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CU TOȚII LA VOT!
r — TINERI ȘI TINERE, —

Votind candidații F.D.P., 
votați pentru propășirea țării, 
pentru bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc, pentru so
cialism și pace.

IPentru victoria deplina a socialismului în patria noastră, 
pentru pace și bunăstarea poporuiui I 

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu - Dej
la adunarea electorală din sala Floreasca

TOVARĂȘI.La 5- martie, cetățenii patriei noastre vor păși din nou în fața urnelor pentru a-și exercita unul din drepturile fundamentale înscrise în Constituție : alegerea reprezentanților lor în organul suprem și în organele locale ale puterii de stat — deputății în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare. însuflețirea cu care masele oamenilor muncii întîmpină alegerile oglindește hotă- rîrea poporului nostru de a-și afirma atașamentul de nezdruncinat față de politica Partidului Muncitoresc Rcmin și a guvernanți țării noastre, față de regimul democrat-popular cpta-ce p_:emicejLParticiparea activă a celor mai largi mase campania electorală a prilejuit o amplă dezbatere asupra problemelor de bază ale politicii inieme și externe a statului, a căilor de dezvoltare a economiei naționale, culturii, gospodăriei locale, ridicării în continuare a regiunilor și raioanelor țării, creșterii bunăstării poporului.La adunările pentru desemnarea candidațUor F.D.P., la întilnirile dintre candidați și alegători.
Industrializarea țârii — temelia 

dezvoltării întregii economiiTOVARĂȘI,Perioada ultimei legislaturi a fost perioada unor mari succese' în construcția noii orînduiri sociale, a tiflei dezvoltări accelerate a forțelor de producție ale țării. S-a îmbunătățit continuu conducerea vieții economice și a crescut simțitor nivelul de trai al celor ce muncesc. Ca rezultat al muncii harnice și însuflețite a clasei muncitoare, a maselor țărănimii, a intelectualității, țara noastră a făcut mari progrese în toate domeniile.Cea mai măreață cucerire a poporului o constituie victoria socialismului în țara noastră, crearea bazei economice a noii orînduiri sociale, astfel în- făptuindu-se marele ideal al clasei muncitoare : lichidarea exploatării omului de către om. Poporul muncitor este stăpîn al tuturor bunurilor materiale și spirituale pe care le produce (aplauze îndelun
gate).Relațiile de producție socialiste s-au statornicit pe deplin în industrie, au devenit dominante și se extind tot mai mult în agricultură ; ne apropiem cu pași siguri de desăvîrșirea construcției socialiste.A rămas de domeniul trecutului imaginea vechii Romînii înapoiată economic, anexă agrară și furnizoare de materii prime pentru puterile imperialiste. Tot mai clar se profilează înfățișarea nouă a țării, cu o industrie în continuă dezvoltare, cu o agricultură socialistă mecanizată, cu o cultură înfloritoare, unde viața economică, politică, socială pulsează cu vigoare pretutindeni, în toate regiunile și raioanele, în toate orașele și comunele (aplauze).Călăuzindu-se după învățătura marxișt-leninista despre legile construcției socialiste, partidul și guvernul au aplicat în mod neabătut linia generală : industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea continuă a industriei grele cu pivotul ei, industria constructoare de mașini, înzestrarea tuturor ramu

In wlă, participa nțll io adunare aplaudă cu entuziasm,

la întrunirile și mitingurile electorale au luat parte milioane de oameni ai muncii. Ei au făcut un mare număr de propuneri și sugestii, judicioase în covârșitoarea lor majoritate, îndreptate spre Îmbunătățirea activității in domenii din cele mai variate, vădind cu acest prilej un orizont politic larg și o conștiință cetățenească înaintată. care situează in central preocupărilor prob!emeie de interes obstesc și le tratează ca sentâBentaa răspunderii de adevărat: ștăpini ai țării (ețiaxze pstenuee).Campania electorală s-a caracterizat printr-o intensă activitate politică și eamomice-goepodăzească, a contribuit la întărirea legăturii organelor și aparatului de stat cu masele, Ia îmbunătățirea activității de stat și la o mai intensă participare a oamenilor muncii in rezolvarea problemelor obștești.

rilor economiei naționale cu tehnica modernă și sporirea productivității muncii.Ca rezultat al înfăptuirii acestei .linlij industria socialistă s-a dezvoltat în ritm rapiid. Pe harta economică â patriei au apărut sute de noi întreprinderi industriale importante.Cea mai mare dezvoltare a fost obținută în ramurile cheie, hotărîtoare pentru industrializare — siderurgia, industria constructoare de mașini, producția de energie, industria chimiei și a petrolului In același timp s-a realizat o creștere continuă a producției bunurilor de consum. Au fost construite noi întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare și s-au obținut progrese în lărgirea sortimentelor și în calitatea mărfurilor ; populația este mai bine aprovizionată.îndeplinirea planului de 6 ani va asigura continuarea ritmului susținut al industrializării. în cursul planului de 6 ani, numărul noilor întreprinderi și al secțiilor industriale care vor fi con- struite. împreună cu al întreprinderilor care vor fi lărgite, reutilate și modernizate se va ridica la 880.Lărgirea însemnată a bazei energetice a economiei naționale, creșterea puternică a industriei siderurgice și constructoare de mașini, a industriei chimice, a economiei forestiere, a industriei ușoare și alimentare constituie direcțiile principale ale dezvoltării industriale a țării în acești ani. Prin amplasarea noilor întreprinderi industriale se va realiza o mai rațională repartizare teritorială a forțelor de producție, în interesul propășirii tuturor regiunilor.

Ca și pînă acum, un factor esențial în industrializarea țării îl constituie uriașul sprijin, constant și frățesc, al marii noastre prietene. Uniunea Sovietică (aplauze puternice, prelungite). Bucurîn- du-se de acest ajutor, cît și de avantajele relațiilor de cooperare și întrajutorare tovărășească statornicite în cadrul lagărului socialist, țara noastră rezolvă cu succes problemele complexe ale făuririi și dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului.După cum se cunoaște, anul care a trecut, primul an al planului de 6 ani, a fost încheiat cu importante succese. Planul a fost realizat în proporție de 103,6%. Față de creșterea medie de 13% a producției industriale cît era prevăzut în planul de 6 ani, s-a realizat un spor de 16,9%.Aceasta constituie o victorie importantă a eroicei noastre clase muncitoare și a celorlalți oameni ai muncii din țara noastră.Și 1961 — cel de-al doilea an al planului de 6 ani — a început sub bune auspicii. Este semnificativ că, după datele preliminare, volumul global 

al producției industriale realizase in luna ianuarie 1961 a fost cu 22* • mai mare deeît in ianuarie 1969Acest rezultat deosebit de Îmbucurător se dato- rește și îmbunătățirilor aduse in p-a-vf-ra-M dezvoltării economiei naționale. Faptul că planul de stat pe 1961 a fast ctmoscut eu 3 luni înainta de începerea anului a dat posibilitate colectivelor din Întreprinderi să se pregătească mai dintunp, pentru îndeplinirea prevederilor sale. Totodată. acest rezultat reflectă avîntul cu care na-nyn- muncii luptă pentru realizarea sarcinilor de plan, experiența și priceperea lor sporită.Creșteri însemnate ale producției au fost obținute in toate ramurile industries Față de ianuarie 1969, producția pe luna ianuarie 1961 a fost mai mare: la oțeL laminate finite pline energie electrică minereuri de fier îngrășăminte chimice tractoarecombine tractate pentru cereale încălțăminte piele țesături zahăr

cu circa 27 mii tone cu peste 17 mii tone cu peste 172 mii. ktVh. eu peste 48 mii tone cu circa 4 mii tone cu 399 buc.cu 115 buc.cu 216 mii perechi cu circa 4,5 mii. m. p, cu circa 23 mii toneVolumul vînzăritor de mărfuri către populație prin unitățile comerțului socialist a crescut în ianuarie 1961 față de ianuarie 1960 cu o jumătate de miliard lei.în primele două luni ale anului 1961 producția globală industrială este egală cu aproape întreaga producție industrială a anului 1938.Aceste rezultate creează condiții deosebit de favorabile pentru ca sarcinile de creștere a producției prevăzute pe întregul an 1961 să fie nu numai îndeplinite, ci și depășite.Permiteți-mi, tovarăși, să exprim de la această tribună calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare și tuturor oamenilor muncii pentru succesele obținute pînă acum în înfăptuirea planului nostru de 6 ani (aplauze puternice, îndelungate).Asigurînd în continuare un ritm înalt de sporire a producției, îndeplinind ritmic, decadă cu decadă, lună cu lună, sarcinile de plan, vom ajunge cu pași siguri la atingerea perspectivelor trasate de Congresul al IÎI-lea al partidului.în conștiința oamenilor muncii s-a înrădăcinat ideea justă că mărirea productivității muncii, reducerea prețului de cost, realizarea de economii constituie pîrghia ridicării nivelului lor de trai. Ca urmare, au fost obținute în aceste domenii, an de an, rezultate importante: productivitatea muncii a crescut continuu, iar angajamentele privind economiile au fost cu mult depășite în întrecerea socialistă. Creșterea continuă a productivității muncii, pe seama căreia urmează să se realizeze cea mai
Pe calea înfloririi agriculturii socialiste

TOVARĂȘI,Avînd în centrul preocupărilor economice problemele industrializării țării, partidul și guvernul au acordat o neslăbită atenție dezvoltării agriculturii.în satele noastre s-au petrecut profunde transformări, cea mai mare parte a țărănimii a pășit pe calea agriculturii socialiste. în prezent, sectorul
Adunarea alegătorilor 

din circumscripția „Grivița Roșie”
In sala sporturilor Floreasca 

a avut loc vineri după-amiază 
o mare adunare a alegă
torilor din circumscripția elec
torală „Grivița Roșie", unde 
candidează tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

Cu mult înainte de începe
rea adunării, sala, devenise 
neîncăpătoare. Alături de mii
le de alegători din circum
scripția „Grivița Roșie" — re
prezentanți ai gloriosului de
tașament de ceferiști, intelec
tuali, ostași, femei, tineri — 
au venit să ia parte la adu
nare numeroși oameni ai mun
cii din întreaga Capitală.

în sală domnea o atmosferă 
de mare însuf lețire. Se auzeau 
urale și lozinci scandate înde
lung în cinstea Partidului 
Muncitoresa Romîn, a guver
nului Republicii Populare Ro
mine, pentru victoria în ale
geri a Frontului Democrației 
Populare.

La apariția conducătorilor 
partidului și statului, în sală 
au izbucnit aplauze puternice și îndelungate. Au răsunat 
minute în șir ovații în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 

a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în prezidiul adunării au luat loc tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Atana- 
se Joja, Florian Dănălache, 
Dumitru Diaconescu, precum 
și cetățeni din circumscripția 
electorală „Grivița Roșie": Li- 
viu Constantinescu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional 
P.M.R. „Grivița Roșie", Ion 
Zamfir, președintele Sfatului 
popular al raionului „Grivi
ța Roșie", Alexandru Codes- 
cu, Erou al Muncii Socialiste, 
Marin Petre, președintele Co
mitetului sindicatului de la 
Atelierele „Grivița Roșie", Pa- 
raschiva Scurtu, țesătoare la 
întreprinderea textilă „Dacia", 
Ioana Drăgătoiu, învățătoare, 
Vasile Toader, director al Uzi
nelor metalurgice Grivița, Ion 
Mitrea, mecanic de locomotivă, 
Maria Hagiu, casnică, Teodor 
Rogoz, șef de sector la Atelie
rele „Grivița Roșie", Maria 
Nanu, muncitoare la „Electro-

mare parte a sporuhx de producte industrială, recucerea sistesaatltă a prețului de cost trebuie să .-'-ea și pe viitor in centrul preocupărilor oamenilor munca și ale tuturor celor ce lucrează în domeniul economic.Menținind și întărind pozițiile ciștigate în lupta pentru economii, pentru o productivitate ridicată, trebuie totodată, așa cum se arată in Directivele C.C. al P.M.R., publicate recent în presă, să deschidem larg frontul luptei pentru o producție de calitate superioară, să desfășurăm cu toată energia o acțiune generală pentru realizarea de produse la nivelul celor mai bune produse similare de pe piața mondială. Aceasta este o sarcină de mare răspundere la îndeplinirea căreia partidul cheamă pe toți oamenii muncii să pună întregul lor spirit de inițiativă creatoare, întreaga lor energie și pricepere (aplauze).Ridicarea calității produselor are efecte favorabile asupra tuturor domeniilor activității economice — asigură satisfacerea mai bună a cerințelor mereu crescinde ale oamenilor muncii, desfacerea mai rapidă a mărfurilor, obținerea de resurse suplimentare pentru export. Odată cu creșterea puterii de cumpărare, a nivelului de trai material și cultural al populației, consumatorii pretind în mod justificat nu numai o abundență de mărfuri' în unitățile rețelei comerciale, dar și produse de o mai bună calitate, într-un sortiment bogat, durabile și cu un aspect atrăgător, potrivit gusturilor și exigențelor lor sporite. Ministerele, direcțiile generale, colectivele întreprinderilor, conducerile fabricilor și uzinelor, organizațiile de partid, sindicale și U.T.M., fiecare brigadă și fiecare muncitor și tehnician în parte să se încadreze în această bătălie în așa fel îneît să transformăm lupta pentru calitate într-o mișcare cu caracter de masă, să obținem și pe acest front succese asemănătoare cu cele dobîndite pe frontul luptei pentru economii. Este necesar ca lupta pentru sporirea producției, pentru realizarea de economii să fie dusă în așa fel îneît să nu se răsfrîngă asupra calității produselor. Productivitatea muncii, economiile si calitatea producției sînt laturi inseparabile ale unei bune activități economice.întrecerea în cinstea celei de-a 40-a . aniversări a partidului trebuie să constituie punctul de plecare al unei activități îndelungate, perseverente, duse în fiecare întreprindere pe baza unui program de măsuri precise, cu răspunderi și termene concrete, acordîndu-se cea mai mare atenție perfecționării proceselor tehnologice, generalizării experienței înaintate în domeniul calității, însușirii celor mai moderne mijloace de fabricație.Ne exprimăm convingerea că muncitorii și tehnicienii, maiștrii și inginerii, oamenii de știință vor răspunde cu însuflețire Ia această chemare a partidului, așa cum au făcut întotdeauna (vii aplauze).

socialist din agricultură cuprinde 82,2% din suprafața agricolă și peste 83,8% din suprafața arabilă a țării.Se evidențiază tot mai mult superioritatea gospodăriilor agricole colective. Anul trecut producțiile medii obținute de gospodăriile agricole colective au fost cu aproape 60% mai mari la grîu
(Continuare în pag, 2-a)

far", Grigore Niță, prim-secre- 
tar al Comitetului U.T.M. 
„Grivița Roșie".

