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Raportul de activitate a! Consiliului Central al Sindicatelor 

la cel de-al IV-Iea Congres al Sindicatelor 

prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol

Deschiderea lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres al Sindicatelor 

din Republica Populară Romînă
Miercuri dimineața c-a des

chis în sala Palatului R. P. 
Romîne cel de-al IV-lea Con
gres al Sindicatelor din Re
publica Populară Romînă.

La Congres participă dele
gații aleși de sindicatele din 
toate regiunile țării, reprezen
tanți ai celor peste 2.800.000 
de membri de sindicat din 
țara noastră.
Jjl sală se află, de aseme- 

f* ca invitați numeroși oa
meni ai muncii, activiști de 
partid, de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și 
ai instituțiilor centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, zia
riști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

Întîmpinați cu vii și înde
lungi aplauze, în sala Congre
sului sosesc tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Eodnăraș, Petre Eorilă. Nico
la? Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coiiu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălâjan, Ștefan Voi* 
tec, Mihai Dalea, Janos Fa- 
zekaș.

Sint prezenți membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului și ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, condu
cători ai organizațiilor obștești.

Tovarăși șl tovarășe.

Permiteți .mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, să 
aduc un cald și tovărășesc 
salut delegaților la acest Con
gres și prin ei tuturor mem
brilor sindicatelor. eroicei 
noastre clase muncitoare, in
telectualității. oamenilor mun
cii de la orașe și sate — con
structori activi ai socialismu
lui în Republica Populară Ro
mînă (Aplauze).

Congresul al IV-lea al Sin- 
d;catelor va marca un mo- 

x ment deosebit în viața mișcă
rii noastre sindicale datorită 

^•ptului că el își desfășoară 
lucrările în condițiile muncii 
entuziaste, pline de avînt. a 
întregului popor pentru în
făptuirea sarcinilor istorice 
trasate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

La Congresul partidului, în 
Raportul CC. al P.M.R. — 
document de mare însemnă
tate teoretică și practică — to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a făcut o analiză științifi
că, marxist-leninistă. a pro
fundelor transformări social- 
econcmice petrecute în țara 
noastră, a prezentat bilanțul 
succeselor istorice obținute în 
făurirea orînduirii socialiste

Congresul salută călduros 
pe reprezentanții Federației 
Sindicale Mondiale și pe re
prezentanții sindicatelor din 
U.R.S.S., R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, Cipru, R.P.D, 
Coreeană, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Gui
neea, India, Iran, Italia, R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
Uniunea Sud-Africană, R. D. 
Vietnam, care participă la lu
crările Congresului.

în sală răsună chemările: 
„Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej !“, 
„Trăiască cel de-al IV-lea Con 
greș al Sindicatelor din Repu
blica Populară Romînă !“, 
„Trăiască unitatea și solidari
tatea internațională a celor ce 
muncesc de pretutindeni !“.

Din însărcinarea Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președin
tele C.C.S., declară deschise 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din 
R. P. Romînă și salută pe 
delegații și invitații la Con
gres.

Sînt alese apoi prezidiul 
Congresului, comisia de vali
dare, secretariatul Congresu

Salutul C. C. al P. M. R.
adresat Congresului al IV-lea al Sindicatelor 

din Republica Populară Romînă 
de către tovarășul Chivu Stoica

și a desfășurat în fața între
gului nostru popor un vast și 
însuflețitor program de mun
că și de luptă pentru dezvol
tarea și înflorirea patriei so
cialiste. Congresul sindicate
lor, examinînd cu temeinicie 
activitatea desfășurată de sin
dicate în toate domeniile con
strucției socialismului. va 
adopta măsurile menite să a- 
sigure participarea lor tot mai 
activă la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul 
partidului.

înfăptuind cu hotărîre po
litica partidului, oamenii mun
cii au dat un avînt uriaș 
dezvoltării forțelor de pro
ducție ale țării, au obținut 
realizări remarcabile în opera 
de industrializare socialistă, 
în dezvoltarea cu prioritate a 
industriei grele, au sporit în- 
tr-o măsură însemnată pro
ducția industrială, creînd o 
bază trainică pentru continua 
dezvoltare a întregii economii 
naționale.

S-a înfăptuit în linii gene
rale cooperativizarea agricul
turii, peste patru cincimi din 
numărul familiilor țărănești 
și din suprafața arabilă a ță
rii făcînd parte din sectarul 
socialist.

Agricultura a fost înzestrată 
cu zeci de mii de tractoare și 

lui, comisia pentru redactarea 
proiectelor de rezoluții.

Congresul a aprobat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi:

1. — Raportul Consiliului 
Central al Sindicatelor cu pri
vire la activitatea sindicatelor 
din R. P. Romînă în perioada 
dintre Congresul al III-lea și 
al IV-lea al sindicatelor și 
sarcinile ce revin sindicatelor 
Pe baza hotărîrilor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de revizie.

3. — Adoptarea noului sta
tut al sindicatelor.

4. — Alegerea Consiliului 
Central al Sindicatelor și a 
Comisiei centrale de cenzori.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lu
crărilor Congresului.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al CC. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, care a adus 
Congresului salutul Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Delegații și invitații la Con
gres au aplaudat îndelung sa
lutul C.C. al P.M.R., ovațio- 
nînd puternic pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comite
tul său Central.

mașini agricole ; a crescut 
producția agricolă vegetală și 
animală.

O largă dezvoltare a cunos
cut știința și cultura. A cres
cut continuu nivelul de trai 
material și cultural al oame
nilor muncii.

Relațiile de producție socia
liste s-au extins și consolidat 
în toate ramurile economiei 
naționale, exploatarea omului 
de către om fiind lichidată 
pentru totdeauna în patria 
noastră.

în procesul acestor mari 
prefaceri revoluționare s-au 
dezvoltat necontenit alianța 
clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare, frăția de ne
zdruncinat dintre poporul ro
mîn și minoritățile naționale, 
a căpătat o trăinicie de ne
clintit orînduirea de stat de- 
mocrat-populară.

Congresul al III-lea al 
P.M.R. a consfințit victoria 
socialismului în Republica 
Populară Romînă. Această 
victorie istorică — întruchipa
rea năzuințelor de veacuri ale 
maselor populare spre o via
ță mai bună, lipsită de ex
ploatare și asuprire — este 
rodul luptei eroice și pline de 
sacrificii a poporului romîn. 
(Aplauze).

Un roi hotărîtor în făurirea

Congresul a trecut apoi la 
primul punct al ordinei de 
zi. Tovarășul Gheorghe Apos
tol a prezentat raportul Con
siliului Central al Sindicate
lor.

De mai multe ori, în timpul 
prezentării raportului, pârti
ei panții la Congres au aplau
dat puternic. Ei au ovaționat 
îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, inspirato
rul și organizatorul victoriilor 
poporului muncitor, pentru 
patria noastră, Republica 
Populară Romînă, pentru eroi
ca noastră clasă muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea 
noastră, pentru sindicatele 
noastre — școală a comunis
mului, pentru unitatea și so
lidaritatea internațională a 
celor ce muncesc de pretu
tindeni, pentru pace între po
poare.

★
în ședința de după-amiază, 

Congresul a ales comisia de 
amendamente la proiectul 
noului statut al sindicatelor.

Raportul Comisiei centrale 
de revizie, prevăzut la cel 
de-al doilea punct de Pe ordi
nea de zi, a fost prezentat de 
iov. Gheorghe Idițoiu, preșe
dintele comisiei.

Au început apoi discuțiile 
asupra rapoartelor prezentate 

orînduirii noastre socialiste 
a avut harnica și talentata 
noastră clasă muncitoare care 
își îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de clasă con
ducătoare a tuturor celor ce 
muncesc. Forța clasei munci
toare, capacitatea sa de a sta 
în fruntea întregului popor în 
lupta pentru construirea noii 
societăți, se datorește unității 
rîndurilor sale, făurită în fo
cul luptei pentru revoluția 
populară, pentru socialism, 
faptului că ea a avut și are 
un conducător încercat. Parti
dul Muncitoresc Romîn. (A- 
p.’auze puternice). înarmat 
cu atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, bucurîndu- 
se de încrederea și dragostea 
oamenilor muncii, a întregului 
popor, partidul nostru, mai 
puternic și mai unit decît ori- 
cînd în jurul Comitetului său 
Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, călăuzește cu mînă sigu
ră lupta celor ce muncesc de 
la orașe și sate pentru trium
ful deplin al măreței opere de 
construcție socialistă în patria 
noastră. (Aplauze puternice).

O contribuție de seamă la 
înfăptuirea politicii partidului 
de construire a socialismului 
o aduc sindicatele din Repu
blica Populară Romînă. Expe

precum *1 asupra proiectului 
de statut al sindicatelor.

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Vichente Bălan, delegat al sin
dicatelor din Hunedoara, pre
ședintele Consiliului sindical 
regional Hunedoara, Ion Țapu, 
delegat al sindicatelor din Si
naia, maistru mecanic, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui de la Uzinele „I. C. Frimu“, 
Gheorghe Ionescu, delegat al 
sindicatelor din București, pre
ședintele Consiliului local al 
sindicatelor București, Ion Ma
rin, delegat al sindicatelor din 
Orașul Stalin, președintele co
mitetului sindicatului de la 
Uzinele „Steagul Roșu“, Ion 
Olaru, delegat al sindicatelor 
din Constanța, președintele 
Consiliului local al sindicate
lor Constanța, Ion Leș, dele
gat al sindicatelor din Baia 
Mare, președintele Consiliului 
sindical regional Baia Mare, 
Mihai Stoian, delegat al sin
dicatelor din Ploești, președin
tele comitetului sindicatului' 
de la Uzinele „1 Mai", și Ni- 
colae Moraru, delegat al sindi
catelor din Hunedoara, preșe
dintele C.C. al Uniunii sindi
catelor din întreprinderile 
metalurgice și electrice.

Lucrările Congresului conti
nuă.

(Agerpres)

riența construcției socialiste în 
Rominia, ca și în celelalte țări 
socialiste, arată că marea în
semnătate principială și prac
tică a activității sindicatelor 
constă în faptul că ele își con
centrează întreaga activitate 
spre înfăptuirea sarcinilor 
fundamentale ale clasei mun
citoare, spre edificarea noii 
societăți, dezvoltarea economi
că, culturală și politică a 
țării-

Partidul dă o înaltă apre
ciere rolului și activității sin
dicatelor din țara noastră. „în 
condițiile cînd clasa munci
toare este clasă conducătoare 
în stat — se arată în rapor
tul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
partidului — un rol din ce în 
ce mai mare în viața socie
tății noastre îl au sindicatele, 
care numără aproape 2.800.000 
de membri. Ele desfășoară o 
rodnică activitate de mobili
zare a celor ce muncesc la 
lupta pentru îndeplinirea pla
nurilor de dezvoltare a econo
miei naționale, organizează 
participarea nemijlocită și tot 
mai activă a maselor munci
toare la conducerea econo
miei, la elaborarea și înfăp
tuirea măsurilor privind îm-

(Coniimtare în pag. 4-a)

Cu planul anual 
îndeplinit

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii întreprinderii de caro
taj și perforări-Ploești au în
deplinit cu 72 de zile mai de
vreme planul anual de pro
ducție. Acest succes este re
zultatul faptului că în primele 
9 luni din acest an producti
vitatea muncii a crescut cu 20 
la sută. Prin reducerea prețu
lui de cost colectivul de aici a 
obținut economii în valoare 
de 1.514.000 lei, cu peste 
200.000 lei mai mult decît pre
vedea angajamentul luat pen
tru întregul an. Beneficiile 
realizate peste plan întrec cu 
121.000 lei pe cele prevăzute 
în angajamentul anual.

Activitatea rodnică a colec
tivului acestei întreprinderi 
este ilustrată și de faptul că 
în schelele petroliere din țară 
la operațiile de carotaj și in
jecție se folosesc pe scară tot 
mai largă izotopii radioactivi. 
Bazele de carotaj existente în 
bazinele petroliere din țară au 
fost dotate cu stații automa
te complecte, cu ajutorul că
rora se pot executa succesiv 
atît carotaje radioactive, cit 
și carotaje electrice și de de
viație. Datorită acestui lucru 
intervențiile la sonde pentru 
operațiile de carotaj se exe
cută la timp și în condiții 
bune. Față de anul 1959, anul 
acesta a crescut aproape la 
dublu numărul operațiilor de 
carotaj radioactiv și al injec
țiilor cu izotopi.

(Agerpres)

Spectacol de gală organizat cu prilejul 
celui de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor din R. P. Romînă
Miercuri seara, a avut loc 

la Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne un spectacol 
de gală organizat cu prilejul 
deschiderii lucrărilor celui 
de-ai IV-lea Congres al Sin
dicatelor din R.P. Romînă.

La spectacol au asistat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na

Plecarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
la festivitățile centenarului Universității 

„Al. I. Cuza“
Miercuri «eara, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Prezi
diului Marii Adunări Na
ționale, împreună cu tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, și Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro

Bilanț
Prețioasa inițiativă — Pro

cesul milimetrilor — a luat 
naștere la Uzinele „Strungul4* 
din Orașul Stalin, în întrece
rea muncitorilor și tehnicieni
lor organizată de comitetul 
sindical în întîmpinarea celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului.

De atunci au trecut săptă- 
mîni și luni, iar inițiatorii 
..Procesului milimetrilor" au 
înscris succese după succese. 
La forjă, comunistul Albert 
Fodor, spre exemplu, împreu
nă cu brigada sa din care fac 
parte și tinerii Simion Pinti- 
lie, Huștiu Savel și Sass Fran- 
cisc, a ocupat un loc fruntaș 
în întrecere. împreună cu bri
gada sa, Albert Fodor a pro
pus introducerea forjării în 
matrițe a corpului rotorului 
turbinei convertizor de la in
stalația de foraj 4 L.D. și a 
corpului rotorului pompei. Pe 
baza acestei inițiative, consu
mul de metal la corpul roto
rului turbinei a scăzut acum 
de la 145 kg. pe bucată la S0 
kg. iar cel al corpului rotoru
lui pompei de la 180 kg. la 
numai 100 kg.

Dintr-un bilanț al întrecerii 
socialiste organizate în cin
stea celui de al IV-lea 
Congres al Sindicatelor, bi
lanț încheiat recent, reiese 
că în această perioadă la sec
ția forjă, prin introducerea 
noii tehnologii s-au redus a- 
daosurile de prelucrare la 46 
repere principale. Și la turnă- 

ționale. conducători ai orga
nizațiilor obștești, delegați și 
invitați la Congres.

Au asistat membrii delega
țiilor străine care iau parte 
la lucrările celui de-aJ IV-lea 
Congres al Sindicatelor din 
R.P. Romînă.

Ansamblul de cîntec© și 
dansuri al Consiliului Central 
al Sindicatelor a prezentat 
spectacolul muzical-coregra- 
fic „Balada patriei".

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

(Agerpres)

mine, au părăsit Capitala, 
plecînd la Iași pentru a parti
cipa la festivitățile centenaru
lui Universității „Al. I. Cuza“.

La plecare, în gara Bănea- 
sa, ei au fost salutați de tova
rășii Emil Bodnăraș, Mihai 
Dalea, Gheorghe Stoica.

(Agerpres)

rodnic
torie, muncitorii au obținut 
rezultate importante privind 
realizarea de produse de cali
tate, ieftine și cu adausuri de 
prelucrare cît mai mici. Co
mitetul sindical, venind în 
sprijinul căutărilor întreprin
se de muncitorii șj tehnicienii 
din această secție, a organizat 
nu de mult un schimb de ex
periență cu muncitorii de la 
Uzina „1 Mai" Ploești. însu- 
șindu-și experiența muncito
rilor de la uzina ploeșteană, 
aplicînd o serie de inițiative 
valoroase privind reducerea 
greutății maselotelor, munci
torii secției au reușit să revi
zuiască adaosurile de prelu
crare la 150 de modele și sa 
economisească în trei luni 190 
tone oțel lichid.

