din partea partidului și sta
tului intelectualitatea, oamenii de 
știință și cultură. In acești ani 
au fost construite noi așezăminte 
de știință și artă, patrimoniul



JLLHUUL KVZCXJ 3

Pentru victoria deplina a socialtsmiiai in patria noastra, 
pentru pace $i bunăstarea poporului!

(Urmare din pag. 2-a)

culturii noastre socialiste s-a îm
bogățit cu noi opere valoroase — 
rezultat al elanului creator al in
telectualității noastre care și-a 
pus talentul și energia în slujba 
răspîndirii culturii în mase, a 

.înfloririi științei, literaturii și 
artei.

Au fost acordate importante 
fonduri pentru lărgirea bazei ma
teriale a învățăimîntulul de toate 
gradele, s-au creat mari înlesniri 
pentru copiii oamenilor muncii 
de la orașe și sate, școlarizarea 
cuprinde pe toți copiii de vîrstă 
școlară. S-a dezvoltat considera
bil învățămintul profesional și 
țehnic o dată cu școlile medii de 
cultură generală. In învățămîn- 
tul mediu numărul elevilor este 
de aproape 5 ori mai mare decît 
înainte de război. A crescut mult 
numărul studenților, al facultăți
lor, căminelor șî cantinelor stu
dențești, al bursierilor. Se acordă 
O mare atenție învățămîntuliii se
rat pentru formarea de cadre de 
specialiși din rîndul celor ce con
tinuă să lucreze în producție.

In anii vHtori statul va conți 
nua să aloce fonduri simțitor spo
rite pentru dezvoltarea învăță- 
inîntului și pentru alte acțiuni so- 
cial-culturale. Se pregătește tre
cerea la învățămîntul general de 
8 ani și la învăițămîntul mediu 
de cultură generală de 12 ani. 
Se vor lărgi tot mal mult învă
țămintul profesional și tehnic cit 
și cel mediu seral. Se construiesc 
noi spații de învățămînt de toate 
gradele, în țoate centrele univer
sitare sînt în construcție sau ur 
mează a fi construite noi cămine 
studențești, cantine. S-a îmbună
tățit dotarea laboratoarelor insti
tutelor de cercetări științifice și 
ale institutelor de învățămînt su
perior. Partidul și guvernul vor 
acorda în continuare o deosebită 
atenție înzestrării așezămintelor 
de știință și de învățămînt superior 
cu aparatură modernă, pentru a 
crea condiții optime cercetării 
științifice și a asigura un nivel 
înalt muncii de pregătire a ca
drelor de specialiști.

Acestea constituie doar o schi
ță sumară a realizărilor obținute 
prin eforturile eroice ale oameni
lor muncii, o scurtă privire asu
pra planurilor noastre de viitor. 
Pevederile pianului de 6 ani și 
ale pogramului de perspectiva 
stau la baza Manifestului Fron
tului Democrației Populare, con
stituie programul nostru electo
ral. Pentru îndeplinirea lui che

Marea forță a orînduirii socialiste
Tovarăși, - л.

Bilanțul rezultatelor obținute în 
acești ani, perspectivele spre care 
ne îndreptăm reflectă forța și su
perioritatea orînduirii noastre de 
stat, în care stăpîn este poporul.

Consolidarea continuă a alian
ței clasei muncitoare cu țărăni
mea, strînsa frăție dintre oamenii 
muncii de toate naționalitățile, 
dezvoltarea continuă a unității 
moral'politicc a poporului, coe
ziunea strinsă în jurul partidu
lui ji guvernului a tuturor celor 
ce muncesc constituie temelia de 
nezdruncinat a regimului nostru 
democrat-popular.

. Este o realitate esențială a 
vieții sodal-politice din țara noas
tră lărgirea continuă a democra
tismului orînduirii noastre, care, 
în forme multiple, asigură partici
parea largă, activă și entuziastă a 
maselor la conducerea construcției 
economice și culturale. în cadrul 
consfătuirilor de producție din fa
brici și uzine al comisiilor perma
nente ale sfaturilor populare, în 
cadrul controlului obștesc, milioa
ne și milioane de oameni ai mun
cii iau parte la elaborarea și de
finitivarea planurilor economice, 
la gospodărirea orașelor și comu
nelor, la îmbunătățirea activității 
comerțului de stat,' cantinelor, ins
tituțiilor culturale și medico-sani- 
tare, în diferitele acțiuni de de
servire social-culturală. Crește ro
lul organizațiilor obștești ale oa
menilor muticii în viața socială, 

măm să-și dea votul la 5 martie 
toți cetățenii patriei noastre!

Tovarăși,
In realizarea obiectivelor pla

nului de 6 ani sarcini deosebite 
revin organelor puterii de stat.

In fața viitoarei Marii Adunări 
Naționale se ridică numeroase 
probleme, de mare însemnătate, 
legate de continua îmbunătățire 
a legislației noastre, a conducerii 
economiei naționale, a activității, 
aparatului de stat. Apare necesar 
să se treacă la elaborarea unei 
noi Constituții a Republicii Popu 
lare Romîne, care să reflecte 
profundele transformări petrecute 
în țara noastră.