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
București al F.D.P., care a dat 
cuvîntul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

întîmpinat cu îndelungi 
urale și aplauze a luat cuvîn
tul tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Asistența a urmărit cuvin
tarea cu o deosebită atenție, 
în repetate rînduri, cuvînta- 
rea a fost subliniată de aplau
zele însuflețite, îndelung pre
lungite, ale participanților.

Asistența a ovaționat înde
lung pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru Comitetul 
său Central în frunte cu tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, pen
tru guvernul R. P. Romîne, 
pentru victoria în alegeri a 
Frontului Democrației Popu
lare. Adunarea a aclamat pu
ternic pentru întărirea conti
nuă a unității lagărului socia
list, pentru prietenia de 
nezdruncinat cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste, pentru victoria cauzei 
păcii în lume.

(Agerpres)



Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)Și porurrib față de producțiile gospodăriilor individuale și cu 32'-0 și respectiv 36% decît ale întovărășirilor. Veniturile țăranilor colectiviști au sporit simțitor, an de an viața lor devine mai îndestulată.Numărul S-M.T.-urilor a ajuns la 244 și se prevede organizarea în continuare de noi S.M.T.-țiri. Pentru înzestrarea tehnică a agriculturii și mecanizarea muncilor agricole au fost alocate în anii 1956—1960 fonduri de peste 12 miliarde lei. Astăzi lucrează pe ogoarele gospodăriilor colective, întovărășirilor și gospodăriilor de stat 43.000 de tractoare, peste 17.000 de combine pentru pă- ioașe, 32.000 semănători și alte mașini agricole. Numai pe ogoarele unei singure regiuni, ca de pildă Dobrogea, lucrează mai multe tractoare decît existau în 1938 în întreaga țară.In prezent, lucrează în agricultură peste 30 mii de specialiști cu pregătire superioară și medie — agronomi, zootehniști, mecanizatori, veterinari, câre își aduc contribuția importantă la sporirea producției agricole.In sporirea producției agricole un ajutor însemnat îl constituie semințele selecționate, vitele de rasă, materialul săditor pentru vii și livezi, pe care țăranii colectiviști și întovărășiți le primesc în cantități mereu crescînde. In acești i ani au fost acordate credite importante colectiviștilor. Recent C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri au adoptat o hotărîre potrivit căreia se vor acorda gospodăriilor colective noi credite pe termen lung și fără dobîndă în valoare de 520 milioane lei, în vederea sporirii șeptelului — proprietate obștească, precum și un credit în sumă de 100 de milioane lei pentru cumpărarea materialului necesar construcțiilor agrozootehnice. Aceasta constituie o nouă manifestare a grijii și preocupării statului democrat-popular pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, pentru dezvoltarea multilaterală a ramurilor lor de producție și creșterea bunăstării colectiviș|tilor (aplauze).S-a îmbunătățit activitatea gospodăriilor agricole de stat care, cuprinzînd o suprafață arabilă de peste 1.300.000 hectare și bazîndu-se pe o înzestrare tehnică tot mai puternică, au adus o contribuție importantă la formarea fondului central de produse agricole, furnizînd 37%. la grîu, 22% la porumb din totalul fondului centra-

Ridicarea bunăstării poporului — 
țelul construcției socialiste

tovarAși,Succesele obținute in dezvoltarea economiei naționale Ș> în sporirea venitului național dau partidului și guvernului posibilitatea să înfăptuiască in mod sistematic măsurile destinate ridicării nivelului de trai material șa cultural a! poporului, scop al întregii noastre activități. Socialismul se construiește tocmai pentru ca cei ce muncesc să se bucure de o viață tot mai bună, de un nivel de civilizație tot mai înalt.In fiecare familie se resimt efectele pozitive ale ansamblului de măsuri luate în acești ani — măririle de salarii, repetatele reduceri de prețuri, micșorarea, iar pentru unele categorii desființarea completă a impozitului pe salarii, sporirea pensiilor, introducerea alocației pentru copii și altele, în anul care a trecut, veniturile bănești totale realizate de saiariati și pensionari au fost cu 15 miliarde lei mai mari decît în 1955, în 1960 țărănimea a primit numai din vînzarea produselor către stat aproape 9.5 miliarde lei. Ca rezultat, a crescut puterea de cumpărare a oamenilor muncii de la orașe și de la sate. Ei se îmbracă și se hrănesc mai hine, primesc în număr crescînd locuințe și au posibilități mai largi de a-și satisface cerințele culturale.Dezvoltarea economică a țării, creșterea producției industriale și agricole va duce la ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Planul de șase ani prevede creșterea salariului real cu 40—45 la sută față de nivelul din a doua jumătate a anului 1959 ; veniturile reale ale țărănimii vor spori cu circa 40 la sută, creșterea puterii de cumpărare a populației va determina un consum mult sporit de mărfuri industriale și alimentare. Cantitatea de mărfuri pe care o va desface comerțul de stat și cooperatist va fi de două ori mai mare decît în 1959. Fondurile alocate de stat pentru satisfacerea nevoilor soci al-culturale ale oamenilor muncii vor crește de două ori față de perioada anilor 1954—1959.în întreaga țară construcțiile cunosc un puternic avînt. Au apărut noi orașe și centre industriale, cartiere și blocuri noi care înfrumusețează arhitectonic înfățișarea orașelor. Cine n-a mai vizitat de cîțiva ani orașe ca Ploiești, Brașov, Bacău. Cluj, Iași, Galați, Timișoara, Oradea Și altele nu mai recunoaște astăzi un șir de locuri, unde s-au înălțat cartiere de locuințe confortabile pentru cei ce muncesc.Pe timpuri, burghezia și moșierimea numeau Bucureștiul „micul Paris", dar specificul acestui „mic Paris" consta în dezvoltarea sa haotică. în periferii întinse, pline de cocioabe și locuințe insalubre, cu străzi nepavate, lipsite de canalizare și lumină. Această moștenire grea din punct de vedere edilitar, urbanistic și sanitar se lichidează prin opera intensă de construcție care face Bucureștiul de nerecunoscut — cu magistrale și artere spațioase, cu blocuri de locuințe luminoase și sănătoase, cu magazine atrăgătoare, cu noi așezăminte social- culturale (vii aplauze).A apărut noul cartier „Floreasca", își schimbă înfățișarea șoseaua Ștefan cel Mare și Mihai Bravu. cartierul Giulești, bulevardul Pieptănari, strada Lînăriei ca și multe alte cartiere ale Capitalei. In scurt timp nu numai ceferiștii vîrstnici, ci și cei tineri nu vor mai recunoaște Calea Griviței — astăzi un vast șantier, iar mîine un nou cartier modem de locuințe pentru cei ce muncesc (aplauze 
prelungite).Construcția de locuințe va reprezenta^ și de acum înainte una din preocupările de seamă ale partidului și guvernului. Numărul apartamentelor ce va fi dat în folosință în perioada 1960—1965 urmează a fi de peste 3 ori mai mare decît în perioada 1954—1959, contribuind la lichidarea rămînerii în urmă și la rezolvarea treptată a problemei locuințelor. Sfaturile populare trebuie să urmărească cu cea mai mare grijă modul în care se realizează volumul sporit de construcții de locuințe, să se îngrijească de amplasarea lor judicioasă in așa fel incit printr-o bună folosire a spațiilor libere să se evite demolările inutile, să vegheze ca, odată cu îndeplinirea sarcinilor planificate în privința prețului de cost, să se asigure noilor locuințe un grad de confort corespunzător, o finisare îngrijită - acor- dind in același timp toată atenția bunei întrețineri a fondului de locuințe existent.în acești ani. pentru îngrijirea sănătății celor ce muncesc au fost construite noi spitale, policlinici, dispensare, case de naștere, creșe și cămine, s-a modernizat înzestrarea lor cu aparatură medicală- s-au ameliorat condițiile igienico-sanitare și protecția muncii în întreprinderi, s-au organizat noi circumscripții medicale. Cel mai semnificativ rezultat al ridicării nivelului sanitar al poporului este creșterea duratei medii a vieții. Pentru ocrotirea

Marea forță a orînduirii socialiste
TOVARĂȘI,Bilanțul rezultatelor obținute în acești ani, perspectivele spre care ne îndreptăm, reflectă forța și superioritatea orânduirii noastre de stat, în care stărpîn este poporul.Consolidarea continuă a alianței clasei muncitoare cu țărănimea, strinsa frăție dintre oamenii muncii de toate naționalitățile, dezvoltarea continuă a unității moral-politice a poporului, coeziunea strinsă în jurul partidului și guvernului a tuturor celor ce muncesc constituie temelia de nezdruncinat a regimului nostru democrat-popular (aplauze 

îndelungate). 

lizgt al statului, precum și cantități sporite Se carne, lapte, lină. Sînt în curs de aplicare măsuri pentru a asigura în continuare dezvoltarea multilaterală a diferitelor ramuri de producție ale gospodăriilor agricole de stat, acordîndu-se o deosebită atenție creșterii producției lor de carne și lapte.în anii care urmează, statul democrat-popular va continua să acorde un puternic sprijin țărănimii care a pășit pe calea agriculturii socialiste. In lupta pentru recolte bogate, oamenii muncii de la sate vor dispune de 100.000 de tractoare, peste 70.000 semănători, peste 43.000 de combine pentru recoltarea păioaselpr și peste 8.000 combine pentru porumb.Este prevăzută o nouă creștere a numărului de specialiști ce vor lucra în agricultură, astfel ca fiecare gospodărie colectivă și fiecare gospodărie agricolă de stat să fie deservită de ingineri și tehnicieni agronomi, zootehniști, medici veterinari. A- ceasta este o cerință esențială pentru organizarea tot mai bună a producției agricole și creșterea productivității muncii în agricultură, pentru valorificarea rațională a condițiilor naturale ale fiecărei gospodării, potrivit cerințelor științei agricole, pentru sporirea producției vegetale și animale. Pe măsura dezvoltării industriei chimice, agricultura va primi cantități tot mai importante de îngrășăminte; totodată, va crește dotarea agriculturii cu semințe selecționate, vite de rasă.Organizațiile de partid și organele locale ale puterii de stat își concentrează eforturile spre consolidarea și dezvoltarea gospodăriilor colective, pentru ridicarea tuturor la nivelul celor fruntașe. Organele de partid și de stat vor acorda un sprijin perseverent, sistematic gospodăriilor colective nou formate, pentru ca ele să-și organizeze temeinic munca, să-și întocmească planuri de producție judicioase, să pășească pe calea dezvoltării multilaterale a ramurilor de producție, să se consolideze spre a deveni și ele o pildă vie și un îndemn pentru ceilalți țărani.întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, sporirea producției vegetale și animale in G.A.S., continuarea mecanizării și extinderea aplicării metodelor agrotehnice — iată calea pe care se va realiza sarcina stabilită pentru agricultură de Congresul al in-lea al partidului — asigurarea unui belșug tot mai mare de produse agroalimentare, in interesul ridicării bunăstării întregului popor, făuririi unei vieți mereu mai îndestulate pentru toți cei ce muncesc (aplauze puternice).

