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Încheierea lucrărilor sesiunii
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Marii Adunări Naționale
Joi au continuat lucrările 

sesiunii Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne.

In lojile oficiale au 
loc conducătorii partidului și 
statului.

In tribune erau prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, pre
cum și numeroși alți invitați-

In continuarea discuțiilor la 
proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe 
anul 1962, la darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului 
de stat pe anul 1961 și cu pri
vire la planul de stat pe anul 
1962 au luat cuvîntul depută
ții: Gheorghe Rădoi, circum
scripția electorală Zărnești, 
regiunea Brașov, adjunct al 
ministrului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, Va- 
sile Vîlcu, circumscripția 
electorală Tulcea, regiunea 
Dobrogea, Ana Ioanovici, cir
cumscripția electorală Piatra 
Neamț, regiunea Bacău, Ja
nos Fazekaș, circumscripția 
electorală Turda, regiunea 
Cluj, ministrul Industriei A- 
limentare, Ion Delcea, cir
cumscripția electorală Afu
mați, regiunea Oltenia, și Ro
man Moldovan, circumscripția 
electorală Măgurele, orașul 
București, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării,După discuția generală, Marea Adunare Națională a a- doptat în unanimitate o hotă- rîra prin care aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1962, prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.Apoi Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate prin vot secret legea pentru aprobarea bugetului de stat al R. P. Romîne pe anul 1962, după ce proiectul de lege a fost citit și votat pe articole.

Tretindu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi a 
sesiunii, deputatul Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțu
lui, a prezentat, din însărci
narea Consiliului de Miniștri, 
raportul la proiectul de lege 
privind reglementarea regi
mului vamal al R.P. Romîne. 
Deputatul Mihail Levente a 
prezentat raportul comun al 
comisiilor economico-f inunda
ră și juridică cu privire la

luat

Gheorghe

proiectul de lege pus în dis
cuție.

Pe marginea rapoartelor au 
luat cuvîntul deputății Con
stantin Mateescu, circumscrip
ția electorală Pătîrlagele, re
giunea Ploiești, și Traian lo- 
nașcu, circumscripția electo
rală Mînăstirea, regiunea 
București, care au subliniat 
necesitatea și importanța ace
stei legi.Apoi Marea Adunare Națională a votat în unanimitate prin vot secret legea privind reglementarea regimului vamal al R. P. Romîne, după citirea și votarea pe proiectului de lege.

în continuare, 
Grigore Geamănu, 
Consiliului de Stat, 
tat proiectul de lege 
ratificarea decretelor norma
tive emise de Consiliul de Stat 
al R.P. Romine în perioada 
de la 23 martie 1961 pînă la 
26 decembrie 1961.

Deputății au aprobat în una
nimitate, prin vot secret, le
gea pentru ratificarea decre
telor emise de Consiliul de 
Stat în intervalul dintre se
siuni.

articole a
deputatul 
secretarul 
a prezen- 

pentru

Declarînd închise lucrările 
sesiunii, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a subliniat că 
sesiunea a fost deosebit de 
rodnică. Marea Adunare Na
țională a dezbătut și adoptat 
hotărîri menite să asigure 
realizarea mărețelor obiective 
ale construcției socialiste sta
bilite de cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncito
resc Romîn. Cuvîntările rosti
te în cursul dezbaterilor au 
vădit avîntul și dragostea cu 
care oamenii muncii înfăp
tuiesc politica partidului nos
tru îndreptată spre continua 
dezvoltare a economiei na
ționale, a culturii, a ridicării 
necontenite a nivelului de 
trai.

în încheiere președintele
Marii Adunări Naționale a
spus : „Peste cîteva zile se vor 
împlini 14 ani de la procla
marea ~ .......... ~Romîne.
în țara noastră s-au obținut 
realizări 
perspective tot mai luminoase 
poporului, călăuzit cu înțelep
ciune de partidul nostru, sub 
conducerea Comitetului Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Permiteți-mi tovarăși, să vă 
felicit cu prilejul zilei de 30 
Decembrie și 
cele mai calde 
tate și succese 
tru noul an".

Republicii Populare 
In cursul acestor ani,

istorice care deschid

să vă adresez 
urări de sănă- 
în muncă pen-

(Agerpres)
Citiți în paginile 2. 3. 4.

• Discuții la proiectul bugetului de stat pe anul 19S2 și Ia 
Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 
1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1362.

• Legea pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1962
• Prevederile legii privind reglementarea regimului vamal 

al R. P. Romîne.

Aspect de la încheierea lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

IMAGINI
DE VACANTĂ

, sfăzi am primit la redacție
ZJ un plic gros expediat de... 

„80 de e'evi fruntași de la 
Școala medie 
plecați pentru 
cursie pe Valea Prahovei". Curioși, 
am desfăcut plicul și-am găsit 
înăuntru... cîteva rolfilme. Și una 
cîte una am început să deslușim 
imaginile, lată primele imagini. 
Sînt făcute chiar în prima zi de 
vacanță, dimineața înainte de-a 
pleca trenul din Gara de Nord. 
Pe peron, un grup mare de elevi. 
Se văd fețele tinere, vesele, de 
fete și băieți. Parcă recunoșteam 
pe cîțiva. Cei din primele 
rînduri par a fi Victoria Radu
lescu, Mihai Săndulescu, Floren
tina Dobre, Viorel Șerban. 
sînt echipați ca de munte, 
rucsacuri, cu schiuri. Peste imagi
nile prinse în tren trecem mai 
repede. Primul popas și prima 
imagine unde apare peisajul cu
noscut al munților Bucegi. Grupul 
de excursioniști se îndreaptă spre 
Fabrica de hîrfie din Bușteni. 
Este unul din obiectivele pe care 

Cum
cu 
fa
un 
cu 
le 

fa-

nr. 4 din Capitali 
cinci zile în ex-

Toți
cu

și-au propus să-l viziteze, 
era și de așteptat, sînt primiți 
multă prietenie de muncitorii 
bricii. In imagine se vede 
grup de elevi stînd de vorbă 
cîțiva tineri muncitori, care 
explică, probabil, modul de 
bricare a hîrtiei. După Bușteni, 
Intîlnim o serie de alte imagini 
prinse în timpul vizitei la Fabrica 
de bere din Azuga. Apoi, pe a- 
proape două rolfilme întîlnim peisa
je de o frumusețe uimitoare, lată, 
aici se vede netedă, a întindere 
de zăpadă. Este drumul care duce 
spre cabana Trei brazi. Pe acest 
drum se vede c-au porni) drumeții 
noștri, unul după altul, intr-un șir 
lung. Recunoaștem capul coloanei.

Este Cristian Dragu, unul din cei 
mai pasionați alpiniști din școală. 
Pașii lor lasă urme mai mari, mai 
mici, imprimate adine in zăpadă. 
Dar ce se vede aici l Au căzut 
doi schiori și-n jurul lor se face 
mare haz. Nu-i nimic, așa-i cind 
iți pui prima dată schiurile. Uite, 
încă o imagine deosebit de reu
șită. Intr-un luminiș înconjurat de 
brazi cu șube albe, s-a încins o 
bătaie cu bulgări de zăpadă.

Urmează alte drumuri minunate 
prin zăpada pufoasă. La cabana 
Vîrful cu Dor, la Postăvarul... Din 
rolfilmele primite vedem și cum 
își petrec excursioniștii noștri se
rile în vilele unde au fost cazați. 
Uite, aici o masă întinsă pe care 
se văd fel de fel de bucate. Cu 
siguranță că în urma afîtor dru
muri și pofta de mîncare-i mare. 
Ultima imagine este prinsă tof în 
gară. De data aceasta în gara 
Predeal, cînd cei 80 de elevi se 
pregăteau să-și continue drumul 
spre Brașov.

In locul imaginilor care frebu-, 
iau să urmeze, am găsit un post- 
scripfum scris pe o hîrfie de 
caiet : „Ne continuăm excursia. 
Mai avem două.zile de drumeție. 
Pe scurt vă spunem ce vom ve
dea în . aceste două zile. în pri
mul rînd, ne vom opri la Uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov și vom 
vizita cîteva ore secțiile cele mai 
importante. Toți sîntem nerăbdă
tori pentru că n-am văzut încă' 
această importantă uzină. Apoi 
vom vizita orașul Brașov. A doua 
zi vom merge la Poiană Brașov, 
unde vom organiza un concurs de 
schi. Apoi... din nou acasă. Dar 
toate acestea le veți putea vedea 
în următoarele rolfilme pe care le 
vom frimite cît de curînd"...

M. CONSTANTIN

Legaturi cu peste 5.000 instituții 
științificeBiblioteca și Institutele de 

cercetări ale Academiei 
R. P. Romîne întrețin în 
momentul de față schimburi de 

publicații științifice cu peste 5.000 
instituții științifice și culturale din 
90 de țări ale lumii. în anul 1961, 
numărul acestor instituții a crescut 
cu peste 200, induzînd țări care 
și-au cîștigat de curînd indepen
dența ca Guineea, Ghana, Nigeria 
etc. Numai în primele trei tri
mestre ale acestui an, unitățile 
Academiei au trimis peste hotare 
mai mult de 60.000 volume (pe
riodice și lucrări ale oamenilor 
noștri de știință tipărite în Edi
tura Academiei R.P.R,), primind

în schimb un număr tot atît de 
mare de publicații științifice stră
ine.

