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Lire-s puține, puțini și cîntăreți. 
5ă-ți cînfe ale laie mii de frumuseți. 
O prea frumoasă floare între flori. 
Un aslru dintre cei strălucitori

Bartha Dionisie, 
brigadier fruntaș 

mina Dîlja

Demeter Augustin, 
brigadier fruntaș 

mina Dîlja
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lanunle-ntinse, pe ogoare 
înalță imn coloane de tractoare, 
fabrici și în mine, muncitorul, 
cîntă simfoma VIITORUL

D.
membru a!

Crișan 
cenaclului literar 

Petroșani

Ședința solemnă, a Marii Adunări Naționale

A 15~a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Romîne

Ghioancă Sabin, 
brigadier fruntaș 

E. M. Lupeni

Marton Dionisie, 
brigadier fruntaș 

E. M. Lupeni

4

Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu. 
Chivu
Drăghici. 
daann,

. Leor.te
Sălăjăn,

Coliu. 
Laontin 
Voitec, 
Gaston 

Bunaciu.

Kristaly Ludovic, 
inovator fruntaș 

U.R.U.M.P.

Laszlo Ștefan, 
brigadier fruntaș

E. M. Petrila

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

i
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4 
f

4
4
4
4.

co
stat.
tri- 
în-sint

„Trăiască 
aniversare 
Republicii

Breitenhofer. 
Constantin 

Isac Martin, 
Joja, Roman 
Mihail Ralea,

Rosetti, Ludovic

și ai 
masă, 
vechi
mun-

Intr-o atmosferă sărbă
torească, plină de entu
ziasm. simbătă dimineața 
in Sala Palatului R. P. Ro
mine a avut loc ședința 
solemnă a Marii Adunări 
Naționale consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Popu 
lare Romîne.

Pe fundalul scenei, 
minat de stema de 
străjuită de steaguri 
colore și roșii, 
scrise urarea 
cea de-a 15-a 
a proclamării
Populare Romîne 1“ și da 
tele festive „1947—1962'

In sală se aflau, alături 
de deputați, conducători ai 
instituțiilor centrale 
organizațiilor de 
fruntași în producție, 
militanți ai mișcării
cilorești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofi
țeri superiori, 
știință, cultură 
riști romîni și 
denți ai presei

Erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă.

Ora 11. In aclamațiile 
puternice și uralele depu 
taților și invitaților, sosesc 
conducătorii partidului și 
statului.

In prezidiu au luat loc 
tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe

oameni de 
și artă, zia- 

corespon- 
străine.

șefi

Stoica, Alexandru 
Alexandru Birlă- 
Dumitru 
Răutu, 
Ștefan

Mihai Dalea, Gt’ 
Marin, Avram 
Giigore Geamănu. Anton 
Molsescu, Ștefan S. Nico- 
lau, Anton 
Ion Creangă, 
Daicoviciu, 
Athanase 
Moldovan, 
Maria
Takacs, Iacob Teclu, Va
ile Vîlcu.

Tovarășul Ștefan Voi 
tec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, deschide 
ședința solemnă.

Primit cu ovații înde
lungi, ia cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Urmărită cu deosebită 
atenție, expunerea cu pri
vire la a 15-a aniversare 
a proclamării Republicii 
Populare Romine a fost 
subliniată în repetate rin- 
duri de aplauze puternice 
și îndelungate ale asis
tenței.

(Continuare în pag. 5-a)

Expunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarăși,
La 30 decembrie, poporul nostru 

sărbătorește împlinirea a 15 am 
de la evenimentul măreț din istoria 
țării noastre -— proclamarea Re
publicii Populare Romîne. Cu pri
lejul acestei glorioase 
permiteți-mi, tovarăși 
deputate, ca în numele 
Central al Partidului 
Romîn, al Consiliului 
al guvernului, să vă adresez căl
duroase felicitări dumneavoastră și 
întregului popor romîn ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

A 
este 
nilor 
dilor 
gate 
eroică și eforturile depuse cu tena
citate și abnegație în toți acești 
ani.

Proclamarea Republicii Populare 
Romîne a deschis înaintea patriei 
noastre caiea celor mai profunde 
transformări înnoitoare. Cea mai 
măreață cucerire din această pe
rioadă istorică - o ’ constituie victo
ria deplină a socialismului la ora
șe și sate. (Aplaiue prelungi
te). A fost lichidată pentru 
totdeauna exploatarea și asuprirea 
omului de către om.

S-a 
șarea 
pină 
florit

aniversări 
deputați șl 
Comitetului 
Muncitoresc 
de Stat și

15-a aniversare a Republicii 
întîmpinată de masele oame- 
muncii cj satisfacția nădej- 
împlinite și a roadelor bo- 
care au încununat lupta lor

schimbat din temelii înfăți- 
țării. Puternică, liberă, stă- 

pe soarta sa, Rominia a în- 
în acești ani sub soarele Re

publicii. s-a trans
format într-o ta
ră înaintată, cu 
o industrie și o 
agricultură socia
listă. în continuă 
dezvoltare, 
în care 
ză viguros 
ga viață 
culturală.
Si
derne, 
de, 
trale electrice, 
gc spodăriile colec
tive tot mai pu
ternice, noile car
tiere de locuințe 
care întineresa si 
înfrumusețează o- 
rașele, aseză- 
mintele de cultu
ră și 
artă

o tară 
pulsea- 
întrea- 
social- 

Uzinele
fabricile 

noile 
mine și

mo- 
son- 
cen-

* Andraș Ștefan, 
instalator fruntaș 

șantierul Petroșani

Apostol Vasile, 
brigadier fruntaș 

E. M. Uricani

Țarină Valerian, 
brigadier fruntaș 

E. M. Vulcan

Toacă Ștefan, 
brigadier fruntaș

E. M. Lonea

Schneider Francisc, 
brigadier fruntaș 
E. M. Aninoasa
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învățămînt. 
și sănătate

toate arată ce

scuturat j-j- 
stăpîn pe

muncitoare,

forțe creatoare grandioase dobîn- 
dește un popor care a 
gul capitalist și este 
bogățiile țării.

Eroica noastră clasă
avangarda de decenii a luptei po
porului pentru doborîrea puterii 
claselor exploatatoare. își înde
plinește cu cinste și pricepere rolul 
de forță conducătoare a societății.

Socialismul a transformat țără
nimea într-o clasă nouă, — țără
nimea colectivistă — care și-a or
ganizat munca și viața pe baza 
proprietății obștești asupra mijloa
celor de producție, 
hărnicie și avînt 
colective, pentru 
an roade tot mai 
rată de dragoste 
cele mai prielniGe 
ție, de neconceput pe vremuri, in
telectualitatea aduce o contribu
ție de preț la construcția econo
miei și culturii socialiste. Ca ce- 
tățene egale în drepturi, femeile 
participă activ la conducerea țării, 
la întreaga viață social-politică și 
culturală. Tineretul țării noastre, 
chezășie de nădejde a viitorului 
Republicii, își pune cu însuflețire 
întreaga energie creatoare în sluj
ba orînduirii socialiste.

Alianța muncitoarească-țărănească 
s-a ridicat pe o treaptă mai înaltă, 
unitatea moral-politică a întregului 
popor a devenit o puternică forță 
motrice a progresului societății.

Oamenii muncii sînt conștienți că 
mărețele realizări obținute în acești 
ani se datoresc politicii înțelepte a 
Partidului Muncitoresc Romîn, care 
se călăuzește cu fidelitate după 
învățătura marxist-leninistă. între
gul nostru popor urmează cu încre
dere partidul, hotărît să înfăptuias
că politica sa, a cărei justețe s-a 
verificat în practică.

Intrînd în cel de-al 16-lea an al 
Republicii, poporul nostru privește 
cu încredere viitorul și-și mobi
lizează toate forțele pentru reali
zarea mărețului obiectiv trasat de 
partid — desăvîrșirea construcției 
socialiste și crearea condițiilor 
pentru trecerea treptată la cons
truirea comunismului. (Aplauze 
furtunoase).

Tovarăși,

lucrează cu 
în gospodăriile 

a obține an de 
bogate. Inconju- 
și stimă, avînd 
condiții de crea-

Acum, cînd sărbătorim a 15-a 
aniversare a proclamării Republicii, 
este bine să ne amintim de stă-

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL noi

<

2

8t*M

teatrul 
cantină 
tulului 
gătirea 
cu 330

52 blocuri cu 1500 apartamente, 
gazine, spital, restaurant — iată unele 
publicii. In anul 1963. aici «e vor mai 
cu 500 locuri, o școală cu 16 săli de 
Viscoza

de sporturi 
cuprinde complexul didactic social al Insti 
Petroșani, ridicat în anii noștri pentru pre- 
mineri. IN CLIȘEU: Noul cămin studențesJ

Mult s-a dezvoltat Petroșanful în anii noștri: 120 blocuri cu cca. 2500 apartamente, o școală 
cu 16 săli de clasă, cinematograf, piață cu hale, magazine, depozite, fabrică de pîine, sedii admi
nistrative etc. In 1963, Ia aceste obiective se vor adăuga încă 15 blocuri cu 400 apartamente noi. 
IN CLIȘEU: Aspect din cel mai tînăr cartier al Petrosenluțu’ — I.ivezeni.

Pentru dezvoltarea și modernizarea minei 
înălțate în ultimii ani la suprafaîă numeroase 
triale. Turnul metalic, casa mașinii de extracție

Lupeni 
construcții indus- 

și anexele 
puțul nr. 12 au fost date in folosință minerilor anul acesta.

Și noul funicular de șist — ramura 4—5 — construit de 
I.CJvf.M. este una din instalațiile industriale de inaltâ tehnicitate 
ridicate anul acesta pentru mina Lupeni.

6 cămine muncitorești cu suie de locuri, cinematograf, 
din construcțiile cu care s-a îmbogățit Lupeniul în anii Rc- 
ridica încă 14 blocuri cu 800 apartamente, un cinematograf 

clasă și un grup comercial. IN CLIȘEU: Vedere din cartierul

Anul acesta activitatea de de
servire a populației de către 
cooperativele meșteșugărești s-a 
îmbunătățit mult prin construirea 
a două complexe noi, la Petro
șani și Lupeni. In clădirile mo
derne sint amplasate ateliere de 
croitorie, încălțăminte, frizerie, 
bijuterii, ceasornicărie, radio ete. 
IN CLIȘEU : Frumoasa clădire a 
complexului meșteșugăresc din 
Petroșani.

Un corp central de fnvățămmt. grupul de laboratoare, 
cu 500 locuri, două cămin» moderne, sala
— iată ce

de mine din
de ingineri 
locuri.
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h 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Romine
(Urmare din pag. l-a)

Expunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
de lucruri ce erau caracte

ristice monarhiei, regimului 
ghezo-moșieresc.

Dinastia de 
scăunată la noi 
mai reacționare 
gheziei și moșicrinrii în scopul de 
a sluji ca instrument al dominației 
lor de clasă, a dus o politică de 
menținere a unor puternice rămă
șițe feudale, împletite cu exploa
tarea capitalistă și de frînare a 
dezvoltării democratice a tării.