în întrecerea inițiată de co
mitetul sindical, alături de bri
gada de producție a tineretu
lui de la freze, condusă de 
Tulea Ion — supranumită bri
gada fără rebuturi — pentru 
titlul de colectiv fruntaș luptă 
și brigada de oțelari a comu
nistului Domokoș Arpâd care 
lucrează de acum în contul 
lunii decembrie.

Bilanțul de pină acum al în
trecerii socialiste arată că în 
această perioadă muncitorii și 
tehnicienii au făcut 272 pro
puneri de inovații și raționali
zări din care 160 s-au și apli
cat și care vor aduce pînă la 
sfîrșitul anului o economie 
antecalculată de 1.085.000 lei. 
Succesele în întrecere ale fre
zorilor, lăcătușilor și oțelari- 
lor, ale fiecărui sector în parte 
au dus la realizarea planului 
de producție la toți indicii 
lună de lună și Ia realizarea 
pînă la începutul lunii octom
brie a unor economii peste 
plan de circa 2.400.000 lei.

I. ȘERBU

0 lecție de istorie ; 
predată in muzeu

Cu ocazia aniversării a 40 
de ani de la Izbucnirea grevei 
generale din 1920. organizația 
de bază U.T.M. de la Școa
la profesională de ucenici 
U.C.E.C.O.M. din orașul Plo
ești a organizat o vizită Ia 
Muzeul regional de istorie.

Cu această ocazie, profe. 
soara Elena Stancu foloeindu- 
se de exponatele muzeului a 
predat elevilor lecția : „Gre
va generală din 1920“.

Ucenicii au urmărit cu o 
deosebită atenție expunerea 
prezentată de profesoara Ele
na Stancu, studiind cu emoție 
obiectele expuse in muzeu, 
mărturii ale luptei eroice dusă 
de clasa muncitoare din țara 
noastră împotriva exploatării 
capitaliste.

FEHERVARI AURICA j 
BURJAN STELA

eleve

In eoia eongcMulul



Raportul de activitate al Consiliului Central al Sindicatelor 
la cel de-al IV-lea Congres al Sindicatelor 
prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol

Tovarăși,

Congresul al IV-lea al Sin
dicatelor din Republica Popu
lară Romînă își desfășoară 
lucrările în condițiile cînd cla
sa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul nostru 
popor, strîns unit sub glorio
sul steag al Partidului Munci
toresc Romîn, a pornit cu în
suflețire și entuziasm să a- 
plice în viață hotărîrile isto
rice ale celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

Actualul Congres are meni
rea să analizeze activitatea 
desfășurată de mișcarea sin
dicală din țara noastră în pe
rioada care a trecut de la con
gresul precedent și contribu
ția acesteia la îndeplinirea 
planurilor de dezvoltare a e- 
cpnomiei naționale, la îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că și de trai ale celor ce mun
cesc, la creșterea nivelului de 
cultură generală și a conști
inței socialiste a oamenilor 
muncii.

Congresul nostru este che
mat să stabilească sarcinile 
ce revin sindicatelor în orga
nizarea participării cît mai 
active a clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții 
la îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și să aleagă noile organe con
ducătoare ale mișcării sindi
cale din Republica Populară 
Romînă.

Congresul partidului — eve
niment de însemnătate deose
bită în viața poporului romîn 
— a aprobat raportul Comi
tetului Centra], prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, care a făcut o ana
liză științifică, marxist-leni- 
nistă, a profundelor transfor
mări soci al-economice ce au 
avut loc în țara noastră și a 
înfățișat clasei muncitoare, tu
turor oamenilor muncii, un 
măreț program de luptă pen
tru dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste, pen
tru bunăstarea și fericirea ce
lor ce muncesc.

Făcînd bilanțul marilor rea
lizări în opera de industria
lizare a tării, de transformare 
socialistă a agriculturii, de 
făurire a revoluției culturale, 
Congresul a consfințit mărea, 
ța victorie a harnicului $i ta
lentatului nostru popor mun
citor condus de partid : cre
area bazei economice a socia
lismului în țara noastră.

în lupta pentru înfăptuirea 
acestei victorii, eroica noastră 
clasă muncitoare s-a dovedit 
la înălțimea misiunii sale is
torice de conducătoare a tu

Contribuția de seamă 
a sindicatelor la înfăptuirea 

mărețelor sarcini 
trasate de partid

Mișcarea sindicală din Re
publica Populară Romînă, care 
cuprinde astăzi în rindurile 
sale peste 2.800.000 membri — 
covârșitoarea majoritate a cla
sei muncitoare și a celorlalți 
oameni ai muncii din între
prinderi și instituții — a adus 
un aport de seamă la marile 
realizări ale poporului nostru 
in construcția socialismului. In 
toate etapele revoluției socia
liste, sindicatele noastre au 
fost mereu prezente la dato
rie, desfășurînd o largă acti
vitate organizatorică și educa
tivă pentru mobilizarea mase
lor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea politicii partidului 
și guvernului. îndeplinindu-și 
cu tot mai mult succes rolul 
de școală a comunismului.

în continuare, raportul ara
tă că acest important rol al 
sindicatelor, în condițiile țâ
rii noastre, decurge din însăși 
natura orînduirii socialiste, in 
cadrul căreia clasa muncitoa
re este clasa conducătoare în 
stat, oamenii muncii au deve
nit liberi și stăpîni pe soar
ta lor, stăpîni ai țării, ai tu
turor bogățiilor ei și ai roade
lor muncii lor.

Aceste condiții au determi
nat schimbarea fundamentală 
a rolului și sarcinilor sindica
telor precum și a relațiilor 
dintre acestea și stat. între 
sindicate, ca organizația de 
masă cea mai largă a clasei 
muncitoare, și statul democrat- 
popular, ca principal instru
ment în mîinile clasei munci
toare pentru făurirea noii o- 
rînduiri sociale, există o de
plină unitate de interese, a- 
ceasta stînd la baza colaboră
rii lor active în înfăptuirea 
țelului unic al oamenilor mun
cii : construirea socialismului 
și comunismului.

Așa se explică faptul că în 
țara noastră sindicatele iau 
parte activă la întreaga viață 
politică, de stat, economică și 
social-culturală și contribuie 
cu toate forțele lor la dezvol
tarea și înflorirea patriei noas
tre socialiste.

Sindicatele participă din 
plin la elaborarea și înfăptui
rea planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale. De ase
menea toate problemele lega
te de îmbunătățirea condiții

turor oamenilor muncii în o- 
pera de construire a societății 
noi. Alianța muncitorească- 
țărănească s-a întărit necon
tenit, statul democrat-popular 
își îndeplinește cu succes ro
lul de instrument principal 
al clasei muncitoare în fău
rirea orînduirii socialiste. în
tregul popor romîn, oamenii 
muncii de toate naționalități
le din țara noastră muncesc 
cot la cot pentru dezvoltarea 
și întărirea patriei. S-a făurit 
și se dezvoltă neîncetat unita
tea politico-morală a poporu
lui în jurul partidului și gu
vernului.

Marcînd intrarea țării noas
tre într-o nouă etapă de dez
voltare, Congresul al IlI-lea 
al partidului a adoptat Direc
tivele cu privire la planul pe 
șase ani și schița programu
lui economic pe 15 ani. care 
deschid în fața poporului ro
mîn perspectivele luminoase 
ale desăvîrșirii construcției so
cialiste și trecerii treptate la 
construirea comunismului.

Subliniind că anii care au 
trecut de la cel de-al IlI-lea 
Congres al Sindicatelor sînt 
ani în care patria noastră a 
devenit mereu mai bogată, 
mai frumoasă și mai puterni
că, raportul înfățișează un ta
blou al succeselor de seamă 
obținute în dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei na
ționale, pe baza înfăptuirii po
liticii leniniste a partidului, de 
industrializare socialistă a ță
rii, de dezvoltare cu precăde
re a industriei grele — cu pi
votul ei construcția de mașini.

Poporul nostru este conști
ent că realizările sale de în
semnătate istorică se datoresc 
în primul rind faptului că in 
fruntea sa pășește un aseme
nea conducător încercat cum 
este Partidul Muncitoresc Ko
min, profund credincios atot
biruitoarei învățături marxist- 
leniniste și devotat cu trup și 
suflet intereselor vitale ale 
celor ce muncesc.

Succesele importante obținu
te in dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea perma
nentă a nivelului de trai al 
poporului sînt rodul muncii 
pline de abnegație și eroism 
a clasei muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității, care, 
prin activitatea lor entuziastă, 
înalță tet mai sus edificiul 
măreț al sotiaiitmclBL

De la tribuna Cengresslvi 
nostru trimitem tuturor ceMr 
e« muncesc din patria noastră 
un înflăcărat salut și le urăm 
din toată inima noi succese 
tn munca lor creatoare. însu
flețită de un fierbinte patrio
tism socialist !

lor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii sînt rezolva
te de organele de stat și eco
nomice în strinsă colaborare 
cu organele de conducere a 
sindicatelor. Toate legile și ho
tărîrile privitoare la aceste 
probleme sînt elaborate cu 
participarea directă a sindica
telor.

în raportul prezentat la cel 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat o înaltă 
apreciere activității sindicate
lor. arătînd că : „Ele desfă
șoară o rodnică activitate de 
mobilizare a celor ce muncesc 
la lupta pentru îndeplinirea 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, organizează 
participarea nemijlocită și tot 
mai activă a maselor munci
toare la conducerea economiei, 
Ia elaborarea și înfăptuirea 
măsurilor privind îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor muncii*4.

Această apreciere constituie, 
dragi tovarăși, pentru organi
zațiile sindicale și organele lor 
de conducere un puternic sti
mulent în activitatea de viitor 
și le mobilizează să aducă o 
contribuție sporită la lupta 
întregului popor pentru victo
ria deplină a socialismului în 
Republica Populară Romînă.

Arătînd că în perioada 
analizată, principalele efor
turi ale mișcării noastre sin
dicale au fost îndreptate spre 
mobilizarea maselor largi 
de oameni ai muncii la în
deplinirea prevederilor Direc
tivelor Congresului al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
privind dezvoltarea economiei 
naționale, raportul C.C.S. sub
liniază că sindicatele au adus 
o contribuție importantă la 
îmbunătățirea continuă a e- 
laborării planurilor economice 
de stat, la stabilirea unor cifre 
de plan mobilizatoare, înteme
iate pe posibilitățile reale ale 
întreprinderilor, stimulînd ini
țiativa maselor în descoperi
rea și valorificarea rezervelor 
interne din întreprinderi pen
tru creșterea producției, pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

Sub conducerea organelor de 
partid, sindicatele au desfășu
rat o activitate intensă pentru 
organizarea participării largi 
a maselor la dezbaterea pro
iectului de Directive ale Con
gresului al IlI-lea al Partidu

lui Muncitoresc Romîn cu pri
vire la planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și la schița planului 
economic de perspectivă pe 15 
ani. Zecile de mii de propu 
neri făcute de oamenii muncii 
cu acest prilej constituie o 
contribuție valoroasă la des
coperirea și punerea în valoa 
re a rezervelor economiei, ilus
trează importanța uriașă a 
participării maselor la elabo 
rarea planurilor de stat.

întrecerea socialistă, care 
s-a dovedit a fi una din me 
todeîe cele mai eficace de 
atragere a maselor muncitoare 
la îndeplinirea și depășirea 
planurilor economice, a stat 
tot timpul în centrul atenției 
sindicatelor. Ca rezultat al 
muncii rodnice, desfășurate de 
organele și organizațiile sin
dicale, raportăm Congresului 
că in țara noastră întrecerea 
socialistă cuprinde aproape 
1.400.000 de oameni.

Munca desfășurată de sindi
cate pentru organizarea și 
conducerea întrecerii socialiste 
a adus o contribuție de seamă 
la îndeplinirea de către oame
nii muncii a planului de pro
ducție în patru ani, în loc de 
cinci, la o serie de produse 
industriale principale, la creș
terea în I960 a productivi
tății muncii, calculată pe cap 
de muncitor, cu 48 la sută 
față de 1955. la reducerea pre
țului de cost in perioada 1956 
—1959. cu 12 la sută.

O mare amploare a luat în 
întrecerea socialistă acțiunea 
pentru realizarea de cît mai 
multe economii peste plan. 
Depășindu și an de an sarci
nile planificate pentru redu
cerea prețului de cost, oame
nii muncii au realizat în pe
rioada 1956—1959 economii ce 
totalizează aproape 21 miliar
de lei.

în cadrul întrecerii socialis
te se dezvoltă necontenit ini
țiativa creatoare a maselor 
muncitoare. Au apărut și s-au 
extins pe scară largă metode 
înaintate și acțiuni valoroase. 
Cu sprijinul cercurilor ASI.T? 
al fruntașilor în întrecere Și 
inovatorilor, sindicatele, îm
preună cu organizațiile U.T.M. 
au organizat cursuri speciale 
și schimburi de experiența ur
mate de deenonsga^i

lucru cta. state. In mneterea 
sooalistâ s-au format oameni 
minunați, adevaraț: maiștri ai 
profesiei lor. Cei aproape 
250.000 de fruntași ai întrece 
rii constituie un exemplu și 
un imbold pentru toți oamenii 
muncii și sînt înconjurați de 
stima întregului popor.

Dezvoltarea largă a întrece
rii socialiste deme as creară cu 
putere creșterea nivelului con
științei socialiste a celor ce 
muncesc, botărirea lor de a-?i 
tnsnji tehnica fi tehnologia 
înaintată. de a munci astăzi 
mai bine ca ieri, mii ce mai 
bine ea astăzi, de * dobindi 
ri de xi succese tot mai mari 
in dezvoltarea economică a 
țării.

însușindu-și critica făcută 
de Congresul al n-lea al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
min cu privire la carac
terul abstract și de paradă 
al unor consfătuiri de produc
ție. sindicatele au organizat 
în ultimii ani mai temeinic 
consfătuirile de producție, a 
căror importanță deosebită în 
atragerea maselor de munci
tori la conducerea activității 
economice a întreprinderilor 
a fost verificata in practică. 
Folosirea dreptului acordat 
consfătuirilor de producție de 
a adopta hetăriri — ir. confor
mitate cu legile statului și cu 
principiul conducerii unice 
administrative a întreprinde
rilor — a contribuit la ridica
rea rolului consfătuirilor în 
ce privește mai buna organi
zare a procesului de produc
ție și la creșterea rentabilită
ții întreprinderilor.

Sindicatele noastre au des
fășurat în ultimii ani o mai 
bună activitate organizatorică 
și educativă în vederea ridi
cării nivelului de cunoștințe 
tehnico-profesionale ale mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. în colaborare cu con
ducerile întreprinderilor, s-au 
organizat numai în primele 
opt luni ale acestui an peste 
8.600 cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale, la care 
au participat peste 300.000 de 
oameni ai muncii.

Masele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, mobilizați 
de sindicate, sub conducerea 
partidului, militează cu pa
siune pentru introducerea și 
extinderea în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale teh
nicii și științei. Mișcarea ino
vatorilor cuprinde în prezent 
aproape 45.000 promotori ai 
tehnicii avansate. Din 1955 
pînă în a doua jumătate a 
anului 1960 s-au aplicat în 
producție mai mult de 180.000 
de inovații, realizîndu-se eco
nomii în valoare de aproape 
un miliard și jumătate lei.

Tovarăși,

Pe măsura succeselor obți
nute în dezvoltarea economi
că a țării, partidul și guver
nul, al căror scop principal 
este creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, au 
îndreptat în această direcție 
importante mijloace materiale 

și fonduri bănești. în perioa
da anilor 1956—1960 peste pa
tru cincimi din venitul națio
nal au fost destinate fondului 
de consum ai populației

în condițiile țării noastre 
legătura indisolubilă dintre 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață 
ale celor ce muncesc se reflec
tă cu putere în conținutul 
contractelor colective ce se 
încheie anual între sindicate 
și conducerile întreprinderi
lor și care capătă putere de 
lege din momentul semnării 
lor. Sindicatele au desfășurat 
o activitate susținută pentru 

îmbunătățirea continuă a ccc- 
ținutului acestor contracte și 
au controlat permanent felul 
cum se realizează prevederile 
lor.

