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De la sărbătoarea majoratului, utemiștii de la „Electro-montaj“-Borzești păstrează și această plăcută amintire : o fotografie cu maistrul lăcătuș mecanic Alexandru Bodi.
Lucrările sesiunii

Muncitor
Joi 28 decembrie 1961

Miercuri au continuat lu
crările sesiunii ordinare a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine.

în lojile oficiale au luat loc 
conducătorii partidului și sta
tului.

La sesiune asistă în conti
nuare numeroși invitați — 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
fruntași în muncă din între
prinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști. 
Sînt prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre. 
ședințele Marii Adunări Na
ționale.

Deputatul Manea Mănescu 
a prezentat raportul Comisiei 
economico-financiare cu pri
vire la proiectul de lege pen
tru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 1962.

A început apoi discuția ge
nerală la proiectul de lege 
pentru aprobarea bugetului 
de stat pe anul 1962 și la da-

rea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe 
anul 1961 și cu privire la 
planul de stat pe anul 1962.

Au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Roșu, circumscripția 
elector a'i Roznov, regiunea 
Bacău, Ștefan Tripșa, circum
scripția electorală Hunedoara 
Vest, regiunea Hunedoara, 
Constantin Nistor, 
scripția electorală 
nești, regiunea Iași, 
Armencoiu, circumscripția e- 
lectorală 6 Martie, orașul 
București, Szabo Emeric, cir
cumscripția electorală Să- 
cueni, regiunea Crișana, Du
mitru Lupșe, circumscripția 
electorală Vișeu de Sus, re
giunea Maramureș, ministrul 
Minelor și Energiei Electrice, 
Bujor Almășan, Isac Martin, 
circumscripția electorală Ga
lați Vest, regiunea Galați, A- 
lexandru Boabă, circumscrip
ția electorală Brazi, regiunea 
Ploiești, Clement Rusu, cir
cumscripția electorală Năsăud, 
regiunea Cluj, Gherghina Co. 
jocaru, circumscripția electo-

circum- 
Ghermă- 

Nicolae

rală Ciocănești, regiunea Bucu
rești și Dumitru Simulescu, 
circumscripția electorală Tg. 
Ocna, regiunea Bacău, minis
trul Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

★
In ședința de după-amiază, 

în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul deputății: Ștefan 
Matei, circumscripția electo
rală Slatina, regiunea Argeș, 
Mihai Suder. circumscripția 
electorală Brodina, regiunea 
Suceava, ministrul Economiei 
Forestiere, Marin Rădoi. cir
cumscripția electorală Timi
șoara Sud-Est, regiunea Ba
nat, Alexandru Sencovici, cir
cumscripția electorală Mar- 
ghita, regiunea Crișana, mi
nistrul Industriei Ușoare, Va- 
sile Mateescu, circumscripția

electorală Virtoapele, regi
unea București, Gheorghe Do- 
garu, circumscripția electo
rală Șchei, regiunea Brașov, 
Paraschiva Frîncu, circum
scripția electorală Solea, regi
unea ~ ~
lescu, 
rală 
unea 
merțului, 
circumscripția electorală 13 
Septembrie, orașul București, 
Cornel Burtică, circumscripția 
electorală Ilie Pintilie, orașul 
București, Ion Cozma, circum
scripția electorală Miercurea 
Niraj, regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară, ministrul A- 
griculturii.

Lucrările sesiunii continuă.

Suceava, Gogu Rădu- 
circumscripția electo- 

Timișoara Sud, regi- 
Banat, ministrul Co

lon Constantin,

(Agerpres)

Citiți în paginile 2. 3. 4.
DISCUȚII LA PROIECTUL BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1962 
ȘI LA DAREA DE SEAMA ASUPRA ÎNFĂPTUIRII PLANULUI 
DE STAT PE ANUL 1S61 ȘI CU PRIVIRE LA PLANUL DE STAT 

PE ANUL 1962

Aspect din sală în timpullucrărilor sesiunii Marii

e la balcon, din loja 
presei, am privit de 
multe ori tabloul 
plin de însuflețire al 
Marii Adunări Națio
nale in momentele

importantelor dezbateri. De fie
care dată simți o puternică emo
ție la gindul că cei ce populează 
băncile aliniate sub luminoasa 
cupolă sînt adevărați mandatari ai 
voinței poporului nostru stăpîn pe 
soarta sa. Profundul nostru demo
cratism socialist își găsește aci o 
înaltă expresie. Tocmai aceasta 
(Conferă dezbaterilor o deosebită 
profunzime, seriozitate și le aduce 
in atenția unui popor întreg. 
Examinarea problemelor de plan 
sau de buget n-are nimic din- 
tr-un sec colocviu financiar, ci 
prilejuiește în Marea Adunare 
Națională o dezbatere vie, animată, 
urmărită cu interesul pe care-i 
determină problematica izvorită 
din adincurile vieții noi, socialiste. 

Un tinăr îmbrăcat cu grijă se 
Îndreaptă cu pas sigur spre tri
bună. Privește sala o clipă, jenat, 
de reflectoarele cinematografiei, 
și apoi vorbește.~ Calm, cu com
petență, se referă la importante 
probleme economice, face apre
cieri cu privire la bugetul țării, 
dă sugestii privind activitatea u- 
nor ministere... Cine este tînărul 
acesta l Este un oțelar. Numele 
lui este binecunoscut pentru că la 
noi celebritatea nu-i apanajul 
feciorilor de bani gata, ci se cu
cerește la marele examen al mun
cii. Este Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste.

Spre sfîrșitul cuvîntării lui a 
rostit niște cifre : 8.000 tone fontă, 
9.000 tone o(el, 38.000 tone la
minate... Sînt produsele peste plan 
pe care hunedorenii le vor da în 
1962.

Dezbaterea continuă. Trec pe la 
tribună mulți deputați ai Marii 
Adunări Naționale. Probleme de 
seama ale economiei naționale 
sînt amplu expuse, se rostesc pă
reri judicioase, se exprimă mîn- 
dria pentru succesele obținute 
pînă acum și încrederea în victo
riile de mîine ale poporului nos
tru condus de partid. Te simți în 
mijlocul vieții tumultuoase, fiecare 
vorbitor aduce ceva din freamătul 
muncii, al preocupărilor creatoare 
ale poporului, din optimismul pe 
care îl inspiră luminoasa perspec
tivă a viitorului socialist. Un vor
bitor vestește că doar în regiunea 
Ploiești s-au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 
160.000.000 lei. Cu o dulce vorbă 
moldovenească, altcineva comuni
că că în 1961 în regiunea lași 
oamenii muncii au primit cu 43 
la sută mai multe apartamente 
decîf în anul precedent. Ministe
rul Minelor și Energiei Electrice 
anunjă că minerii vor da peste 
plan pînă la sfîrșitul anului 440.000 
tone cărbune.

Vorbește o femeie încă fînără, 
cu un glas energic și cu priviri 
inteligente. Frazele ei răsună vi
guroase în incinta marelui for, 
impunîndu-se atenției generale. 
Este o țărancă colectivistă — Cojo- 
caru Gherghina. Ea își expune 
punctul de vedere cu privire la 
importantele probleme de pe or
dinea de zi căci simte și pe ume
rii ei răspunderea pentru trebu
rile )ării... Emoționează, asculfîn- 
d-o, mai ales certitudinea ei în 
frumusețea zilei de mîine, încre
derea în viitor, convingerea pro
fundă că ceea ce este astăzi doar, 
cifră de plan va fi curînd reali
tate vie.

Intr-o pauză, tînărul deputat Ion 
Cruciac, mecanic la depoul C.F.R. 
Sibiu, îmi mărturisea că ' ' 
rea la care asistă este 
toare.

— în sala aceasta, 
țara întreagă își chibzuiește ziua 
ei de mîine...EUGENIU OBREA

Succese ale mânerilor270 de trenuri, avind fiecare cite 50 de vagoane de mare capacitate, se pot incărca cu cărbunele extras pînă acum peste prevederile planului pe anul 1961 de către minerii din întreaga țară. Cantitatea de cărbune scoasă la suprafață în decurs de numai o săptămină de la data îndeplinirii planului a fost mai mare decît producția pe o lună întreagă din anul 1938.

Minerii din industria carboniferă au depășit cu 2,3 la sută productivitatea stabilită pe întregul an. Pe seama creșterii acestui important indice s a obținut mai mult de jumătate din sporul de producție realizat în anul 1961. A fost îndeplinită de asemenea și sarcina de reducere a prețului de cost, realizîndu-se economii suplimentare în valoare de aproximativ
Pentru oțelăriile

omitetul orășenesc U.T.M. 
lași, a desfășurat o susținu
tă muncă de îndrumare a 

organizațiilor de bază U.T.M. din 
orașul lași pentru mobilizarea tine
rilor la colectarea fierului vechi 
pentru oțelării.

In cadrul adunărilor generale 
U.T.M. s-a arătat tinerilor impor
tanța economică a acestei acțiuni.

De la începutul anului și pînă 
acum tinerii din orașul lași au co
lectat și frimis oțelăriilor patriei

18.000.000 lei.(Agerpres)

Adunări Naționale
Foto : AGERPRES

dezbate- 
însufleți-

tovarășe,

patriei
peste 1.800 tone fier 
această acțiune s-au evi-

noastre, 
vechi. In 
dențiat organizațiile U.T.M. de la 
Atelierele de reparat material 
rulant, Complexul C.F.R., Între
prinderea 1 și 3 construcții, școlile 
medii nr. 6 și 7 ca și pionierii și 
școlarii din școlile de 7 ani nr. 22, 
6 și 11. GH. MOISĂ 

activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Iași

Cursuri de ridicarea calificării profesionaleComitetul oră- în colaborare cu comitetele sindicatului O- nești dau o importanță deosebită ridicării continue a calificării profesionale a tinerilor muncitori, care lucrează la noile obiective industriale de pe Valea Trotușului.Astfel, au fost organizate 96 cursuri de ridicare a cunoștințelor profesionale la care

Anul acesta, șenesc U.T.M., participă un număr mare de muncitori, dintre care aproape 3.900 de tineri. Pentru buna funcționare a acestor cursuri s-au pus la dispoziție săli spațioase și un bogat material bibliografic existent în bibliotecile tehnice de pe lîngă întreprinderi și șantiere.GH. GORUN
lăcătuș

Economii prin inovațiiLa cabinetul tehnic al Fabricii de țevi din Roman au fost înregistrate de la începutul anului și pînă a- cum peste 223 propuneri de inovații și raționalizări dintre care 106 se aplică deja în procesul de producție iar 179 sînt acceptate experimental.Economiile postcalculate se

cifrează la 2.500.000 lei iar cele antecalculate la 1.151.795 lei.Printre tinerii care au propus pînă acum un mare număr de inovații si raționalizări se numără și Stegan Trăi- staru, loan Spulber. Romeo Munteanu etc.EMIL AVADANII 
laminorist

„Marca fabricii^
un titlu de mîndrieși firesc, anul 1962,cude de

um e pentru sarcinile de plan ale fabricii noastre au sporit multCunoașterea cu 6 luni zile mai înainte a cifrelor plan pe anul 1962 a permis conducerii tehnico-administra- tive să organizeze din vreme studierea cifrelor de plan. A- cest studiu a creat posibilitatea să se descopere noi rezerve interne care, aplicate în producție, vor aduce o contribuție însemnată la îmbunătățirea activității economice a întreprinderii noastre.De exemplu, in cadrul măsurilor tehnico-organizatorice stabilite pentru anul viitor a fost prevăzută reorganizarea procesului de fabricație pe sisteme de confecții și sisteme de tălpuire. Acest procedeu a și fost aplicat iar rezultatele obținute dovedesc e- ficiența lui. Muncitorii se vor specializa pe un anumit produs asigurând în acest fel creșterea continuă a calității.Principalul obiectiv ce stă în fața noastră în anul viitor îl constituie îmbunătățirea continuă a calității încălțămintei. Strîns legat de acest lucru, s-a făcut o largă popularizare a sarcinilor de plan cu scopul cunoașterii lor de către toți muncitorii, inginerii și tehnicienii din cadrul întreprinderii noastre. Acest mis ca cele mai puneri, făcute cu baterii cifrelor de refere la îmbunătățirea finisării încălțămintei, tea propunerilor ră la folosirea adecvați coloranți tușare, la folosirea turi în funcție de materialul respectiv (piele cu față corectată sau naturală). Aplicarea acestora în procesul de producție va duce desigur la creșterea calității încălțămintei. In zilele care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului vom accelera încheierea contractelor cu furnizorii noștri pentru a asigura baza materială necesară îndeplinirii ritmice a sarcinilor planului de producție.Anul acesta au fost instalate 3 linii tehnologice noi care

vor intra total în funcțiune încă din primele zile ale anului viitor. Tehnicitatea înaltă cu care se lucrează la aceste linii tehnologice presupune și o calificare mai bună a tinerilor muncitori. în acest scop avem in vedere organizarea de cursuri de ridicare a calificării în care să fie cuprinși toți muncitorii care vor lucra la aceste linii. încadrarea lor în cursuri de ridicarea a calificării șe va face ținînd cont
Pregătiri 

pentru producția 
anului viitor la Fabrica 

de încălțăminte 
„DurabiT-Timișoara

primele 11 luni ale anului rezultate deosebite. Au fost realizate economii în valoare de 350.000 lei. Folosind mai bine materia primă prin îmbinarea corectă a tiparelor la croit, s-a economisit piele și talpă din care au fost confecționate peste 14.000 perechi încălțăminte peste plan. întreprinderea a obținut un beneficiu peste plan (numai în 10 luni) în valoare de 715.000 lei.O contribuție de seamă la toate aceste rezultate au a- dus-o și brigăzile de producție ale tru tineretului. De anul 1962 aceea pen-comitetulGHEORGHE
inginer-șef

BOIA

fapt a per- multe pro- ocazia dez- plan, să seMajori ta- se refe- celor mai pentru rede apre-

de fazele de operații precum și de cunoștințele fiecăruia.în această direcție un rol însemnat revine organizației U.T.M., care va trebui să îndrume birourile organizațiilor de secții în vederea mobilizării și antrenării tinerilor pentru a urma aceste cursuri. De asemenea, comitetul U.T.M., va urmări ca tematicile cursurilor să cuprindă lecții legate direct de însușirea noilor procedee tehnologice pe care le ridică liniile tehnologice recent date în funcțiune. Pe baza celor constate, prin sondajele pe care le vom efectua lunar, se vor lua măsuri atît în vederea îmbunătățirii tematicilor cit și a metodelor de predare a lecțiilor. Tot în sprijinul ridicării cunoștințelor profesionale comitetul U.T.M. va acorda mai multă atenție și altor forme specifice tineretului de ridicare a calificării: studierea literaturii tehnice, schimburi periență, organizarea ferințe și altele.Pentru aceasta ne nem înființarea în fiecare brigadă de producție a tineretului a cite unui cerc de studiere a literaturii tehnice. De asemenea lunar, cu ajutorul cabinetului tehnic, vor fi prezentate conferințe tehnice cu teme legate de problemele procesului de producție.Prin eforturi comune colectivul nostru a dobîndit pe

CORNEL PĂSULA 
secretar al comitetului U.T.M., 

Fabrica de încălțăminte 
„Durabil"-T imișoara

ÎN VACANȚA
Pentru elevii bucureștenir-, i în această vacanță de 

\ iarnă pionierii și elevii 
din Capitală vor petre

ce zile minunate. De 
lucru s-a îngrijit din 1 
Comitetul orășenesc U. 

colaborare cu

acest 
vreme 
T. M. i altecare, în 

instituții, a luat măsuri pen
tru organizarea a numeroase 
activități deosebit de atractive.