în condiții tot mai bune a sănătății poporului, statul va cheltui în decursui planului de 6 ani peste 25 miliarde lei.De o deosebită atenție se bucură din partea partidului și statului intelectualitatea, oamenii de știință și cultură. în acești ani au fost construite noi așezăminte de știință și artă, patrimoniul culturii noastre socialiste s-a Îmbogățit cu noi opere valoroase — rezultat al elanului creator al intelectualității noastre, care Și-a pus talentul și energia in slujba răspîndîrii culturii în mase, a înfloririi științei, literaturii și artei.Au fost acordate importante fonduri pentru lărgirea bazei materiale a învățământului de toate gradele, s-au creat mari înlesniri pentru copiii oamenilor muncii de la orașe și sate, școlarizarea cuprinde pe toți copiii de vîrstă școlară. S-au dezvoltat considerabil învățămîntul profesional și tehnic, odată cu școlile medii de cultură generală. In în- vățămîntul mediu numărul elevilor este de aproape 5 ori mai mare decît înainte de război. A crescut mult numărul studenților, al facultăților, căminelor și cantinelor studențești, al bursierilor. Se acordă o mare atenție învățămîntului seral pentru formarea de cadre de specialiști din rîndul celor ce continuă să lucreze în producție-In anii viitori, statul va continua să aloce fonduri simțitor sporite pentru dezvoltarea invățămin- tului și pentru alte acțiuni social-culturale. Se pregătește trecerea la învățămîntul general de 8 ar.i și la învățământul mediu de cultură generală de 12 ani. Se vor lărgi tot mai mult învățămîntul profe sional și tehnic, cit și cel mediu seral. Se construiesc noi spații de învățământ, de toate gradele. în toate centrele universitare sînt în construcție sau urmează a fi construite noi cămine studențești, cantine. S-a îmbunătățit dotarea laboratoarelor institutelor de cercetări științifice și ale institutelor de învățămînt superior. Partidul și guvernul vor acorda în continuare o deosebită atenție înzestrării așezămintelor de știință și de învățămînt superior cu aparatură modernă, pentru a crea condiții optime cercetării științifice și a asigura un nivel înalt muncii de pregătire a cadrelor de specialiști.Acestea constituie doar o schiță sumară a realizărilor obținute prin eforturi eroice ale oamenilor muncii, o scurtă privire asupra planurilor noastre de viitor. Prevederile planului de 6 ani și ale programului de Perspectivă stau la baza Manifestului Frontului Democrației Populare, constituie programul nostru electoral. Pentru îndeplinirea lui chemăm să-și dea votul la 5 martie toți cetățenii patriei noastre ! (aplauze puternice, urale, ovații).
ț TOVARĂȘI,In realizarea obiectivelor planului de 6 ani sarcini deosebite revin organelor puterii de stat.în fața viitoarei Mari Adunări Naționale se ridică numeroase probleme, de mare însemnătate, legate de continua îmbunătățire a legislației noastre, a conducerii economiei naționale, a activității aparatului de stat. Apare necesar să se treacă la elaborarea unei noi Constituții a Republicii Populare Romine, care să reflecte profundele transformări petrecute >n țara noastră.Sfaturile populare au obținut o serie de realizări în conducerea treburilor obștești, au acumulat o experiență bogată, au format cadre pricepute de gos podari- In ultimii ani atribuțiile lor au fost lărgite: ele administrează fonduri bănești importante, au în subordonarea lor directă industria locală, rețeaua comercială, gospodăria comunală, organizațiile de construcții și alte sectoare importante ale activității economice și social-culturale.Acum. în fața sfaturilor populare se ridică sarcini sporite, complexe, a căror rezolvare necesită ridicarea la un nivel mai înalt a întregii'lor activități. abordarea cu o mai mare competență și perseverență a problemelor dezvoltării economice a regiunilor și raioanelor, creșterea inițiativei și a spiritului lor gospodăresc. îmbunătățirea acțiunii de valorificare a resurselor locale, cea mai mare grijă și chibzuință în utilizarea mijloacelor materiale sporite de care dispun.Cu prilejul campaniei electorale, subliniindu-se activitatea multilaterală desfășurată de sfaturile populare, s-au adus și critici privind unele deficiențe din munca acestora. Este necesar ca sfaturile populare care vor fi alese să tragă toate concluziile din aceste critici, să-și îmbunătățească activitatea, să combată orice fenomen de birocratism, să lucreze cu mai multă operativitate la rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni, să dea dovadă de cea mai mare grijă și atenție față de nevoile și cerințele populației.întreaga experiență în domeniul construcției de stat demonstrează că sfaturile populare vor putea să-și realizeze cu succes sarcinile numai intărin- du-și continuu legătura cu masele, stimulind inițiativa și asigurind atragerea lor permanentă la rezolvarea problemelor gospodărești.

Este o realitate esențială a vieții social-politice din țara noastră lărgirea continuă a democratismului orînduirii noastre, care, în forme multiple, asigură participarea. largă, activă și entuziastă a maselor la conducerea construcției economice și culturale. In cadrul consfătuirilor de producție din fabrici și uzine, al comisiilor permanente ale sfaturilor populare, în cadrul controlului obștesc, milioane și milioane de oameni ai muncii iau parte la elaborarea și definitivarea planurilor economice, la gospodărirea orașelor și comunelor, la îmbunătățirea activității comerțului de stat, 

cantinelor, instituțiilor culturale și medico-sani- tare, la diferitele acțiuni de deservire social-cultu- rală. Crește rolul organizațiilor obștești ale oamenilor muncii în viața socială, capătă tot mai mare importanță formele obștești de influențare și educare. In faptul că întreaga putere de stat aparține celor ce muncesc își are izvorul acel torent de energie creatoare, care constituie chezășia îndeplinirii sarcinilor pe care ni le propunem.In condițiile noii etape a crizei generale a capitalismului, apare mai evident superioritatea orînduirii socialiste asupra pseudo-democrației burgheze. Intr-o serie de țări capitaliste, sub presiunea cercurilor celor mai reacționare ale capitalului monopolist, care-și subordonează in tot mai mare măsură statul și aparatul acestuia, are loc o încălcare tot mai flagrantă pînâ și a normelor celor mai elementare ale democrației burgheze parlamentare. Se măsluiesc alegeri, se încurajează samavolniciile poliției, se adoptă legi electorale pe față frauduloase, cum s-ar spune pentru unii — respectiv pentru partidele burgheze — mumă, iar pentru 'alții ciumă, incit un candidat din partea partidului clasei muncitoare, ca să fie ales deputat, trebuie să obțină de zeci de ori mai multe voturi decît candidatul unu: partid burghez.Adevăratul conținut al ..democrației" burgheze este ilustrat de legile antimuncitorești și persecu țiile rasiale din S.U.A.. de prigoana antidemocratică din R.F.G., de regimul terorist din Spania, Portugalia, Uniunea Sud-Africană și alte țări ale așa-zise ..lumi libere", transformate in vaste temnițe per.trv propriile popoare.Apologeților capitalismului le place să vorbeasc; adesea despre „libertatea” și „egalitatea" pe caic ar asigura-o pentru toți democrația burgheză- Dar ce fel de egalitate domnește între Rockefeller și muncitorul de rînd, cînd ește știut că familia Rockefeller posedă o avere cît venitul anual al ținui milion de familii de muncitori americani ? Intr-un singur trimestru al anului trecut. Ford a realizat un profit net echivalent cu cîștigul a peste 150.000 muncitori din uzinele sale.Cît privește „libertatea", singura libertate reală pe care o asigură oamenilor muncii democrația burgheză este aceea de a purta jugul exploatării capitaliste, de a fi aruncați pe drumuri cîrid o cer interesele monopoliștilor. Anul trecut. în luna aprilie. fostul ministru al Muncii din administrația Eisenhower, Mitchell, luat în vîrtejul promisiunilor electorale, a făcut prinsoare că dacă pînă în luna octombrie numărul șomerilor nu va scădea sub 3.000.000, el își va mânca pălăria chiar în fața clădirii ministerului său. Or, numărul șomerilor a depășit considerabil această cifră, ceea ce nu l-a mâhnit prea mult pe dl. Mitchell, care s-a mulțu mit să mănânce o pălărie — ce-i drept confecționată pentru el din ciocolată — (risete) pe care a consumat-o în fața fotografilor și reporterilor cinematografici, (risete) nu în fața milioanelor de șomeri 
(animație în sală). Iar zilele trecute, noul ministru american al Muncii a declarat că în ianuarie 1961 numărul șomerilor totali a ajuns la 5.510.000, cifră fără precedent pentru această perioadă în toți anii de după război, în afară de alți 1.700.000 de muncitori care lucrează ziua de muncă incompletă, cu salariu redus. Totodată, liderul sindical de dreapta, Walter Reuther, declara să se prevede, pentru anul viitor, ca numărul șomerilor- să ajungă la 8 milioane. Iată ce perspectivă întunecată șe deschide înaintea familiilor de muncitori ameri câni.Desigur, ni s ar putea replica la aceasta că in S.U.A. există așa-zisul „ajutor de șomaj". Dar și «cest ajutor, ale cărui cheltuieli sînt suportate tot de oamenii muncii, nu se acordă decît temporar’, doar în primele luni de șomaj. Milioanele de șomeri americani s ar lipsi de acest ajutor dacă li ș-a. da de lucru. De ce nu sînt ei insă plasați în producție ? Realitatea este că in S U A. se întețesc din nou fenomenele de „recesiune', cum este denumită pe ocolite criza economică, cresc continuu inflația și deficitele bugetare ; folosirea incompletă a capacităților de producție are un caracter cronic și se află acum la un nivel din cele mai coborite, ceea ce duce la creșterea șomajuluiIn mesajul președintelui Statelor Unite ale Ame- ricii, Kennedy. „Cu privire la starea Umunii, se pat citi următoarele : „Din circa 5.5 milioane de

Pentru consolidarea păcii 
și dezvoltarea colaborării internaționaleTOVARĂȘI,Pe planul politicii externe, Republica Populară Romînă aduce o contribuție activă la menținerea și întărirea păcii — cauza scumpă a tuturor popoarelor. Republica Populară Romînă, alături de celelalte țări socialiste, luptă perseverent pentru micșorarea încordării internaționale, pentru demascarea și zădărnicirea oricăror uneltiri ale cercurilor imperialiste agresive, împotriva păcii, pentru unirea forțelor mondiale ale păcii și promovarea coexistenței pașnice- (aplauze puternice).Piatra unghiulară a politicii noastre externe o constituie prietenia și alianța indestructibilă cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, întărirea măreței comunități a sistemului socialist mondial. Unitatea lagărului socialist este chezășia independenței naționale, securității și succeselor în construirea socialismului în țările socialiste, factorul hotărîtor al menținerii și întăririi păcii în lume. Ea se bazează pe comunitatea intereselor și a scopului final, pe fidelitatea față de învățătura marxist-leninistă — și de aceea este puternică, indestructibilă (aplauze puternice).Călăuzindu-se în permanență după principiul leninist al coexistenței pașnice, țara noastră se pronunță pentru relații cu toate statele, indiferent de orânduirea toi- social-economică. In prezent întreținem relații diplomatice cu 47 de țări, iar relații comerciale cu peste 80 de țări.Avîntul continuu al economiei țării noastre lărgește mereu posibilitățile de export și import. în numeroase țări occidentale cercurile de afaceri manifestă un interes crescînd pentru lărgirea legăturilor economice cu Romînia. In ce ne privește, dez- voltînd în continuare legăturile noastre strînse cu țările socialiste, Republica Populară Romînă va extinde și pe viitor schimburile cu toate țările pe baza egalității și avantajului reciproc, în interesul întăririi relațiilor internaționale pașnice prin promovarea comerțului mondial (aplauze).Republica Populară Romînă joacă un rol tot mai activ în Organizația Națiunilor Unite, militînd ca acest mare for internațional să servească scopurilor pașnice pentru care a fost creat. La actuala sesiune a Adunării Generale, cea mai importantă din întreaga istorie a Organizației Națiunilor Unite, delegația romînă, alături de celelalte delegații ale țărilor socialiste, a acționat perseverent pentru rezolvarea marilor probleme ,1a ordinea zilei, pentru îmbunătățirea relațiilor internaționale, susținînd toate propunerile îndreptate spre acest țel și pre- zentînd propuneri proprii, care au găsit ecou favorabil în cadrul Organizației Națiunilor Unite și în opinia publică mondială (aplauze).Poporul romîn, care a cunoscut din amara experiență a trecutului ce înseamnă jaful și asuprirea imperialistă și care și-a cîștigat prin grele jertfe independența națională, manifestă o caldă simpatie și solidaritate față de lupta popoarelor pentru eliberarea de sub jugul colonial. Intre Republica Populară Romînă și noile state independente din Asia și Africa se statornicesc și se dezvoltă legături prietenești de colaborare, bazate pe deplina egalitate in drepturi; sîntem alături de toate popoarele iubitoare de pace în lupta pentru lichidarea definitivă a colonialismului. Poporul romîn își exprimă 