Muncitorii supuși unei exploa
tări necruțătoare, loviți de o te
roare sălbatică,- țăranii jefuiți de 
moșieri, chiaburi, cămătari, purtînd 
povara impozitelor și a datoriilor, 
lucrînd pămintul cu mijloace pri
mitive iar o mare parte a lor lip
siți de pămînt; cărturarii înjosiți, 
lăsați pradă mizeriei; foametea, 
tiagelul bolilor endemice și al mor
talității infantile, analfabetismul și 
înapoierea culturală — astfel ară
tat^ realitățile statului „modern", 

^Constitutional" — stat al monarhiei 
TEurghezo-moșierești.

Istoria anilor de domnie a Ho- 
henzollernilor este scrisă cu sîn
gele poporului, în filele ei vor ră- 
mîne de neșters exterminarea în 
masă a țăranilor răsculați în 1888 
și 1907, reprimarea sîngeroasă a 
eroicelor lupte ale clasei munci
toare la Galați în 1916, la Bucu
rești în Piața Teatrului Național 
îr, 1918, la Lupeni și Grivița, arun
carea în închisori, schingiuirea, 
asasinarea celor mai buni fii ai 
poporului, luptători neînfricați pen
tru libertatea celor ce

Călcînd în picioare 
naționale, independența 

hpitatea țării, monarhia

Hohenzollern, 
în țară de 
cercuri ale

bur-

în- 
cele 
bur-

subiective
condi title 

create, 
proleta

Romî-
hitlerist. 
insurecției 
devenit 

de raliere

arma- 
curind 
a tor-

un focar 
și încin-

coalizate

muncesc, 
interesele 

și suvera- 
a aservit 

linia capitalului străin, a trans- 
at-o în hinterland agrar al 

ilor puteri imperialiste, într-un 
n al politicii externe reactio- 
e ?. acestora.

Sub oblăduirea monarhiei a _ 
/ vut loc înscăunarea dictaturii fas

ciste și aruncarea tării în odiosul 
, război antisovietic, care a adus 

Romînia în pragul catastrofei na
ționale.

împotriva politicii de trădare a 
intereselor fundamentale ale țării, 

ipotriva exploatării hrăpărețe, 
sei de drepturi cetățenești și a 
imului de teroare ca metodă 
guvernămînt, au luptat cu e- 

sm șj abnegație timp de decenii 
mai buni patrioți, elementele 

ocratice, forțele progresiste ale 
orului în frunte eu 

eltoare.
Tinînd sus 

salvării tării, 
ciuda terorii 
și a condus 
tice populare împotriva 
militaro-fasciste, pentru ieșirea din 
războiul antisovietic, întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei fas
ciste, pentru eliberarea patriei.

In condițiile ofensivei victorioa
se a Armatei Sovietice, ale puter 
nicului avînt al luptei antifasciste 
a poporului, clasele dominante au 
fost cuprinse de derută, aparatul 
de stat al dictaturii militaro-fas- 
ciste a intrat în descompunere 
Partidul nostru, singura forță po
litică activă a țării, polarizînd în 
jurul lui toate forțele patriotice, 
antifasciste, a înfăptuit în mod 
consecvent politica de coalizare a 
tuturor grupărilor și cercurilor po
litice, care, indiferent de motiv, 
se pronunțau pentru ieșirea Ro- 
mîniei din războiul fascist.

In scopul răsturnării dictaturii 
antonesciene partidul folosea toa
te contradicțiile existente în la
gărul burghezo-moșieresc, inclusiv 
contradicțiile dintre rege și An
tonescu.

Desigur, nimeni nu și-ar putea 
închipui că în acele împrejurări 
monarhia ar fi devenit peste noap
te ..democratică" și „antifascistă". 
Dar iminenta zdrobire a armatei 
hi* leriste și prăbușirea dictaturii 
hai Antonescu l-au silit pe rege și 
anturaiu] lui să intre în legătură 

ele democratice, 
idul Comunist, pentru a se 
ia de Antonescu și a nu 
>. soarta Inevitabilă a cll- 
•-arc-fasciste. Acesta a fost 

si principalul motiv , at.
că vârfurile conducătoare

a-

clasa mun-

luminos al 
nostru, în 

a organizat

steagul
partidul 

fasciste, 
lupta forțelor patrio-

dictaturii

ale partidelor „istorise" — care 
sprijiniseră regimul antonescian și 
războiul antisovietic — s-au văzut 
nevoite, în ultimul moment, să ac
cepte formarea, împreună cu P.C.R. 
și P.S.D., a Blocului Național De
mocrat, în vederea ieșirii 
niei din războiul

După victoria 
te, monarhia a 
centrul principal
telor reacțiunii interne și externe 
care încercau cu îndîrjire să stă
vilească lupta revoluționară a po
porului pentru transformări demo
cratice. Palatul devenise 
al uneltirilor reacționare 
țărilor la război civil.

Dar în fața reacțiunii
se ridicau forțe sociale uriașe, de 
nebiruit, în plină ofensivă. Făuri
rea unității de acțiune a clasei 
muncitoare, închegarea alianței 
muncitorești-țărănești în focul lup
tei pentru înfăptuirea reformei a- 
grare și cucerirea puterii, crearea 
în jurul clasei muncitoare a unui 
front democrația cuprinzînd ma
sele cele mai largi ale poporului, 
au impus la 6 martie 1945 guver
nul democratic în frunte cu emi
nentul patriot și strălucit om de 
stat — dr. Petru Groza, guvern în 
care clasa muncitoare avea rol 
precumpănitor.

Regele și conducătorii partide
lor v,istorice", clasele exploatatoa
re care aveau în mîna lor toate 
pîrghiile economice, folosindu-se de 
urmările economice dezastruoase 
ale războiului și de efectele sece
tei din anii 1945—1946, au recurs 
la măsuri de sabotare a refacerii 
țării, de dezorganizare a producției, 
de provocare a haosului și inflației. 
Așa-zisa ,.grevă regală", pusă la 
cale la sugestia și în înțelegere 
cu puterile occidentale, prin care 
regele a întrerupt orice 
eu guvernul, refuzînd 
narea legilor urmărea 
activității guvernului 
provocarea unei crize
intervenția puterilor imperialiste în 
treburile interne ale țării Dar a- 
ceastă încercare a eșuat speran
țele reacțiunii că guvernul demo
cratic va demisiona au dat greș; 
sprijinit de masele populare, 
vermil și-a continuat în mod 
mal activitatea, demonstrînd 
fapte cît de> bine se poate 
tara de - așa-numitul . factor
stituțional". cum obișnuia reacțhi- 
nea să denumească monarhia.

După eșecul . grevei regale" Ia 
cererea puterilor occidentale re
prezentanții celor trei mari puteri 
din coaliția antihltleristă (S.U.A.. 
Anglia. U.R.S.S.) au stabilit că în 
guvernul Groza să fie inclus cîte 
un reprezentant al celor două par
tide istorice" și să aibă loc ale
geri generale în urma 
se constituie un guvern 
mitate eu 
corpului 
imperialiste, 
raportul 
din țară

tei oamenilor muncii sub conduce
rea partidului pentru transforma
rea revoluționară a Bomîniei, a 
marcat încheierea etapei strategi
ce de desăvirșire a revoluției bur- 
ghezo-democratice și trecerea la e 
nouă etapă istorică — a înfăptui
rii sarcinilor 
a construirii 
tria noastră ! 
repetate).

revoluției socialiste, 
socialismului in pa- 

(Aplauze îndelung

de Ia înlăturarea 
instaurarea Republi 
o perioadă de în

eontinuă 
lărgirea

concomitent 
a calității 
sortimente-

' ic
au urmărit

nu permită re- 
unor vărsări

partidului șt

guvernul
repartizării terito-

a luat toate 
prevedere șl

regele, în

trainică 
proce- 
Indus- 
în e-

contact 
contrasem- 
paraiizarea 
democratic, 
politice și

abdicarea, 
abdicare ce

si
a 

să
1

acestei vești,
gu- 

nor- 
în 

lipsi 
con-

cărora să 
în confor- 
consultării 

Cercurile 
greșit 

politice

vărsat sîngele cei mat 
ai poporului romîn — 11- 
si independenta patriei 

celor ce muncesc de a fi 
stăpîni ai destinelor lor 

astfel înfăptuirea.

democratice, 
După înfrîngerea 

partidele 
tot mai mult 

pierdut orice 
demascat ca 
și diversiune

pentru 
zdrobi- 
istorice 
de po- 

bază de 
agenturi 
ale pu- 
fost în- 
a tării

rezultatul 
electoral, 

apreciind 
de forțe

nutreau speranța că în 
alegeri vor ieși învingătoare par
tidele reacționare. Votul poporului 
a spulberat aceste iluzii. In ale
gerile parlamentare care au avut 
’na în noiembrie 1946, Blocul 
partidelor democrate, în frunte cu 
nartidul nostru, a înfruntat parti
dele reacționare sprijinite activ de 
legionari. In ciuda acțiunilor te
roriste, prin care reacțiunea ur
mărea să exercite presiuni asupra 
alegătorilor și să falsifice votul 
masele de alegători au votat pen
tru forțele 
quvern.
toare suferită, 
s-au izolat 
por, și-au 
masă, s-au 
de spionaj
torilor imperialiste și au 
lăturate din viata politică

Victoria strălucită în alegeri a 
deschis drum larg înaintării im
petuoase a revoluției populare. în
făptuirea unor importante reforme 
cu caracter democratic, începerea 
acțiunii de redresare a economiei, 

în frunte îndepărtarea din guvern a ultimi
lor reprezentanți ai burgheziei au 
constituit verigi ale unui proces 
revoluționar neîntrerupt, care în
tărea pas cu pas pozițiile clasei 
muncitoare și aliaților ei, creînd 
premise favorabile pentru doborî

rea ultimului pilon al claselor ex 
ploatatoare — monarhia.

Ținîndu-se seama de 
obiective și
sprijinindu-se pe masele 
re, pe alianța muncitorească-țără- 
nească și avînd alături de el șl 
celelalte categorii ale populației 
muncitoare, precum și păturile 
mijlocii de la orașe, urmat deci, 
prattle, de «ovîrșitoarea majori
tate a poporului, partidul a sta
bilit ca obiectiv nemijlocit răs 
turnarea monarhiei și trecerea la 
revoluția socialistă.

Pornind de la raportul de forte 
politico-sociale favorabil în mod 
hotărî tor, partidul ■ urmărit să 
înfăptuiască răsturnarea monarhiei 
pe cale pașnică, si 
acțiunii provocarea 
de sînge

Din însărcinarea
guvernului, și în numele tuturor 
forțelor democratice, mi-a revenit 
mie, împreună cu regretatul Petru 
Groza sarcina de a cere regelui 
să abdice.

