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Proletari din toate țările, uniți-vă!

In ziua de 3£ octombrie a.c., în sala de ședințe
i Marii Adunăff Naționale, au început lucrările 
ilenarei lărgite a Comitetului Central al Parti- 
lului Muncitoresc Romîn.

La plenară iau parte, în afara membrilor și 
nembrilor supleanți ai Comitetului Central, 
irimii secretari și secretari ai comitetelor regio- 
lale și ai unor comitete orășenești și raionale de 
lartid, președinții comitetelor executive ale sfa- 
urilor populare regionale și ale unor sfaturi 
topulare orășenești și raionale, miniștri, miniștri 
idjuncți și secretari generali ai ministerelor, șefi
ii secțiilor C.C. al P.M.R., conducerile centrale 
ile sindicatelor, U.T.M.-ului și ale altor organi

zații de masă, președinții consiliilor regionale ale 
sindicatelor, directori și secretari de partid din 
marile întreprinderi, academicieni, oameni de 
știință, directori ai institutelor de cercetări știin
țifice și de proiectări, redactori responsabili de 
ziare și publicații, precum și alți activiști de 
partid, de stat și din economie.

Plenara a ascultat expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
asupra proiectului planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1961.

Lucrările plenarei continuă.

clntsia eretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Expunerea tovarășului Gh.
la plenara C. C. al P.

Gheorghiu-Dej
M. R.

Tovarăș

Plenara Comitetului Central 
fost convocată pentru a exa- 

lina proiectul planului de

Planul pe 1960 va fi îndeplinit și depășit
După datele preliminate, se 

oate aprecia că in acest an 
roducția industrială va creș- 
3, comparativ cu 1959, cu 
irca 15,5 la sută, față de 14 
* sută cit a fost prevăzut in 
lan.
O importanță deosebită are 

aptul că se realizează creșteri 
isemnate în toate ramurile 
ndustriale și îndeosebi în ra
lurile hotărîtoare pentru in* 
ustrializarea socialistă; în in- 
ustria construcțiilor de mâ
ini și prelucrării metalelor — 

creștere de 20 la sută, în 
idustria siderurgică — de 30 
i sută, în industria energiei 
lectrice și termice — de 14 la 
ută.
Aprovizionarea oamenilor 

luncii a fost simțitor îmbu- 
ătățită prin realizările obți- 
ute in ramurile producătoare 
e bunuri de consum; in in- 
ustria textilă producția a 
rescut cu 16 la sută față de 
959, in industria alimentară 
u peste 11 la sută și in in- 
ustria confecțiilor cu 40 la 
ută.
S-au obținut însemnate spo- 

uri de producție la principa
le mașini, utilaje, materii 
rime, materiale, bunuri de 
onsum. Producția anului 1960 
a fi mai mare decît aceea a 
nului 1959 cu peste 370 mii 
one oțel, 175 mii tone fontă, 
20 mii tone laminate finite, 
00 mii tone minereu de fier, 
10 mii tone cocs metalurgic, 
.100 tractoare, 5 000 tone mase 
ilastice, 14 mii tone plăci a* 
lomerate. De asemenea, pro- 
lucția principalelor bunuri de 
onsum va fi mai mare decît 
, anului 1959 cu peste 39 mi- 
ioane m.p. țesături, aproape 
,7 milioane perechi încăl- 
ăminte, peste 30 mii tone 
arne, aproape 135 mii tone 
ahăr, cu 56 mii tone ulei co
mestibil.

A continuat să se lărgească 
»sza tehnico materială a agri- 
:ulturii socialiste; parcul de 
nașini și utilaje ale unităților 
igricole crește cu 11.600 trac- 
oare, 5 300 combine, 14.000 se- 
nănători și alte mașini.

Producția agricolă obținută 
n 1960 asigură toate nevoile 
le consum ale economiei na- 
ionale și creșterea rezervelor 
statului, cu toate că în anumi- 
e regiuni condițiile climate- 
•ice n au fost favorabile.

Contribuția sectorului so
da! ist din agricultură la for- 
narea fondului central de ce- 
eale a fost în acest an de 
?este 85 la sută. Un rol im- 
jortant l-au avut gospodăriile 
igricole de stat, care au asi
gurat 39 la sută la grîu și 26 
a sută la porumb din fondul 
central de cereale. De ase- 
nenea. ele au livrat impor- 
ante cantități de carne, lînă, 
apte și alte produse.

Rezultate bune au fost obți- 
iute la producția de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui, care 
asigură nevoile de 
sporite de zahăr și ulei ale 
populației, rămînînd disponi
bilități și pentru export.

Ca urmare a efortului sus
ținut în dezvoltarea continuă 
a forțelor db producție Si a 
creșterii acumulărilor, volu
mul de investiții in economia 
națională crește în I960 față 
de 1959 cu aproape 33 la sută. 
Fondurile fixe ce vor fi puse 
în funcțiune vor fi de 22 mi
liarde lei, față de 15,5 mi
liarde lei cit au fost în anul 
1959.

tn acest an intră în produc
ție 17 întreprinderi noi. 17 
secții noi și vor fi dezvoltate 
și mutilate 82 de uzine și fa
brici. Printre obiectivele noi 
sînt: o baterie de cocs, o sec
ție de dolomită șț un cuptor 
Martin de 400 tone la Com
binatul Siderurgic Hunedoara, 
o fabrică de țevi sudate la 
București, uzinele de produse 
sodice Govora și Borzești, fa
brica de celuloză din stuf de 
la Chișcani-Brăila Si fabrica 
de semiceluloză din paie de 
la Palas-Cor.stanța, o instala
ție de cracare catalitică la 
Borzești, complexul de Indus
trializare a lemnului Tg. Jiu, 
fabricile de mobilă din Iași fi 

consum

dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 196L 

îndeplinirea cu succes a sar
cinilor trasate pentru primul 
an al planului de șase ani 
creează condiții favorabile

consumurile de 
realizat lucrări 
mai bună. Tre- 
în mod deose- 

duratei de exe-

de 400 tone
Siderurgic 
realizat în 
fabrica de 
paie de la 

î 14 luni, iar

Militari-București, fabricile de 
zahăr de la Bucecea și Luduș, 
Combinatul de produse lacta
te din București, fabrica de 
lapte praf din Cîmpulung și 
altele.

Au început să producă ener
gie electrică primele agregate 
ale hidrocentralei „V. I. Le
nin", unul din principalele o- 
biective ale planului de elec
trificare de zece ani. Puterea 
instalată în centrale electrice 
crește în 1960 cu 180 MW și 
vor fi date în exploatare 1150 
km. de linii de înaltă tensiune.

Folosirea în 1960 cu mai 
mult spirit gospodăresc a fon
durilor de investiții alocate a 
contribuit la creșterea eficien
ței economice a acestora ; a 
crescut preocuparea pentru 
organizarea rațională a lucră
rilor, iar aprovizionarea cu 
materiale s-a făcut în condiții 
mult mai bune.

Sub conducerea organizații
lor de partid, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii construc
tori au redus 
materiale, au 
de o calitate 
buie subliniat 
bit scurtarea 
cutare a construcțiilor. Astfel, 
cuptorul Martin (* 
de la Combinatul 
Hunedoara a fost 
numai 11 luni, 
semiceluloză din 
Palas-Constanta în 
fabricile de zahăr de la Luduș 
și Bucecea în 17 luni, perioade 
mult mai mici față de cele 
în care s-au executat în trecut 
construcții similare. Scurtarea 
termenelor de executare a 
construcțiilor a dus la obți
nerea de mari economii și la 
punerea în funcțiune de noi 
capacități care au contribuit 
la creșterea producției.

Aceste succese mari pe care 
le-au obținut muncitorii, teh
nicienii și inginerii din indus
tria construcțiilor arată capa
citatea lor creatoare și dove
desc că există mari posibili
tăți de a obține rezultate și 
mai bune în reducerea terme
nelor de execuție a lucrărilor, 
care trebuie să constituie o 
preocupare de zi cu zi a con
ducerilor ministerelor și în
treprinderilor.

Anul acesta, întreaga acti
vitate economică s-a desfășu
rat la un nivel mai înalt, ceea 
ce arată că organele de partid 
și de stat au pus în centrul 
preocupărilor lor problemele, 
concrete ale economiei, pe 
care le rezolvă cu tot mai 
multă competență.

Trebuie să subliniem cu 
deosebită satisfacție entuzias
mul cu care oamenii muncii 
— sub conducerea organizații
lor de partid — au desfășurat 
întrecerea socialistă în cinstea 
celui de-al III lea Congres al 
partidului. Avîntul creator al 
celor ce muncesc și pricepe
rea lor în folosirea rezervelor 
interne ale economiei și-au 
găsit o vie expresie în impor 
tantele angajamente luate în 
întrecerea socialistă, ca și în 
hotărîrea cu care acestea sînt 
traduse în viață.

în primele zec^ luni, planul 
de producție a fost depășit la 
majoritatea produselor indus 
triale, dîndu-se peste plan o 
producție in valoare de peste 
1,6 miliarde Iei Pînă la 1 sep
tembrie a.c. s-au realizat, 
peste prevederile planului, e- 
conomîi în sumă de peste 1 
miliard lei și beneficii de a. 
proapc 300 milioane lei.

Traficul de mărfuri cu mij
loace de deservire generală 
va fi în 1960 cu cca. 13.5 la 
sută mai mare decît în 1959. 
A crescut ponderea transpor
turilor auto. în volumul total 
al încărcărilor, de la 29 la sută 
în anul 1959 la 37 la sută în 
acest an, datorită creșterii 
parcului și folosirii lui mai 
eficiente prin concentrarea 
autovehiculelor în organizații 
specializate ale Ministerului 
Transporturilor șj 
nicațiilor.

Productivitatea 
prevede a fi anul 
industrie cu circa 
mai mare ca In 
ceea ce reflectă creșterea ge* 

Telecomu-

muncii se 
acesta In 

10,5 la sută 
anul 1959,

pentru realizarea prevederilor 
stabilite de Congresul al 
III-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea economiei na
ționale și creșterea continuă 
a nivelului de trai.

nerală a nivelului tehnic în 
întreprinderi, înzestrarea eco
nomiei cu tehnică modernă, 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor.

Economia țării noastre se 
caracterizează prin dezvoltarea 
în ritm intens a forțelor de 
producție, prin creșterea În
semnată a venitului național, 
a acumulărilor și prin conti
nua ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Veniturile statului depășesc 
cu 8 la sută pe cele din 1959 
și sînt mai mari decit preve
derile planului.

Prin intrarea în producție a 
noilor întreprinderi și lărgirea 
celor existente, prin creșterea 
însemnată a volumului de con-

Dezvoltarea producției industriale în anul 1961
Tovarăș’,

Proiectul planului de stat 
pe anul 1961, pe care îl supu
nem dezbaterii plenarei, pre
vede concentrarea eforturilor 
pentru continuarea în ritm sus
ținut a industrializării socia
liste, creșterea mai dspaJ’te a 
producției agricole vegetale și 
animale și ridicarea bunăstă
rii materiale și culturale a 
oamenilor muncii.

Pe baza noilor capacități ce 
vor intra în producție și a 
mai bunei folosiri a celor exis
tente. precum și a creșterii 
productivității muncii, proiec
tul de Plan prevede ca pro
ducția globală a industriei so
cialiste să reprezinte în anul 
viitor 88,7 miliarde lei, cores- 
punzător unei creșteri cu 13,5 
la sută față de realizările pre- 
Fminate ale anului 1960, din 
care producția mijloacelor de 
producție — grupa A — cu 
13,8 la sută, iar producția bu
nurilor de consum — grupa B 
— cu 13 la sută.

Producția industriei ener
giei electrice șj termice va 
crește cu 22 la sută, a indus
triei siderurgice cu 16,6 la 
sută, a industriei construc
țiilor de mașini cu circa 16 la 
sută, a industriei chimice, ce
lulozei și hîrtiei cu 18 la sută, 
a industriei ușoare cu 16 la 
sută și a industriei alimentare 
cu 11 la sută.

Producția de energie elec
trică va fi de 8,8 
kWh ;

miliarde 
se prevede creșterea 

puterii instalate în centrale 
electrice cu aproape 259 MV7, 
va începe construcția de noi 
centrale printre care termo
centrala de la Luduș și hidro
centrala de pe Argeș ; se vor 
pune în funcțiune 1700 km. 
rețele de înaltă tensiune, 
d ntre care liniile de 110 kV 
Fîntinele-Luduș-Cluj. Govora- 
Bărbătcști, Craiova-Caracal, 
Hunedoara-Brad, Baia Mare- 
Satu Mare și se vor construi 
primele linii de transport de 
220 kV. Se va dezvolta ac
țiunea de termoficare prin 
extinderea rețelelor în orașele 
București, Reșița jșî Oneștj și 
prin introducerea termoficării 
industriale și urbane în Timi
șoara, Arad. Hunedoara. Vul
can șj alte centre industriale, 

în orașul Iași va începe 
construcția centralei de ter
moficare pentru alimentarea 
cu energie și căldură a ora
șului șj a întreprinderilor in
dustriale.

Producția de energie ter
mică din centrale publice va 
crește de peste 3 ori.

în industria siderurgică, 
producția de fontă în 1961 
va ajunge la 1.080.000 tone, 
iar cea de oțel la 2.100.000 
tone — cu peste 300.000 tone 
mai mult decît în 1960 —
creșterea producției siderur
gice urmînd să fie obținută, 
în mare măsură, pe seama 
îmbunătățirii indicilor de u- 
tilizare a agregatelor. Proiec
tul de plan prevede crește
rea producției de laminate 
finite pline cu circa 
sută față de 1960, 
folosirea mai deplină a 
noarelor și, în principal, 
minorului de 650 de la Hune
doara. 

20 la 
prin 

lami- 
a la-

de

strucții și extinderea activită
ții de deservire, numărul de 
salariați ocupați In economia 
națională a crescut în 1960 cu 
aproape 160.000 față de 1959.

In anul 1960 a fost îmbună
tățită salarizarea cadrelor teh
nice și economice, au fost 
efectuate reduceri de prețuri 
la unele produse, ceea ce a 
sporit puterea de cumpărare 
a populației cu aproximativ 2 
miliarde lei anual.

Volumul desfacerilor 
mărfuri a crescut cu aproape 
15 la sută față de anul 1959. 
S-au realizat progrese simți
toare în privința calității, lăr
girii sortimentelor și îmbună
tățirii prezentării bunurilor de 
consum. în rețeaua comercială 
au fost puse în funcțiune 700 
unități noi. înzestrate cu uti
laje moderne care contribuie 
la îmbunătățirea aprovizionă
rii și deservirii populației.

S-a intensificat construcția 
de locuințe, dindu se în folo
sință oamenilor muncii peste 
30.000 apartamente, aproxima
tiv cu 35 la sută mai mult 
decît în anul trecut.

S-au dat în folosință 2600 
săli de clasă pentru învăță-

de

lu- 
ale

Industriei Grele, 
de proiectare, 

vor trebui să fo- 
mai noi cuceriri

în anul viitor se vor pune 
în funcțiune, la Hunedoara, 
cuptorul numărul 5 de 400 
tone la noua oțelărie Martin, 
linia de sîrmă din noua secție 
de laminoare și se vor exe
cuta lucrări pentru mărirea 
capacității blumingului cu 
700.000 tone pe an ; la Reșița 
se va termina reconstrucția 
secției furnale, punîndu-se în 
funcțiune două furnale de cîte 
700 m.c. și va intra în pro
ducție o nouă fabrică 
aglomerare.

în 1961 se vor deschide 
crările de construcție 
Combinatului Siderurgic de Ia 
Galați. Va începe construcția 
forjei și turnătoriei cu o ca
pacitate anuală de 25.000 tone 
piese oțel, 
fontă și 40.000 
forjate, 
strucții 
lui de 
Pentru 
lui vor 
în sumă de 75 milioane lei.

Ministerul 
organizațiile 
constructorii 
losească cele 
ale științei și tehnicii în pro
iectarea și construcția acestui 
mare combinat.

Pentru dezvoltarea în conti
nuare a bazei proprii de ma
terii prime a industriei side
rurgice, producția de minereu 
de fier va crește cu 20 la sută, 
iar cea de cocs cu 22 la sută. 
Vor începe lucrările de des
chidere a minei de la Căpuș- 
Cluj, care va intra în produc
ție în anul 1962, Va intra 
în producție, în trimestrul II 
1961, la Călan, uzina experi
mentală pentru punerea la 
punct a noului procedeu de 
cocsificare a cărbunilor din 
Valea Jiului.