Sfaturile populare au obținut o 
serie de realizări în conducerea 
treburilor obștești, au acumulat 
o experiență bogată, au fonmat 
cadre pricepute de gospodari. In 
ultimii ani atribuțiile lor au fost 
lărgite; ele administrează fon 
duri bănești importante, au în 
subondinea lor directă industria 
locală, rețeaua comercială, gos
podăria comunală, organizațiile de 
construcții șî alte sectoare impor
tante ale activității economice și 
social-culturale.

Acum, în fața sfaturilor popu
lare se ridică sarcini sporite, 
complexe, a căror rezolvare ne - 
cestiă ridicarea la un nivel mai 
înalt a întregii lor activități, a- 
bordarea cu o mai mare compe
tență și perseverență a probleme 
lor dezvoltării economice a re
giunilor și raioanelor, creșterea 
inițiativei și a spiritului lor gos
podăresc, îmbunătățirea acțiunii 
de valorificare a resurselor lo
cale, cea mai mare grijă și chib
zuință în utilizarea mijioacelor 
materiale sporite de care dispun.

Cu prilejul campaniei electo
rale, sublîniindu-se activitatea 
multilaterală desfășurată de sfa 
turile populare, s-au adus și cri
tici privind unele deficiențe din 
munca' acestora. Este necesar ca 

, sfaturile populare care vor fi a- 
. lese să tragă toate concluziile din 
aceste critici, să-și îmbunătățeas
că activitatea, să combată orice 
fenomen de birocratism, sâ lucre
ze cu mai multă operativitate la 
rezolvarea problemelor ridicate de 
cetățeni, să se dea dovadă de cea 
mai mare grijă și atenție față de 
nevoile și cerințele populației.

întreaga experiență în dome 
nîul construcției de stat demon 
strează că sfaturile populare vor 
putea să-și realizeze cu succes 
sarcinile numai întărlndu-și con
tinuu legătura cu masele, stimu- 
lîad inițiativa și aslgurînd atra
gerea lor permanentă la rezolva
rea problemelor gospodărești.

capătă tot mai mare importanță 
formele obștești de influențare și 
educare. în faptul că întreaga pu
tere de stat aparține celor ce mun
cesc își are izvorul acel torent de 
energie creatoare care constituie 
chezășia îndeplinirii sarcinilor pe 
care ni le propunem..

în condițiile noii etape a crizei 
generale a capitalismului apare mai 
evident superioritatea orînduirii 
socialiste . asupra pseudo-democra- 
ției burgheze. Intr-o serie de țări 
capitaliste, sub presiunea cercuri
lor celor mai reacționare ale ca
pitalului monopolist, 4 care-și sub
ordonează în tot mai’ mare măsură 
statul ți aparatul acestuia, are loc 
o încălcare tot mai flagrantă pînă 
și a normelor celor mai elementa
re ale democrației burgheze par
lamentare. Se măsluiesc alegeri, se 
încurajează samavolniciile poliției, 
se adoptă legi electorale pe față 
frauduloase — cum s-ar spune 
pentru unii — respectiv pentru 
partidele burgheze —- mumă, iar 
pentru alții ciumă, îneît un can
didat din partea partidului clasei 
muncitoare, ca să fie ales deputat, 
trebuie să obțină de zeci de ori 
mai multe voturi decît candidatul 
unui partid burghez.

Adevăratul conținut al „demo
crației" burgheze este ilustrat de 
legile antimuncitorești și persecu
țiile rasiale din S.U.A., de pri
goana antidemocratică din RJF.G., 
de regimul terorist din. Spania, 
Portugalia. Uniunea Sud-Africanâ

le

1961 nu- 
ajuns la 

precedent 
în toți 
afară de

și alte țări ale așa-zisei „lumi li
bere", transformate în vaste tem
nițe pentru propriile popoare.

Apologeților capitalismului 
place să vorbească adesea despre
„libertatea" și „egalitatea" pe care 
ar asigura-o pentru toți democra
ția burgheză. Dar ce fel de ega
litate domnește între Rockefeller 
și muncitorul de rind, cînd este 
știut că familia Rockefeller pose- 
sedă o avere cît venitul anual al 
unui milion de familii de munci
tori americani ? într-un singur tri
mestru al anului trecut Ford a 
realizat un profit net echivalent 
cu cîștigul a peste 150.000 munci
tori din uzinele sale.