Evident abolirea monarhiei nu 
era deloc o sarcină simplă; dim 
potrivă, cunoscînd mentalitatea șl 
practicile regelui și anturajului 
său. exista pericolul ca regele să 
recurgă la o aventură, uzînd de 
prerogativele sale, de șef a! sta
tului și comandant suprem al ar
matei, sprijinindu-se pe forțele 
reacționare, inspirate și încurajat*- 
de cercurile imperialiste străine 
Pentru a face față unei astfel de 
eventualități, partidul 
măsurile necesare de 
vigilentă.

In întrevederea cu
cursul căreia i s-a demonstrat ra 
portul real de forțe din interiorul 
tării si pe arena internațională, I 
s-a arătat că abolirea monarhiei 
și proclamarea republicii este o 
necesitate imediată și o cerință 
imperioasă a celor mal largi mase 
populare, că orice împotrivire din 
partea lui este sortită eșecului 
ar avea urmări grave regele 
trebuit să accepte 
semneze actul de 
s-a înmînat.

La răspîndirea
pretutindeni în țară, la orașe șl 
sate, au avut loc manifestări pli
ne de însuflețire și entuziasm ale 
oamenilor muncii, care vedeau în 
răsturnarea monarhiei și procla 
marea Republicii Populare expre 
sia prăbușirii definitive a puterii 
burghezo-moșierestf f Aplauze pu
ternice).

Idealurile pentru care au luptat 
șt și-au 
buni fii 
bertatea 
dreptul 
singurii
— și-au găsit
Proclamarea Republicii • Populare a 
însemnat cucerirea deplină a pu
terii de către clasa muncitoare în 
alianță cu masele largi ale țără
nimii.

Prin conținutul de clasă. prin 
funcțiile sale Îndreptate spre slu
jirea intereselor fundamentale ale 
ponorului, ca și crin întreaga sa 
activitate statul democrat-popu
lar întruchipează puterea politică 
a oamenilor muncii; formele de 
organizare a statului 
do exercitare a 
participarea 
ne .iljlocită. 
maso la 
obștești. In 
forței do 
noastre de 
ale căror talente și capacități crea
toare au fost înăbușite și strivite 
de stăpînirea claselor exploatatoa
re, an dovedit că știu să conducă 
incomparabil mai bine deeît regii, 
capitaliștii șl moșierii. (Vil a- 
plauze).

Fxperiența partidului nostru a 
confirmat încă o dată că hegemo
nia proletariatului în frunte cu 
partidul său marxistdeninist. ali
anța clasei muncitoare cu masele 
largi ale țărănimii prectim si cn 
alte pături ale celor ce muncesc 
statornicirea într-o formă sau rita 
a dictaturii proletariatului sînt 
condiții obligatorii pentru victo
ria revoluției socialiste.

Instaurarea Republicii 
Romine a constituit unul 
mai Importante momente

formele 
și metodele 

puterii asigură 
activă. permanentă 

a celor mai largi 
conducerea treburilor 
aceasta constă izvorul 

nebiruit a orfnduirii 
stat. Oamenii muncii.

Populare 
din cele 
ale lup-

țiune, valoarea produselor petro
liere obținute dintr-o ton® de ți
ței a sporit eu aproape 30 la sută, 
iar combinatele moderne din in
dustria prelucrării lemnului asigu
ră creșterea cu 50 la sută a va
lorii produselor finite obținute din- 
tr-un metru cub de masă lemnoasă.

In industria bunurilor de larg 
consum producția a sporit în pri
ma jumătate a planului șesenal cu ‘ 
aproape 50 la sută, 
cu ridicarea 
produselor și 
lor.,

Partidul șț 
îmbunătățirea
riale a forțelor de producție, ri
dicarea economică a regiunilor, 
raioanelor și orașelor rămase în 
urmă. întreprinderile industriale 
din Moldova, de pildă, produs a- 
nul acesta mai mult deeît întrea
ga producție a țării din anul 1948

In primăvara acestui an s-a ter
minat colectivizarea agriculturii, 
consfințind victoria definitivă a 
socialismului în Republica Popu
lară Romînă. In tot cursul perioa
dei de transformare socialistă a 
agriculturii a avut loc creșterea 
producției agricole, ceea ce con
stituie un succes deosebit al parti
dului în înfăptuirea procesului 
colectivizare. . . Tj

Producția agricolă acoperă 
întregime consumul .populației
continuă creștere și celelalte nevoi 
ale economiei naționale

Se înfăptuiesc cu succes sar
cinile stabilite de Congresul a! 
Iîl-lea al partidului în ce pri
vește creșterea efectivelor de ani
male în gospodăriile agricole da 
stat și colective. In comparație cu 
1938. numărul de bovine la înce
putul acestui an a fost cu aproa
pe 
de 
ve 
m

de

în 
în

înde
să vă 
la 24 
planul

la sută
statului in agrlcultu- 
prevederile Directive- 
în anul acesta Ja nt- 
pentru anul 1965 In

miliarde Iei, reprezintă 
ori și jumătate întreaaă 

industrială a anului

70
Cil 
de
60

cons- 
gos-

agrt-
ne-

Tovarăși,
Cei 15 ani 

monarhiei și 
di reprezintă
făptuiri mărețe, sare au transfor
mat Romînia într-o țară cu o e 
conomie socialistă unitară în pli 
nă dezvoltare. Profundele schim
bări calitative în structura forțe 
lor și relațiilor de producție au fă
cut posibile ritmuri înalte de creș
tere în toate ramurile, dezvolta
rea echitabilă și armonioasă a în
tregii economii, făurirea unei vieți 
mereu mai bune, mai îmbelșugate.

Partidul a îndreptat întreaga 
energie creatoare a poporului spre 
dezvoltarea bazei tehnice mate
riale a socialismului pe calea in
dustrializării — temelia 
a marilor transformări în 
sul construcției socialiste, 
tria. ramura conducătoare
conomie. ocupă locul preponderent 
în cadrul producției materiale, se 
îmbogățește în fiecare an eu noi 
întreprinderi moderne, capabile să 
susțină avîntul întregii economii 
să asigure creșterea mai departe 
a forțelor de producție și ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Roadele politicii economice a 
partidului nosttu sînt ilustrate e- 
locvent de faptul că în 1962 pro
ducția globală a industriei este de 
aproape 8 ori mai mare deeît în 
1948

Sarcinile de dezvoltare a eco 
nomiei stabilite prin planurile de 
stat au fost în fiecare an 
plinite și depășite. Trebuie 
fac cunoscut, tovarăși, că 
decembrie a fost realizat
de stat pe anul 1962 pe ansamblul 
industriei. Nivelul producției este 
în acest an cu aproape 8 miliarde 
de lei mai mare deeît era prevă
zut inițial și cu 55 ia sută mai 
mare deeît în 1959, în acești 3 
ani realizîndu-se un ritm mediu 
de creștere de 15,7 la sută față 
de 13 la sută prevăzut în Direc
tivele Congresului al ITI-lea al 
partidului. Numai sporul obținut 
în această perioadă, în valoare do 
peste 37 
de două 
producție 
1948

Realizările cele mai importante 
s-au obținut în ramurile condu
cătoare ale industriei, care deter- 
mină progresul întregii economic 
astfel în perioada 1960—1962 pro
ducția siderurgiei și construcțiilor 
de mașini a crescut cu peste 
la sută, a industriei chimice 
peste 80 la sută, producția 

energie electrică si termică cu
la sută, puterea instalată în cen
tralele electrice numai în acești 
trei ani este mai mare dealt în
treaga putere instalată în timpul 
regimului burghezo-mosieresc

Muncitorii, inginerii și tehui 
cienii din toate ramurile au cîș- 
tigat o experiență valoroasă si
dispun de capacitatea tehnică și 
organizatorică necesară pentru a 
face față cu cinste tuturor sar
cinilor de creștere în ritm susți
nut a producției Industria con
structoare de mașini este în mă
sură să realizeze mașini, utilaje
și instalații perfecționate, cu ca
lități și performante corespunză
toare cerințelor tehnicii moderne 
Este semnificativ că în timp Ce 
sub regimul treeut țara 
itriporta 95 la sntă 
industrial, în' prezent 
rile constructoare de 
fac peste 70 îa sută 
interne, 
vedere 
tății, și 
șini și

Valorificarea superioară a resur 
selor naturale ale tării a devenit 
o trăsătură esențială a dezvoltării 
industriale. In anii 1960—1962. da
torită noilor instalații puse In func-

30 la sută mai mare, numărul 
porcine cu 70 la șută, de o vi
cii circa 22 la sută, de păsări 
peste 63

Investițiile 
ră depășesc 
lor și ajung 
velnl stabilit
primii trei ani ai șesenalplui au 
fost livrate 33 000 de tractoare pre
cum și numeroase alte .. mașini 

agricole ; se asigură an de an can
tități mai mari de îngrășăminte 
chimice .

Un rol deosebit în sporirea pro
ducției îl au gospodării!? agricole 
dă stat, care dețin 14 Ia sută din 
suprafața arabilă a tării și s-au 
dezvoltat ca mari unități agricola 
socialiste, livrînd fondului ce» 

trai al statului an de an cantităt 
crescînde de grîu, porumb, carne, 
lapte și alte produse1. Gospodăriile 
de stat au obținut producții la hec 
tar și randamente în zootehnie su
perioare celorlalte sectoare.. de- 
monstririd 'Superioritatea producției 
în mari unități socialiste și 
tituind un exemplu pentru 
podăriile colective.

Reorganizarea conducerii 
culturii asigură participarea
mijlocită a celor mai calificate șl 
competente cadre la rezolvarea 
problemelor concrete ale dezvol
tării producției agricole. Această 
nouă formă de ' organizare se do
vedește, pe zi Ce trece, un factor 
activ in întărirea economică șl 
organizatorică a unităților agricole 
socialiste

Venitul național a sporit într sn 
ritm susținut, fiind în acest an 
de 4,7 ori mai mare deeît în 1948, 
ceea ce a creat resursele pehtru 
creșterea continuă și însemnata a 
investițiilor și ridicarea sistematică 
a nivelului de trai ai celor ce 
muncesc. Volumul investițiilor d« 
stat pe anul 1962, care se ridică 
la 31 miliarde lei este de peste 8 
ori mai mare deeît în 1949, primul 
an de economie planificată. Alo
carea unor resurse 'crescînde pen
tru dezvoltarea economiei a făcut 
posibil ca numai în ultimii 3 ani 
să se pună în funcțiune, în indus-

noastră 
din utilajul 
întreprinde 

mașini satis- trîa republicană/ 180 întreprinderi 
din nevoile 

mult sporite din punct de 
al volumului și complex!- 
asigură exportul unor ma- 
instalatii industriale.

st secții noi, să se dezvolte și să 
se reutileze un număr însemnat 
de întreprinderi existente, concomi
tent cu lărgirea bazei materiale a 
celorlalte ramiri din economie și 
extinderea acțiunilor soclal-cultu- 
rale.