în sectorul geologic au fost 
obținute rezultate însemnate, 
ca urmare a înzestrării cu 
utilaje și instalații moderne, 
a organizării muncii pe șantie
rele de explorări, a ridicării 
calificării cadrelor. Prețul de 
cost pe tona de rezervă in
dustrială explorată a scăzut la 
minereu de fier de la 7,1 lei 
în 1959 la 3,8 lei în 1960, la 
minereuri neferoase de la 
12,4 la 9,3 lei. la țiței de la 
45,7 la 31,1 lei.

Comitetul 
nistercle cu 
gică trebuie 
țească munca în 
nuu, să introducă cu mai mul
tă hotărîre metodele cele mai 
avansate de cercetare geolo
gică, spre a obține o creștere 
și mai mare de 
cheltuieli

Aceste 
atît mai 
1961 se 
cute un 

7.000 tone piese 
tone lingouri- 

a atelierului de con- 
metalice și a atelieru- 
întreținere mecanică, 
lucrătorii combinatu- 
fi construite locuințe

Geologic, mi- 
activitate geolo- 
să-și îmbunătă- 

mod conti-

curezerve, 
cît mai reduse, 
sarcini 
imperios 
prevede 

volum

cu 
în

se pun 
cu cît 

să se exe- 
important 

de lucrări geologice, cu 15
la sută mai mare decît în 
1960, însumînd 1,8 miliarde Iei. 
Concomitent cu creșterea vo
lumului de prospecțiuni, se 
prevede să se îmbunătățească 
în continuare eficiența econo
mică a lucrărilor geologice. 
Pentru aceasta, pe lîngă in
troducerea hotărîtă a tehnicii 
noi. o mare importanță are 
buna organizare a muncii pe 
șantierele geologice, utilizarea 
șuperioară a instalațiilor, eco- 

mîntul de cultură generală; 13 
cinematografe în orașe; re
țeaua cinematografică în me
diul rural s-a mărit cu 700 
aparate noi; s-au construit un 
număr însemnat de așezămin
te culturale la orașe și sate.

Pentru îmbunătățirea ali
mentării 
electrică, a 
comun și a salubrității în ora
șe, precum și pentru alte ac
țiuni de gospodărie comunală, 
s-au investit peste 800 milioa
ne lei.

Rețeaua sanitară a crescut 
față de 1959 cu 2500 paturi în 
spitale și sanatorii și cu 9 po
liclinici, creîndu-se condiții tot 
mai bune pentru ocrotirea să
nătății oamenilor muncii de la 
orașe și sate; au fost trimiși 
la odihnă și tratament balneo
climateric peste 575.000 per
soane.

Rezultatele obținute în toate 
sectoarele demonstrează forța 
economiei noastre naționale în 
plin avint, reflectă însuflețirea 
și entuziasmul cu care oame
nii muncii, însușindu-și poli
tica partidului, luptă pentru 
traducerea ei în viață.

cu apă și energie 
transportului in

nomiile de materiale, efectua
rea lucrărilor cu indici tehni
co-economici cît mai ridicați. 
Trebuie să se ia măsuri pen
tru a concentra cele mai bune 
cadre de geologi în sectoarele 
principale ale activității geo
logice.

Industria constructoare de 
mașini va produce în anul 
1961 peste 2.400 strunguri, 130 
instalații de foraj complete, 
20.000 tractoare, 6.000 combi
ne tractate pentru cereale, 
peste 10.000 autocamioane și 
autobuse, 12 locomotive Diesel 
electrice de 2.100 c.p.; produc
ția de utilaje pentru industria 
chimică și prelucrarea țițeiu
lui va crește cu peste 60 la 
sută, de utilaje penti-u siderur
gie și turnătorii cu circa 30 la 
sută, de utilaje pentru indus
tria ușoară și alimentară cu 
40 la sută.

Sarcinile principale pe anul 
1961 ale industriei construc
toare de mașini sint însușirea 
in fabricație a unor noi ma
șini și utilaje necesare înzes
trării economiei naționale, lăr
girea sortimentelor și ridicarea 
nivelului tehnic, îmbunătățirea 
calității mașinilor și utilajelor 
la nivelul celor mai perfecțio
nate produse similare de pe 
piața mondială.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini, Ministerul Industriei 
Grele și întreprinderile con
structoare de mașini trebuie 
să se preocupe permanent de 
alegerea judicioasă și perfec
ționarea produselor fabricate. 
Punerea în producție a noi
lor produse nu se va pu
tea face decît după ce va 
fi aprobată de către con
ducerea superioară, pe baza 
unor studii tehnice și econo
mice comparative, aprofun
date, care să dea maximum 
de garanții în ce privește ca
racteristicile tehnice, calitatea 
și economicitatea fabricației.

Pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ în 
industria constructoare de 
mașini, Ministerul Industriei 
Grele și conducerile întreprin
derilor vor trebui să asigure 
elaborarea documentațiilor 
constructive și tehnologice de 
către serviciile tehnice ale în
treprinderilor, să organizeze 
producția de serie în secții 
specializate dotate cu toate 
utilajele și dispozitivele pen
tru execuție și control. în a- 
cest scop trebuie să fie con
centrate cadrele de ingineri, 
maiștri și muncitori cu înaltă 
calificare în secțiile hotărâ
toare, unc’e se elaborează do
cumentația tehnică, se pregă
tește fabricația și se execută 
însușirea noilor mașini și uti
laje.

în 1961, Ministerul Indu
striei Grele va trebui să trea
că la .profilarea mai strictă a 
întreprinderilor electrotehnice, 
pe linia specializării și coope
rării. Va trebui să realizăm 
cu toată hotărîrea o cotitură 
în ceea ce privește îmbunătă
țirea tehnologiei de fabricație 
și a calității, realizîndu-se 
produse de înalt nivel tehnic 
și cu aspect industrial. Pentru 
asigurarea nevoilor crescînde 
ale industriei ș: ale celorlalte 
ramuri ale economiei, precum 
fi pentru satisfacerea cerința- 

lor tot mal mari ale popu
lației, trebuie să fie lărgite 
nomenclatura și sortimentul 
producției industriei electro
tehnice.

în industria chimică produc
ția va crește cu 37 la sută la 
sodă calcinată și caustică, cu 
30 la sută la îngrășăminte chi
mice, cu circa 30 la sută la 
celuloză și semiceluloză ; pro
ducția de fire și fibre sinte
tice va fi de 1.700 tone.

în anul 1961 vor intra în 
producție noi combinate și 
unități în industria chimică : 
combinatul de la Roznov, cu 
o capacitate de 100 mii tone 
amoniac pe an, 210.000 tone 
îngrășăminte azotoase și 
10.000 tone uree; fabrica de 
fibre rolan de la Săvinești cu 
o capacitate de 5.000 tone ; 
18 000 tone fenol și 11.000 
tone acetonă la Combinatul de 
la Borzești ; vor crește capaci
tățile de producție la Uzinele 
Năvodari cu 100.000 tone acid 
sulfuric și 300.000 tone super- 
fosfați și la Ocna Mureșului 
la 300.000 tone pe an carbo
nat de sodiu șj altele.

Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei trebuie să 
acorde atenție sporită punerii 
în producție a noilor între
prinderi, pregătiri] din timp 
a cadrelor de muncitori și 
tehnicieni în vederea asigură
rii unei calități superioare la 
noile produse chimice și fo
losirii instalațiilor la întreaga 
capacitate.

Pentru utilizarea din ce în 
ce mai largă a maselor plasti
ce în întreaga economie și în
deosebi ’n tndustria construc
toare de mașini, a construc
țiilor și în producția bunuri
lor de consum, ministerele 
vor trebui să ia măsuri orga
nizatorice și să asigure utila
jele și mijloacele necesare 
pentru prelucrarea acestora 
în sortimente cît mai variate 
și de calitate superioară.

în industria petrolului, prin 
intrarea în funcțiune a com
plexului de reformare catali
tică și a instalației de ab
sorbție și fracționare a ga
zelor de la rafinăria Brazi, a 
instalației de cocsare la rafi
năria Borzești ș.a., va spori 
substanțial producția de ben
zină cu cifră octanică ridica
tă, de gaze lichefiate pentru 
chimizare, de uleiuri și moto
rină de calitate superioară, asi- 
gurîndu-se o valorificare a to
nei de țiței cu 7 la sută mai 
mare decît în 1960.

în industria lemnului efor
turile vor fi îndreptate în 
continuare spre valorificarea 
superioară a masei lemnoase. 
Se prevede ca dintr-un m. c. 
masă lemnoasă să se obțină 
în 1961 producție cu o valoare 
de circa 10 la sută mai mare 
decît în 1960, îndeosebi pe 
seama creșterii însemnate, a 
producției de placaj, panel, 
plăci aglomerate și mobilă. în

Creșterea producției agricole efi 1951
Tovarăși,

Proiectul planului de stat 
Pe 1961 prevede o creștere a 
producției agricole. în condi
ții climaterice normale, cu 
19 la sută față de 1960. Rea
lizarea acestui obiectiv este 
întrutotul posibilă, ținînd sea
ma de condițiile create prin 
transformarea socialistă a a- 
griculturii și creșterea conti
nuă a înzestrării ei.

în agricultură se vor investi 
în anul 1961 din fondurile sta
tului circa 4 miliarde lei. 
Agricultura urmează să pri
mească anul viitor peste 
l’.OOO tractoare. 15.900 semă
nători, 6.009 combine pentru 
paioase. precum și alte ma
șini și utilaje agricole; toto
dată, se vor livra agriculturii 
aproapa 450 mii tone îngră
șăminte chimice, cu 14 la sută 
mai mult decît in anul 1960.

în toamna aceasta s-au în- 
sămînțat cca. 3.200.000 ha. cu 
grîu și secară, prevăzîndu-se 
realizarea unei producții de 
circa 4.600.000 tone. în primă
vară se vor însămînța cu po
rumb 3.850.000 ha., din care 
350.000 ha. pentru siloz ; se 
prevede realizarea unei pro
ducții de aproximativ 6.700.000 
tone porumb boabe.

Rezultatele obținute în toa
te regiunile țării, în anul 1960, 
de către numeroase gospodă
rii agricole de stat și gos
podării agricole colective 
demonstrează marile posi
bilități de creștere a pro
ducției agricol© pe baza folo
sirii mai bune a mijloacelor 

felul acesta deși volumul to
tal al masei lemnoase ce se 
va exploata în 1961 va fi mal 
mic decît în I960, valoarea 
producției industriei prelu
crării lemnului va crește cu 
peste 7 la sută.

In anul 1961 vor Intra în 
producție primele secții ale 
complexelor de industrializa
re a lemnului de la Blaj și 
Gherla, precum șj secții noi 
la Rm. Vîlcea, la fabricile de 
mobilă de la Tg. Mureș. Timi
șoara ș.a.

De asemenea, se va începe 
construcția noilor complexe 
pentru industrializarea lemnu
lui la Focșani, Comănești, Pi
tești și Dej și a fabricilor de 
mobilă de la Rădăuți și Arad.

în industria ușoară produc
ția va spori la țesături cu 
peste 17 la sută, la tricotaje 
cu 30 la sută și la confecții cu 
aproape 17 la sută.

Va trebui să se dea o aten
ție și mai mare sortimentelor 
superioare - țesături din fire 
pieptănate de calitate su
perioară din bumbac și lînă, 
tricotaje și țesături din fire 
sintetice — să se execute fini
saje superioare la țesături și 
tricotaje și să se asigure îm
bunătățirea simțitoare a ca
lității confecțiilor și în spe
cial a încălțămintei.

Pentru realizarea acestor 
sarcini, proiectul de plan pre
vede punerea în producție în 
1961 a unor importante capa
cități de producție înzestrate 
cu utilaj modem : dezvoltarea 
filaturilor la „Filatura Romî- 
nească de Bumbac", întreprin
derile Textile Pitești, „Ivănuș 
Constantin“ etc., o fabrică de 
confecții la Călărași, Tăbăcă- 
ria Minerală de la Jilava.

în industria alimentară pro
iectul de plan prevede o 
creștere la carne cu 26 la 
sută, la preparate de carne 
cu 16 la sută, la lapte de con
sum cu aproape 40 la sută. 
Vor intra în producție o fa
brică de ulei la Iași, 12 fabrici 
de produse lactate, dintre care 
cele de la Reșița, Baia Mare, 
Mediaș, Turda, Călărași, un 
mare abator cu secții de pre
lucrare la Hațeg.

în cursul anului 1961 va 
continua acțiunea de creștere 
a spațiului frigorific ; vor fi 
date în funcțiune 4 mari an
trepozite frigorifice în supra
față de 16.000 m.p., ceea ce va 
contribui la asigurarea bunei 
calități a produselor alimen
tare și a condițiilor de igienă 
și de bună deservire a popu
lației.

în anul viitor producția 
conservelor de carne va crește 
cu 18 la sută, iar a conserve
lor de legume cu 35 la sută. 
Vor trebui extinse în întreaga 
industrie alimentară rezulta
tele bune obținute în acest an 
de industria conservelor în ce 
privește calitatea, lărgirea sor
timentelor și îmbunătățirea 
prezentării produselor.

tehnice și aplicării corespun
zătoare a regulilor agrotehni
ce. în acest an. 152 gos
podării agricole de stat au 
obținut, de pe întreaga lor 
suprafață de 114.500 ha. culti
vate cu grîu, o recoltă med:e 
de peste 2.000 kg. la ha : din 
acestea, un număr de 39 gos
podării de stat au realizat în 
medie peste 2.500 kg. grîu la 
hectar. Un număr important 
de gospodării agricole colec
tive au obtinut, de asemenea, 
recolte bune.

Experiența anului 1960 a 
dovedit importanța hotărîtoa
re a executării arăturilor a- 
dînci și însămînțării făcute la 
timp, a folosirii semințelor 
selecționate de înaltă pro
ductivitate și a aplicării în
grășămintelor naturale și mi
nerale pe suprafețe tot mai 
mari.

Comitetele regionale de 
partid. Ministerul Agriculturii 
și comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să 
mobilizeze cadrele tehnice, pe 
toți oamenii muncii din agri
cultură pentru aplicarea între
gului complex de măsuri agro
tehnice, diferențiat după con
diții specifice ale fiecărei zone 
și în primul rînd pentru exe
cutarea arăturilor adînci și fo
losirea întregii cantități de în
grășăminte naturale.

O atenție deosebită trebuie 
acordată îmbunătățirii muncii 
S.M.T-urilor pentru executa
rea arăturilor la adîncimea co
respunzătoare solului și cultu
rilor.

Cererile iporite ale popu
lației pentru bunuri de con
sum industriale se prevăd a fi 
acoperite prin creșterea cu 
peste 25 la sută a producției 
de mobilă, de 2,3 ori a produc
ției de bunuri de consum elec
trotehnice și cu peste 17 la 
sută a producției de bunuri de 
consum metalice.

în 1961 se vor produce 
220.000 aparate de radio, 20.000 
televizoare. 30 000 răcitoare 
electrice, 80.000 mașini electri
ce de spălat rufe pentru uz 
casnic, 300.000 biciclete, 60.000 
mașini de cusut de uz casnic 
și alte produse.

Prin înzestrarea în conti
nuare a industriei cu tehnică 
modernă, prin folosirea mai 
deplină a utilajelor și instala
țiilor existente și prin mai 
buna organizare a muncii, 
producția industrială va crește 
în 1961, ca și în anii prece- 
denți, în cea mai mare parte, 
pe seama productivității mun
cii, care va spori cu circa 9 
la sută față de 1960.

Congresul al III-lea s-a ocu
pat în mod deosebit de calita
tea producției industriale. Pen
tru înfăptuirea acestei sarcini 
esențiale, în etapa actuală de 
dezvoltare a economiei națio
nale, dispunem de toate condi
țiile necesare. în fiecare în
treprindere există un număr 
apreciabil de oameni calificați 
cu un simț dezvoltat față de 
tehnică și de estetica produ
sului, care trebuie să fie mo
bilizați pentru a da produse de 
calitate și cu costuri cît mai 
scăzute.

în vederea îmbunătățirii 
continue a calității produselor 
trebuie luate un șir de măsuri 
tehnico organizatorice care să 
cuprindă concepția, executarea 
și controlul produsului pe toate 
treptele de fabricație și care 
să asigure realizarea unor ca
racteristici, performanțe, pre
cum și durabilitate, prezentare 
și finisaj la nivelul celor mai 
bune produse similare din 
străinătate.

La însușirea produselor noi 
accentul principal trebuie să 
cadă pe calitate și abia după 
aceea se poate trece la sarcini 
mărite cu privire la cantitate, 
normarea consumurilor mate
riale și de timp. In centrul 
obiectivelor întrecerii socialiste 
trebuie să stea problemele le
gate de o calitate superioară 
a producției, care să aducă co
lectivelor din fiecare între
prindere o înaltă apreciere 
pentru produsele livrate.

îmbunătățirea continuă a 
calității producției trebuie să 
constituie preocuparea perma
nentă a tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, a con
ducerii ministerelor și între
prinderilor, a tuturor ingineri
lor, tehnicienilor și maiștrilor, 
care trebuie să muncească cu 
pricepere și pasiune pentru a 
obține produse de înaltă cali
tate.