în ultimul timp s-a dezvoltat 
schimbul de microfilme, pe baza 
căruia Biblioteca Academiei tșl 
îmbogățește colecția de documen
te și manuscrise rare privind tre
cutul poporului nostru. Recent ®u 
sosit din U.R.S.S. microfilme cu- 
prinzînd manuscrisul cunoscutei 
lucrări în limba latină a Iul Di- 
mitrie Cantemir „Vita Constantini 
Canfemiri", manuscrise referitoare 
la călătorii ale unor străini prin 
țările romîne în sec. XVIII și al-

cînteia
tineretului

Vineri 29 decembrie 1961
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Interesante cercetări

trasori

în ultima 
rezultate 

de intere- 
domeniul

nucleare 
mai mare 

transpor-

După cum ne-a 
relatat conf. 

dr. N. 
ști
ai 

în

univ.
Cajal, director 
ințific adjunct 
Institutului de 
framicrobiologie al 
Academiei R. P. R-, 
dr. Elisabeta Năs- 
tac, șefă de labora
tor in institut, a

obținut 
vreme 
deosebit 
sânte in
etiologiei virotice a 
leucemiilor. 
cetătoarea a 
astfel să 
transmiterea 
rie a unui 
izolat pe

Cer- 
reușit 

obțină 
in se- 
agent 

șoareci

hibrizi și șoareci 
prin linii genetic- 
pure.

Cercetările aces
tea, a subliniat dr. N. Cajal, au o 
mare importanță 
practică, deschizind 
căi noi in studiul 
cauzei leucemiilor.

Se extinde folosirea izotopilor 
radioactivi în industria petrolieră

Znlreprinderea de carotaj și 
perforări din Ploiești con
tinuă să extindă folosirea 

izotopilor radioactivi în industria 
petrolieră. Bazele de carotaj din 
Moldova și Oltenia, de exemplu, 
au fost completate cu stații auto
mate complexe cu ajutorul cărora 
se pot executa atît carotaje ra
dioactive, cît și carotaje electrice 
șl de deviație. In acest fel, inter
vențiile la sonde se execută rapid 
și în bune condiții. Comparativ 
cu anul trecut, colectivul între
prinderii de carotaj și perforări 
a efectuat anul acesta de două ori

mai multe operații cu 
izotopi radioactivi.

Aplicațiile radiațiilor 
au cunoscut o extindere 
îndeosebi la urmărirea
tului prin conducte a produselor 
petroliere și în prospectarea unor 
noi zăcăminte de petrol. Anul 
viitor aplicațiile izotopilor radio
activi se vor extinde și mai mult 
in special in domeniul prospectă
rii de noi zăcăminte de petrol.

(Agerpres)

Prol V. ORZA (R.P.R.) Feerie
(Fotografie expusă la al III-lea Salon inter

național de artă fotografică al R.P.R.)

Expoziție un leu risipit,La Casa Arhitectului din Capitală s-a deschis joi o expoziție în care sînt expuse proiecte pentru construcții de locuințe, social-culturale, industriale și de sistematizare, prezentate la concursul „Pre
miile anuale ale Uniunii Ar- 
hltecților pe anul 1961".La acest concurs, care s-a organizat în scopul stimulării și sprijinirii activității de creație și îmbunătățirii calității lucrărilor de arhitectură ți urbanism, au fost distinse cu premii și mențiuni 15 proiecte care au stat la baza construcțiilor unor obiective date în folosință în cursul acestui an.La deschiderea expoziției au participat arhitecți, proiec- tanți, reprezentanți ai uniunilor de creație și alți oameni de artă.

fiecare leu fructificat"uzinei noastre a

In secția de tananți a fa
bricii de produse chimice 

de sinteză organică 
„S.N.I." 

Foto : AGERPRES

(Agerpres)

zinei noastre, producătoare de utilaj petrolier, îi revine sarcina ca în anul 1962 să sporească producțiaglobală și marfă cu 23 la sută. Productivitatea muncii va crește cu 28 la sută iar prețul de cost la producția comparabilă urmează să fie redus cu 9 la sută. Mobilizați de comitetul U.T.M. pe uzină, sub îndrumarea comitetului de partid, tinerii și-au stabilit sarcini concrete pentru ca încă din primele zile ale noului an să-și aducă o buție substanțială Ia îndeplinirea sarcinilor sporite care stau în fața uzinei. Care sînt căile prin care comitetul U. T. M. își propune să mobilizeze tineretul uzinei la realizarea acestor sarcini ?Cele 106 brigăzi de producție ale tineretului vor fi antrenate cu mai multă operativitate decît anul acesta la rezolvarea problemelor pe care le ridică producția. A- ceasta se va face în cadrul întrecerii pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă.Brigăzile vor fi ajutate să-și stabilească obiective concrete legate de calitate, productivitate, economii, calificare, organizarea muncii etc. Pentru ca brigăzile să dea produse de bună calitate, să-și îndeplinească planul la toți indicii, vor fi ajutate îndeaproape de maiștri, ingineri și tehnicieni să-și organizeze mai judicios fiecare loc de muncă, să-și întocmească mai bina programele de lucru în care să se prevadă lunar angajamentele luate.

contri-

Colectivul hotărît, cu prilejul adunărilor de dezbateri, ca în anul 1962 să se acorde o atenție sporită calității produselor. Dar acest lucru nu se poate obține fără o pregătire profesională temeinică. Iată de ce comitetul U.T.M. a indicat tuturor organizațiilor de bază U.T.M. să se îngrijească de ridicarea continuă a pregătirii profesionale a tinerilor muncitori, încă de la începutul noului an yor fi organizate în uzină un număr de 32 cursuri de ridicare a calificării cu scopul de a face ca, cu timpul, fie
Tinerii de la Uzinele „1 Mai" - 

Ploiești se pregătesc 
pentru producția anului viitor

Cercul mîinilor îndemâna
tice la Palatul Pionierilor 
din Capitală pregătesc po
doabe pentru oarnavalul 

pionierilor

Foto : AGERPRES

Bine
Consfătuirile profesionale 

de grupă, desfășurate în ulti
mul timp la Institutul de pe
trol, gaze și geologie din 
București s-au caracterizat în 
general printr-un schimb fruc
tuos de experiență în ceea ce 
privesc metodele de studiu, 
printr-o analiză temeinică a activității fiecărui student 
precum și prin creșterea com
bativității studenților față de 
manifestările negative de de
lăsare la învățătură, de 
chiul ale unor colegi. Să luăm, 
bunăoară, consfătuirile profe
sionale ținute în anul III- 
Foraj.

— Importanța lor — ne spu
ne tov. Valter Iamandi, res
ponsabil profesional A. S. pe 
facultate — constă in aceea că 
ele au determinat o îmbună
tățire simțitoare a muncii în 
grupe. S-au înregistrat mai 
puține absențe nemotivate, 
studenții au venit mai bine

pregătiți la seminarii. Dar 
rezultatul lor va fi relevat mai 
ales cu ocazia examenelor 
cind se va vedea cît de 
țioase au fost hotărîrile 
de aceste consfătuiri.

Intr-adevăr, analizind 
in care s-au desfășu
rat consfătuirile pro
fesionale la grupele 
anului Ul-Foraj, pre
cum și rezultatele a- 
cestor consfătuiri se 
constată că ele au 
fost, în general, in
teresante și eficace. 
La grupa 234 discuțiile s-au oprit asupra 
chestiuni principale : prima — 
analiza activității unor 
denți care, deși 
propie cu pași 
nuă să vină 
seminarii sau 
nemotivat ; a doua — măsurile 
ce trebuie luate pentru ca In-

preluate
felul

treaga grupă să se prezinte la 
cele patru examene progra
mate in iarnă cu toată mate
ria invă(ată. Una fără alta nu 
se poate. Practica a demon
strat că atunci tind grupa este

însemnări pe marginea 
consfătuirilor profesionale 
de la Institutul de petrol, 

gaze și geologie

a douărtu-
sesiunea se a- 
repezi, conți- 

nepregătiți la să absenteze

unitară, tind există întrajuto
rare intre studenți (și cite for
me de întrajutorare nu se 
dovedesc necesare in sesiune !) pregătirea este mai te
meinică. Dar la ce fel de în
trajutorare te poți aștepta de la o grupă In care unit inva-

ță, iar alții nu ? Alta e însă situația tind absolut toți stu
denți din grupa de întrajuto
rare muncesc, depun eforturi. 
Întrajutorarea capătă un conținut nou, profund, mai fruc

tuos, iar nivelul gru
pei se va ridica ne
contenit. Iată de ce 
studenții grupei 234. 
in consfătuirea pe 
care au avut-o in lu
na noiembrie au a- 
cordat o atenție deo
sebită felului în care 
înțeleg unii colegi să 

se achite de sarcinile profe
sionale. In centrul criticii s-a 
aflat studentul Păncescu Flo
rin care absenta adesea nemo
tivat de la facultate, iar tind, în sfirșit, venea la vreun 
seminar, se dovedea nepregă
tit. Care să fie cauza acestei 
situații ? Un interviu ilustrat

de la gazeta satirică ne dez
văluie 
a lui 
masă.
omul 
tenis ?nu
timpul lor liber ? Da, dar ei nu au uitat că in primul rind 
sint studenți. că in primul 
rind trebuie să-și îndepli
nească sarcinile profesionale, 
să învețe. Păncescu (și ca el și alți cîțiva) a uitat acest 
lucru.