Cît privește „libertatea", sin
gura libertate reală pe care o asi
gură oamenilor muncii democrația 
burgheză este aceea de a purta 
jugul exploatării capitaliste, de a 
fi aruncați pe drumuri cînd o cer 
interesele monopoliștilor. Anul tre
cut, în luna aprilie, fostul minis
tru al Muncii din administrația 
Eisenhower, Mitchell, luat în vîr- 
tejul promisiunilor electorale, a 
făcut prinsoare că dacă pînă în 
luna octombrie numărul șomerilor 
nu va scădea sub 3.000.000 el își 
va mînca pălăria chiar în fața 
clădirii ministerului său. Ori, nu
mărul șomerilor a depășit consi
derabil această cifră, ceea ce nu 
l-a mîhnit prea mult pe dl. Mit
chell, care s-a mulțumit să mă- 
nînce o pălărie — ce-i drept con
fecționată pentru el din ciocolată 
— pe care a consumat-o în fața 
fotografilor și reporterilor cinema
tografici, nu în fața milioanelor 
de șomeri. Iar zilele trecute noul 
ministru american al Muncii a 
declarat că în ianuarie 
mărul șomerilor totali a 
5.510.000, cifră fără 
pentru această perioadă 
anii de după război, în
alți 1.700.000 de muncitori care 
lucrează ziua de muncă incomple-

- că, cu salariu redus. Totodată, li- 
“'deriiil- sindical de dreapta,” 

Walter Reuther declară că se pre- ? 
vede pentru anul viitor ca numă
rul șomerilor să ajungă la 8 mi
lioane. Iată ce perspectivă. întune
cată se deschide înaintea familiilor 
de muncitori americani.

Desigur, ni s-ar putea replica 
la aceasta că în S.U.A. există 
așa-zisul „ajutor de șomaj". Dar 
și acest ajutor ale cărui cheltuieli 
sînt suportate tot de oamenii muncii 
nu se acordă decît temporar, doar 
în primele luni de șomaj. Milioa
nele de șomeri americani s-ar lipsi 
de acest ajutor, dacă li s-ar da 
de lucru. De ce nu sînt ei însă 
plasați în producție ? Realitatea 
este că în S.U.A. se întețesc din 
nou fenomenele de „recesiune", 
cum este denumită pe ocolite cri
za economică, cresc continuu in
flația și deficitele bugetare ; folo
sirea incompletă a capacităților de 
producție are un caracter cronic și 
se află acum la un nivel din cele 
mai coborîte, ceea ce duce la creș
terea șomajului.

In mesajul președintelui State 
lor Unite ale Americii, Kennedy, 
„Cu privire la starea Uniunii", ее 
pot citi următoarele: „Din circa 
5,5 milioane de americani șomeri, 
peste un milion caută de lucru de 
măi bine de patru luni. In fiecare 
lună circa 150.000 de muncitori 
își epuizează dreptul de a primi 
ajutoare de șomaj, care de altfel 
sînt mizere. O optime din cei 
care n-au de lucru trăiesc fără 
nici o speranță în aproximativ 100 
de regiuni care sînt lovite în mod 
deosebit de nenorociri și dificul
tăți". La acest tablou mesajul a- 
daugă faptul că în anii din urmă 
veniturile fermierilor au scăzut cu 
25 la sută, investițiile de capital 

economie scad și că niciodată 
la criza din 1929 nu a existat 

număr atît de mare de fali-

în 
de 
un 
mente în lumea de afaceri.
‘ Fenomene similare au loc și în 
alte țăti capitaliste. In numeroase 
țări capitaliste crește lupta oa
menilor muncii pentru cerințele 
lor împotriva poverii pe care o 
aruncă pe umerii celor ce muncesc 
uriașele cheltuieli militare, deter
minate de cursa înarmărilor ; se 
țin lanț greve cu participarea a 
milioane de oameni, se întărește 
unitatea de acțiune a celor ce 

decît

pre 
a se

muncesc. Totodată crește în am
ploare lupta celor mai largi stra
turi ale populației din țările ca
pitaliste pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Poporul romin, care a cunoscut 
și el pe timpuri exploatarea capi- 
talisto-moșierească, teroarea crân
cenă ca și celelalte „binefaceri" 
ale democrației burgheze, le-a pus 
capăt pentru vecii vecilor prin ins
taurarea regimului democrat-popu
lar. Oamenii muncii sînt conștienți 
de faptul că muncesc pentru ei în
săși, pentru propria lor bunăstare. 
Aceasta este adevărata libertate 
pc care n-o poate aisgura 
socialismul.

Cetățenii patriei noastre se 
zintă la vot cu mîndria de 
ști oameni cu adevărat liberi, ttă- 
pîni ai destinelor țării, cu hotă
rârea de a nu-și cruța eforturile 
pentru obținerea de noi succese 
pe calea înfloririi patriei 1

Oamenii muncii au toate moti
vele să fie încredințați că obiec
tivele însuflețitoare stabilite de 
Congresul partidului șî înscrise in 
Manifestul F.D.P., vor fi realizate 
cu succes. Ei s-au putut convinge 
prin propia experiență că planu
rile elaborate de partid se mate
rializează pas cu pas, an cu an, 
etapă cu etapă — în înfăptuiri care 
înrîuresc în bine viața lor de zi 
cu zi. Partidului nostru îi sînt pro
fund străine făgăduielile deșarte. 
Forța planurilor noastre constă în 
faptul că ele pornesc de la stu
dierea relațiilor, de la necesitățile 
obiective ale dezvoltării, trasînd 
sarcini ce sînt înțelese și însușite 
de mase. De aceea, fiecare suc
ces obținut în îndeplinirea lor ,a 
contribuit la creșterea prestigiului

Pentru consolidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale

Tovarăși,

Pe planul politicii externe, Re- 
? ‘publica Populară Romînă aduce 

o contribuție activă Ia menținerea 
și întărirea păcii — cauză scumpă 
a tuturor popoarelor. Republica 
Populară Romînă, alături de ce
lelalte țări socialiste, luptă perse
verent pentru micșorarea încordării 
internaționale, pentru demascarea 
și zădărnicirea oricăror uneltiri ale 
cercurilor imperialiste agresive îm
potriva păcii, pentru unirea forțe
lor mondiale ale păcii și promo
varea coexistenței pașnice.