Trebuie pus capăt cu toată 
hotărîrea deficiențelor semna
late în mai toate regiunile ță
rii în legătură cu calitatea 
slabă a lucrărilor efectuate de 
S.M.T. uri, care. în goana 
după cît mai multi hantri, 
fac arături superficiale, lasă 
la capătul terenurilor porțiuni 
goale nelucrate care aduc în
semnate pagube economiei. 
Munca S.M.T urilor trebuie a- 
preciată după calitatea lucră
rilor executate, după produc
ția obținută la hectar pe tere
nurile lucrate de ele. Actualul 
sistem de salarizare, care este 
legat numai de executarea 
unui număr cît mai mare de 
hantri, trebuie îmbunătățit 
astfel ca la baza veniturilor 
lucrătorilor din S.M.T. să stea 
rezultatele obținute în crește
rea producției la hectar.

Ca urmare a aplicării hotă- 
rîrilor plenarei C.C. al F.M R. 
din decembrie 1959 cu privire 
la creșterea animalelor, în pri
mele 9 luni ale acestui an nu
mărul vacilor de lapte a cres
cut în gospodăriile agricole de 
stat cu circa 21.000 capete, iar 
în gospodăriile agricole colec
tive cu peste 100.060. în ace
lași timp a sporit contribuția 
sectorului socialist la formarea 
fondului de stat la came, 
lapte, lînă în 1950, gospodă
riile agricole de stat dau la 
fondul de stat 1.600.000 hl. 
lapte, cu 600.000 hi. mai mult 
decît în 1959, iar gospodăriile 
agricole colective au livrat pînă
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la 1 octombrie 1960, 1.100.000 
hl. lapte, de peste 2 ori mai 
mult decît în întreg anul 1959.

Este necesar ca în gospodă
riile agricole colective să se 
acorde o și mai mare atenție 
creșterii efectivului de vaci 
proprietate obștească, a-sigu- 
rîndu-se astfel sporirea venitu
rilor bănești prin folosirea 
mai intensă a forțelor de mun
că în tot cursul anului.

în acest scop este ne
cesară selecționarea și creș
terea tineretului bovin bun 
de prăsilă, de rase superioare 
și cu producții mari, asigu- 
rînd totodată și creșterea ti
neretului bovin inapt repro
ducției, pentru sporirea pro
ducției de carne.

Să dezvoltăm cu toată hotă- 
rîrea baza furajeră în vederea 
obținerii unor cantități înde
stulătoare de nutrețuri. Vor 
trebui luate măsuri pentru 
îngrijirea și gospodărirea mai 
bună a celor 4 milioane ha. 
de pășuni și finețe naturale, 
care reprezintă o rezervă în
semnată pentru creșterea ba
zei furajere.

Producția porumbului siloz 
a fost în anul acesta cu 1.5 
milioane tone mai mare decît 
în 1959, dar planul pe 1960 
nu a fost pe deplin realizat. 
Trebuie aplicate cu perseve
rență indicațiile date de partid 
cu privire la extinderea cul
turii și folosirii porumbului 
siloz, asigurîndu-se în acest 
scop mașini pentru recoltare 
și însilozare.

Gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agri- 
cole colective trebuie să 
ia măsuri pentru asigurarea 
construcțiilor necesare adă- 
postirii efectivelor de animale 
în continuă creștere, folosind 
în acest scop experiența acu
mulată în construirea adăpo
sturilor ieftine și realizabile 
în termen scurt, utilizînd din 
plin materialele locale, apli- 
cînd soluții constructive din 
cele mai economicoase, potri
vit condițiilor concrete din 
fiecare regiune și raion.

Pe măsura dezvoltării creș
terii animalelor în ferme mari

Acumulările sporite ale eco
nomiei fac posibil ca, in 1961, 
volumul investițiilor din fon
durile statului să se ridice la 
27,9 miliarde lei. ceea ce re
prezintă o creștere de 24 la 
sută fată de volumul ce se va 
realiza in I960.

Investițiile prevăzute In pro
iectul planului pe anul 1961 
asigură — atît prin volumul 
lor, cit și prin repartiția pe 
ramuri — necesitățile de dez
voltare, proporțională, a eco
nomiei naționale.

Din totalul investițiilor in
dustria va primi 15,6 miliar
de lei. cu 26 la sută mai mult 
decît in 1960, <jin care aproa
pe o treime sînt destinate in
dustriei energetice și a com
bustibilului, peste 24 la sută 
industriei metalurgice si con
strucțiilor de mașini, 20 la 
sută industriei chimice, celu
lozei și hîrtiei și 7,6 la sută 
pentru exploatarea forestieră 
și industria prelucrării lem
nului.

In anul 1961 vor intra în 
funcțiune 26 întreprinderi și 
34 secții noi. iar 96 de între
prinderi și secții vor fi dez
voltate și reutilate.

Investițiile alocate agricul
turii. din fondurile statului, 
vor crește cu 20 la sută, pen
tru dezvoltarea și moderniza
rea transporturilor și a tele
comunicațiilor cu 27 Ia sută, 
iar fondurile de investiții alo
cate pentru acțiunile sociale, 
culturale și științifice cu 18,6 
la sută.

Pentru anul 1961, proiectul 
de plan prevede punerea in 
funcțiune de fonduri fixe în- 
tr.un volum total de 25,5 mi
liarde lei.

Punerea în funcțiune a o- 
biectivelor Ia termenele pla
nificate este cel mai impor
tant indicator al planului de 
investiții. In acest scop, 
ministerele trebuie să ia 
măsuri pentru asigurarea la 
timp a proiectelor, a aprovi
zionării șantierelor cu mate
riale și utilaje de construcții,

Pentru creșterea acumulărilor, 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai 

al oamenilor muncii
Tovarăși,

Planul financiar pe 1961 
prevede mijloace bănești în* 
tr-un volum care asigură fi
nanțarea integrală a sarcinilor 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe anul viitor. Cea 
mai importantă contribuție în 
aco» .ri ca a nevoi

este nevoie să se introducă 
mecanizarea principalelor pro
cese de producție și în mod 
deosebit a transportului și 
pregătirii furajelor, precum și 
a aprovizionării cu apă. Pen
tru aceasta să se asigure do
tarea acestora cu agregatele 
necesare.

în ultimii trei ani statul a 
investit în lucrări de hidro
ameliorații 860 milioane lei, 
pentru executarea lucrărilor 
de îndiguiri și desecări pe o 
suprafață de 215.000 ha., și 
amenajări pentru irigații pe 
135.000 ha. Rezultatele obți
nute de multe gospodării a- 
gricole de stat și colective do
vedesc că lucrările de îmbu
nătățiri funciare, atunci cînd 
sînt judicios efectuate și ra
țional exploatate, reprezintă 
un mijloc important pentru 
obținerea de producții mari și 
constante.

Cu toate că sînt evidente 
sporurile de producție ce se 
obțin prin irigarea culturilor, 
importante suprafețe amena
jate nu sînt încă irigate, iar 
pe alte suprafețe irigarea 
culturilor se face încă în mod 
defectuos.

Folosirea nerațională a su
prafețelor amenajate pentru 
irigații, se datorează lipsei de 
gospodărire din partea unor 
gospodării agricole de stat, 
trusturi regionale și organe 
ale sfaturilor populare, pre
cum și controlului insuficient 
din partea Ministerului Agri
culturii.

In domeniul îmbunătățirilor 
funciare, eforturile vor trebui 
concentrate în direcția termi
nării lucrărilor începute Șî fo
losirii raționale a suprafețe
lor amenajate.

Totodată, va trebui asigura
tă punerea în exploatare a tu
turor suprafețelor amenajate 
pentru irigații și aplicarea 
unei agrotehnici diferențiate, 
corespunzătoare culturilor iri
gate.

începerea lucrărilor de iri* 
gații și desecări va trebui 
fie aprobată de forurile supe
rioare pe baza proiectelor Și 

Sporirea volumului de investiții
pentru procurarea din timp a 
mașinilor și instalațiilor nece
sare punerii în producție »i 
pregătirea cadrelor pentru 
noile întreprinderi.

Desfășurarea normali a lu
crărilor pe șantiere ef'.e une
ori Stinjenită de lipsa pre-ee- 
telor; trebuie luate măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății institutelor de proiectare 
prin folosirea mai judicioasă 
a documentației tehnice exis
tente, simplificarea Și reduce
rea duratei de elaborare a 
proiectelor. Proiectele trebuie 
supuse, înainte de a fi prezen
tate spre aprobare forurilor 
superioare, unei analize apro
fundate, îndeosebi in legătură 
cu nivelul tehnic, capacitatea, 
soluțiile constructive, econo
micitatea producției propuse 
și variantele de amplasare.

Realizarea volumului sporit 
de investiții Și construcții im
pune o folosire mai rațională 
a proiectanților cu pregătire 
superioară, astfel incit cunoș
tințele Și experiența acestora 
să fie valorificată din plin In 
munca de concepție si îndru
mare.

Conducerea ministerelor și 
comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să în- 
drumeze activitatea institute
lor de proiectare și a consi
liilor tehnico-științifice. întă
rind aceste organe cu cadre 
care au cea mai înaltă pregă
tire profesională în ramurile 
respective. în scopul adoptă
rii. la întocmirea proiectelor, 
a celor mai raționale soluții 
tehnice și economice.

Planul de comerț exterior 
prevede pentru anul 1961 o 
creștere a schimburilor comer
ciale cu circa 11 la sută față 
de 1960.

Exportul pe anul viitor se 
caracterizează printr-o struc
tură îmbunătățită, asigurfnd 
astfel o valorificare superioară 
a resurselor noastre destinate 
exportului. Crește exportul de 
mașini și utilaje cu 31 la sută, 
de produse ale industriei chi 

lor economiei o au acumulă
rile date de întreprinderile 
socialiste de stat, care cresc 
de la 48 la sută din totalul 
veniturilor în 1960, la aproape 
51 la sută în 1961, ajungînd la 
suma de peste 38 miliarde lei.

Creșterea necontenită a in
vestițiilor și a altor acțiuni 
economice ale statului nostru 

studiilor tehnico-economice; la 
elaborarea acestora trebuie să 
se țină seama de folosirea 
complexă și rațională a apelor 
— în cadrul planului de an
samblu de amenajare a bazi
nelor hidrografice — și de asi
gurarea la culturile irigate a 
unor producții sporite și la un 
preț de cost redus față de cul
turile neirigate, care consti
tuie criteriile fundamentale 
pentru aprobarea lucrărilor.

Va trebui să se extindă ex
periența cîștigată în irigarea 
culturilor, să fie pregătite un 
număr suficient de cadre supe
rioare și medii, pentru utiliza
rea în condiții optime a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare 
și pentru agrotehnica culturi
lor irigate.

Tovarăși,

Des voi tarea economiei na
ționale determină creșterea 
traficului total de mărfuri cu 
mi^oace de deservire genera
lă cu peste 8 la rată in 1961. 
față de reslHările preliminate 
din I960

în anul viitor se va continua 
modernizarea tracțiunii trenu
rilor prin înzestrarea căilor fe
rate cu încă 12 locomotive 
Diesel electrice de 2100 C P. 
și vor începe lucrările de elec
trificare a liniei București- 
Brașov ; parcul de vagoane 
marfă al căilor ferate va fi 
dotat cu 3100 vagoane noi, 
moderne.

Parcul transporturilor publi
ce auto va fi Înzestrat cu pes*^ 
4100 autocamioane.

Va fi continuată acțiunea de 
modernizare a drumurilor; or* 
ganizațiile de construcții vor 
trebui să reducă ta continua
re prețul de cost și să îmbu
nătățească calitatea lor.

Se va dezvolta capacitatea 
porturilor prin dotarea aces
tora cu macarale și alte utila
je mecanice de mare produc
tivitate. Flota maritimă va fi 
sporită cu 8 nave noi. avtod 
un total de 4d.000 toce. iar 
flota fluvială cu 29 vase, cu o 
capacitate de 29.000 tore 

mice cu 35 La sută, ale in
dustriei lemnului cu 13 ta 
sută, ale industriei alimentare 
cu 7 la sută. In special pe 
seama produselor prelucrate.

Cresc eu U la sută Impor
turile de tauzatapi. utriaje a 

de -nare te*r..ntate. 
necesare dotării nsd^stries 
noastre cu tehnica txxta ă cu 
10 la sjtă importurile de ma
terii prime și materiale.

In actualele condiții, cînd 
țara noastră dispune de mai 
multe și mai variate resurse 
pentru export, in sortimente 
mai bogate și de o calitate 
mai b'-Tiă Ministerul Comer
țului trebuie să intensifice 
prospectarea piețelor externe 
In vederea Lărgirii schimburi
lor comerciala

Este necesar să fie întărit 
controlul de calitate «4 recep
ție a mărfurilor destinate ex
portului. aii*, din partea con
ducerii tehnice a întreprinde
rilor producătoare, dt și din 
partea întreprinderilor de co
merț exterior. Produsele pe 
care le exportăm să oglin
dească posibilitățile și nivelul 
tehnic de care dispune țara 
noastră.

Se impune mai multă aten
ție pentru problema rentabi
lității produselor la export. 
Pentru a se obține rezultate 
economice favorabile în ope
rațiunile de comerț exterior, 
este necesar ca ministerele și 
întreprinderile să cunoască și 
să se preocupe îndeaproape 
de reducerea costului produ
selor. astfel incit să se reali
zeze un curs de revenire al 
valutei dt mai scăzut la 
mărfurile ce se exportă și 
creșterea continuă a rentabi
lității acestora.

Creșterea volumului comer
țului exterior face necesar ca 
Ministerul Comerțului să întă
rească agențiile economice din 
străinătate cu tehnicieni și 
economiști competent și să 
acorde mai multă atenție in
struirii și pregătirii cadrelor 
din exterior.

cere ca organele de partid și 
de stat să dea toată atenția 
realizării și depășirii acumulă
rilor.

Ca fapt pozitiv ta această 
direcție este de subliniat că, 
datorită unei preocupări se
rioase și a unor eforturi siste
matice, a crescut rentabilitatea 
întreprinderilor. Astfel, unită

țile Ministerului Economiei 
Forestiere, față de sarcina de 
reducere a prețului de cost în 
primele 8 luni aJe anului cu 
180 milioane, au realizat o re
ducere de 241 milioane lei, 
ceea ce arată marile rezerve 
existente încă în economia 
națională.

Este necesar ca ministerele 
și întreprinderile să se ocupe 
și mai intens de descoperirea 
și valorificarea acestor rezer
ve, de creșterea continuă a 
rentabilității întreprinderilor.

Aducerea în circuitul eco
nomic a valorilor materiale 
imobilizate încă în stocuri su 
pranormative constituie o sur
să importantă pentru realiza
rea unei producții suplimenta
re și a unui volum sporit de 
investiții. Cit de importantă 
este această sarcină se vede 
din faptul că. la mijlocul anu
lui 1960. stocurile supranor- 
mative din întreaga economie 
însumau circa 3 miliarde lei. 
în vederea valorificării stocu
rilor supranormative existente 
și înlăturării cauzelor care 
generează formarea acestora, 
conducerile ministerelor și ta. 
treprinderilor, precum și comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să ia masuri 
botărîte per.trj a asigura co
relarea operativă a aprovizio
nării cu sarcinile de producție, 
fabricarea numai de produse 
care au desfacerea asigurată, 
întărirea simțului de răspun- 
dere la emiterea comenzilor și 
intensificarea controlului acu- 
pra calități; producției.

Este necesar să fie îmbună
tățită reglementarea privind 
valorificarea stocurilor supra 
normative, astfel tocit aduce
rea acestora ta circuitul eco
nomic să se facă mult mai o- 
perativ. Ministerul Finanțelor, 
Banca de Stat, Banca de In
vestiții șt Banca Agricolă tre
ime să intensifice controlul 
pentru identificarea și valorifi
carea stocurilor supranormati- 
ve ri prevenirea formării de 
noi stocuri.

Den •(tarea ia ritm snsținat 
a ramarilar producției ma
teriale se reflectă ta spa- 
rirea tea.‘talai național, rare 
w prevede să crească ta 1961 
ea sm OTtmstlv 15 la sată tată 
de IM. Aceasta creează noi 
posrbiităț: de a se asigura, 
paralel cu Lărguea continuă a 
producție, cesterea sîsteraa- 
tăcă a arvetutai de trai al ce
lor ee musoest

erezie ta aewl viitor cu pewe 
M mii V«uitările bănești ale

din salarii rar fi cu aproape 
11 la sată mai mari derit ta 
IM. In ce privește țărănimea, 
se prevede ca veaitariie ei 
bănești pravmite dta vtasă- 
rile de produse agricole căsre 
Mat să crească ia am armă- 
tor cu peste 1 miliard lei.