în spiritul acesta s-a dis
cutat în consfătuire. Cei 
vizați au luat cuvîntul, și-au 
făcut o autoanaliză a activi
tății și și-au luat angajamen
tul față de colegi că se vor îndrepta.— Aș vrea să precizez — ne 
spune tov. Iamandi — că a-

AUREL GEORGESCU(Continuare in pag. a 4-a)

principala preocupare 
Păncescu: tenisul de 
Cind să mai învețe 
dacă toată ziua joacă 
Dar oare ceilalți colegi 

au și ei preocupări in

care tînăr să devină un fruntaș al luptei pentru calitate. De asemenea, se vor organiza conferințe tehnice, schimburi de experiență și demonstrații practice.Aminteam mai sus că în a- nul viitor uzinei noastre îi revine sarcina de a reduce prețul de cost cu 9 la sută. A- cest lucru va putea fi realizat fără îndoială mai ales prin descoperirea și valorificarea continuă a rezervelor interne existente la fiecare loc de muncă.Ce vor face tinerii noștri practic în această direcție ?Cu aproape doi ani în urmă, tinerii din uzina noastră au pornit acțiunea : „Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat" prin care și-au propus să valorifice fiecare leu, pentru a realiza economii importante în producție. Și tinerii noștri au obținut succese însemnate, în anul acesta, de pildă, economiile realizate s-au ridicat la suma de 1.300.000 lei.Posibilitățile de a realiza în anul 1962 economii sînt desigur și mai mari. Pentru a- ceasta se cere, așa cum au subliniat numeroși tineri, atît în conferința U.T.M. pentru alegerea noului comitet, cît și cu prilejul adunărilor de dezbatere a cifrelor de plan, ca fiecare tînăr să se străduiască să devină un bun gospodar, să dea atenție valorificării celor mai mici rezerve, a economisirii fiecărui leu. Și tot ei au dovedit concret să există rezerve inepuizabile pentru valorificarea fiecărui leu. Pînă acum cîtva timp, de e- xemplu, rămășițele plăcuțelor dure pentru așchiat se aruncau. Cită risipă nu se făcea ? Acum tinerii au venit cu pro-

punerea ca toate plăcuțele rămase de la cuțitele mai mari să fie folosite pentru confecționarea unor cuțite de dimensiuni mai mici. După un calcul, conducerea secției a ajuns la concluzia că prin folosirea în acest fel a plăcuțelor dure, tinerii vor realiza într-un an de zile economii in valoare de 25.000 lei. Tot în această secție, pînă în prezent, se mai risipea uneori metal. Tinerii au hotărît ca din resturile de la capetele de axe, de exemplu; să 6e execute piese mai mici. Prin a- ceasta se va economisi lunar suma de 2.500 lei. Pe întregul an înseamnă o economie totală de circa 30.000 lei.După exemplul tinerilor din secția I-a uzinaj și tinerii din secții și sectoare au cu spirit gospodăresccelelalte analizat fiecare sursă de economii.Tinerii din brigada condusă de Gheorghe Nicolae, de la secția forjă, au făcut de curînd propunerea, în adunarea de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1962, ca flanșele de la pompa triplex să fie ma- trițate în loc de a fi forjate așa cum s-a procedat pînă a- cum. Realizarea acestei propuneri va aduce anual o economie de 60.000 lei prin reducerea crare.Zilele analizat de muncă posibilitățile de reducere a procentului de rebut, a pierderilor la amestecurile de formare, cuie, armături etc. și tinerii de la secția turnătoria de fontă, care vor reduce procentul de rebuturi în anul viitor cu 1 la sută sub coeficientul admis, au comunicat comitetului U.T.M. că fructificînd fiecare leu vor realiza economii în valoare de 265.000 lei.Centralizînd angajamentele organizațiilor de bază U.T.M. din fiecare secție, comitetul U.T.M. a ajuns la concluzia că tinerii uzinei vor putea realiza în anul viitor economii în valoare totală de 2.100.000 lei, adică cu 600.000 lei mai mult decît s-a stabilit în conferința U.T.M. pe uzină.Se pune acum întrebarea : cum va munciU.T.M. cu tinerii, ce căi vor

adausurilor de prelu-trecute, după ce au concret la fiecare loc

comitetul
ANDREI NEACȘU

secretar al comitetului U.T.M.
Uzinele „1 Mai“ Ploiești
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Seara la căminul cultural

Seară de seară 
căminul cul-
tura! din 

muna Moldova 
che, regiunea 
nat răsună de 
suri tinerești. Pen
tru perioada de iar
nă conducerea că
minului cultural, în 
colaborare cu co
mitetul U.T.M., au 
elaborat un bogat 
program de activi
tate. Fiecare tînăr 
găsește aici un 
mijloc plăcut și e- 
ducativ de a și pe-

CO- 
Ve- 
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trece timpul liber. 
Astfel, tinerii citesc 
cărți de la bibliotecă Ș» se pregătesc pentru concursul 
„Iubiți cartea", par
ticipă la conferin

țațe, se întrec 
concursuri de șah 
etc. Dar cei 
activi sînt i 
amatori care 
hotărît să prezinte 
un nou spectacol 
pe scena căminului 
cultural. Iată de ce, 
echipa de dansuri 
repetă noi jocuri

i mai 
artiștii 

s-au

populare, iar soliș
tii vocali, printre 
care și tinerii Ma
ra Braila și Mita 
Draghievici, învață 
cîntece populare. 
Formația de teatru, 
care se pregătește 
și pentru concursul 
bienal de teatru 
„Ion Luca Caragia- 
le“, a pus în repe
tiție piesa pămîntului" 
Tenculescu.
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Discuții la proiectul bugetului de 

planului de stat pe anul
stat
1961

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

Cuvîntul deputatului 
Alexandru Sencovici 

(regiunea Crișana)Vorbitorul a arătat că în Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe a- nul 1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1962 și în raportul cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1962, Ministerul Industriei Ușoare a fost criticat și a primit îndrumări, care vor fi analizate cu toată seriozitatea de lucrătorii ministerului și se vor lua măsuri în vederea eliminării slăbiciunilor și a îmbunătățirii activității.în anul 1961, în industria ușoară au fost obținute noi succese în sporirea producției, îmbunătățirea calității, lărgirea sortimentelor și ridicarea nivelului tehnic al întreprinderilor.I nul anual al producției glc Je a fost îndeplinit în ziua de 22 decembrie 1961. Oamenii muncii din industria ușoară vor depăși planul cu aproape 1,5 milioane mp țesături de bumbac, 400 mii mp țesături de lînă, aproape 600 mii mp țesături de mătase și multe alte produse, în valoare totală de 300 milioane let în anul 1961 au fost produse sute de articole noi. în mod deosebit ne-am preocupat a- nul acesta de îmbunătățirea calității tricotajelor și încălțămintei.în anul 1961 au intrat în funcțiune noi capacități de producție, printre care secții noi în filaturi de bumbac, pentru o capacitate anuală de cca. 8.000 tone fire; o tăbă- cărie minerală la Jilava, cu o capacitate zilnică de prelucrare de 18 tone piei crude, o unitate total mecanizată și parțial automatizată ; fabrica de sticlă Sighișoara, cu întreaga capacitate anuală de 50 mii tone, complet automatizată. în anul 1962 se vor produce în plus față de anul 1961, aproape 26 milioane mp țesături de bumbac, 1,5 milioane mp țesături de mătase, aproape 4 milioane bucăți tricotaje, cca. 600.000 perechi încălțăminte cu fețe din piele, 40 milioane bucăți sticlărie, și multe alte produse textile, pielărie, sticlă și articole de uz casnic. Ca urmare, valoarea producției globale pe anul 1962 va depăși cu 500 milioane lei realizările preliminate ale anului 1961.Vorbitorul a arătat că în anul 1962 o problemă importantă o constituie asigurarea din țară a întregii cantități de lînă necesară industriei ușoare. în acest scop se prevede sporirea achizițiilor de lînă cu 14 la sută, iar la lînă fină și semifină cu 15 la sută față de anul 1961. îmbunătățirea sortării lînii pentru sporirea cu 20—25 la sută față de 1961 a cantităților de lînă pentru fire pieptănate. Angajamentele luate la recenta Consfătuire a țăranilor colectiviști sînt o chezășie a îndeplinirii sarcinilor privind creșterea resurselor de lînă.Industria lînii va crea pentru 1962 sute de articole noi — țesături și tricotaje — folosind fire sintetice — fie ex
Cuvîntul deputatului 

Vasile Mateescu 
(regiunea București)Pentru regiunea București anul 1961 a fost anul înfăptuirii depline a obiectivului pus în fața noastră de partid în domeniul colectivizării a- griculturii : regiunea București este acum complet colectivizată. La acest succes al politicii partidului nostru Ia sate au contribuit și deputății și activiștii sfaturilor populare care au muncit neobosit sub îndrumarea organizațiilor de partid.în regiunea noastră sfaturile populare au obținut o serie de rezultate bune în execuția bugetară în acest an. Din analizele efectuate reiese că, pînă la sfîrșitul anului, prevederile bugetare planificate se vor depăși de către unitățile economice cu 11,4 la sută, respectiv cu circa 6,5 milioane.în proiectul de buget pe a- nul 1962 Sfatului popular al regiunii București i se asigură cu 40,3 la sută mai multe mijloace financiare decît în anul 1959. Din volumul total de cheltuieli cea mai mare parte este destinată acțiunilor so- cial-culturale.Spre a realiza toate acțiunile pentru care ni s-au alocat mijloace financiare este necesar să îmbunătățim permanent activitatea de îndrumare și control, de conducere concretă a unităților economice, asigurînd astfel un sprijin și mai eficient întreprinderilor și instituțiilor din regiune.în legătură cu realizarea planului și bugetului, vorbitorul a arătat că aceasta nu este numai sarcina comitetelor executive și a aparatului lor. Aceasta este o problemă a sfaturilor populare în întregul lor; ea trebuie să constituie preocuparea tuturor de- putaților, comisiilor permanente și comitetelor de cetățeni. Din păcate noi am privit uneori în mod strimt problema antrenării deputaților, a folosirii tuturor formelor de legătură cu masele.în centrul preocupărilor noastre — a spus vorbitorul în continuare — stă problema dezvoltării agriculturii. Acum 