Cum excursiile pentru cu
noașterea bogățiilor și frumu
seților patriei sînt atît de în
drăgite de elevi, să începem cu 
ele. Se vor organiza excursii 
pe Valea Prahovei, în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, la 
Lacul Roșu, pe Valea Oltului 
etc. Drumul excursioniștilor 
va trece prin centre industria
le și prin locuri pitorești ale

patriei. Astfel, una din ex
cursii va străbate frumosul ți
nut al Moldovei, tretind prin 
Săvinești unde se află Uzina 
de fire și fibre sintetice. Ex
cursiile, la care vor participa 
peste 23.000 de pionieri și elevi 
(clasele IV—XI) din Capitală, 
se vor organiza atît la nive
lul raioanelor, cit și pe 
școli. Astfel, Comitetul raio
nal U.T.M. 23 August organi
zează o excursie pe Valea 
Prahovei cu peste 950 de pio
nieri și elevi; Școala medie 
nr. 22, o excursie de 5 zile 
cu 160 elevi la Sinaia, Pre
deal, Brașov.

Și pe pionierii și elevii care 
rămîn în oraș îi așteaptă zile 
plăcute. Pentru ei se orga-

Program variatTG. MUREȘ (de la corespondentul nostru)Pentru perioada vacanței de iarnă, organizațiile U.T.M. din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au inițiat numeroase acțiuni educative la care vor participa elevi ai școlilor medii și profesionale. In aceste zile se vor organiza excursii, vizite în întreprinderi, în gospodării colective fruntașe, întîlniri ale pionierilor și școlarilor cu activiști de partid și de stat.Pe tot timpul vacanței în regiune funcționează 9 cluburi pentru elevii școlilor medii.Tot în zilele vacanței se vor desfășura fazele comunale și intercomunale și raionale ale tradiționalului concurs cultu-

ral-artistic al pionierilor școlarilor, la care vor participa, în acest an, circa 60.000 de mici artiști amatori.La Tg. Mureș, Reghin, Tîr- năveni, Odorhei, Miercurea Ciuc și în alte orașe din regiune se vor organiza carnavaluri pionierești. La Tg. Mureș și în alte localități se vor amenaja orășele ale copiilor.In numeroase întreprinderi, școli, case ale pionierilor se va organiza sărbătoarea pomului de iarnă.O bogată activitate se vc desfășura la toate casele pionierilor. Astfel, aici se vor organiza adunări cu temă închinate zilei de 30 Decembrie, precum și diferite activități cultural-educative.

la școala 
belșugului

zootehnic veterinar și un cerc de ingine-
Nu de mult în comuna Bălteni, raionul Vaslui, s-a deschis învățămîntul agrozootehnic de masă. în cadrul G.A.C. din comună funcționează un cerc condus de medicul Dămăceanu Victor agrotehnic condusrul agronom Proca Boris. Ambele cercuri cuprind un număr de peste 100 de cursanți: brigadieri, șefi de echipe, precum și alți colectiviști printre care un număr însemnat de tineri.Lecțiile predate, ca : „Creșterea șeptelului de animale* și „Cum se pot obține 5000 kg. porumb-boabe la ha pe terenurile neirigate", au stîr- nit un viu interes în rîndul cursanților. în scopul exemplificării noțiunilor teoretice, membrii cercurilor au asistat la interesante demonstrații practice.

NICOLAE FIL1MON
corespondent voluntar

Despre agrotehnica 
porumbului

Cei 60 de colectiviști tineri și irirstnici urmăresc cu aten
ție expunerea, își notează tot 
ce li se pare mai interesant. 
Vorbind clar, curgător, in
ginera agronom Virginica Hu- 
nea predă lecția despre cultura 
porumbului. Din tind în tind 
ea întregește lecția cu exemple 
din gospodăria colectivă Ne- 
gureni, regiunea Dobrogea. 
Aici lucrează ea, de aici sînt 
și cursa nții. Gospodăria va în- 
sămînța în anul 1962, 671 de 
hectare cu porumb. Pe SO de 
hectare din această suprafață, 
colectiviștii și-au propus să 
obțină cite 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar. Va fi nevoie 
de lucrări făcute ca la carte, in condiții optime. Despre 
ceasta le vorbește inginera 
gronom cursanților săi. Și 
ascultă, notează, învață, 
pregătesc temeinic pentruîn anul care vine să smulgă 
pămîntului roade cit mai bo
gate.

a- 
a- 
ei

Se
ca

B. COSTEA

propu-
de ex- de con-

(Continuare în pag. a 4-a)

nizează camavale, revelioa- 
ne, reuniuni, focuri de tabără, 
concursuri cultural-artistice și sportive, concursuri „Drumeții veseli", serbări școlare la 
care vor fi invitați să parti-AUREL GEORGESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Bogată
uit așteptata vacanță de 

iarnă, așadar, a sosit1 
In vacanță sportul ocu

pă un loc de frunte. Veștile 
primite din diferite re
giuni ale țării ne vorbesc 
despre numeroasele inițiative 
pe care le-au avut comitetele 
regionale U.T.M. în colaborare 
cu secțiunile de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor populare, 
pentru a asigura școlarilor — și pe timpul vacanței — o bo
gată activitate sportivă.

în regiunea Brașov, de pildă, 
vor ființa o serie de tabere de 
schi, printre care cele mai im
portante sînt cele de la Păltiniș (cu participarea repre
zentanților Școlii sportive de 
elevi din Sibiu) și Poiana Brașov (unde vor merge marea 
majoritate a elevilor din ora
șul de la poalele Tîmpei, în 
excursii zilnice).

Elevii din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară își vor

90 de pionieri de la școlile de 7 ani ni. 3 și 12 din Capitală au plecat într-o excursie de 5—6 zile pe Valea Prahovei. Iată-i pe cîțiva dintre ei scrutînd cu privirea drumul pe care urmează să urce spre înălțimile munților.Foto : GR. PREPELIȚA
activitate sportivă

amplasa principala lor tabără 
a vacanței de iarnă în pito
reasca stațiune de pe valea 
Mureșului — Toplița. Acolo se 
va putea practica schiul, săni- 
ușul și chiar... înotul, deoare
ce complexul sportiv din mar
ginea Topliței dispune și de 
un bazin cu apă termală (+24 
grade).

Cei mai pasionați sportivi 
din rîndul elevilor de la șco
lile din regiunea Banat vor 
avea de ales mai multe trasee 
și cabane, toate la fel de fru
moase : Poneasca, Bobda și Semenic. Totodată, organiza
țiile U.T.M. și conducerile șco
lilor din această regiune vor 
organiza excursii de mai multe 
zile la Cetatea oțelului Reșița, Herculane și barajul de la Văliug.

Printre elevii prezenți în di
ferite tabere de iarnă figurea
ză și cei din regiunea Bacău,

care au ales ca loc de desfă
șurare a activității sportive 
din vacanță, stațiunile de o- 
dihnă de pe valea Prahovei.

In aceste zile, la Predeal și 
Sinaia s-au stabilit un număr 
mare de reprezentanți ai 
Școlii sportive de elevi nr. 1 
din Capitală: 400! In cele două 
stațiuni, elevii acestei școli 
vor participa la un program 
complex alcătuit din excursii, 
vizite de obiective industriale, 
șezători, vor face schi, săniuș.

Tot pe Valea Prahovei și 
tot la Predeal au plecat și ele
vii Școlii profesionale de uce
nici „23 August" și grupul 
școlar profesional „Iosif Ran- 
gheț“. Elevii de la aceste școli 
— aproximativ 100 — vor avea 
la dispoziție condiții optime 
pentru practicarea schiului și 
săniușului, vor simți din plin 
frumusețea zilelor de vacanță.ST. SABINA



Lucrările sesiunii
Discuții la proiectul bugetului de stat 

planului de stat pe anul 1961

Marii Adunări Naționale
pe anul 1962 și la Darea de seamă asupra înfăptuirii 
și cu privire la planul de stat pe anul 1962

Raportul 
comisiei Economico-financiare 

prezentat de deputatul 
Manea MânescuRaportorul a subliniat că la baza întocmirii planului de stat și a proiectului de buget pentru anul 1962 au stat realizările bune obținute în 1961. Elaborarea cifrelor planului de stat cu 6 luni înainte de începerea anului a creat condiții pentru o temeinică fundamentare a proiectului de buget.Este de remarcat — a spus el printre altele — creșterea însemnată, de 12,6 miliarde lei, a veniturilor bugetare prevăzute în anul 1962 față de 1961 ; în ultimii trei ani creșterea medie anuală a fost de circa 6 miliarde lei. Aceasta constituie încă o dovadă a ritmului rapid în care se dezvoltă economia țării în plin avînt.Analiza structurii veniturilor bugetului arată că partea co- vîrșitoare a resurselor — 94,4 la sută — provine din sectorul socialist al economiei, fapt care constituie încă o mărturie a dezvoltării și consolidării a- cestui sector în economia națională. Ponderea veniturilor ce se realizează din impozitele și taxele de la populație este în continuă scădere, și a- ceasta în condițiile creșterii veniturilor bănești ale populației.Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a socialismului, proiectul de buget pe anul 1962 prevede suma de 49,5 miliarde lei pentru finanțarea economiei naționale, adică 63,6 la sută din totalul cheltuielilor.Sume însemnate, în creștere față de anul 1961, sînt prevăzute pentru punerea în aplicare a măsurilor luate de partid și guvern pe linia ridicării nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Astfel, în anul 1962 se prevede sporirea veniturilor bănești ale populației cu peste 6 miliarde lei. Pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, culturii, științei, ocrotirii sănătății oamenilor muncii, prevederilor sociale, culturii fizice și sportului, bugetul prevede suma de cca. 17 miliarde lei, echivalentă cu volumul întregului buget aprobat pe anul 1950. în afara acestor cheltuieli so- cial-culturale, se mai prevede utilizarea unei sume de peste 3,4 miliarde lei pentru noi construcții de locuințe, școli, cămine și cantine studențești, laboratoare de cercetări, spitale, policlinici, case de nașteri, cinematografe, case de o- dihnă și altele.Comisia Economico-financia- ră a Marii Adunări Naționale, analizînd proiectul bugetului de stat pe anul 1962, prezentat de către Consiliul de Miniștri, constată că prevederile lui asigură fondurile bănești necesare îndeplinirii sarcinilor planului de stat pe anul 1962.în continuare, în raport se arată că acumulările bănești din cote părți de beneficii și impozit pe circulația mărfurilor de la întreprinderile și organizațiile socialiste se ridică

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Roșu 

(regiunea Bacău)Realizările obținute de oamenii muncii din țara noastră pînă în prezent, perspectivele care se deschid în anul 1962 — al treilea an al planului de 6 ani — demonstrează ce posibilități de progres rapid se deschid în fața patriei noastre socialiste.După ce a înfățișat dezvoltarea impetuoasă a regiunii în ani! puterii populare, vorbitorul s-a referit îndeosebi la unele probleme legate de realizarea planului de investiții.în cursul anului 1961 regiunea Bacău a avut un volum de investiții care s-a ridicat la 2,15 miliarde lei. Faptul că soluțiile tehnice pentru noile obiective industriale și social- culturale se stabilesc cu consultarea organelor locale de partid și de stat a făcut ca fondurile de investiții să fie folosite cu mai mare eficacitate, alegîndu-se amplasamente și Variante de proiectare mai corespunzătoare. Astfel, pentru complexul de industrializarea lemnului de la Bacău s-a ales un amplasament în zona industrială a orașului, în apropierea surselor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, canalizare etc. Pe baza propunerilor făcute la discutarea în faza proiectului de ansamblu, acest obiectiv se poate realiza cu o economie de peste 1,5 milioane lei față de soluțiile prezentate. Asemenea exemple pot fi date și cu privire la alte obiective și în mod deosebit la cele începute în ultimul timp.Organizațiile de construcții și montaj au obținut importante economii de fonduri bănești și materiale prin reducerea costului de deviz a lucrărilor. Sursa principală a economiilor realizate o constituie reducerea consumurilor specifice de materiale și mai 

la suma de 43,8 miliarde lei, adică 55,5 la sută din totalul veniturilor bugetare.Acest volum însemnat de a- cumulări are la bază sarcina de creștere a producției industriale pe anul 1962 cu 13,5 la sută, de reducere a cheltuielilor de producție și de circulație cu 4 miliarde lei, de creștere a productivității muncii în toate ramurile economiei naționale, de îmbunătățire a calității produselor. Veniturile prevăzute din acumulări pot fi realizate și chiar depășite, deoarece în toate ramurile economiei naționale există rezerve însemnate. Comisia economico-financiară a constatat că s-a îmbunătățit corelația între indicatorii de producție și indicatorii financiari, fapt care a influențat în mod pozitiv rezultatele activității economico-financiare a întreprinderilor.în anul 1961 utilizarea mijloacelor circulante de către întreprinderi și organizații e- conomice s-a îmbunătățit simțitor, reflectînd progresele obținute în organizarea producției și circulației mărfurilor, în unele întreprinderi însă volumul imobilizărilor se menține la un nivel ridicat. Este necesar ca ministerele, comitetele executive ale sfaturilor populare să ia măsuri concrete pentru readucerea în circuitul economic a acestor valori imobilizate.Comisia economico-financiară consideră necesar ca Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării și Banca’ de Stat să propună măsurile ce trebuie adoptate pentru ca întreprinderile să poată valorifica într-un mod mai operativ unele stocuri de materii prime și materiale. Pentru a- sigurarea îndeplinirii și depășirii veniturilor prevăzute în buget, trebuie acordată în continuare atenție bunei organizări a muncii și producției, precum și gospodăririi mijloacelor materiale și bănești ale întreprinderilor.Comisia Economico-financiară a Marii Adunări Naționale, propune aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 1962 de către Marea A- dunare Națională. De asemenea, propune să se aprobe contul general de execuție a bugetului pe 1960 la venituri în sumă de 58,171 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 55,423 miliarde lei. cu un excedent de 2,748 miliarde lei.Planul dezvoltării economiei naționale și bugetul de stat pe anul 1962 au fost întocmite pe baza indicațiilor și sub directa îndrumare a conducerii partidului și au la bază Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.Ne exprimăm convingerea că oamenii muncii, sub conducerea înțeleaptă a partidului, vor îndeplini și depăși sarcinile prevăzute în planul și bugetul de stat pe anul 1962, a- ducînd o contribuție de seamă la desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.