Corespunzător cu sporirea 
puterii de cumpărare a oame
nilor muncii. comenui socia
list va desface popolsției u 
volum de mărfuri cu aproape 
15 ta sută mai au, derit ta 
IM ; va spori, de asemenea, 
eu 13 la sută volumul servi
ciilor prestase populației.

Cocgreaul partidului nostru 
a sublinia-, importanța pregă
tirii cadrelor calificate de toa
te gradele, necesitatea extin
deri: și îmbunătățirii școlari
zări: N'aatarul studenților
din aaal I. la cursurile de zi, 
creste eu peste 7.M față de 
anul trecut. Pentru a se asi
gura condiții mai bune de ac
tivitate învățământului supe
rior, anul viitor vor fi date in 
folosință săli de cursuri, labo
ratoare etc.. în suprafață tota
lă de peste 36.000 m.p.; va 
începe construcția Institutului 
Politehnic din București. Se 
vor construi cămine studen
țești cu aproape 11 000 locuri 
și cantine pentru circa 12.500 
de studenți. Capacitatea șco
lilor de cultură generală va 
crește cu încă 3.200 săli de 
clasă, lărgindu-se in continua
re și capacitatea școlilor pro
fesionale și tehnice. Volumul 
investițiilor pentru necesită
țile dezvoltării Invățămintu- 
lui va fi in 1961 de 429 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă 
o creștere de 42 la sută față 
de 1960.

Se va lărgi baza tehnico- 
materială necesară activității 
culturale, prin punerea în 
funcțiune a încă 22 cinema
tografe. cu o capacitate de 
14.000 locuri, înființarea in 
mediul rural a încă 640 cine
matografe sătești, instalarea a 
două posturi noi de radio, 
construirea unei stații de te
leviziune.

Pentru Îmbunătățirea ocro
tirii sănătății oamenilor mun
cii se vor da în funcțiune 20 
de policlinici raionale ți oră
șenești șl noi capacități tn spi

talele din diferite orașe șl 
centre muncitorești.

Fonduri cu 13 la sută mal 
mari decît cele din 1960 vor 
fi alocate gospodăriei comu
nale, îndeosebi pentru lucră
rile de alimentare cu apă și 
canalizare în orașe. Astfel, în 
anul 1961 se vor construi încă 
circa 320 km. conducte de dis
tribuția apei și se va extinde 
rețeaua de canalizare cu 140 
km.

In continuarea eforturilor 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, în 1961 va fi con. 
strnită și dată in folosință o 
suprafață locuibilă de 1,1 mi
lioane m.p.. corespunzătoare 
cu circa 37.000 de apartamen
te, ceea ce reprezintă o creștere 
de peste 20 la sută față de 
rezultatele anulai in curs.

Pentru asigurarea îndepli
nirii acestei sarcini, vor tre
bui eliminate lipsurile care 
s-au manifestat în I960. Vor 
trebui stabilite din timp 
amplasamentele noilor con
strucții și asigurate proiectele, 
folosind cele mai reușite și 
economicoase proiecte tip.

In ultimii ani s-au ridicat 
multe clădiri frumoase, care 
au fost construite Intr-un ritm 
rapid și care se bucură de 
aprecierea meritată a oameni
lor muncii. Cu toate acestea 
mai sînt încă deficiențe în
deosebi la calitatea finisajelor 
și a instalațiilor interioare. 
Trebuie pornit eu toată hotă
rî rea la îmbunătățirea sub
stanțială a calității finisajelor 
»i a lucrărilor de instalații din 
locuințe, pentru a construi 
apartamente durabile, fru
moase și confortabile. Pentru 
realizarea acestor sarcini, în
treprinderile producătoare de 
materiale de instalații șl fini
saj, de tîmplărie de binale să 
treacă grabnic la îmbunătăți
rea calității și lărgirea sorti
mentului acestor materiale, 
întreprinderile de construcții 
trebuie să organizeze școli de 
pregătire a muncitorilor șl 
tehnicienilor în toate specia
litățile lucrărilor de instalații 
și de finisaj, care să dispună 
de ateliere proprii de însușire 
a cunoștințelor profesionale, 
organizînd în același timp 
practica elevilor pe șantiere. 
Trebuie îmbunătățit sistemul 
de salarizare a muncitorilor 
instalatori și finisori de pe 
șantiereie de construcții, pen
tru a crește comteaaarea tor 
în executarea lucrărilor de 
calitate superioară.

Organele locale de partid și 
comitetele executive ale sfatu
rilor populare trebuie să asi
gure folosirea chibzuită a fon
durilor pentru construcția de 
locuințe, urmărind realizarea 
și predarea în termen a noi
lor apartamente. să acorde 
totodată grija necesară pro- 
biemelor legate de calitatea 
construcțiilor, to așa fel tacit, 
ta 1961. să se construiască cu 
mijloace echivalente locuințe 
mai bune, mai confortabile.

Acestea sînt, tovarăși, preve
derile de bază ale proiectului 
de plan de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe 1961.

*

Trebuie apreciat ea un re
zultat pozitiv al activității 
noastre de planificare faptul 
că. pe baza directivelor și ho- 
tăririlor Biroului Politic, Co
mitetul de Stat al Pla
nificări:. ministerele, comitete
le executive ale sfaturilor 
populare și Întreprinderile au 
pregătit proiectul de plan în 
mai bune condiții și cu 3 luni 
înainte de începerea anului.

Cu prilejul trimiterii planu
rilor ta întreprinderi, comite
tele regionale de partid au or
ganizat ședințe de lucru pe 
ramuri de producție, cu parti
ciparea miniștrilor, miniștrilor 
adjuncți, a secretarilor gene
rali, directorilor generali, di
rectorilor și a altor cadre din 
C.S.P. și ministere, conducerii 
întreprinderilor, a organizații
lor de partid, sindicale și de 
U.T.M., unde s-au analizat 
realizările planului pe prime
le 9 luni ale anului 1960 și 
s-au dezbătut sarcinile de plan 
pe 1961, scoțindu-se în eviden
ță noi rezerve in creșterea 
producției, a productivității 
muncii și realizării de econo
mii.

în prezent, în cadrul între
prinderilor, planul se defalcă 
pe secții, sectoare și ateliere, 
urmînd ca, după plenară, pla
nul fiecărei întreprinderi să 
fie dezbătut cu toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii.

Cunoașterea de către minis
tere și întreprinderi a sarcini 
lor de plan pe 1961, cu 3 luni 
inainte de începerea anului, 
trebuie să fie folosită din plin 
pentru luarea tuturor măsuri
lor tehnice, organizatorice și 
economice care să asigure tacă 

din primele zile ale anului 
desfășurarea in ritm susținut 
a producției. Precizarea sarci
nilor ce revin intreprinderiior, 
secțiilor, serviciilor și ateliere 
lor, elaborarea materialelor 
iehnico-documentare, încheie
rea contractelor economice 
pentru aprovizionarea între
prinderilor și desfacerea pro
ducției, stabilirea caracteristi
cilor mașinilor și utilajelor ce 
se vor fabrica in țară șl a 
celor co se vor aduce din im
port, întocmirea graficelor de 
elaborare a proiectelor pentru 
investiții și reparații capitale, 
recrutarea și pregătirea cadre
lor necesare realizării planului 
trebuie să asigure desfășurarea 
ritmică a activității întregii 
economii naționale.

Va trebui să se întocmească 
în mod amănunțit planurile 
de cooperare între întreprin
deri care colaborează la rea
lizarea unor produse comple
xe, stabilindu se pentru fiecare 
sarcinile cantitative, calitative 
și graficele de livrare.

Ansamblul de măsuri orga
nizatorice care trebuie luate 
pină la Începerea noului an 
vor trebui să asigure o cu
noaștere precisă a sarcinilor 
in fiecare Întreprindere, o 
mai mare stabilitate a indica
torilor planului de stat, evi- 
tlndu-sa schimbările sarcinilor 
de plan și perturbarea desfă
șurării ritmice a activității de 
producție.

Planul de beneficii din acti
vitatea de bază a unităților 
economice trebuie să fie în 
concordanță cu planul de pro
ducție și cu planul de redu
cere a cheltuielilor de produc
ție. Pentru aceasta este ne
cesar să se asigure ea planul 
financiar al fiecărei întreprin
deri economice pe anul 1961 
să fie definitivat pînă la sfîr- 
șitul acestui an.

Ministerul Finanțelor, mi
nisterele și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
să asigure corelarea benefi
ciilor cu indicatorii economici 
din planul de stat, iar, după 
aprobarea planurilor finan
ciare, să urmărească respec
tarea acestei corelații pe tot 
parcursul îndeplinirii planu
lui.

Tovarăși,

îndeplinirea planului pe 
anul 1961 cere îmbunătățirea 
în continuare a muncii mi
nisterelor, organelor econo
mice centrale. comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare, conducerilor întreprinde
rilor și ale tuturor unităților 
economice.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o 
intensă muncă politică și or
ganizatorică de mobilizare a 
oamenilor muncii pentru în
deplinirea planului de produc
ție, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității 
produselor, intrarea în pro
ducție la termenele prevăzute 
a construcțiilor și introduce
rea in producție a tehnicii 
noi.

Organele și organizațiile de 
partid din întreprinderile 
noastre au acumulat o expe
riență bogată în conducerea 
luptei pentru productivitate 
mai Înaltă, pentru reducerea 
continuă a prețului d« cost, 
pentru descoperirea și valori
ficarea rezervelor interne ale 
producției. Importantele anga
jamente luate de oamenii 
muncii, rezultatele obținute în 
realizarea lor au arătat clar 
în ultimii ani ce mare forță 
constituie Inițiativa și spiritul 
gospodăresc, izvorîte din con
știința socialistă a celor ce 
muncesc. Trebuie ca expe
riența prețioasă a organiza
țiilor de partid în mobilizarea 
energiei creatoare a oameni
lor muncii, în analiza temei
nică a posibilităților concrete 
ale fiecărui loc de muncă, să 
fie generalizată în scopul în
deplinirii în cele mai bune 
condiții a planului pe 1961.

Organele de partid, sin
dicale și de U.T.M., conduce
rile întreprinderilor trebuie să 
se ocupe mai temeinic și să 
acorde o atenție mai mare 
problemelor de planificare și 
defalcare a planurilor, pro
blemelor financiare, de coope
rare între întreprinderi, luînd 
măsuri pentru înlăturarea lip
surilor care mai există, asigu
rând o conducere mai califi
cată a economiei.

Sintem Încredințați că, sub 
conducerea partidului, care va 
implini anul viitor 40 de ani 
de viață și de luptă pentru 
fericirea celor ce muncesc, oa
menii muncii vor asigura în
deplinirea planului de dezvol
tare a economiei naționale pe 
1961. vor obține noi și însem
nate succese tn lupta pentru 
înflorirea continuă a patriei 
noastre.

Luna prieteniei 
rom ino-sovietice

Sărbătorirea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice prilejuiește în 
continuare numeroase manifas' 
țări în Capitală și în întreaga 
țară.

Duminică dimineața, în sala 
Teatrului Armatei din Capitală, 
scriitorul D. Almaș a ținut con. 
ferința intitulată „Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
oglindită în dramaturgie" A fost 
prezentată apoi piesa „în nu
mele Revoluției" de M. Șatrov.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din Capitală au partici
pat în aceeași zi la numeroase 
manifestări artistice, printre 
care festivalul literar „poeții ro 
mini și sovietici cîntă pacea și 
prietenia”. în sala Teatrului E- 
vreesc de Stat și concertul de 
muzică ușoară romînească și 
sovietică prezentat în sala 
Casei prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S.

Luni, în sala Institutului de 
Cercetări Agronomice din Ca
pitală a avut loc o sesiune de 

i comunicări științifice organizată 
j în cinstea Lunii prieteniei romî- 
• no-sovietice de Institutul de stu- 
j dii romino-sovietic și Institutul 
■ de cercetări agronomice al Aca

demiei R, P. Romine,
In cadrul ciclului de conferin

țe cu tema „Roade ale colabora, 
rii economice romîno-sovietice", 
organizat de Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U,S., tov, 
ing. Ion Marinescu, direc
tor tehnic în Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, a 
vorbit despre „Colaborarea ro~ 
mîno-sovietică în domeniul in
dustriei chimice*1,

ir
La Oltenița a avut loc un fes

tival al prieteniei romîno-sovieti
ce la care au participat numeroși 
locuitori ai orașului. Ion Mora
rii, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a ținut confe* 
rința : „Coexistența pașnică, ne
cesitate vitală a epocii noastre". 
Scriitorii Al Sahighian și O. 
Pancu-Iași au vorbit elevilor 
despre ,,Prietenia romîno-sovie- 
tică în proză și poezie**, iar dr. 
Florica Bagdasar, vicepreședinte 
al Crucii Roșii a R. P, Române, 
a vorbit femeilor din localitate 
despre „Grija statului sovietic

Un ritm tot mai intens 
lucrărilor agricole de toamnă

Mecanizatorii lucrează din plin
PLOEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru). — în prezent 
pe ogoarele gospodă
riilor agricole de stat 
din regiunea Ploești, 
tinerii mecanizatori, 
ajutați din inginerii 
și tehnicienii agro
nomi, dau ultimile 
bătălii pentru termi
narea campaniei în- 
sămînțărilor de toam
nă. Cu toate că s-a 
lucrat în condiții mult 
mai vitrege decît a- 
nul trecut, mai ales 
la executarea arătu
rilor și pregătirea te
renurilor pentru în- 
sămînțări, succesele 
înregistrate pînă acum 
sînt dintre cele mai 
bune. Mobilizați de

Cînd totul e făcut la timpul potrivit

organizațiile U.T.M., 
sub conducerea orga
nizațiilor de partid, 
tinerii tractoriști din 
gospodăriile de stat 
Cîndcțti, Rîfov, Urlați, 
Bilciurești și Țin
tești, lucrînd zi și 
noapte, au terminat 
primii campania în- 
sămînțărilor de toam
nă. La gospodăria de 
stat din Rîfov, de pil
dă, mecanizatorii au 
însămînțat numai cu 
grîu 600 ha. în ac
tuala campanie de în- 
sămînțări, pentru asi
gurarea în anul vii
tor a unei producții 
sporite de grîu, o sus
ținută muncă ’depun 
și tractoriștii din 
G.A.S. Puchenii Mari.

lectiviștii au cărat și 
răspîndit 1.500 tone 
gunoi și cîte 250 ki
lograme superfosfat 
pentru fiecare hectar. 
După aceea, mecani
zatorii de la S.M.T. 
Buda au intrat cu 
tractoarele executind 
arături adînci între 
28-30 cm. După o 
grăpare și un boronit. 
pentru sfărîmarea 
crustei și păstrarea 
apei în sol. la timpul 
potrivit s-a trecut la 
semănat.

Nu de mult, prin 
munca entuziastă a 
colectiviștilor planul 
semănăturilor de
toamnă a fost în
deplinit și colectiviș
tii au trecut cu toate 
forțele la executarea 
celorlalte lucări. în

frumos trebuie folosit din plin

Anul acesta, supra
fața planificată se
mănăturilor de toam
nă în G.A.C. ^ru
mul socialismului” 
din comuna Aricești, 
raionul Ploești, a fost 
de 110 ha. Experien
ța celor zece ani de 
muncă în comun i-a 
făcut pe colectiviștii 
din această gospodă
rie să înțeleagă că o 
condiție principală 
pentru asigurarea vi
itoarei recolte e semă
natul și ogorîtul la 
timp. în scopul aces
ta suprafața de 110 
hectare semănată cu 
lucerna, mazăre și 
borceag a fost elibe
rată la timp. Apoi, 
așa cum procedează 
bunii gospodari, pe 
această suprafață co-

Timpul
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
Timpul este deosebit de priel

nic pentru efectuarea cu spor a 
tuturor muncilor din actuala 
campanie agricolă. Folosindu-se 
de acest fapt, mobilizînd toate 
forțele de care dispun, unitățile 
socialist-cooperatiste din regiu
nea Iași ar putea să obțină re
zultate dintre cele mai bune. 
Situația din 27 octombrie reflec
tă însă cu totul altceva.

Rezultatele obținute la trans
portul îngrășămintelor organice, 
la arături și insămînțări sînt cu 
mult sub posibilități. La trans
portul îngrășămintelor pe regiu
ne abia s-au realizat 46,9 pro
cente, în raioane ca Huși, Tg, 
Frumos. Negrești, transportin- 
du-se între 20—28 la sută din 
cantitățile necesare. Arăturile 
pentru însămînțările de toamnă 
s-au efectuat pe regiune tn pro
porție de 79 la sută. Insămîn- 
țările pe întreaga regiune nu 
s-au efectuat încă nici pe trei 
sferturi din suprafața planifica
tă. La grîu abia s-au însămînțat 
73,2 la sută, iar la orz 56,1 la 
sută. Viteza zilnică la tnsămln- 
țări tntre 2ilele 20—27 octombrie 
s-a realizat doar tn proporție de 
51,8 la sută. Care sînt motivele 
care au făcut posibilă o astfel de 

pentru asigurarea sănătății ma> 
mei și copilului".