Partidul și r-vrr;’. acordă 
o atespe decsebitâ protecției 
muncii- Numai in perioada &~ 
mior 1955—1959 semestrul I 
al axului 1960 s-au cheltuit 
pentru protecția muncii circa 
2.2 miliarde lei. Consiliul 
Central al Sindicatelor și Co
mitetele Centrale ale uniuni
lor sindicatelor pe ramuri de 
producție au luat parte acti
vă la elaborarea legilor și ho
tărîrilor cu privire la tehnica 
securității, la protecția mun
cii. Comitetele sindicatelor 
organizează cu mai mult simț 
de răspundere controlul asu
pra felului cum se aplică și se 
respectă normele de protecție 
și de tehnica securității mun
cii.

O susținută activitate au 
desfășurat sindicatele în pe
rioada experimentării, în anii 
1957 și 1958. a măsurilor de 
îmbunătățire a sistemului de 
salarizare și normare a mun
cii pe baza respectării stricte 
a principiului leninist al co
interesării materiale, a cărui 
esență constă în retribuirea 
după cantitatea și calitatea 
muncii depuse. Respectarea 
cu consecvență a acestui prin
cipiu stimulează pe fiecare 
membru al societății să mun
cească după capacitatea sa, 
să-și pună aptitudinile crea
toare în slujba producției, să 
lupte continuu pentru crește
rea calificării sale, contribu
ind astfel la mărirea produc
tivității muncii.

în perioada anilor 1955—1960 
s-au obținut importante reali
zări în domeniul ocrotirii să
nătății, al prevederilor și asi
gurărilor sociale, pentru în
făptuirea cărora statul nostru 
a cheltuit peste 33 miliarde 
lei. Au fost construite și do
tate cu aparatură modernă 
numeroase unități medico-sa- 
nitare, numărul paturilor a- 
cestora a crescut de peste pa
tru ori față de 1938, iar al ca
drelor medicale de trei ori, 
situînd țara noastră printre 
primele zece țări din lume în 
ceea ce privește numărul de 
medici la mia de locuitori.

în scopul continuei ridicări 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, statul nostru demo
crat-popular a adus în anul 
1959 îmbunătățiri importante 
sistemului de pensionare. în 
felul acesta statol democrat- 
popular asigură celor care, 
după ani de muncă, au ajuns 
vîrsta pensionării, posibilita
tea de a trăi în condiții 
demne.

Ocrotirea sănătății oameni
lor muncii se realizează și prin 
trimiterea lor la tratament și 
odihnă în stațiunile balneo
climaterice. In perioada anilor 
1955—1960 au fost trimise a- 
nual în medie în stațiuni bal- 
neo-climaterice, numai prin 
asigurările sociale de stat, 
aproape 300.000 persoane.

Spre deosebire de țările ca
pitaliste, asigurările sociale 
din țara noastră se înfăptu
iesc în întregime pe seama 
statului și cuprind toate cate
goriile de salariați. Con

ducerea asigurărilor sociale de 
stat a fost încredințată sindi
catelor, ceea ce constituie pen
tru ele a sarcină de mare răs
pundere și este o expresie a 
rolului important ce-1 joacă 
mișcarea sindicală în statul 
nostru democrat-popular. Sin
dicatele au acumulat o expe
riență bogată în acest dome
niu și, sprijinindu-se pe un 
larg activ obștesc format din 
peste 235.000 membri de sin
dicat, asigură gospodărirea și 
folosirea tot mai judicioasă a 
fondurilor de asigurări sociale 
în interesul oamenilor muncii.

în scopul dezvoltării conti
nue a stațiunilor balneo-cli- 

materice și al îmbunătățirii 
condițiilor de tratament și 
odihnă ale oamenilor muncii, 
Consiliul de Miniștri și Consi
liul Central al Sindicatelor au 
botâzi: •.reeerea tuturor case
lor de odihnă și sana-oriaie în 
administrarea și gospodărirea 
sfaturilor populare- Aplicarea 
acestei hotăriri a dus la mări
rea capacității de tratament și 
odihnă a stațiunilor, la redu
cerea simțitoare a tarifelor, 
ceea ce a permis o reducere 
corespunzătoare a contribuției 
salariaților.

în continuare raportul re
levă că în ultimii ani s-a îm
bunătățit activitatea consilii
lor locale și a sindicatelor pe 
tărîmul organizării controlu
lui obștesc, care a fost extins 
și asupra activității unităților 
medico-sanitare, a sanatoriilor 
balneare și caselor de odihnă, 
în perioada aprilie-septembrie 
I960, peste 3000 echipe de 
control obștesc, din care au 
făcut parte mai mult de 10.000 
oameni ai muncii, au controlat 
circa 17.000 unități comerciale 
și de alimentație publică și 
sute de unități sanitare.

Tovarăși,

Mișcarea sindicală din țara 
noastră s-a putut dezvolta atît 
de puternic și să obțină suc
cese atît de însemnate în acti
vitatea sa datorită, în primul 
rînd, conducerii ei politice și 
ideologice de către Partidul 
Muncitoresc Romîn — detașa
mentul de avangardă al clasei 
muncitoare, călăuzitorul ferm 
și înțelept al poporului, forța 
conducătoare a societății noa
stre socialiste. Prin lupta sa 
îndelungată și neabătută pen
tru fericirea și bunăstarea ce
lor ce muncesc, partidul no
stru și-a cîștigat dragostea și 
încrederea nețărmurită a cla
sei muncitoare, a întregului 
popor. Politica sa justă, știin
țifică, exprimînd interesele și 
năzuințele lor cele mai fier
binți, a devenit cauza scumpă 
a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.

Am ascultat cu toții cu 
deosebită emoție cuvîntul de 
salut rostit în numele C.C. al 
P.M.R., de tovarășul Chivu 
Stoica. Salutul C.C. al parti
dului, pătruns de dragostea 
plină de căldură și de înalta 
apreciere a partidului, pentru 
imensa forță ș; capacitatea 
creatoare a clasei muncitoare, 
pentru contribuția sindicate
lor noastre la construirea so
cialismului, constituie un pu
ternic imbold și un îndrumar 
deosebit de prețios pentru ac
tivitatea noastră viitoare.

Permlteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele dvs., al întregu
lui activ și al tuturor membri
lor sindicatelor, să exprim 
profunda noastră recunoștință 
și să transmit caldele noastre 
mulțumiri Partidului Munci
toresc Romîn, Comitetului său 
Central în frunte cu iubitul 
nostru tovarăș — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru salutul 
adresat Congresului nostru și 
să-i asigurăm că în dezbate
rile și hotărîrile noastre, în 
întreaga activitate a sin
dicatelor în anii ce ur
mează, ne vom călăuzi cu 
hotărîre nestrămutată după 
înaltul îndemn și sfaturile în
țelepte ale partidului. Luptînd 
sub steagul său glorios, ne 

vom închina toate forțele, ca
pacitatea și energia măreței 
cauze a clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii :

Sarcinile sindicatelor în lupta 
pentru înfăptuirea 
planului de 6 ani

Tovarăși,

Istoricele hotărîri adoptate 
de Congresul al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
constituie un vast program 
de muncă și luptă al întregu
lui popor pentru dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste, 
pentru continua îmbunătățire 
a nivelului de trai al oameni
lor muncii, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Perspective și mai largi des
chide poporului nostru mun
citor schița programului de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe 15 ani.

„înfăptuind acest program 
— a arătat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — patria 
noastră va deveni în următo
rii 10-15 ani o țară industrială 
dezvoltată, cu o agricultură 
multilaterală și de înaltă pro
ductivitate ; bogățiile ei, puse 
in valoare de oamenii muncii, 
vor permite trecerea treptată 
de la principiul repartiției 
după muncă la repartiția după 
nevoi, asigurînd întregului po
por condiții de viață demne 
de epoca socialismului victo
rios și a construcției comunis- 
mului“.

înfățișînd apoi principalele 
prevederi ale acestui program 
de muncă pașnică, constructi
vă, raportul subliniază carac
terul său profund realist. E- 
xistă toate condițiile necesare 
pentru înfăptuirea lui. Avem 
o clasă muncitoare care și-a 
dovedit energia, combativita
tea și capacitatea creatoare, 
un popor harnic și priceput. 
Economia țării noastre a de
venit tot mai puternică și se 
află în plină dezvoltare. Sub
solul țării cuprinde mari bo
gății, care așteaptă să fie scoa
se la lumină și valorificate. 
Ne bucurăm de ajutorul dezin
teresa: al Uniunii Sovietice. Ne 
bizuim ce asemenea pe cola
borarea și întrajuiorarea fră
țească eu celelalte țări ale la
gărului socialist.

în etapa actuală, în fața 
sindicatelor stă ca principală 
sarcină desfășurarea unei sus
ținute munci organizatorice și 
educative în rindurile maselor 
largi de oameni ai muncii în 
vederea mobilizării lor la lupta 
pentru înfăptuirea marilor 
obiective ale planului de șase 
ani, de dezvoltare a economiei 
naționale și de ridicare a 
bunei stări a poporului.

O amplă parte a raportului 
subliniază sarcinile concrete, 
specifice ce revin sindicatelor 
din principalele ramuri ale in
dustriei și agriculturii, din con
strucții, din instituțiile cen
trale și locale de stat și eco
nomice pentru realizarea pre
vederilor planului de 6 ani.

în fața Comitetelor centrale 
ale uniunilor sindicatelor stă 
sarcina de a contribui și mai 
activ la elaborarea planurilor 
de producție pe ramuri, să a- 
nalizeze periodic împreună cu 
ministerele stadiul realizării 
acestora.

în domeniul întrecerii so
cialiste, principalele obiective 
trebuie să fie și pe viitor creș
terea productivității muncii, 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de reducere a prețului 
de cost și a cheltuielilor de 
circulație, îmbunătățirea cali
tății producției, realizarea de 
economii bănești și materiale 
peste cele planificate.

Criticînd lipsurile care frî- 
nează desfășurarea întrece
rii socialiste, raportul a- 
rată că în unele întreprin
deri se stabilesc obiecti
vele întrecerii socialiste fără 
a se ține suficient seama de 
condițiile concrete existente și 
de sarcinile cele mai impor
tante ale colectivului de mun
că respectiv. Conducerile 
unor ministere și organizații 
economice modifică, în cursul 
anului, indicii de bază ai 
planului de producție cum s-a 
întâmplat la Uzinele „Mao 
Țze-dun“, sau includ în plan 
angajamentele luate de mun
citori de a da economii peste 
cele planificate, cum s-a pro
cedat la Uzinele „Gheorghi 
Dimitrov“. De asemenea, con
stituie o frînă în dezvoltarea 
întrecerii socialiste faptul că 
unele ministere și direcții ge
nerale nu asigură la timp și 
în bune condițiuni aprovizio
narea tehnico-materială a tu
turor întreprinderilor în ve
derea îndeplinirii ritmice a 
planului de producție.

Comitetele sindicatelor, îm
preună cu conducerile tehni- 
co-administrative ale între
prinderilor, secțiilor și cu 
maiștrii, trebuie să organizeze 
mai bine aprovizionarea teh
nico-materială a fiecărui loc 
de muncă, să organizeze mai 
temeinic studierea și însușirea 
de către muncitori, ingineri și 
tehnicieni a experienței avan
sate a fruntașilor întrecerii.

Este necesar ca în centrul 
atenției organelor și organiza
țiilor sindicale să se afle și de 
acum înainte, ca obiectiv per- 

victoria deplină a socialismu
lui în scumpa noastră patrie 
și statornicirea unei păci trai
nice în lume.

manent, ridicarea întregii 
mase a muncitorilor la nivelul 
realizărilor medii ale frunta
șilor. în cadrul întrecerii so
cialiste pe întreprindere, sin
dicatele trebuie să se preocupe 
mai mult de extinderea între
cerii pe profesii, formă de în
trecere care stimulează puter
nic ridicarea calificării munci
torilor și schimbul de expe
riență între muncitorii din a- 
ceeași profesie.

Consiliile sindicale regionale 
și consiliile locale ale sindica
telor sînt datoare să urmă
rească în permanență felul 
cum se stabilesc și se îndepli
nesc angajamentele în fiecare 
întreprindere aflată în în
trecere, să răspîndească și să 
generalizeze operativ expe
riența întreprinderilor frun
tașe și metodele lor de mun
că, să organizeze în mod ope
rativ ajutorarea întreprinderi
lor rămase în urmă.

Acordarea titlului de frun
taș în întrecerea socialistă 
trebuie să se bazeze pe o a- 
naliză serioasă a rezultatelor 
dobîndite de fiecare partici
pant la întrecere în îndeplini
rea și depășirea angajamen
telor luate privind mai ales 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității pro
duselor.

Comitetele centrale ale uni
unilor sindicatelor și conduce
rile ministerelor, care, din Pă
cate, își limitează deseori pre
ocupările în legătură cu în
trecerea socialistă pe ramură 
numai la cercetarea birocrati
că a documentației legate de 
acordarea steagului de între
prindere fruntașă pe ramură, 
trebuie să analizeze Pe între
gul parcurs mersul întrecerii, 
să anunțe periodic rezultatele 
acesteia spre a întări spiritul 
de emulație între colectivele 
cin întreprinderile aflate în 
întrecere.

Pentru stimularea particî- 
panților la întrecerea socia
listă este necesar să se țină 
o evidență cît mai clară, mai 
simplă și operativă a rezulta
telor obținute și să se asigure 
o largă publicitate a lor, în 
așa fel îneît zilnic, decadal 
sau lunar (după condițiile spe
cifice ale procesului de pro
ducție) să se poată cunoaște 
de către întregul colectiv al 
întreprinderii stadiul realiză
rii angajamentelor luate.

Cu toate rezultatele bune 
obținute pînă acum în organi
zarea consfătuirilor de pro
ducție de către sindicate, sînt 
cazuri cînd unele consfătuiri 
pe secții și locuri de muncă 
se reduc la simple ședințe de 
comunicare a sarcinilor de 
plan, cînd problemele puse 
în discuția consfătuirilor nu 
sînt suficient studiate.

în vederea pregătirii temei
nice a consfătuirilor de pro
ducție este necesar să se for
meze colective compuse din 
muncitori fruntași, ingi
neri, tehnicieni, economiști, 
care să studieze în prealabil 
problemele ce urmează a fi 
dezbătute și să vină cu pro
puneri concrete privind rezol
varea acestora. Comitetele 
sindicatelor au datoria să 
sprijine conducerile întreprin
derilor în aplicarea hotărîri
lor luate în consfătuirile de 
producție și să raporteze în 
cadrul consfătuirilor urmă
toare cum au fost ele înde
plinite.

Este necesar să luăm mă
suri pentru extinderea expe
rienței bune dobîndite în or
ganizarea consfătuirilor de 
producție pe secții, începînd 
cu secțiile de la sfîrșitul pro
cesului tehnologic. De aseme
nea, va trebui extinsă organi
zarea consfătuirilor de pro
ducție comune — ale colective
lor de muncă din șecțiile ce 
colaborează la realizarea unui 
produs.

Relevînd rolul important pe 
care-1 are mișcarea inovatori
lor în introducerea tehnicii 
noi în producție, raportul ara
tă că nu de puține ori studie
rea propunerilor de inovații se 
face într-un timp prea lung, 
se întârzie aplicarea celor ac
ceptate. Asemenea cazuri 
sînt în unele întreprinderi 
ale Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, ale 
Departamentului Construcții
lor și ale Ministerului In
dustriei Bunurilor de Con
sum. Comitetele sindicate
lor trebuie să organizeze con
cursuri de inovații pe între
prinderi, regiuni și ramuri de 
producție, precum și un con
trol obștesc susținut asupra 
aplicării inovațiilor și recom
pensării inovatorilor. Consiliul 
Central al Sindicatelor, comi
tetele centrale ale uniunilor, 
împreună cu Comitetul de Stat 
pentru Tehnica Nouă, vor tre
bui să stabilească reguli mai 
precise care să asigure studie
rea și avizarea operativă a ino
vațiilor, precum și acordarea 

recompenselor ce se cuvin in
ventatorilor si inovatorilor.