clusiv, fie în amestec cu fibre naturale. Consumul de fibre sintetice va spori de la 500 tone în 1961 la 1600 tone în1962.în anul 1962, vor fi introduse pe scară industrială, u- nele procedee tehnologice noi, ca rezultat al cercetărilor încheiate în anul 1961 de institutele de cercetări textile și pielărie-cauciuc.Investițiile pe anul 1962, care reprezintă față de realizările preliminate ale anului 1961 o creștere de circa 21 la sută, vor duce la punerea în funcțiune de noi obiective industriale care vor spori capacitatea de producție anuală cu 6.200 tone fire bumbac și 13.000 mp țesături de bumbac pe an și altele. în același timp, în anul 1962 sînt prevăzute să înceapă lucrări importante pentru crearea de noi capacități care să asigure o producție anuală de 30 milioane mp țesături bumbac, 5.500 tone amestec de cauciuc etc.Ca urmare a creșterii producției, a continuei îmbunătățiri a produselor industriei ușoare, care sînt apreciate și tot mai mult solicitate pe piața mondială, în 1962 exportul de produse din acest sector va spori cu 25 la sută față de a- nul 1961, volumul lui fiind egal cu întreaga cantitate de produse realizate de întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare pentru export în perioada 1956—1959. 95 la sută din acest export reprezintă produse fabricate și numai 5 la sută materii prime și deșeuri rezultate din fabricație.în continuare, vorbitorul a arătat că industria ușoară va îndeplini integral sarcina de vărsăminte la buget și sarcina de reducere a prețului de cost, prevăzute pentru anul 1961, realizînd economii de 300 milioane lei.Cu toate aceste realizări — a spus mai departe vorbitorul — arătăm cu toată sinceritatea că mai avem lipsuri. în unele din întreprinderile industriei ușoare se mai fac multe cheltuieli neproductive, determinate de amenzi, penalizări și dobînzi pentru neres- pectarea disciplinei contractuale, formarea de stocuri su- pranormative și inutile etc. Din această cauză, în unele întreprinderi sarcina de reducere a prețului de cost nu a fost realizată. Aceasta nu este numai slăbiciunea întreprinderilor respective, ci și slăbiciunea conducerii ministerului. Am luat măsuri și vom lua în continuare și alte măsuri pentru ca sarcina de reducere a prețului de cost să se realizeze nu numai în ansamblu pe minister, dar și în fiecare întreprindere în parte.Discutarea bugetului de stat pe anul 1962 — a spus în încheiere vorbitorul — constituie încă un prilej de a reafirma hotărîrea noastră de a lupta cu și mai multă însuflețire pentru îndeplinirea planului de stat pe anul 1962.Votez cu toată încrederea proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de stat.

cînd regiunea noastră este complet colectivizată, avem condiții bune pentru creșterea producției de cereale care este — așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta Consfătuire pe țară a țăranilor colectiviști — baza dezvoltării întregii agriculturi. Creșterea producției de cereale, prin mărirea producției la hectar, creează condiții favorabile pentru a mări într-o măsură și mai importantă contribuția regiunii București la constituirea fondului central de produse agricole al statului.Din producția marfă livrată statului de către gospodăriile agricole de stat, din surplusul de cereale contractate de gospodăriile agricole colective și plățile în natură pentru muncile S.M.T., regiunea București a adus în acest an la fondul central peste un milion tone cereale și alte produse, reprezentînd o creștere de 38 la sută față de anul 1960. Numai din vînzarea produselor pe bază de contract cu unitățile de stat gospodăriile agricole colective au realizat în anul 1961 venituri de peste 900 milioane lei. Pentru anul 1962 volumul total de produse vegetale ce urmează să fie livrate statului este de 1.318.000 tone.în anul 1961 s-au valorificat peste 98 mii tone legume, zarzavaturi și fructe, iar unitățile comerciale din Capitală au încheiat contracte numai pentru 23 mii tone, iar pentru anul 1962 se prevăd contracte numai pentru 43.000 tone. Considerăm necesar ca tovarășul ministru Gogu Rădulescu, împreună cu Sfatul popular al Capitalei, să studieze atent a- ceastă problemă și să găsească posibilitatea de a prelua întreaga producție marfă pe bază de contracte asigurînd în felul acesta aprovizionarea în mai bune condiții a oamenilor muncii din Capitală și din alte centre muncitorești.în satele colectivizate ale regiunii București se construiesc în prezent edificii social- culturale. Pe lîngă cele ce se 

construiesc cu fondurile statului, baza materială pentru acțiuni social-culturale este susținută activ și prin contribuția voluntară a cetățenilor. Numai în anul 1961. de pildă, s-au construit 325 săli de clasă, 30 cămine culturale și s-au radioficat 25 sate. Oamenii muncii din regiunea noastră au răspuns cu însuflețire și la alte acțiuni obștești, executînd lucrări în valoare totală de peste 85 milioane Iei.în legătură cu realizarea construcțiilor social-culturale la sate din contribuția voluntară ne-am pus următoarea întrebare : cine execută aceste lucrări? în regiunea noastră, unde sînt 420 de comune cu peste 1000 de sate, această problemă ne-a preocupat în
Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Dogaru 

(regiunea Brașov)Colectivul Uzinelor „Steagul Roșu" m-a însărcinat să raportez sesiunii Marii Adunări Naționale că sarcinile de plan la producția globală pe anul 1961 au fost îndeplinite la 19 decembrie, realizîndu-se, prin reducerea prețului de cost la producția comparabilă, economii în valoare de 24.500.000 lei și beneficii în valoare de 179 milioane lei, depășind astfel sarcinile și angajamentele luate.Pe baza creșterii acumulărilor bănești provenite din e- conomia socialistă, statul nostru a investit sume importante pentru dezvoltarea industriei și îndeosebi a ramurilor hotărîtoare ale industriei grele. Numai Uzinelor „Steagul Roșu* li s-au acordat pentru investiții, în perioada 1955— 1961, suma de 375 milioane lei, iar pentru anul 1962 volumul de investiții alocat este de 91 milioane Iei. Ca urmare a acestor investiții, fața uzinei noastre s-a schimbat radical, s-a ridicat nivelul tehnic al producției. în cursul anului acesta, Uzinele „Steagul Roșu" au fost dotate cu aproape 400 diverse mașini, utilaje, instalații și aparataje.în lumina Directivelor celui de-al III-lea Congres al P.M.R., care pun un accent deosebit pe îmbunătățirea calității produselor, colectivul u- zinei noastre a adus și anul acesta o serie de modificări constructive la autocamionul de 4 tone din fabricația actuală. Ca urmare a scăzut cu 40 kg. greutatea proprie a autocamionului. Totuși, nu ne-am încadrat în norma de consum pe anul 1961. Dacă am fi realizat acest lucru am fi avut încă o reducere de 412 tone metal. Colectivul uzinei noastre a obținut rezultate bune și în lupta împotriva rebutului, ajungînd și la sectoarele prelucrătoare sub cifra tolerată, adică la 0.30 la sută față de 0,34 la sută. Totuși din cauza rebuturilor s-au irosit 296 tone metal Colectivul nostru este hotărît să intensifice și mai mult lupta pentru folosirea optimă a metalului. Menționăm că în această pri
Cuvîntul deputatei 
Paraschiva Frîncu 

(regiunea Suceava)In proiectul de buget se prevăd fonduri importante pentru dezvoltarea impetuoasă a în- vățămîntului nostru de toate gradele. Așa după cum rezultă din expunerile făcute aici, în anul 1962 învățămîntul va primi cu 14,4 la sută mai multe fonduri decît in anul care se încheie peste cîteva zile. Aceste măsuri vor permite aplicarea prevederilor Congresului al III-lea al partidului nostru privind încheierea generalizării învățămîntu- lui de 7 ani și înfăptuirea școlii generale de 8 ani, extinderea învățămîntului mediu de cultură generală cît și a celorlalte tipuri de școli chemate să pregătească noi cadre pentru economia noastră națională.Vorbitoarea a arătat că în ultimii doi ani în regiunea Suceava spațiul de școlarizare s-a mărit cu încă 477 săli de clasă. în anul școlar 1961— 1962, în regiune au fost cuprinși în clasa a 5-a 99,9 la sută din totalul absolvenților clasei a 4-a, ceea ce denotă că învățămîntul de 7 ani a fost practic generalizat. în prezent, în școlile regiunii sînt cuprinși peste 158.000 de elevi. O scurtă comparație cu situația învățămîntului din timpul regimului burghezo-moșieresc ne arată mai bine succesele obținute în anii puterii populare. în anul școlar 1938— 1939, de exemplu, din cei 20.000 de copii de vîrstă școlară, au absolvit clasa a 4-a doar 13.267, iar clasa a 7-a numai 787, ceea ce înseamnă 4 la sută din numărul copiilor înscriși în clasa I.Partidul și statul nostru au asigurat adevărata obligativitate și gratuitate a învățămîntului care a devenit un bun al maselor largi populare. Hotărîrea celui de-al III-lea Congres al partidului nostru prin care se acordă manuale gratuite elevilor din școala generală de 8 ani va rămîne în istoria învățămîntului nostru ca una din cele mai importante măsuri. De asemenea, măsura de a se desființa taxele școlare în întreg învățămîntul nostru definește și mai mult caracterul de masă al școlii.Grija permanentă a parti

mod deosebit, căutînd diferite soluții. Dintre soluțiile găsite am adoptat-o pe cea care ni s-a părut mai bună și anume: crearea unei întreprinderi de prestații și construcții. Această întreprindere creată în mod experimental efectuează lucrări numai la sate și anume acele lucrări care nu se fac din fonduri de stat. în acest fel toate construcțiile ca și reparațiile de școli, cămine culturale, dispensare, ce se fac din contribuția voluntară a cetățenilor, sînt executate de această întreprindere. Rezultatele de pînă acum sînt bune.în încheiere vorbitorul s-a declarat în totul de acord cu proiectul de buget pe 1962 prezentat Marii Adunări Naționale.