buna gospodărire și folosire a acestora.Rezultatele pozitive obținute în regiunea noastră în domeniul construcțiilor se dato- resc faptului că constructorii de pe șantiere au muncit mai bine, conducerile șantierelor au organizat mai judicios de- cît în anii precedenți locurile de muncă, aprovizionarea cu materii prime și materiale și mecanizarea lucrărilor de construcții, iar organele locale de partid și de stat s-au preocupat mai îndeaproape de această Importantă problemă.Trebuie arătat însă că și în acest an unele obiective nu au putut fi puse în funcțiune la termen din cauza întîrzierilor în proiectare și în livrarea unor utilaje. La stația de epurație Jevreni din cadrul Combinatului de cauciuc sintetic Onești, de exemplu, lucrările ar fi putut fi terminate pînă la sfîrșitul acestui an dacă Iprochim ar fi predat proiectele la termenele stabilite.Același lucru trebuie spus și despre I.S.C.A.S. București, care a predat CU întîrziere documentațiile pentru locuințele și pentru spațiile comerciale de la Onești și Piatra Neamț. întîrzierile nu numai că au dus l-a nerespectarea termenilor de dare în funcțiune a obiectivelor respective, dar au creat greutăți în desfășurarea ritmică a lucrărilor de construcții.Nu au fost înlăturate nici defecțiunile în ce privește calitatea unor proiecte. Elanul constructorilor și montorilor s-ar fi concretizat în mai mare măsură în scurtarea termenelor de execuție dacă unele întreprinderi ar fi respectat obligațiile contractuale de livrare a utilajelor.în anul 1962 regiunii Bacău i-au fost alocate un volum de investiții de peste 2,2 miliarde lei, care va asigura un 

ritm rapid de construcții și darea în producție a unui număr însemnat de no! obiective industriale, cum sînt: Combinatul de cauciuc sintetic O- nești, Combinatul de îngrășăminte azotoase Roznov, Fabrica de rolan de la Săvi- nești, Combinatul de industrializarea lemnului de la Co- mănești, turbine termo și hidroenergetice cu o putere instalată de 200 Mw și peste 3.000 de apartamente.Este foarte just ceea ce s-a subliniat aici că problema esențială a planului de investiții este punerea în funcțiune a capacităților de producție la termenele stabilite. Noi vom mobiliza toate forțele pentru realizarea acestei sarcini.Trebuie să arăt că mai sînt unele obiective — ca de pildă C.I.L. Comănești — care nici pînă în prezent nu au fost a- sigurate cu documentația necesară și nu s-au contractat utilajele pentru ele.Problemele ridicate pot fi în întregime rezolvate dacă tovarășii Mihail Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Mihai Suder, ministrul Economiei Forestiere, și Bujor Almășan, ministrul Minelor și Energiei Electrice, precum și C.S.C.Â.S. și institutele centrale de proiectare vor sprijini mai mult eforturile constructorilor, asigurînd șantierele cu documentație de calitate și la termene stabi
Cuvîntul deputatului 

Ștefan Tripșa 
(regiunea Hunedoara)Arătînd că atît darea de seamă cu privire la Planul de Stat, cît și raportul referitor la proiectul de Buget pe anul 1962 au înfățișat un bilanț de importante realizări dobîndite de poporul nostru muncitor sub conducerea partidului, vorbitorul s-a referit la roadele politicii de industrializare socialistă a țării. Hunedoara noastră — a spus el — puternic centru siderurgic al țării, tot ce s-a înfăptuit aici, începînd cu refacerea și modernizarea vechilor secții și terminînd cu darea în exploatare, în ultimii ani, a noilor obiective siderurgice, constituie o ilustrare cît se poate de grăitoare tocmai a acestei politici înțelepte a partidului și guvernului.Noi sîntem mîndri că ni s-a încredințat conducerea și folosirea unor agregate moderne și ne simțim datori să le îngrijim, să le folosim la întreaga lor capacitate. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, harnicul nostru colectiv desfășoară o activitate susținută pentru folosirea cît mai bună a capacităților de producție prin introducerea și extinderea tehnicii noi. Secția nouă de furnale, de pildă, construită la un înalt nivel tehnic, a făcut ca producția de fontă a întregului combinat să crească în 1961 de 2,3 ori față de 1955. Colectivul acestei secții s-a preocupat îndeaproape de perfecționarea instalațiilor și utilajelor. Pe baza folosirii unei noi tehnologii de fabricare a fontei se obțin economii anuale de circa 50 milioane lei, în mare parte prin reducerea consumului specific de cocs cu 10 la sută. Colectivul de oțelari a conceput și realizat cu forțe proprii mărirea unui cuptor Martin de la 185 tone la 360 tone. Aceasta a făcut posibil ca în 6 luni de funcționare să se obțină un spor de producție de 22.200 tone oțel, realizîndu-se în același timp economii la regie, combustibil și material refractar de aproape 3.000.000 lei.Pentru fiecare furnalist, oțe- lar și laminator, pentru fiecare secție a marelui combinat — a arătat în continuare vorbitorul — calitatea este pe primul plan. Drept rezultat, anul acesta, declasatele la fontă s-au redus cu peste 40 la sută. Au scăzut simțitor rebuturile la producția de oțel și laminate față de anul 1960. Mai sînt însă multe de făcut pentru a îmbunătăți calitatea

Cuvintul deputatului 
Constantin Nistor 

(regiunea Iași)După ce a vorbit despre succesele obținute în dezvoltarea industrială a regiunii Iași, vorbitorul a înfățișat tabloul transformărilor profunde ce au avut loc și în viața satelor din regiunea Iași.Ca urmare a progreselor făcute în colectivizarea agriculturii, în mecanizarea lucrărilor agricole, a arătat vorbitorul, au fost obținute rezultate bune în creșterea producției, în sporirea contribuției regiunii Iași la fondul central al statului și la ridicarea continuă a nivelului de viață al țărănimii. Astfel, gospodăriile colective din regiunea Iași au obținut cu 20 la sută mai mult grîu la hectar decît în anul trecut, cu 42 la sută mai mult porumb, cu 31 la sută mai multă floarea-soarelui și cu 19 la sută mai multă sfeclă de zahăr. Cu toate acestea recoltele obținute nu sînt încă la nivelul posibilităților existente în regiune. Una din sarcinile cele mai importante în agricultura regiunii este organiza

lite, precum și cu utilajele necesare.în continuare vorbitorul s-a ocupat de pregătirile pentru îndeplinirea planului de producție pe anul 1962. Arătînd printre altele că majoritatea întreprinderilor din regiune au încheiat contracte atît pentru aprovizionarea tehnico- materială cît și pentru desfacerea producției, el a subliniat că unele întreprinderi vor întâmpina greutăți în realizarea ritmică a planului dacă ministerele beneficiare nu vor urgenta încheierea contractelor cu aceste întreprinderi. Tovarășul Alexandru Sencovici, ministrul Industriei Ușoare, trebuie să aibă în vedere că întreprinderile industriei ușoare, de pildă, au contractat pînă în prezent numai o mică parte din producția Uzinei de fire sintetice din Săvinești.Vreau să asigur Marea Adunare Națională — a spus în încheiere vorbitorul — că oamenii muncii din regiunea Bacău, alături de întregul popor, animați de un înalt spirit patriotic, de dragoste fierbinte față de partid, vor munci cu și mai multă însuflețire pentru a-și aduce contribuția la îndeplinirea și depășirea planului de stat, pentru ca patria noastră dragă să devină mai bogată și mai puternică, iar viața oamenilor .muncii mai frumoasă și mai fericită.

produselor. Atenția noastră trebuie să se îndrepte și mai mult spre reducerea impurităților nemetalice, a suflurilor, spre îmbunătățirea aspectului exterior al lingourilor. Pentru aceasta vom pune un accent deosebit pe însușirea fabricației a noi calități de oțeluri, pe modernizarea actualelor procese tehnologice, fără a neglija controlul asupra dozării, elaborării și turnării oțelului.După ce a arătat că există numeroase rezerve pe care colectivul Combinatului se angajează să le valorifice rațional pentru ridicarea rentabilității întreprinderii, vorbitorul a spus: Dorim ca in anul ce vine sprijinul pe care ni-1 acordă Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să fie mai calificat, mai operativ, mai concret. El trebuie să asigure prin organele sale o aprovizionare ritmică și de calitate cu fier vechi, feroaliaje și piese de schimb, rezolvînd și problema dotării oțelăriilor cu aparatură de măsură și control atît de necesară conducerii în bune condițiuni a proceselor tehnologice.Așa cum s-a arătat în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, anul viitor în Hunedoara se vor da în funcțiune noi obiective industriale de mare însemnătate economică. Este de datoria constructorilor să acorde toată atenția acestor lucrări, predîndu-le siderurgiștilor la termenele planificate și în cele mai bune condițiuni. Nouă ne revine în schimb sarcina să ne ocupăm de pregătirea cadrelor ce vor conduce noile a- gregate.în încheiere, vorbitorul a spus: Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1962, colectivul combinatului nostru s-a angajat să dea peste sarcinile anului viitor 8.000 tone fontă, 9.000 tone oțel și 28.000 tone laminate. Siderurgiștii hunedoreni sînt pe deplin convinși că în felul acesta vor contribui la traducerea în viață cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului, la creșterea bunăstării materiale a oamenilor muncii, la înflorirea patriei noastre. Toate acestea mă fac să votez cu toată încrederea proiectul Bugetului de Stat pe anul 1962, prezentat Marii Adunări Naționale spre dezbatere.

rea unei largi acțiuni de combatere a eroziunii solului, în- trucît valorificarea rațională a acestor terenuri erodate constituie o foarte mare rezervă pentru creșterea producției a- gricole. în acest scop s-a întocmit un plan unic pe regiune, la realizarea căruia participă țărani colectiviști, cadre tehnico-inginerești și conducerile unităților agricole socialiste,Vorbitorul a subliniat că programul de dezvoltare economică și social-culturală a regiunii Iași, aprobat de conducerea partidului, a fost primit cu multă bucurie și entuziasm de muncitorii, țăranii și intelectualii din regiune. Oamenii muncii din regiunea Iași sînt hotărîți să muncească cu abnegație și perseverență pentru a răspunde prin fapte grijii deosebite a partidului.Vorbitorul s-a ocupat în continuare de avîntul construcțiilor de locuințe în regiune. Pentru anul 1961 au fost prevăzute 1.668 aparta

mente, adică cu 43 la sută mai mult decît anul trecut. Ca urmare a măsurilor luate s-a reușit ca, în acest an, termenele de execuție și de predare a locuințelor să fie respectate în condiții mai bune față de anii anteriori.Deși activitatea în domeniul construcțiilor s-a îmbunătățit simțitor față de anii trecuți, mai avem încă unele deficiențe. Datorită costului încă ridicat al elementelor prefabricate și a cheltuielilor mari de transport de la fabrica din Roman, prețul de cost pe a- partament din elemente prefabricate a fost depășit cu 2.800 lei. Va trebui să acordăm o a- tenție și mai mare reducerii prețului de cost, cu atât mai mult cu cît pentru anul viitor au fost alocate pentru construcția de locuințe peste 93.000.000 lei, adică de 2 ori și jumătate mai mult decît în1959.Deși în realizarea planului de execuție a construcțiilor am avut un sprijin mai substanțial din partea organelor centrale, totuși întâmpinăm încă în această direcție unele greutăți care împiedică respectarea termenelor de dare în folosință a unor obiective. Așa, de exemplu, pentru avizarea sarcinilor de proiectare privind canalizarea orașelor Iași și Pașcani, avizul C.S.P. a durat aproape 4 luni de zile. Lucrările privind regularizarea rîului Bahlui, care au fost înaintate la 13 ianuarie, au primit avizul C.S.A. abia la 21 aprilie, iar aceeași lucrare a stat la Ministerul Agriculturii de la 3 iunie pînă la 27 octombrie.Ținînd seama de volumul mare de investiții ce urmează a fi înfăptuit în regiunea și orașul Iași, așa cum se arată în darea de seamă cu privire la planul de stat pe 1962, ne revin sarcini importante în direcția îmbunătățirii muncii
Cuvîntul deputatului 
Nicolae Ărmencoiu 

(orașul București)Vorbitorul a subliniat rolul însemnat pe care îl au în realizarea sarcinilor de plan institutele de proiectare și cercetare. In anii puterii populare — a spus el — au luat ființă și s-au dezvoltat puternice organizații de proiectare și cercetare în toate ramurile economiei naționale. Cadrele de proiectanți se călăuzesc în activitatea lor după indicațiile date de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej potrivit cărora nivelul tehnic și eficacitatea economică trebuie să constituie criteriile principale în soluționarea diferitelor probleme puse de construcția noilor obiective. Pe baza proiectelor întocmite, în țară s-au realizat o serie de obiective industriale la nivel tehnic ridicat. în ramura construcțiilor de mașini s-au realizat o serie de progrese importante pe linia îmbunătățirii calității mașinilor și utilajelor. Un număr din ce în ce mai mare din produsele noastre sînt la nivel tehnic corespunzător celor mai bune tipuri din străinătate.La proiectele elaborate s-a urmărit introducerea proceselor tehnologice și a utilajelor moderne, reducerea volumului construcțiilor prin amplasarea unor utilaje în aer liber, folosirea mai rațională a terenului de construcție și a materialelor locale.După ce a citat cîteva exemple, vorbitorul a spus : Trebuie menționat și faptul că proiectanții se preocupă în permanență să îmbunătățească soluțiile date la fazele anterioare. în vederea creșterii eficacității economice a obiectivelor proiectate. La I.S.P.E. în primele 11 luni ale anului în curs s-a reușit ca prin îmbunătățirea soluțiilor de proiectare să se realizeze față de sumele aprobate la fazele anterioare, economii de investiții de circa 73 milioane lei, la IPROMET 41 milioane lei, iar la IPROCHIM 57 milioane lei. Datorită unei munci susținute s-a reușit ca pînă la 30 noiembrie anul curent, să se depună la C.S.P. de 4 ori mai multe proiecte decît la aceeași dată a anului trecut.Cu toate acestea, așa cum a arătat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, nu în toate cazurile institutele de proiectare au reușit să asigure cu documentație în bune condițiuni și în termen șantierele de con
Cuvîntul deputatului 

Emeric Szabo 
(regiunea Crișana)Partidul și guvernul acordă o mare atenție dezvoltării a- griculturii noastre socialiste, în cadrul căreia un rol însemnat revine gospodăriilor de stat. în ultimii ani gospodăriile agricole de stat, ca urmare a înzestrării lor cu un număr mare de tractoare, combine și alte mașini agricole, a încadrării cu un număr mare de ingineri și tehnicieni bine pregătiți, și-au sporit în mod simțitor producția vegetală și animală, a- ducînd o contribuție tot mai mare la formarea fondului central de produse agricole.Gospodăria de stat Valea lui Mihai, pe care o conduc, s-a dezvoltat an de an aducînd însemnate beneficii statului, în acest an, gospodăria a dat beneficii peste plan în valoa

de proiectare și de organizare a șantierelor. Considerăm că este necesar ca și organele centrale respective să-și îmbunătățească metodele de lucru, astfel îneît sprijinul primit din partea lor să fie mai substanțial și mai operativ.Rugăm Comitetul de Stat al Planificării să urgenteze avizarea planului de sistematizare a orașului Iași, contribuind în acest fel la crearea condițiilor necesare în vederea desfășurării normale a construcțiilor.In continuare vorbitorul s-a ocupat de bugetul Sfatului Popular regional pe 1962. Veniturile și cheltuielile înscrise în bugetul local — a spus el — însumează 742 milioane lei, ceea ce reprezintă față de bugetul aprobat pe anul 1961 o creștere de 16 la sută. Fondurile destinate finanțării planului local de investiții se ridică la aproape 200 milioane lei fiind cu cca. 20 la sută mai mari decît sumele aprobate pentru anul 1961. A- proape jumătate din aceste fonduri se vor folosi pentru construcția a 2.000 noi apartamente. Va începe amenajarea complexă a rîului Bahlui și a afluienților săi, ceea ce va asigura apărarea contra inundațiilor a circa 4.500 ha teren agricol, cît și a noii zone industriale a orașului.în continuare vorbitorul a înfățișat realizările obținute și sarcinile de viitor în domeniul comerțului, al gospodăririi și înfrumusețării orașelor și satelor regiunii. Oamenii muncii din regiunea Iași — a spus el în încheiere — sînt hotărîți să muncească cu elan sporit pentru realizarea sarcinilor prevăzute în Planul și Bugetul de Stat pe anul 196? adueîndu-și contribuția efectivă la îndeplinirea mărețului program stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R. pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.