Cu mai multă atenție trebuie 
să se ocupe sindicatele de creș
terea calificării tinerilor mun
citori, conlucrmd cu conduce
rile întreprinderilor și organi
zațiile U.T.M., pentru crearea 
unor condiții cît mai bune în 
însușirea temeinică de către 
tinerii muncitori a tainelor 
meseriei pe care și-au ales-o. 
în fața sindicatelor stă in con
tinuare sarcina de a asiguiV 
creșterea numărului muncitj^ 
rilor care să studieze în învăța, 
mîntul mediu și superior, se
ral și fără frecvență și crearea 
unor cît mai bune condiții de 
învățătură pentru aceștia.

Tovarăși,

în țara noastră ca și în ce
lelalte țări ale sistemului eco
nomic mondial al socialismu
lui, dezvoltarea continuă a 
producției are ca scop funda
mental satisfacerea tot mai 
deplină a nevoilor materiale și 
culturale ale celor ce muncesc. 
Acesta este principalul țel al 
politicii partidului și statului 
nostru.

In Directivele Congresului 
partidului se prevăd, o 
cu sarcina dezvoltării 
tuoase ale economiei națî^xâ- 
le, măsuri importante pentru 
îmbunătățirea necontenită a 
condițiilor de muncă și de 
trai ale poporului munci
tor. Viața omului muncii 
din țara noastră va deveni 
pe zi ce trece tot mai bună, 
mai plină de satisfacții atît in 
orele <le muncă cît și în 
timpul destinat recreării și 
odihnei.

Sindicatele noastre, desfășu- 
rind o intensă activitate or
ganizatorică și cultural-educa
tivă pentru înfăptuirea preve
derilor planului pe 1960—1965, 
vor participa în același timp 
activ la îndeplinirea măsuri
lor îndreptate spre crearea 
unor condiții de muncă și trai 
mai bune pentru cei ce mun
cesc.

O atenție continuă va tre
bui să acordăm elaborării șl 
aplicării prevederilor contrac- 
telor colective.

Sindicatele au datoria să 
organizeze mai bine controlul 
obștesc asupra aplicării mă
surilor de protecție a muncii 
Institutul nostru de protecția 
muncii nu a cercetat întotdea
una probleme de interes repu
blican ale căror soluții să poa. 
tă fi aplicate în toate între
prinderile. Ministerele și sfa
turile populare care au insti
tute de proiectare, comitetele 
centrale ale uniunilor sindica. 
telor și Inspecția tehnică pen. 
tru protecția muncii au obli
gația de a veghea ca proiec
tarea și construirea obiective
lor industriale prevăzute îi 
planul de șase ani să se faci 
cu respectarea tuturor nor 
melor de protecție a muncii

Comitetele centrale ale uni 
unilor sindicatelor pe ramură 
împreună cu conducerile mi 
nisterelor respective, precun 
și comitetele sindicatelor ș 
conducerile întreprinderilor 
trebuie să asigure și Pe viito: 
respectarea strictă a sistemu 
lui de salarizare și normări 
a muncii, precum și a crite 
riilor stabilite pe baza căr<^ 
se acordă premii pentru înde 
plinirea sarcinilor de produc 
ție. să urmărească mărirea e 
ficienței sistemului tarifai 
justa lui diferențiere.

Folosind experiența acumu 
. lată pînă acum în activitate 
de asigurări sociale, organ el 
de conducere ale sindicatelo 
trebuie să îmbunătăteasc 
necontenit gospodărirea fon 
durilor de asigurări social 
care vor creste an de an.

Comitetul central al uniun: 
sindicatelor din instituțiile sa 
nitare, sindicatele din acest 
instituții au datoria să depun 
eforturi mai susținute în ve 
derea dezvoltării în rînduri! 
întregului personal medico-sa 
nitar a unei atitudini pline d 
grijă față de sănătatea popu 
lației. Considerăm că Minis 
terul Sănătății și Prevederiîp 
Sociale ar trebui să analizejz 
și să ia măsuri pentru o ms 
justă repartizare a cadrelo 
medicale de diferite speciali 
tăți în scopul asigurării uno 
condiții tot mai bune de asis 
tență medicală în centrel 
muncitorești.

~^5cini sporite revin organe 
lor sindicale îr legătură ci 
trimiterea la odihnt trata 
ment a oamenilor muncii 
Consiliul Central al Sindicate 
lor, trebuie să asigure, p> 
baza unei planificări judi 
cioase și a unui control ma 
riguros, creșterea, an de an, ; 
numărului de oameni ai mun 
cii trimiși la tratament și o 
dihnă în stațiunile balneo-cli 
materice.

Sindicatele vor trebui să si 
bcupe mai îndeaproape și ma 
bine de felul cum se acordi 
pensiile, veghind asupra res 
pectării stricte a legilor în vi 
goare.

Consiliul Central al Sindica 
telor are sarcina să îndrumi 
și să urmărească sistematii 
modul în care consiliile sindi 
cale regionale și locale, corni 
tetele sindicatelor din între
prinderi și instituții organi
zează controlul obștesc asupra

(Con.tin.ware în pag. 3-a)
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Raportul de activitate al Consiliului Central al Sindicatelor 
la cel de-al IV-lea Congres al Sindicatelor

prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol
(Urmare Aia pag. 2.a)

activității unităților de deser
vire a populației și asupra fe
lului cum se repartizează de 
către sfaturile populare locu
ințele construite din fondurile 
întreprinderilor. Dezvoltarea 
conlucrării cu comitetele de 
femei va contribui la îmbu
nătățirea și lărgirea controlu
lui obștesc.

O preocupare mai mare vor 
trebui să aibă organizațiile și 
organele sindicale față de ac
tivitatea consiliilor de jude
cată. Ele vor trebui să asigure 
îmbunătățirea activității sin
dicale în domeniul aplicării 
și respectării legislației mun
cii, al întăririi continue a dis
ciplinei în muncă, al apărării 
avutului obștesc și al respec
tării regulilor de conviețuire 
socialistă.

Raportul arată că sfera de 
preocupări a sindicatelor s-a 
lărgit considerabil în ultimul 
timp. Au crescut atribuțiile și 
sarcinile lor în atragerea largă 
a oamenilor muncii la planifi
carea, organizarea și condu
cerea producției și la îndepli
nirea planurilor economice de 
stat, la elaborarea șl înfăptui
rea măsurilor de îmbunătățire 
continuă a condițiilor de mun
că și de trai ; la efectuarea 
controlului obștesc asupra 
condițiilor de muncă, admini
strării și repartizării locuințe
lor, asupra activității unități
lor comerțului de stat, can
tinelor, instituțiilor medico- 
sanitare și asupra altor dome
nii ale deservirii populației. 
Ele au un rol deosebit de în
semnat în educarea socialistă 
a maselor, în organizarea unor 
forme obștești de influențare 
a celor ce încalcă normele 
vieții sociale și contravin mo
ralei și dreptului socialist

Să îmbunătățim necontenit 
activitatea culturabeducativâ 

de masă
Tovarăși,

Sindicalele, indeplinlndn-și 
tot mai bine, sub directa inri- 
urire ideologică a partidului, 
rolul de școală a comunismu
lui. și-au adns eontribnția la 
nașterea și dezvoltarea unei 
morale noi, socialiste, in ria
dul oamenilor muncii, a noii 
atitudini față de muncă și de 
interesele obștești, la educa
rea maselor largi în spiritul 
patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar.

Mijloacele materiale ale sin
dicatelor pentru desfășurarea 
activității cultural-educative 
s-au dezvoltat an de an. Nu
mai între 1955—1960 au fost 
construite și amenajate 100 
cluburi noi, au fost instalate 
peste 1 000 stații de radioam
plificare, a crescut fondul de 
cărți al bibliotecilor sindicale 
care numără acum circa 
10 milioane volume.

Îmbunătățirea conținutului 
muncii culturale a sindicate
lor, ridicarea ei calitativă se 
reflectă în faptul că activita
tea cluburilor, caselor de cul
tură și a celorlalte instituții 
culturale ale sindicatelor esta 
mai adecvată condițiilor spe
cifice din întreprinderi și in
stituții și mai strîns legată 
de problemele concrete ce 
preocupă pe muncitori, tehni
cieni și funcționari.

Sindicatele. împreună cu 
organizațiile Uniunii Tinere, 
tului Muncitor, au adus o con
tribuție însemnată în atrage
rea unui număr tot mai mare 
de muncitori la cursurile in- 
vățămintului mediu și supe
rior sera] și fără frecvență, 
îngrijindu-se totodată de crea
rea unor condiții de studiu 
cît mai bune pentru cei ce 
urmează aceste cursuri. Ca 
urmare. în anul de învățămînt 
1960—1961 peste 164.000 tova
răși s-au înscris la învăță, 
mîntul seral și fără frecvență.

Merită relevate rezultatele 
obținute în dezvoltarea con
tinuă în acești ani a mișcării 
artistice de amatori. De la 
cel de-al Hl-iea Congres al 
Sindicatelor și pină la sfîrși- 
tul anului 1959 formațiile ar
tistice de amatori au prezen
tat peste 350.000 spectacole. 
Important este și faptul că a 
crescut nivelul măiestriei ar
tistice a acestor formații, din 
care s-au ridicat reale talente, 
că s-a îmbogățit repertoriul 
lor, devenind mai legat de 
viața fabricilor și uzinelor.

Deși. în general, munca cul- 
tural-educativă desfășurată de 
sindicate s-a îmbunătățit, mai 
sînt organe și organizații sin
dicale care se preocupă într-o 
măsură insuficientă de îmbo
gățirea cunoștințelor lor poli
tice, ideologice, tehnico-știin- 
țifice și de cultură generală 
ale oamenilor muncii, subapre- 
ciind însemnătatea acestor 
sarcini.

Toate sindicatele trebuie să 
ia măsuri în vederea conti- 
nuiei îmbunătățiri a activi
tății educative, aceasta cu 
atît mai mult cu cît în 
noua etapă în care a pășit 
țara noastră, crește imens rolul 
factorului conștient, capătă o 
importanță deosebită și mereu 
crcscîndă problemele dezvol
tării conștiinței socialiste, a 
atitudinii socialiste față de 
muncă și bunul obștesc, ridi
cării nivelului de cultură ge
nerală și de calificare profe
sională a oamenilor muncii.

Activitatea cultural-educa.

Toate acestea evidențiază 
tabloul activității vaste, mul
tilaterale, desfășurate de sin
dicatele noastre ca cele mai 
largi organizații de masă ale 
clasei muncitoare Pe toate 
planurile vieții sociale. Pe 
măsura înaintării pe drumul 
socialismului, a trecerii trep
tate a unor atribuții 'ale orga
nelor de stat în competența 
organizațiilor obștești, a creș
terii participării maselor la 
rezolvarea treburilor de stat, 
rolul sindicatelor crește și 
mai mult în viața societății 
noastre.

Sporirea rolului ,și a impor
tanței sindicatelor constituie o 
expresie grăitoare a lărgirii 
continue a democratismului 
orînduirii noastre sociale, în 
care clasa muncitoare este 
clasa conducătoare.

Viața însăși demască și spul
beră calomniile propagandei 
imperialiste și ale tuturor ce
lor ce o slujesc, la adresa sin
dicatelor din țara noastră, ca
lomnii care au drept scop să 
ponegrească realitățile din ță
rile socialiste, să abată clasa 
muncitoare din țările capita
liste de la lupta sa dreaptă 
pentru condiții mai bune de 
muncă și de viață, să slăbeas
că unitatea sindicatelor și să 
le subordoneze intereselor ca
pitalului monopolist.

Masele muncitoare din țări
le capitaliste, sindicatele lor, 
se conving pe zi ce trece pe 
baza propriei iar experiențe 
că numai pe calea luptei revo
luționare, prin întărirea uni
tății de acțiune împotriva ca
pitalismului își pot îmbunătăți 
condițiile de muncă și de via
ță, își pot menține drepturile 
cîștigate cu jertfe grele și pot 
cuceri altele noi, care se cu
vin pe deplin celor ce sint 
creatorii tuturor bunurilor 
materiale ale societății.

tivă a comitetelor sindicatelor 
trebuie să ajute pe oamenii 
muncii în cunoașterea temei
nică a obiectivelor programu- 
hii partidului, privind dezvol
tarea economică a țârii, să le 
explice importanța Pe care o 
are participarea fiecăruia din
tre ei la descoperirea și pu
nerea în valoare a tuturor re
zervelor interne existente în 
întreprinderea în care lucrea
ză.

Ca urmare a dezvoltării e- 
conomiei, in anii 1960—1965 
rindurile saiariaților vor creș
te cu încă un xnilion de oa
meni. Sarcina noastră este de 
a ne îndrepta in mod deosebit 
atenția spre educarea acestor 
no; contingente de muncitori 
și funcționari.

Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romin. a 
atras atenția asupra necesită
ții de a se folosi din plin pu
ternicul instrument de educa
ție socialistă pe care îl repre
zintă așezămintele de cultură 
și artă, organizînau-se in fie
care club, cămin, casă de cul
tură. o activitate bogată și a- 
trăgătoare, cu o sferă de cu
prindere tot mai largă. In 
această privință, Consiliului 
Central al Sindicatelor îi re
vine sarcina de a acorda un 
ajutor mai mare decît pină 
acum consiliilor locale și co
mitetelor sindicatelor in con
ducerea cluburilor și caselor 
de cultură și îmbunătățirea 
conținutului programelor lor 
de activitate.

Propaganda prin conferințe 
trebuie apropiată mai mult de 
nevoile și cerințele colective
lor din întreprinderi și institu
ții, de nivelul de înțelegere 
ai fiecărei categoni de audi
tori în parte. De asemenea, e 
necesar ca programele pe baza 
cărora iși desfășoară activita
tea universitățile muncitorești 
și lectoratele să fie orientate 
în și mai mare măsură spre 
tratarea problemelor tehnice, 
economice și de producție ale 
Întreprinderilor.

Sindicatele din întreprinderi 
și instituții împreună cu or
ganizațiile U.T.M., trebuie să 
dezvolte necontenit activitatea 
de educare în spiritul dra
gostei față de patria socialistă, 
față de Partidul Muncitoresc 
Romin. in spiritul internațio
nalismului proletar și solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc, să militeze activ 
pentru dezvoltarea conștiinței 
noi, socialiste, și să combată 
vechile deprinderi lăsate moș
tenire de educația și morala 
burgheză, atitudinea înpoiată, 
prejudecățile și misticismul, 
orice manifestări ale naționa
lismului, șovinismului, cosmo
politismului.

în cadrul muncii culturale 
este necesar să se acorde o 
mai mare atenție problemelor 
educării oamenilor muncii în 
spiritul dragostei de artă și 
frumos, atragerii lor într-un 
număr tot mai mare la acti
vitatea artistică, îmbogățirii 
conținutului și ridicării nivelu
lui repertoriului formațiilor 
artistice de amatori.

în continuare, raportul evi
dențiază inițiativa Uniunii 
Compozitorilor de a trimite 
compozitori și dirijori în fa
brici și pe șantiere, relevă în
datorirea oamenilor de artă și 
literatură de a crea mai multe 
opere consacrate vieții noi. 
Sînt apoi subliniate principa
lele sarcini ale presei sindi
cale.