Piatra unghiulară a politicii 
noastre externe o constituie prie
tenia și alianța indestructibilă cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, întărirea măreței 
comunități a sistemului socialist 
mondial. Unitatea lagărului socia
list este chezășia independenței na
ționale, securității și succeselor în 
construirea 
socialiste, 
menținerii 
me. Ea se 
intereselor 
fidelitatea 

j marxist-leninistă 
este puternică,

Călăuzindu-se 
după principiul 
tenței pașnice, țara noastră se pro
nunță pentru relații cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
social-economică. în prezent între
ținem relații diplomatice cu 47 
de țări iar relații comerciali cu 

I peste 80 de țări.
Avîntul continuu al economiei 

țării noastre lărgește mereu posi
bilitățile de export și import. în 
numeroase țări occidentale cercu- 

I rile de afaceri manifestă un inte
res crescând pentru lărgirea legă- 

I turilor economice cu Romînia. In
ce ne privește, dezvoltînd în con
tinuare legăturile noastre strînse 
cu țările socialiste, Republica Popu- 

I Iară Romînă va extinde și pe vii
tor schimburile cu toate țările pe 
baza egalității și avantajului reci
proc, în interesul întăririi rela- 

• țiilor internaționale pașnice prin
promovarea comerțului mondial.

Republica Populară Romînă 
joacă un rol tot mai activ în 

i Organizația Națiunilor Unite, mi-
: litînd ca acest mare for internațio

nal să servească scopurilor pașnice

socialismului în țările 
factorul hotărîtor al 

și întăririi păcii în lu- 
bazează pe comunitatea 
și a scopului final, pe 

față de învățătura 
— și de aceea 
indestructibilă.

in permanență 
leninist al coexis- 

și autorității partidului și guver
nului în mase ; între partid și po
por s-au statornicit legături trai
nice, indisolubile.

Anul acesta, la 8 mai se vor 
împlini 40 de ani de Ia înființa
rea partidului clasei muncitoare 
din țara noastră — Partidul Co
munist din Romînia.

Nu numai membrii de partid, 
ci și masele largi de muncitori, 
țărani, intelectuali văd în aceas
tă aniversare o sărbătoare a lor 
scumpă.

De 40 de ani partidul nostru, 
ținînd sus steagul marxism-leninis- 
mului, luptă cu abnegație pentru 
înfăptuirea aspirațiilor vitale ale 
poporului. In condițiile grele ale 
ilegalității, sub crunta opresiune a 
statului burghezo-moșieresc, comu
niștii au fost aceia care au purtat 
nestinsă flacăra luptei pentru li
chidarea exploatării celor ce mun
cesc, pentru o viață mai bună, 
pentru independența și libertatea 
țării. Partidul comunist a fost ini
țiatorul, organizatorul și conducă
torul luptei forțelor patriotice 
populare, care a dus la victoria 
msurecției armate și la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste. Partidul 
a organizat lupta victorioasă pen
tru cucerirea puterii de stat de 
către oamenii muncii și conduce 
poporul muncitor spre noi și noi 
izbînzi pe calea construirii socia
lismului.

în Partidul Muncitoresc Romin 
poporul nostru vede călăuza sigu
ră, conducătorul său ferm și în
cercat -- iar în politica partidului 
propria sa politică, programul vii
torului său luminos, îndreptarul 
muncii sale pașnice șî creatoare pe 
calea spre victoria deplină a so
cialismului. spre comunism.

pentru care a fost creat. La ac
tuala sesiune a Adunării Generale, 
cea mai importantă din întreaga, 
istorie a Organizației Națiunilor 
Unite, delegația romînă, alături 
de celelalte delegații ale țărilor 
socialiste, a acționat perseverent 
pentru rezolavrea marilor proble
me la ordinea zilei, pentru îmbu
nătățirea relațiilor internaționale, 
susținînd toate propunerile îndrep
tate spre acest țel și prezentând 
propuneri proprii, care au găsit 
ecou, favorabil în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și în opi
nia publică mondială.