vință putem fi ajutați de furnizori, de pildă Combinatul metalurgic Reșița, care mai trimite unele materiale supradimensionate.Planul de producție pe anul 1962 prevede o creștere a producției globale cu 12,4 la sută, precum și asimilarea în fabricație de serie, încă în cursul trimestrului II al anului viitor, a unui nou tip de autocamion de 2—3 tone. Caracteristicile tehnice ale noului autocamion sînt mult superioare celor pe care le are actualul autocamion. Noul motor, deși dezvoltă o putere cu 50 la sută mai mare decît motorul din fabricația actuală, are o greutate specifică cu 40 la sută mai mică pe C.P.Prin grija și indicațiile date de conducerea partidului, în vederea realizării noildr autocamioane — a căror fabricație reprezintă în 1962 un procent de 67 la sută din totalul producției — s-au construit în uzină unități noi, din care o parte s-au dat in folosință, iar altele sînt în curs de finisare. Una din realizările importante ale uzinei în această direcție o constituie amenajarea noii hale de motoare, care a fost înzestrată atît cu mașini noi, cît și cu 2 linii automate de prelucrare a blocului motor și chiulasei. proiectate și executate în uzina noastră. Aceste linii au necesitat de două ori ma: puține utilaje decît in soluția cu macsni universale.
Cu prilejul dezbateri: cifre

lor de pian pe adhere, aacții și linii de fabricație s-au făcut în uzina noastră 1235 propuneri de măsuri tehnico-or- ganizatorice cu privire la creșterea producției, productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost. Măsurile propuse sînt o expresie a dragostei cu care muncitorii participă la gospodărirea cit mai chibzuită a fondurilor bănești ; ele demonstrează hotărîrea lor fermă de a da viață mărețelor sarcini puse de partid în fața constructorilor de autocamioane.

dului și statului nostru se reflectă și in crearea de condiții tot mai bune de muncă și de trai cadrelor didactice. In ultimii ani, salariile lor au fost majorate de două ori. Vă rog să-mi permiteți ca, în numele cadrelor didactice din regiunea Suceava, să mulțumesc de la această înaltă tribună și să-mi exprim adînca recunoștință față de Partidul Muncitoresc Romîn, pentru grija părintească ce o poartă tuturor acelora care muncesc în domeniul învățămîntului.După ce a subliniat succesele obținute în domeniul muncii instructiv-educative, vorbitoarea a spus : Prin trecerea la școala generală de 8 ani, nouă, cadrelor didactice, ne revin sarcini sporite în ceea ce privește ridicarea învățămîntului nostru pe o treaptă și mai înaltă. Consider că în această direcție, Ministerul învățămîntului și Culturii și Institutul de științe pedagogice ar trebui să acorde mai mult sprijin cadrelor didactice prin elaborarea metodicelor de predare pe obiecte. O parte din aceste metodice sînt depășite, iar pentru unele obiecte de învățămînt, introduse în ultimii ani în planul de învățămînt, încă nu au fost elaborate metodice. De asemenea, directorii de școli, diriginții și învățătorii așteaptă din partea Institutului de științe pedagogice mai multe lucrări cu caracter pedagogic și am spune Ministerului învățămîntului și Culturii ca aceste manuale să nu trateze probleme generale, ci să aibă în vedere aspectele concrete ale muncii educative care se pun în etapa actuală în fața noastră.Nouă, învățătorilor și profesorilor, partidul și guvernul ne-au încredințat sarcini de mare cinste și în același timp de mare răspundere — instruirea temeinică și educarea tineretului. Sîntem conștienti de această răspundere și asigurăm conducerea partidului nostru că vom munci cu toată priceperea să dăm patriei oameni culți, educați în spiritul dragostei fierbinți și a devotamentului nețărmurit pentru patria noastră scumpă, pentru partidul nostru drag.

Cuvîntul deputatului 
Gogu Bâdulescu 

(regiunea Banat)La succesele deosebite în dezvoltarea economiei noastre naționale în cursul anului 1961 și-au adus contribuția, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, și lucrătorii din comerțul socialist interior și exterior. Sarcinile de plan de desfacere cu amănuntul pe întreg comerțul socialist pentru anul 1961 au fost îndeplinite la 27 decembrie. Față de anul 1960 populația a primit în cursul acestui an mărfuri cu aproape 6 miliarda lei, respectiv cu 15 la sută mai mult în acest an a existat o mai bună aprovizionare a orașelor și centrelor muncitorești cu mărfuri alimentare și industriale. De asemenea, schimbul între oraș și sat s-a realizat în condiții îmbunătățite. în primii doi ani ai planului de 6 ani s-au vîndut către populație circa 360.000 de aparate de radio, 65.000 de televizoare, 40.000 de frigidere, 100.000 de mașini de spălat rufe, 470.000 de biciclete, peste 85.000 de motociclete. Aceste reălizări reflectă creșterea bunăstării materiale a populației. Rezultate bune au fost obținute și pe linia organizării de magazine modeme cu mare capacitate de deservire și bine utilate.Dacă realizările obținute pe întregul comerț socialist sînt bune, rezultatele pe regiuni sînt însă diferite. Trebuie să menționăm că în regiunile Argeș, Ploiești și Maramureș, de pildă, unde a existat o mai atentă preocupare a comitetelor executive ale sfaturilor populare pentru aprovizionarea populației, planul a fost realizat și depășit Comerțul în Capitală însă, deși dispune de condiții mai bune decît oricare altă regiune, nu se situează în frunte în ceea ce privește realizarea principalilor indicatori ai comerțului : planul de desfacere sau reducerea cheltuielilor de circulație. în Capitală sînt încă dese cazurile în care unele sortimente lipsesc din magazine, deși se află în depozitele comerțului. Sînt întru totul de acord cu critica pe care tovarășul Aurel Vijoli ne-a făcut-o aid în această privință cu ocazia prezentării proiectului de buget. Și în ce privește Ixxsa deservire se 
ale consumatorilor. Există toate condițiile ea să putem asigura o aprovizionare din ce în ce mai bună, ritmică și cu un sortiment din ce în ce mai bogat în toată țara.în ceea ce privește planul pe 1962. volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul reprezintă o creștere de 5,3 miliarde față de realizările a- cestui an. în vederea obținerii unui fond de mărfuri cît mai corespunzător cerințelor populației, s-a organizat de către ministerele producătoare și Ministerul Comerțului cel de-al treilea Pavilion de Mostre. Tovarășul Gheorghiu- Dej ne-a atras atenția personal de mai multe ori cu privire la necesitatea absolută de a ne ține de cuvînt și de a face ca mărfurile care au fost expuse la Pavilion să se găsească In magazinele noastre în cursul anului 1962, de a ține seama de cele peste 173.000 de observații, sugestii și propuneri judicioase, primite din partea populației.în continuare vorbitorul a spus: Tovarășul ClementRusu, deputat în regiunea Cluj, a ridicat aici problema repartizării necorespunzătoare a sarcinilor planului de desfacere între comerțul de stat și cooperația de consum. Consider că problema ridicată este foarte justă. Această situație se întîlnește și la alte regiuni. Consider că C S.P ar trebui să analizeze și să reglementeze această problemă.Tovarășul V. Mateescu, deputat din regiunea București, a ridicat problema importantă a contractărilor de legume, de zarzavaturi între organele comerțului și gospodăriile colective din regiunea București. Consider că dificultatea nu constă în contractări. Producția de legume în regiune trebuie organizată în așa fel în- cît să corespundă sezoanelor, dezvoltîndu-se toate culturile de legume timpurii. Vorbitorul a asigurat că organele comerțului vor studia această chestiune foarte serioasă și a subliniat că rezolvarea ei, evitarea lipsurilor trebuie făcută împreună cu organele de conducere ale regiunii.în continuare vorbitorul

Cuvîntul deputatului 
Ion Constantin 
(Orașul București)Vorbitorul a arătat că în cadrul economiei naționale, un rol de seamă revine și întreprinderilor industriale din 

s-a ocupat de cîteva probleme ale comerțului exterior, a- rătînd că în anul 1962, potrivit planului, volumul comerțului nostru exterior va fi de 1,8 ori mai mare decît în 1959.în anul viitor exportul de mașini și utilaje reprezintă o pondere importantă în exportul total al țării noastre, ceea ce înseamnă că realizarea planului țn acest sector constituie una din sarcinile importante ale Ministerului Comerțului.Vorbitorul a citat în continuare exemple privind ridicarea nivelului tehnic al produselor romînești, unele deficiențe în calitatea unor produse și a relevat măsurile pe care Ministerul Comerțului le-a luat și le va lua pentru îmbunătățirea mai departe a calității mărfurilor, ridicarea rentabilității produselor destinate exportului, efectuarea într-un ritm normal a lucrărilor.în ceea ce privește importul, în prezent contractările sînt în plină desfășurare și contractele pentru materiile prime și utilajele de bază sînt în marea majoritate încheiate.După ce a relevat dezvoltarea continuă a schimburilor comerciale ale țării noastre, vorbitorul a spus în încheiere : Colectivul de conducere al Ministerului Comerțului și toți lucrătorii din comerțul interior și exterior din țară și din străinătate, consideră că există condiții pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1962 și vor depune eforturi sporite pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al III-lea al P.M.R.*în legătură cu cele arătate de ministrul Comerțului despre contractările dintre comerț și industrie pe baza exponatelor de la Pavilionul de Mostre, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a întrebat pe vorbitor dacă s-au luat toate măsurile pentru a se realiza ceea oe s-a prevăzut în contractele încheiate cu ministerele producătoare. Este necesar să stabiliți o cooperare foarte strânsă cu conducătorii acestor 
ministere. care trebuie să 
r^Ls^rr/dă CU21 râSDCSCeși ministrul Comerțului^ ca în magazine să se găsească in cantități comerciale mărfurile care au fost expuse. Cum sesizați o cît de mică deficiență în această privință să nu a- rătați unul spre celălalt, să nu căutați fiecare justificări, ci, operativ, să stabiliți împreună ce trebuie făcut, să luați măsurile care se impun.în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a întrebat pe ministrul Comerțului dacă s-a îngrijit să pună la dispoziția ministerelor producătoare eșantioane, mostre și modele ale celor mai noi și mai frumoase produse existente pe piața mondială. Ministerele trebuie să realizeze modele noi, practice și frumoase. corespunzătoare celor mai exigente cerințe.Referindu-se la cele arătate de ministrul Comerțului în legătură cu unele defecțiuni în domeniul repartizării mărfurilor în rețeaua comercială, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a recomandat ca la studierea cerințelor și la buna repartizare a mărfurilor în diferite localități să fie atrași, cu ajutorul organizațiilor obștești un mare număr de oameni cu gust, buni gospodari, din rândurile populației locale; nu se poate lăsa această treabă atît de importantă numai pe seama citorva merceologi sau a citorva persoane din aparatul comercial.în legătură cu propunerea de a se crea direcții comerciale regionale pentru îmbunătățirea conducerii comerțului local, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a referit la relațiile dintre minister și a- ceste direcții. Păstrîndu-și întreaga răspundere, organizația comercială locală este datoare să țină seama de recomandările ministerului, iar acesta la rîndul său, să nu se scuture de răspundere pe principiul — i-am aruncat în apă, este a- dîncă sau nu, să înoate dacă vor să plutească — ci să ajute aceste organe în activitatea lor, pentru ca ele să satisfacă tot mai bine cerințele populației din regiunea sau localitatea respectivă.