strucții și montaj. Astfel, în urma unei analize efectuate la 144 de șantiere în luna septembrie a.c. s-a constatat că pe 25 de șantiere s-au predat cu întîrziere și incomplet, proiectele de execuție. Această deficiență a făcut ca unele organizații de construcții și montaj să aibă imobilizări de fonduri, să nu folosească rațional utilajul, să lucreze în asalt și să aibă întârzieri la darea în funcțiune a obiectivelor industriale. Datorită faptului că nu s-au adoptat întotdeauna soluțiile cele mai corespunzătoare iar evaluările au fost uneori insuficient fundamentate, au rezultat investiții mai ridicate decît valorile inițiale. Acestea provin și din cauză că unii proiectanți nu acordă suficientă atenție întocmirii devizelor, subestimează prețul utilajelor, încadrează necorespunzător articolele de deviz, omit trecerea unor lucrări și dotări.După ce a arătat și alte deficiențe existente în munca de proiectare și unele măsuri luate pentru înlăturarea lor, vorbitorul a subliniat puternica dezvoltare pe care au luat-o în țara noastră institutele de cercetări științifice și a citat o serie de exemple pozitive din munca acestora, relevînd printre altele că majoritatea temelor prevăzute în planul de cercetări au la bază convenții încheiate între institute și întreprinderi.în continuare vorbitorul a arătat că deși activitatea de cercetare științifică a fost îmbunătățită an de an, mai există unele deficiențe și în acest domeniu. Una din cele mai importante dintre ele o constituie aplicarea în producție într-un ritm prea lent a rezultatelor cercetărilor efectuate. O situație și mai nesatisfăcătoare o prezintă aplicarea în producție a cercetărilor realizate în cadrul institutelor tehnice ale Academiei. Cu ocazia avizărilor planurilor de cercetare tehnico-științifice pe 1962 de către Comitetul pentru tehnica nouă au fost eliminate o serie de paralelisme care existau în planurile de cercetări ale institutelor.în vederea realizării sarcinilor pe 1962, unitățile de proiectare și cercetare și-au mobilizat forțele pentru a ridica pe o treaptă superioară nivelul muncii lor avînd create toate condițiile necesare.

re de circa 900.000 lei. în felul acesta ea se situează în rindul acelor unități economice care și-au adus contribuția la realizarea și depășirea bugetului de stat pe anul 1961.O atenție deosebită a acordat consiliul gospodăriei noastre, sub îndrumarea organizației de bază, mobilizării eforturilor și inițiativei muncitorilor spre reducerea permanentă a cheltuielilor de producție, în scopul realizării unui preț de cost rit mai scăzut.Printre măsurile mai importante luate în acest scop, au fost extinderea mecanizării la semănatul, recoltatul și întreținerea culturilor, la pregătirea furajelor etc., anul acesta atingîndu-se cel mai mare coeficient de mecanizare de 

la înființarea gospodăriei. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin pentru anul 1962 conducerea gospodăriei a luat o seamă de măsuri. încă din toamnă ne-am îngrijit ca în- sămînțarea culturilor de pă- ioase să se facă în cele mai bune condiții agrotehnice și am introdus în sol semințe de înaltă productivitate. Ca urmare semănăturile de pe cele 1400 de ha au răsărit în întregime și au intrat bine în iarnă. Pentru culturile de primăvară s-au executat arături adînci de toamnă, s-au încorporat în sol mari cantități de îngrășăminte naturale și chimice, dîndu-se o atenție deosebită pregătirii terenului de pe care urmează a se obține 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată. De a- semenea au fost luate măsuri de asigurare a animalelor cu furajele necesare și adăposturi bune.Referindu-se la unele lipsuri existente în gospodărie, vorbitorul a spus printre altele : La noi abia în ultimul an s-a asigurat alimentarea cu apă a animalelor la două sec
Cuvîntul deputatului 

Dumitru Lupșe 
(regiunea Maramureș)însuflețiți de Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. lucrătorii forestieri din regiunea Maramureș au depus eforturi susținute pentru refacerea patrimoniului forestier, gospodărirea și valorificarea superioară și complexă a masei lemnoase, atît în exploatările forestiere, cît și în fabricile de cherestea.Datorită creșterii volumului de investiții destinate lucrărilor de împăduriri s-a reușit ca sarcinile trasate prin planul de stat pentru regiunea noastră să fie realizate și depășite. Inițiativa luată de lucrătorii forestieri de pe Valea Marei din regiunea noastră, sub lozinca : „Mai mult lemn de lucru din același volum de masă lemnoasă", a fost primită cu multă însuflețire, nu numai de către forestierii din Maramureș, ci și din celelalte regiuni ale țării. Prin aplicarea ei s-a reușit ca din masa lemnoasă planificată a se exploata în a- nul 1961 să se realizeze în plus o cantitate de 30.000 mc lemn de lucru.în scopul valorificării masei lemnoase din masivele pă- duroase ale regiunii noastre, an de an s-au făcut investiții însemnate pentru construirea de drumuri auto-forestiere. Numai în cursul anului acesta ne-au fost alocate aproape 14.000.000 lei pentru construirea instalațiilor permanente de transport, în lungime totală de 52 km.Cu toate rezultatele pozitive obținute în acest an — a arătat vorbitorul — unele întreprinderi forestiere din regiunea Maramureș nu au reușit să-și realizeze sarcina de reducere a prețului de cost și beneficiile planificate. Aceasta se datorește faptului că întreprinderile respective nu au descoperit și valorificat toate resursele interne, nu au urmărit

Cuvîntul tovarășului 
Bujor Almășan, 

ministru^ Minelor și Energiei ElectriceReferindu-se la darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, vorbitorul a arătat că la efortul întregului popor în construirea socialismului participă din plin muncitorii, inginerii și tehnicienii din minele, șantierele și uzinele aparținînd Ministerului Minelor și Energiei Electrice.Producția globală și marfă va fi depășită cu circa 2 la sută, se produce în1961 cu 17 la sută mai multă energie electrică decît în 1960. Succese deosebite au obținut minerii din industria carboniferă, care vor da peste plan pîna la sfîrșitul anului 440 mii tone cărbune. Datorită introducerii cu mai multă perseverență a mașinilor și mecanismelor s-a realizat sarcina de creștere a productivității muncii.Potrivit planului pe 1962 pentru ministerul nostru, producția globală va crește cu 16 la sută, cea de energie electrică — cu 18,5 la sută, de minereu de fier — cu 16 la sută, de cărbuni crește — cu 8 la sută. Astfel la unele produse se vor depăși nivelurile prevăzute pentru1962 în planul de 6 ani. Prețul de cost va fi redus cu 3,9 la sută, iar productivitatea muncii va crește cu 9,1 la sută .Pentru realizarea nivelurilor de producție arătate, în industria minieră am dat și vom da toată atenția realizării planului de deschideri și pregătiri miniere asigurînd o exploatare rațională a zăcămintelor și O eficiență economică ridicată.Trebuie să se acorde, de asemenea, toată atenția intrării în funcțiune a marilor consumatori, trecerii unor industrii pe consum de curent din sistemul energetic național, realizării și depășirii sarcinilor de electrificări rurale, în primul rînd prin introducerea energiei electrice în producția agricolă.Pentru anul 1962 au fost prevăzute sarcini deosebite pentru introducerea tehnicii noi, indici superiori de mecanizare a lucrărilor miniere. 

ții din cele cinci existente. La celelalte 3 secții avem încă serioase greutăți în alimentarea cu apă a animalelor, fapt care duce la creșterea prețului de cost al produselor și are consecințe negative asupra creșterii în greutate a animalelor.în legătură cu mica mecanizare, propunem ca Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii să extindă folosirea fondurilor alocate în acest scop și pentru alte lucrări neprevăzute cum sînt: mici depozite pentru furaje, șoproane, platforme de mașini, amenajarea de ateliere mici la secții, amenajarea de drumuri mai scurte, captarea urinei de grajd și altele. Propunem organelor în drept să finanțeze la timp turmele de bază în raport cu creșterea efectivului de animale.De asemenea, cerem să nu se mai întârzie finanțarea construcțiilor agricole. Sînt întru totul de acord cu proiectul Bugetului de Stat pe anul 1962 și-l votez cu t^ată încrederea.

îndeaproape realizarea productivității la mecanisme, extinderea micii mecanizări și a- plicarea pe scară largă a metodelor avansate de muncă.Faptul că am primit Planul de Stat pe anul 1962 cu mult înainte de începerea anului, a constituit un prețios ajutor pentru colectivele de lucrători din sectorul forestier, dîndu-ne posibilitatea să studiem fiecare obiectiv în parte și să stabilim un șir de măsuri pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan.După ce a arătat principalele sarcini ce revin regiunii din planul de stat, vorbitorul a spus : Noi sîntem conștienți că, așa cum a subliniat aici tovarășul Ion Gheorghe Maurer, obiectivul principal în industria lemnului îl constituie intensificarea acțiunii de valorificare superioară a masei lemnoase. Vom lupta pentru realizarea acestui obiectiv atît în exploatări cît și în fabricile de cherestea, vom acorda a- tenție extinderii mecanizării lucrărilor, calificării muncitorilor. organizări: muncii în brigăzi complexe mici și mari care să aplice cu succes cele mai avansate metode de lucru.Pentru a putea obține rezultate cît mai bune în îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor de plan, este necesar ca Ministerul Economiei Forestiere să asigure ca întreprinderile forestiere să primească în termen mecanismele și utilajele prevăzute pe anul 1962.Proiectul de buget supus spre aprobare Marii Adunări Naționale ne întărește și mai mult convingerea că, sub îndrumarea permanentă a partidului, vom obține noi succese în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră și de aceea îl voi vota cu toată încrederea.

încărcarea mecanică în abat, va fi cu 20 la sută mai mai decît în 1961, la înaintări va crește cu 100 la sută, viteza medie de avansare a lucrărilor miniere va spori cu 23 la sută, se va extinde armarea metalică a abatajelor și galeriilor.în continuare vorbitorul a arătat că ministerul este preocupat de valorificarea cît mai complexă a zăcămintelor pe care le exploatează. împreună cu ministerele interesate, au fost stabilite măsuri pentru studierea coordonată a posibilităților de valorificare mai bună a unor minereuri necesare producției de oțeluri și aliaje speciale.Trebuie să perfecționăm în continuare tipul și calitatea mașinilor care se folosesc în industria minieră. Pentru a- ceasta ministerul a luat și va lua măsurile necesare. Ministerul nostru întocmește în acest scop un plan comun cu Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.Referindu-se la planul de investiții pe 1962, vorbitorul a arătat că vor intra în funcțiune etapa a Il-a a hidrocentralei V. I. Lenin Bicaz, hidrocentralele Roznov și Pin- gărați, al doilea agregat al termocentralei Brazi, numeroase linii de înaltă tensiune și stații de transformare etc. Vor intra în funcțiune noi complexe de valorificare a minereurilor, iar la altele vor continua lucrările de construcție.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a atras atenția în repetate rînduri asupra grijii și răspunderii cu care trebuie să folosim fondurile de investiții. Executarea de către ministerul nostru a unui volum de lucrări de 4 miliarde lei în 1962 ne obligă să tratăm cu cea mai mare răspundere modul în care vor fi folosite mijloacele puse la dispoziție, să avem o și mai mare grijă față de folosirea gospodărească a acestora,
(Continuare in pag. a 3-a)



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 2-a) concentrîndu-ne eforturile spre acele obiective care dau cea mai mare eficiență economică și în cel mai scurt timp. Soluțiile tehnice pentru realizarea obiectivelor, le vom analiza profund și multilateral. Asigurînd un contact strîns între organizația geologică care a explorat zăcămîn- tul, institutul de cercetări care stabilește fluxul tehnologic de valorificare a lui și institutul de proiectări, trebuie să folosim ultimele cuceriri ale tehnicii, care duc în final la soluții mai ieftine, mai economice. Trebuie să verificăm cu toată atenția proiectele de execuție, să mărim spiritul de răspundere al conducătorilor direcției generale pentru soluțiile aprobate. Este foarte important, de asemenea, ca executarea proiectelor să fie urmărită pe parcurs de către beneficiari. Aceasta asigură adoptarea soluțiilor corespunzătoare, urgentarea proiectării, creșterea simțului de răspundere al proiectanților.Există posibilități să scur

Cuvîntul deputatului 
hac Martin 

(regiunea Galați)Bugetul pe anul 1962 asigură creșterea forțelor de producție ale țării, continuarea în ritm rapid a industrializării socialiste, creșterea producției agricole și ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Partea principală — 94,4 la sută din totalul veniturilor bugetare provine din sectorul socialist al economiei. Impozitele și taxele de la populație scad an de an, ele repre- zentînd doar 5,6 la sută din totalul veniturilor bugetare prevăzute pentru anul viitor. Această situație contrastează izbitor cu aceea din țările capitaliste. Delegații din țările capitaliste la cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial, care și-a încheiat recent lucrările la Moscova, au arătat situația deosebit de grea a clasei muncitoare, intensificarea ofensivei monopolurilor capitaliste împotriva nivelului de trai și a drepturilor democratice.în continuare vorbitorul a spus: Nivelul atins în dezvoltarea economiei naționale, înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje la un nivel tehnic tot mai ridicat, existența în întreprinderile noastre a sute de mii de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare și experiență în muncă, însuflețirea, și răspunderea cu care oamenii muncii au dezbătut cifrele de plan, priceperea sporită de care au dat dovadă în punerea în valoare a marilor rezerve interne și succesele obținute pină acum constituie o bază sigură pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. Putem spune că avem tot ce ne trebuie pentru ca planul de stat pe 1962 să fie nu numai îndeplinit, ci și depășitSindicatele, cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare, își aduc, sub conducerea partidului nostru, o contribuție din ce în ce mai mare la dezvoltarea economiei naționale; participă activ la elaborarea planului de stat, organizează mai bine întrecerea socialistă și consfătuirile de producție, se ocupă cu mai multă competență de lărgirea mișcării inovatorilor, desfășoară o susținută muncă educativă în rîndul maselor muncitoare, participă activ la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii.întrecerea socialistă organizată de sindicate în cinstea aniversării partidului a căpătat un caracter de masă. în această înflăcărată întrecere s-au obținut, pînă la 30 septembrie 1961, economii peste plan în valoare de 1.2 miliarde lei, precum și 554 milioane lei beneficii peste plan.Sindicatele — a arătat mai departe vorbitorul — vor lupta în continuare pentru creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor, agregatelor și suprafețelor de producție, astfel ca în anul 1962 fiecare muncitor și fiecare colectiv să realizeze indicii de utilizare obținuți de fruntași și colectivele fruntașe. O atenție deosebită vor acorda sindicatele mobilizării oamenilor muncii pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale.Amintind că prin introdu
Cuvîntul deputatului 