Comitetele sindicatelor tre
buie să considere problemele 
culturii fizice și sportului ca 
o parte integrantă a activită

Stil și metode de muncă 
la nivelul marilor sarcini

Tovarăși,
Contribuția de seamă adusă 

de mișcarea noastră sindicală 
în perioada dintre cele două 
Congrese la dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea 
bunăstării populației a fost 
posibilă datorită faptului că 
sindicatele și*au îmbunătățit 
activitatea organizatorică și e- 
ducativă, a crescut capacitatea 
lor de cuprindere, de organi
zare și mobilizare a maselor 
in lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

Consiliul Central al Sindica
telor, insușindu-și critica făcu
tă de Congresul al II-’.ea al 
Partidului Muncitoresc Romin 
cu privire la deficiențele se
rioase ce se manifestau in ac
tivitatea sindicatelor, a luat 
o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea stilului și metode
lor de muncă, muțind tot mai 
mult centrul de greutate al 
întregii activități suxncale 
in întreprinderi și instituții, 
ta mijlocul muncitorilor, teh
nicienilor. inginerilor și func
tion arilor. acolo unde pulsează 
viața, unde se decide soarta 
planuruor de producție.

Raportul arată rezultatele 
pozitive ale hotărârii din ia
nuarie 1960 a C C5. privind 
înființarea de sindicate pe în
treprinderi, instituții și comu
ne; constituirea de uniuni care 
să reunească toate sindicatele 
dintr-o ramură sau mai multe 
ramuri economice sau admi
nistrative înrudite, organ marea 
consiliilor reș.or.ale S» .ocale 
ale sindicatelor Aceste mă
suri organizatorice au contri
buit la îmbunătățirea activită
ții generale a sindicatelor.

De asemenea, rapcrvul su
bliniază realizările ta îmbună
tățirea controlului executării 
hotăririlor organelor super, oa
re, ta îndrumarea concretă ta 
muncă a orgarrelor și orgaai- 
■ațuîor smc.cale, ta întărirea 
v.etu interne a organizațiilor 
ăndicaje. ta munca de creș
tere și perfecționare a cadre
lor.

In continuare ta raport se 
arată că cu toate rezultatele 
incontestabile obținute ta îm
bunătățirea muncii organiza
torice a sindicatelor, mai a- 
vem încă în acest domeniu 
unele lipsuri care se mani
festă îndeosebi ta persistența 
unor metode birocratice in 
stilul de muncă, insuficienta 
operativitate ta rezolvarea u- 
nor probleme.

Secțiiie Coral: ui ui Central 
nu reușesc tacă să aprofun
deze tatotdre una problemele 
principale din domeniul lor 
de activitate, iar uneori nu se
sizează La timp fenomenele 
noi și experiența înaintată din 
munca organizațiilor sindicale.

în activitatea Consiliului 
Central al Sindicatelor, a Pre
zidiului și Secretariatului său, 
deși în ultimii ani au survenit 
îmbunătățiri simțitoare, mai 
persistă totuși anumite defi
ciențe care se manifestă în
deosebi prin cunoașterea și re
zolvarea cu întirziere a unor 
probleme importante ce stau 
în fața mișcării sindicale, 
prin lipsuri în domeniul se
lecționării. creșterii și promo
vării cadrelor și prin îndru
marea insuficientă a activită
ții cultural-educative.

Toate acestea - subliniază 
raportul — arată cît de înte
meiată este critica făcută de 
Congresul al IlI-iea al Parti
dului Muncitoresc Romîn pri
vind lipsurile ce se mai ma
nifestă în activitatea noastră.

Pentru a asigura îndeplini
rea cu succes a sarcini ior tot 
mai mari și de răspundere ee 
ne stau în față, trebuie să îm
bunătățim permanent activi
tatea organizatorică a sindica
telor, stilul și metodele noa

Pentru întărirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare 

din întreaga lume, 
pentru pace și progres social
Tovarăși,
Trăim o epocă măreață — 

epoca celor mai profunde 
transformări din viața omeni
rii. Caracteristica dominantă a 
întregii dezvoltări istorice este 
uriașa creștere a forțelor so
cialismului și păcii din lumea 
întreagă, neîntrerupta întărire 
a sistemului mondial socialist 
și strălucitele sale succese în 
întrecerea economică cu capi
talismul, destrămarea colonia 
lismului ajuns în pragul lichi
dării totale, apariția de noi 
state care se pronunță pentru 
o politică de pace, amploarea 
fără precedent a luptei P° 
poarelor pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Subliniind că au apus tim
purile cînd puterile imperia
liste puteau întreprinde nepe
depsite acțiuni provocatoare 
împotriva altor state și să dez
lănțuie războaie, raportul ara
tă că întreaga dezvoltare a so
cietății contemporane are loc 
sub influența determinantă a 
schimbării raportului de forțe 
pe plan mondial și a conti
nuei sale accentuări în favoa
rea socialismului și păcii, toc
mai pe această bază fiind în 
zilele noastre pe deplin posi

ții lor, un mijloc important de 
întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de folosire în mod plă
cut și util a timpului lor liber.

stre de muncă, să întărim și 
mai mult legăturile organelor 
conducătoare ale sindicatelor 
cu masele largi ale celor ce 
muncesc.

Raportul subliniază în con
tinuare importanța îmbunătă
țirii continue a îndrumării și 
controlului executării hotări- 
rilor, a întăririi necontenite a 
legăturilor organelor de con
ducere ale sindicatelor cu 
masa membrilor de sindicat, 
a pregătirii temeinice a adu
nărilor și conferințelor sindi
cale.

Trebuie să veghem și pe vii
tor ca fiecare organizație și 
organ sindical să respecte cu 
strictețe democrația muncito
rească. chezășie sigură a cre
șterii participării creatoare a 
masei membrilor de sindicat 
la activitatea sindicală, la ob
ținere® de realizări tot mai 
însemnate ta munca sindica
telor.

Consiliul Central, organele 
conducătoare locale ale sindi
catelor. stat datoare să a- 
eorde o atenție deosebită îm
bunătățirii continue a muncii 
cu activul sindical. Ele tre
buie să se sfătuiască cu acti
vul lor asupra tuturor pro- 
bVemelor importante ale acti
vității sindicale, să-l atragă în 
mod sistematic la studierea și 
rezolvarea lor. să se ocupe cu 
grijă și cu perseverență de 
creșterea nivelului politic, 
cultural și de îmbogățirea ex
perienței sale practice.

Din rindurile acestui activ 
va trebui să promovăm la 
muncă de conducere în orga
nele sindicale tovarăși cu 
perspective de dezvoltare, 
care au dovedit prin fapte 
concrete devotamentul față de 
regimul democrat - popular, 
luptă cu pasiune pentru în
făptuirea sarcinilor încredin
țate. sint strîns legați de mase 
și se bucură de Încrederea oa
menilor muncii.

Consiliul Central al Sindi
catelor va trebui să elaboreze 
un plan de perspectivă pentru 
creșterea nivelului de cuno
ștințe politice, economice și 
tehnice ale activiștilor și 
pentru formarea de noi ca
dre, capabile să rezolve cu 
succes sarctaile crescinde ale 
mișcării sindicale.

Tinînd seama de sarcinile 
msri ce revin mișcării sindi
cal? ta noua etapă de dez
voltare ta care a intrat țara 
noastră, de schimbările ee au 
survenit in activitatea organi
zatorică a rindicatetor. Consi
liul Central al Sindicaîciar a 
elaborat proiectul unui nou 
•tanre. p? care fl svpvne spre 
dezbatere și aprobare ce’ui 
de-al iV-lea Congres al Sid- 
diralder.

Prevederile proiectului rou- 
lui statut au la baza gcpera- 
lizarea și sistematizarea ex- 
penerțe» dob'.rdite de rt^ca. 
rea sindicală ta perrcsda 
dmtre cele două congrese, asi
gură iărgirea demc-crar-smuiui 
in viața organizațiitar sindi
cale. reflectă grija continuă a 
mișcării sindicaie față de 
membrii săi. ale căror drep
turi se împletesc In mod or
ganic cu îndatoririle c< le au 
față de organizația din care 
fac parte, asigură aplicarea și 
mai consecventă a principiului 
centralismului cemocrac — 
principiu călăuzitor ai struc
turii organizatorice a mișcării 
sindicale — precum și a prin
cipiului locului de producție 
și a! ramurii de producție.

Proiectul noului statut a 
fost primit cu deosebit interes 
de către membrii sindicatelor, 
de masele cele mai largi de 
oameni ai muncii. Cu prilejul 
dezbaterilor ce au avut loc în 
adunările sindicale au luat 
cu vin tul aproape 300.000 to
varăși.

bilă. realistă, preîntâmpinarea 
unui nou război.

Raportul subliniază însem
nătatea istorică a propunerilor 
guvernului sovietic prezentate 
de tovarășul N. S. Hnșdov 
la a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, controlată, lichidarea de
finitivă a sistemului colonial, 
precum și contribuția activă a 
delegației Republicii Populare 
Romine, în frunte cu tovară 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
pentru promovarea principii 
lor coexistenței pașnice și asi
gurarea păcii în lume.

Sindicatele, toți oamenii 
muncii din țara noastră — 
arată raportul — sprijină din 
toata inima și cu fermitate de 
neclintit politica externă a 
partidului și guvernului, cu 
convingerea fermă că ea răs
punde atît intereselor vitale 
ale poporului romîn, cît și ale 
celor ce muncesc din toate 
țările.

Clasa muncitoare, clasa cea 
mai înaintată a societății con- 
temnorann este în prezent nu 
numai principala promotoarea 
progresului social, ci și forța 
viguroasă, capabilă să uneas
că în jurul ei masele cele mai 

largi în lupta pentru izbăvirea 
omenirii ae militarism și ca
tastrofe sîngeroase, pentru a- 
păraroa păcii mondiale.

în condițiile actuale, devine 
imperios necesară realizarea 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare și sindicatelor din 
lumea Întreagă, pe baza inte- 
rrsnlui major și comun al 
salvgardării păcii. Aceasta are 
o importanță imensă, căci îm
potriva unei clase muncitoare 
internaționale unite, a unui 
front comun al tuturor forțelor 
interesate în apâi'area păcii, 
orice planuri agresive sînt sor
tite eșecului.

Credincioasă principiului in
ternaționalismului proletar, 
mișcarea sindicală din țara 
noastră întreține legături de 
colaborare cu sindicate și oa
meni ai muncii din peste 70 
de țări. Ea dezvoltă re
lațiile frățești cu sindica
tele din Uniunea Sovietică 
a căror vastă experiență con
stituie un bogat izvor de în
vățăminte pentru sindicatele 
din țara noastră. Se lărgesc 
necontenit legăturile de cola
borare tovărășească cu sindi
catele din celelalte țări ale la
gărului socialist. în ultimii 
ani s-au intensificat și au de
venit tot mai rodnice schim
burile de delegații între sin
dicatele noastre și sindicatele 
din U.R.S.S. și din celelalte 
țări socialiste.

Sindicatele din Republica 
Populară Romînă afiliate la 
Federația Sindicală Mondială, 
tacă de la înființarea ei, spri
jină oi fermitate activitatea 
acesteia îndreptată spre fău
rirea și întărirea unității de 
acțiune a sindicatelor, în lupta 
pentru apărarea intereselor e- 
conomice și sociale ale celor 
ce muncesc din țările capita
liste. dependente și coloniale, 
pentru menținerea și consoli
darea păcii in lume.

înfățișând acest tablou al le
găturilor internaționale largi 
ale mișcării noastre sindicale, 
raportul arată că sindicatele 
din Republica Populară Rc- 
mtaă și-au manifestat solida
ritatea și simpatia caldă față 
de lupta sindicatelor și came- 
ntior muncii din țările capi
taliste împotriva exploatării și 
asupririi. cu lupta popoarelor 
din tinerele sta4e indepen
dente pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
progres economic și social, cît 
și a popoarelor care luptă pen
tru independență și suverani
tate națională. Sindicatele 
noastre vor milita și pe viitor 
pentru strângerea continuă a 
relațiilor de prietenie cu sin
dicatele și oamenii muncii din 
țările balcanice și zona Mării 
Adriatice. interesați ta trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii. în rindurile oa
menilor muncii din țara noa
stră găsește un puternic ecou 
lupta eroică a popoarelor A- 
mericzi Latine. însuflețite de 
exemplul Cubei. împotriva do
minației monopolurilor ameri
cane.

Sindicatele din țara noastră 
vor milita neobosit pentru 
dezvoltarea și întărirea uni
tății oamenilor muncii și a 
sindicatelor din toate țările, in 
lupta pentru un trai mai bun, 
pentru liberate și democrație, 
dezarmare generală și totală, 
lichidarea complectă a siste
mului colonial pentru trium
ful cauze; păcii și prieteniei 
între popoare.

Tevarări.
Clasa noastră muncitoare, 

întregul popor, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, au 
străbătut un drum mare, au 
Învins multe piedici și greu
tăți inerente înfăptuirii unei 
opere de asemenea amploare 
și au făurit orânduirea so
cialistă în patria noastră. Este 
o mare bucurie de a trăi în 
epoca minunată eînd s-au îm
plinit idealurile pentru care 
au luptat și s-au jertfit cei 
mai buni fii ai clasei munci
toare și ai poporului. Clasa 
muncitoare. întregul popor 
muncitor, plin de încredere în 
politica leninistă a partidului, 
pășesc neabătut pe drumul 
luminat de învățăturile lui 
Marx. Engels, Lenin spre cul
mile însorite ale socialismu
lui și comunismului.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele delegaților la 
cel de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor și al tuturor 
membrilor de sindicat, să în
credințez Partidul Muncitoresc 
Romîn — Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — că 
sindicatele din țara noastră, 
care nu au alt țel decît slu
jirea cu credință a intereselor 
vitale ale clasei muncitoare, 
ale poporului, vor fi și de a- 
cum înainte ajutorul credin
cios și de nădejde al partidu
lui în lupta pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste, pen
tru progres social și pace în 
lumea întreagă.

Strîns uniți în jurul parti
dului nostru iubit. înainte spre 
noi victorii în măreața operă 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în scumpa noastră 
patrie !

(Raportul a fost subliniat în 
repetate rînduri de vii aplauze.

Delegații și invitații la con- 
greș, prin ovații și urale. au ma
nifestat pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru Comitetul 
său Central în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. pentru 
eroica clasă muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea noastră, 
pentru lupta oamenilor muncii de 
pretutindeni în apărarea păcii).

(text prescurtat)

Luna prieteniei 
romino-sovietice

Manifestări artistice
în Capitală fi in țară au loc 

numeroase manifestări in ca
drul Lunii prieteniei romino- 
sovietice.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice, tov. Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., a ținut miercu
ri după-amiază în fața unei 
numeroase asistențe, confe
rința „Coexistența pașnică, ne
cesitate vitală a epocii noas
tre".

PLOEȘTI. - La Casa de 
cultură din Sinaia, poetul 
Mihu Dragomir a vorbit în 
fața unui mare număr de oa
meni ai muncii despre arta și 
literatura sovietică, precum și 
despre operele de seamă ale 
scriitorilor romîni.

La librăriile din orașele 
Cimpina, Tlrgoviște, Sinaia, 
Buzău și Rîmnicu-Sărat s-au 
deschis bazare ale cărții sovie
tice.

BACĂU. — Conferințele 
„Septenalul și progresul teh
nic în U.R.S.S.", „Știința și 
tehnica sovietică", „Mecaniza
rea complexă și automatiza
rea producției în U.R.S.S.", 
„Uniunea Sovietică în al doi
lea an al septenalului" și alte 
expuneri cu teme economice 
au fost ascultate cu mult in-

Vizitele grupului
de vechi membri ai P. C. U. S.

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, grupul de vechi 
membri ai P.C.U.S., condus de 
B. G. Skuldin a făcut marți 
dimineața o vizită la Muzeul 
Doftana. După-amiază, oaspe
ții au vizitat Uzinele „23 Au
gust" și „Republica" din Ca
pitală.