americani șomeri peste un milion caută de lucru de mai bine de patru luni. In fiecare lună circa 150.000 de muncitori își epuizează dreptul de a primi ajutoare de șomaj, care de altfel sînt mizere. O optime din cei care nu au de lucru trăiesc fără nici o spe ranță în aproximativ 100 de regiuni care sînt lovite în mod deosebit de nenorociri și dificultăți". La acest tablou mesajul adaugă faptul că în anii din urmă veniturile fermierilor au scăzut cu 25%, investițiile de capital în economie scad și că niciodată dp la criza din 1929 nu a existat un număr atît de mare de falimente în lumea de afaceri.Fenomene similare au loc și in alte țări capitaliste. In numeroase țări capitaliste crește lupta oamenilor muncii pentru cerințele lor. împotriva poverii pe care o aruncă pe umerii celor ce muncesc uriașele cheltuieli militare determinate de cursa înarmărilor, se țin lanț grevele cu participarea a milioane de oameni, se intăreșie unitatea de ac țiune a celor ce muncesc. Totodată, crește în amploare lupta celor mai largi straturi ale populației din țările capitaliste pentru drepturi și libertăți democratice, pentru pace și înțelegere între popoare.Poporul romîn, care a cunoscut și el pe timpuri exploatarea capitalisto-moșierească. teroarea crâncenă, ca și celelalte „binefaceri" ale democrației burgheze, le-a pus capăt, pentru vecii vecilor, prin instaurarea regimului democrat-popular (aplauze 
puternice). Oamenii muncii sini conștienți de faptul că muncesc pentru ei înșiși. pentru propria lor bunăstare. Aceasta este adevărata libertate, pe care n-o poate asigura dedt socialismul.Cetățenii patriei noastre se prezintă la vot cu nir.driș de a se ști oameni eu adevărat liberi, stă- oini ai destinelor țării, cu hotărârea de a nu-și cruța eforturile pentru obținerea de noi succese pe calea înfloririi patriei! (aplauze îndelungate).Oamenii munci: au toate motivele să fie încredințați că obiectivele însuflețitoare stabilite de Congresul partidului și înscrise în Manifestul F.D.P. vor fi realizate ca succes. Ei s-au putut convinge prin propria experiență că planurile elaborate de partid se materializează pas eu pas, an cu an, etapă cu etapă — în înfăptuiri care inrîuresc in bine viața lor de zi cu zi. Partidului nostru îi sînt profund strgine făgăduielile deșarte. Forța planurilor noastre consta în faptul că ele pornesc de la studierea realităților, de la necesitățile obiective ale dezvoltării, trasînd sarcini ce sînt înțelese și însușite de mase. De aceea, fiecare succes obținut în îndeplinirea lor a contribuit la creșterea prestigiului și autorității partidului și guvernului în mase; între partid și popor s-au statornicit legături trainice, indisolubile.Anul acesta, la 8 mai, se vor împlini 40 de ani de la înființarea partidului clasei muncitoare din țara noastră — Partidul Comunist din Romînia (aplauze puternice, urale, ovații).Nu numai membrii de partid, ci și masele largi de muncitori, țărani, intelectuali văd în această aniversare o sărbătoare a lor scumpă.De 40 de ani partidul nostru, ținînd sus steagul marxism-leninismului, luptă cu abnegație pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului. In condițiile grele ale ilegalității, sub crunta opresiune a statului burghezo-moșieresc, comuniștii au fost aceia care au purtat nestinsă flacăra luptei pentru lichidarea exploatării celor ce muncesc, pentru q viață mai bună, pentru independența și libertatea țării. Partidul comunist a fost inițiatorul, organizatorul și conducătorul luptei forțelor patriotice populare care a dus la victoria insurecției armate și la răsturnarea dictaturii mili- taro-faaciște. Partidul a organizat lupta victorioasă pentru cucerirea puterii de stat de către oamenii muncii și conduce poporul muncitor spre noi și noi izbînzi pe calea construirii socialismului (aplauze 
prelungite).In Partidul Muncitoresc Romîn poporul nostru t ede călăuza sigură, conducătorul său ferm și încercat. iar in politica partidului — propria sa politică. programul viitorului său luminos. îndreptarul muncii sale pașnice si creatoare pe calea spre victoria deplină a socialismului spre comunism. (Aplauze /urtuaoaae. urale îndelungate Se strigi : „Trăiască partidul nostru drag fi Comitetul său Central ia frunte cu tocarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej l~).

întreaga solidaritate cu lupta eroică, neînfricată, a poporului cuban, a popoarelor din Algeria, din Laos și din alte țări, pentru dreptul sfînt de a-și hotărî singure soarta (aplauze).Alături de toate popoarele iubitoare de libertate, poporul nostru a înfierat cu indignare agresiunea odioasă dezlănțuită împotriva poporului congolez de colonialiștii belgieni, cu sprijinul aliaților lor din N.A.T.O. și sub oblăduirea comandamentului O.N.U. — agresiune care a culminat cu asasinarea mișelească a șefului guvernului legal, eminentul patriot și exponent al mișcării de eliberare africane, Patrice Lumumba. Conștiința omenirii zguduită de fărădelegile colonialiștilor și năimiților lor in Congo cere ca asasinii lui Lumumba și toți corn plicii lor la săvârșirea acestei crime odioase să-și primească pedeapsa meritată (aplauze puternice).In vederea rezolvării situației serioase care s-a creat în Congo, țara noastră s-a pronunțat pentru recunoașterea guvernului legal al Congoului, condus de Gizenga, pentru imediata dezarmare și îndepărtare din Congo a intervenționiștilor belgieni și retragerea tuturor trupelor străine, încât poporul congolez să-și poată rezolva problemele sale interne singur, în libertatea deplină pentru care a dat atâtea jertfe.In ce-1 privește pe Hammarskjoeld, s-a dovedit pe deplin justețea poziției țărilor socialiste, care încă de mult au dezvăluit de la tribuna Organizației Națiunilor Unite fățărnicia pretinsei sale „imparțialități" și au evidențiat necesitatea restructurării organelor executive ale Organizației Națiunilor Unite, astfel ca ele să reflecte actuala configurație politică a lumii. Ne este cu neputință să continuăm relații și să acceptăm rămînerea in funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite a unui asemenea om, care s-a demascat pînă la caipăt ca instrument al imperialiștilor și colonialiștilor, batjocorind misiunea încredințată de O.N.U. și acționând ca părtaș la fărădelegile împotriva poporului congolez.Republica Populară Romînă consideră înfăptuirea dezarmării generale și totale ca principala problemă a vieții internaționale, sprijină cu toată hotărârea programul constructiv și realist al Uniunii Sovietice pentru înfăptuirea dezideratului tuturor popoare Jor — crearea unei lumi fără arme, fără armate și fără războaie (aplauze puternice). Acumularea stocurilor de arme cu o putere de distrugere fără precedent face să planeze grave primejdii asupra omenirii. Este timpul ca puterile occidentale, cărora le revine răspunderea faptului că pînă acum tratativele in problema dezarmării au fost zădărnicite, să dea dovadă de o atitudine realistă, pentru a se ajunge la măsuri efective de încetare a cursei înarmărilor, interzicere a experiențelor nucleare și lichidare a armelor de exterminare în masă, la înfăptuirea dezarmării generale și totale.Țara noastră urmărește cu cea mai mare atenție evoluția evenimentelor în Germania occidentală Punerea Bundeswehr-ului sub comanda generalilor și ofițerilor naziști cu vechi state de servicii în slujba hitleriștilor. orbiți de spirit revanșard, planurile de echipare a militariștilor vest-germani cu arme atomice, dezmățul organizațiilor neonaziste și paramilitare, creează o serioasă primejdie pentru pacea Europei și * lumii. Tot mai imperioase devin 

încheierea Tratatului de pace cu Germania, norma» lizarea situației din Berlinul occidental, ca o cale sigură pentru lichidarea rămășițelor războiului și întărirea securității în Europa.După cum se știe, o serioasă piedică in calea dezvoltării unor relații de înțelegere și colaborare internațională a constituit-o politica promovată de fosta administrație a S.U.A., îmbibată de spiritul războiului rece și al politicii „de pe poziții de forță". Această politică de respingere invariabilă și stereotipă a tuturor inițiativelor și propunerilor țărilor socialiste și altor țări iubitoare de pace a împiedicat obținerea de rezultate pozitive în diferitele înțilniri și contacte internaționale, nemulțumind pe bună dreptate opinia publică mondială.Guvernul Republicii Populare Romine a examinat cu atenția cuvenită declarațiile noului președinte al S.U.A., Kennedy, la instalarea sa în funcție, cu~ privire la intențiile de a porni în căutarea păcii, a purta tratative, a curați platforma colaborării internaționale.Firește că in măsura în care asemenea declarații voi' fi traduse în fapt prin acțiuni concrete în direcția îmbunătățirii relațiilor reciproce, pe baza egalității în drepturi, respectării suveranității și neamestecului în treburile interne, se vor crea posibilități de dezvoltare a relațiilor de bună înțelegere.In același timp, trebuie să constatăm că asemenea declarații vin în contradicție flagrantă cu alte luări de poziții ale președintelui S.U.A. și mai ales cu măsurile de sporire continuă a cheltuielilor militare, de întețire a cursei înarmărilor atomice și neatomice, cu proiectele de dislocare a bazelor americane pentru rachete în diferite țări ale continentului european ș.a. Activitatea blocului N.A.T.O. și a întregului sistem de blocuri agresive de sub egida S.U.A. reprezintă una din principalele surse ale încordării în relațiile internaționale, o primejdie serioasă pentru pacea mondială. Statele N.A.T.O., în frunte cu S.U.A., sînt principalele apărătoare ale rînduielilor colonialiste, promotoarele neocolonialismului; ele încearcă în fel- și chip să răpească popoarelor care scutură lanțurile imperialismului dreptul de a dispune singure de propria lor soartă, creînd astfel focare periculoase de încordare.Popoarele nu se pot mulțumi cu declarații verbale și proclamarea de intenții. Ele așteaptă în- sfîrșit fapte, acțiuni concrete, constructive care să aducă o contribuție efectivă la destinderea internațională, la încetarea cursei înarmărilor, la crearea unui climat de pace.Militînd constant pentru pace și rezolvarea pașnică a problemelor internaționale, nu putem privi cu indiferență acțiunile agresive ale cercurilor ostile păcii, ci trebuie să păstrăm mereu trează vigilența poporului. Republica Populară Romînă a acordat și va acorda și in viitor o atenție neslăbită întăririi capacității de apărare a țării, pregătirii de luptă și politice a forțelor noastre armate, înzestrării lor cu tot ce este necesar pentru ca, împreună cu forțele armate ale celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia, să fie oricînd gata să-și îndeplinească misiunea de apărare a păcii, a independenței și securității țărilor lagărului socialist (aplauze pu
ternice, îndelungate).în zilele noastre, amatorii de agresiuni nu mai pot hotărî după bunul lor plac dacă să fie pace sau război. Noi privim cu calm și încredere viitorul, pentru că în lumea contemporană există astăzi o situație radical deosebită de aceea din trecut, pentru că astăzi imperialismului i se opun forțe uriașe, în frunte eu invincibilul lagăr socialist, care pot impune și consolida pacea (vii aplauze re
petate).Consfătuirea de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești a subliniat cu deosebită putere că salvgardarea păcii, micșorarea încordării internaționale, îndepărtarea pericolului de război este sarcina centrală a tuturor partidelor comuniste și țărilor socialiste.în această privință au o imensă însemnătate activitatea uriașă, spiritul de inițiativă inepuizabil, propunerile de răsunet mondial, perseverența eu care desfășoară lupta pentru pace guvernul Uniunii Sovietice și Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, in frunte cu neobositul luptător pentru cauza socialismului și păcii, tovarășul Hrușciov (aplauze puternice, ovații).Manifestând în mod concret voința de a contribui la îmbunătățirea climatului internațional, guvernul romîn a reglementat prin tratative o serie de probleme litigioase în relațiile cu țări ca Statele Unite, Franța. Anglia. Grecia. Elveția.O preocupare constantă a statului nostru o constituie relațiile pașnice, de bună vecinătate, cu țările din Peninsula Balcanică. Vom continua acțiunea noastră pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, lipsită de arme atomice și armă rachetă, cu convingerea fermă că propunerile guvernului Republicii Populare Romine corespund năzuințelor și intereselor fundamentale ale popoarelor din această parte a lumii.Țara noastră, alături de celelalte țări socialiste, este hotărîtă să contribuie și pe viitor la rezolvarea echitabilă, prin tratative, a problemelor internaționale, la dezvoltarea unor relații din ce în ce mai bune între state.Ideea coexistenței pașnice, ca singura alternativă rațională în domeniul relațiilor dintre state, a prins rădăcini adînci în cele mai largi mase populare din toate țările, ea cîștigă astăzi tot mai mult teren în opinia publică din lumea întreagă. Pe adeziunea propriului popor și a opiniei publice mondiale poate să conteze numai acela care duce o politică sincer în concordanță cu năzuințele de pace ale întregii omeniri (aplauze prelungite).Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță cu toată hotărîrea în sprijinul întrecerii pașnice dintre cele două sisteme — socialist și capitalist. In desfășurarea acestei întreceri au o însemnătate hotări- toare succesele obținute de Uniunea Sovietică în îndeplinirea grandiosului plan septenal, succesele celorlalte țări socialiste în construcția noii orin- duiri. Putem fi mândri, tovarăși, că prin rezultatele lor obținute în construcția pașnică, oamenii muncii din patria noastră își aduc contribuția la această istorică întrecere din care socialismul va ieși învingător ! (vii aplauze).TOVARĂȘI,Partidul Muncitoresc Romîn, forțele patriotice înmănunchiate în Frontul Democrației Populare se prezintă în fața alegătorilor cu un bilanț bogat de înfăptuiri și cu un măreț program de noi realizări. Fiecare om al muncii își simte inima plină de bucurie pentru progresele realizate de poporul romîn în toate domeniile de activitate, pentru perspectivele mărețe care ne stau înainte.Partidul Muncitoresc Romîn este încredințat că prin votul unanim dat candidaților F.D.P. poporul nostru își va exprima hotărîrea de a înfăptui mărețul program de muncă și luptă pentru înflorire* patriei socialiste, pentru avîntul economiei naționale și al culturii, pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor muncitor (aplauze puternice, 
îndelungate).Votul dat candidaților Frontului Democrației Populare va fi un vot pentru întărirea continuă * regimului de democrație populară, pentru cucerirea de noi izbînzi și pentru victoria deplină a socialismului in patria noastră, pentru bunăstare* celor ce muncesc, va fi un vot pentru politica noastră externă, un vot pentru pace ! (vii aplauze, 
îndelung repetate).Trăiască poporul nostru muncitor, constructor al socialismului! (aplauze puternice, urale).Trăiască Republica Populară Romină ! (aplauze 
puternice, urale, ovații repetate ; asistența aclamă 
îndelung in picioare. Se strigă: Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej!“, „Trăia
scă unitatea de nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului și guvernului ..Trăiască in uaci 
prietenia dintre poporul remin și poporul sovie
tic!“, „Trăiască victoria in alegeri a Frontului De
mocrației Populare !“i.
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REALIZĂRI ALE TINERETULUI
In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea

Partidului Comunist din Romînia

IN INTIMPINAREA ALEGERILOR Obiectiv principal
PreludiuLa Uzinele mecanice Timișoara ultimele zile de dinaintea alegerilor au fost marcate de o însuflețire deosebită. în această întreprindere, care a- bia pășește in cel de-al doilea an de la înființare, tinerii trăiesc acum un moment deosebit. Deopotrivă, în producție. in munca formațiilor artistice sau in acțiunea de curățenie și înfrumusețare a incintei uzinei, tinerii au obținut realizări frumoase.De pildă, în ultimele zile, brigada de tineret condusă de Boca Gheorghe a depășit planul de producție cu 22 la sută, a redus prețul de cost la basculante cu 17 la sută și a dat produse numai de calitate.însuflețiți de recentele Directive ale C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste ce se va desfășura în cinstea glorioasei aniversări a partidului, tinerii din brigadă printre care Ciobanu Vasile, Bogdan Silvestru, sau Szolay Ludovic și alții sint căutători neobosiți de noi soluții pentru ridicarea calității și pentru scurtarea timpului de fabricație.Tinerii aceștia așteaptă ziua de mîine — 5 martie — cu e- moție și bucurie, cu entuziasmul lor tineresc.Străbătînd diferite secții ale întreprinderii și purtînd discuții cu mulți tineri nu se poate să nu remarci preocuparea pentru ca ziua alegerilor să fie cît mai sărbătorească. Unii dintre ei ca : lăcătușul Bogdan Ion sau kovschi Valentina, ționați pențru că pentru prima oară, aceștia alți tineri ca Cornelia. CohinetzKiss Adalbert. Ilijin Manos Fany, Lăzărescu Maria etc. din brigada artistică de a- gitgție încearcă emoția ajunului unui mare eveniment cu al cărui prilej ei vor da spectacole la secțiile de votare. Alții, ca : sudorii Matek Andrei de 26 de ani. candidat în alegerile F.D.P. sint stăpîniți de a- celași sentiment al așteptării unei clipe deosebite din viața lor. Mîine. unii alături de alții, tineri de diferite naționalități — romîni, maghiari, sîrbi și germani — care prin grija regimuluipopular se bucură de aceleași condiții minunate de viață și care aici la Uzinele mecanice Timișoara, trăiesc și muncesc într-o armonie de nezdruncinat; se vor prezenta în față urnelor cu un bilanț.bogat de realizări, cu adîncă încredere în candidații F.D.P.

Brigada de lăcătuși mecanici din secția șasiuri a Uzinelor 
tală condusă de tov. Dănescu Constantin se evidențiază prin 
îmbunătățirea calității produselor.
8 inovații, iar in cinstea zilei de 
fie : maistrul

„Tudor Viadimirescu" din Ccpi- 
p reocupa rea permanentă pent-u 

Membrii acestei brigăzi au realizat de la începutul anului 
5 martie au făcut încă 3 propuneri de inovații, in fotogrc 

discută cu membrii brigăzii despre calitatea pieselor ..crc'.eMilitaru Constantin

pentru campanie
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calitateaUn lucru importantrespectarea riguroasa a normelor tehnologice

Grima- sint emo- vor vota Alături de Munteanu Francisc, Ivan, februarie, pe patriotică

democrat-

Duminică, 26 șantierul din Șoseaua Mihai Bravu (cartierul Cățelu) era mare animație. Peste 1000 de tineri din raionul Tudor Viadimirescu veniseră de dimineață și se aflau acum in fața noilor blocuri ale căror schele se ridică sus. spre albastrul zării.— Un adevărat carter — iși :mpărtășeaj tinerii cu mirare primele impresii. 313 mente cuprind aceste adică locuințe pentru tea familii.— La construirea blocuri ați contribuit din,.plin și voi — le-a spus inginerul șef de lot. Unii ați ajutat la săpături, alții la transportul de materiale, unii chiar și la construirea propriu-zisă a blocurilor ajutîndu-i pe zidari. pe betoniști. Constructorii vă mulțumesc pentru acest a- jutor, dar mai ales, cei care vă mulțumesc -— deși poate că nu vă cunosc 1 — sint locatarii mutați în apartamentele nou construite.Pe la ferestre și balcoane și-au făcut apariția cîțiva dintre noii locatari.

apă rta- blocuri, tot atî-acestor

— Priviți. în 234 de apartamente locatarii s-au și mutat deja. Au mai rămas de dat în folosință 79 de apartamente, a continuat inginerul șef. Constructorii s-au angajat în fața partidului ca. în cinstea alegerilor de la 5 martie 1961 și cele 79 de apartamente să fie date in folosință. Pentru a- ceasta avem nevoie de ajutorul vostru.— Ce trebuie să facem ?, au întrebat într-un glas tinerii.— Deocamdată, să ne ajutați la transportul materialelor rezultate din desfacerea schelelor, pentru a putea cu- rății terenul...Și fără a sta pe gînduri, sutele de tineri s-au grupat pe străzi și sectoare. împărțiți pe echipe. Cunoscînd precis scopul muncii lor, tinerii au lucrat cu multă voie bună, intr-un ritm susținut. La sfîrși- tul celor 2 ore de muncă patriotică. inginerul a anunțat că tinerii transportaseră și stivuiseră peste 15 vagoane stîlpi folosiți la schelele de construcție.Erau prezenți duminică pe șantierul din Șoseaua Mihai Bravu tineri din numeroase

organizații U.TAI.: muncitori de la întreprinderea Breiner”, cercetățori stitutul de studii și j energetice, salariați nisterului Industrie;Iui și Chimiei, lucrat Coopeativa ..Higiena

la afi ațarea Para

*

MIHAI NEGULBSCU

Un nou bloc de locuințe sa 
ridicat pe strada I. V. Stalin 

din Bacău

0

t ..Bella de la In- proiectâri ai Mi- Petrolu- tori de la ________ _ _ a*. Arta Populară etc. Printre cei mai harnici i-am recunoscut pe tinerii din brigada lui Marin Mălăieru. de la uzinele ..Timpuri Noi"; Gura Tudor, Dia- conescu Dumitru, Glăvan A- lexandru.__ Marin Mălăieru.Strungari cunoscuți pentrusuccesele deosebite în îndeplinirea sarcinilor de producție ei se arătau pe șantier gospodari la fel de pricepuți-— Noi am participat pe a- cest șantier la primele lucrări — mi-au răspuns tinerii strungari și ne mîndrim cind vedem cît de frumos arată acum blocurile.— Și la noi in organizație se desfășoară o intensă muncă politică în vederea mobilizării tinerilor la acțiunile de muncă patriotică, completează elevul Șoș Tiberiu. secretarul organizației U.T.M. de la Școala tehnică poștă și telecomuni- . cații. Dovada o constituie faptul că numai azi sînt prezanți de la noi pe șantier 183 de membri ai brigăzilor utemiste de muncă patriotică. Topan Ion. Tabără Ion. Cucu Maria. Cojocaru Emilia.Maria și alții, cei elevi ai școlii sint harnici membri ai de muncă pa'Pe șantier, unmare dar plin de însuflețire atrage atenția de departe.— Din ce organizație faceți parte ?. i-au întrebat alți tineri.— De la Trustul de cofetari nr. 1. a răspuns David Gavrila. secretarul organizației U.T.M. Cofetarii Berghoff Ana. Stamate Magdalena. Maria Mașilescu se dovedesc a fi nu numai creatori pricepuți în domeniul gingaș al prăjiturilor și dulciurilor dar și harnici constructori pe șantier.— Vrem din toată inima să dăm o mină de ajutor constructorilor. spuneau ei. La 5 martie, alte 79 de familii vor locui deja in apartamente noi.
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Georgescu mai buni și cei mai brigăzilor țică.grup nu prea

E. FLORESCU
Informații
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O nouă motonavă 
de 2000 tone 

a fost lansată la apăLa Șantierul naval din Galați s-a lansat vineri la apă. cu o lună de zile înainte de termen, o nouă motonavă de 2000 tone. Aplicînd procedee noi, moderne, de lucru, consumul de metal la noua motonavă tone acestDe pină nave aouăun cargou.

a fost redus c« circa față de primele vase fel construite aici, la începutul anului acum constructoriigălățeni au lansat la apă asemenea motonave și

24 deși de

Vineri a sosit în Capitală compozitorul bulgar Vasil Ka- zangiev care va asista la prezentarea în primă audiție a uneia din lucrările sale simfonice „Divertisment".
★Vineri a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Anglia, violonistul Ion Voicu, artist emerit al R. P. Romine, pentru a întreprinde un turneu de concerte. Artistul romin va concerta la Manchester Și Sheffield cu orchestra „Halle" din Manchester.
★Vineri dimineața Capitala delegația cameruneză formatărășii Ekwalla Robert, secretar al Confederației generale ca- meruneze a muncii, și Ndooh Isaac, membru al Biroului

sindicatului din construcții Egom, care a vizitat țara noastră la invitația Consiliului Central al Sindicatelor.Delegația a fost condusă pe aeroportul Băneasa de activiști sindicali. *turneului între- noastră dirijorul din R.P.F. Iugo- vineri seara

s

Oinamo București 
invitată la New York

(Agerpres)
Au terminatgospodării de din regiuneaIn statOltenia s-a insămin- țat pină in prezent, cu diferite culturi din epoca I, mai mult de jumătate din suprafața prevăzută; 16 G-A.S. au

a părăsit sindicală din tova-

însămînțarea ovăzului

Cu prilejul prins în țara Djura Jaksic slavia a condusOrchestra Filarmonicii „Moldova” din Iași. Solist a fo6t tenorul Cornel Stavru, de la Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romine,
★

Teatrul Național „I. L. Gara- 
giale“ a prezentat vineri seara 
în premieră, in mda Studio, re
centa lucrare a dramaturgului 
sovietic Al. Korneicțuk 
tă-ți inima". Aceasta 

premieră a 
stagiune.
principale sint inter- 

Marcel Anghelescu,

60 de ti|mn 
cu fier jechi 
plecat din Ploiești 
spre Hunedoara

de colectare și 
fierului vecfc: la

iract slbiUiiți pentra țirra ezhlitiiIn Directivele C.c *1 P-M-B- se arșiâ ei îmbunătățirea calității produselor depinde in mare măsură de activitatea pe core a desfășoară fiecare muncitor. inginer, tehn ic ian. la locul lui de muncă. Aici.

• fac- in spiritul uei discipline riguroase in ceea ce privește respectarea procesului teh- ■ «tarif încă de pe acum brigăzile de producție ale tineretului de la descărcări și-au propus ea in cadrul întrecerii pentru fontă de mai bună calitate să acorde o mii mare atenție controlului temperaturii. iar cele de la încărcarea furnalului să respecte cu strictețe rețeta de încărcare.In cadrul întrecerii socialiste pe care o desfășurăm in cinstea aniversării gloriosului nostru partid, sintem deci hotăriți să acordăm o deosebită a- tenție, alături de toate celelalte probleme, respectării cu strictețe de către fiecare tînăr a tuturor normelor tehnologice — cale sigură in obținerea unei calități superioare a fontei.

terminat insămîn- țarea ovăzului, iar alte 4 a mazărei.Paralel cu însă- mințările, gospodăriile agricole de stat continuă intens celelalte lucrări agricole de primăvară. Pe mai mult de 30

la sută din terenurile arate în toamnă au fost executate lucrări de întreținere a ogoarelor, iar pe 12.700 hectare cu semănături de toamnă au fost aplicate îngrășăminte suplimentare.

„Aurul- 
este cea 
teatruluide-a șasea 

în actuala
Rolurile 

pretate de
Dina Cocea, Al. Giugaru, Euge
nia Popovici, Emanoil Petru} fi 
alții.

Regia spectacolului este sem
nală de Al. Finți, iar decorurile 
de Mihai Tofan. (Agerpres)

Anul acesta se va desfășu
ra la New York un mare tur
neu internațional de fotbal la 
care au fost invitate să parti
cipe 15 echipe din Europa. A- 
merica de Sud și America de 
Nord. Printre invitate se numără și formația Dinamo București. Fotbaliștii romîni 
vor juca in grupa l alături de 
echipele Bangu (Brazilia). E- 
verton (Anglia). Eintracht (R.F. 
Germană), Kilmarnoch (Sco
ția), Besiktas (Turcia), New 
York Soccer Club (echipă alcătuită din jucători americani și 
englezi), Concordia 
(Canada).

Meciurile acestei 
dispută tur retur și 
pe la 11 mai.

Montreal

grupe se
var înce

Fotbaliștii romîni 
învingători din nou 

în R P. F. IugoslaviaIn cel de-al treilea meci al turneului pe care ii întreprinde în Iugoslavia echipa selecționată de fotbal orașului Bueurești. formația din orașul scorul de 5—1 (2—0) (tineret) a a întrecut Belisce cu

Acțiunea predare a care au fost mobiliza;, majoritatea tinerilor muncitori din fabrici și uzine. schele petrolifere și rafinării, din S.M.T., G AS și G_A C-, din școli, a luat o și ma mare amploare in regiunea Ploiești in cinstea alegerilor de depula’: in Marea Adunare Națională și sfaturile populare.Atit in noaptea de 2 spre 3 martie, cit și in cursul zilei de 3 martie, din numeroase raioane și orașe ale regiunii Ploiești, in gara Triaj, au continuat să sosească vagoane încărcate cu fier vechi.Aci s-a format o garnitură de 60 de vagoane cu o încărcătură de peste 600.000 kg fier vechi. Numai tinerii muncitori de la Complexul C.F.R. Ploiești, mobilizați de organizația U.T.M., au colectat și expediat in cadrul acestei garnituri de 60 de vagoane peste 70.000 kg. fier vechi. Brigăzile de tineret conduse de utemiștii Padiu Constantin și Stan Ion. sau cele ale lui Constantin Ilie și Cristache Roșculeț din cadrul acestui complex au colectat cea mai mare cantitate de fier vechi. Tineri: din orașul Ploiești au colectat cantitatea de 340.000 kg. De asemenea, tinerii de la Rafinăria nr. 1 au colectat peste 34.000 kg fier vechi, cei de la Uzinp de prefabricate metalice peste 30.000 kg., cei de la Uzina mecanică Ploiești peste 28.000 kg. Iar tinerii de la Uzina Teleajen peste 27.000 kg. fier vechi.In gara de formare au mai sosit vagoane petroliști din de la cei din și alte orașeîn ziua de 3 martie ]a orele 16,30 cele peste 600.000 kg fier vechi încărcate în 60 de vagoane au luat drumul Hu- nedoarei.