Alexandru Boaba 
(regiunea Ploiești)Cifrele din planul de stat și proiectul de buget pe anul 1962 prezentate în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale ilustrează politica justă a partidului și guvernului nostru de dezvoltare în ritm viu a bazei tehnico-ma- teriale a socialismului.Regiunii Ploiești, numai în anul 1961. i-au fost alocate fonduri de investiții în valoare de aproape 2,1 miliarde, prevăzîndu-se punerea în funcțiune a unor importante obiective industriale, îndeosebi în ramurile petrol-chi- mie, construcții de mașini și utilaj petrolifer, energie electrică și materiale de construcții. în sectorul de prelucrare a țițeiului, pentru care Directivele Congresului al III-lea 

tăm timpul de construcție și să punem în funcțiune înainte de termen noile obiective. în legătură cu aceasta aș vrea să-mi spun părerea asupra problemei ridicate de către tovarășul deputat Gheorghe Roșu din regiunea Bacău, care, în mod Just, a atras atenția conducătorilor cîtorva ministere asupra necesității ca a- ceștia să dea cea mai mare a- tenție executării lucrărilor de investiții. în ceea ce privește lucrările energetice pe care le vom executa în 1962 în regiunea Bacău, situația cu documentația este bună. Ultimul obiectiv, care se va a- proba zilele acestea, fiind stația de transformare de 220 kV de la Bicaz. îl asigur pe tovarășul Roșu că atît eu personal cît și aparatul ministerului nostru vom acorda un a- jutor mai eficace, mai prompt, tuturor întreprinderilor și șantierelor de construcție din cadrul Ministerului Minelor și Energiei Electrice.Sînt întru totul de acord cu prevederile planului și bugetului de stat pe 1962. Sarcinile sînt reale și pot fi realizate.

cerea în producție a unui număr sporit de inovații s-au obținut economii de sute de milioane lei, vorbitorul a arătat că activitatea inovatorilor trebuie concentrată în primul rînd spre introducerea tehnicii noi.Stimulînd continuu spiritul creator al maselor largi de oameni ai muncii, sindicatele vor pune în centrul întrecerii lupta pentru sporirea producției, intrarea în funcțiune înainte de termen a noilor obiective industriale, însușirea și punerea în fabricație la un nivel tehnic înalt a mașinilor și utilajelor noi, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor și îmbogățirea sortimentelor, realizarea de cît mai multe economii și beneficii peste plan prin reducerea prețului de cost.Realizarea importantelor sarcini prevăzute în planul de stat pe anul 1962 cere continua îmbunătățire a activității noastre și lichidarea cu hotă- rîre a manifestărilor de formalism care se mai fac simțite în organizarea întrecerii socialiste și a consfătuirilor de producție.Prevederile din buget în sumă de 2,5 miliarde lei pentru aplicarea în continuare a hotărîrîlor partidului și guvernului din iulie 1961 privind sporirea salariilor și reduceri' de prețuri precum și sporirea alocațiilor pentru nevoile social-culturale cu 10,4 la sută creează condiții pentru creșterea nivelului de trai al populației, dezvoltarea învățămîntului. științei, culturii, ocrotirii sănătății și asigurărilor sociale.în anul 1962 bugetul asigurărilor sociale de stat se ridică la suma de 4,186 miliarde lei, cu 9.4 la sută mai mult deeît în anul 1961. Aceste fonduri încredințate sindicatelor spre gospodărire asigură finanțarea pensiilor de bâtri- nețe, invaliditate și urmași, a ajutoarelor pentru incapacitate temporară de muncă și alocarea unor importante sume pentru dezvoltarea baze; materiale a tratamentului și odihnei oamenilor muncii.O grijă deosebită manifestă partidul și guvernul pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă. Anul acesta s-au cheltuit peste 450 milioane lei pentru echipamente de protecție, antidoturi, instalații și dispozitive pentru tehnica securității. Vorbitorul a arătat că lipsa unui control operativ din partea sindicatelor și insuficienta preocupare a unor ministere, fac ca unele dispozitive și mijloace de protecția muncii să fie introduse cu încetineală în producție. Socotim că tovarășii miniștri Bujor Almașan. Mihail Flo- rescu, Alexandru Sencovici trebuie să ia măsuri pentru introducerea în producție a acestor instalații.Sindicatele din țara noastră, ajutor credincios și de nădejde al partidului, vor munci cu abnegație și pasiune, sub conducerea partidului, pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii la îndeplinirea planului de stat pe 1962 la toți indicii și înfăptuirea mărețelor sarcini ale desăvîr- șirii construcției socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă.

au prevăzut sarcini importante, fondurile de investiții au crescut față de 1960 cu 42 la sută, dîndu-se în folosință o serie de instalații modeme. Aceasta a contribuit la creșterea valorii produselor obținute dintr-o tonă de țiței cu peste 10 la sută față de anul1960.In unitatea unde lucrez eu s-a dat în folosință în acest an una din cele mai mari și mai modeme construcții prevăzute în planul de 6 ani în ramura petrol-chimie : instalația de reformare catalitică Brazi. Prin realizarea acestui obiectiv, producția globală a rafinăriei Brazi a crescut în 1961 cu 73 la sută față de realizările din 1960, iar pentru anul 1962 se prevede o creș

tere de peste 2,5 ori față de anul acesta. Așa după cum a arătat tovarășul Ion Gheorghe Maurer în darea de seamă a- supra planului de stat, instalația de reformare catalitică de la Brazi determină o adevărată cotitură în ce privește îmbunătățirea indicilor de calitate a benzinei și motorinei, în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din acest complex, aduc cele mai călduroase mulțumiri conducerii partidului și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a venit la fața locului și a dat prețioase îndrumări în ce privește amplasarea și construirea complexului de la Brazi.în continuare vorbitorul a spus : Muncind cu avînt și însuflețire, colectivele din marea majoritate a întreprinderilor regiunii noastre au obținut rezultate importante în activitatea lor. Pînă la sfîrșitul a- nului, valoarea producției date peste plan va fi de peste 231 milioane lei. Totodată s-au realizat economii peste olan la prețul de cost în valoare de peste 160 milioane lei, iar beneficiile planificate au fost depășite cu 40 milioane lei.în anul 1962 volumul producției globale industriale în regiunea Ploiești va crește cu 19,4 la sută față de anul 1961, din care în industria petrolului cu 15,5 la sută.în urma ședinței de lucru a C.C. al P.M.R., din noiembrie a.c., Comitetul regional de partid Ploiești a ținut o plenară cu activul, în care s-au dezbătut pe larg cifrele de plan pe anul 1962 și s-au sta
Cuvîntul deputatului 

Clement Rusu 
(regiunea Cluj)Vorbitorul a arătat că în regiunea Cluj planul producției globale industriale pe anul 1961 se realizează în proporție de 105,4 la sută, iar economiile peste plan la prețul de cost pe primele 10 luni se ridică la 52 milioane lei. La aceste rezultate și-au adus contribuția și unitățile economice locale. Sfaturile populare din regiunea Cluj s_au preocupat tot mai mult de îmbunătățirea activității unităților economice locale, de sporirea veniturilor proprii ale bugetului local. Respec- tîndu-și angajamentele luate și folosind mai judicios mijloacele materiale și bănești, oamenii muncii din întreprinderile industriei locale realizează anul acesta planul producției globale în proporție de 116 la sută, dînd 6 milioane lei economii peste prevederi.Ca rezultat al întăririi bazei proprii de venituri, la buget s-au înregistrat an de an creșteri tot mai însemnate. Astfel, în anul 1961 întreprinderile locale au vărsat la buget beneficii de circa 130 milioane lei, față de 99 milioane lei in anul 1960. Dacă în urmă cu 3 ani întreprinderile industriei locale aveau o rentabilitate scăzută, în prezent, in urma măsurilor luate, toate aceste unități au devenit rentabile.în înfăptuirile din regiunea Cluj — a spus în continuare vorbitorul — este puternic o- glindită grija și preocuparea partidulu’,' și guvernului pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului mediu și superior. în acest an au fost construite 447 săli de clasă din care 385 în mediul rural. De mare însemnătate sînt și realizările din învăță- mîntul superior. începerea noului an universitar la Cluj a însemnat o adevărată sărbătoare. Cei peste 11.000 stu- denți veniți la învățătură au avut o mare bucurie luînd cunoștință de noile construcții destinate lor. Ei și-au exprimat cu acest prilej recunoștința față de grija părintească pe care partidul o manifestă față de ei. Pe lîngă cele 4 cămine existente, în cursul acestui an s-au dat în folosință încă 6 cu o capacitate de 1.980 locuri și o cantină pentru 3.000 persoane.în continuare vorbitorul a arătat că prin unitățile comerțului local populația regiunii Cluj a cumpărat anul acesta cu peste 15 la sută mai multe mărfuri deeît în anul 1960. Nu putem spune însă că în acest domeniu am făcut totul și că nu s-ar fi putut obține rezultate și mai bune. De pildă, realizarea planului de desfacere pe sisteme comerciale a fost mult diferențiată, în timp ce cooperația de consum a depășit planul pe anul 1961 cu circa 33 milioane lei, comerțul local are o rămî- nere în urmă de 20 milioane lei. Pentru a evita repetarea acestei situații, este necesar ca Ministerul Comerțului și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum să conlucreze mai strîns și să consulte organele regionale în repartizarea planului de desfacere pe

Cuvîntul deputatei 
Gherghina Cojocaru 

(regiunea București)După ce și-a exprimat satisfacția pentru minunatele realizări înfăptuite în patria noastră, vorbitoarea a spus:Consider de datoria mea să folosesc această minunată o- cazie pentru a mulțumi încă o dată, din tot sufletul, eroicei noastre clase muncitoare, care ne pune la dispoziție mașini din ce în ce mai bune, îngrășăminte chimice în cantități sporite, cu ajutorul cărora noi obținem recolte tot mai mari.Datorită condițiilor create 

bilit măsuri care să ducă la lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în 1961 în unele întreprinderi ale regiunii și îndeosebi în schelele petrolifere, în acest fel am primit un ajutor prețios din partea conducerii partidului pentru lichidarea unor fenomene negative care persistau de cîtva timp în activitatea de extracție.La dezbaterea cifrelor de plan pe 1962, în secții, ateliere. brigăzi, întreprinderi, au participat un număr de peste 168.000 oameni ai muncii, care au făcut 23.000 propuneri, concretizate în angajamente de a realiza economii peste plan la prețul de cost în valoare de peste 84.000.000 lei.Pentru a asigura darea în funcțiune la termen a unor obiective noi, subliniem necesitatea ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să ia măsuri urgente ca Uzinele metalurgice Brăila, U- zina de utilaj petrolifer și chimic București și Uzina nr. 2 Ploiești să urgenteze livrările de utilaje pentru instalația D.A.V. de la Rafinăria Brazi, care are termen de punere în funcțiune în 1962.în încheiere vorbitorul a spus: Asigurăm conducerea partidului și a statului nostru că lupta pentru o calitate superioară a produselor, pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, îndeplinirea și depășirea planului de beneficii va sta în centrul atenției noastre și a tuturor oamenilor muncii din regiunea Ploiești.

sisteme comerciale și să țină seama de propunerile ce se fac. S-au mai manifestat defecțiuni — după cum s-a arătat în raportul asupra bugetului de stat — și în felul cum au fost aprovizionate unitățile comerciale de către depozite. Noi am luat măsuri pentru remedierea acestor situații.Referindu-se la prevederile planului și ale bugetului de stat pe anul 1962, vorbitorul a subliniat importanța deosebită pe care o are realizarea întocmai a investițiilor planificate.în 1962 este prevăzută darea în folosință a încă 1.560 apartamente. Trebuie să ținem seama — a spus vorbitorul — că la noi în regiune s-au manifestat unele rămîneri în urmă, îndeosebi în sectorul construcțiilor. Această situație se datorește unei insuficiente coordonări din partea Comitetului executiv al sfatului popular regional a activității de proiectare și execuție. Fără să micșorăm cu nimic lipsurile noastre în acest sector de acti. vitate, trebuie să arătăm că au existat și unele greutăți provocate de întîrzierea cu care C.S.C.A.S. și C.S.P. au dat avizările de proiecte. Dat fiind volumul mereu sporit de investiții, socotesc că conducerea C.S.C.AJS. — tovarășul Nico- lae Bădescu — trebuie să a- corde sfaturilor populare un sprijin mai operativ și eficient în domeniul proiectării și construcțiilor. In realizarea planului de investiții al sfatului popular regional s-au manifestat o serie de greutăți provenite din partea unor departamente beneficiare de lucrări cum sînt Ministerul Minelor și Energiei Electrice pentru locuințe, Ministerul Industriei Alimentare pentru antrepozite frigorifice. Ele nu au asigurat la timp documentația necesară executării construcțiilor prevăzute în planul trustului regional de construcții.In anul viitor, sarcini de seamă revin și industriei noastre locale. In darea de seamă prezentată, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat că este necesar să se acorde mai mult sprijin sfaturilor populare pentru îmbunătățirea și lărgirea activității industriei locale a materialelor de construcții, pentru orientarea mai accentuată spre producerea și folosirea materialelor de zidărie cu eficiență superioară. Noi vom acorda atenția cuvenită producției materialelor de construcții necesare aprovizionării șantierelor, din ce în ce mai numeroase, din regiunea Cluj.Industria locală va livra a- nul viitor 48 milioane cărămizi, 9,5 milioane țiglă și 75 mii metri pătrați binale. Vom folosi din resurse locale — tuful vulcanic, zgura și argila expandată pentru fabricarea unor materiale de construcții ușoare.încheind, vorbitorul a spus : vom da o atenție deosebită utilizării cu maximum de eficiență a fondurilor puse la dispoziția regiunii, îneît acestea să asigure finanțarea ritmică și continuă a acțiunilor înscrise în bugetul de Stat pe anul 1962.

de partid și guvern și în urma muncii harnicilor colectiviști, gospodăria noastră a obținut anul acesta, deși condițiile de climă au fost mai puțin favorabile, în medie 1700 kg grîu. 2.060 kg floarea-soarelui, 3-200 kg porumb boabe, 29.000 kg sfeclă de zahăr și 4500 kg o- rez la hectar. Trebuie să a- răt că în gospodărie sînt echipe care au realizat la po rumb producții de peste 5000 kg la hectar. Asemenea rezultate bune au obținut și gospodăriile colective din cir

cumscripția mea, cum sînt cele din Dragoș Vodă, So- coalele și altele. Circumscripția electorală nr. 6 Ciocănești, în care activez, cuprinde 20 gospodării colective; un număr de 17 din aceste gospodării sînt milionare și multimilionare.Pentru anul 1962, gospodăria noastră a hotărît să cultive o suprafață de 500 hectare cu porumb pe teren neirigat, de pe care să obținem 5000 kg boabe la hectar.în continuare, vorbitoarea s-a referit la realizările obținute în dezvoltarea sectorului zootehnic și la veniturile mari rezultate din acest sector.O dată cu dezvoltarea numărului de animale ne-am preocupat de ridicarea construcțiilor zootehnice, folosind în mare măsură materiale locale ceea ce a avut ca rezultat reducerea la jumătate a costului construcțiilor.Vreau să subliniez că statul ne-a ajutat în realizarea construcțiilor zootehnice, prin credite în sumă de aproape 800.000 lei, precum și cu materiale lemnoase la preț redus. De asemenea am primit credite în valoare de 142 000 lei pentru a cumpăra 144 vițele. Contribuția proprie a gospodăriei la investițiile făcute în 1961 este de peste 80 la sută. Prin veniturile bănești obținute în acest an, noi vom asigura pentru anul vii
Cuvîntul deputatului 