★
TG. MUREȘ. în Regiunea Au. 

tonomă Maghiară au avut loc 
sute de conferințe, simpozioane 
și seri literare și s-au amenajat 
numeroase expoziții despre dez
voltarea economiei Uniunii So
vietice, a științei, artei și litera
turii sovietice. Muncitori și co
lectiviști care au vizitat Uniu
nea Sovietică și-au împărtășit 
impresiile lor despre viața feri
cită a constructorilor comunis
mului.

ir
TIMIȘOARA. La clubul mun

citorilor ceferiști din Timișoara 
a avut loc duminică o manifes» 
tare culturală consacrată scriito
rilor sovietici. Poetul Radu 
Boureanu a vorbit despre viața 
și opera poeților Maiakov&ki^ 
Blok și Esenin. Tot duminic^ 
oameni de știință și cadre didac
tice de ba institutul politehnic 
din localitate au organizat un 
simpozion avînd ca temă nou
tățile tehnice și științifice din 
U.R.S.S.

★
DEVA. Numeroși muncitori 

de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara au luat parte la consfă
tuirea care a avut loc la „Casa 
tehnicianului" din localitate, a. 
vînd ca temă „Cartea tehnică 
sovietică sprijin prețios în 
muncă".

ir
PLOEȘTI. La cinematograful 

„Progresul” din localitate, u^ 
numeros public a luat parte ia 
conferința intitulată „Chi'Mr- 
moral al oamenilor sovietici 
glindit în literatură". A vorbi® 
prof. univ. Mihai Novicov. Im 
raioanele Mizil, Pucioasa, Cim- 
pina, Buzău și Tîrgoviște a avut 
loc duminică Festivalul cititori- 
rilor și recitatorilor artistici cu 
tema „Prietenia romino sovie- 
tică“,

ir
ORADEA, Numeroși oameni ai 

muncii s-au adunat duminică în 
piața I. V. Stalin din Oradea, 
unde au salutat sosirea purtăto
rilor ștafetei prieteniei romîno- 
sovietice, adusă de grupuri de 
motocicliști și atleți care purtau 
mesajele oamenilor muncii din 
raioanele regiunii Oradea.

Pentru sfărîmarea bo
lovanilor și pregătirea 
terenului pe o supra
față de 700 ha, trac
toriștii au folosit 
aceste lucrări agregate 
grele precum și trac
toarele Kirov. Asigu- 
rînd aceste condiții 
ei au însămînțat pînă 
acum cu grîu 500 ha 
din cele 600 planifi
cate. Față de anul 
trecut ei au sporit 
suprafața destinată cu 
grîu cu încă 150 ha. 
Tînărul tractorist 
Gheorghe Pleșa, din 
brigada tînărului co
munist Dumitru Dra- 
gu, a cîștigat întrece
rea pe gospodărie în 
campania de toamnă.

momentul de față ti
nerii Aurelian Bucur, 
Alexandru Ene, Ale-j 
xandm Voicu și alți 
conductori de atelaje 
cară și răspîndesc pe 
celelalte suprafețe 
destinate semănături
lor de primăvară cele 
circa 2.000 tone gu
noi depozitat în plat
forme la grajdurile 
gospodăriei. Iar în 
urma lor vin mecani
zatorii cu tractoarele. 
Și în timp ce pe cele 
110 hectare griul, se
cara și orzul au în
ceput să răsară, se 
execută într-un ritm 
susținut ogorîrea ce
lorlalte 240 de hecta
re ale gospodăriei des
tinate semănăturilor 
de primăvară.

C. DIACONU

situație ? In primul rind estâ 
vorba de o insuficientă organiza
re a forțelor existente în regiune 
și de o seamă de măsuri pregă
titoare care trebuiau încă de 
mult luate. De pildă, la întovă
rășirile agricole din raionul lași 
s-a tergiversat procurarea șl 
pregătirea seminței necesare. In 
prezent acest lucru face să se 
tntlrzle semănatul. In alte raioa
ne cum sînt Hîrlău, Tg. Frumos 
se motivează că, acestea fiind 
situate mai la nordul regiunii 
este normal ca ele să fie în 
„coadă'*. Dar situația nu este 
mal bună nici în raioanele „su
diste” ca Vaslui șl Negrești. A- 
tunel ? Realitatea este că „pro
blemele” fiecărui raion au de 
fapt aceleași cauze. De o parte 
comoditatea. De altă parte lipsa 
de răspundere a unor tovarăși 
din colectivele agricole raionale 
șl din conducerea unor unități 
socialist-cooperatiste față de sar
cinile ce le revin. La îndreptarea 
acestei situații organizațiile 
U.T.M. din regiune trebuie să-și 
aducă contribuția lor. mobilizînd 
tineretul de la sate să lucreze 
cu toate forțele tn așa fel incit 
să fie folosit din plin timpul fa
vorabil pentru terminarea grab
nică a lucrărilor agricole de 
toamnă.



încheierea manifestărilor consacrate 
sărbătoririi Centenarului 

Universității „Al. I. Cuza“ din Iași

Sosirea unei delegafii guvernamentala 
economice a R.P.F. Iugoslavia

Sărbătoarea 
Universității 

ieșene

Otilia Ca zi mir

Sînt numai cîteva zile de 
cînd intim pinarn cu un cald 
„Bine ați venit" oaspeții 
care veneau, din țara și de 
peste țâri și mari, în bâtrînul 
nostru lași.

Au urmat cîteva zile în 
care noi cei de aici, tineri și 
mai puțin tineri, și mai bă- 
trîni, nu le vom uita nicioda
tă : zile în timpul cărora o 
atît de strînsâ apropiere ne-a 
adunat laolaltă pe noi, cei 
din țară, cu oaspeții de pe 
aproape întreg globul pâmîn- 
tesc, îneît ne-a întărit tuturor 
nădejdea fierbinte, câ în 
lumina binefăcătoare a pă
cii, vom putea prâznui me
reu împreună marile sărbă
tori ale culturii.

Din această minunata săr
bătoare, universitatea noastră 
ieșană, universitatea înteme
iata de Vodă Cuza și Mihail 
Kogălniceanu și ajunsă la 
deplină strălucire în anii pu
terii populare, a ieșit întine
rită, cu tot centenarul ei : 
doar au venit s-o salute uni
versități ca acele din Mos
cova. Praga, Bolonia, Pado
va, Cambridge, Jena, Paris, 
Londra, Oxford și altele, 
care duc în spinare multe 
veacuri.

Aproape toți oaspeții au 
ținut să spună cîte un cuvînt 
despre „frumoasa dumnea
voastră țara , „minunata 
dumneavoastră țară". Cuvin
tele lor „ne-au mers la ini
ma1, cum zice romînul, șl 
mulți dintre noi, cei de fața, 
ne-am stăpînit cu greu emo
ția. Fină și bâtrinul nostru 
lași - oraș străvechi în nouă 
tinerețe - a tresărit:

Și zbirniie orașul, 
ca o strună 

întinsă pa reă-ntre 
pa'rnînt și soare.

Și-atîtea ziduri noi, 
strălucitoare,

Adăpostesc atîta voie-bună,

Câ daca s-ar trezi
din somnu-i greu 

Bâtrînul nostru tîrg,
șl le-ar vedea. 

Freci nd u-se la ochi, 
ar îngăima : 

s Aista, frate,
nu e tîrgu’ meUwi

★
Au fost patru zile cu cer 

neverosimil de senin, cu luna 
pe jumătate, cu frunziș 
dulce-colonat de toamnă, cu 
apusuri prelungi de purpura 
șl aur : pînâ și natura și-a 
pus hlamidă de sărbătoare 
întru cinstirea sărbătorii noa
stre.

Dar vremea a trecut. Mîi- 
ne e zl de lucru : studenții 
și profesorii vor Intra în săli
le de ours și în laboratoare.

Insă fiecare va păstra în 
inimă o seînteie de lumină 
nouă, și gîndul tuturor va 
urmări pe cei plecați, cu e- 
moție și cu dulcea tristețe a 
despărțirii :

Drum bun, iubiți oaspeți, 
și mai poftiți pe la noi 1

Nu există mîndrie mai mare 
pentru un scriitor decît aceea 
de a se putea spune despre el 
că a creat o mare varietate de 
tipuri umane caracteristice și 
viabile, o lume. Despre Balzac 
se spunea că a făcut concurență 
stării civile. Comparația este va
labilă și pentru Cehov. Tolstoi, 
Gorki, Maupassant. Flaubert, 
și alții și pentru marii scrii
tori ai vremii noastre între 
care trebuie amintit in primul 
rind. Șolohov. Și Șolohov a creat 
o vastă galerie de tipuri, o lume. 
Bucuria pe care o încerci cînd 
vezi pe ecran unul din persona
jele literaturii clasice, comparin- 
du-l cu imaginea pe care ți ai 
făcut-o pe baza lecturii, este aici 
întărită de faptul că vezi 
încarnarea unor personaje con
temporane, frământate de pro 
bleme apropiate de ale noastre. 
După fericirea de a vedea pe 
ecran chipurile lui Grișa Mele- 
hov și al Axiniei, al lui Pan- 
telei Prokofievici și celorlalți 
eroi ai „Donului liniștit", 
acum putem privi satul Gre- 
meac'i Log. teatrul acțiunii 
romanului ,,Pămînt d^țdlenit", 
al cărui al doilea volum a apă
rut de curînd.

Pe drept cuvînt impresionat de 
forța de portretizare, care este 
specifică lui Șolohov și care 
apare atît de bine în „Pă- 
mint. desțelenit", regizorul 
Alexandr lvanov s-a concentrat

La Iași s-au încheiat du
minică manifestările consa
crate împlinirii a 100 de ani 
de Ia înființarea Universității 
„Al. I. Cuza“.

La adunarea ținută cu acest 
prilej în aula festivă „Mihail 
Eminescu" a universității ie
șene au fost prezenți acade
micieni, membri corespon
denți ai Academiei R.P. Ro
mâne, rectori, alți membri ai 
conducerii și cadre didactice 
de la universitățile „Al. I. 
Cuza“, „C. I. Parhon" din 
București, „Babeș-Bolyai« din 
Cluj și alte instituții de învă
țământ superior din țară, ca
dre științifice de la institute 
ale Academiei R.P. Române 
și filialele ei, de la alte insti
tute și centre de cercetări 
științifice din țară, oaspeți de 
peste hotare reprezentând 37 
universități din 23 de țări, 
studenți.

în cuvîntul de închidere a 
festivităților Centenarului, 
prof. Ion Creangă. rectorul 
Universității „Al. I. Cuza", a 
spus : Zilele de sărbătoare în 
cinstea Centenarului Univer
sității „Al. I. Cuza“ au con
stituit o frumoasă și impor
tantă manifestare de simpatie 
și de prețuire pentru univer
sitatea ieșeană, pentru cultura 
țării noastre.

Universitatea a intrat în cel 
de al doilea veac al existen
ței sale în momentul cînd 
întregul popor, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc 
Romîn, își întețește eforturile 
în opera de desăvârșire a con
struirii socialismului în patria 
noastră.

Universitatea din Iași este 
chemată să-și aducă contribu
ția în formarea de cadre bine 
pregătite de profesori și cer
cetători la nivelul epocii în 
care trăim, să-și îndeplinească 
cu cinste toate îndatoririle 
sale în pas cu realizările ob
ținute de clasa muncitoare.

Vorbitorul a prezentat apoi 
perspectivele de dezvoltare în 
următorii ani a universității.

Referindu-se la sesiunea 
științifică a universității, prof. 
I. Creangă a spus că prin te
matica abordată, prin valoa
rea comunicărilor făcute, se
siunea a dovedit preocupări 
științifice de înalt nivel.

Vorbitorul a adus mulțu
miri Partidului Muncitoresc 
Romîn, guvernului Republicii 
Populare Române pentru spri
jinul dat în dezvoltarea uni
versității, pentru înalta pre
țuire acordată. El a mulțumit 
de asemenea tuturor partici- 
panților din țară și de peste 
hotare la sărbătorirea univer
sității ieșene.

în încheiere. prof. Ion 
Creangă a 6©us : Cu avînt și 
însuflețire cadrele didactice,

O scenă din fHm.

,fț)(iniiut desțelenit"
în film mai mult asupra contu
rurilor personale ale eroilor, lă 
sînd pe planul al doilea desfă
șurarea epică (care oricum nu 
ar fi putut să încapă în între
gime. cu toate ramificațiile ei, 
în film) din care a folosit doar 
episoadele esențiale. Se înțelege 
că lvanov nu a putut să nu fo
losească actori care s-au obișnuit 
cu stilul și specificul șolohovian, 
in neuitatul „Don liniștit" re
gizat de Gherasimov. Dacă de
spre Liudmila Uitiaeva s.ar fi 
putut spune, văzînd-o cum a in
terpretat-o pe Daria din „Donul 
liniștit", că va juca și în rolul 
Lușkăi, despre Glebov era greu 
de prevăzut, că va juca în rolul 
lui Polovțev, dușman înrăit al 
puterii sovietice și care trezește 
o ură adîncă cititorului.

Și totuși Glebov s-a achi
tat cu cinste de sarcina sa, fă- 
cînd saltul apreciabil de la Gri
gori la Polovțev. Piotr Glebov 
l-a interpretat pe esaulul com
plotist, fără ostentație și brutali
tate, cu multă inteligență artis
tică. Glebov a făurit un Polov
țev rece și zgîrcit în mișcări, ho- 
tărît, un bandit care nu-și pier
de vremea cu vorbe și gesturi 
spectaculoase, în sufletul căruia 
veninul, ura de popor s-a
depus ca un strat gros și dens, 
așteptînd cu multă răbdare să 
izbucnească în clipa care i se 

studenții și personalul tehni- 
co-administrativ al universită
ții vor lupta permanent pen
tru a ridica prestigiul Uni
versității ieșene tot mai sus 
în îndeplinirea sarcinilor ma
jore care îi revin.

Seara, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza", prof. Ion Crean. 
gă, a oferit în sala de consi
liu a universității un cocteil 
în onoarea participanților din 
țară și de peste hotare la fes
tivitățile Centenarului.

★
Duminică s-au terminat lu

crările sesiunii științifice ju
biliare a Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași. în cadrul se
siunii, care a durat timp de 
3 zile, au fost ținute aproape 
400 de comunicări din dome
niile : științe matematice, me- 
canică-fizică, științe chimice, 
științe biologice și agrono
mice, științe geografice și geo- ' 
logice, științe medicale, știin- ! 
țe filosofice economice și ju- : 
ridice, istorie, limbă și lite
ratură.

Paralel cu această sesiune, 
s-au desfășurat lucrările se- . 
siunii cercetărilor științifice I 
studențești din centrul uni- | 
versitar Iași, care a cuprins , 
comunicări din domeniile : [ 
istoria literaturii, matematică, ! 
biologie, agronomie și medi- ! 
cină.

★
în cursul dimineții de dumi' 

nică. oaspeți de peste hotare 
care participă la festivitățile 
Centenarului Universității „Al. 
I. Cuza" au vizitat Institutul 
Agronomic și Biblioteca cen
trală universitară.

Rectorul Universității din 
Jena, prof. dr. Otto Schwartz, 
a depus o coroană de flori la 
„cimitirul „Eternitate" în me
moria eroilor romîni căzuți în 
lupta împotriva fascismului.

★
în noua cantină studențea

scă „30 Decembrie", mii de 
tineri au luat parte la balul 
Centenarului.

Reuniuni asemănătoare s-au 
mai desfășurat la Casa de 
cultură a studenților și la că
minele studențești din orașul 
Iași.

★
La Palatul Culturii din Iași, 

formații artistice ale Universi
tății „Al. I. Cuza" și Institutu
lui agronomic, de la Atelierele 
C.F.R. „llie Pintilie", Fabrica 
de antibiotice și clubul Direcției 
regionale C.F.R. din Iași, orche
stra de muzică populară „Doina 
Moldovei" a Filarmonicii ie
șene, corul Sindicatului învăță- 
mînt și echipa de cimpoieri a 
căminului cultural din comuna 
Perieni, regiunea Iași, au pre
zentat duminică după-amiază un 
frumos program care s-a bucurat 
de mult succes.

pare lui potrivită. Numai că 
această clipă nu Va veni nicio
dată fiindcă poporul, căzăcimea 
muncitoare, nu numai că nud va 
urma, dar va lupta contra lui șil 
va demasca. Pășind pe calea co
lectivizării, arătată de partid, 
cazacii muncitori dejoacă planu
rile ticăloase ale lui Polovțev, 
ceea ce-l forțează să-și schimbe 
tactica. Ura mîrșavă îi răbuf
nește, și el îl ucide cu singe rece 
pe țăranul Hoprov. Aceasta va

Cronica 
filmului

duce, după un șir lung de alte 
întâmplări, la descoperirea și 
prinderea asasinului și la zdrobi
rea complotului antisovietic.