Poporul român, care a cunoscut 
din amara experiență a trecutului 
ce înseamnă jaful și asuprirea im
perialistă și care și-a cîștigat prin 
grele jertfe independența naționa
lă, manifestă o caldă simpatie și 
solidaritate față de lupta popoare
lor pentru eliberarea de sub jugul 
colonial. între Republica Popularăi 
Romînă și noile state independent i 
te din Asia și Africa se statorni-’ 
cesc și se dezvoltă legături priete-, 
nești de colaborare bazate pe de-1 
plina egalitate în drepturi ; sîntem i 
alături de toate popoarele iubitoa- i 
re de pace în lupta pentru lichi-; 
darea definitivă a colonialismului.; 
Poporul romin își exprimă întrea
ga solidaritate cu lupta .eroică, M-, 
infricată, a poporului cuban, a 
popoarelor din Algeria, din Laos 
și din alte țări, pentru dreptul i 
sfînt de a-și hotărî singure soarta.

Alături de toate popoarele iu-. 
bitoare de libertate, poporul nos
tru a înfierat cu indignare agresiu
nea odioasă dezlănțuită împotriva 
poporului congolez de colonialiș
tii belgieni, cu sprijinul aliațilot 
lor din N.A.T.O. și sub oblădui
rea comandamentului O.N.U. — 
agresiune care a culminat cu asa
sinarea mișelească a șefului gu
vernului legal, eminentul patriot 
șî exponent al mișcării de elibe
rare africane, Patrice Lumumba, 
Conștiința omenirii zguduită de 
fărădelegile colonialiștilor și năi- 
miților lor în Congo cere ca asa
sinii lui Lumumba și toți 
lor la săvîrșirea acestei 
dioase să-și primească 
meritată.

în vederea rezolvării 
serioase care s-a creat în Congo,

complicii 
crime o*  
pedeapsa

situației

(Continuare în pag 4-a)



Pentru victoria deplină а socialismului In patria noastră, 
pentru pace și bunăstarea poporului I

(Urmare din pag. 3-a)

țara noastră s-a pronunțat pentru 
recunoașterea guvernului legal al 
Congoului, condus de Gizenga, 
pentru imediata dezarmare și în
depărtare din Congo a interven- 
ționiștilor belgieni și retragerea 
tuturor trupelor străine, încît po
porul congolez să-și poată rezolva 
problemele sale interne singur, in 
libertate deplină pentru care a dat 
atâtea jertfe. în ce-1 privește pe 
Hammarskjoeld, s-a dovedit pe 
deplin justețea poziției țărilor so
cialiste, care încă de mult au dez
văluit de la tribuna Organizației 
Națiunilor Unite fățărnicia pre
tinsei sale „imparțialități" și au 
evidențiat necesitatea restructură
rii organelor executive ale Organi
zației Națiunilor Unitei astfel ca 
ele să reflecte actuala configurație 
politică a lumii. Ne este cu nepu
tință să continuăm relații și să ac
ceptăm rămînerea în funcția de se
cretar general al Organizației Na
țiunilor Unite a unui asemenea om 
care s-a demascat pînă la capăt ca 
instrument al imperialiștilor și co
lonialiștilor, batjocorind misiunea 
încredințată de O.N.U, și acțio- 
nînd ca părtaș la fărădelegile îm
potriva poporului congolez.

Republica Populară Romînă con
sideră înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale ca principala pro
blemă a vieții internaționale, spri
jină cu toată hotărîrea programul 
constructiv și realist al Uniunii 
Sovietice pentru înfăptuirea de
zideratului tuturor popoarelor — 
crearea unei lumi fără arme, fără 
armate și fără războaie. Acumu
larea stocurilor de arme cu o pu
tere de distrugere fără precedent 
face să planeze grave primejdii a- 
supra omenirii. Este timpul ca pu
terile occidentale, cărora le rfevi- 
ne răspunderea pentru faptul că 
pînă acum tratativele în problema 
dezarmării au fost zădărnicite, să 
dea dovadă de o atitudine realis
tă, pentru a se ajunge la măsuri 
efective de încetare a cursei înar
mărilor, la interzicerea experien
țelor nucleare și lichidarea armelor 
de exterminare în masă, la înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale.

Țara noastră urmărește cu cea 
mai mare atenție evoluția eveni
mentelor în Germania Occidenta
lă. Punerea Bundeswehrului sub 
comanda generalilor și ofițelor ' na
ziști cu vechi state de servicii în 
slujba hitleriștilor, orbiți de spirit 
revanșard, planurile de echipare a 
militariștilor vest-germani cu ar
me atomice, dezmățul organiza
țiilor neonaziste și paramilitare 
crează o serioasă primejdie pen
tru pacea Europei și a lumii. Tot 
mai imperioase devin încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, 
normalizarea situației din Berlinul 
occidental, ca o cale sigură, pen
tru lichidarea rămășițelor războiu
lui și întărirea securității în Eu
ropa.

După cum se știe o serioasă 
piedică în calea dezvoltării unor 
relații de înțelegere și colaborare 
internațională a constituit-o poli
tica promovată de fosta adminis
trație a S.U.A., îmbibată de spi
ritul războiului rece și al politicii 
„de pe poziții de forță". Această 
politică de respingere invariabilă 
și stereotipă a tuturor inițiativelor 
și propunerilor țărilor' socialiste și 
altor țări iubitoare de pace a 
împiedicat obținerea de rezultate 
pozitive în diferitele întîlniri și 
contacte internaționale, nemulțu
mind pe bună dreptate opinia pu
blică mondială.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne a examinat cu atenția cu
venită declarațiile noului președin
te al S.U.A., Kennedy, la insta
larea sa în funcție, cu privire la 
intențiile de a porni în căutarea 
păcii, a purta tratative, a curăți 
platforma colaborării internațio
nale.