Dumitru Simulescu 
(regiunea Bacău)După ce a subliniat că succesele obținute an de an în dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale pun în fața muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din transporturi și telecomunicații sarcini noi, de mare răspundere, pentru organizarea și efectuarea transporturilor in condiții din ce în ce mai bune și de siguranță a circulației, vorbitorul a spus : Planul de transport cu toate mijloacele va fi îndeplinit pe anul 1961 cu o depășire de. 3,5 la sută la mărfuri și cu 2,3 la sută la călători, mareînd o creștere de 17,5 Ia sută și respectiv 7,9 la sută față de anul precedent.Angajamentele luate cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului. de a se da în acest an economii de 102,7 milioane lei peste prevederile planului au fost depășite, realizîndu-se în 10 luni economii peste plan în valoare de 150 milioane lei.Cu toate acestea trebuie să arătăm că mai avem o serie de lipsuri în gospodărirea mijloacelor de transport, așa cum a subliniat tovarășul Ion Gheorghe Maurer în darea de seamă prezentată în fața Marii Adunări Naționale. în sectorul construcțiilor, de pildă, din 13 întreprinderi 5 nu au realizat planul pe 11 luni, iar la auto alte 5 întreprinderi nu au realizat prețul de cost, ceea cea adus la micșorarea rezultatelor economice ale ministerului. Aceasta se datorește faptului că noi nu am analizat suficient activitatea acestor unități și n-am luat la timp și cu destulă operativitate măsuri corespunzătoare.în continuare, vorbitorul a arătat că pentru reînnoirea și dezvoltarea mijloacelor de transport au fost alocate fonduri însemnate. Un număr de stații și noduri de cale ferată au fost centralizate, s-au extins blocul automat de linie și tracțiunea DieseLelectrică, s-a început construcția unei gări moderne la Brașov, precum și a primei porțiuni a liniei electrificate București— Brașov.De asemenea, s-au alocat sume însemnate pentru sporirea parcului auto, pentru dezvoltarea și modernizarea transporturilor navale șl aeriene, a telecomunicațiilor, pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri etc.Paralel cu aceste investiții o deosebită atenție s-a dat folosirii în mai mare măsură a capacității de transport. In exploatarea feroviară, de exemplu, cel mai important indicator — rulajul vagonului de marfă, care reprezintă timpul între două încărcări — a atins în acest an 3,44 zile, ceea ce reprezintă o reducere cu 4,5 la sută față de anul trecut. Aceasta înseamnă că am putut transporta în plus peste 1 milion tone mărfuri cu același parc de vagoane. în legătură cu rulajul vagonului marfă apreciem că mai sînt încă multe posibilități, în special la operațiunile de în-

Cuvîntul deputatului 
Ștefan Matei 
(regiunea Argeș)Alături de oamenii muncii din celelalte regiuni ale țării, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din regiunea Argeș, au obținut importante succese în dezvoltarea industriei și agriculturii.Planul producției globale industriale pe anul 1961 a fost îndeplinit în regiunea noastră la data de 14 decembrie.Au fost puse în funcțiune importante obiective industriale cum sînt: secția de sodă caustică la Uzina de sodă Govora, peste 110 sonde de explorare și exploatare, trei stații de desalinare-dezbenzi- nare și compresoare, secția de parchete de la I. F. Băbeni, fabrica de plăci aglomerate la C.I.L. Rîmnicu Vîlcea, o nouă 

tor, fără credite de la stat, creșterea pe mai departe a numărului de animale și a construcțiilor gospodărești.Datorită rezultatelor obținute de colectiviștii noștri, în satul Cuza Vodă s-au construit în ultimii 4 ani mai mult de 300 case noi, s-au cumpărat peste 400 aparate radio, multe biciclete, mașini de cusut, mobilă, aragaze și alte bunuri. Țăranii trăiesc mai bine, se îmbracă mai bine, viața in satul nostru este tot mai plină de bucurie.în continuare vorbitoarea a spus : Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, la care am avut fericirea să iau și eu parte, a însemnat pentru mine o școală înaltă, un minunat schimb de experiență pentru obținerea de producții sporite. Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ținută la această consfătuire, precum și lucrările ei au a- vut un larg răsunet în rîndul colectiviștilor, care au urmărit cu un deosebit interes a- cest mare eveniment în viața gospodăriilor colective. Ne vom strădui ca împreună cu colectlviș.ii din Cuza Vodă și din celelalte gospodării colective din circumscripție să aplicăm în viață indicațiile prețioase pe care le-am primit pentru a dezvolta neîncetat gospodăriile noastră colective, făurindu-ne un trai din ce în ce mai îmbelșugat- 

cărcare-descărcare. Sînt stații care nu acordă suficientă a- tenție colaborării cu beneficiarii, pentru ca împreună să grăbească încărcarea sau descărcarea vagonului. Nu-i mai puțin adevărat că sînt și întreprinderi care țin vagonul peste măsură de mult la »• ceste operațiuni.Multe fonduri pot fi economisite și prin folosirea vagoanelor cu întreaga lor capacitate de încărcare. Unele întreprinderi socotesc că achi- tînd costul transportului calculat la capacitatea vagonului. nu au și obligația să folosească această capacitate.Lipsuri importante se observă și în planificarea transporturilor. Se știe că sînt raționale acele transporturi care sînt făcute de la sursele cele mai apropiate. Or, nu o dată, găsim cazuri cînd un minister sau sfat popular își încrucișează transporturile aceluiași fel de marfă. Unele ministere, întreprinderi și sfaturi populare regionale nu stabilesc întotdeauna în mod just necesitățile reale de transport și, pe parcurs, cer mijloace de transport suplimentare sau fac anulări.Am scos în evidență aceste lipsuri pentru că în afară de răspunderea pe care o are ministerul nostru în folosirea mijloacelor de transport nu este mai puțin adevărat că o răspundere revine și ministerelor și întreprinderilor care planifică și folosesc aceste mijloace. Consider că va trebui să luăm măsuri, împreună cu ministerele și întreprinderile pentru o mai bună planificare și organizare a încărcării și descărcării vagoanelor.în încheiere vorbitorul s-a referit la problema investiții- lor.în 11 luni ale anului 1961 — a spus el — s-a realizat la construcții și montaj 92,8 la sută. Dar activitatea noastră este îngreunată din pricina întîrzierii în darea în exploatare a unor mijloace tehnice cît și a avizării unor proiecte.La sfîrșitul acestui an Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini nu ne-a livrat o serie de mijloace de transport. Consider că are o importanță hotărîtoare respectarea contractelor și a termenelor stabilite în aceste contracte.Proiectul bugetului de stat pe anul 1962 exprimă cît se poate de fidel linia politică a partidului nostru cu privire la dezvoltarea economiei naționale, mersul nostru înainte, perspectivele noastre. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din transporturi și telecomunicații, ca și toți oamenii muncii din țara noastră vor primi acest buget cu entuziasm și legitimă mîndrie, așa cum au fost primite în toate unitățile ministerului nostru, cifrele de plan pe anul 1962.Votez cu toată încrederea bugetul de stat pe anul 1962, fiind convins că este un buget al construcției pașnice, al prosperității și înfloririi continue a patriei noastre.

secție de filatură la întreprinderea textilă Pitești și altele.Respectîndu-și angajamentele luate, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile și organizațiile economice din regiunea Argeș, au realizat însemnate economii la prețul de cost. în cele trei trimestre ale anului s-au realizat beneficii peste plan de 16.500.000 lei. întreprinderile noastre au folosit mai judicios mijloacele bănești și materiale puse la dispoziție de buget, ceea ce a făcut să se îmbunătățească situația lor economico-financiară, să crească gradul lor de rentabilizare.Referindu-se la industria petroliferă vorbitorul a spus : Sînt întrutotul de acord că, 

așa cum a arătat aici tovarășul Ion Gheorghe Maurer, o atenție deosebită trebuie acordată — în afară de exploatarea zăcămintelor noi — intensificării extracției din schelele vechi, prin extinderea în mod susținut a procedeelor de recuperare secundară și a metodelor noi de activizare a producției. în acest an, prin aceste metode ritmul de creștere a rezervelor de țjței a fost de 1,8 ori mai mare de- cit nivelul extracției. Aceasta a dus la scăderea consumului din rezerve cu 4 la sută.Pentru anul 1962 se prevăd rezultate și mai bune în a- ceastă privință. Producția de țiței va crește cu 15,8 la sută, iar rezervele de țiței de 2 ori față de nivelul extracției.în continuare, vorbitorul s-a referit la realizările și sarcinile întreprinderilor forestiere din regiune. Printre altele el a arătat că este necesar ca tov. Mihai Suder, ministrul Economiei Forestiere să se gîndească serios la posibilitățile ce le are ministerul pentru a da un sprijin eficient la valorificarea mai rapidă a cantităților de material lemnos doborît de vînt.Comitetul regional de partid ți Comitetul executiv al Sfatului popular regional — a spus mai departe vorbitorul - s-au ocupat în acest an în- tr-o mai mare măsură de îmbunătățirea calității produselor, sporirea numărului de sortimente și rentabilizarea fiecărui produs. Astfel industria locală a produs anul a- cesta noi sortimente ca : tipuri de mobilă, cărămizi eficiente. terasit, eiemențj de calorifer și altele.în sesiunea din decembrie 1959 a Marii Adunări Naționale am fost criticați, pe bună dreptate, pentru faptul că mia de bucăți de cărămidă costa 422 lei. în anul 1960- 1961, ca urmare a măsurilor luate, prețul de cost pe mia de bucăți cărămidă s-a redus la 290 lei.Realizări importante s-au obținut și în dezvoltarea agriculturii din regiunea noastră. Numărul de familii și suprafața cuprinsă în G.A.C., s-au dublat față de începutul anului 1961, gospodăriile colective fiind preponderente în sectorul cooperatist. G.A.S. din re
Cuvîntul deputatului 

Mihai Suder 
(regiunea Suceava)Realizările obținute de oamenii muncii în îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul1961. confirmă cu tărie că planul de 6 ani elaborat conform Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. este un plan bazat pe resurse materiale și financiare reale.După ce a trecut în revistă succesele obținute de întreprinderile economiei forestiere, vorbitorul a spus :Obiectivul principal care trebuie să stea în atenția Ministerului Economiei Forestiere în cursul anului 1962 este valorificarea superioară și complexă a masei lemnoase, introducerea tehnicii noi și mecanizarea proceselor de producție din sectorul forestier. în acest scop, este necesar să luăm o serie de măsuri. Proiectarea și construirea de noi combinate cu eficiențe economice mai ridicate, pregătirea și asimilarea împreună cu Ministerul Metalurgiei și Construcției de Mașini a celor mai perfecte mașini de prelucrare a lemnului cu parametri ridicați, îmbunătățirea fluxului tehnologic, la proiectarea noilor fabrici, care să elimine strangulări în producție și să permită utilizarea integrală a suprafețelor construite.La lucrările de exploatări forestiere și construcții de drumuri se va continua introducerea de tractoare, buldozere, funiculare, încărcătoare, fierăstraie și alte mecanisme care vor asigura ridicarea indicelui de mecanizare la nivelele prevăzute de Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.în această direcție trebuie să învingem conservatorismul ce mai persistă la unii tehnicieni, care n-au reușit să se ridice la nivelul sarcinilor ce le revin în introducerea tehnicii noi. Totodată este necesar să luăm măsuri ca mecanismele introduse în aceste sectoare să fie utilizate cu o productivitate maximă.O altă sarcină foarte importantă ce ne revine, este ridicarea calității produselor noastre la nivelul cerinței pieții mondiale. în acest scop au fost luate numeroase măsuri- Au fost prezentate consumatorilor noi tipuri de mobilă pe care, ținînd cont de cri- ticile sau aprecierile făcute, le vom introduce în producție anul viitor și le vom contracta cu Ministerul Comerțului. Datorită măsurilor luate, calitatea produselor noastre s-a îmbunătățit simțitor, ceea ce ne îndreptățește să fim convinși că pe viitor vom lichida lipsurile pe care le mai avem în acest domeniu.

Cuvîntul deputatului 
Râdoi Marin 
(regiunea Banat)învățământul, știința și cultura se bucură de o înaltă prețuire în regimul nostru democrat-popular — a arătat vorbitorul. Comparativ cu anul 1951 fondurile destinate acțiunilor social-culturale au crescut de peste 4 ori, ajun- gînd în anul 1962 la aproape 17 miliarde lei. Am reținut cu bucurie din proiectul de 

giune au realizat întregul plan de producție și livrări la produsele vegetale și animale, iar S.M.T. au îndeplinit volumul de lucrări planificate, executînd lucrări de mai bună calitate și obținînd economii la prețul de cost de peste 3 milioane lei.Oamenilor muncii din regiunea noastră în anul 1962 le revin sarcini deosebite. Astfel, planul producției globale industriale este mai mare cu 18.6 la sută față de planul a- nului 1961.Pentru realizarea acestor sarcini și a marilor obiective industriale stabilite a se construi în regiunea noastră, volumul de investiții crește în mod considerabil față de realizările anului 1961. Fonduri însemnate au fost alocate pentru construirea hidrocentralei „16 Februarie" de pe Argeș, a Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești și începerea construcției Combinatului de aluminiu de la Slatina. Hidrocentralei de pe Argeș, fiind cel mai importat obiectiv al planului de investiții, comitetul regional de partid îi va acorda toată a- tenția în vederea realizării integrale și în cele mai bune condiții a lucrărilor prevăzute in plan. în același timp noi cerem ca și Ministerul Minelor și Energiei Electrice să acorde o atenție sporită întocmirii graficului general de eșalonare a lucrărilor de construcții și asigurării la timp eu utilajele și materialele necesare.în anul 1961, Uzina de sodă Govora a intîmpmat greutăți în realizarea planului din cauza carierei de calcar de la Pietreni-Bistrița, a cărei capacitate e mai mică deeît necesarul uzinei. Pentru realizarea planului pe anul 1962, se impune ca Ministerul Minelor și Energiei Electrice, precum și Ministerul Petrolului și Chimiei, să ia măsuri de urgență pentru mărirea capacității la carieră și dotarea ei cu utilajul necesar.Sintem convinși că bugetul de stat pe care îl vom aproba va constitui o pîrghie importantă în realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan pe anul 1962. Vom depune toate eforturile pentru realizarea lui.