La clubul Uzinelor „Repu
blica" grupul de vechi mem
bri ai P.C.U.S. a avut o în- 
tilnire prietenească cu munci
torii din aceste mari între
prinderi.

Seara. în cinstea oaspeților, 
a fost oferită o masă tovără
șească.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Stoica, Gheorghe 
Vasiliehi, Elena Lascu. Ghi- 
zela Vass. membri ai C.C. al 
P.M.R., Mihai Gh. Bujor, pre
ședintele Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din R. P. 
Romînă.

★
Grupul de vechi membri ai 

P.C.U.S. care se află într-o vi
zită in țara noastră a avut 
miercuri seara, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.US., o întîlnire cu oa
meni ai muncii din Capitală.

Au fost de față membri ai 
Consiliului general A.R.L.U5., 
precum și reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 

: la București.
Tov. Marin Fiorea Ion eseu, 

’ vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.US. a adresat 
oaspeților un călduros salut.

Conducătorul grupului de 
vechi membri ai P.C-US., tov. 
B G. Skuldin. a mulțumit pen
tru primirea călduroasă și dra
gostea cu care au fost încon
jurați ta tot timpul petrecut 
ta țara noastră. El a subliniat
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teres de un mare număr de ce
tățeni din orașele, centrele 
muncitorești, comunele și sa
tele regiunii Bacău.

TG. MUREȘ. — La manife
stările organizate în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice care au avut loc pînă a- 
cum în uzinele, întreprinderi
le, căminele culturale din sa
tele Regiunii Autonome Ma
ghiare — au participat peste 
200.000 oameni ai muncii. Ei 
au ascultat conferințe, simpo
zioane, seri literare, au vizi
tat expoziții care înfățișează 
aspecte din dezvoltarea indus
triei și agriculturii sovietice, 
din viața tineretului și a fe
meilor sovietice, din literatura 
și arta sovietică, succesele oa
menilor de știință sovietici în 
cucerirea spațiului cosmic etc.

CONSTANȚA. — Consiliul 
regional A.R.L.U.S. Constanța 
a organizat mai multe mani
festări cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, la care 
au participat marinari de pe 
vasele sovietice aflate în por
tul Constanța. Astfel, echipa
jele navelor „Sputnik“ și „Ter
mez" au vizitat, între altele, 
muzeul arheologic și acva- 
rium-ul din orașul Constanța.

(Agerpres)

că membrii grupului sînt im
presionați de marile succese 
obținute într-un timp scurt de 
poporul nostru sub conducerea 
P.M.R.

A luat apoi cuvîntul tov. 
N. E. Zastenker, docent la U- 
niversitatea „Lomonosov" din 
Moscova, care a vorbit despre 
prietenia frățească de nezdrun
cinat ce leagă popoarele so
vietic și romin.

întâlnirea s-a încheiat cu un 
frumos program de cîntece și 
dansuri romînești și sovietice.

(Agerpres)

Sosirea de noi reprezentanți 
ai sindicatelor 

de peste hotare la cel de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din R.P. Romînă

Miercuri au continuat să so
sească în Capitală reprezen
tanți ai sindicatelor de peste 
hotare pentru a participa la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din 
R. P. Romînă.

Sindicatele din Indonezia 
sînt reprezentate de Singgih 
Tirtosoldiro, vicepreședinte al 
Sosbi, sindicatele din An. 
glia — de George Moore Wylie,

TELEGRAME EXTERNE------------------------- ---------------------

Situația din Congo
LONDRA 26 (Agerpres). — 

După cum reiese din știrile a- 
gențiilor de informații, căpe
tenie rebelilor congolezi, colo
nelul Mobutu, a pus la cale 
un nou complot cu scopul de 
a răsturna guvernul legal Lu
mumba și de a-și salva regi
mul sau șubrezit.

Corespondentul din Leo
poldville al agenției Reuter a- 
nunțd că din ordinul lui Mo
butu, la 25 octombrie în ca
pitala Congoului s-a anunțat 
din nou — de data asta „ofi
cial" — transmiterea întregii 
puteri executive și legislative 
către așa-numitul „consiliu al 
comisarilor generali", creat de 
oamenii lui Mbbutu pentru a 
„legaliza" regimul rebelilor, 
precum și dizolvarea parla
mentului congolez pe peri
oada cît va funcționa „consi
liul". S-a anunțat de aseme
nea că Mobutu intenționează 
să ceară Organizației Națiu
nilor Unite să-i recunoască 
regimul.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Din știrile sosite din Leo
poldville reiese că rebelii în
cearcă să atribuie președinte
lui Kasavubu acțiunile lor ne
demne. Reprezentantul „con
siliului comisarilor generali11 a 
declarat la 25 octombrie co
respondenților de presă că 
președintele Kasavubu „spri
jină întrutotul" acest organ al 
rebelilor și a dat citire unui 
decret emis, chipurile, de pre
ședinte.

Dar după cum subliniază co-

Procesul foștilor conducători 
ai Turciei

ISTANBUL 26 (Agerpres). —
TASS transmite : Pe insula 
Iassî Ada, situată în Marea 
Marmara, continuă procesul 
foștilor conducători ai Tur
ciei. Tribunalul a ascultat de
pozițiile unui număr de mar
tori în legătură cu pogromu
rile antigrecești care au avut 
loe la 6—7 septembrie 1955. 
Martorii au citat dovezi con
cludente din care reiese răs
punderea ce revine fostului 
guvern Menderes pentru or-

Plecarea in japonia 
a unei delegații 

economice 
a R. P. Romîne

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Japonia, o delegație eco
nomică a R-P. Romîne, con
dusă de tovarășul Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului.

Delegația va purta tratati
ve în vederea dezvoltării re
lațiilor economice romîno-ja- 
poneze și încheierii unui acord 
comercial și de plăți între R.P. 
Romînă și Japonia.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de reprezentanți 
ai conducerii unor ministere 
economice și ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Noi oaspeți 
de peste hotare 
la sărbătorirea 

Centenarului Universității 
„Al. I. Cuza“ din Iași
Marți noaptea au sosit la 

Iași oaspeți din U.R.S.S. invi
tați la festivitățile prilejuite 
de Centenarul Universității 
„Al I. Cuza" : prof. Evghenie 
Sergheev, prorector al Univer
sității „Lomonosov" din Mos
cova, prof. A. N. Sevcenko, 
rectorul Universității din 
Minsk, prof. S. V. Cepurnov, 
rectorul Universității din Chi- 
șinău, șl prof. I. P. Racul, pro
rector al aceleiași universități.

Pe peronul gării Iași, oaspe
ții au fost întîmpinați de prof. 
Elena .leanrenaud, prorector 
al Universității „Al. I. Cuza", 
și de alte cadre didactice u- 
niversitare.

★
Miercuri dimineața a sosit 

în Capitală prof. Boris Spa- 
sov, prorector al Universității 
din Sofia, pentru a particina 
la sărbătorirea Centenarului 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași.

La sosire, oaspetele a fost 
întimpinat de reprezentant' ai 
Universității ieșene și ai Uni
versității „C. I, Parhon" din 
București.

(Agerpres)

membru, al Consiliului sindi
catelor din districtul New 
Castle, sindicatele din Argen. 
tina — de Roberto V<slez, mem
bru al conducerii Mișcării de 
unitate și coordonare sindica
lă — Mucs, slhaucfctele din 
Grecia — de Arapis Georgios, 
secretar al Mișcării sindicale 
democrate din Grecia.

(Agerpres)

responâentul agenției United 
Press Internațional, documen
tul prezentat corespondenților 
de reprezentanții lui Mobutu 
era semnat numai de Bombo- 
ko, șeful „consiliului comisa
rilor generali", și de Lihau, 
„comisarul justiției", și nici
decum de Kasavubu.

Totodată știrile din capitala 
Congoului dovedesc că colo
nelul Mobutu ia de asemenea 
măsuri militare pentru a-și în
tări situația. Se anunță că u- 
nitățile mili'' *e ale lui Mo
butu ocupă în punctele-
cheie din Leopoldville l a in
trarea in oraș se află de ase
menea brigada blindata din 
Thysville chemată urgent în 
capitală, de colonelul Mobutu. 
După cum arată coresponden
tul agenției United Press In
ternational, „se vede că Mo
butu, căruia îi scapă cu repe
ziciune controlul asupra situa
ției din Congo, a hotărît să-și 
consolideze regimul prin con
centrarea în Leopoldville a ce
lor mai bune unități militare",

★
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Agenția Associated Press 
relatează că la 26 octombrie 
Daial. reprezentantul perso
nal al secretarului general al
O.N.U. în Congo, a ordonat 
trupelor lui Mobutu să pă
răsească cartierele africane 
din Leopoldville unde în ul
tima săptămină au terorizat 
populația civilă, au jefuit si 
au asasinat locuitori ai capi
talei.

ganizarea acțiunilor antigre
cești. .

Generalul de justiție în re
tragere Arif Onat, care deți
nea în 1955 funcția de consi
lier juridic la Ministerul de 
Război, a arătat că acțiunile 
antigrecești au fost inițiate de 
guvernul Menderes. Acest lu
cru, a declarat Onat, este do
vedit de faptul că pogromu
rile au început concomitent la 
Istanbul și Izmir. Poliția șl 
armata nu au intervenit.
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Salutul C. C. al P.M.R. adresat Congresului al IV-Iea 
al Sindicatelor din Republica Populară Romină

de către tovarășul Chivu Stoica
(Urmare din pag. l*a)

bunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale oame
nilor muncii".

Sindicatele aduc un aport 
de seamă la opera de indus
trializare socialistă a țării, 
desfășurind larg întrecerea 
socialistă și stimulînd efortu
rile maselor in lupta pentru 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii, pentru 
scăderea prețului de cost și 
realizarea de economii, pen
tru sporirea acumulărilor și 
a eficacității investițiilor. Ele 
au un rol important in dez
voltarea mișcării inovatorilor 
și a raționalizatorilor, în in
troducerea tehnicii noi și mo
dernizarea proceselor de pro
ducție.

Merită subliniată tn mod 
deosebit participarea activă a 
sindicatelor la elaborarea și 
aplicarea măsurilor privind 
perfecționarea sistemului de 
salarizare și continua îmbu
nătățire a condițiilor de mun
că și de viață ale salariaților.

Ca scoală de educație și de 
gospodărire, sindicatele aduc 
un aport de mare preț la ac
tivitatea pe care o desfășoară 
partidul nostru pentru ridica
rea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii și creșterea 
nivelului lor cultural.

In întreaga lor activitate 
sindicatele s-au călăuzit nea
bătut după Îndrumările și in
dicațiile Partidului Muncito
resc Romîn. Ele au aplicat cu 
consecvență și au făcut larg 
cunoscută în mase politica 
partidului de construire a so
cialismului, mobilizîndu-le la 
îndeplinirea acesteia. Prin 
munca lor neobosită pusă în 
slujba cauzei socialismului, 
sindicatele s-au dovedit un 
sprijin de nădejde al parti
dului, au cîștlgat stima șl în
crederea întregului popor. (A- 
plauze).

Ingăduiți-mi să transmit din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
cele mai calde felicitări har
nicilor noștri muncitori, talen- 
taților ingineri și tehnicieni, 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, întregului activ sin
dical și tuturor membrilor 
sindicatelor, care neprecupe- 
țindu-și eforturile, animați de 
un fierbinte patriotism, luptă 
pentru dezvoltarea economiei 
și culturii noastre socialiste. 
(Aplauze).

Tovarăși,

Planul economic pe urmă
torii 6 ani și schița progra
mului de perspectivă pe 15 
ani, adoptate de Congresul al 
III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn. prevăd o puter
nică dezvoltare a economiei 
naționale și creșterea conti
nuă a bunăstării celor ce 
muncesc.

In vederea desăvîrșirii con
strucției socialismului in pa
tria noastră, Congresul al 
III-lea al partidului a stabilit 
ca obiectiv principal dezvol
tarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, înaheierea 
procesului de făurire a rela
țiilor de producție socialiste 
In întreaga economie. Planul 
de 6 ani prevede continuarea 
în ritm accelerat a industria
lizării țării. Volumul produc
ției industriale globale va 
creș‘e pînă la aproximativ 2.1 
ori fată de 1959 și va fi de 
circa 10 ori mai mare decît 
în 1938, asigurîndu-se și în 
viitor prioritate industriei 
producătoare de mijloace de 
producție, baza progresului 
continuu al întregii economii 
naționale. In toate ramurile 
economiei va lua o largă dez
voltare mecanizarea și auto
matizarea, introducerea tehni
cii noi șl a tehnologiei mo
derne in producție.

Terminarea pînă în 1985 a 
procesului de colectivizare a 
agriculturii va da un nou 
avînt forțelor de producție în 
agricultură și va permite creș
terea în măsură însemnată a 
producției vegetale și animale.

îndeplinirea planului eco
nomic de șase ani va determi
na sporirea simțitoare a veni
tului național, creînd condi
țiile necesare ridicării necon
tenite a nivelului de trai ma
terial șj cultural al oamenilor 
muncii de la orașe Si sate, 
făuririi unei vieți tot mai îm
belșugate. demne de epoca so
cialismului.

însuflețit de telurile înălță
toare Pe care partidul i le 
pune în față. întregul nostru 
popor, în frunte cu clasa 
muncitoare, a trecut cu hotă- 
rîre și entuziasm la înfăptui
rea planului de dezvoltare a 
economiei naționale.

Realizările pe primele 3 tri
mestre ale anului în curs ara
tă că prevederile planului a- 
nual vor fi nu numai îndepli
nite ci și depășite. După da
tele preliminate, creșterea 
producției industriale în 1960 
comparativ cu 1959 va fi de 
15,5 la sută față de 14 la sută 
cît s-a prevăzut în plan. A- 
ceste realizări confirmă jus
tețea și caracterul realist al 
planurilor elaborate de par
tid, sînt o garanție că sarci
nile dezvoltării economiei na
ționale Pe anii 1960—1965 vor 
fi îndeplinite cu succes. (Vii 
aplauze).

Așa cum s-a arătat în rapor
tul Comitetului Central la 
Congresul partidului, pe mă
sura înaintării societății noa
stre pe drumul construirii so
cialismului, sporește impor
tanța participării tot mai ac
tive a celor mai largi mase de 
oameni ai muncii la conduce
rea treburilor obștești.

Una din manifestările dez
voltării continue a democra
ției socialiste în etapa actuală 
este creșterea rolului și influ
enței sindicatelor și a celor
lalte organizații de masă în 
viața societății noastre. Cresc 
în măsură însemnată atribu
țiile sindicatelor în antrena
rea celor mai largi mase popu
lare la exercitarea funcțiilor 
economico-organizatorice și 
cultural-educative ale statului 
democrat-popular, la partici
parea lor tot mai efectivă la 
conducerea economiei și cultu
rii, la aplicarea măsurilor de 
cointeresare materială a oa
menilor muncii și de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. De asemenea spo
rește rolul sindicatelor în atra
gerea tot mai largă a maselor 
muncitoare la activitatea de 
educație, în mobilizarea opi
niei publice, a formelor ob
ștești de înrîurire și educare, 
care joacă un rol tot mai 
mare în formarea conștiinței 
socialiste a omului nou.

Congresul partidului a su
bliniat că sarcina principală 
care trebuie să stea în centrul 
muncii organelor și organiza
țiilor sindicale și spre realiza
rea căreia trebuie să se în
drepte toate eforturile aces
tora, este mobilizarea maselor 
muncitoare la înfăptuirea pla
nului de șase ani.