Veniturile salariaților au crescut

(Continuare în pag. 4-a)
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pria sporirea salariilor muncitori
lor și funcționarilor, reducerea im
pozitelor pe salarii, majorarea pen
siilor, introducerea alocației de 
șîat pentru copii, reduceri de pre
turi la mărfurile vîndute prin co
merț, iar veniturile țărănimii au 
crescut ca urmare a sporirii pro
ducției agricole și a valorificării 
ei la prețuri stimulatorii îndeosebi 
pe calea contractărilor ai statul, 
paralel cu reducerea Impozitului 
“griccl. Ridicarea puterii de cum
pătare a populației este ilustrată 
de creșterea volumului mărfurilor 
vîndute prin comerț cu peste 50 
la sută iată de 1959, depășind cu 
3.6 miliarde de lei nivelul prevă
zut în primii trei ani ai șesena- 

lului
In anii de după Congres, s-au 

dat în folosință oamenilor muncii 
circa 108 mii apartamente, de două 
ori mai mult decît în cei trei ani 
precedent!.

Fondurile destinate învățămîntu- 
hti, culturii, ocrotirii sănătății, pre 
vederilor și asigurărilor sociale 
reprezintă în 1962 peste 24 la sulă 
din bugetul statului și sînt cu peste 
2 miliarde Iei mai mari decît pre
vederile inițiale pentru acest an

Fată de anul 1948, a crescut cu 
• ■rea 60 la sută numărul elevilor 
din școlile de eultură generală, 
ier numărul studenților s-a dublat.

Iu aLirnii trei ani s-au con
strui* pentru învătămîntul de cul
tură generală peste îl 000 săli de 
rlasăj s-au înființat noi instituții 
de învățămînt superior și s-a ex
tins spațiu] de școlarizare al celor 
existente; s-au construit grupuri 
sociale studențești cu o capacitate 
d.e peste 17 mii locuri, ceea ce de
pășește prevederile Directivelor 
Congresului al IH-lea al Partidu
lui pe întreaga perioadă a sese- 
nalului. S-a introdus gratuitatea 
cennietă a manualelor pentru e- 
levii claselor I—VII: au fost des
ființate taxele sco’are pentru toa
te formele de învățămlnt. Se ti
păresc tot mai multe cărți reviste 
și ziare, a crescut față de 1948 cu 
peste 4,5 ori numărul spectatorilor 
la cinematografe; radiodifuziunea 
acoperă întregul teritoriu a! tării 
se extinde continuu televiziunea 
Se lărgește Teteaua de asistentă 
medicală, se creează condiții tot 
moi bune pentru odihnă și trata
ment îb stațiunile balneo-clima- 
terice.

Ca urmare a dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale se 
extind relațiile economice cu alte 
țări; volumul schimburilor corner 
ciule externe a crescut de ceste 
6.5 ori fată de 19-18. parale! cu 
îmbunătățirea continuă a structu
rii comerțului exterior.

Succesele repurtate de nonor-.d 
rom'n sînt indisolubil leqate de 
colaborarea strînsă Ci Uniunea So
vietică și de spriiiniil ei frățesc, 
de întrajutorarea tovărășească cu 
celelalte târî socialiste Hotărîrile 
ultimei Consfătuiri a reprezentant! 
Jor partidelor comuniste si mun 
cttoresti din țările membre ale 
C.A.E.R. au adus o nouă si pre 
țîoasă contribute? la adîncirca co 
laborării intre tări’e socialiste 
Cocrdouarea planurilor economic” 
reeperarea și specializare? în nro 
dacția pe baza principiilor divizii 
nsi internaționale socialiste a mun
cii, accelerează dezvoltarea fiecă 
rei țări în parte și a sistemului 
mondial socialist în ansamblu, ară
besc vlrtoria "ocialismului in între
cerea economică pașnică cu capl- 
tallșmul. (Aplauzei.

îndeplinirea și depășirea an ae 
an, 3 prevederilor planurilor, nive
lul atins de economia națională în 
perioada care a trecut de Ia ins
taurarea Republicii demonstrează 
caracterul profund realist al poli
tiei! economice a partidului nos
tru care îmbină spiritul creator, 
elanul revoluționar cu studierea te
meinică a realității în procesul 
construcției socialiste.

Tovarăși,
Iu prezent, oamenii muncii de la 

ore-a și sate îșl îndreaptă efor- 
' urile spre realizarea obiectivelor 

■anului de stat pe 1903, al patrn- 
a an al șesenalului, la baza că- 
> sten arlentatea generală, rit

murile și proporțiile fundamentale 
i rasate prin Directivele Congresu
lui al IH-lea

Planurile anuale precizează șt a- 
dincesc prevederile Directivelor, 
ținînd seama de elementele noi 
ivite în economie, de folosirea po
sibilităților suplimentare care apar 
pe parcurs pentru valorificarea re
surselor și aplicarea uuor soluții 
îmbunătățite, în scopul accelerării 
ritmului de creștere a producției.

Analiza făcută de recenta Ple
nară a Comitetului Central, pre
cum și dezbaterea în întreprinderi 
a sarcinilor de producție, au con
firmat că planul de stai pe 1963 
corespunde pe deplin posibilități
lor reale de care dispune economia 
noastră națională. El se caracteri 
zează prin ritmuri susținute de 
creștere în toate ramurile și asi
gură ridicarea pe a treaptă mai 
înaltă a potențialului nostru econo
mic și a bunăstării poporului.

Pe baza realizărilor obținute pî 
nă în prezent și prin valorificarea 
mai eficientă a resurselor, a fost 
posibil ca in domenii principale 
ale economiei să se prevadă pen
tru anul viiter o dezvoltare mar 
a< centuată decît s-a avut în ve
dere inițial. Față de prevederile 
planului de șase ani, valoarea pro
ducției industriale planificată pen
tru 1963 este mai mare cu aproa
pe 9 miliarde lei, iar in unele 
ramuri de oază, cum sînt; industria 
siderurgică, a construcțiilor de ma
șini, industria lemnului, producția 
va fi cu un an în avans. Investi
țiile din fondurile statului ajung 
la nivelul prevăzut pentru anul 
1964, volumul comerțului exterioi 
și al transporturilor sa apropi- 
de sarcinile stabilite pentru ulti
mul an al șesenaiu.ui.

Reflectind po.itica neabătută •> 
partidului de dezvoltare continuă 
a bazei tehnice mateiia.e a socia 
lismuiui, planul pe 1963 asigură o 
creștere a producției industriale de 
peste 12 la sută fațade rea.izurile din 
anu1 1962; în ramurile producă 
toare de mijloace de producție 
sporul va fi de 13,3 Ia sută iar 
producția bunurilor de consum va 
fi mai mare cu IC sută. Creșteri 
mul accentuai* vor cunoaște nd.o 
sebi industria energiei e.ectiice și 
termice — cu aproape 21 la sută 
industria cnimică — cu peste 26 
la sută, industria materialelor «le 
construcții — cu peste 17 Ia sută

Partidul pune în fața cadrelor 
din economie, a specialiștilor și oa
menilor de știință, a tuturor oa
menilor muncii, ca sarcină primor 
dială, creșterea și mai accentuată 
a productivității muncii, factor de
terminant al dezvoltării economici 
socialiste și ridicării nivelului de 
trai ai poporului. In anul viitor 
productivitatea muncii, va trebui 
să sporească cu 9,3 la sută în in
dustrie si cu peste 7 la sută în 
construcții.

Realizarea acestor sarcini mobi-, 
lizatoare nu poate fi obținută de
cît prin promovarea sistematică a 
progresului tehnic în toate ramu
rile economiei național?, lată da 
ce partidul nostru pune în centrul 
politicii economice înzestrarea in 
dustriei, agriculturii, construcțiilor, 
tr&r.spcrturilor, cu utilaj tehnic de 
cel mai înalt nivel, mecanizarea și 
automatizarea, îmbunătățirea orqa- 
mzării producției și ridicarea per
manentă a calificării cadrelor.

Dotarea cu tehnică perfecționată 
și progresele obținute ne indus
tria constructoare de mașini per
mit ca, pe lingă asigurarea unui 
ritm mai accelerat de însușire a 
noilor mașini și utilaje de serie, 
să se realizeze inctalatii și linii 
tehnologice complete prin coope
rarea unui număr mare de uzine 
specializate.

îndeplinirea unor asemenea sarcini 
neresită ridicarea pe o treaptă su
perioară a proiectării, a organi
zării muncii uzinelor chemate să 
realizeze noile produse. Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, ministerele beneficiare, con
ducerile întreprinderilor construc
toare de mașini trebuie să-și în
drepte toată alenția spre realiza
rea la cei mal înalt nivel tehnic 
■ noilor mașini și instalații indus
triale, să concentreze în acest scop 
Cele mai Competente cadre de In

gineri și tehnicieni, care să re
volve cu pasiune problemele com
plexe ale însușirii și introducerii 
tu producție a tot ce este mai 
înaintat în știință și tehnica mon 
dială.

Investițiile din fondurile statu
lui vor crește în anul 1963 cu J2 
Ia sută față de 1962, ajungînd la 
34,6 miliarde lei. Fondurile prevă
zute sînt concentrate în primul 
rinei spre marile șantiere; Combi
natul Siderurgic de la Galați și 
extinderea celui de la Hunedoara; 
grupul industrial Brăila și cel de 
la Craiova; Complexul petrochi
mic Brazi, Fabrica de celuloză Că
lărași, centralele de la Luduș și 
de pe Argeș, uzinele pentru pro
ducția de aluminiu și altele.

Pentru realizarea planurilor Je 
investiții, un element important 
îl constituie îmbunătățirea muncii 
da proiectare, în primul rînd prin 
folosirea mai rațională a capacită
ților existente și dezvoltarea în 
continuare a organizațiilor de pro
iectare, dindu-se o atenție deosebi
tă institutelor ce au în sarcina 
lor proiectarea instalațiilor com
plexe.

Este necesar să fie continuate 
«•torturile pentru lărgirea și spe
cializarea institutelor de proiectare 
și trecerea treptată a elaborării u- 
ncr pioiecte de execuție da mai 
mică amploare în sarcina trustu
rilor și întreprinderilor de cons- 
irucții-montaj.

Cele mai calificate cadre de in 
'•meri și proiectând trebuie con- 
cenliate în servicii tehnice, cons
tructoare și tehnologice ale între
prinderilor constructoare de mașini, 
pentru a asigura o concepție teh
nică și economică avansată a noi
lor mașini și utilaje.

O preocupare de prim ordin a 
cturor ministerelor, a Comitetului 
de Stat al planificării și a între
prinderilor in domen.ul investi ilor 
trebuie să fie realizarea parametri
lor tehnici, a productivității mun
cii și prețului de cost prevăzute 
in proiectele noilor 'capacități ce 
miră in funcțiune. Totodată este 
necesar ca lucrările de i.,« stitii 
propuse spre aprobare, să fie bine 
fundamentate prin studii adâncite 
și multilaterale să aibă in vederi 
fn inwd realist termenele necesare 
lentn: pur.eiea în funcțiune și 
atingerea parametrilor proiectați.

Ia anul viilor se prevede real, 
•are unui volum de economii de 
circa 3,8 miliarde lei. din care s- 
prc.ximaiiv 6C ia sută pe seama 
folosirii mai raționale a resurselor 
materiale. Este necesară pentru a 
ceasta o preocupare tot mai cali
ficată în organizarea luptei pentru 
economii si reducerea che t ielilor 
dv producție, pentru creșterea ren 
labilității întreprinderilor.