Meritul regiei constă în faptul 
de a fi creat o gamă variată de 
tipuri, atît dintre personajele 
negative cît și cele pozitive. 
Ia târî de pildă pe Iakov Lukici 
Ostrovnov. chiabur strecurat în 
colhoz sub masca de mijlocaș 
de treabă. Actorul Vladimir Cek- 
mariov a determinat foarte bine 
poziția lui Ostrovnov, spre deo
sebire de cea a lui Polovțev. 
Ostrovnov este un fricos, un laș,

Uțu, blochează la picioarele unui atacant huneăorean (fază din meciul „Dinamo“ București- 
„Corvmul" Hunedoara) Foto i R. VASILE

Noi succese 
ale tinerilor 
siderurgiști 
hunedoreni

Tinerii din Combinatul si
derurgic de la Hunedoara 
cu realizat anul acesta eco
nomii in valoare de aproape 
20 milioane lei în producție 
și prin participarea la dife
rite acțiuni patriotice.

Tinerii dctoresc succesele 
în producție ajutorului prac
tic primit la locul de muncă 
de la muncitorii vîrstnici, din 
experiența cărora au învățat 
mult. Scurtînd durata de 
elaborare a șarjelor și spo
rind indicele de utilizare a 
cuptoarelor, acțiuni care con
stituie obiective principale 
ale întrecerii, tinerii oțelari 
au produs de la începutul 
anului și pînă acum peste 
producția planificată mai 
mult de 35.000 tone de oțel. 
De asemenea tinerii de la 
laminorul de 800 mm. cu dat 
anul acesta, peste sarcinile 
de plan, mai mult de 6,000 
tone de laminate finite.

Gospodărind cu multă gri
jă metalul tinerii din secțiile 
productive ale combinatului 
au economisit anul acesta o 
cantitate de metal din care 
se pot obține 6.500 tone de 
laminate.

Tot mai mulți tineri sînt 
preocupați să aducă perfec
ționări proceselor de produc
ție. Anul acesta tinerii au 
realizat 66 de inovații care 
educ economii antecalculate 
în valoare de aproape 
1.800.000 leî.

e schimbător: la colhoz și față 
de ceilalți țărani muncitori are 
atitudine mieroasă și pă
rintească, iar acasă între con
trarevoluționari, face adevă
rate istericale de ciudă că nu 
mai poate exploata ca înainte 
de revoluție.

O bună portretizare se poate 
remarca și la cei trei conducă
tori comuniști din sat. Razmiot- 
nov (Feodor Smakov) este devo
tat, cinstit, dar de o sensibilitate 
aproape feminină. Foarte inte
resant l-a creionat Evgheni Mat
veev pe Nagulnov. El a făurit 
un Makar ferm și convins de 
dreptatea cauzei sale, dar depă
șind uneori, din cinste și cură
țenie sufletească limitele impuse 
unui activist. îl vezi și-l deza
probi cînd are o atitudine stin- 
gistă față de Bannik, dar nu 
poți să nu-l admiri văzîndu-l, 
după aceea, adormit și visînd 
cu naivitate, dar totuși cu cre
dința desăvîrșită în comunism, 
un vis mirific despre înfrățirea 
universală în vremea „revolu
ției mondiale" pe care nu uită 
s-o pomenească mereu.

Piotr Cernov a găsit un diapa
zon just în interpretarea munci, 
torului de la „Krasnîi putilo- 
veț". Davîdov al său e și bun, 
dar și sever, un omuleț scund 
și îndesat, care cîștigă de 
îndată simpatia țăranilor prin

DUMINICA SPORTIVA
Cros

Finala tradiționa
lului cros unional de 
toamnă, desfășurată 
la Harkov, s-a înche
iat cu victoria neaș
teptată a lui Ale
xandr Artiniuk, care 
l-a învins pe cam
pionul olimpic Piotr 
Bolotnikov. Artiniuk 
a parcurs distanța de 
8 km în 25’02”6!10, 
în timp ce Bolotni
kov a realizat timpul 
de 25'03” 00.

Haltere
în Palatul sportu

rilor din Minsk s~a 
desfășurat întâlnirea 
internațională de hal
tere dintre echi
pele selecționate ale 
R.S.S. Bieloruse și 
R.P. Polone. Hal
terofilii polonezi au 
repurtat victoria cu 
scorul de 5-2

Hochei 
pe gheață
A început campio

natul unional de ho
chei pe gheață. în 
prima etapă o mare 
surpriză a produs e- 
chipa Himik Voskre- 
sensk care a învins 
cu 3-2 (0-2 ; 1-0)
pe T.S.K.A, Mosco
va, de 8 ori cam
pioana țării, într-un 
alt meci, Aripile So-

vietelor Moscova a 
întrecut cu 9 3 (2-1; 
5-0 ; 2-1) echipa 
Spartak Sverdlovsk.

Rugbl
în campionatul re

publican de rugbi 
echipa C.F.R. Gri- 
vița Roșie și~a con
solidat poziția de li
der învingînd dumi
nică cu scorul de 
21-3 echipa Știința 
Petroșani. C.C.A. a 
întrecut la scor 
mare : 24-8 pe
C.S.M.S. Iași, iar 
Progresul a dispus 
cu 6.0 de Metalul. 
Alte rezultate înre
gistrate; Știința Cluj 
—Constructorul 6-3 ; 
Știința Timișoara— 
Știința București 12- 
5 ; Petrolul Ploești— 
Dinamo București 
3-8.

Box
Sala sporturilor de 

la Floreasca va găz
dui astă-seară de la 
ora 19 întâlnirea de 
box dintre echipele 
bucureștene Progre
sul și Metalul, con
tând pentru prima 
etapă a returului 
competiției dotate cu 
„Cupa Federației Ro
mine de Box”. Din 
program se desprind 
întâlnirile : Marin
Cristea—Al. Bariciu; 
Ion Stoica—Andrei

Olteanu ; Dumitru 
Minea—Dumitru Fie- 
raru ; Dănilă Done— 
Cornel Rusu ; Ion 
Marin—Ștefan Bog
dan și Ghețu Velicu 
—Gh. Rossler.

★
în orașul Gdansk 

s-a desfășurat întâl
nirea internațională 
de box dintre echi
pele reprezentative 
ale R.P. Polone și 
R.D. Germane Pugi- 
liștii polonezi au 
obținut victoria cu 
scorul de 16.4.

Fotbal
în primul meci al 

turneului pe care-l 
întreprinde în R.P, 
Albania, echipa so. 
vietică de fotbal, Ad
mir alteet. Leningrad 
a jucat la Tirana cu 
formația Partizan. 
Meciul s-a terminat 
cu un scor egal : 
2-2.

ir
Duminică s-au dis

putat în Europa mai 
multe întâlniri inter
naționale de fotbal. 
Iată rezultatele înre
gistrate ; Viena : 
Austria—Spania 3-0 
(1-0) ; Rostock :
R.D, Germană—Fin
landa 51, Praga : 
R.S. Cehoslovacă—O- 
landa 4-0 (2-0); 
Bruxelles : Belgia— 
R.P. Ungară 2-1 
(2-1).

Reprezentativa de volei a R. P. R. a întrecut 
cu 3-0 echipa Perului

Cea de-a 4-a ediție a cam
pionatelor mondiale de volei 
a început în orașele brazi
liene Belo Horizonte și Sao 
Paolo, cu desfășurarea meciu
rilor din cadrul preliminarii
lor. Reprezentativa R.P. Ro-

Campionii raionali bucu
re ștenî ai crosului „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie" și-au 
dat duminică dimineața întîl- 
nire în împrejurimile Casei 
de cultură a tineretului „23 
August" pentru a-și disputa 
întîietatea în etapa orășe
nească a acestei mari com
petiții sportive de masă. Fo
tografia noastră vă prezintă 
o imagine din întrecerea ju

niorilor.
Foto : V. RANGA

purtarea lui simplă și apropiată, 
prin profunda lui principiali- j 
tate. In episodul deschiaburirii 
ca și în acela al bătăii femeilor, 
în atitudinea față de propria 
greșeală comisă în legătură cu 
Lușka, între țărani, ca și între 
tovarășii săi din celula de partid, 
Davîdov este același comunist a- 
devărat, hotărît să dea totul 
pentru cauza colectivizării, a 
ridicării țărănimii muncitoare 
la o viață luminoasă și îmbel
șugată.

Se înțelege că nu se poate 
vorbi despre „Pămînt desțelenit" 
fără a pomeni de moș Șciukar. 
Vladimir Dorofeev a lucrat cu 
multă grijă rolul bătrînului lău
dăros și bun de snoave, creînd 
o imagine reușită a acestui per- 
sonaj ghiduș care « intrat în li
teratura universală, alături de 
Nastratin Hogea, Păcală, Till 
Buhoglindă.

Regizorul ca și operatorul Via. 
ceslav Fastovici au dat multă a~ 
tenție peisajului în care se pe
trece acțiunea, redînd cu mare 
exactitate imaginea satului căză- 
cesc, a pitoreștilor sale împre
jurimi. Este de înțeles deci de 
ce așteaptă cu atîta nerăbdare 
spectatorii și cea de a treia serie 
a filmului, la care se lucrează 
în prezent.

B. DUMITRESCU

Luni dimineață a sosit în 
Capitală o delegație guverna
mentală economică a R.P.F. 
Iugoslavia, condusă de Slavol- 
jub Petrovici, ambasador în 
Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe al R.P.F. 
Iugoslavia.

Delegația va purta tratative 
în vederea încheierii protoco
lului privind schimburile de 
mărfuri pe anii 1961—1965, 
precum și a protocolului co
mercial pe anul 1961.

INFORMAȚII
Tenorul Dimitr Uzunov și 

soprana Katia Gheorghieva, 
prim-soliști ai Operei din So
fia, care ne vizitează țara, 
și-au dat concursul luni seara 
într-un spectacol pe scena Tea
trului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, interpretînd 
rolurile principale din opera 
„OtheUo" de Verdi.

miine care joacă la Belo Hori
zonte în grupa a IV-a a în
vins în primul meci cu 3-0 
(15-0 ; 15-0 ; 15-1) echipa Pe
rului. Cei mai buni jucători 
ai echipei noastre au fost 
Berzei și Roman.

Campionatul 
categoriei A 

de fotbal
Majoritatea echipelor și-au 

disputat cu multă ardoare 
șansele pentru victorie în cea 
de-a IX-a etapă a campiona
tului categoriei A de fotbal.

în Capitală, pe stadionul' 
Republicii Dinamo București 
a întrecut cu 4-0 echipa Cor- 
vinul Hunedoara și continuă 
să rămînă în fruntea clasa
mentului. în celălalt meci 
al cuplajului, Progresul 
București a învins cu scorul 
de 3-1 (1.0) pe C.S.M.S. 
Iași. Fotbaliștii bucureșteni 
au primit o replică dîrză 
din partea echipei ieșene cu 
toate că aceasta a jucat o 
repriză cu efectivul descom
pletat prin accidentarea mij. 
locașului Alexandrescu. Prin
cipala urmăritoare a lideru
lui, echipa C.C.A a obținut 
o prețioasă victorie la Arad, 
întrecînd pe U.T.A. cu sco
rul de 2-1 (1-0). Cu acest 
nou succes al echipei mili
tare lupta pentru șefia cla
samentului rămîne deschisă, 
Dinamo avînd în prezent 15 
puncte, iar C.C.A. 14 puncte. 
0 comportare foarte bună a 
avut în această etapă Pe
trolul Ploești învingător pe 
teren propriu cu scorul' de 
4.0 în partida cu Știința 
Cluj. Prin această victorie 
echipa din Ploești a trecut 
pe locul trei în clasament, 
reintrind în lupta directă 
pentru locul de lider. La 
Timișoara echipa Știința din 
localitate a reușit la sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc 
în compania echipei Farul 
Constanța să termine învin
gătoare cu scorul de 4-3 
(1-2). Știința Timișoara a 
desfășurat un joc foarte bun 
în cea de-a doua repriză 
cînd de la un scor de 3-1 
în favoarea echipei Farut! a 
refăcut handicapul pînă la 
victorie.

Membrii delegației au fost 
salutați la sosire, în gara de 
Nord, de tovarășa Ana Tom a, 
adjunct al ministrului Comer
țului, precum și de funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Mezzosopranele Zenaida 
Palii de la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne și 
Ecaterina Vîlcovici de la Ope
ra Română din Cluj au plecar 
în R. P. F. Iugoslavia pentru 
o serie de spectacole.

-k
în Orașul Stalin s-a desfă

șurat dumini-că faza regională 
a celui de-al II-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Cara- 
giale". Formațiile de teatru 
ale Casei de cultură din Pre
deal, uzinelor de autocamioa
ne „Steagul Roșu" și Comple
xul C.F.R. din Orașul Stalin 
au prezentat piesele „în au
gust cerul e senin", „Fetișca
na de pe strada noastră"^ 
„Anii Negri".

★
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, Elias 
Mohamed, secretar general al 
Uniunii Muncitorilor din Me
talurgie din India care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor 
din R. P. Română,

La plecare, oaspetele a.fost 
condus de membri ai Prezi
diului Consiliului Central al 
Sindicatelor și de activiști ai 
sindicatelor.

La cercul de telecomunicații da 
la Palatul pionierilor din Ca« 

pitală.
Foto : S. NICULESCU

•-----•-----

Visitele unor delegații 
care au participat 
la cel de-aî !V-lea 

Congres ai Sindicatelor
Delegațiile Federației Sindi

cale Mondiale și ale sindica
telor din U.R.S.S., R. P. Chi
neză, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Ita
lia, R. P. Albania, R. P. Mon
golă, Franța și R. P. Ungară, 
care au participat la lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din R. P. Romină 
au vizitat întreprinderea 
„Fructexport" din Focșani și 
gospodăria de stat Odobești.

în seara aceleiași zile dele
gațiile de peste hotare au po
posit în orașul Bacău.

Al doilea grup format din 
delegați ai sindicatelor din 
Anglia, Argentina, R. P. Bul
garia, Cipru. R.P.D. Coreeană, 
Grecia, Guineea, Indonezia, 
Iran, R.P.F. Iugoslavia și 
Uniunea Sud-Africană au vizi
tat rafinăria nr. 3 Teleajen și 
Uzinele constructoare de utilaj 
petrolifer ;,1 Mai“ din Plo
ești.

Oaspeții au vizitat muzeul 
Doftana, iar seara s-au oprit 
la Sinaia.

----- •—

Intr-o săptămînă: 
270.000 kg. de fier vechi

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Săptămînă de la 16 la 23 oc
tombrie a fost declarată de 
tinerii din regiunea Ploești 
săptămînă muncii patriotice.

Efectuînd peste 73.000 de 
ore de muncă patriotică, 
membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică au reali
zat în urma muncii efectuate 
circa 180.000 lei economii. 
Obiectivul principal al acțiu
nilor patriotice l-a constituit 
colectarea fierului vechi. 
Strîngînd cu grijă, bucată cu 
bucată, metalele vechi, tinerii 
au adunat în cadrul acestei 
săptămîni o cantitate de peste 
270.000 de kg. fier vechi.

Cea mai mare cantitate de 
fier vechi, 98.000 de kg., au a- 
dunat-o utemiștii și tinerii 
din raionul Ploești care s-au 
situat pe primul loc. Ei sînt 
urmați de tinerii orașului 
Ploești cu 75.00(T de kg., apoi 
de cei de la Cîmpina cu 
33.000 de kg.



Vizita delegației guvernamentale 
romîne in Cuba

Convorbirea tovarășului Gogu Rădulescu 
cu primul minislru Fidel Castro —

HAVANA 31 (Agerpres). - 
Corespondență specială : Tov. 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului R. P. Romine, conducă
torul delegației guvernamentale 
romîne care se află in vizită în 
Cuba, a avut la 28 octombrie o 
convorbire cu primul ministru 
al guvernului revoluționar al 
Cubei, Fidel Castro. In timpul 
convorbirii, care a durat peste 
două ore, au fost abordate o 
serie de probleme privind dez
voltarea legaturilor economice 
și a relațiilor de prietenie dintre 
R. P. Romînă și Cuba.