GHIBUȘ ȘTEFAN secretarul comite
tului U.T.M., secția 
I furnale — Combi
natul Siderurgic 

Hunedoara

Vom generaliza
experiența înaintată

I

A™

și de la tinerii Schela Moreni, Cimpina, Buzău ale regiunii.

N. PUIU

j) patria noa- sire, tineretul de la fabrica textilă ..Dorobanțul' din Ploiești este hotărit să întim- pine cu importante realizări în muncă a 40-a aniversare a înființării Partidului Comunist din Romînia. Directivele C.C. al P.M.R. cuprind o înflăcărată chemare pe care partidul o adresează oamenilor muncii, nouă, tineretului, de a desfășura și mai larg întrecerea socialistă punînd in centrul ei lupta pentru realizarea unor produse de calitate superioară.In întreprinderea noastră lucrează peste 600 de tineri. Mulți sint organizați in cele 12 brigăzi neretului. gar.izației borare cu comitetul U.T.M. a mobilizat tineretul în întrecerea socialistă considerînd-o ca principal mijloc de a spori eforturile tineretului în producție, de a generaliza experiența înaintată. Mobilizarea tineretului în întrecere a făcut ca peste 240 de tineri să devină fruntași, să se îmbunătățească munca brigăzilor de producție ale tineretului. Și pină acum grija pentru calitatea produselor, răspunderea pentru marca fabricii a stat în atenția organizațiilor U.T.M., a tineretului, și s-au obținut rezultate bune.Sînt încă unele neajunsuri în munca noastră. Sintem astfel nemulțumiți • că nu toți tinerii s-au ridicat la nivelul fruntașilor, nu toți realizează numai produse de calitate. în această direcție ne propunem să mobilizam pe viitor efortu-

de producție ale ti- Sub conducerea or- de partid. în cola- comitetul sindical,

Sport

r.'.e tineretului și ne-am gin- dit deja la unele măsuri.înainte de toate vom populariza la fiecare loc de muncă, prin consfătuirile de brigadă, adunări generale U.T.M., stația de radioamplificare, obiectivele întrecerii socialiste. în- cepînd încă de acum vom a- juta brigăzile de producție ale tineretului să stabilească angajamente concrete, mobilizatoare. astfel ca fiecare brigadă. fiecare tînăr din cadrul ei să cunoască precis ce are de făcut pentru îmbunătățirea calității produselor.Ne-am gîndit de asemenea. să organizăm trimestrial schimburi de experiență. Cu acest prilej experiența înaintată devine o forță puternică in lupta colectivă pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid. Periodic, vom invita în rindul tineretului pe cei mai buni muncitori vîrstnici care să le vorbească despre munca lor. să-i ajute să lucreze mai bine.în mobilizarea tineretului în întrecere ne-am propus șă organizăm mai bine decît în anii trecuți acțiuni de întrajutorare. acestea fiind o formă eficace pentru ridicarea calificării profesionale a tinerilor. De asemenea, ne-am propus să mobilizăm ținerii la cele 9 cursuri de ridicare a rii profesionale care nizează acum.Tineretul fabriciiare toate condițiile să lucreze mereu mai bine, să dea pro- âduse de calitate superioară, așa cum ne cere partidul prin recentele Directive. Și pentru noi nu există datorie mai mare decît aceea de a transpune în viață cuvîntul partidului. Tineretul este de aceea hotărît, ca, alături de muncitorii vîrstnici, în frunte cu comuniștii, să ridice tot mai sus steagul întrecerii socialiste pentru îmbunătățirea calității produselor textile.

calificase orga-noastre

Campionatele mondiale de hochei pe gheată

Echipa R. P. R. a învins
echipa Belgiei cuVineri s-au disputat primele partide din cadrul grupei C a campionatului mondial de hochei pe gheață. Pe patinoarul din Geneva selecționata R. P. Romine a intilnit reprezentativa Belgiei pe care a învins-o cu scorul categoric de 22-1

22-1 în grupa C(7-1, 10-0, 5-0). Cei mai buni jucători ai echipei romine au fost Ionescu, Kalamar și Cazan.Alte rezultate înregistrate în grupa C : Franța — Olanda 7-3 (1-1, 4-0, 2-2); Iugoslavia — Africa de Sud 12-3 (4-0, 3-1, 5 2).
Echipa U. R. S. S. a surclasat 
reprezentativa S. U. A. (13-2)

Ing. BADEA VALENTIN 
responsabil cu producția fi calificarea în comitetul 

U.T.M. Fabrica textilă 
„Dorobanțul" Ploiești

La rampa de control pînza 
se deapănă intr-un ritm ne
regulat : când aleargă cu vi. 
teză, cind se oprește pentru 
o secundă — două, pentru a porni iar la drum. Miinile 
harnice și ochii ațenți ai tine
rei controloare Anica Pavel, 
de la întreprinderea „Donca 
Simo" din Capitală aleargă la 
fel de iute, cercetând pînza 
pane cu parte.

„Bun“, pare să spună con. 
trcloarea de calitate, in timp ce pinza se deapănă cu viteză. 
Calitatea e foarte bună și pe 
fața ei se citește clar mulțu
mirea.

Iată insă că a apărut o ră- 
ritură. Pinza s-a oprit, Contro- 
Icarea e exigentă Cu un cre
ion colorat a încercuit porți
unea defectă. Pe fîșia care însoțește balotul a înscris o limită, însemnînd un defects 
o greșeală.

„Tot Maria Dumitrescu!, 
giudește controloarea. Deseori apar greșeli în munca acestei 
tinere țesătoare. Va trebui să 
vedem ce se întâmplă cu ea...$i pînza se deapănă mai 
departe. Nimic nu-i scapă ti
nerei controloare.

Orele de lucru abia s-au 
sfirșit. Anica a trecut în ate
lierul vecin, la țesătorie. Ii 
iese în întâmpinare Lazăr 
Gheorghița, secretara organi
zației U.T.M. din sector.

— Am venit la tine. Multe 
țesătoare tinere dau lucru de 
bună calitate. Ți-e mai mare 
dragul să-i dai drumul în 
comerț. Mai sint însă și unele 
tinere neatente...

Cele două utemiste — con
troloarea și secretara organi
zației U.T.M. — stau îndelung 
de vorbă, analizează cauzele 
lipsurilor. Iată-le apoi împreu
nă la războiul unde lucrează 
Maria Dumitrescu.

— Majoritatea greșelilor tale 
provin din neatenție, îi spune 
controloarea. $i eu sint tot 
țesătoare de profesie. De a- 
ceea știu că răniturile se dato
reze în primul rind neatenției.

— Va trebui să discutăm 
mai mult tn organizația U.T.M. 
despre calitatea produselor, 
completează secretara U.T.M. Vă vom invita să participați 
și voi controlorii.

Pavel Anica este in secția 
control de calitate, responsa
bila brigăzii de tineret. Mun
ca de aducație și de ridi
care a calificării tinerilor se 
pune în măsură egală și aici, 
la control.

Acum, după apariția recen
telor Directive ale C. C al 
P.M.R., lupta pentru produse 
de calitate a căpătat un nou 
avint. In 
clar care 
trolorilor 
calitate.

— De noi depinde în mare 
măsură bunul renume al fa
bricii, ne spune Anica. Nici o 

greșeală nu trebuie să ne sca
pe. Mi s-au întipărit bine in 
minte cuvintele din Directive : 
„Un rol deosebit în fabrica
rea de produse de înalt nivel 
calitativ îl au serviciile de 
control tehnic, a căror sarci
nă este de a veghea la îmbu
nătățirea calității, de a. nu 
permite ca pe poarta între
prinderii să iasă produse de 
calitate necorespunzătoare".

Cu citeva luni in urmă bri
gada de tineret a controlori
lor a cărei responsabilă e 
Anica Pavel, s-a gîndit că sec
ția repansat care exista-, îna
inte poate fi desființată, tine
rele controloare putând execu
ta și micile operații de repara
ție care se făceau în această 
secție.

Conducerea întreprinderii a 
aprobat propunerea.

Dacă veți trece vreodată 
prin curtea Întreprinderii 
„Donca Simo" nu uitați să 
priviți panoul fruntașilor

Veți găsi acolo o fotografie 
sub care stă scris cu litere 
mari : „Bine calificată, lucrea
ză cu dragoste și simț de răs
pundere pentru marca fabri
cii".

E fotografia Anicăi Pavel, 
controloarea exigentă, care nu 
permite să iasă pe poarta în
treprinderii decât produse de 
calitate superioară.

Directive se arată- 
sînt sarcinile con- 

in bătălia pentru

T. MIRONESCU

incd/fdmm/e c/urd bila șt elegantă

Turneul grupei A din cadrul campionatelor mondiale de hochei pe gheață a început cu două meciuri decisive în care s-au întîlnit principalele candidate la titlul mondial și european. Pe patinoarul din Lausanne, în fața unor tribune devenite neîncăpătoare, echipa U.R.S.S. a surclasat cu 13-2 (5-0, 5-0, 3—2) repre zentativa S.U.A., campioană mondială și olimpică. Ho- cheiștii sovietica au produs o

impresie puternică prin jocul lor uimitor de rapid și nu mai puțin eficace în timp ce americanii au deziluzionat.O altă partidă de mare atracție a fost cea dintre Canada și Suedia, încheiată cu scorul de 6—1 (3-—1, 0—0, 3—0) in favoarea hoctțpiștilor canadieni.Echipa R.S. Cehoslovace a învins intr-un meci spectaculos reprezentativa Finlandei cu 6-0 (1-0, 0-0, 5—0).
PRODUSE ALE 
ÎNTREPRINDERII
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TINERETULUI LUMII
Stațiunea interplanetară 

automată sovietică 
își continuă mișcarea 
spre planeta Venus

Nota adresată de 
guvernului R. F. G.

guvernul U. R. S. S.
în problema germană

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS transmite : Prelucrarea datelor rezultatelor măsurătorilor asupra traiectoriei, măsurători efectuate în cursul legăturilor care au fost stabilite de mai multe ori cu stațiunea interplanetară automată sovietică, confirmă că stațiunea continuă mișcarea spre planeta Venus pe o traiectorie apropiată de cea stabilită prin calcul.La 3 martie 1961, ora 12,00 (ora Moscovei), stațiunea se afla la o distanță de 6.683.600 km de suprafața Pămîntului deasupra unui punct avînd coordonatele de un grad, 15 minute latitudine sudică și 69 grade, 30 minute longitudine estică. Viteza cu care stațiunea interplanetară se va depărta de pămînt va fi la a- c'eastă dată de 4.166 metri pe secundă. Pe bolta cerească stațiunea interplanetară continuă să se afle între constelația Peștilor și constelația Balenei aproximativ pe o linie dreaptă care unește stelele Beta din constelația Balenei și Alfa din constelația An- dromedei.

La această dată ascensiunea dreaptă a stațiunii interplanetare automate va fi de 0 grade, 21 minute, 31 secunde, de- clinația de minus un grad 15 minute, trei secunde.Prelucrarea informațiilor te- lemetrice a arătat că sistemele și agregatele stațiunii în timpul stabilirii legăturii cu stațiunea au funcționat normal. S-a constat că temperatura și presiunea din interiorul stațiunii se aflau în limitele stabilite prin calcul, iar bateriile solare asigurau funcționarea normală a surselor chimice generatoare de rent. Sistemul de orien solară funcționa normal.La 27 februarie 1961 n reușit să se stabilească
cu- :arei s-atura cu stațiunea interplane- tară automată.în zilele urmăroarg cind stațiunea se va afla intr-o zonă de vizibilitate directă de pe teritoriul Uniunii Sovietice vor continua lucrările în vederea stabilirii legăturii prin radio cu stațiunea interplanetară automată.Bandele trădătorilor congolezi : își fac de capsub oblăduirea O.N.U.

NEW YORK 3 (Agerpres). 
La adăpostul inactivității or
ganelor O.N.U. care întîrzie a- 
pliedrea ultimei rezoluții a 
Consiliului de Securitate, cu- 
pr.inzînd prevederea ca perso
nalul belgian să fie înlăturat 
de pe teritorii! Congoului, ban
dele de trădători ale lui Mo
butu. Kasavubu, Kalonji, 
Chombe, desfășoară noi acți
uni îndreptate spre agravarea 
situației din Congo.

' In loc să ia măsuri practice, 
Dag Hammarskjoeld a inițiat 
o serie de întrevederi cu repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., 
Stevenson, cu ministrul de Ex
terne belgian, Wigny etc.

■ După cum anunță agenția 
France Presse, la 2 martie, 
Hammarskjoeld a prezidat șe
dința Comitetului consultativ 
în problema congoleză. „In ca
drul acestei ședințe a fost pus 
la punct textul noilor scrisori 
ce vor fi trimise lui Kasavu
bu, Chombe și guvernului bel
gian. După cum s-a anunțat, 
guvernul belgian a pus o se
rie de condiții" privitor la a- 
plicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate

La 3 martie Ministerul de 
Război al Belgiei a anunțat —

cum relatează agențiadupă
United Press International — 
că. „pînă la 14 martie vor fi 
retrași cîteva zeci de soldați 
belgieni care se află în Con
go". In afara, celor „cîteva zeci 
de soldați", guvernul belgian a 
susținut într-o scrisoare adre
sată lui Hammarskjoeld că re
tragerea personalului belgian 
din Congo ar depinde, chipu
rile, „de autoritățile congole
ze". Nesocotirea rezoluției Con
siliului de Securitate apare 
limpede dacă se ține seama că 
guvernul belgian recunoaște 
drept „autorități congoleze"1 
tocmai marionetele sale dirt 
diferite provincii ale Congou
lui.