Tovarăși,
In ce privește agricultura, în 

etapa actuală sporirea in rilm - 
susținui a producției agricole ve
getale și animale constituie o con
diție principală pentru dezvoltarea 
întregii economii.

In toamna aceasta, întreaga su
prafață de qrîu a fost insămintată 
cu mijloace mecanizat? și în pe
rioade optime; s-au folosit se 
minte de mate productivitate; de 
asemenea, s-au executat ogoare de 
toamnă, pe suprafețe mari, în toa
te regiunile tării, ceea ce creează 
condiții bune de producție pentru 
culturile de toamnă și primăvară.

Majoritatea suprafeței cultivate 
cu porumb și sporirea producției 
la această cultură este un obiectiv 
deosebit de important pentru ani; 
viitori. fn primăvara anului 1963 
va trebui să se însămînteze o su
prafață de porumb de circa 4 mi
lioane hectare ; cultura porumbului 
se va extinde în toate zonele fa
vorabile și în special în Lunca 
Dunării, unde pe terenuri neirl 
gate se pot obține producții mari 
la hectar. In anul viitor va fi scoa
să de sub inundații □ suprafață de 
peste 70 mii hectare terenuri fer
tile, din care jumătate vor fi încă 
din primăvară însămînțate cu po
rumb.

'Partidul nostru a stabilit un șir 
de măsuri pentru profilarea trep
tată a unor gospodării agricole 
d» stat, situate în zonele cele mai 
la voi abile în mari unități produ

cătoare de porumb, ceea ce consti
tuie o primă etapă în acțiunea de 
specializare a tuturor gospodării
lor de stat. Eforturi însemnate ur
mează a fi făcute de gospodăriile 
de stat, ele avînd sarcina să spo
rească in primăvara viitoare su
prafața cultivată cu porumb pentru 
boabe la 500 000 hectare.

Acțiunea începută în gospodă
riile de stat, de creștere a păsări
lor în unități specializate ds tip 
industrial, va trebui să fie urmă
rită cu perseverență.

In ce privește legumicultura 
experiența dobîndită în regiunea 
Banat, prin dezvoltarea centrului 
legumicol din Arad ne îndreptățește 
să extindem și în alts regiuni cul
tura legumelor timpurii, în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării centra 
lor populate. Pentru anul care ur 
nrează, este necesar să se mărească 
sortimentul de legume, să se ex
tindă perioada de producție, astie* 
îneît să obținem legume în toi 
cursul anuluL

Colectivizarea agriculturii a creat 
mari posibilități pentru dezvoltarea 
viticulturii și pomiculturii. Prin in
vestiții susținute, statul a creat o 
importantă bază pentru producția 
materialului săditor care trebui* 
folosită în mod economic pentru 
plantații de vii și pomi în masiv, 
în primul rînd în podgoriile și zo
nele pomicole consacrate. In felu> 
acesta, vom putea obține plantații 
mari producătoare de marfă, care 
vor asigura cantități crescînde de 
fructe și struguri pentru cousum.il 
intern și export.

In consolidarea economică a gos 
podâriilor agricole colective, uu 
rol important îl are mărirea efec
tivului zootehnic și creșterea pro 
ducției animale. Planul pe 1963 pre
vede o producție de aproape 1 mi 
lion tone carne, peste 30 milioane 
hl. lapte și 28 mii tone lînă.

Statul va sprijini in conliniaie 
dezvoltarea agriculturii, prin in
vestiții - sporite,’ prin acordarea do 
credite, prin dezvoltarea construe 
tiei de mașini agricole și a In
dustriei de Îngrășăminte și ins ev 
ticide. Agricultura va primi în 
anul 1963 un număr de peste IC mii 
tractoare, 10 mii semănători. 5 500 
combine. Cantitățile de îngrășămin
te chimice ce se vor livra agn 
culturii vor fi cu 55 la sută mai 
mari decît în anul 1962.

Folosirea mijloacelor tehnice, cu 
cuie agricu.tura noastră este inzes- 
trată in proporții din ce în ce mai 
mari, și introducersa în producție 
a rezultatelor cercetărilor științifice 
necesită cadre calificate și ridicarea 
nivelului de cunoștințe al întregii 
lârănimi. Statui a făcut eforturi 
însemnate pentru organizarea în- 
vățămintului agricol superior și 
mediu. In agricultură lucrează azi 
aproape 20 000 ingineri și cadre cu 
pregătire superioară și peste 22 000 
tehnicieni cu pregătire medie. Par 
tidul și Guvernul au elaborat uri 
plan — a cărui realizare a și 
început — pentru asigurarea în 
continuare a agriculturii cu nu
mărul necesar de cadre calificate 
Pină in 1970 agricultura va primi 
încă circa 30 mu cadre tehnice a 
gricole cu studii medii, 9 400 cadre 
cu pregătire agricola superioară — 
circa 105 mii mecanici agricoli, 
circa 3 400 maiștri mecanici, circa 
2 400 ingineri mecanici.

Pentru ridicarea cunoștințelor a- 
gricole au fost introduse, în pro
gramele de învățămînt ale școlilor 
medii de cultură generală de la 
sate discipline din domeniu! știin
țelor t gricole.

In învățăniîntul agro-zootehnu 
de masă au fost cuprinși în aceas
tă toamnă circa 800 000 țărani eo- 
lectiviști, ceea ce reprezintă o ac
țiune de mari proporții. Va trebui 
să dăm o deosebită atenție bunei 
organizări a acestei forme de în- 
vățămînt astfel îneît să-l aducem 
la nivelul interesului pe care îl ma
nifestă colectiviștii pentru îmbo
gățirea cunoștințelor agricole r la 
toate cursurile vor trebui să fie 
predate și dezbătute probleme car» 
interesează pe colectiviști. legate 
nemijlocit de producția gospodă 
riilnr agricole colective.

Introducin'! în prod ictie rezulta
tele cercetărilor științifice și gene- 
talizînd metodele avansate, ridi 
rînd gospodăriile *•• rml 

la nivelul organizatoric și de fe- 
ductie al unităților care în condiții 
asemănătoare dobîndesc rezultata 
bune, vom putea obține, într-un 
tetmen scurt, sporuri însemnate de 
producție. Realizările de pînă în 
prezent sînt un îndemn pentru ță
rănimea colectivistă, pentru spe
cialiștii din agricultură, de a munci 
și de acum înainte cu avînt și ab
negație în scopul creării unui bel
șug de produse, pe calea ridicării 
continue a agriculturii 
cialiste. (Vii aplauze).

Creșterea 
agricole și 
economiei, 
muncii și 

noastre so-

indust riale, 
ramuri ale

producției 
a celorlalte 
mărirea productivității 
reducerea prețului de

cost vor duce la sporirea venitu
lui național, la continua ridicare 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Potrivit hotărîrii din anul 
trecut a partidului și guvernului, 
rncepind din semestrul II al anuțti 
1961 și în tot cursul anului 
s-au aplicat măsurile pentru îmbu
nătățirea salarizării. Ca urr^me. 
nivelul salariului real va fi îh rf-MF 
cu circa 22 la sută mai mare d^- 
cit în a doua jumătate a anului 
Î959. Corespunzător sporirii puterii 
de cumpărare a populației, vînzările 
de mărfuri prin comerțul socialist 
vor creste cu peste 9 la sută fată 
de 1962, fiind cu 1,5 miliarde lei 
mai mari decît prevederile pentru 
anul 1963 din planul șesenal. Se 
vor desface mai mult decît în a- 
nul acesta: carne și lapte cu 11 
la sută, țesături cu 10 la sută, 
aparate de radio cu 24 la sută, te
levizoare cu aproape 70 la setă, 
frigidere cu 90 la sută. In anul 
1963 vor fi date În folosință oa
menilor muncii 51 mii apartamen 
și se vor aloca pentru lucrări «gfl 
gospodărie comunală peste 
liard lei.

Marea Adunare Națională 
bătut și aprobat în această 
bugetul de stat pe anul 1963. Vo
lumul veniturilor și cheltuielilor i 
statului, ca și structura acestora. ' 
refleclă munca pașnică și creatoare 
a poporului nostru, subliniază ca
racterul echilibrat șt armonios al 
economiei naționale. stabilitatea 
monedei noastre.

îndeplinirea sarcinilor prevăztu^d 
pe 1963 necesita in toate 
iiiile o muncă pers<:\ei en.td. stăru^H 
loare din pai tea mini terelor 
.ațelor economice .ui,train o-»^M| 
t-telor executiv? ale sfatu 
c-p-.are co.iuuceriioi imr- |.ruidțS|| 

•r. ,-.■.»-- iui. rar uniietilor soci-li^HEI 
in aparatul economic și de st^F" 
lucrează nu mei oase cadie cu o te
meinică pregătire profe-aona ă 
cu experiență bogată, 
condițiile să ridicăm 
mr pe o treaptă și 
munca de planificare 
a activității economice, să îmbună
tățim continuu stilul de munca 
pentru a corespunde intr-o măsură 
șt mat mare cerințelor sporite pe 
care ie pune dezvoltarea în 
susținut a

Organele 
tid trebuie 
experiența 
nă în prezent in mobilizarea 
îndrumarea oamenilor muncii 
concentreze toate forțele spre 
făptuirea sarcinilor prevăzute 
pianul d= stat pe anul 1963.

Tovarăși,

întreaga desfășurare a vieții 
terna ționale confirmă pe deplin 
concluziile și aprecierile Declara
ției Consfătuirii de la Moscova din 
noiembrie 1960 cu privire 
terni epocn noastre, la 
de lorțe între socialism 
talism, la transformarea 
inului în factorul hotărîtor 
voltării societății omenești.

Realitatea contemporană 
racterizează prin procesul 
de creștere a forței și influentei 
sistemului 
prăbușire 
dîncire a 
sistemului 
tntr-o 
generale

Lumea socialismului cu 
tăzi o treime din populația globu
lui. Uniunea Sovietică înfăptuiește 
cu 
a

1

i

și
Avem toite 

in anul vii- 
mai înaltă 
șt coi.ducere

ritm
economiei.
și organizațiile de 
să folosească din 

prețioasă acumulată

par
ol in 
pi
și
sa 

î ii- 
in

tn-

la carac- 
raportul 

și capi- 
socialia- 
al dez-

se ca- 
istoric

mondial socialist, de 
a colonialismului, de a- 
contradictiiior inerente 
capitalist care a intrat

□ouă etapă a crizei sale

prinde

succes construcția desfășurată 
comunismului : un șir de tăi*

cousum.il


STEAGUL ROȘU

A S-fc a^crsarc ® Republicii Populare Komlitc
txpunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. 4-a)

r nocrat-populare an intrat în eta
pa desăvîrșirii construcției socia
liste.