întemeindu-se pe experiența 
rodnică dobîndită de oamenii 
muncii, pe inițiativele și spi
ritul lor gospodăresc, sindica
tele sînt chemate să dea o 
contribuție de preț la perfec
ționarea continuă a metodelor 
de conducere și planificare a 
economiei, de organizare a 
producției, la descoperirea și 
punerea în valoare a neseca
telor rezerve interne ale în
treprinderilor, la îndeplinirea 
de către fiecare întreprindere 
a sarcinilor privind creșterea 
producției, a productivității 
muncii, îmbunătățirea perma
nentă a calității produselor, 
realizarea de economii, redu
cerea prețului de cost

în organizarea eforturilor 
oamenilor muncii pentru în
făptuirea planurilor economice, 
în stimularea inițiativei lor 
creatoare, are o importanță 
deosebită dezvoltarea continuă 
a întrecerii socialiste — me
todă comunistă de construire 
a socialismului, temeinic veri
ficată de practică. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
sindicatele vor trebui să des
fășoare o susținută muncă or
ganizatorică și educativă pen
tru ca întrecerea socialistă să 
cunoască un avînt continuu, 
să se ridice pe o treaptă nouă, 
superioară, sporindu-și mereu 
eficacitatea în dezvoltarea 
producției.

Sindicatele sînt chemate să 
dea o atenție deosebită bunei 
organizări a consfătuirilor de 
producție care s-au dovedit a 
fi unul din mijloacele eficace 
pentru asigurarea participării 
maselor la organizarea și con
ducerea producției, la dezba
terea și rezolvarea celor mai 
importante probleme econo
mice ale întreprinderilor.

Sprijinind cu hotărâre intro
ducerea și promovarea tehni
cii noi și a tehnologiei înain
tate în toate ramurile econo
miei naționale, sindicatele au 
datoria să combată cu toată 
energia rutina, tot ce frînează 
progresul tehnic, să ia măsuri 
pentru o mai bună organizare 
și lărgirea continuă a mișcă
rii inovatorilor și raționali
zatorilor.

O cerință importantă a dez
voltării noastre economice este 
făurirea de cadre cu o califi
care temeinică, capabile să 
mînuiască cu succes și să per
fecționeze continuu tehnica 
nouă. în această privință sin
dicatele au datoria să acorde 
o mare atenție activității de 
răspîndire a cunoștințelor eco
nomice și tehnice, ridicării 
nivelului de calificare profe
sională a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor ; ele tre
buie să militeze pentru înar
marea tineretului cu solide 
cunoștințe de specialitate, să 
se ocupe de bunul mers al 
învățămîntului în școlile pro
fesionale și tehnice, să asigure 
participarea unui număr tot 
mai mare de muncitori la în- 
vățămîntul mediu și superior 
tehnic, seral și fără frecvență.

Tovarăși,

Principalul țel al politicii 
partidului și statului nostru 
constă în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, în satisfacerea tot 
mai deplină a nevoilor lor ma
teriale și culturale.

Pe măsura succeselor obți
nute în dezvoltarea economiei 
naționale, statul democrat- 
popular alocă acestui scop în
semnate mijloace materiale și 
bănești. In următorii 6 ani sa
lariul real va crește cu 40—45 
la sută față de nivelul exis
tent în a doua jumătate a a- 
nului 1959, iar veniturile reale 
ale țărănimii vor spori cu cir

ca 40 la sută. Vor fi înfăptuite 
măsuri importante pentru îm
bunătățirea condițiilor de lo
cuit, dezvoltarea învățămîntu
lui de toate gradele, lărgirea 
bazei materiale pentru cultura, 
sănătatea și odihna oamenilor 
muncii.

Așa cum a arătat Congre
sul partidului, una din cele 
mai însemnate atribuții ale 
sindicatelor, a căror activitate 
trebuie să fie pătrunsă de 
grija de zi cu zi față de ne
voile oamenilor muncii, este 
aceea de a participa la elabo
rarea și înfăptuirea măsurilor 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai ale 
celor ce muncesc.

Folosmd marile posibilități 
pe care le au m această pri
vință, atribuțiile largi ce le-au 
fost acordate prin legile sta
tului și bazinau-se pe expe
riența acumulată, ele trebuie 
să vegheze asupra folosirii de
pline a mijloacelor tot mai în
semnate puse la dispoziție de 
statul aemocrat-popuiar in 
scopul ridicării nivelului de 
trai, îmDunatățirii continue a 
condițiilor de sănătate și o- 
dihnă ale celor ce muncesc, la 
îeopeetaica cu strictețe a le
gislației muncit

Sindicatele vor trebui să 
contribuie și mai activ la apli
carea sistemului de salarizare 
și normare a muncii, la înfăp
tuirea consecventă a princi
piului leninist al cointeresării 
materiale care îmbină in mod 
armonios interesele generale 
ale statului cu interesele fie
cărui om al muncii, consti
tuind un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru creș
terea continuă a producției și 
a productivității muncii.

O formă importantă de an
trenare a maselor largi la con
ducerea treburilor statului, la 
perfecționarea muncii în dife
ritele domenii ale activității 
noastre, s-a dovedit a fi con
trolul obștesc. Congresul Par
tidului Muncitoresc Romîn a 
stabilit că sindicatele trebuie 
să socotească una din îndato
ririle lor de seamă îmbunătă
țirea continuă a controlului 
obștesc asupra administrării 
și repartizării locuințelor, 
funcționării unităților comer
țului de stat, a cantinelor, in
stituțiilor medico-sanitare, a 
întreprinderilor din stațiunile 
de odihnă și tratament, și a 
altor instituții cu caracter so
cial-cultural care deservesc 
populația, atrăgînd în această 
acțiune mase tot mai largu

Folosind tot mai bine pu
ternica lor bază materială — 
cluburile, casele de cultură, 
bibliotecile și celelalte mijloa
ce de care dispun — sindica
tele sînt datoare să-și intensi
fice activitatea cultural-edu- 
cativă, îmbunătățind neconte
nit conținutul și formele ei de 
organizare, lărgind u-i sfera de 
cuprindere a maselor. întrea
ga muncă culturală a sindi
catelor trebuie pusă in slujba 
dezvoltării conștiinței socialis
te a oamenilor muncit a edu
cării lor in spiritul dragostei 
față de patria socialistă și de 
partidul clasei muncitoare, al 
internaționalismului proletar, 
în spiritul atitudinii noi față 
de muncă și avutul obștesc, al 
disciplinei in producție, al vi
gilenței față de dușmanii so
cialismului și ai păcii.

Orgamzațiiie sindicale tre
buie să stimuleze larg opună 
ce masă a colectivelor de oa
meni ai muncii in combaterea 
influențelor ideologiei șx mo
ralei burgheze in conștmța 
oamenilor.

Sindicatele trebuie să aducă 
un aport mai însemna: la ri
dicarea nivelului de rulrură 
generală al oamemxr muncu, 
la îmbogățirea eunoștinielor 
lor ștnnțiLce despre Bătuzț și 
societate, la crearea coetfcțiijor 
pentru ca salar.apî $; fami
liile lor să și petreacă timpul 
liber in mod cf: ma_ plăcut F 
mai instructiv, la dezvoltarea 
activității sportive.

Pentru a putea indephm eu 
succes sarc-n-le ce -e rerâ, 
smcLcatele sebuie să-s. îmbu
nătățească necontenit metode
le și stilul de muncă, să înlă
ture manifestările de birocra
tism care se stai vădesc in 
activitatea jor. să dezvolte de
mocrația muncitorească, criti
ca de jos împotriva apsunkr 
in muncă, să întărească disci
plina sindicală. Organe- e sin
dicale trebuie să desfășoare o 
muncă organizatoncă susținu
tă și vie in rindul maselor, 
îndeosebi la locul de produc
ție, rezolvind cu mai multă 
operativitate problemele ce le 
ridică viața, indrumlnd mase
le muncitoare și invățind tot 
mai muit (La experiența lor 
nesecată.

Congresul partidului a cerut 
să se dea o mai mare atenție 
probleme: alegerii, creșterii și 
repartizări-. cadrelor. îmbună
tățirea s.mțitcare a muixii 
sindicatelor in acest domeniu 
este una din condițiile princi
pale a îndeplinirii sarcinilor 
sporite ale sindicatelor în eta
pa actuală. Sindicatele trebuie 
să devină în și mai mare mă
sură un bogat izvor de cadre 
de conducere atît pentru ne
voile proprii cit și pentru ce
lelalte domenii de activitate e- 
conomică, de stat și obștească. 
Este necesar ca sindicatele să 
militeze sistematic pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor 
existente și promovarea cit 

mai multor cadre noi din rân
durile oamenilor muncii, 
luptători devotați, energici și 
pricepuți pentru victoria cau
zei socialismului, oameni care 
prin activitatea și comportarea 
lor in producție și in societa
te se bucură de stimă și auto
ritate in rindul maselor. Tre
buie acordată o mai mare a- 
tenție promovării de cadre din 
rîndurile femeilor.

Congresul al III-lea al
P.M.R. a pus în fața organe
lor și organizațiilor de partid 
sarcina de a îmbunătăți con
ducerea de către partid a sin
dicatelor, indrumînd pe mem
brii și candidații de partid din 
sindicate să promoveze linia 
partidului, să militeze pentru 
ridicarea continuă a rolului și 
activității mișcării sindicale la 
nivelul cerințelor tot mai mari 
ce se pun în fața ei în noua 
etapă de dezvoltare în care a 
pășit țara noastră (Aplauze).

Tovarăși,
Problema fundamentală a 

zilelor noastre este apărarea 
păcii. Acestui țel nobil îi sînt 
consacrate eforturile tuturor 
popoarelor lumii și in primul 
rind aie țărilor socialiste.

Caracterizând politica ex
ternă a țârii noastre, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu Dej 
spunea ; „în strinsâ unire cu 
celelalte țări ale lagărului so
cialist, Republica Populară 
Romină militează activ pentru 
micșorarea încordării interna
ționale, pentru promovarea 
principiilor de coexistență paș
nică, pentru zădărnicirea ori
căror uneltiri ale cercurilor 
imperialiste agresive, pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale Și statornicirea 
unei păci trainice în lume. A- 
ceastă politică corespunde in
tereselor vitale ale poporului 
romîn, intereselor forțelor pă
cii și progresului de pretutin
deni-.

Activitatea delegației Repu
blicii Populare Romîne la ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizație-, Națiu
nilor Unite, inițiativele și 
propunerile sale, au constituit 
expresia hotăririi poporului 
nostru de a-șj aduce contri
buția la îmbunătățirea rela
țiilor internaționale. Ia conso
lidarea păcii. In cuvințările 
rostite la O.N.U. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
expus pe larg poziția țării 
noastre ia principalele proble
me in temaț ionale.

împreună cu delega ț.ile 
Uniunii Sovietice, ale cex>r-a.’ 
te țări socialiste, cu reprezen
tanții ailor stale și popoare 
iubitoare de pace, de*fcgaț-a 
țârii noastre a militat neobo
sit pentru so.uponarea cnes- 
iiunilor litigioase, pentru a* 
pă«area păcii. Ea a adus de
plinul său sprijin propunet-or 
Uniunii sovietice in preoleme- 
le dezarmăm genera_e șx to
tale. lichidării jugului cc.on ai 
și alte probleme a căror tolu- 
ționare grabnică corespunde 
intereselor întregii omeniri 
iubitoare de pace.

Delegația Republicii Popu
lare Romîne, in frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, s a achita: cu cinste de 
rrusiunea ce i-a fost încredin
țau > a contribuit la sporirea 
presugiuiui și autorității in
ternaționale a patriei noastre 
Activitatea sa se bucură de 
deplina aprobare * întregului 
nostru popor (Apiaaxe înde- 
langi)-

Pnnurea entuziastă și căl
dura cu care au salutat oame
nii muncii întoarcerea in țară 
a delegație noastre exprimă 
dragostea și atașamentul po
porului romîn față de partidul 
nostru, bciărlrea Iui de a lupta 
cu toate forțele pentru victo
ria cauzei păcii Si socialismu- 
lui (Aplauze puternice).

Aetna'a sesiune a OJi.U. 
s-a dovedit a fi de o deose
bită însemnătate, bucurindu-se 
de participarea fără precedent 
a unui mare număr de con
ducători de state.

Ea a demonstrat creșterea 
imensă a prestigiului și auto
rității țărilor socialiste pe 
arena internațională, ecoul 
profund al inițiativelor lor de 
pace in rindul tuturor po
picarelor. rolul tot mai impor
tant pe care îl au în viața in
ternațională țările eliberate 
de jugul colonial, accentuarea 
izolării cercurilor imperialiste 
agresive.

în același timp, a apărut 
din nou cu limpezime că gu
vernul S.U.A. și alte guverne 
occidentale continuă politica 
de zădărnicire a destinderii 
internaționale, nu sînt dispuse 
să treacă la soluționarea pro
blemei dezarmării. încearcă să 
mențină cu forța asuprirea co. 
lonială a popoarelor, se cram
ponează de politica războiului 
rece Și a cursei înarmărilor și 
se dedau la provocări împo
triva țărilor socialiste și a al
tor țări iubitoare de pace.

Acestei linii, urmărind spo
rirea încordării internaționale, 
i se opune linia tinzînd la 
crearea unui climat de coope
rare și înțelegere între state, 
la statornicirea unei păci trai
nice în lume. Țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovie
tică, noile state independente, 
mișcarea muncitorească și co
munistă internațională, larga 
mișcare a partizanilor păcii — 
reprezintă uriașele forțe so
ciale ale contemporaneității ce 
luptă pentru pace. (Aplauze).

Există astăzi perspectiva ca 
glasul rațiunii să învingă în 
cele din urmă, ca evenimen
tele să ia cursul pentru care 
luptă forțele păcii de pe în
treg globul. Cu aceeași hotă
rîre statul nostru va continua 
și în viitor să-și aducă între
gul său aport pentru triumful 
acestui nobil țel (Aplauze 
puternice).

In primele rînduri ale for
țelor ce luptă pentru pace se 
află clasa muncitoare inter- 
qnțională, cea mai avansată 
clasă a societății contempo
rane, care aduce o contribuție 
de seamă la rezolvarea celor 
mai importante probleme in
ternaționale. Sindicatele au un 
rol de mare însemnătate în a- 
ceastă luptă.

Sprijinind cu fermitate po
litica externă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, credin
cioase principiilor internațio
nalismului proletar, sindica
tele din Republica Populară 
Romînă au un rol activ în 
mișcarea sindicală internațio
nală ; ele întrețin și dezvoltă 
legături de colaborare cu sin
dicatele din numeroase țări, 
militează pentru întărirea uni
tății și solidarității mișcării 
munc.toresti internaționale, 
pentru apărarea păcii în lume.

Mișcarea noastră sindicală 
dezvoltă necontenit legăturile 
frățești cu glorioasele sindi
cate sovietice, cu sindicatele 
din celelalte țări socialiste, 
contribuind la întărirea uni
tăți: marii familii a țărilor 
lagărului socialist. (Aplauze).

Si nd cățele sînt chemate să 
extindă legăturile de priete
nie și solidaritate cu sindica
tele din țările capitaliste, care 
luată pentru apărarea intere
selor vitale a’e clasei munci
toare. pentru libertăți demo
cratice. pentru pace și pro- 
gros social. Ele sînt datoare 
sâ dezvolte legăturile de prie
tenie și solidaritate cu sindi
catele din țările Africii, Asiei, 
Amencii Latine, care luptă 
împotriva colonialismului, 
pentru libertate și indepen
dență națională.

Sarcina sindicatelor noastre 
este de a-și aduce Si în viitor 
aportul la sprijinirea activi
tății Federației Sindicale Mon
diale — cea mai puternică 
organizație sindicală mondială 
— de a lărgi continuu legătu
rile cu i ndicatele neafiliate la 
F-S M-. cu reprezentanții al
tor organizați: muncitorești 
car? se pronunță pentru ac
țiuni comune Impcr’n răz
boiului. de a contribui la uni
rea te* mai puternică a for
țelor iubitoare de pace — in
diferent de orientarea lor po
litică. filozofică. religioasă — 
5n lupta pentru asigurarea 
păcii Șj securității popoarelor.