Pentru a asigura dezvoltarea în perspectivă a fondului forestier necesar, suprafața care se împădurește anual este cu mult mai mare deeît suprafața care se exploatează. Trebuie să continuăm însă acțiunea începută în ultimii ani plantînd specii repede crescătoare și robuste pe suprafețe cît mai mari, adecvate condițiilor pedoclimatice din zonele respective și cave să reziste la dăunători și doborîturi de vînt.Arătînd că criticii» aduse de tovarășul Matei Ștefan, in legătură cu lipsurile pe ca e le-a avut Ministerul in scoaterea materialului lemnos doborît de vînt ^Int întemeiate vorbitorul a spus : Asigur Marea Adunare Națională că vom face tot ce este posibil ca să extragem și să scoatem acest material, să construim drumuri pentru a ne putea apropia de el.în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a arătat că în sectorul nosiru mai sînt întreprinderi, care nu au realizat indicatori financiari pe anul acesta. Critica adusă este justă Cu toate că pe sector realizăm sarcina reducerii prețului de cost, și obținem beneficiile planificate, totuși mai avem întreprinderi forestiere ca, Moldova Nouă, Vran- cea Huedin, Hațeg și altele, care nu au realizat indicatorii planificați.Lipsurile ce mai dăinuie în aceste întreprinderi se dato- resc în primul rînd ministerului Care nu a dat sprijin suficient permanent și calificat acestor întreprinderi.Vom lua măsuri ca în anul 1962 să analizăm trimestrial activitatea fiecărei întreprinderi, iar la cele care manifestă deficiențe multe, chiar și lunar, să le acordăm sprijinul necesar la timp pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan.Tovarășul Gheorghe Roșu a criticat ministerul în legătu'ă cu întîrzierea trimiterii proiectului pentru alimentarea cu apă a combinatului Comă- nești- Critica este întemeiată și vom depune toate eforturile pentru recuperarea acestei întîrzieri. La fel și în ceea ce privește stocurile necesare pentru producția de binale din Bacău, problemă mai grea pe care trebuie să o rezolvăm cu ajutorul C.SP.Sarcinile ce ne revin în anul 1962 sînt mari, frumoase, mobilizatoare și pos’bile de realizat. Criticile aduse ne vor ajuta în eliminarea lipsurilor care mai persistă în activitatea noastră.

buget că pentru necesitățile învățămîntului sînt prevăzute în anul 1962 4,8 miliarde lei, cu 14,4 la sută mai mult deeît în acest an. în a- fara acestor fonduri, plenul de stat pe anul 1962 prevede 500 milioane lei pentru ecn- strucții în domeniul învăță-
(Continuare în pag. a 4-a)



Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag, a 3-a)mîntului. Aceste fonduri permit traducerea în viată a importantelor hotărîri ale Congresului al Ill-lea al P.M.R. oa pînă în 1965 să fie cuprinși în economia tării impresionantul număr de 80.000 ingineri, fată de numai 9000 cîți erau în 1938.După ce a subliniat că în anii regimului democrat-popular învătămîntul superior din țara noastră a cunoscut o mare dezvoltare și a înfățișat pe larg dezvoltarea bazei materiale a Institutului politehnic de la Timișoara, vorbitorul a spus : S-a îmbunătățit mult activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice din învătămîntul superior. Tematica planului de cercetare este tot mai mult o- rientată spre problemele concrete ale economiei. Multe colective de catedră tin o legătură mai strînsă și organizată cu întreprinderile.După ce a citat un șir de exemple concrete în această direcție, vorbitorul a spus : Vizita pe care conducătorii de partid și de stat a făcut-o în acest an institutului nostru, indicațiile tovarășului Gheor- ghe Gheorghiu-Dej privind legătura învătămîntului cu producția, au însuflețit și mai mult în muncă oadrele noastre didactice.Țin să subliniez că în raport cu condițiile create, cu numărul mare de cadre de care dispun institutele noastre, nu în toate cazurile am contribuit în măsura posibilităților la solutionarea problemelor industriei. Este necesară elaborarea unor teme mai ample, care să atragă mai multe catedre din diferite institute ; de asemenea este necesar să se elimine fărîmița- rea tematicii și paralelismul în munca de cercetare.Arătînd că numărul studen

ților a trecut de 70.000, vorbitorul a subliniat că statul nostru cheltuiește sume însemnate pentru pregătirea lor. Numai pentru burse acordate studenților în Institutul Politehnic din Timișoara s-au cheltuit în ultimii 5 ani peste 20 milioane lei.In orașul Timișoara în acest an școlar a fost dat în folosință un complex social studențesc compus din 5 cămine cu o capacitate de 1750 locuri și o cantină modern utilată în valoare de peste 20 milioane lei.Spre deosebire de trecut, cînd marea parte a intelectualității își desfășura activitatea pentru salarii de mizerie sau erau șomeri (după datele Asociației licențiaților din Rornî- nia, numai 5 la sută din profesori ocupau posturi sigure, iar 32 la sută erau șomeri), azi. absolvenții din învătămîntul superior, imediat după terminarea școlii, iau drumul uzinelor, șantierelor, unităților agricole, instituțiilor de învățămînt și altor instituții de cultură, unde sînt întîm- pinați de oamenii muncii cu multă grijă și căldură. Grija pentru continua îmbunătățire a condițiilor de trai ale cadrelor noastre didactice este o- glindită și de hotărîrea Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la majorarea salariilor care s-a aplicat începînd cu acest an școlar.Cadrele didactice din institutul nostru — a spus în încheiere vorbitorul — sînt ho- tărîte să lupte cu fermitate pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului, să-și aducă contribuția la pregătirea cadrelor tehnice superioare cerute de economia națională.Voi vota din toată inima bugetul țării noastră pe anul 1962.

„Celebrul 702“ pe scena
Teatrului de dramă

și comedie din MoscovaMOSCOVA 27 (Agerpres). TASS transmite: La 26 decembrie pe scena Teatrului de dramă și comedie din Moscova a fost prezentată în premieră comedia dramaturgului romin Al. Mirodan „Celebrul 702“.într-o convorbire cu respondent al agenției Alexandr Plotnikov, șef al teatrului, a subliniat că această piesă atestă că autorul ei înțelege în mod subtil natura comicului, are talent și o fantezie bogată. Această lucrare ne a atras prin calități literare incontestabile: originalitatea subiectului, situații neprevăzute, dialoguri spirituale strălucite, caracteristici pregnante ale personajelor.în montarea noastră, a subliniat Plotnikov, ne-am străduit să subliniem caracterul neobișnuit al subiectului și zugrăvirea oarecum grctescă a chipurilor eroilor. Acest lucru a căutat să-l releve in decorurile sale și Vladimir Talalai, unul dintre cei mai de seamă pictori decoratori din Moscova.La spectacol au membri ai ambasadei Romîne, reprezentanți matici ai altor țări.

un co- TASS, regizor

asistat R. P.diplo-

Consfătuirea unională
în problemele muncii ideologiceMOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite: în Palatul Mare al Kremlinului își continuă lucrările Consfătuirea unională în problemele muncii ideologice. La 26 decembrie, participanții la consfătuire au început discutarea raportului prezentat de L. F. Ilicev, secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. — „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile muncii ideologice a partidului".Vorbitorii au scos în evidență faptul că în ultima vreme munca ideologică se transformă într-un factor tot mai eficient de luptă pentru înfăptuirea sarcinii economice principale a partidului și poporului, crearea bazei tehnico- materiaie a comunismului.De la tribuna Consfătuirii au luat cuvîntul conducători ai organizațiilor de partid ale republicilor unionale, regiunilor și orașelor, reprezentanți ai uniunilor de creație, ai instituțiilor cultural-educative, propagandiști de riști, scriitori.Au luat cuvîntul ții S. P. Pavlov, C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., P. N. Pospelov, directorul Institutului de nism de pe P.C.U.S., N. G.cretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., A

rînd, zia-printre al- secretar al
marxism-leni- lingă C.C. al Egorîcev, se-

Un important succes 
al tehnicii sovietice

D. Skaba, secretar al Comitetului Central al P. C. din Ucraina, V. F. Sauro, secretar al C. C. al P. C. din Bielorusia, Z. R. Ra- himbabaeva, secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, scriitoarea Galina Serebreakova, scriitorul S. V. Mihalkov, regizorul de film S. A. Ghera- simov și alții.La 27 decembrie de la tribuna consfătuirii au luat cu- vîntul peste 30 de vorbitori care reprezintă cele mai diferite verigi ale frontului ideologic. în toate cuvîntările s-a manifestat o grijă deosebită de a ridica munca ideologică la nivelul mărețelor sarcini trasate în hotărîrile celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. în noul Program al partidului de a da o orientare mai precisă acestei munci în legătură strînsă cu sarcinile practice ale construcției comunismului. Au luat cuvîntul printre alții V. A. Serov, secretarul conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din R.S.F.S.R., N. R. Mironov, șef de secție la Comitetul Central al P.C.U.S., L. N. Lențman, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Estonia. L.S. Sobolev, președintele conducerii Uniunii RS.F5.R., locțiitorul politice generale a armatei și flotei maritime militare sovietice, T. N. Hrennikov, secretar al conducerii Uniunii compozitorilor din U.R.S.S.

p.

scriitorilor din M. H. Kalașnik. șefului Direcției

- S-A ÎNCHEIAT PRIMUL ZBOR EXPERIMENTAL AL TURBO- 
PROPULSOARELOR SOVIETICE INTRE CONTINENTUL 

EUROPEAN ȘI ANTARCTICA

Oamenii sovietici 
despre cel mai remarcabil eveniment 

al anului 1961
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Corespondenții agenției TASS 
s-au adresat unor oameni cunos- 
cuți din Uniunea Sovietică, rugîn- 
du-i să vorbească despre cel mai 
remarcabil eveniment din anul 
1961 la care au participat.

Piloții cosmonau/i furi Gagarin 
și Gherman Titov : Farul care ne 
luminează viitorul, este măreful 
document al epocii noastre — 
Programul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Sintem mîndri 
că am participat la lucrările Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
că am adoptat acest Program.

Cosmonaufii arată că datorită 
geniului poporului sovietic pe 
planeta noastră a luat naștere o 
nouă profesiune — cea de cos
monaut, pe care și-au insușit-o.

Angel Alonzo, inginer șef la 
unul din sectoarele șantierului 
Hidrocentralei de la Bratsk :

Aproximativ acum două luni am 
pus in funcțiune primul agregat 
al noii hidrocentrale de la 
Bratsk. Sint foarte fericit, că mie, 
comunist spaniol, care mi-am gă
sit in U.R.S.S. a doua patrie, mi-a 
revenit cinstea de a pune în 
funcțiune cel mai puternic agregat 
din Țara Sovietică.

B. Makarian, colaborator la 
Observatorul astronomic din 
Biurakan :

Cel mai remarcabil eveniment 
din acest an, și poate din întrea
ga mea carieră științifică de 20 
de ani, a fost darea în exploatare 
a celui mai mare telescop din 
Europa, sistem Smidf. Cu ajutorul 
acestui telescop am făcut fotogra
fii care au demonstrat că astrono
mii pot să cerceteze acum galaxii 
îndepărtate — sisteme stelare a 
căror lumină ajunge la Pămînt 
după jumătate de miliard de ani.

Valentina Gaganova, filatoare, 
Erou al Muncii Socialiste :

Anul acesta a fost un an re
marcabil pentru mine. In acest an 
am fost aleasă delegată la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S., în 
acest an partidul nostru iubit mi-a 
acordat o mare încredere, alegîn- 
du-mă membru al C.C. al P.C.U.S. 
Sînt fericită că în anul 1961 cea 
de-a 4-a brigadă a mea, în care 
am început să lucrez deoarece 
rămăsese în urmă, a cucerit titlul 
de colectiv al muncii comuniste.

Mareșalul Uniunii Sovietice, Bi- 
riuzov :

Un eveniment important pentru 
mine este aparifia cărții mele

„Cînd bubuiau tunurile". Această 
carte este consacrată faptelor de 
eroism ale ostașilor sovietici în 
anii Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

I. Savin, prim-secund al spăr
gătorului de gheață atomic „Le- 
nin“ :

Anul 1961 va intra în istorie ca 
anul unor noi succese în folosirea 
energiei atomice în scopuri pașni
ce. Puternicul spărgător de gheată 
atomic „Lenin" a plecat în cursă 
în zilele premergătoare istoricului 
Congres al XXII-lea al P.C.U.S. 
Cursa s-a terminat cu bine. Jn 
noul an echipajul navei este gata 
să îndeplinească orice nouă misi
une pe care i-o va încredința 
patria.

Mihail Privalov, metalurgist, 
Erou a| Muncii Socialiste :

Acum un sfert de veac ne-au 
învă{at specialiștii americani. As
tăzi însă de experiența mefalur- 
giștilor din Kuznefc au nevoie 
multe fări, inclusiv America. In
tr-un an, cel de-al treilea cuptor 
Martin de la combinat a dat peste 
295.000 tone metal, bătînd foste 
recordurile sovietice și străine în 
domeniul producției de oțel.

S. U. A. se străduiesc să ațîțe în Japonia 
vrajba față de vecini

Declarația agenfiei TASS

„Marca 
an titlu

(Urmare din pag. l-a)U.T.M. va acorda mai multă atenție acestei forme de organizare în producție a tineretului. în această direcție, pe lingă munca de întărire organizatorică a brigăzilor existente, va trebui să muncim în continuare pentru constituirea de noi brigăzi de producție ale tineretului. Acestea vor fi îndrumate să-și întocmească planuri de muncă concrete care să cuprindă angajamentele lor pe baza posibilităților reale ce le oferă fiecare Ioc de muncă. Pentru început, vom mai organiza încă 4 brigăzi de producție ale tineretului la benzile tras-tălpuit, în cadrul cărora vor fi cuprinși peste 40 de tineri.Faptul că am luat măsuri ca fiecare brigadă de producție să fie ajutată de cîte un tînăr inginer sau maistru va duce negreșit la o mai bună activitate a brigăzilor în lupta pentru ob-

fabricii" — 
de mîndrieținerea titlului de brigadă fruntașă.în sprijinul activității de producție vor fi folosite mai mult și posturile utemiste de control. Prin instructajele ce s-au ținut cu colectivele a- cestora, s-a avut în vedere o mai justă orientare în urmărirea realizării sarcinilor de producție. La începutul fiecărei luni, colectivelor posturilor utemiste de control li se vor aduce la cunoștință sarcinile de plan ale secției în care activează, asigurîndu-se astfel un mijloc mai sigur de cunoaștere a obiectivelor pe care trebuie să le urmărească.Experiența dobîndită în anul acesta în ceea ce privește realizarea sarcinilor de plan, măsurile tehnico-organizatorice completate cu propunerile făcute în cadrul dezbaterilor constituie garanții sigure pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe anul 1962, pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor noastre.

MIRNÎI 27 (Agerpres). — TASS transmite: La 27 decembrie cel de-al doilea avicc sovietic „IL-18" a aterizat cu bine pe aerodromul de gheață din apropiere de Observatorul sud-polar Mimii.Primul zbor experimental al ttirbopropulsoarelor sovietice între continentul european și Antarctica s-a încheiat cu succes. Aviatorii polari sovietici aeriană lungime „AN-10" ore 07 minute acest drum care trece peste patru continente — Europa. Asia. Australia. Antarctica și deasupra a două oceane — Indian și Pacific. — iar avionul _IL-18“ a acoperit distanța în 44 ore 36 minute.Zborul a decurs în general la o altitudine de 7-8 kilometri, cu o viteză medie de 550 km. pe oră. De-a lungul între-

au deschis noua cale Moscova-Mimîi cu o de 25.300 km. Avionul a acoperit în 48 de

gului itinerariu s-a menținut in permanență legătura prin radio cu cele două avioane.Colaboratorii științifici A- natoli Voskresenski. Oleg Kuz- nețov și Pavti Astapenko, care se aflau pe bordul avionului „IL-18", au efectuat în timpul zborului observații meteorologice, actincmetrice și aerologice.
★MIRNÎI 27 (Agerpres). - 

TASS transmite : La Mîmîi 
s-a primit din partea lui Ser- 
ghei Iliușin, proiectant gene
ral pentru tehnica aeronauti
că, o telegramă in care el fe
licită sincer echipajele avioa
nelor „IL-18" și „AN-10" cu 
prilejul încheierii cu succes 
a zborului fa Autore

Ministrul R. P. Romine 
în Afganistan 
ți-a prezentat 

scrisorile 
de acreditare

24KABUL 27 (Agerpres). — La 
decembrie lancu Horațiu, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R. P. Romîne in Afga
nistan, cu sediul la Delhi, a pre
zentat scrisorile de acreditare re
gelui Afganistanului, Muhammed 
Zahir Șah.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, regele 
Muhammed Zahir Șah și ministrul 
R. P. Romîne la Kabul, lancu Ho- 
rațiu, au avut o convorbire pri
vind relațiile de colaborare ro- 
mino-afgane. Cu acest prilej re
gele 
pentru serviciile aduse Afganis-

Afganistanului a mulțumit

MOSCOVA 27 (Agerpres).— Agenția TASS a dat publicității o declarație în care se arată printre altele:După cum relatează presa americană, zilele acestea un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. a făcut o declarație în care a sprijinit pretențiile guvernului japonez asupra Insulelor Kurile — Kunașir și Iturup, care aparțin .Uniunii Sovietice.în acest sens, este suficient să se arate că această problemă a fost rezolvată prin acordul de la Yalta, pe care figurează, de asemenea, semnătura președintelui S.U.A.în felul acesta problema a- partenenței insulelor Kurile este absolut clară și problema acestei apartenențe nu poate să depindă de poziția actuală a unor sau altor lideri americani.în declarația agenției TASS se atrage atenția că deși războiul a luat sfîrșit cu peste 16 ani în urmă, trupele americane continuă să staționeze în Japonia, această țară este îm- pînzită cu o rețea de baze militare străine, de depozite ce armament.