Ritrmil înalt de dezvoltare a for
jelor de producție în țările socia 
liste asigură sistemului mondial 
socialist importante succese în în
trecerea economică cu capitalis 
mul ; în ultimii cinci ani, ritmui 
mediu anual de creștere a produc
ției industriale în țările lagărului 
socialist a depășit de trei ori pe 
cei din țările capitaliste. Se apro 
pie tot mai mult timpul cind so
cialismul se va situa pe primul 
lec în producția mondială de bu
nuri materiale

Pe arena internațională a apă
rut un nou și important factor 
marele număr de state independen
te care au scuturat jugul colonial. 
Multe din aceste state refuză să 
participe la blocurile militare im 
perialiste, adoptă o poziție de neu
tralitate și acționează pentru pace, 

sntru dezarmare, pentru colabo 
ire internațională.
[’Jțlblul proces istoric — crearea 

sistemului mondial socialist și des
trămarea imperiilor coloniale 
a redus considerabil sfera de ac- 
l'une a imperialismului.

Pentru prima dată în istorie s-a 
creat posibilitatea ca problemele 
fundamentale ale vieții internațio
nale să fie rezolvate într-un mod 
nou, potrivit intereselor popoare
lor. In epoca noastră războiul a 
încetat să fie o fatalitate inevita
bilă. Astăzi, ca niciodată în lume 
Împotriva războiului luptă forte 
uriașe și organizate; ele sînt mai 
puternice decît forțele războiului, 
pot preîntâmpina izbucnirea unei noi 
conflagrații mondiale si asigura 
>acea in lume.

Schimbările profunde care au a- 
znt loc în ultimii ani, strălucitele 
mccese ale poporului romin în 
lomeniul economiei, culturii, ridi
cării nivelului de trai, activa ma

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale.

(Urmare din pag. l-a)

In încheierea cuvîntării, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
adresat întregului nostru popor în 
pragul Anului Nou, al 18-lea an al 
Republicii noastre, urări de noi

Adunarile festive din localitățile Văii Jiului
Ieri după-amiază, în toate lo

calitățile Văii Jiului au avut loc 
adunări lestive consacrate sărbă
toririi celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Romîne. La adunările festive au 
participai numeroși mineri, tehni
cieni și ingineri de la exploată
rile carbonifere, oameni ai mun
cii din celelalte întreprinderi, in
telectuali, gospodine.

La Petroșani, adunarea festivă 
a avut loc în sala Teatrului de 
stat. In tata unei numeroase asis
tente a luat cuvintol tovarășul 

nifestare a Republicii Populare 
Romîne în toate problemele funda
mentale ale politicii externe au de
terminat o radicală schimbare a 
situației și rolului Romîniei în 
viața internațională, sporirea pres
tigiului ei pe arena mondială. Re
publica Populară Romînă are le
gături diplomatice, politice și eco
nomice cu un număr de peste 80 
de țări din toate continentele. î<i 
aduce contribuția la activitatea 
Organizației Națiunilor Unite și ir. 
alte organizații și foruri interna
ționale. Desemnarea Romîniei ca 
membru în Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare constituie o 
recunoaștere a rolului jucat de ta 
ra noastră in promovarea relații
lor de pace și colaborare intre no 
poare.

Piatra unghiulară a întregii ac
tivități a Republicii Populare Ro
mine pe plan international este 
politica de prietenie, alianță si 
colaborare frățească cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste. politica de întărire con
tinuă a unității lagărului socialist 
de solidaritate și sprijinire hotă- 
rîtă a mișcării de eliberare a po
poarelor, de dezvoltare a relații
lor de colaborare cu toate țările 
indiferent de sistem politic, pe 
baza principiilor coexistentei paș
nice. (Aplauze puternice îndelun
gate)

In politica externă, partidul nos
tru și guvernul Republicii Popu
lare Romîne pornesc de la idei’ 
că datoria cea ma< imperioasă - 
statelor socialiste, a mișcării co 
muniste mondiale, a tuturor celor 
ce doresc pacea și simt răspun
dere pentru soarta omenirii este 
de a milita cu perseverentă pentru 
triumful colaborării pașnice intre 
loate popoarele, pentru demasca 
ree acțiunilor agresive ale cercu
rilor imperialiste, pentru lichida
rea focarelor de război și înfăp
tuirea destinderii In relațiile între 
state.

Ședința solemnă a Marii Adunări Naționale
victorii în lupta pentru avîntul 
continuu al economiei și culturii, 
pentru cauza nobilă a socialismu
lui și păcii.

Deputății și invitații au ovațio
nat cu însuflețire, îndelung, pen
tru Partidul Muncitoresc Romin,

Lazăr David, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, ca
re a vorbit despre însemnătatea 
proclamării Republicii Populare 
Romîne — eveniment glorios în 
istoria patriei, act care a încunu
nat lupta de secole a poporului 
nostru pentru libertate și progres 
social.

La adunările festive din orașele 
Petrila, Lupeni și Vulcan au vor
bit despre importanța acestei a- 
niversări tovarășii Karpinecz loan 
Ghioancă Victor și Negrul Cle
ment, secretari ai Comitetului o-

In împrejurările actuale, pro- 
blema-cheie a vieții internaționale 
este dezarmarea generală și totală. 
Numai prin dezarmare se poate 
pune capăt goanei nebunești a 
înarmărilor, care duce la acumu
larea unor stocuri de arme de ex
terminare în masă, mărind perico
lele ce planează deasupra omeni
rii Trebuie depuse eforturi perse
verente pentru a se ajunge la în- 
etarea experiențelor cu armele a- 

lomice și termonucleare, a se îm
piedica răspindirea acestor arme, 
pentru lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriile altor state, — căi 
sigure de însănătoșire a atmosfe
rei internaționale. Interesele con
solidării păcii In Europa cer lichi
darea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial prin încheie
rea Tratatului de pace cu Germa
ni i. si normalizarea pe această ba
ză a situației din Berlinul occi
dental. încheierea unui pact de nea
gresiune intre țările participante 
la Tratatul de la Varșovia și cele 
ce fac parte din Pactul Atlanticu
lui de Nord și reglementarea re- 
.itiiior dintre ele.

Din păcate solutionarea acestei 
probleme arzătoare întimpină ob
stacole din partea cercurilor agre
sive din Occident care tergiver 
sează încheierea unui acord de în
cetare a experiențelor nucleare și 
soluționarea problemei dezarmării 
Generale și totale, se mențin pe o 
poziție rigidă In problema germană. 
Consiliul N.A.T.O. de la Paris, ca 
»i întrevederile ulterioare între 
conducătorii puterilor occidentale, 
arată că aceste puteri, continuînd 
goana înarmărilor, se orientează 
core răspindirea armelor nucleare 
orientare pe drept cuvînt denumi
te de oamenii lucizi din lumea 
**aDitalistă ..politica sinuciderii co 

’-ective“.
Împotriva acestui curs se ridică 

cercuri largi ale opiniei publice 
din Occident, care înțeleg că răs 
pindirea armelor nucleare ar crea 

pentru Republica Populară Romînă, 
pentru pace în întreaga lume. Mi
nute în șir răsună urale, se scan
dează PMR. și R.P.R.

Tovarășul Ștefan Voi tec a decla
rat închise lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale. (Agerpres) 

rășenesc de partid Petroșani.
Adunări festive au avut, de a- 

semenea, loc la Aninoasa, Lonea, 
Uricani și în celelalte localități 
din Valea Jiului. Adunările au 
fost urmate de frumoase progra
me artistice. Ele au prilejuit en
tuziaste manifestări ale atașamen
tului oamenilor muncii din Valea 
Jiului față de partid și guvern, 
au oglindit hotărîrea lor de a 
munci cu toate forțele, sub condu
cerea partidului pentru înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă. 

noi primejdii pentru pace, ar face 
mai dificilă preîntâmpinarea unui 
nou război mondial.

întreaga desfășurare a eveni
mentelor internaționale demonstrea 
’ă necesitatea arzătoare de a mi
lita neobosit, cu toate forțele pen
tru a salva popoarele de catastro 
fa unui război termonuclear.

O apreciere realistă a situației 
internaționale arată că in zilele 
noastre singura alternativă a răz
boiului termonuclear este coexis
tenta pașnică. Aceasta cere din 
partea tuturor guvernelor și con
ducătorilor de state, să manifeste 
un înalt simt de răspundere, chib
zuință și stăpînire de sine în a- 
bordarea problemelor internațio
nale, să dea dovadă de răbdare și 
oerseverență pentru a rezolva pe 
calea tratativelor toate problemele 
litigioase. în orice parte a lumii, 
să răspundă cu spirit de înțelegere 
si înțelepciune năzuinței supreme 
a popoarelor de a vedea instau
rată o pace trainică. Oricît de spi
noase ar fi problemele internațio 
nale in litigiu, ele pot și trebuie 
să fie rezolvate prin soluții paș
nice, reciproc acceptabile.

Guvernul romin a sprijinit pe 
deplin măsurile luate de guvernul 
sovietic în vederea lichidării cri
zei în Marea Caraibilor care adu
sese omenirea la punctul cel mai 
apropiat de o catastrofă nucleară 
din Întreaga perioadă postbelică. 
— măsuri prin care a fost salvată 
pacea lumii, au fost apărate cu
ceririle revoluționare ale Cubei 
si independenta ei de stat. Guver
nul și poporul nostru și-au expri- 

solidaritatea cu eroicul popor 
cuban care, sub conducerea guver 
nului său revoluționar tși apătă 
cu curaj libertatea în fața ame
nințărilor imperialiste. Popoarele 
așteaptă ca obligațiile asumate de 
Statele Unite de a respecta inde 
pendenta și suveranitatea Republi
cii Cuba să fie îndeplinite.

Ne exprimăm speranța că recentul 
conflict de frontieră chino-indian va 
fi soluționat in spirit de înțelegere 
reciprocă, in interesul prieteniei 
între cele două mari popoare si 
a! cauzei păcii în Asia si în lumea 
întreagă. Considerăm că măsurile 
luate de guvernul Republicii Popu
lare Chineze, care au avut drept 
urmare încetarea focului, creează 
condiții prielnice centru tratative 
în vederea atingerii acestui tel.

Partidul și guvernul nostru vor 

i

At cincisprezece primăveri, Republică măreață
$i tot atîtea am și eu de viață.
Aș vrea în versuri, să-ți cînt bogatul rod

ce anii ți-au adus, 
cuprind,încerc. Dar versu-I slab ca să-ți 

întreaga măreție strălucind, 
Iar versul meu, ori cum aș vrea 
Nu poate avea atîta măiestrie. 
De aceea-ți cînt, doar omul făurar, 
De vise adevărate, căci mai rar, 
Găsești atît entuziasm, atît avînt, / 
Ca-n omul care vreau să-l cînt 
El a clădit orașe noi, din temelie. 
Onești, Victoria, azi n-ar putea să fie, 
De n-ar fi fost constructorul ce-a înălțat 
Palate, și-a făcut oraș din sat. 
A dat lumină nopților întunecate; 
Azi satele, chiar cele mai îndepărtate, 
Au lampa Iui Ilici, nu cea de gaz, 
Căci omul nou, a ridicat hidrocentrala din Bicaz. 
Pe-ntinsele ogoare fără hat răsună 
Azi duduitul de tractor și cînt de voie bună. 
In Valea Jiului minerul scoate peste plan. 
Cărbune cit scotea-nainte într-un an. 
Iar oțelarilor din Hunedoara le trimite 
Odată cu vagoane de cărbuni, salut fierbinte. 
In liniștea profundă din laborator. 
Dezleagă taine, pasionat cercetător. 
Din sonde, aur negru scoate. 
In tot ce face pune inimă și-n toate, 
E omul nou, ce-1 ce lucrează-n mina, 
La fel e cel ce robotește în uzină, 
F medic, profesor sau oțelar. 
Colectivist, aviator sau marinar. 
Oriunde mina lui de aur 
E-al comunismului puternic iaur.
El schimbă lața ta, Republica mea dragă 
De drumul tău destinul său și-l leagă 
Pășește fără teamă-n viitor 
Condusă cu-nțelepciune de partid 
Mîndre, luminoase căi ti se deschid.