In cursul convorbirii primul 
ministru al guvernului revoluțio
nar al Cubei, Fidel Castro, a ru
gat pe conducătorul delegației 
romine să transmită, din partea 
guvernului și poporului Cubei, 
un salut călduros de prietenie 
guvernului și poporului romin. 
El a subliniat că in timpul lu
crărilor sesiunii Adunării Gene
rale O.N.U. a avut prilejul sâ-l

Prezențe romînești 
peste hotare

IN POLONIA A FOST EDITAT 
ROMANUL „BALTAGUL" 
DE MIHAIL SADOVEANU

VARȘOVIA 30. — Corespon
dentul Agerpres transmite t Cu 
prilejul celei de-a 80-a aniver
sări a lui Mihail Sadov&anu, Edi
tura de stat poloneză (PJ.W.) a 
editat romanul „Baltagul” sub 
titlul „Dispărutul”. T raducerea 
în limba poloneza aparține lui 
Raymund Florans, cunoscut pen
tru numeroase alte traduceri din 
operele lui Sadoveanu, ca și ale 
altor scriitori romîni. Volumul, 
tipărit în condiții grafice excep
ționale, este însoțit de portretul 
maestrului și o scurtă notă bio
grafică.

cunoască personal pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și și-a 
exprimat sentimentele de consi
derație deosebită față de con
ducătorul delegației R. P. Ro
mîne la sesiunea Adunării Ge
nerale O.N.U. Șeful guvernului 
cuban a rugat pe tov. Gogu 
Rădulescu ca la întoarcerea 
delegației guvernamentale Romî
ne în țară să transmită tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej un sa
lut cordial din partea sa.

La 27 octombrie, tov. Gogu 
Rădulescu, conducătorul dele
gației guvernamentale romîne, 
a oferit o recepție la hotelul Ri
viera din Havana. La recepție 
au luat parte membri ai guver
nului revoluționar al Cubei, dr. 
Regiono Boții Leon, ministrul 
Economiei Naționale, dr. Râul 
Cepero Bonilla, ministrul Co
merțului, Antonio Nunez-Jrme- 
nez, președinte ad-interim al 
Băncii Naționale a Cubei, Pe
dro Miret, ministrul Agriculturii, 
dr. Alfredo Yabur, 
stiției, dr. Carlos 
nistru ad-interim 
Externe.

Au fost prezențl 
vieții politice, membri ai corpu
lui diplomatic, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

ministrul Ju- 
Oli va res, <n|- 
al Afacerilor

fruntași al

Plenara C. C
BUDAPESTA 31 (Agerpree) 

— După cum anunță ziarul 
„Nepszabadsag", la 28 și 29 
octombrie a avut Ioc o ple
nară a Comitetnlui Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Lajos Feher, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a informat 
plenara asupra rezultatelor, 
experienței și sarcinilor de 
viitor ale mișcării cooperați-

CINTAREȚI ROMINI PE SCENA 
TEATRULUI DE OPERA $1 BALET 

DIN BIELORUSIA

MINSK 31 (Agerpres), — 
TASS transmite : Cîntăreții ro- 
mîni sînt totdeauna oaspeți do
riți pe scena Teatrului bielorus 
de Operă și Balet. Publicul din 
Minsk i a îndrăgit și-i întâmpină 
cu dragoste, a declarat artista 
poporului din Bielorusia Ta
mara Nijnikova. De data acea
sta sîntem foarte bucuroși de 
întîlnirea cu Cornel Stavru, so
list al operei din București.

Oaspetele bucureștean, a spus 
Nijnikova, este un cîntăreț și 
actor de talent. Noi, care am 
cîntat împreună cu el în operele 
„Carmen” și „Paiațe”, aproape 
că nu ne-am dat seama că Sta
vru cîntă într-o limbă străină. 
El a realizat acest lucru datori
tă marilor sale calități de actor 
și expresivității sale.

T urneul cîntarețului romîn 
în Uniunea Sovietică a durat o 
lună și jumătate. In acest timp 
el a fost la Moscata, in Ucraina 
și în Lituania

Colonialiștii se amestecă fățiș 
in treburile poporului congolez

Lucrările sesiunii 
Biroului F. M. T. D

Prin telefon de la trimisul nostru

SUCCESUL SOLISTEI 
LIVIA LISEANU LA TBIUSI

TBILISI 30 (Agerpres). - 
TASS : Concertul Liviei Li
seanu ne-a convins încă o dată 
că Republica Populară Remi
nd este patria unor excelenți 
cîntăreți de operă, a declarat 
Dmitri Mcelidze, directorul 
Teatrului de Operă ți Balet 
din Tbilisi, corespondentului 
Agenției TASS. Publicul a 
fost încintat de modul în core 
Livia Liseanu a interpretat 
rolul Violetei din opera-„Tra- 
viata" de Verdi.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
TASS transmite: La 28 octom
brie V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., șeful delegației 
sovietice la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a adresat lui Boland, 
președintele celei dea XV-a 
sesiuni a Adunării Generale, 
o scrisoare cu rugămintea de 
a informa de îndată pe mem
brii O.N.U. asupra celor în
treprinse de organele O.N.U. 
în vederea îndeplinirii hotărî- 
rilor în problema congoleză, 
adoptate de Consiliul de 
Securitate și de sesiunea 
extraordinară a Adunării Ge
nerale.

în scrisoare, care a fost di
fuzată ca document al Adu
nării Generale, se spune prin
tre altele :

In legătură cu faptul eă pe 
ordinea de zi a celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost inclusă 
problema situației din Repu-

Scrisoarea adresată 
de V, A. Zorin 
președintelui 

celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

fnce-

al P. M. S. U
velor de producție. La discu
ții a luat corintul de aseme
nea Janos Kadar. prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U. Co
mitetul C-entral a aprobat ra
portul in unanimitate.

Comitetul Central a desem
nat pe membrii delegației care 
vor participa la Moscova la 
sărbătorirea celei de-a 4J-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

blica Congo, este firesc ca 
participanții la sesiune să aibă 
nevoie de informații cuprinză
toare în această problemă. Or, 
tocmai în ultima vreme publi
carea de date oficiale de către 
Secretariatul O.N.U. cu privi
re la situația din Congo și la 
măsurile luate de O.N.U. în 
această țară s-a restrins sim
țitor. Reține atenția faptul că 
de peste o lună secretarul ge
neral al O.N.U. n-a mai pre
zentat nici o dare de seamă 
asupra activității sale în 
Congo.

de altă parte, potrivit 
Informațiilor existente, situa
ția din Congo s a înrăutățit 
simțitor în ultimele zile ceea 
ce provoacă o neliniște tot mai 
mare în rîndurile opiniei pu
blice mondiale, întrucît există 
o primejdie reală de extinde
re a focarului ce încordare 
din centrul continentului afri
can. Intr-adevăr, s-a aflat că 
personalul militar belgian, a 
cărui evacuare de pe terito
riul Republicii Congo nu a

fost complet terminată, 
pe să se reîntoarcă în această 
țară și desfășoară o intensă 
activitate de subminare a 
independenței politice și a in
tegrității teritoriale a 
di. Ofițerii belgieni 
zează bande înarmate 
ționînd sub steagul 
congoleze întreprind 
împotriva populației civile și 
se străduiesc să creeze în 
Congo o stare de haos politic 
și economic total.

Țin să vă atrag atenția asu
pra faptului că din cauza 
uneltirilor colonialiștilor, care 
se amestecă fățiș în treburile 
poporului congolez, parlamen
tul Republicii Congo continuă 
să rămînă inactiv.

în încheiere șeful delegației 
sovietice atrage atenția că 
este necesar ca membrii O.NU. 
să fie informați cum stau 
lucrurile cu retragerea forțe
lor armate și a specialiștilor 
militari belgieni de pe terito
riul congolez și ce mă
suri intenționează să întreprin
dă comandamentul „trupelor 
O.N.U.- pentru a asigura con
vocarea imediată a parlamen
tului congolez, pentru a curma 
activitatea de subminare atît 
a agenturii belgiene, cît și a 
elementelor aventuriste din 
rîndurile populației locale, și 
pentru a crea condițiile nece
sare reluării activității guver
nului legal al Republicii 
Congo.

republi- 
organi

ca re ac- 
armatei 
atacuri

La hotelul „Balkan" din So
fia au continuat duminică și 
luni dezbaterile sesiunii Bi
roului F.M.T.D. în centrul a- 
tenției vorbitorilor s-au aflat 
principalele probleme ale con
temporaneității și sarcinile ce 
revin marii noastre organiza
ții internaționale de tineret, 
întregului tineret al lumii în 
actuala etapă a’vieții interna
ționale. în cuvîntările pe care 
le-au rostit reprezentanți ai 
tineretului din numeroase țări 
ale Asiei, Africii și Americii 
Latine, s-a exprimat convin
gerea profundă că în lupta 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice trebuie unite 
eforturile tuturor tinerilor ce 
iubesc pacea. Au vorbit con
ducători ai organizațiilor de 
tineret din Argentina, Cana
da, Italia, Cuba, Japonia, Bra
zilia, Congo, Polonia, Republi
ca Democrată Germană, Mexic 
și alții.

Duminică dimineață în nu
mele tineretului romîn a vor
bit tovarășul Nicolae Roman, 
secretar al C.C. al U.T.M. 
Cuvîntul reprezentantului ti
neretului patriei noastre a fost 
primit cu un viu interes și as
cultat cu deosebită atenție.

Lucrările sesiunii Biroului 
F.M.T.D. au reflectat interesul 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. în legătură cu vii
torul Forum Mondial al Tine
retului de la Moscova și cel 
de-al VUI-lea Festival. Parti
cipanții au ascultat informări 
privind aceste două importan
te manifestări ale tineretului 
lumii. Piotr Reșetov, preșe
dintele Comitetului organiza
țiilor de tineret din U.R.S.S., 
a relatat uriașul interes susci
tat de Forum, creșterea nu
mărului organizațiilor de ti-

neret ce sprijină această pre
țioasă inițiativă a tineretului 
sovietic.

Reprezentantul japonez a 
arătat in cuvîntul său că în 
Japonia se va organiza înain
tea Forumului Mondial un 
Forum național la care vor 
lua parte cele mai largi forțe 
politice ale tineretului japo
nez.

Jean Garcias,, fostul secre
tar al Comisiei permanente al 
celui de-al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, a informat pe parti- 
cipanții la sesiune cu privire 
la întîlnirea preliminară con
sultativă a unui grup de ini
țiativă în vederea celui de-al 
VUI-lea festival ce a avut loc 
zilele acestea la Stockholm și 
la care au luat parte repre
zentanți a 54 de organizații de 
tineret de toate tendințele din 
21 de țări. O delegație compu
să din reprezentanți ai unor 
diferite organizații de tineret 
din Brazilia, Franța, Ghana, 
Italia, Japonia și U.R.S.S. a 
vizitat Finlanda spre a studia 
eventuala organizare la Hel
sinki a viitorului Festival 
luînd contact în acest scop cu 
organele guvernamentale în 
frunte cu primul ministru V. 
Sukselainen și cu diferite or
ganizații de tineret.

După trei zile de rodnice 
dezbateri sesiunea Biroului 
F.M.T.D. a aprobat în unani
mitate rapoartele prezentate 
de Pierro Pierralli și Christian 
Echard și a adoptat mai multe 
rezoluții privind întărirea 
luptei tineretului din Europa 
pentru pace, împotriva mili
tarismului vest-german, situa
ția din Algeria, Congo, Asia 
de sud-est, Argentina, etc.

Biroul F.M.T.D. a aprobat

a 18
din 

Lati- 
Moor

admiterea în F.M.T.D. 
organizații de 
Asia, Africa și 
nă. Printre ele 
Yourh League, 
tineretului musulman din 
Ceylon, Asociația tinerilor re
voluționari din Cuba care nu
mără peste 100.000 de mem
bri și care s-a născut ca o 
expresie a sprijinului acordat 
de tineretul cuban guvernului 
Castro, Mișcarea națională a 
unității populare din Argenti
na, Frontul unitar din Nica
ragua, Mișcarea tinerilor șo
meri din Uruguay, două im
portante organizații de tineret 
ce aparțin unor partide ale 
coaliției guvernamentale din 
Venezuela, organizația EDON 
din Cipru, Uniunea marocană 
a tineretului democrat, Miș
carea Pan-africană a tineretu
lui cu sediul la Londra, etc. 
în momentul de față 
101.000.000 de tineri din 97 de 
țări fac parte din F.M.T.D.

Lucrările sesiunii de la So
fia a Biroului F.M.T.D. au de
monstrat imensul prestigiu 
de care se bucură F.M.T.D^ 
încrederea ce i-o acordă mase 
largi de tineri iubitori de pace 
de pe toate continentele, în
credere izvorîtă din aprecie
rea pe care o acordă activită
ții de pînă acum din cei 15 
ani de existență. Puternică, 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat pășește înain
te chemînd tineretul democrat 
al lumii să lupte pentru vic
toria ideilor coexistenței paș
nice, pentru dezarmare gene
rală și totală, împotriva colo
nialismului, pentru un viitor 
mai bun al generației tinere.

EUGENIU OBREA
Sofia, 31 octombrie 1960.

tineret
America 
se află 
organizație a 

musulman

SITUAȚIA DIN CONGO

„Sîntem convinși 
că poporul nostru va birui“

F. CASTRO

HAVANA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 octom
brie a absolvit cursurile pri
ma promoție a școlii de ofi
țeri a armatei revoluționare 
cubane. La solemnitatea înmî- 
nării diplomelor unui număr 
de 55 de tineri ofițeri, care a 
avut loc în tabăra militară de 
la Managua au participat 
Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba, primul mi
nistru, Fidel Castro, și mem
brii guvernului cuban.

După înminarea diplomelor 
Fidel Castro a rostit o cuvin 
tare.

înainte, a spus Castro, 
aveam numai entuziasmul. în 
prezent, în afară de entuziasm, 
avem oameni pregătiți, pose
dăm cunoștințe teoretice, avem 
și arme. Dușmanul o știe prea 
bine. El știe că in fiecare zi 
rîndurile apărătorilor Cubei 
cresc cu sute de oameni, în 
fiecare săptămînă — cu mii 
de oameni. Este informat des
pre forțele poporului nostru. 
Și el nu vrea ca aceste forțe 
să crească și să se dezvolte. 
De aceea se grăbește să adop
te fel de fel de măsuri pentru 
a stăvili creșterea continuă a 
forțelor noastre.

în afară de aceasta, a ară
tat Castro, imperialiștii ame
ricani se joacă cu insula noa
stră în campania lor electora
lă. în speranța nebunească de 
a-și satisface interesele me
schine. grupul imperialist pre
ponderent este ga:a să deziăn-

tuie o agresiune împotriva 
Cubei.

In virtutea legilor istoriei, 
a arătat Castro în continuare, 
reacțiunea internațională a 
întreprins totdeauna agresiuni 
împotriva revoluțiilor. Există 
însă și o altă lege imuabilă : 
popoarele revoluționare, revo
luțiile, nu sînt înfrinte.

Să privim, a spus Castro, 
ce se va întîmpla in întreaga 
Americă dacă revoluția cuba- 
nă va fi supusă unei agresiuni 
armate directe sau indirecte, 
dacă popoarele vor afla că po
porul cuban luptă din nou nu 
numai pentru propria sa li
bertate și soartă, d și pentru 
toate popoarele frățești de pe 
continent. Vom lupta toți pînă 
la ultimul om. Unitatea noa
stră, calmul și încrederea în 
soarta noastră chezășuiesc vic
toria noastră. Praf se va alege 
din dne va încerca să cotro
pească Cuba. Avem o singură 
lozincă, a spus el in încheiere: 
patria sau 
convinși că 
birui.

moartea; sîntem 
poporul nostru va

I

LEOPOLDVILLE (Agerpres). 
In Congo, opinia publică 
cere cu tot mai multă insis
tență convocarea parlamentu
lui și restabilirea 
vemului legal al 
Lumumba. Pînă 
colonelul Mobutu, 
Iilor, a împiedicat 
parlamentului.

Agerzia France Presse anun
ță că Joseph Kascngo. preșe
dintele Camerei Deputaților a 
parlamentului congolez. a ce
rut în termeni destul de dras
tici așa numitului ..consiliu al 
comisarilor generali" să nu îm
piedice convocarea parlamen
tului. în același timp, Kasongo 
a adresat secretarului general 
al O-N.U. un mesaj în care îi 
atrage atenția asupra faptului 
că situația care s-a creat în 
prezent in Congo -lipsește 
organul reprezentativ național 
de posibilitatea de a-$i înde
plini funcțiile*.