Firește că în măsura în care 
asemenea declarații vor fi traduse 
în fapt prin acțiuni concrete în 
direcția îmbunătățirii relațiilor 
reciproce, pe baza egalității in 
drepturi, respectării suveranității 
și neamestecului în treburile in
terne se vor crea posibilități de 
dezvoltare a relațiilor de bună în
țelegere.

In același timp, trebuie să cons
tatăm că asemenea declarații vin 
în contradicție flagrantă cu alte 
luări de poziții ale președintelui 
S.U.A. și mai ales cu măsurile de 
sporire continuă a cheltuielilor mi
litare, de întreținere a cursei înar
mărilor atomice și neatomice, cu 
proiectele de dislocare a bazelor 
americane pentru rachete în dife
rite țări ale continentului european 
ș.a. Activitatea blocului N.A.T.O. 
și a întregului sistem de blocuri a- 
gresive de sub egida S.U.A. repre
zintă una din principalele surse 
ale încordării în relațiile interna
ționale, o primejdie serioasă pen
tru pacea mondială. Statele 
N.A.T.O., în frunte cu S.U.A., 
sînt principalele apărătoare ale 
rînduielilor colonialiste, promo
toarele neocolonialismului ; ele în
cearcă în fel și chip să răpească 
popoarelor care scutură lanțurile 
imperialismului dreptul de a dis
pune singure de propria lor soartă, 
creînd astfel focare periculoase de 
încordare.

- Popoarele nu se pot mulțumi 
cu declarații verbale și proclama
rea de intenții. Ele așteaptă însfîr- 
șit fapte, acțiuni concrete, construc
tive care să aducă o contribuție 
efectivă la destinderea internațio
nală, la încetarea cursei înaripări
lor, la crearea unui climat de pace.

Militînd constant pentru pace 
și rezolvarea pașnică a probleme
lor internaționale, nu putem privi 
cu indiferență acțiunile agresive ale 
cercurilor ostile păcii, ci trebuie să 
păstrăm mereu trează vigilența po
porului. Republica Populară Ro
mînă a acordat și va acorda și în 
viitor o atenție neslăbită întăririi 
capacității de apărare a țării, pre
gătirii de luptă și politice a for
țelor noastre armate, înzestrării 
lor cu toc ce este necesar pentru 
ca împreună cu forțele armate ale 
celorlalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia să fie ori- 
când gata să-și îndeplinească mi
siunea de apărare a păcii, a inde
pendenței și securității țărilor la
gărului socialist.

In zilele noastre amatorii de 
agresiuni nu mai pot hotărî după 
bunul lor plac dacă să fie pace 
sau război. Noi privim cu calm 
și încredere viitorul pentru că în 
lumea contemporană există astăzi 
o situație radical deosebită de 
aceea din trecut, pentru că astăzi 
imperialismului i se opun forțe 
uriașe, în frunte cu invincibilul 
lagăr socialist, care pot impune 
și consolida pacea.

Consfătuirea de la Moscovă a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești a subliniat cu 
deosebită putere că salvgardarea 
păcii, micșorarea încordării inter
naționale, îndepărtarea pericolului 
de război este sarcina centrală a 
tuturor partidelor comuniste și ță
rilor socialiste.

în această privință au o imensă 
însemnătate activitatea uriașă, spi
ritul de inițiativă inepuizabilă, pro
punerile de răsunet mondial, per
severența cu care desfășoară lup
ta pentru pace guvernul Uniunii 
Sovietice și Comitetul Central al 
Partidului, Comunist al Uniunii 
Sovietice, în frunte cu neobositul 
luptător pentru cauza socialismu
lui și păcii, tovarășul Hrușciov.

Manifestând în mod concret vo
ința de a contribui la îmbunătăți- 4 
rea climatului internațional, guver
nul romîn a reglementat prin tra
tative o serie de probleme litigioa
se în relațiile cu țări ca Statele 
Unite, Franța; Anglia, Grecia; El
veția.

O preocupare constantă a sta

tului nostru o constituie relațiile 
pașnice, de bună vecinătate, cu ță
rile din Peninsula Balcanică. Vom 
continua acțiunea noastră pentru 
transformarea Balcanilor într-o zo
nă a păcii, lipsită de arme ato
mice și arma rachetă, cu convin
gerea fermă că propunerile guver
nului Republicii Populare Romîne 
corespund năzuințelor și interese
lor fundamentale ale popoarelor 
din această parte a lumii.

Țara noastră, alături de celelalte 
țari socialiste, este hotărâtă să 
contribuie și pe viitor la rezolva
rea echitabilă, prin tratative, a 
problemelor internaționale, la dez
voltarea unor relații din ce în ce 
mai bune între state.