Tovarăși.
Cu legitimi mindrie patrio

tică privește întregul nostru 
popor victoriile isterice obți
nute sub conducerea Partidu
lui. Muncitoresc Romîn în 
lupta pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale spre o viață li
beră și fericită. Pur.ind capăt 
pentru totdeauna trecutului 
întunecat de exploatare și a- 
suprire burghezo-moșiereascâ. 
străbătînd un drum de muncă 
creatoare și eforturi eroice, 
oamenii muncii. în frunte cu 
clasa muncitoare, au zidit te
meliile trainice ale orânduirii 
noastre noi și. călăuziți de 
partidul nostru. înaintează 
cu încredere și entuziasm spre 
desăvârșirea construcției socia
liste. (Aplauze).

Partidul Muncitoresc Ro
mîn î$i exprimă convingerea 
fermă că sindicatele, conti- 
nuînd tradițiile glorioase ale 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, își vor îndeplini eu 
cinste sarcinile de răspundere 
ce le revin în noua etapă isto
rică, participind și mai activ 
la construcția economică și 
culturală, desfășurind o vastă 
activitate pentru mobilizarea 
energiilor creatoare ale oame
nilor muncii. în lupta pentru 
realizarea cu succes a planu
lui de șase ani.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn urez celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor succes 
deplin in desfășurarea lucră
rilor sale. (Aplauze).

Sub steagul nemuritoarei 
învățături marxist-leniniste, 
sub conducerea partidului, 
înainte, dragi tovarăși, spre 
noi victorii in dezvoltarea e- 
conomiei naționale. în ridi
carea bunăstării poporului 
muncitor ! (Aplauze prelun
gite).

Trăiască eroica noastră cla
să muncitoare ! (Aplauze)

Trăiască alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea 
muncitoare ! (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn — conducătorul 
poporului în lupta pentru vic
toria deplină a socialismului 
în patria noastră ! (Aplauze 
puternice, ovații prelungite. 
Se scandează P.M.R.).

Să trăiască și să se întă
rească unitatea de acțiune a 
mișcării sindicale și a clasei 
muncitoare internaționale în 
lupta pentru pace, democrație 
și socialism ! (Aplauze puter
nice)

(După încheierea cuvîntării 
participanții, în picioare, ova
ționează îndelung, izbucnesc 
în urale. răsună chemarea : 
Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn. trăiască Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej !).

O.N.U. Lucrările Comitetului 
General

NEW YORK 26 (Agșrpres). 
în după-amiaza zilei de 25 oc
tombrie a avut loc o ședință 
a Comitetului general al Adu
nării Generale a O.N.U. în ca
drul căreia a fost examinată 
cererea de a se include pe or
dinea de zi a actualei sesiuni 
două puncte suplimentare — 
problema Omanului și plînge- 
rea guvernului revoluționar al 
Cubei împotriva planurilor a- 
gresive ale S.U.A. față de Re
publica Cuba, care constituie 
o violare a integrității terito
riale, a suveranității și inde
pendenței acesteia, precum și 
o primejdie vădită pentru 
pacea și securitatea interna
țională.

Prezentînd problema Oma
nului, delegațiile Arabiei Sau- 
dite, Iordaniei, Irakului, Liba
nului, Libiei, Marocului, 
R.A.U., Sudanului, Tunisiei și 
Yemenului au arătat că eve
nimentele tragice din Oman 
constituie o primejdie pentru 
pacea și securitatea Orientului 
Apropiat și o violare a Cariei 
O.N.U.

Reprezentanții U. R. S. S., 
Bulgariei și Romîniei au con
damnat de asemenea această 
agresiune cerînd înscrierea 
problemei spre discutare Adu
nării Generale a O.N.U, și 
curmarea agresiunii.

în cuvîntul său reprezen
tantul R. P. Romîne, Eduard 
Mezincescu, a arătat că ce
rînd retragerea trupelor bri
tanice din această regiune, 
Adunarea Generală ar putea 
ajuta poporului omanez să-și 
recapete Independența pro
prie. Problema Omanului, a 
subliniat el, trebuie să fie 
luată în discuție de Adunarea 
Generală, deoarece aceasta nu 
este o problemă internă a 
Angliei sau a sultanului, din 
Maskat. A sosit timpul, a spus 
în încheiere reprezentantul 
romîn, ca Adunarea Generală 
să ia în discuție toate vesti
giile colonialismului. Secreta
rul general, a adăugat Me
zincescu, a fost considerat de 
puterile coloniale ca un factor 
menit să repare mașina colo
nială. De aceea, faptul că se
cretarul general a trimis un 
reprezentant personal al lui 
în această regiune nu consti
tuie un motiv valabil ca pro
blema Omanului să nu fie în
scrisă pe ordinea de zi.

în ciuda obiecțiunilor re
prezentantului Angliei și ale

-—•--
Dezarmarea generală 
— cea mai importantă 

măsură pentru 
asigurarea păcii

COLOMBO 25 (Agerpres). - 
Sirim’vo Bandaranaike, pri
mul ministru al Ceylonului, a 
declarat intr-o cuvîntare ros
tită la radio că dintre toate 
măsurile tinzi nd spre asigura
rea păcii, cea mai importantă 
este o reală dezarmare gene
rală sub un control interna
țional eficient.

După cum relatează cores
pondentul din Colombo al 
agenției France Presse, d.na 
Bandaranaike a cerut dezar
marea generală $i complectă și 
nu elaborarea unor planuri 
care prevăd numai controlul 
asupra înarmărilor. Nu putem 
fi d? acord, a adăugat ea, cu 
anumite subterfugii care au 
scopul de a se evita rezolva
rea aeestei probleme în viito
rul apropiat.

D-na Bandaranaike a de
clarat de asemenea că a îm
piedica China de a fi repre
zentată în O.N.U. poate adu
ce doar prejudicii eforturilor 
în direcția stabilirii păcii și 
că orice plan de dezarmare 
necesită participarea Republi
cii Populare Chineze.

Pe scurt
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 26 oc
tombrie la sesiunea Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. s-au în
cheiat discuțiile pe marginea 
raportului prezentat de Alexei 
Popov, ministrul Culturii al 
R.S.F.S.R, cu privire la si
tuația și măsurile de îmbună
tățire a deservirii culturale a 
populației rurale din R.S.F.S.R.

NEW YORK - Potrivit rela
tă r';or agențiilor de presă ame
ricane. forțele armate ale Salva
dorului au răsturnat guvernul 
președintelui Lomus. Puterea a 
fost preluată de o juntă mili
tară.

QUITO. — Agenția „Prensa 
Latina- relatează că Maria Ve
lasco Ibarra, președintele Ecua
dorului, vorbind la un miting al 
funcționarilor publici, și-a expri
mat admirația față de acțiunile 
guvernului Fidel Castro care ,.a 
naționalizat întreprinderile ma
rilor capitaliști nord-americani 
îr. interesul poporului d:n mica 
insulă-. Președintele Ecuadoru
lui a sublimat de asemenea im
portanța unității poporului cuban.

SAN SALVADOR. - Ziarul 
, Diario de Hoi-. care apare la 
San Salvador, relata <j>n Gua
temala City că circa o sută de 
•persoane au atacat cu pietre bi
rourile ambasadei S.U.A., stri- 
gînd ..Cuba, da ! Yankeii, n-u !“. 
Poliția a atacat pe mani'festanți 
cu focurj de armă, rănind o per
soană. Alte zece persoane au fost 
arestate. 

delegatului Franței, problema 
Omanului a fost recomandată 
cu majoritate covîrșitoare 
pentru a fi inclusă pe ordinea 
de zi a sesiunii.

După aceea, Comitetul ge
neral a trecut la examinarea 
problemei includerii pe ordi
nea de zi a plîngerii guvernu
lui Cubei în legătură cu poli
tica agresivă a Statelor Unite 
împotriva tinerei Republici 
Cuba. In ședința Comitetului a 
luat cuvântul Râul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Cubei. Insistînd pentru inclu
derea acestei probleme pe or
dinea de zi a sesiunii, el a 
spus că de la o oră la alta 
poate surveni o intervenție fi
nanțată de Pentagon și de im
perialiștii americani împotriva 
Cubei. Roa a arătat de aseme
nea că guvernul S.U.A. supu
ne Cuba embargoului.

Cererea guvernului Cubei a 
fost sprijinită de V. A. Zorin, 
reprezentantul U.R.S.S. în 
lumina evenimentelor bine cu
noscute din ultimul timp, a 
spus V. A. Zorin, problema 
prezentată de delegația Cubei 
este extrem de importantă și 
merită o examinare urgentă.

într-adevăr este vorba de o 
primejdie reală care amenin
ță unul din statele membre 
ale O.N.U., de necesitatea de 
a preîntâmpina intervenția 
armată care se pune la cale 
împotriva Republicii Cuba.

Reprezentantul sovietic a 
propus ca plîngerea Cubei 
să fie discutată într-o ședință 
plenară a Adunării Generale.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R. P. Romîne, Eduard 
Mezincescu a combătut pozi
ția delegatului american, ară
tând că propunerea acestuia ca 
plîngerea Cubei să' fie discu
tată în Comitetul Politic nu 
corespunde urgenței problemei

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA. După cum trans
mite A.T.A., la 25 octombrie 
au început la Tirana lucră
rile celei de-a 5-a sesiuni a 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Albania. Pe or
dinea de zi a sesiunii figu
rează raportul cu privire la 
situația internațională și la 
politica externă a guvernului 
R.P. Albania, proiecte de legi 
și decretele emise de Prezi
diul Adunării Populare și alte 
probleme.

Raportul cu privire la si
tuația internațională și la po
litica externă a Albaniei a fost 
prezentat de Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania.

Mehmet Shehu a expus po
ziția guvernului albanez adop
tată de delegația albaneză la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. în 
problemele situației interna-

Necrologul lui M. Nedelin
MOSCOVA 26 (Agerpres).— 

TASS transmite : La Moscova 
s-a dat publicității necrologul 
în legătură cu încetarea din 
viață la 24 octombrie, în urma 
unei catastrofe aeriene, a lui 
Mitrofan Nedelin, prim ma
reșal de artilerie. Necrologul 
este semnat de Nikita Hruș- 
ciov, Leonid Brejnev, Frol 
Kozlov, de mareșalul Mali- 
novski sî de alți conducători 
de stat și militari din U.R.S.S.

Nedelin. se spune în necro
log, a slujit peste 40 de ani 
în rîndurile armatei sovietice, 
consacrîndu-și cunoștințele, e- 
nergia clocotitoare și expe
riența bogată cauzei sfinte a 
apărării patriei de agresorii 
imperialiști. întăririi capaci
tății de apărare a statului so
vietic, construcției și perfec
ționării artileriei forțelor ar
mate ale U.R.S.S.

înaltele capacități organiza, 
torice ale lui Nedelin, se spu
ne în necrolog, s-au manifes
tat cu o deosebită vigoare în 
anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei cînd în func
țiile de răspundere pe care 
le-a ocupat — comandant al 
unui corp de artilerie, coman
dantul artileriei de pe fron
tul de sud-vest și de pe fron
tul III ucrainean — s-a dove
dit a fi un comandant talen
tat. harnic, bun cunoscător al 
artei militare, curajos șl plin

Sârbâtorirea Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne 

în străinătate
BAGDAD. — Cu prilejul Zi

lei Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romîne, atașa
tul militar al R. P. Romîne la 
Bagdad. locotenent-colonelul 
Nicolae Cucu, a oferit un 
cocteil.

La cocteil au participat pri
mul ministru și ministrul 
Apărării, Kassem, membri ai 
guvernului, șeful marelui stat 
major, generalul Ahmed Saleh 
El Abdi, generalul Awkati, 
comandantul forțelor aeriene, 

și nici naturii ef, deoarece re
prezentantul Cubei a cerut A- 
dunării Generale să ia mături 
efective pentru a împiedica 
extinderea actelor de agresiu
ne de către S.U.A. împotriva 
acestei țări. Cred că reparti
zarea acestei chestiuni unui 
comitet, a spus vorbitorul, ar 
însemna să se dea timp forțe
lor agresoare și complotiștilor 
să săvîrșească noi acte agre
sive. Delegatul romîn a ară
tat că reprezentantul S.U.A.' 
cunoaște mecanismul O.N.U, 
și de aceea a făcut această 
propunere în speranța că pro
blema cubană va fi îngropată 
în mecanismul procedural prin 
numeroasele căi și mijloace de 
care dispune acesta.

Referindu-se în continuare 
la încercările repetate ale re
prezentantului S.U.A. și ale 
celorlalți parteneri ai săi ca 
plîngerea Cubei să fie totuși 
repartizată Comitetului Poli
tic. Eduard Mezincescu a a- 
tras atenția membrilor Comi
tetului General că Comitetul 
rr. 1 a hotărît deja asupra or- 
dinei sale de zi, astfel îneît 
plîngerea Cubei are puține 
șanse de a fi discutată înainte 
de 5-6 săptămîni.

în încheiere, reprezentantul 
romîn a insistat să se acorde 
urgență și importanță plînge
rii guvernului cuban și Comi
tetul General să hotărască tri
miterea problemei spre discu
ția Adunării Generale.

Cu toate că Comitetul gene
ral a recomandat în unanimi
tate includerea acestei proble
me pe ordinea de zi a sesiunii, 
delegația S.U.A. sprijinindu-se 
pe majoritatea docilă, a reușit 
să obțină ca această problemă 
să fie examinată în Comitetul 
politic, nu în plenara Adună
rii Generale.

ționale și ale politicii externe. 
Problema principală, care 
frămîntă în prezent toate po
poarele lumii, a spus Mehmet 
Shehu, este problema preîn
tâmpinării războiului și asigu
rării păcii în întreaga lume, 
în prezent în lume există for
țe în stare să preîntâmpine 
un război.

Partidul și guvernul nostru, 
a continuat vorbitorul, au lup
tat și vor lupta întotdeauna 
în mod consecvent pentru 
pace și coexistență pașnică în
tre statele cu orînduiri social- 
politice diferite.

Piatra unghiulară a politicii 
noastre externe, a spus în în
cheiere Mehmet Shehu, a fost 
și rămîne prietenia indestruc
tibilă a poporului nostru cu 
popoarele Uniunii Sovietice, 
cu marele popor chinez și cu 
toate celelalte popoare ale ță
rilor socialiste.

de voință, de un devotament 
nețărmurit față de poporul 
sovietic și de cauza comunis
mului.

în ultimii ani partidul co
munist și guvernul sovietic 
l-au pus pe mareșalul Nede
lin în fruntea unui nou tip 
de forțe armate, numindu-1 
locțiitor al ministrului Apără
rii al U.R.S.S. și comandantul 
suprem al trupelor de rachete, 
în această funcție de mare 
importanță, mareș" l Nedelin 
a îndeplinit necbvoiv, cu ab
negație. cu energia conștiin
ciozitatea și spiritul de răs
pundere care-1 caracterizau, 
sarcinile de răspundere pe 
care i le-a trasat partidul și 
guvernul.

Pentru merite remarcabile 
față de patria sovietică și de 
forțele armate ale U.RS.S., 
pentru curaj și vitejie. Mi
trofan Nedelin a fost distins 
cu titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice. El a fost decorat 
cu numeroase ordine și meda
lii ale U.R.S.S. și cu ordine 
străine.

Mitrofan Nedelin a partici
pat intens la activitatea de 
stat și de partid. La Congre
sele al XIX-lea, al XX-lea șl 
al XXI-lea ale P.C.U.S., el a 
fost ales membru-supleant al 
C.C. al P.C.U.S., a fost depu
tat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. timp de două legisla
turi.

generali și ofițeri superiori, 
guvernatorul Bagdadului, pri
marul Bagdadului, conducători 
ai unor instituții și organizații 
obștești, oameni de cultură și 
ziariști. Au participat de ase
menea atașați militari acredi
tați la Bagdad.

★
Manifestări consacrate ani

versării Zilei Forțelor Armate 
ale R-P. Romîne au mai avut 
deasemeni loc la Sofia, Fraga, 
Washington, Belgrad, Roma.

STAS 3452 52.REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „SctntelT. Tel. 17.60 10 Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa ScînteiP