Capitală care realizează peste 20 la sută din întreaga producție industrială a țării. Ca urmare a traducerii în viață 

a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului și plenarele C.C. al P. M. R„ planul producției globale industriale a întreprinderilor din București a fost îndeplinit cu 11 zile mai devreme, iar pînă la sfîrșitul anului se prevede o depășire de peste 3,5 la sută. Totodată se vor obține cel puțin 200 milioane lei beneficii peste plan.Având o bază tehnic n a- terială corespunzătoare, întreprinderile din Capitală își perfecționează t. .contenit producția pe baza cuceririlor științei înaintate. Numai în întreprinderile constructoare de mașini s-au realizat în a- cest an peste 220 noi prototipuri de mașini ș; agregate, iar pentru alte 160 de prototipuri s-au făcut pregătirile necesare punerii lor în fabricație. De asemenea, în întreprinderile ce aparțin Ministerului Industriei Ușoare s-au introdus în fabricație aproape 2.000 articole și modele noi.Referindu-se Ia sarcinile de plan care revin în 1962 întreprinderilor din Capitală — cu 16,5 la sută mai mari față de realizările anului 1961 — vorbitorul a subliniat că cu prilejul dezbaterii prevederilor planului în întreprinderile din Capitală s-au făcut peste 34.000 propuneri de măsuri tehnico-organizatorice.în continuare vorbitorul a făcut un șir de propuneri concrete în legătură cu modernizarea mașinilor și utilajelor existente, cu folosirea mai largă a maselor plastice în industrie, arătînd sprijinul pe care-1 pot da în această privință ministerele, institutele de cercetări și proiectări și Comitetul pentru tehnica nouă.Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie să arătăm — a spus vorbitorul — că în întreprinderile industriale din Capitală s-au manifestat în acest an și lipsuri. Astfel, Uzinele „Timpuri Noi“ au asimilat în fabricație unele tipuri de mașini învechite ca, de pildă, motoarele Diesel pentru grupurile electrogene. Acest lucru s-a făcut și cu avizul Consiliului tehnico-științific din ministerul tutelar.în continuare vorbitorul a arătat că anul acesta în Capitală s-au dat în folosință un mare volum de locuințe și o- bîective social-culturale. Pro- iectanții și constructorii din Capitală au găsit si aplicat
Cuvîntul deputatului 

Cornel Burtica 
(Orașul București)Tineretul patriei noastre își exprimă recunoștința fierbinte față de partid și guvern pentru grija părintească cu care este înconjurat. în fabrici și uzine, la sate, în școli și facultăți, tinerilor le sînt create condiții de muncă și de viață mereu mai bune, avînd posibilități tot mai largi de dobîndire a unei calificări superioare, de studii, de culturalizare. Se înfăptuiește generalizarea învățămîntului gratuit și obligatoriu de 8 ani. Anul acesta a crescut numărul studenților, s-au lărgit domeniile de specializare ale viitorilor absolvenți ai învățămîntului superior potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale.A crescut numărul laboratoarelor, au fost date în folosință cămine cu peste 11.000 locuri și cantine pentru mai mult de 12.000 studenți.Pentru anul 1962 sînt alocați 4.771.000.000 lei pentru dezvoltarea învățămîntului, pentru construirea a peste 3.000 săli de clasă, a unor noi spații de învățămînt, a unor noi cămine pentru 6.130 studenți. în anul școlar 1961— 1962, 200.000 elevi și studenți primesc burse.Cît de mult se deosebesc a- ceste cifre și fapte, caracteristice orinduirii noastre socialiste, de condițiile grele în care se zbate tineretul din țările capitaliste. De exemplu, din totalul celor 300.000 șomeri din Grecia, 65 la sută sînt tineri; în ultimii 5 ani au părăsit Grecia plecînd în străinătate pentru a căuta de lucru 270.000 tineri. în Italia lipsesc peste 40.000 săli de clasă, șomajul intelectual face ravagii, iar alocațiile bugetare pentru învățămînt și cultură sînt infime. Situații asemănătoare sînt și în celelalte țări capitaliste.La îndeplinirea și depășirea planului de stat pe 1961, la realizarea bugetului, au adus contribuția lor și milioanele de tineri de la orașe și sate, mobilizați de U.T.M. sub conducerea organizațiilor de partid, în industrie lucrează peste 18.000 brigăzi de producție ale tineretului, majoritatea participând cu succes la întrecerea socialistă organizată de sindicate. Sute de mii de tineri au muncit cu entuziasm pe șantierele unor mari obiective industriale cum sînt furnalul de 700 m.c. de la Reșița, complexul de chimizare de la Brazi, linii de înaltă tensiune etc.Avem bucuria să raportăm că tineretul, prin activitatea sa în producție și prin muncă patriotică a realizat în 1961 însemnate economii. Peste 1.200.000 tineri, organizați în brigăzi de muncă patriotică au muncit pe șantierele de construcții, la înfrumusețarea 

noi soluții de proiectare sî execuție. Acestea au permis ca în anul 1961 să se poată da în folosință oamenilor muncii peste 12.400 apartamente, adică cu 400 apartamente peste plan. Spațiul de locuit construit numai în a- cest an echivalează cu spațiul locuibil al unui oraș cu circa 50.000 locuitori. în condițiile creșterii continue a confortului, s-a obținut în acest an și o reducere a prețului de cost de peste 7 milioane lei.Deși s-au obținut o serie de realizări pe linia construcțiilor de locuințe și social-culturale în Capitală, trebuie să arătăm că ele nu sînt încă la nivelul posibilităților pe care le avem și a ajutorului multilateral și permanent pe care l-am primit și îl primim din partea conducerii partidului și guvernului.în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a arătat că Institutul de proiectări București, aparținînd Sfatului popular al Capitalei a procedat cu ușurință la întocmirea unor proiecte de ansamblu pentru construcții de locuințe. Aceste proiecte nu au fost bine studiate fiind prezentate la avizare cu soluții economice necorespunzătoare. Din această cauză multe proiecte de construcții au fost respinse la avizare de către C.S.C.A.S. și C.S.P., cu indicația de a se restudia soluțiile economice și de amplasare. Aceasta a dus firește la întârzierea începerii acestor lucrări în termenele planificate.Sîntem întru totul de acord cu criticile aduse aici și considerăm ca o lipsă a noastră că nu am controlat mai îndeaproape calitatea proiectelor prezentate la avizare de către Sfatul popular al Capitalei.în proiectul de buget pe anul 1962 sînt prevăzute sume importante pentru noi construcții de locuințe și alte lucrări social-culturale. în Capitală se vor construi, anul viitor, peste 13.000 apartamente. Oamenii muncii din București — alături de întregul nostru popor — sînt conștienti că realizarea planului de 6 ani va deschide în fața lor noi orizonturi luminoase, va crea condiții pentru o și mai puternică înflorire a patriei noastre socialiste.

orașelor, au colectat peste 124.000 tone metale vechi, au amenajat și întreținut peste 7.600 km. șosea.Tineretul de la sate și-a adus aportul la întărirea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective, la creșterea producției agricole. Stră- duindu-se să aplice regulile agrotehnice înaintate, multe echipe de tineret, din cele 3.000 care lucrează în agricultură, au realizat recolte bogate. Tineretul sătesc a contribuit prin muncă voluntară la ridicarea a peste 3.700 construcții agricole, a curățat și întreținut peste 500.000 hectare pășuni și finețe naturale, a amenajat pentru irigații o suprafață de peste 13.000 hectare.Uniunea Tineretului Muncitor, în colaborare cu sindicatele, va lua noi măsuri pentru ca echipele și brigăzile de tineret să participe și mai activ, cu rezultate mai bune, la întrecerea socialistă organizată de sindicate. O mai mare atenție va acorda organizația noastră cuprinderii unui număr cît mai mare de tineri în forme de ridicarea calificării în vederea însușirii la un nivel cît mai ridicat a cunoștințelor de specialitate, a experienței înaintate.Considerăm că față de cerințele actuale și posibilitățile existente, numărul cursurilor de ridicare a calificării tinerilor și pe alocuri nivelul activității celor existente este încă necorespunzător. îndeosebi pe șantierele de construcții se acordă prea puțină a- tenție calificării tineretului. Credem că mai multă atenție ar trebui să acorde ridicării calificării tineretului și organele Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei mai ales în ce privește cunoașterea și aplicarea pe scară largă a metodei de forare cu turbina.Tineretul de la sate își va aduce contribuția sa entuziastă la dezvoltarea multilaterală a agriculturii, la fertilizarea solului, la creșterea producției agricole la hectar, la mărirea numărului de animale. în acest scop, organizațiile U.T.M. vor mobiliza tineretul de la sate la cursurile agrozootehnice, vor generaliza experiența pozitivă a echipelor de tineret, vor recomanda pentru sectorul zootehnic al a- griculturii un număr cît mal mare de tineri.După ce a subliniat importanța deosebită a măsurilor luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea învățămîntului de toate tipurile, vorbitorul s-a oprit asupra învățămîntului agricol. Este necesar — a spus el —să existe o mai strînsă colaborare între organele Ministerului Agriculturi! și organizațiile U.T.M., pentru îndrumarea tinerilor — mai ales a celor de la satsfContinuare în pag. a 3-a)