Ideea coexistenței pașnice, ca 
singura alternativă rațională în 
domeniul relațiilor dintre state, a 
prins rădăcini adinei în cele mai 
largi mase populare din toate ță
rile, ea cîștigă astăzi tot mai mult 
teren în opinia publică din lumea 
întreagă. Pe adeziunea propriului 
popor și a opiniei publice mon
diale poate să conteze numai ace
la care duce o politică sinceră în 
concordanță cu năzuințele de pace 
ale întregii omeniri.

Țara noastră s-a pronunțat și 
se pronunță cu toată hotărîrea în 
sprijinul întrecerii pașnice dintre 
cele două sisteme — socialist și 
capitalist. în desfășurarea acestei 
întreceri au o însemnătate hotărâ
toare succesele obținute de Uniu
nea Sovietică în îndeplinirea gran
diosului plan septenal, succesele 
celorlalte țări socialiste în cons
trucția noii orânduiri. Putem fi 
mîndri, tovarăși, că prin rezulta
tele lor obținute în construcția 
pașnică, oamenii muncii din pa
tria noastră își aduc contribuția la 
această istorică. întrecere din care 
socialismul va ieși învingător 1

Tovarăși,
Partidul Muncitoresc Romîn, 

forțele patriotice înmănunchiate în 
Frontul Democrației Populare se 
prezihfă în fața alegătorilor cu un 
bilanț bogat de înfăptuiri și cu un 
măreț program de noi realizări. 
Fiecare om al muncii își simte ini
ma plină de bucurie pentru pro
gresele realizate de poporul romîn 
în toate domeniile de activitate, 
pentru perspectivele mărețe care 
ne stau înainte.

Partidul Muncitoresc Romîn es
te încredințat că prin votul una
nim dat candidaților F.D.P. po
porul nostru își va exprima hotă
rîrea de a înfăptui mărețul pro
gram de muncă și luptă pentru 
înflorirea patriei socialiste, pen
tru avîntul economiei naționale și 
al culturii, pentru ridicarea nive
lului de trai al întregului popor 
muncitor.

Votul dat candidaților Frontului 
Democrației Populare va fi un vot 
pentru întărirea continuă a regi
mului de democrație populară, 
pentru cucerirea de noi izbînzi și 
pentru victoria deplină a socialis
mului în patria noastră, pentru 
bunăstarea celor ce muncesc, va fi 
un vot pentru politica noastră ex
ternă; un vot pentru pace !

Trăiască poporul nostru munci
tor, constructor destoinic al so
cialismului !

Trăiască Republica Populară 
Romînă 1

*

In repetate rînduri cuvîntarea 
tovarășului Gbeorghe Gheorghiu- 
Dej a fost subliniată cu ovații și 
aplauze puternice, îndelungate.

La sfîrșitul cuvîntării întreaga 
asistență, în piciare, a aclamat p'en- 
tru Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul Central în frunte 
cu tovarășul Gbeorghe Gbeor- 
gbiu-Dej, pentru victoria în alegeri 
a F.D.P.

HAI L A♦♦♦ v♦
І

In prag de primăvară 
Ne cheamă țara iară 
Din fabrici și uzine 
Și din adine de mine 
De pe ogoare ntînse 
In colectiv cuprinse 
S-alegem deputați 
Pe cei mai încercați 
Mineri și oțelari 
Plugari și cărturari 
Vestiți tn fapte mari 
Să spună sus și tare 
In Marea Adunare

In nunele pâcli $1 fericirii
Din toată inima 

HRIȚCAN VAS1LE 
miner Ё. M. Uricami

Sînt miner. Muncesc într-o mi
nă nouă, dotată cu utilaje noi, lo 
cuiesc într-un apartament nou, în- 
tr-un oraș nou. De trecut îmi a- 
mintesc cu ură și scârbă. Ca ori 
și ce muncilor, am cunoscut din 
plin „binefacerile" burgheziei, 
lupta grea pentru o bucată de pîi- 
ne, alergătura pentru a găsi de 
lucru, disprețul, mizeria. Azi, 
trăiesc o viață fericită, lipsită de 
nevoi și griji. Peste puțin timp, 
alături de ceilalți oameni ai mun
cii din patria noastră voi trece 
din nou prin fața urnelor. Acest 
lucru mă face să încerc un sen
timent de recunoștință și nețăr
murită încredere. Sînt sigur că 
dînd votul meu din toată inima 
candidaților Frontului Democra
ției Populare viitorul celor ce 
muncesc va deveni și mai lumi
nos, și mai fericit.

Bătrînețe liniștită
ȘMIDA IOSIF” - 

miner pensionar — Lonea
Bătrînețe... Cîte griji nu adu

cea ea în trecut pe capul bieților 
mineri care mai ajungeau să sca
pe cu viață după zeci de ani de 
trudă în adîncul pământului! Is
toviți de muncă, roși de foame și 
boli, mulți mineri pensionari e- 
rau nevoiți să adune cărbuni de 
pe haldă spre a-și putea cîștiga 
o coajă de pîine.