In fața inactivității aparatu
lui O.N.U. care are misiunea 
să vegheze la aplicarea hotărî- 
rilor Consiliului de Securitate, 
la apropiata reluare a lucră
rilor Adunării Generale a 
O.N.U. se prevede — potrivit 
părerii observatorilor — repu
nerea in discuție a situației 
din Congo. Președintele Gha- 
nei, Nkrumah, care și-a anun
țat sosirea la New York la în
ceputul săptămînii viitoare va 
lua i cuvîntui în fața Adunării 
Generale în legătură cu pro
blema Congoului.

condamnăOmenirea
crimele colonialiștilor 

în Congo
• Plenara C.C. al Partidului 

Comunist din Finlanda a adop
tat o rezoluție în care condam
nă crimele imperialismului în 
Congo, săvirșite cu complicita
tea lui Hammarskjoeld. 
prin unirea eforturilor 
popoarelor, se spune 
ție, poate fi stăvilită 
forțelor,, războiului în

® Nu putem avea 
credere în Hammarskjoeld și in 
reprezentanții săi, a declarat 
unui corespondent al agenției
B.T.A., Saifulai Diallo, președin
tele Adunării Naționale a Repu
blicii Guineea. Hammarskjoeld 
este complice la asasinarea mi- 
șelească a lui Lumumba.

• în sala Muzeului politehnic 
din Moscova a avut loc o adu
nare a reprezentanților oameni
lor muncii care au 
împotriva asasinării lui 
Lumumba și împotriva

ților săvirșite de imperialiști în 
Congo.

O stradă din Kiev și o stra
dă din Peatigorsk au primit de
numirea de „Patrice Lumumba'*.

Numai 
tuturor 

în rezolu- 
ofensiva 

Congo.
nici o în-

proteste* 
Patrice 

atrocită-

• „Nimeni nu se îndoiește că 
Patrice Lumumba a fost cel mai 
popular, cel mai neînfricat și cel 
mai hotărit conducător din Con
go, că el se bucura de o pro
fundă simpatie nu numai în rîn
durile poporului congolez, ci și 
în rîndurile tuturor africanilor, 
scrie ziarul „Daily Times**. Toc
mai de aceea a fost organizat 
complotul mișelesc pentru asa
sinarea lui. Acest complot a fost 
pregătit la nivelul cel mai înalt 
și la el au participat într-o mă
sură mai mare sau mai mică 
toate țările occidentale**. Ziarul 
arată, pe bază de numeroase 
fapte, că Hammarskjoeld este 
unul din principalii vinovați ai 
tragediei din Congo.

i

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS transmite : La Moscova a fost dară publicității nota adresată de guvernul U.R.S.S. guvernului R.F.G. și inmînată la 17 februarie de Andrei Smirnov, ambasadorul UJt.SB. la Bonn, cancelarului Adenauer. In această notă este reafirmată poziția U.R.SS. în problema germană.Problema Tratatului de pace cu Germania, se spune în notă, este in prezent elementul principal pentru relațiile sovieto-UJLSJS. importai intîrziat TotocL declară cute orii tive ale
. a' 
intr solupoiguvernul UJR.S.S.că este dispus să dis-ee propunetî construe-guvernuhji Republicii? German:e care arii la incke» pace și :să înceapătratative corespunzâ-i guvernul R-F.G.rea Uni unii Sovietice.statelor pirietene cui Sovietică, de a ducecapăt probilema regie-

contribui tului de oricînd t toare cuHotării ca și a Uniunea pînă la < men tării este de guvernul numai di această glementată cu R.F.G.Nota subliniază că nul sovietic a năzuit deauna spre multilaterală a relațiilor R.F.G. și relații să trainică nească.Guvernul sovietic subliniază din nou inviolabilitatea frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial.Orice om de stat care gîn- dește lucid, se spune în notă, înțelege că aceste frontiere sînt definitive și că dacă vreun guvern urmărește modificarea lor, acest guvern se pregătește probabil să lupte în acest scop. Toate acestea dovedesc că este necesar semnăm Tratatul de pace.

pașmce cu u nestrămutat,UJLS-S.• guvernul fe problemă să fie re- participarea
declară Depinde ■deral ca
guver- întot- îmbunătâțirea cu ar dori ca aceste se transforme într-o colaborare priete-

Guvernul ză în nota Tratatului de pace nu trebuie legată de problema unificării Germaniei și a realizării unui acord cu privire la dezarmare.Guvernul R.F.G. se împotrivește cu încăpățînare oricărei colaborări și apropieri de R.D.G., duce o politică fățiș ostilă acesteia și barează astfel complet singura cale posibilă de restabilire a unității Germaniei.Tratatul de pace și dezarmarea sint probleme independente. încercarea de a lega intr-un singur nod aceste probleme internaționale importante nu poate însemna decît un singur lucru : că se dorește să se împiedice rezolvarea atît a unei probleme cit șî a celei-

sovietic sublinia- sa că problema

R.F P* •ă a guvemu- ate să nu duel speră să-și cu ajutorul st scop se facatmga țelurile forței, că in acei ia R.F.G. vaste pregătiri militare și guvernul R.F.G. urmărește cu insistență să obțină arma atomică, acționind împotriva eforturilor popoarelor care luptă pentru dezarmarea generală și totală.După ce amintește că propunerile sovietice prevăd rezolvarea problemei Berlinului occidental, ca oraș liber, pe baza Încheierii Tratatului de pace cu cele două state germane, guvernul U.R.S.S. declară :Dacă guvernul federal va continua să adopte o poziție negativă față de Tratatul de pace cu Germania, el se va priva singur de posibilitatea de a-și apăra direct interesele în Berlinul occidental.Guvernul sovietic arată, de asemenea, că poziția sa, ca și pînă acum, nu exclude nici posibilitatea unei reglementări provizorii a problemei Berlinului occidental încheierea Tratatului cu Germania.Guvernul U.R.S.S.din nou că dacă, după expira-

rea unui termen stabilit, nu se va reuși să se încheie Tratatul de pace cu cele două state germane, Uniunea Sovietică împreună cu celelalte state care doresc acest lucru va semna Tratatul de pace cu R.D.G. Acest lucru va însemna totodată și lichidarea regimului de ocupație în Berlinul occidental. cu toate consecințele care decurg de aici.Subliniind că uneori Uniunea Sovietică este amenințată cu războiul în cazul încheierii Tratatului de pace cu R.D.G., guvernul U.R.S.S. subliniază : ..Uniunea Sovietică și priete, nii săi dispun de tot ce este necesar pentru a apăra în modul cuvenit o cauză dreaptă".Nota respinge afirmația că guvernul sovietic ar tinde să impună un dictat germanilor din vest. Nu, noi întindem o mmă prietenească întregului popor german. Proiectul sovietic de Tratat de pace cu Germania nu este un ultimatum.Totodată, guvernul U.R.S.S. subliniază că dorește ca tratativele de Pace să nu fie duse fără știrea poporului german sau în detrimentul drepturilor lui legitime, ci cu participarea cea mai directă a germanilor înșiși și respectîn- du-se interese loy naționale și ținîndu-se seama de ele in modul cuvenit.
Delegația sovietică 
la O.N.U. a plecat 

spre New York

I

pînă la de pace
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 martie A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor al U.R.S.S., și ceilalți membri ai delegației sovietice care va participa la cea de-a doua parte a celei de-a 15-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au plecat la New York pe bordul unui avion special „IL-18".

Externe
I

declară

a

Se intensifica 
mișcarea grevista 

muncii italienioamenilor

In S.U.A. șomajul a atins 
cifre impresionante. Foto
grafia noastră înfățișează un 
gr.up de mineri șomeri din 
statul Virginia care in jurul 
unei sobe primitive se întrea
bă dacă se vor mai redes

chide minele.

Situația grea a tineretului 
studios din S. U. A.

iul meu care a împlinit 
trei ani își sărbătorește 
în bucătărie ziua lui de

naștere, iar eu stau în cameră 
și calculez viitoarele cheltu
ieli pentru întreținerea lui la 
Un liceu", scrie cititorul Ha
rold Littleday, într-o scrisoare 
adresată redacției revistei 
„Parents Magazine". Directo
rul Comisiei de admitere la
Institutul tehnologic din Mas
sachusetts, B. Treshnar, îi sfă
tuiește mereu pe părinți să 
înceapă să adune bani pentru 
studiile copiilor lor în institu
țiile de învățămînt superior 
„aproximativ din momentul în 
care împlinesc un an".

Acest sfat nu este cîtuși de 
puțin exagerat. Taxele de stu
dii în universitățile și liceele 
din S.U.A. au atins în ultimul 
timp proporții cu adevărat 
fantastice.

în ultimii zece ani la Uni

mes Herald" scria recent că 
„un student capabil dar ne
voiaș, care prezintă o cerere 
de înscriere la un colegiu bun, 
este adesea refuzat deoarece 
locul lui se oferă tinerilor din 
familiile înstărite care în vii
tor vor face donații impor
tante colegiului.

Administrațiile colegiilor 
manifestă o deosebită antipa
tie față de studenții care par
ticipă la activitatea politică. 
Mulți studenți din New York, 
care au protestat împotriva 
organizării exercițiilor de a- 
larmă atomică și a altor mă
suri similare, au fost averti
zați că vor fi exmatriculați 
dac;: cor mai fi văzuți încă o 
dată printre participanții la

demonstrații. Studentei 'Janei 
Ogrady de la Universitatea 
din California j s-a reținut 
bursa pentru că a participat 
la un miting de protest împo
triva activității comisiei pen
tru cercetarea activităților an- 
tiamericane.

Specialiștii americani în do
meniul învățămîntului remar
că cu neliniște că „tinerii ca
pabili dar săraci" întîmpină 
greutăți de nebiruit dacă do
resc să studieze într-un institut de învățămînt superior. 
S. Stouffer, doctor la Univer
sitatea Harvard, califică situa
ția din instituțiile de învăță
mînt superior din S.U.A. „o 
acuzare tristă împotriva demo
crației americane".

ROMA. — Corespondentul A- gerpres transmite: Noi incidente grave au avut loc joi la Monfalcone (provincia Tri- est) între poliție și muncitorii greviști de la „Cantieri Riu- niti deU’Adriatico". Polițiștii au atacat pe muncitori în timp ce demonstrau pe străzile principale ale orașului. Ei s-au năpustit asupra demonstranților cu bastoane de cauciuc și au aruncat asupra lor grenade cu gaze lacrimogene.
Un articol care demască 

ororile colonialiștilor
portughezi

Zmperiul portughez se nă
ruie", sub acest titlu revis- 
" ta „Nation" publică un 

articol al patriotului portughez 
emigrant J. Cabrai, care demască 
ororile săvirșite de regimul co
lonialist al Portugaliei.

Dictatorul Salazar, scrie Ca
brai, caută să-și mențină impe
riul, recurgînd la teroare și tor
turi. Dar, în ciuda acestui fapt, 
în coloniile portugheze mișcarea 
de eliberare națională se desfă
șoară tot mai larg.

Autorul subliniază că guver
nul portughez nu a creat nici 
o universitate pentru populația 
de 13.000.000 de locuitori a co
loniilor sale. „Pentru africanii 
din Angola, Mozambic și Gui
neea portughezi, regiuni care 
din punct de vedere dl supra
feței lor depășesc de multe ori 
pe aceea a Portugaliei, nu exis
tă nici o școala, analfabetismul 
este în floare ajungînd la 99 la 
sută din populație”, scrie el.

Țăranii ți muncitorii din co
loniile portugheze, arată Ca
brai, sint supuși unei crunte ex
ploatări. în fiecare an autorită
țile „furnizează" moșierilor, fir
melor miniere și de construcții 
cite 250.000 de locuitori ai An-

galei. Anual, in Mozambic suit 
mobilizați pentru muncă obliga
torie 400.000 de africani, dintre 
care 100.000 se trimit la mi
nele din Uniunea Sud-Africană 
și Rhodesia— Mii de copii mun
cesc pe plantațiile de cafea ți 
la fermele bogătașilor.

în coloniile africane ale Por
tugaliei, scrie în continuare Ca
brai, organizațiile sindicale tint 
interzise. Africanii nu au voie

Răsfoind 
presa străină

să locuiască în orașe mai mult 
de un an. Există sistemul permi
selor ca ți în Uniunea Sud-Afri
cană.

Autorul descrie felul în care 
poliția politică portugheză înă
bușă ou o cruzime nemaiauzită 
mișcarea popoarelor coloniale.

în Goa, scrie el, âțiva pa- 
trioți au fost legați de un auto
mobil JFillys și tirîți pînă în 
orașul vecin unde au fost stro
piți cu benzină și arși de vii. 
în Angola și în alte colonii, po-

liția lui Salazar arestează negri, 
îi torturează ți îi ucide.

în prezent, potrivit celor re
latate de autorul articolului, e- 
fectivul trupelor colonialiste din 
Angola este de 20.000 oameni. 
O armată similară există in 
Mozambic. în Guineea portughe
zi, în Goa și pe insula Timor, 
Salazar concentrează trupe, tri
mite arme pe care i le furni
zează N.A.T.O.