DOINA VACARU
elevă Școala medie mixtă Petroșani

să fie,

milita și de acum Înainte cu toată 
hotărîrea, pentru triumful urinei 
piilor coexistentei pașnice în rela
țiile dintre state, pentru pace și 
colaborare internațională, pentiu 
transformarea Balcanilor într-o z«- 
nă a păcii, fără rachete si arma 
nucleare.

Forța țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești stă 
in unitatea lor indisolubilă. Parti
dul Muncitoresc Romîn promovea
ză cu perseverență politica de în
tărire continuă a unității lagărului 
socialist și a coeziunii mișcării co
muniste mondiale, pe baza mar- 
xism-leninismului, a internaționa
lismului socialist, în interesul cau
zei socialismului și a păcii întru 
popoare. (Apaluze puternice).

Tovarăși,

La aniversarea a 15 ani de la 
proclamarea Republicii, oamenii 
muncii resimt bucurie și îndrep
tățită mîndrie pentru mărețele pro
grese realizate de tara noastră 
in toate domeniile de activitate

Poporul romîn liber și stăpîn pe 
destinele sale, a învins cu băr
băție, sub conducerea partidului 
greutățile inerente profundelor 
transformări revoluționare realizate 
in această perioadă istorică și a 
ridicat țara pe culmile însorite ale 
socialismului, deschizînd noi șl lu
minoase perspective de prosperita
te pentru patria noastră. Credin
cios atotbiruitoarei învățături mar- 
xîst-leniniste, mai unit, mai puter
nic decît oricînd, urmat cu încre
dere și hotărîre de mase, partidul 
nostru conduce poporul spre un 
viitor de fericire și bunăstare. 
(Aplauze furtunoase).

In pragul Anului nou, al 16-lea 
an al Republicii, adresez întregu
lui nostru popor urări de noi vic
torii în lupta pentru avîntul con
tinuu al economiei și culturii so
cialiste, pentru cauza nobilă a so
cialismului și păcii I (Aplauze fur
tunoase).

Vă doresc, tovarăși deputati și 
deputate, să vă bucurați din plin 
de satisfacția îndatoririlor înde
plinite, și vă urez fericire dum
neavoastră și familiilor dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

La mulți ani, dragi tovarăși 1
Trăiască și înflorească neconte

nit scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă!

Trăiască pacea în lumea întrea
gă!
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ANI DE ÎNFLORIRE
PENTRU

In aceste zile din preajma ani
versării Republicii, în întreprin
deri și instituții, la orașe și sate, 
oamenii muncii fac bilanțul ma
rilor realizări obținute, sub condu
cerea partidului, în cei 15 ani ca
re au trecut de la proclamarea Re- 
publicii Populare Romine.

Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani a cunoscut și ea în 
anii Republicii un ritm de dezvol
tare deosebit, ca urmare a dezvol 
tării exploatărilor miniere din ba 
zinul Văii Jiului și măsurilor 
luate pentru introducerea mecani 
zării în subteran. Vechile ateliere 
centrale, amplasate în clădiri ne
corespunzătoare și dotate cu uti
laje rudimentare au fost reînnoi 
to și utilate cu mașini-unelte și 
instalații moderne. Uzina noastră 
are acum capacitatea de a execu
ta o mare diversitate de produse : 
piese de schimb, diferite utilaje 
miniere unicate sau prototipuri, 
elemente metalice pentru armarea 
în abataje și galerii. De aseme
nea, în secțiile uzinei se fac lu
crări de reparații capitale la uti
lajele miniere mai importante 
precum și alte diverse lucrări în 
cadrul planului de colaborare cu 
mai multe întreprinderi industriale 
din țară.

Primii pași în domeniul construc
țiilor de mașini miniere și a seu- 
lelor miniere în uzina noastră 
s-au făcut în anul 1948. Cu emo
ție își amintesc muncitorii noștri 
de primele transportoare T.P.-l, 
pompe de mină pînă la 3 000 litri 
pe minut, trolii electrice de tip 
MEI. 5,5 și 12 kV, ventilatoare 
pneumatice, perforatoare pneuma
tice și rotative, ciocane de abataj 
produse în uzină. De atunci pînă 
în prezent tehnologia de fabrica
ție s-a îmbunătățit continuu, iar 
producția a sporit vertiginos. As
tăzi, colectivul U.R.U.M.P. produce 
instalații complete ca aceea de ac
ționaro a funicularului 4—5 Lu- 
peni, împingătoare și lanțuri ele
vatoare pentru vagonete la pu
țuri, elevatoare pentru preparat», 
instalația modernă pentru săparea 
puțurilor de mină, utilaje și unelte 
miniere diverse între care trans
portoare moderne, trolii de sigu
ranță, reîncărcătoare cu bandă, 
pompe de 300 și 3000 litri pe mi
nut vagoneți, cărucioare de trans
portat lemn, ventilatoare electrice 
de 2500 m.e. pe minut, colivii de 
extracție, perforatoare pneumatice 
percutante și rotative, lămpi de 
benzină și multe altele.

Dezvoltarea uzinei noastre în 
comparație cu anul 1948 este ilus
trată și de creșterea volumului 
producției marfă cu 280 la sută, a

U. R. U. M. P.
efectivului de muncitori cu 43 la 
sută, a productivității muncii eu 
202 Ia sută, a numărului de mașini 
cu 72 la sută, a suprafeței de pro
ducție cu 15 la sută, iar a fondu
rilor de investiții alocate în 15 
ani cu 33 000 000 iei.

Azi uzina produce în trei luni 
tot atîta cit s-a produs în întreg 
anul 19481 In perioada anilor 
1948—1962 s-au produs 9 341 tone 
utilaje miniere, 30 584 tone piese 
de schimb, 26 040 tone armături 
de galerie, 1 420 tone stîlpi de a 
bataj, 140 tone grinzi metalice, 
I 085 tone construcții metalice 
1 412 tone fitinguri, — in total 
70 742 tone produse care ar nece
sita pentru încărcare 7 074 vagoa 
ne. S-au livrat unităților miniere 
295 transportoare cu raclete ce e- 
chivalează cu 15 km. lungime. 
De asemenea, s-au livrat 11 000 va 
gonete și 120 pompe de apă cu 
diferite capacități și înălțimi.

In același timp au fost investite 
importante fonduri bănești pentru 
dezvoltarea capacității producției: 
s-au construit hale moderne, lu
minoase, bine încălzite. Astfel, s-a 
prelungit hala construcției meta
lice, a fost amenajată o hală pen
tru reparații capitale, s-au con
struit două hale moderne pentru 
curățirea pieselor turnate, este în 
curs de reconstruire hala turnă
toriei. In domeniul social s-a în
ființat un dispensar medical și 
puncte sanitare, s-a construit o 
baie pentru muncitori.

Schimbări adinei s-au produs și 
în ceea ce privește viața cultu
rală a oamenilor muncii: Avem 
un club bine dotat, bibliotecă, a- 
vem fanfară, cor. Se duce o mun
că intensă cu difuzarea ziarelor, 
revistelor, cărților tehnice și be
letristice: se organizează confe
rințe cu diferite subiecte.

Colectivul de muncă de ia 
U.R.U.M.P. știe că cea mai puter
nică contribuție la întărirea Repu
blicii Populare Romine o consti
tuie activitatea creatoare a fiecă
rui om al muncii la locul său de 
producție. In aceste zile de sfîrșit 
de an, el a examinat și dezbătut 
sarcinile ce-i revin din planul de 
stat pe anul 1963 și s-a angajat 
să realizeze planul cu 10 iile îna 
inte de termen. In felul acesta în
țelege colectivul nostru să se în
cadreze în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului in 
tara noastră — Republica Popu
lară Romînă.

EMERIK FARKAS 
director

ALEXANDRU TOLVAY 
inginer șef — U.R.U.M.P.
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Agravarea situației 
din Katanga

ELISABETHVILLE 29 (Agerpres).
Situația din Katanga s-a agra

vat considerabil în ultimele două 
zile. Joi au reînceput ciocnirile 
dintre trupele de mercenari ka- 
tanghezi și trupele O.N.U. care au 
luat treptat amploare transfor- 
mîndu-se în cursul zilei de vineri 
în operațiuni militare de anver
gură. După cum a relatat un pur
tător de cuvînt al O.N.U., încă de 
joi au început tratative între re
prezentanți ai autorităților O.N.U. 
și ai lui Chombe în vederea în
cheierii unui acord de încetare a 
focului. Chombe a refuzat însă să 
semneze un asemenea acord, ceea 
ce a determinat forțele O.N.U. să 
ia de urgentă măsuri care să per
mită împiedicarea unei ofensive 
generale a trupelor de mercenari 
împotriva pozițiilor O.N.U., ofen
sivă care părea iminentă în urma 
intenselor pregătiri militare făcute 
de mercenari în ultimele luni și 
a refuzului lui Chombe de a ac
cepta încetarea focului. Forțele 
O.N.U. au început deci vineri di
mineață ridicarea barajelor rutie
re instalate de secesioniști pe prin
cipalele șosele din jurul Elisa- 
bethvillului. Intîmpinînd împotrivi
rea jandarmeriei katangheze, for
țele O.N.U. au 
ne de curățire 
prin ocuparea 
al jandarmeriei 
Keravia, în 
sabethville.
se desfășoară și in alte regiuni ale 
Katangăi. Lupte violente se duc

în special pe șoseaua Elisabethville- 
Jadotville și în împrejurimile u- 
zinelor societății ,,Union Miniere". 
Liniile electrice și conductele de 
apă sînt întrerupte. Legăturile te
legrafice regulate cu străinătatea 
sînt de asemenea întrerupte.

In noaptea de vineri spre sîm- 
bătă un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a precizat că operațiunile 
de degajare a șoselelor continuă 
„cu scopul de a garanta deplina 
libertate de mișcare a trupelor 
O.N.U. și restabilirea ordinei". El 
a adăugat că Chombe continuă să 
se afle în palatul său, I 
„contact permanent" cu 
reprezentantul O.N.U. la 
bethville. In același timp, 
tat purtătorul de cuvînt, 
katangheze continuă focul de mor- 
tiere împotriva pozițiilor O.NU..

fiind în 
Mathu, 

Elisa- 
, a ară- 

trupele

Declarația comuna 
algerîano-ungară

algeriano- 
vizita dele- 
ungare 

semnată
în 
de 
A-
$i 
al
P.