Anii de democrație populară au 
adus vremuri noi pe meleagurile 
patriei noastre. Robiii de altădată 
se bucură ’acum de înaltă prețui

O

CU TOȚII
(Urmare din pag. l-a)

ținută veacuri de-a rândul în îna 
poiere economică, înaintează ra
pid pe calea progresului. Omul 
muncitor, în trecut jefuit și asu
prit de clasele exploatatoare, stă- 
pîn pe soarta sa, se află în cen
trul atenției și grijii partidului și 
(guvernului, se bucură de o viață 
din ce în ce mai bună".

Bucuria cu care masele largi 
de oameni ai muncii s-au pregă
tit pentru alegerile de astăzi, își 
are izvorul ;n marile victorii ob
ținute pînă acum,. în încrederea 
fermă în viitorul pe care și-l fău
resc sub conducerea partidului. 
Cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. a înfățișat întregului nos
tru popor un luminos program de 
muncă pentru un nou și puternic 
avînt în dezvoltarea economică a 
întregii țări, pentru înflorirea tu
turor regiunilor, pentru creșterea 
considerabilă a producției indus- 
tiale și agricole. Faptul că peste 
5 ani țara noastră va produce în 
mai puțin de 40 de zile atît cît 
a produs Romînia burghezo mo
șierească în întregul an 1938, a- 
rată cît de vertiginos se dezvol
tă economia noastră națională, 
cît de mari sînt progresele pe care 
le facem spre bunăstare. Progra
mul de înflorire a patriei elaborat 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. deschide în fața poporu-

VOT
Că cei care muncesc
Aceia leghiiesc
Că cei cu aspre mîini,
Aceia sînt stăpîni
Și cum pe calea dreaptă 
Au mai urcat o treaptă 
Și nu vor osteni 
Mai sus ei vor sui 
Căci au cîrmaci cercat 
La drum îndelungat 
— Partidul nostru faur, 
Al unui vis de aur.

ION M. BĂLAN

re. Gine a mai pomenit în trecut 
ca un miner să primească pensie 
la 50 de ani ? Astăzi acest lucru 
e un fapt împlinit. Prin grija 
partidului și guvernului noi, pen
sionarii ne bucurăm de o bătrâ
nețe fără griji. Pentru bătrâne
țea noastră fericită dau cu satis
facție votul meu candidaților; 
Frontului Democrației Populare’ 
candidații vremurilor noi.

Primul meu vot
FEKETE IOSIF
student I.iM.P.

Ziua de azi are o semnificație 
deosebită pentru mine. Drept să 
spun am emoții. E pentru prima 
oară în viață cînd mă prezint în 
fața urnei spre a vota. Eveni
mentul acesta nu-1 voi uita nici
odată în viață. Fără să vreau, 
gîndul mă poartă la cele poves
tite de vîrstnici despre trecut. 
Lipsit de cele mai elementare 
drepturi, ținut în bezna neștiinței 
și cel tînăr trebuia să munceas
că dfin greu spre a umple buzuna
rele fără fund ale capitaliștilor. 
Despre drepturi ? Așa ceva aveau 
numai cei avuți. Gîndindu-mă lâ 
trecut simt mai din plin bucuria 
că am avut fericirea să cresc în 
anii vremurilor noi.

Ca și tuturor tinerilor din pa
tria noastră, regimul democrat 
popular mi-a creat toate condi
țiile să-mi văd înfăptuit visul din 
copilărie, acela de a deveni stu
dent la facultatea de electrome
canică minieră. Acum sînt student 
în anul II, am 18 ani împliniți 
și mă bucur de dreptul de vot a- 
sigurat. Pentru toate acestea voi 
vota candidații F.D.P..

LA VOT!
lui nostru minunata perspectivă a 
desăvîrșirii construirii socialismu
lui.

Succesele cu care poporul nos
tru se mândrește se datoresc fap
tului că la cîrma țării se află 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
luptător neobosit pentru fericirea 
poporului. Clasa noastră munci
toare, țărănimea muncitoare, în
tregul popor își unesc rândurile în 
jurul partidului, punîndu-și toate 
forțele în slujba construirii so
cialismului. Puternicul avînt po
litic și în muncă cu care masele 
largi de oameni ai muncii au în
tâmpinat ziua alegerilor, hotărârea 
lor de a cinsti glorioasa aniver
sare — împlinirea a 40 de ani 
de la înființarea P.C.R. — cu suc
cese deosebite în toate domeniile, 
sînt o vie expresie a dragostei și 
devotamentului maselor față de 
partid.

Astăzi votăm. Dăm cu bucurie 
și entuziasm votul nostru candi- 
daților poporului muncitor. Alătu
răm votului nostru hotărîrea de a 
lupta cu toate forțele pentru în
făptuirea cu cinste a sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
de a munci neobosiți, alături de 
cei cărora le încredințăm astăzi 
mandatul de deputat, pentru tot 
mai buna gospodărire a orașelor 
și satelor, pentru înflorirea conti
nuă a scumpei, noastre patrii — 
Republica Populară Romînă I i
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