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 2-a) b— către școlile agricole, în vederea realizării în mai bune condiții a planului de școlarizare. Trebuie să criticăm faptul că nici în prezent Ministerul Agriculturii nu a reușit să asigure toate manualele

Cuvîntul deputatului 
Ion Cazma

(regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)Agricultura noastră socialistă s-a bucurat și se bucură de o grijă deosebită din partea partidului și guvernului nostru. Creșterea bazei tehnico- materiale, succesele obținute în lărgirea și întărirea sectorului socialist, în aplicarea pe scară tot mai largă a cuceririlor științei și experienței fruntașilor au creat condiții pentru creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale.După ce a arătat principalele realizări obținute în anul 1961, vorbitorul a arătat că în planul pe anul 1962 agriculturii îi revin sarcini deosebite privind folosirea rațională a pămîntului, a bazei tehnice-materiale cu care este înzestrată, creșterea producției agricole și consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, creșterea productivității muncii și reducerea permanentă a prețului de cost al produselor agricole.Referindu-se la problemele dezvoltării producției animale, ministrul Agriculturii a arătat că în 1962 gospodăriile a- gricole de stat vor trebui să livreze cu aproape 70 la sută mai multă carne decît în anul1961. De asemenea, livrările de carne din gospodăriile a- gricole colective urmează să sporească de aproape două ori și jumătate, față de 1961. A- ceasta cere din partea noastră eforturi deosebite și măsuri organizatorice care să creeze unităților agricole condiții să realizeze și să livreze produsele ritmic în tot cursul anului. Pînă în prezent gospodăriile colective au contractat 600.000 porci care urmează să fie livrați în cursul anului viitor. Ne revine sarcina să sprijinim aceste unități pentru crearea tuturor condițiilor ca încă în cursul lunilor ianuarie și februarie să contracteze și restul de 300.000 porci, prevăzuți pentru livrare în1962. învățînd din lipsurile constatate în anul 1961, ne propunem ca în anul viitor numărul de scroafe matcă, necesar pentru livrarea unui număr însemnat de porci în1963. să fie reținute în unități nu la sfirșitul anului 1962, c: în prima jumătate a lui, asi- gurînd astfel crearea condițiilor de livrare ritmică a producției de carne.Vorbitorul a arătat că, așa cum s-a subliniat în recenta Consfătuire pe țară a țăranilor colectiviști. în toate unitățile agricole socialiste există condiții prielnice pentru dezvoltarea creșterii păsărilor și. în mod deosebit a păsărilor producătoare de ouă. Ministerul Agriculturii a avut lipsuri serioase în felul cum a îndrumat și ajutat gospodăriile colective și unitățile de stat în dezvoltarea acestui sector. Pentru lichidarea lipsurilor constatate și ținînd seama de criticile aduse în Consfătuire, ministerul își propune să ia măsurile necesare ca în anul viitor in gospodăriile de stat și gospodăriile colective să se ajun
Cuvîntul deputatului 

Gheorghe Râdoi 
(regiunea Brașov)Vorbitorul a arătat că planul de producție pe anul 1961 al Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini va fi depășit cu aproape 2 la sută, realizîndu-se un volum de producție cu 8,5 miliarde lei mai mare decît producția realizată în anul 1959. Dezvoltarea cu precădere a industriei grele, hotărîtoare pentru industrializarea țării, și- în primul rînd dezvoltarea ramurii constructoare de mașini, a stat întotdeauna în centrul politicii leniniste a partidului nostru.El a arătat că întreprinderilor M.M.C.M. le-au fost alocate fonduri însemnate de investiții. în anul 1961 ele au crescut cu 85 la sută față de anul 1959. iar în anul 1962 cresc cu încă 18 la sută față de anul acesta.în industria siderurgică, producția de oțel din acest an va fi de 2,117 milioane tone, cu 320.009 tone mai mult decît în 1960. Numai sporul de producție realizat în 1961 față de 1960 este mai mare decît toată producția de oțel din 1938. în acest an s-au asimilat 9 mărci de oțeluri, iar pe 1962 sînt prevăzute să se realizeze 21 mărci noi de oțeluri aliate.întreprinderile ministerului își îndeplinesc sarcina de a dota toate ramurile industriei, agriculturii, transporturilor, materialelor de construcții cu utilaje, instalații, mașini și a- gregate de o tehnicitate din ce în ce mai ridicată. Vorbitorul a dat ca exemple, printre altele, instalațiile necesare pentru cuptoarele Martin de 400 tone de la Hunedoara, furnalele de 700 mc de la Reșița, bateria de cocs brichete de la Uzina „Victoria“-Că- lan, instalații și scule de foraj și de producție, utilaje pentru rafinăria Borzești, utilaje chimice, noua linie 

pentru învățămîntul profesional și tehnic agricol.Voi vota cu toată încrederea noul buget, buget al păcii și construcției pașnice, care exprimă dezvoltarea continuă a economiei țării noastre, creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.

gă la 10.000.000 păsări. Ministerul Agriculturii va sprijini gospodăriile agricole colective și gospodăriile agricole de stat din jurul orașelor și centrelor muncitorești în dezvoltarea ca ramură principală a creșterii păsărilor pentru a- provizionarea cu ouă și carne de pasăre a populației. Experiența gospodăriilor agricole de stat Andrășești, Giarmata și a numeroase gospodării colective dovedește că cu cheltuieli mici, folosind materiale locale, se pot crea condițiile necesare dezvoltării creșterii păsărilor.în vederea asigurării unor producții mari de legume, ministerul va sprijini dezvoltarea culturilor de legume timpurii. Amintind că la recenta consfătuire, colectiviștii au arătat marile foloase ale contractărilor, care stimulează producția în gospodăriile colective, vorbitorul a subliniat justețea criticilor făcute de deputatul Vasile Mateescu cu privire la volumul nesatisfăcător al contractărilor de legume realizat de Ministerul Comerțului. Ministerul Agriculturii va sprijini unitățile în realizarea producției și în extinderea contractărilor de legume precum și în livrarea produselor către contractanți.Ministerul Agriculturii va urmări mai buna gospodărire a însemnatelor investiții, alocate gospodăriilor agricole de stat, va îndruma gospodăriile colective în folosirea chibzuită a creditelor în sumă de a- proape 1 miliard lei prevăzute pentru sprijinirea dezvoltării lor.în continuare, vorbitorul a spus : Pentru înlăturarea unor lipsuri constatate în 1961 în unele gospodării de stat și S.M.T. în ceea ce privește realizarea indicatorilor economici și reducerea prețului de cost, ne propunem să analizăm fiecare din aceste unități in cursul trimestrului I al a- nului viitor, stabilind măsurile care să ducă la îmbunătățirea activității lor economice prin folosirea cit mai eficientă a baze; tehn.ce-ma- teriale a acestor unități.învățămintele ce au rezultat din Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, indicațiile clare și deosebit de prețioase date de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt o călăuză în munca noastră. Vom insista în mod deosebit să asigurăm o îmbunătățire a activității organizatorice a Ministerului Agriculturii și a tuturor organelor agricole ta scopul sprijinirii mai operative a unităților agricole ta vederea creșterii producției, a înfăptuirii sarcinilor prevăzute pentru anul 1962.Eu și întregul colectiv al Ministerului Agriculturii vom analiza cu toată atenția aspectele critice arătate ta legătură cu activitatea noastră de deputății C. Nistor și C. Burtică și vom depune tcate eforturile pentru traducerea ta viață a sarcinilor de plan pe ' *.962.

tehnologică de 800 tone clincher în 24 ore de la Fieni, 16 tipuri noi de mașini și utilaje pentru prelucrarea lemnului, noul tractor de 65 CP, locomotive Diesel electrice de2.100 CP, cargouri de 4.500 și1.100 tone deplasamentîn anul 1962 se vor executa utilaje pentru furnalele de 1000 mc de la Hunedoara, fabricile de aglomerare de la Reșița și Hunedoara, laminoare de țevi, presa de 4.000 tone necesară realizării electrozilor mari și altele.Pentru anul 1962 se prevede o creștere a livrărilor la export cu 28 la sută.Ritmul mediu anual de creștere a producției realizat de sectorul construcții de mașini in primii doi ani ai planului de 6 ani. a fost de 26,1 la sută, față de 14 la sută cît este prevăzut în Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R.Planul de producție pe anul 1962 al ministerului este cu 18 la sută mai mare decît realizările pe anul 1961, ceea ce reprezintă o creștere de 91 la sută pe ramura construcțiilor de mașini, față de 1959. La unele produse importante pentru economie—tractoare, es- cavatoare, vagoane, instalații de foraj — sînt prevăzute ase realiza cantități apropiate sau chiar peste nivelul stabilit de Directivele Congresului al IH-lea al P.M.R. pentru anul 1965.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema înlocuirii utilajelor vechi din întreprinderile metalurgice cu utilaje moderne de mare productivitate, atît din producție proprie cît și din import.O acțiune foarte importantă o constituie modernizarea mașinilor și utilajului existent. Aceasta constituie o cale economică avantajoasă, prin care se obțin cu cheltuieli reduse mașini-unelte cu caracteristici apropiate sau egale de cele ale mașinilor unelte moderne. 