ALGER 29 (Agerpres).
La Alger a fost dată publicită

ții declarația comună 
ungară cu privire la 
gației guvernamentale 
Algeria. In declarația
Mohammed Khemisti, ministrul 
facerilor Externe al Algeriei, 
Gyula Kallai, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R. 
Ungare se subliniază necesitatea
de a se instaura o pace trainică 
prin lupta hotărîtă împotriva co
lonialismului, pentru eliberarea 
popoarelor care se mai află sub 
dominație străină.

După cum transmite agenția 
France Presse, în declarație se a- 
rată că guvernul ungar l-a invi
tat pe Ben Bella, șeful guvernului 
algerian, de a face o vizită ofiT 
sială în R. P. Ungară. Data yizi-
tei va fi anunțată ulterior.

..Bătălia" determinată de încetarea 
fabricării rachetei „Skybolt" t

lansat o operațiu- 
care a culminat 
cartierului general 

katangheze din
apropiere de Elisa- 

Asemenea operațiuni

Macmillan invitat să petreacă 
revelionul împreună 
cu șomerul Doran

LONDRA 29 (Agerpres).
Thomas Doran, șomer din

verpool, în vîrstă de 40 de ani a 
adresat primului ministru britanic 
Macmillan o scrisoare prin 
îl invită să „sărbătorească" 
preună noaptea de revelion, 
ran locuiește în localitatea 
seyside, în apropiere de Liverpool, 
regiune unde în ultimele luni nu
mărul șomerilor a atins cifra de 
peste 37 000. Thomas Doran este 
șomer de mai bine de doi ani. Re
cent sofia și fiica sa și-au pier
dut și ele slujbele.

NEW YORK 29 (Agerpres).
Se pare că în S.U.A. s-a dez

lănțuit o adevărată bătălie în le
gătură cu hotărîrea guvernului de 
a înceta lucrările pentru fabrica
rea rachetei ..Skybolt" de tipul 
„aer-sol".

Potrivit comentatorului bine in 
format al ziarului „New York He
rald Tribune", J. Alsop împotri
va acestei hotărîri s-au răsculat 
marile societăți de aviație „Dou- 

Aircraft" și „Northrop", ca- 
baza proiectului „Skybolt" 
în serviciu 
firește, nu

i importantă 
„Cele două

glas
re, în 
mențin 
ne și, 
această 
fituri.
gă semnificativ Alsop, nu duc lip
să de prieteni în Congres".

15 000 persoa 
vor să piardă 
sursă de pro- 

societăți. adau-

argumenta

Hotărîrea guvernului, scrie Al
sop, a nemulțumit și pe coman
danții forțelor aeriene militare a- 
mericane, mai cu seamă pe gene
ralul Curtis LeMay, șeful statului 
major al forțelor aeriene militare 
- „adept zelos al bombardierelor 

pilotate". Pentru a-și
punctul de vedere, reprezentanții 
forțelor 
tuat în grabă cea de-a șasea 
perimentare a rachetei „Skybc^H 
amintind că a fost i^tișită. deși 
fapt, scrie Alsop. „racheta ex^K 
rimentală nu numai că nu a a'^K 
tinta de pe pămînt. dar a ars^H 

calculele au arătat numai 
ei i-ar fi pe® 
cadă în apro’ 
racheta nu ar

aeriene militare au efec.

aer,- 
traiectoria zborului 
mis, eventual, să 
pierea țintei dacă 
fi ars".

Li-

Mer-
NEW YORK. La New York con

tinuă greva muncitorilor tipografi. 
Nouă mari ziare nu apar de la 8 
decembrie, 
ului aceasta 
gată grevă.

In istoria New York- 
este cea mai îndelun

LONDRA. 
amploare a

Inspăimîntată de larga 
protestelor împotriva

cembrie urmează să înceapă o con
ferință a juriștilor arabi.

Juriștii egipteni fac parte din 
grupul celor 11 juriști desemn 
de Asociația juriștilor arabi sa® 
apere pe liderii sindicali din A- 
den condamnați de autoritățile co
lonialiste la închisoare.

DE O VÎRSTĂ CU REPUBLICA
Aplecat deasupra colii de hîrtie, 

se străduia să aștearnă cu migală 
cele cîteva rînduri dintr-o scri
soare. Dar gîndurile își luau me
reu zborul spre amintiri. Mîna, și 
ea neascultătoare, obișnuită mai 
mult cu pikamerul decît cu con
deiul, tremura ușor nereușind să 
aștearnă pe hîrtie gîndurile care-1 
frămîntau. „Să-mi trăiești la multi 
ani fata mea. Azi e ziua ta. Ai 
împlinit 15 ani. Pentru noi, părinții 
tăi, b ’.curia aceasta are o dublă 
semnificație" Atît a reușit să scrie. 
Emoția îl împiedica să continuie. 
Amintirile, mai repezi decît mîna, 
i-o luau mereu înainte.

In față îi apăreau mereu în con
trast două copilării, una fericită, 
plină de bucurii, copilăria fetitei 
lui, cealaltă... A avut si el 15 ani. 
Copil sărac, veșnic flămînd, mai 
mult dezbrăcat decît îmbrăcat, era 
nevoit să-și cîștige din greu pli
nea. Avea numai 15 ani. A intrat 
să lucreze în mină. Aici a cunos
cut din plin toate umilințele și 
batjocura, tot traiul amar. Și așa 
anii lui s-au scurs unul după al
tul fără să cunoască bucuria co
pilăriei, a tinereții. A încercat din 
nou să-i scrie despre toate astea. 
„Dar la ce bun... ? ! Ea tot nu-șl 
poate imagina aceste lucruri. Mai 
bine să-i scriu despre viata noas

tră de azi. Să-i vorbesc despre 
cei 15 ani ai ei, despre cei 15 
ani plini de bucurie de cînd trăim 
în Republică, despre semnificația 
celor două bucurii". Mîna parcă-i 
deveni mai ascultătoare, mai sprin
tenă. Cuvintele se formau de Ia 
șine, clare, limpezi. Gîndurile prind 
viață și se aștern voioase pe hîr
tie...

...In sala de festivități a școlii 
era mare animație. îmbrăcat! în 
uniforme albastre curate, băieți și 
fete așteaptă cu nerăbdare înce
perea festivității- Glasurile voioa
se ale elevilor umpleau întreaga 
sală. Intr-o parte a sălii, vreo 30 
de elevi pe ale căror fete se citea 
emoția, așteptau ceva mai liniș
tiți. Cu toții au împlinit de curînd 
15 ani. Sînt de o vîrstă cu Repu
blica sau „promoția Republicii" 
cum le place să se autointituleze. 
Pe ei îi sărbătoresc colegii. De 
aceea sînt și așa de mîndri, de 
emoționați.

Festivitatea a început Privirile 
tuturor sînt îndreptate spre ei. Se 
rostesc cuvinte de felicitare, ur
mează îmbrățișări. Printre sărbă
toriți se află fiica minerului din 
Petrila, Frunză Maria, a macara
giului de la C.S.H.. Buda Estera, 
a colectivistului din Alba. Tot So- 
fica și alături de ele alte colege

și colegi, Costea Maria, Ghenghi 
Ghizela, Căbulea Doina, Mihai 
Ioan, Boca Maria, Borza Elena, 
Milorez Mariana și multi altii. 
Sînt toti fruntași la învățătură.

Sărbătorirea celor 30 de elevi 
ai Scolii profesionale comerciale 
din Petroșani care au împlinit 
vîrstă de 15 ani a luat sfîrșit. E- 
moțiile, bucuria sărbătoririi vor 
dăinui însă mult timp în sufletul 
lor. Ei își vor aminti în continuu 
în viată că sînt de o vîrstă cu 
Republica...

...Cînd eleva Boca Maria s-a re
întors la cămin nu mică i-a fost 
bucuria când pe noptieră a găsit 
scrisoarea trimisă de tatăl ei. mi
ner la Gherla. A citit-o pe neră
suflate. Fața îi era îmbujorată. Se 
simțea mîndră. Tatăl ei putea fi 
liniștit. Fetița lui învață bine. Cît 
privește înțelegerea celor două 
bucurii... Ei da, tatăl nu a’ greșit. 
Maria a înțeles semnificația lor. 
E bucuria că fiica lui a împlinit 
cei 15 ani fără griji și nevoi, e 
bucuria eă e de o vîrstă cu Re
publica care a creat bunăstarea, 
fericirea și bucuria tuturor oame
nilor, tuturor copiilor din tara 
noastră.

C. COTOȘPAN

planurilor de reducere a transpor
tului feroviar și lichidarea atelie
relor de deservire, comisia brita
nică a transporturilor a făcut Ia 
27 decembrie prima „concesie". 
Comisia a anunțat că concedierea 
muncitorilor de la ateliere se va 
produce intr-un ritm mai lent — 
în loc de 8 300 de muncitori în 
anul 1963 vor rămîne fără lucru 
„numai" 5 000.

BONN. După cum anunță agen
ția D.P.A., la începutul lunii ia
nuarie vor fi chemați pentru ser
viciul militar în Bundeswehr încă 
aproximativ 33 000 de persoane. 
Prin aceasta, rîndurile armatei 
vest-germane vor crește pînă la 
398 000 de soldați.

ADEN. Agenția Reuter anunță 
că autoritățile engleze din Aden 
au arestat patru juriști și un zia
rist din R.A.U. care se aflau în 
drum spre Sanaa unde la 29 de-

NEW YORK. In prezent, în por
turile litoralului de răsărit al
S.U.A.. începînd din statul Maine 
pînă în statul Texas se află inac
tive aproape 100 eargoboturi o- 
ceanice. Lucrările de descărcare și 
încărcare pe aceste nave au în
cetat complet, ca urmare a grevei 
docherilor care continuă.
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Forjele militare ale R.A.Y. 
au eliberat orașul Harib
SANAA 29 (Agerpres)
Postul de radio Sanaa a anunțat 

că forțele militare ale Republicii 
Arabe Yemen au eliberat în 
cursul acestei săptămîni orașul 
Harib din apropierea graniței cu 
Federația Arabiei de sud aflată 
sub dominația colonialiștilor en
glezi. Orașul era ocupat de tru
pele monarhiste sprijinite de au
toritățile britanice din teritoriul 
învecinat.
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Criza înv atârniritului din Turcia
ANKARA 29 (Agerpres).
Răspunzînd la o interpelare in 

Medjlis, ministrul învătămintului 
din Turcia a recunoscut că în a- 
ceastă țară se resimte lipsa a a- 
proximativ 17 800 de învățători. 
Din această cauză sute de școli 
nu au putut fi deschise. Potrivit

afirmației ministrului, nevoile de 
învățători în Turcia vor putea fi 
satisfăcute abia peste zece ani.

Unele ziare turce consideră că 
această criză acută a învătămîlfl 
tului se datorește proastei situații 
materiale a Învățătorilor.