Știrile care provin din așa- 
numitul „stat minier- Kasai 
arată câ bandele lui Kalonji 
terorizează populația. Cores
pondentul agenției France 
Presse relatează că în noaptea 
de 29 octombrie întregul teri
toriu al acestui ^staf a fost 
cuprins de flăcările incen
diilor. Bande înarmate de se
paratiști au străbătut regiunea 
locuită de un trib care spriji-

puterii gu- 
lui Patrice 
in prezent, 
șeful rebe- 
convocarea

de

Propunerile sovietice — 
singura cale practică 

preîntîmpinare a războiului

Rhodesia de sud — un 
cu pulbere11

„nou butoi

CAIRO _ .
TASS transmite: Consiliul 
național al partizanilor păcii 
din regiunea egipteană a 
HA.U. a dat publicității o de
clarație in legătură cu lucră
rile celei dea XV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

.Nikita Hrușciov a făcut să

trans:
29 (Agerpres).

nă guvernul legal al Congo- 
ului și au distrus totul în cale. 
Cîteva localități au fost arse, 
iar locuitorii lor au fost 
exterminați. în știre se arată, 
printre altele, că bandele de 
separatiști, conduse de un 
oarecare „căpitan Roberts*1, 
după ce au ras de pe fața pă- 
mintului mai multe localități, 
se îndreaptă spre Luiza, oraș 
situat la sud de Bakvanga, ca
pitala provinciei Kasai.

Cuvîntarsa rostită de tovarășul 
secretar al C.C. ai U

Hicotae Roman,

SALISBURY 30 (Agerpres). 
— TASS transmite : Colonia 
engleză „autonomă" Rhodesia 
de sud unde ia amploare lup
ta populației africane împo
triva discriminărilor rasiale, 
pentru acordarea independen
ței depline este denumită un 
„nou butoi cu pulbere".

Toate orașele și localitățile 
din Rhodesia de sud sint cu
prinse de un larg val de ares
tări. Corespondentul din Salis
bury al agenției Reuter anun
ță că în oraș se află arestați 
circa 700 de africani.

în cartierele de negri din 
orașele Salisbury, Bulawayo 
și Gwelo unde recent au avut 
loc demonstrații de masă ale 
populației africane împotriva 
colonialiștilor, continuă să sta-

ționeze 2 000 de soldați care 
patrulează zi și noapte.

Rasiștii se străduiesc să de
termine parlamentul Rhode- 
siei de sud să adopte o așa- 
numită ..lege cu privire la 
menținerea păcii și ordinii- 
care prevede „lărgirea împu
ternicirilor guvernului pentru 
reprimarea dezordinelcr și a 
activității subversive-.

Proiectul de lege prevede 
pedepse la închisoare pînă la 
10 ani și amenzi mari pentru 
tulburarea „ordinei publice-. 
Guvernul va avea dreptul să 
interzică 
nările Și 
pedepsiți 
bleme și 
tece și strigă lozinci 
putea provoca dezordine-.

demonstrațiile, adu- 
mitingurile, vor fi 
cei care poartă em- 
pancarte, cîntă cin- 

,care ar

PE SCURT
MC 6COVA — La 30 octombrie 

a șo-.’t la Moscova o delegație a 
reprezentanților cercurilor de a- 
faceri din Turcia. condusă de 
Behcet Osmanagaoglu, membru 
tn Consiliul de administrație al 
Uniunii camerelor de comerț și 
burselor din Turcia.

Delegația va stabili contacte 
comerciale cu Camera Unională 
de Comerț și cu organ’za ții le de 
comerț exterior din U.R.S.S.

Charente au determinat guver
nul Franței ca ..pe baza unor 
considerente de ordin tehnic* să 
renunțe la a ma? pune la dispo
ziția forțelor aeriene militare 
vest-germane un aerodrom din 
aproperea orașului Cognac.

■>-------

Poliția americană 
protejează 

pe-. huligani
NEW YORK 31 (Agerpres). 

Patru tineri purtind cămăși 
brune si avi nd pe braț ban
derole cu svastica au provo 
cat scandal in țața teatrului 
din Hollywood unde se pro
ducea artistul negru Sammy 
Davis, care urmează să se că
sătorească cu actrița suedeza 
May Britt. Fasciștii purtau 
pancarte cu lozinci rasiste.

Peste 200 de persoane care 
treceau prin fața teatrului au 
ripostat energic acestei provo
cări rasiste. Poliția a interve
nit in favoarea... celor patru 
huligani care se declară sim- 
patizanți ai „partidului nazist 
american''

apară la ordinea zilei a isto
riei omenirii în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XX-lea 
problema urgentă a lichidării 
definitive a colonialismului, a 
lichidării bazelor militare și a 
blocurilor militare agresive**, 
se spune în declarație.

Consiliul național al partiza
nilor păcii sprijină pe deplin 
propunerile sovietice cu privi
re la dezarmarea generală și 
completă sub un control in
ternațional sever întrucît a- 
ceste propuneri arată ..singura 
cale practică de preîntîmpina
re a războiului nuclear**, se 
spune în declarație.

Subliniind că in ultimii ani 
au avut loc serioase schimbări 
în raportul de forțe pe arena 
internațională. Consiliul na
țional al partizanilor păcii 
consideră ca fiind absolut 
juste și oportune propunerile 
cu privire la modificarea 
structurii organelor de condu
cere ale O.N.U.

LONDRA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 30 oc
tombrie și-a încheiat lucrările 
cel de-al 23-lea Congres na
țional al Ligii Tineretului Co
munist din Anglia.

După raportul de activitate 
prezentat de Jimmy Reed, se
cretar al Comitetului național 
al Ligii, a rostit o cuvîntare 
John Golla n. secretar general 
al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

Delegații au aprobat în una
nimitate o serie de rezoluții 
printre care rezoluția care 
condamnă colonialismul și 
discriminarea rasială, rezolu
ția care cheamă pe toți tine
rii muncitori să intre in sin
dicate, rezoluția care cere 
abolirea legii cu privire la 
desființarea controlului asu
pra chiriilor, rezoluția care 
obligă Comitetul Național al 
Ligii Tineretului Comunist din 
Anglia să ia măsuri neîntîr- 
ziate în scopul lărgirii și întă
ririi rețelei învățămîntului po
litic al membrilor ligii. Cu un 
mare avînt delegații au adop
tat o rezoluție în care salută 
eroicul popor al Cubei.

Delegații la Congres au 
adoptat o rezoluție care con
damnă cu asprime politica in
ternă și externă a guvernului 
englez și cheamă tineretul să 
lupte și mai energic împotri
va acestei politici. în rezoluție 
se cere printre altele ca An
glia să renunțe imediat la 
arma nucleară și să lichideze 
bazele militare americane de 
pe teritoriul ei și să se acorde 
R. P. Chineze locul ce i se cu
vine de drept în O.N.U.

în ședința de închidere a 
fost ales Comitetul Național 
al Ligii Tineretului Comunist 
din Anglia.

Dragi prieteni și tovarăși, 
Permiteți-mi să vă transmit sa
lutul călduros al Uniunii Tine
retului Muncitor și al întregu
lui tineret din Republica Popu
lară Romînă. Această sesiune 
are un caracter deosebit. Ea 
marchează împlinirea a 15 
ani de existență a puternicei 
noastre federații. în acești ani 
F.M.T.D. a militat neobosită 
pentru unirea tinerei genera
ții din toate țările în lupta 
pentru împlinirea idealurilor 
sale de pace și prietenie. 
F.M.T.D. a pus în mod just în 
centrul activității sale proble
mele centrale ale contempora
neității, probleme ce privesc 
in cel mai înalt grad rinăra 
generație : lupta pentru trium
ful ideilor coexistenței pașni
ce, pentru asigurarea unei 
păci trainice pe calea dezarmă
rii generale și totale, pentru 
lichidarea definitivă a odiosu
lui sistem colonial, pentru apă
rarea drepturilor vitale și li
bertăților democratice ale ti* 
neretului din țările unde a- 
ceste drepturi și libertăți sînt 
încălcate. Creșterea continuă 
a rindurilor F.M.T.D., noile a- 
filieri provenite din partea 
unor organizații din diferite 
continente dovedesc înalta a- 
preciere pe care tineretul lu
mii o acordă activității 
F.M.T.D., faptul că această ac
tivitate este orientată potrivit 
năzuințelor și 
mai arzătoare 
tinere.

Permiteți-mi 
lejul acesta 
gazdelor noastre bulgare sin
cerele noastre mulțumiri pen
tru admirabilele condiții de 
lucru ce ne-au fost create și 
pentru primirea călduroasă ce 
ne-a fost făcută.

Ne-am întrunit aici, în capi
tala Republicii Populare Bul
garia într-un moment de mare 
însemnătate pentru viitorul po
poarelor. în prezent, mai mult 
decit oricînd omenirea în
treagă este preocupată de pro
blema fundamentală a zilelor 
noastre — triumful principiilor 
coexistenței pașnice, apărarea 
păcii. In rezolvarea pozitivă a 
acestei probleme sint intere
sate toate popoarele, tînăra ge
nerație din toate țările. Evolu
ția evenimentelor internațio
nale arată că forțele păcii au 
crescut atît de puternic incit 
există deplina posibilitate 
a preîntîmpinării războiului 
mondial. Toți oamenii iubitori 
de pace, conștienți de puterea

cerințelor celor 
ale generației

să folosesc pri- 
spre a exprima

C1HONCIJIN. - La 30 octom
brie au sosit în portul Cihonci- 
jln navele Tobolsk și Krilion care 
au adus In R.P D. Coreeană cel 
de-al 44-lea grup de coreeni re- 
patriațl din Japonia, compus din 
1.083 de persoane.

BAMAKO. — Răspunzând invi
tației guvernului Republicii Mali 
la 29 octombrie a sosit la Ba
mako o delegație economică so
vietică.

PARIS. — Acțiunile energice 
ale locuitorilor departamentului

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Agenția Prensa Latina anunță că 
situația din Venezuela rămîne 
neschimbată. In diferite orașe ale 
țării continuă 
tinguri, greve studențești antigu
vernamentale.

Autoritățile 
tei și poliției ..să faci ordine” în 
țară. Unități ale armatei, inclu
siv unități de 
tancuri patrulează pe străzile ora
șului Caracas.

După cum arată agenția, în 
timpul ultimelor evenimente au 
fost uciși nouă, răniți 160 și ares
tați 500 de persoane.

demonstrații, mi-

au ordonat arma- 
faci ordine” în

parașutiști fi

locotenent in 
vest-german,

In codrul „Zilei pentru pace in Algeria** au avut loc în Franța mari demonstrații șl mitinguri. 
Imaginea noastrâ redă un aspect al demonstrației studenților din Paris împotriva războiului 

colonialist din Algeria

Trecerea unui ofițer 
al Bundeswehrului 
in R. D, Germană

BERLIN 31 (Agerpres). - 
Geitz Jacke, 
Bundeswehrul 
care a servit în batalionul de 
artilerie 310 de la Idar-Ober- 
stein a trecut în Republica 
Democrată Germană.

Luînd cuvîntul în fața repre
zentanților presei, Jacke a de
clarat că a trecut în R.D.G. 
din cauza planurilor agresive 
ale guvernului de la Bonn pre* 
cum și a evoluției militariste 
a Germaniei occidentale lega
te de acestea.
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uriașă a forțelor păcii, trebuie 
să se unească spre a impune 
in viața internațională princi
piile coexistenței pașnice, spre 
a dejuca manevrele cercurilor 
agresive care vor să perpe
tueze» războiul rece și încorda
rea internațională. Înfăptuirea 
in practică a principiilor co
existenței pașnice este o sar
cină actuală, pe deplin reali
zabilă.

Pentru făurirea unei păci 
durabile, pentru asigurarea vi
itorului fericit al tuturor po
poarelor, țările socialiste și în 
primul rind Uniunea Sovietică 
au prezentat în cadrul O.N.U. 
un program concret de regle
mentare pozitivă a celor mai 
importante probleme ale zile
lor noastre. Opinia publică din 
lumea întreagă a primit cu un 
viu interes recentele propuneri 
sovietice privind dezarmarea 
generală și totală și lichidarea 
definitivă a colonialismului, 
propuneri a căror realizare 
practică ar duce la crearea 
unei lumi fără război și fără 
asuprire colonială, a unei lumi 
în care imensele resurse ce 
sint actualmente înghițite de 
cursa înarmărilor ar avea o 
folosința practică spre înflori
rea civilizației umane.

Viața a verificat justețea și 
eficacitatea politicii de coexis
tență pașnică. Ea a dus la 
creșterea și consolidarea forțe
lor mondiale ale păcii.

In continuare, tovarășul Ni- 
colae Roman a &us :

Sîntem intrutctul de acord 
cu aprecierile activității de 
pînă acum a F.M.T.D. cuprin
se în raportul prezentat de 
Pierro Pierralii și cu obiecti
vele activității de viitor a 
F.M.T.D. preconizate de ra
portul prezentat de Christian 
Echard. Delegația noastră 
care participă ca invitată Ia 
sesiunea Biroului F.M.T.D. 
își exprimă convingerea că 
această sesiune va fi rodnică 
și că va adopta programul 
concret de activități Pe anul 
1961. Acțiunile prevăzute sînt 
corespunzătoare obiectivelor 
actuale ale F.M.T.D. și ele se 
vor bucura fără îndoială de 
același puternic ecou ca și 
acțiunile întreprinse pînă 
acum.

Mai mult decît oricînd, in 
prezent trebuie să se siringă 
rindurile tuturor tinerilor ce 
iubesc sincer pacea. Conside
răm că Forumul Mondial ce 
va avea loc la Moscova va fi 
un bun prilej pentru un am
plu schimb de vederi în pro
blemele vitale ale contempo
raneității, va contribui la o 
apropiere și o cunoaștere re
ciprocă mai bună, la găsirea 
mijloacelor prin care tinere
tul și organizațiile sale 
ționale și internaționale 
pot aduce contribuția la 
rarea păcii.

Tineretul romîn este
dru că patria sa, Republica 
Populară Romînă, militează 
activ pentru micșorarea în
cordării internaționale, pentru 
promovarea principiilor de 
coexistență pașnică, pentru 
zădărnicirea uneltirilor cercu
rilor agresive, pentru înfăp 
tuirea dezarmării generale și 
complete șj pentru lichidare^ 
definitivă și totală a colonia
lismului. Călănzindu-se de 
interesele cauzei păcii, gu

na- 
iși 

apă-

mîn-
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vernul nostru a propus dez
baterea, în cadrul sesiunii 
O.N.U. a unor importante pro
bleme : „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună veci
nătate între state europene 
aparținînd unor sisteme so- 
ciai-politice diferite", și „Mă
suri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare". 
Sîntem bucuroși să consta
tăm că F.M.T.D. și numeroase 
alte organizații de tineret na
ționale și internaționale au 
acordat deplinul lor sprijin 
propunerii privind educarea 
tinerelului in spiritul ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii intre popoare.

Tineretul nostru militează 
în mod activ pentru lărgirea 
colaborării sale cu tinerii iu
bitori de pace de pretutindeni, 
indiferent de concepțiile lor 
religioase, politice și filozo
fice. In mod special ne preo
cupă situația din Europa. Este 
bună inițiativa organizării 
întîlnîriî de la Dachau ca o 
puternică manifestare a tine
retului european împotriva 
renașterii fascismului.

O atenție deosebită acor
dăm colaborării tineretului 
din regiunea Balcano-Adria- 
tică. Vreau să vâ reamintesc 
că Ia începutul acestui an 
din inițiativa organizației noa
stre la București a avut loc 
întîlnirea tineretului și 
dențîlor din țările 
Balcanilor și Mării Adriatice 
la care au participat 250 de 
reprezentanți ai diferitelor or
ganizații de tineret și studenți 
din Grecia, Italia, Cipru, Al
bania, Bulgaria și Iugoslavia. 
Indiferent de concepțiile lor 
politice și filozofice toți acești 
reprezentanți și-au exprimat 
convingerea necesității unirii 
eforturilor tineretului în a- 
ceastă parte a lumii pentru a 
transforma regiunea B3lcano- 
Adriatică într-o zonă a păcii.

Trebuie să acționăm astfel 
incit să traducem în viață 
programul de măsuri stabilit 
cu ocazia întîlnirii. Ne bucu
răm ca în anul viitor va avea 
loc Ia Sofia întîlnirea tineri
lor țărani din țările Balcano- 
Adrîatice. Tot anul viitor la 
București se va desfășura în
tîlnirea conducătorilor orga
nizaților de copii din regiu
nea Balcano-Adriatică.

în încheiere vorbitorul a 
spus :

Tineretul romîn, educat de 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
este liotărît ca și pe vii
tor să contribuie la întărirea 
unității tineretului iubitor de 
pace din lumea întreagă. Ti
neretul nostru, alături de în
tregul popor, condus dc Parti
dul Muncitoresc Romin. mun
cește pe frontul 
socialiste și nu-și 
țește eforturile în 
păcii.

Permiteți-ml să-mi 
convingerea că prin 
și eforturile noastre 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat va obține în 
activitatea sa de viitor noi și 
importante succese, răspun- 
zînd cerințelor și speranțelor 
de pace șj un viitor mai bun 
ale tinerei generații a lumii

stu- 
regiunîi

construcției 
prccupe- 
apărarea

exprim 
munca 

comune,