Nu este un secret că poporul japonez este profund îngrijorat de faptul că țara lui este legată de carul militar american și, implicit, este periclitată securitatea Japoniei. Se dezvoltă lupta pentru lichidarea ocupației americane, se întărește înțelegerea faptului că prosperitatea și o adevărată independență a Japoniei nu pot fi asigurate decît prin promovarea de către țară a unei politici de pace, a unei politici de relații prietenești cu țările vecine.Perspectiva lichidării ocupației americane din Japonia nu este în mod vădit pe placul cercurilor agresive S.U.A. Tocmai de aceea străduiește Washingtonul să ațîțe starea de spirit revanșardă a anumitor cercuri din Japonia care și-au pierdut simțul realităților, să ațîțe în Japonia vrajba față de vecini, să ridice obstacole în calea

dinse

dezvoltării colaborării Japoniei cu U.R.S.S. și cu alți vecini.In cercurile conducătoare sovietice se consideră că dacă S.U.A. ar respecta realmente interesele Japoniei, dacă ele ar fi preocupate cu adevărat de stabilirea unei atmosfere de pace și liniște în Extremul Orient, ele ar trebui In primul rînd să lichideze bazele lor militare de pe teritoriul japonez, să pună capăt ocupației în această țară și să nu se amestece în relațiile Japoniei cu Uniunea Sovietică și cu alte țări vecine.La rîndul său, Uniunea Sovietică va face și pe viitor tot posibilul pentru a stabili adevărate relații de bună vecinătate cu Japonia, ceea ce corespunde intereselor poarelor celor două țări, tereselor întăririi păcii în tremul Orient.
po- in- Ex-

Pentru elevii
(Urmare din pag. l-a)

cipe și tineri muncitori, vizio
nări colective de filme și piese de teatru și cîte altele. Nu
mai la Palatul pionierilor vor 
fi organizate 9 canavale și o serie de alte acțiuni la care 
vor participa în total peste 
30.000 de copii. Alți peste 2.000 
de pionieri vor participa la 
marele carnaval al pionieri
lor care se va desfășura în 
ziua de 1 ianuarie la Palatul 
Republicii. Se vor organiza, 
de asemenea, în școlile medii, 
profesionale și tehnice reve- 
lioane ale elevilor, reuniuni 
etc.

S-au luat totodată măsuri 
în vederea organizării unei 
decade a filmului pentru co
pii și a prezentării de piese 
de teatru pentru elevi. Ast
fel, Teatrul de copii și tine
ret va da cîte un spectacol

bucuresteni
pentru fiecare raion cu piese
le „Băiatul din banca a doua", 
„Emil și detectivii", „2 la a- 
ritmetică" și „Marțienii”, iar 
Teatrul „Țăndărică" va pre
zenta zilnic spectacole pen
tru pionieri și școlari.

Activitățile organizate pen
tru pionierii și elevii bucureș- 
teni în această vacanță sînt 
însă mult mai multe și mai 
variate: orășele ale copiilor, un 
patinoar pentru pionieri în 
Cișmigiu; alte patinoare 
puse la dispoziția elevilor; 
numeroase cluburi care vor 
organiza diverse programe 
speciale pentru pionieri și 
elevi; seri de basm, filme, 
etc. etc.

Dar vacanța a venit deja și 
elevii au și început să-i cu
noască frumusețile și bucuri
ile. Și nu sintem decît în pri
mele zile. Clipele cele mai 
plăcute abia de acum înainte 
vor veni.

SPORT
Echipa de fotbal Petrolul 

Ploiești a susținut al treilea 
meci din cadrul turneului pe 
care-l întreprinde în Indone
zia. Judnd la Surabaja cu se
lecționata orașului, fotbali
știi romîni au obținut victo
ria cu scorul de 4-1. Aceasta 
a fost cea de-a treia victorie 
realizată de fotbaliștii romîni. 
In continuarea turneului echi
pa Petrolul urmează să joa
ce la 29 decembrie la Ma- 
kasar.

★Echipa selecționată de hochei pe gheață a R.P. Romîne a părăsit Capitala plecînd cu trenul la Kiev. Hocheiștii romîni vor întîlni la 28 și 29 decembrie reprezentativa R.S.S. Ucrainene. Din lotul echipei noastre fac parte printre alții Sofian, Pușcaș, Czaka, Andrei, Ionescu, Varga, Takacs, Ferenczi și Szabo.
★

Clubul sportiv Flacăra Ro
șie (raionul Tudor Vladimi- 
rescu) organizează sîmbătă de 
la ora 14 și duminică de la 
ora 10 pe terenul de la capă
tul tramvaielor 19 și 26 (sta
ția Laborator) un concurs de 
săniuțe.

Pentru tinerii dornici să

practice schiul, clubul Fla
căra Roșie a deschis două 
centre la baza sportivă de 
lingă stadionul Flacăra (fost 
C.A.M.) și la Casa de Cultură 
a Tineretului din raionul Tu
dor Vladimirescu (str. Turtu
rele). Cu acest prilej se vor 
organiza și concursuri de schi, 
în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a Tineretului.

(Agerpres)

Informații
Teatrul Tineretului a pre

zentat miercuri seara, în sala 
din str. C. Miile, primul spec
tacol cu piesa „De Pretore 
Vincenzo" de scriitorul italian 
Eduardo de Filippo. In direc
ția de scenă a lui Dinu Cer- 
nescu, piesa are în rolul titu
lar pe artistul Florin Vasiliu. 
Decorurile sînt semnate de 
Jules Perahim, artist emerit.

★Miercuri seara a avut loc la cinematograful Patria din Capitală premiera noului film ro- mînesc „Porto-franco“, producție a studioului cinematogra; fie „București". (Agerpres)

păci trainice pe pă-

de demascareaSCURT Foto : ZENTRALBILD

Un aspect dinti-unul din 
numeroasele magazine cu 
auto servire din Berlinul 

democrat

Rockwell Kent 
felicită 

poporul sovietic 
de Anul Nou

NEW YORK 27 (Agerpres). — Prin intermediul corespon
dentului agenției TASS, cunos
cutul pictor Rockwell Kent, 
președintele Consiliului națio
nal pentru prietenia america- 
no-sovietică, a transmis po
porului sovietic calde felici
tări de Anul Nou.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru exemplul grăitor al 
uriașelor realizări pașnice pe 
care le-ați dobîndit în patria 
voastră, pentru încurajarea și 
ajutorul pe care îl acordați 
popoarelor ce luptă pentru e- 
liberare, pentru perspectivele 
viitorului pașnic, pe care le 
împărtășiți cu întreaga omeni
re și mai întii de toate pen
tru mina prietenească pe care 
ne-o întindeți mereu.

Fie ca anul 1962 să fie în
scris în istorie ca anul instau
rării unei 
mint!

PESARATOV. - La 26 decembrie s-a terminat la Saratov Consfătuirea lucrătorilor din agricultura regiunii Vol- găi. La lucrările consfătuirii au participat Ghennadi Voronov, prim-vicepreședlnte al Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., șî Dmitri Po- leanski, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.CAIRO. — In seara zilei de 26 decembrie guvernul Republicii Arabe Unite a anunțat în mod oficial ieșirea din federația cu Yemenul. Federația Statelor Arabe a fost creată în martie 1958. virtutea Cartei aprobate de cele două țări urma să se creeze o armată unită și să se promoveze o politică externă unică. De fapt aceste prevederi nu au fost traduse in viață în cei peste trei ani de existență a federației.

în

INSTANBUL. - Foametea și molima vitelor bîntuie în regiunile răsăritene ale Ana- toliei. Țăranii din aceste regiuni caută să-și vîndă gospodăriile și să plece în partea de apus a Anatoliei. După cum informează ziarul „Cumhuriyet", aproape 5.000 de țărani și-au părăsit satele, iar alt lot tot atit de numeros se pregătește să plece cît mai repede. Populația din vilaie- tele răsăritene își duce existența la marginea prăpastiei, scrie ziarul.

0 insultă la adresa
poporului grec

ATENA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Mișcarea 
pentru anularea alegerilor 
parlamentare falsificate și 
pentru demisia guvernului 
Karamanlis a luat în Grecia 
o amploare atît de mare in
cit protectorii americani ai 
guvernului au fost nevoiți 
să-i vină grabnic în ajutor.

Briggs, ambasadorul S.U.A. 
in Grecia, a adresat america
nilor domiciliați în Grecia un 
mesaj în care a declarat că ' 
alegerile de la 29 octombrie 
„au constituit o 
fidelității 
libertății 
mane".

Insulta 
rul american majorității po
porului grec, care consideră a- 
ceste alegeri drept o batjocu
ră la adresa voinței lui și lup
tă pentru anularea lor, a stîr- 
nit un val de indignare în 
Grecia.

Morți, răniți, mii de alegă
tori molestați, falsificarea ale
gerilor — iată cum se înțelege 
în S.U.A. „libertatea și res
pectul demnității umane* 
pentru greci, scrie ziarul „Av- 
ghi“.

mărturie a 
față de idealurile 
și demnității u-

adusă de ambasado-

ROMA 27 (Agerpres). — Demascarea de către Uniunea Sovietică a activității criminale a generalului Heusinger a alarmat cercurile guvernamentale de unii care se crimelor lui tea duce Ia complici ai zent dețin funcții importante în organele de conducere mi- litaro-politice și economice ale N.A.T.O. — scrie ziarul „Pa- ese Sera".Se știe, ziarul, că deținînd funcția de inspector wehrului, în funcțiile-cheie din armată generali și ofițeri cu care întreținuse legături strînse în timpul cît a servit în Wehr- machtul elaborat inclusiv împotriva tale.După numirea lui Heusinger ca președinte al Comitetului militar permanent al N.A.T.O., el a obținut consimțămîntul membrilor N.A.T.O. ca în organele acestui bloc, pentru elaborarea planurilor de război, să Intre reprezentanți ai Bundeswehrului, care în cadrele armatei hitleriste sub conducerea lui Heusinger, au acumulat o bogată experiență în domeniul elaborării planurilor de război, scrie ziarul „Paese Sera".

la Bonn. Există tem că cercetarea Heusinger ar pu- descoperirea unor lui care în pre-
scrie în continuaregeneral al Bundes- Heusinger a numit
hitlerist și care au planurile militare, planurile de război puterilor occiden-

ai unității
LEOPOLDV1LLE 27 (Ager

pres). — Autoritățile O.N.U. au 
anunțat că 1000 de soldați ai 
armatei naționale congoleze 
vor fi atașați forțelor O.N.U. 
din Katanga. Aceste trupe vor 
fi cantonate la baza militară 
de la Kamina, din nordul Ka- 
tangăi, și se vor afla sub co
manda directă a autorităților 
O.N.U. Primele detașamente 
de trupe congoleze au sosit la 
Kamina la 27 decembrie. 
O.N.U. a motivat această mă
sură prin necesitatea de a eli
bera o serie de unități ale for
țelor O.N.U. care urmează a 
fi mutate în alte provincii ale 
Congoului.

Această măsură are însă, po
trivit observatorilor, și un 
substrat mai adine. Unele co
mentarii ale presei americane 
au subliniat în ultima vreme

Congoului
faptul că, sprijinind acțiunea 
militară a O.N.U. în Katanga, 
S.U.A. au în permanență în 
vedere nu atît lichidarea sepa
ratismului lui Chombe, cît 
mai ales reprimarea adevăra- 
ților partizani ai unității 
Congoului. Imperialiștii ame
ricani urmăresc să obțină li
chidarea bastionului partiza
nilor unității Congoului din 
Provincia Orientală cu capi
tala la Stanleyville. Includerea 
unor unități de sub comanda 
lui Mobutu în cadrul forțelor 
O.N.U. din nordul Katangăi nu 
este străină de manevrele a- 
mericane. Agenția France 
Presse subliniază că „în cercu
rile oficiale americane se lasă 
să se înțeleagă că aceste uni
tăți ar putea fi folosite în caz 
de nevoie" împotriva Provin
ciei Orientale.

Colonialiștii întăresc forțele
mercenarilor din Katanga

Bonn alarmați 
lui HeusingerSub ocrotirea lui Heusinger în Comitetul militar lucrează acum ofițeri germani care au participat la elaborarea planului „Barbarossa" și a altor planuri agresive, subliniază ziarul.

NEW YORK 27 (Agerpres). TASS transmite: Presa americană continuă să facă zarvă în legătură cu „Criza O.N.U.", încercînd să arate că vinovate de această „criză" ar fi țările neutre și „uneltirile comuniste".Cine subminează în fond O.N.U. ? Aceasta reiese clar din modul cum decurg operațiunile întreprinse de O. N. U. în Congo în conformitate cu rezoluția din 24 noiembrie a

«'OvtlAtW

Demonstrația copiilor din Villaggio (Italia) care cer să li 
se pună la dispoziție o grădiniță, demască dezinteresul au

torităților față de soarta tinerei generațiiREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“( Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii".

Consiliului de Securitate. Din momentul adoptării acestei rezoluții Anglia, Franța și Belgia, care au interese în Katanga, iar apoi și S. U. A., fac încercări disperate pentru a torpila traducerea ei în viață. Aceste țări au exercitat și exercită o influență tot mai puternică asupra Secretariatului O.N.U., cerînd o „conciliere" cu Chombe.în același timp, în spatele discuțiilor zgomotoase despre „conciliere" și folosindu-se de încetarea unilaterală a focului, anunțată la 19 decembrie de forțele armate ale O.N.U., colonialiștii întăresc în grabă forțele mercenarilor din Katanga. La 23 decembrie s-a anunțat la O.N.U. că de pe teritoriul Rhodesiei de nord au fost trimise în Katanga 48 de autocamioane cu mercenari înarmați cu mitraliere.Potrivit datelor anunțate la O.N.U. la 26 decembrie, jandarmeria katangheză aflată sub comanda mercenarilor a căpătat mortiere grele aduse din Rhodesia de nord împreună cu personalul de deservire.Potrivit acelorași date, la dispoziția mercenarilor a fost pus aerodromul Ndola din Rhodesia de nord.Ziarul „New York Post" a publicat un articol în care, caracterizînd poziția Angliei și Belgiei în problema congoleză, arată că aceste țări „sînt ferm decise să-1 mențină la putere pe Chombe care, cu ajutorul mercenarilor albi, va garanta profiturile și integritatea proprietății celor mai mari societăți miniere europene din această provincie, precum și din Rhodesia de nord",