Ofițerii care au experiență în 
ducerea războiului colonialist 
din Algeria, scrie Cabrai, in
struiesc formații speciale de pa- 
rașutiști. Portugalia îți întărește 
legăturile cu Uniunea Sud-Afri
cană, Rhodesia de sud, Spania, 
Franța, Belgia, Germania occi
dentală.

Pentru a putea plăti costul 
noilor construcții militare din 
Angola, guvernul portughez a 
dublat impozitul pe cap de lo
cuitor in această colonie.

Cabrai îți exprimă convinge
rea că, în ciuda acestor măsuri, 
imperiul colonial al Portugaliei 
se năruie. Răscoala de pe trans
atlanticul „Santa Maria" și de
monstrațiile din Luanda, care 
i-au urmat, au dat mișcării de 
eliberare un nou impuls pu
ternic.

Muncitorii apărîndu-se au început să arunce în polițiști cu pietre. „Apărătorii ordinei publice" au deschis focul asupra demonstranților. Peste 30 de persoane au fost rănite. Atacul poliției a reprezentat o încercare de a intimida pe cei 6.200 de constructori navali pentru a-i determina să renunțe la greva lor care continuă de peste 3 săptămîni. După acest atac, poliția a operat arestări în rîndul muncitorilor greviști.în sudul Italiei continuă acțiunile muncitorilor agricoli și dijmașilor împotriva așa-numitului „plan verde", care urmărește concentrarea de fonduri din bugetul statului în întreprinderi agricole de tip capitalist. Țăranii cer efectuarea unei reforme agrare democratice și investirea unor sume importante pentru îmbunătățirea solului, pentru crearea de cooperative agricole. în sprijinul acestor revendicări au declarat joi grevă 40.000 de muncitori agricoli, dijmași și mici agricultori din provincia JYsrii.

Profesorii universitari 
din Spania se opun 
regimului lui Franco
PARIS 3 (Agerpres). — La 

Paris se primesc tot mai frec
vent știri despre protestele o- 
piniei publice spaniole împo
triva persecutării de către po
liție a celor care se opun re
gimului lui Franco.

Potrivit relatărilor presei 
pariziene, profesorii Facultății 
de drept de la Universitatea 
din Barcelona au cerut minis
trului învățămîntului să repri
mească pe Enrique Terno Gal- 
vana, profesor de drept la u- 
niversitatea din Salamanca, 
destituit pe motive politice! 
Profesorii au protestat, de ase
menea, energic împotriva „e- 
purărilor din motive politice" 
în rîndurile corpului didactic, 
care continuă în întreaga țară.

După cum relatează cores
pondentul din Barcelona al a- | 
genției France Presse, autori- ■ 
tățile franchiste au deferit | 
justiției 29 de membri ai „Par
tidului de stingă din Catalo
nia" acuzați de „propagandă 
subversivă".

i
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SVERDLOVSK. - La 3 martie, N. S. Hrușciov, prim-se- cretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a înmînat reprezentanților regiunii Sverdlovsk Ordinul Lenin, cu care a fost distinsă această regiune pentru succese în dezvoltarea agriculturii. La ședința festivă care a avut Ioc cu acest prilej au fost de față aproximativ 1.400 de reprezentanți ai oamenilor muncii din regiunea Sverdlovsk și invitați din alte regiuni ale țării.MOSCOVA. — In seara zilei de 2 martie a plecat spre patrie Otto Grotewohl președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, aflat la Moscova pentru tratament. La gară,

PE SCURTOtto Grotewohl a fost condus de Anastas Mikoian, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. și alții.NEW YORK — Corespon dentul agenției Associated Press relatează de la Cape Canaveral că, din cauza defecțiunilor în cea de-a doua treaptă, racheta intercontinentală „Titan" lansată în seara zilei de 2 martie nu a ajuns la destinație.MONTEVIDEO. - La 2 martie pe fluviul Rio de la Plata s-a produs o ciocnire între dis-

versitatea Harvard taxele de 
studii s-au majorat cu 120 la 
sută, la Universitatea din 
Pennsylvania — cu 125 la 
sută, la Universitatea Corneli 
— cu 110 la sută, la Universi
tatea Columbia — cu 130 la 
sută.

Pentru a o scoate la capăt 
într-un fel oarecare, majori
tatea studenților americani 
sînt gata să îndeplinească orice 
munci. 400.000 de studenți a- 
mericani abandonează anual 
studiile în special din cauza 
dificultăților de ordin finan-
CÎQT.

Absolventul unei școli medii 
care se înscrie la o instituție 
de învățămînt superior întîm- 
pină nu numai dificultăți fi
nanciare. După cum scrie co- 

I respondentul ziarului „New 
| York Times", multe licee pre- 
i feră să primească elevi „din 
\ partea dreaptă a drumului", 
j cum se spune aici, adică pro- 
i venind din „familii respecta- 
\ bile" și avînd „o bună reputa- 
I ție".

„Washington Post and Ti-
---- •—

Greva elevilor 
din Coreea de sud

De trei zile peste 1.000 de 
elevi aj unei școli medii 
din Taegu (Coreea de 

sud) contrnuâ o grevă, șezînd 
în curtea școlii. Ei cer elibe
rarea clădirii școlii, ocupată 
de o cazarmă americană. După 
cum transmite postul de radio 
Phenian, elevii intenționează 
să continue greva pînă cînd 
revendicarea lor va fi satisfă
cută.

Tinerii din întreaga 
lume se pregătesc 

să participe 
la Forumul mondial 

al tineretului

Tinerii din peste 70 de țări 
din lume se pregătesc să 
participe la Forumul mon

dial al tineretului care va avea 
ioc in vara acestui an la Mos
cova, a declarat Luciana Cas- 
tellina, membră a Secretariatu
lui permanent al Forumului, re
prezentantă "a Federației tinere
tului comunist italian, unui co
respondent al ziarului „Izvestia". 

Zeci de diferite organizații in
ternaționale și naționale își vor 
trimite delegații în capitala 
U.R.S.S. La acest Forum vor par
ticipa în total aproape 700 de 
persoane.

Una din particularitățile aces
tui eveniment, a declarat Cas- 
tellina, o va constitui larga par* 
ticipare a tineretului din Africa, 
Asia și America Latină, ceea ce 
și-a găsit expresia în actuala 
componență a Secretariatului 
permanent.

Ravagiile Rock and 
la Paris

Primul festival de Rock and roll provoacă acte de vandalism ’ într-un teatru din Paris". Sub acest titlu presa franceză comentează tumultuosul „festival" de Rock and roll care a avut loc zilele trecute în Palatul Sporturilor din Paris, unde 5.000 de maniaci ai dansului șj muzicii decadente, majoritatea dintre ei adolescenți îm- brăcați, cum notează ziarul „New York Times**, cu jachete de piele neagră, nepieptă- nați și nebărbieriți au provocat cele mai mari distrugeri cunoscute în Franța pînă în prezent de acest „dans".

„Distracțiile" a- dolescenților nu s-au sfîrșit însă aici. „După acest spectacol agitat, scrie ziarul „Le Monde" timp de 10—15 minute, două sau trei grupuri de cite 20 de tineri cuprinși de frenezie, au devastat baracă unei vînză- toare ambulante de flori, au ccborîț în holul stației de metro Porte de Versailles, spăr- gind în trecere geamurile de la ușile de intrare, au rupt în bucăți cărțile de telefon, au demontat și au spart mai multe tuburi de neon. îndreptîn- du-sespre Porte de la Chapelle, după ce au devastat un automat cu dul-
Cruntele represiuni nu-i 

pe tinerii negri din
A
" n limbajul deținuților 

............... > americane
“ zuina" este o celulă 

și întunecoasă i

din 
„vi- 
se- 

parată și întunecoasă unde 
deobicei sînt trimiși cei mai pe
riculoși pușcăriași. De cîtva timp 
„vizuinele** aflate in închisori
le din statele din sudul S.UA. 
sînt pline. Ele nu sint ocupate 
de deținuți de drept comun ci 
de... studenți negri. 
„vir>ă“ este aceea 
monstrat împotriva 
rasiștilor americani.

Diferite ziare și 
presă americane ' 
faptul că în ultima vreme sute
le de studenți negri Care au 
fost aruncați în închisori sînt 
supuși unui regim aspru. Pasă
mite, procedînd în acest fel, ra
siștii își închipuie că studenții 
de culoare vor fi „convinși" să 
nu mai desfășoare lupta împo
triva segregației. Un corespon
dent al agenției United Press 
International a relatat astfel că 
la închisoarea din orașul Rock 
HUI (statul Carolina de sud) 
studenții de culoare care au 
participat Ia demonstrațiile din 
ianuarie împotriva segregației 
sînt obligați să presteze muncă 
silnică. Intrucît studenții au re
fuzat — relevă corespondentul - 
începînd de la 17 februarie ei 
sînt ținuți separat, în celule în
tunecoase și nu mai primesc 
hrană.

Ziarul „New 
latat Ia rîndul 
rezultă dintr-o 
fost trimisă în 
soarea de Ia Rock Hill studen-

In limbajul 
închisorile

Singura lor 
că au de- 

practicilor

agenții de 
au dezvăluit

York Post" a re- 
lui că după cum 
scrisoare care a 
secret din Inchi-

Rebelii laoțieni suferă 
mari pierderiXIENG KUANG 3 (Agerpres). — Rebelii continuă să atace localitatea Phu Sung dar, ca și în zilele anterioare, detașamentele trupelor unite (trupele lui Kong Le și trupele Patet Lao) resping atacurile. Rebelii suferă mari pierderi și aruncă în grabă întăriri în această regiune.Postul de radio Vocea Lao-sului relatează că un detașament al trupelor guvernamentale a atacat o coloană de autocamioane pe drumul spre Sala-Fukun. în timpul luptei au fost uciși trei soldați rebeli, iar alți zece au fost răniți. O altă coloană de rebeli a intrat într-un cîmp de mine

trugătorul Uruguayan „Uruguay" și tancul petrolier argentinian „Eltt", aparținind companiei ,^hell’’. Potrivit relatărilor agenției France Presse, in urma ciocnirii nava argentiniană a fost cuprinsă de flăcări.Șase marinari și-au pierdut viața, iar alți 43 sint răniți.ACCRA. — Ziarul nigerian „West African Pilot" cere, ; intr-un articol de fond, să fie restabilite drepturile legale | ale Republicii Populare Chi- I neze în O.N.U. Aceasta este o problemă arzătoare, scrie zia- j rul, care trebuie să fie exami- i nată ținind seama de interesele progresului și păcii în lumea întreagă.

roll-ului
durii el au distrus trei vagoane de metro spărgîndu-le geamurile și smul- gîndu-le băncile".Referindu-se la aceste isprăvi ale participanților la „festival", corespondentul din Paris al ziarului „New York Times" scrie că „acesta (este vorba de acest ..festival" N R), a subliniat ce influență continuă să aibă la Paris nebunia Rock and roll-ului importată din America".In ce-1 privește pe Roger de Mur- vilec, organizatorul „spectacolului", a- cesta și-a exprimat părerea că „spectacolul s-a desfășurat normal".
intimidează 
S.U.A.

ților arestați la 21 ianuarie li 
se aplică un tratament aspru și 
sînt trimiși in mod regulat, pen
tru 3-4 ore pe zi, la „vizuină". 
Conducerea închisorii — subli
niază ziarul în continuare - a 
obligat pe studenți să munceas
că chiar mai mult decît deținu- 
ții de drept comun. 11 dintre ei 
au fost siliți să încarce in dte- 
va ore 37 <’ 
mint.

Regimul 
studenților 
S.U.A. s-a

de camioane cu pă-

puse de patrioți și a fost nimicită.în sudul Laosului un detașament Patet Lao a cucerit punctul întărit Ang-Hom pe drumul spre Savannaket. Pierderile adversarului s-au cifrat la zece morți și numeroși răniți.

„vizuinei" aplicat 
de culoare din 

soldat însă cu un 
eșec total. Presa americană este 
nevoită să recunoască creșterea 
solidarității cu cei închiși. In le
gătură cu aceasta, ultimul nu
măr al săptămînalului american 
„Time" a publicat un articol în 
care arată că în orașul Atlanta 
șapte negri care au organizat o 
demonstrație împotriva segrega
ției rasiale în localurile publice 
s-au prezentat la poliție‘și au 
cerut să fie arestați, pe baza 
legilor rasiale din statul Geor
gia în semn de solidaritate cu 
cei 76 de studenți de culoare 
întemnițați în închisoarea din 
acest oraș. Bineînțeles, rasiștii 
nu au stat mult pe gînduri și 
i-au aruncat îndărătul gratiilor.

„Tinerii negri din Statele Uni
te -5 scrie în același sens co
respondentul din New York al 
ziarului elvețian „Die Tat" nu 
se mai tem că vor trebui să 
facă închisoare pentru demon
strațiile lor. Pentru tinerii inte
lectuali de culoare oare se află 
în primele linii ale frontului în 
lupta pentru egalitate în drep
turi pedeapsa cu închisoarea 
constituie azi o cinste. Chiar și 
în sud, clase întregi de școală 
au preferat, în timpul grevei din 
restaurante, să meargă la în
chisoare decît să plătească a- 
menzi".

Categorii tot mai largi ale ti
neretului american iau parte ac
tivă la lupta împotriva discri
minărilor rasiale. Și in această 
luptă se întărește colaborarea 
dintre tinerii negri șî albi, dor
nici să pună capăt rușinosului 
rasism, frate geamăn al colo
nialismului.

I. RETEGAN

Căpitanul Kong Le (stingă) împreună cu soldați! săi în 
timpul unui marș.
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