în anii 1962—1963 se vor moderniza centralizat în 7 întreprinderi 4000 de mașini- unelte de fabricație internă.în vederea ridicării continue a calității produselor și a performanțelor tehnico-eco- nomice ale acestora, în anul 1961 s-au proiectat și realizat un număr important de prototipuri de mașini și utilaje principale, cu o tehnicitate și grad de complexitate ridicat.în sectorul electrotehnic s-au realizat motoare electrice în scurt-circuit cu gabarit redus, motoare electrice pentru pompele submersibile, în anul 1962 sînt prevăzute să se realizeze în construcția de mașini 224 prototipuri de mașini și utilaje principale, iar in industria electrotehnică de două ori mai multe produse noi decît ta anul 1961.în continuare vorbitorul, referindu-se la problemele reducerii prețului de cost și realizării de beneficii, a arătat că marea majoritate a întreprinderilor au realizat și depășit sarcinile de beneficii planificate, iar sectorul siderurgic, pentru prima dată în acest an. realizează beneficii și nu mai primește dotații de la buget. Pe anul 1962 se prevede scăderea în continuare a costurilor de producție. Acumulările pe anul 1962 ce vor fi vărsate la buget de unitățile ministerului sînt de peste 7 miliarde lei, din care beneficiile reprezintă peste 6,6 miliarde lei-în cursul acestui an în activitatea unor întreprinderi și a ministerului — a spus mai departe vorbitorul — s-au
Cuvîntul deputatului 

Vasile Vîlcu 
(regiunea Dobrogea)Obiectivele importante și sporurile însemnate de producție stabilite pentru anul 1962. precum și resursele financiare alocate stau mărturie dezvoltării în ritm rapid a e- conomiei naționale, ridicării continue a nivelului de trai al poporului muncitor. Alături de celelalte regiuni ale țării, și regiunea Dobrogea cunoaște acum o dezvoltare însemnată. Anul acesta, de pildă, la șirul de obiective industriale construite ta Dobrogea s-a adăugat noua linie de acid sulfuric de la uzinele din Năvodari. linie- care, după cum a arătat și tovarășul A. Vijoli în raportul său. a fost dată în funcțiune cu aproape 100 de zile înainte de tei men, reali- zîndu-se astfel o producție suplimentară în valoare de circa 19 milioane lei. Tot în a- cest an o serie de unități industriale au fost reutilate și modernizate, fapt care a contribuit ca producția globală industrială a regiunii să crească de aproape 6 ori față de 1950. Planul producției industriale pe regiune pe 11 luni s-a realizat ta proporție de 105.2 la sută. Anul acesta în regiunea Dobrogea angajamentele au fost depășite cu 24.740.000 lei economii și 13 800 000 lei beneficii peste plan. Totuși fa regiune mai stat încă 6 unități industriale care nu și-au îndeplinit sarcina de reducere a prețului de cost cu circa 10.000.000 lei. în 1962, producția globală industrială a regiunii Dobrogea va înregistra o creștere de 18,8 la sută față de 1961.Vorbitorul s-a referit la faptul că fa regiunea Dobrogea își desfășoară activitatea două ramuri importante care au o mare pondere în economia regiunii și a țârii. Este vorba de piscicultura și stufi- cultură. Pentru ambele ramuri sînt prevăzute anul viitor sarcini importante. Pe baza noilor amenajări executate în Delta Dunării și prin creșterea simțitoare a mecanizării se prevede recoltarea în campania din această iarnă a cel puțin 220.000 tone stuf. S-a început în Delta Dunării, conform sarcinilor stabilite de cel de-al IH-lea Congres al partidului, amenajarea de pepiniere piscicole. Primele 650 de hectare au fost date în folosință, iar alte 1950 hectare sînt în lucru. Ritmul lucrărilor nu este însă satisfăcător. Ministerul Industriei Alimentare a început tîrziu acțiunea și o desfășoară în continuare anevoios. Pentru valorificarea rațională a bogățiilor deltei este foarte bine că s-a definitivat și aprobat schița de folosire complexă a Deltei Dunării.Oamenii muncii de pe ogoarele regiunii Dobrogea au obținut rezultate însemnate în sporirea producției vegetale și animale, în dezvoltarea unităților agricole socialiste. Ca urmare a creșterii gradului de mecanizare, a folosirii pe suprafețe tot mai mari a îngrășămintelor și prin efectuarea lucrărilor agricole la timpul optim și la un nivel agrotehnic superior, recoltele la hectar au crescut de la un an la altul. în acest an, cu toate condițiile climaterice mai puțin favorabile s-au realizat în
Cuvînbil deputatei 

Ana loanovici 
(regiunea Bacău)Ca rod al politicii partidului nostru — a spus vorbitoarea — pe harta patriei au a- părut multe nume noi; printre acestea se află și Săvineș- tii, Roznovul și altele, unde entuziaștii constructori au ridicat fabrici și uzine mari.Mîinlle care ieri țineau cîr- ma plutei sau coarnele plugului, mînuiesc astăzi cu gingă

manifestat și unele' lipsuri și neajunsuri. Mă refer în primul rînd la observațiile critice cuprinse în darea de seamă, precum și în raportul la proiectul de buget în care sînt arătate în mod just deficiențele privind calitatea unor produse. Există rămîneri în urmă în ceea ce privește realizarea în termen a lucrărilor de investiții. Cu toate progresele făcute în îmbunătățirea relațiilor de cooperare între întreprinderi, au mai existat deficiențe în respectarea termenelor de livrare, care au influențat negativ și alte ramuri ale economiei naționale. Pentru lichidarea acestor deficiențe, precum și a altor lipsuri care nu au fost arătate vom mobiliza aparatul ministerului, întreprinderile și institutele pentru a se asigura realizarea unei producții de calitate superioară, de un înalt nivel tehnic și cu un preț de cost cît mai scăzut.Călăuziți de DirectiveleCongresului al IH-lea alP. M. R.. colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini. îndrumate și sprijinite de organizațiile de partid, asigură Marea Adunare Națională că. prin măsurile luate pentru îndeplinirea planului și îmbunătățirea continuă a metodelor de muncă, prin folosirea judicioasă a cadrelor cu pregătire superioară la locurile potrivite, vor îndeplini cu cinste sarcinile pe anul 1962.

medie pe regiune 1445 kg. de grîu și peste 2300 kg. de porumb boabe la hectar.Pe baza experienței unităților fruntașe, majoritatea G-AS. și GA.C din regiune și-au propus ca ta anul 1962 să obțină cel puțin 5000 kg. porumb boabe la hectar ta teren neirigat de pe suprafețe cît mai mari — totalul lor ri- dictadu-se la 37.000 hectare.în acest scop s-au luat măsurile agrotehnice corespunzătoare.în continuare, vorbitorul a arătat că și în sectorul zootehnic s-au obținut realizări însemnate. G AS. și G.A.C. și-au dezvoltat puternice ferme de animale. Cu ajutorul creditelor acordate de stat și din fonduri proprii vom mări în continuare efectivele de a- nimale în G.A.S. și G.A.C, astfel ca la sfirșitul anului viitor să ajungem la 134.000 taurine, din care 51.500 vaci. Prin îngrijirea și furajarea mai bună a animalelor vom putea realiza de la fiecare vacă furajată cel puțin 1000 litri de lapte fa G-AS. și 1.800 litri în GAC.Prin realizarea producțiilor prevăzute pentru anul 1962, regiunea Dobrogea va contribui la fondul centralizat de produse agroalimentare al statului cu 216.900 tone de griu, 130.400 tone de porumb, 45.500 tone floarea-soarelui, 651.500 hectolitri lapte de vacă și oaie,35.100 tone de carne și 2.232 tone de lină fină și semifină.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele greutăți pe care le-au îhtîmpinat gospodăriile colective la livrarea laptelui către stat Este vorba de faptul că I.C.I.L.-Dobrogea nu dispune încă de capacitatea necesară pentru preluarea și prelucrarea cantităților de lapte contractate. Considerăm necesar ca Ministerul Industriei Alimentare să ia măsuri din timp pentru a asigura preluarea întregii cantități de lapte disponibilă.Vorbitorul a subliniat importanța prevederilor relevate și în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru sporirea efectivelor de oi cu lînă fină și semifină, precum și la creșterea numărului de batali. în regiunea Dobrogea sînt posibilități să fie batali- zați 100.000 berbecuți, de la care să se obțină cîte 5 kg. lînă fină și semifină. De asemenea în anul 1962 G.A.C. din regiune pot vinde altor unități din țară circa 100.000 mie- luțe cu lînă fină și semifină. Pentru aceasta este necesar ca Ministerul Agriculturii să asigure din vreme contractarea și repartizarea acestui număr de mieluțe în regiunile care au nevoie.în încheiere, vorbitorul a spus : Oamenii muncii din regiunea noastră, conduși de organele și organizațiile de partid, nu-și vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea prevederilor planului de stat și al bugetului pe anul 1962, conștienți că prin aceasta contribuie la întărirea patriei, la desăvîrșirea construirii socialismului, la ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.

șie firele de relon albe ca zăpada, montează cu îndemîna- re gigantice mașini care vor da ogoarelor multe tone de îngrășăminte. Pe zi ce trece prind viață hotărîrile Congresului al IH-lea al partidului, care prevăd creșterea producției de îngrășăminte chimice de aproape 10 ori, față de 

1959, iar cea de fire și fibre sintetice de 43 de ori.Deputata a arătat apoi că pentru anul 1962, planul de producție prevede realizarea a 750 tone fire relon și 2.100 tone fibre relon și rolan. în 1962 vom înlocui cu succes lîna a circa 800.000 ol. Țesăturile executate din aceste fire sînt mai durabile și au un aspect tot atît de plăcut ca și cele de lînă.Cu ajutorul Uniunii Sovietice se construiește la Roznov un Combinat de îngrășăminte azotoase cu capacitatea de 210 mii tone azotat care urmează să intre în producție în trimestrul III al anului viitor. Toate realizările frumoase de pînă acum se datoresc comuniștilor care se găsesc în fruntea tuturor acțiunilor și entuziasmului tineresc ce caracterizează pe oamenii muncii de pe șantierele de la Săvinești. De remarcat este faptul că vîrsta medie de pe șantierele noastre este de 24—25 ani.Vorbitoarea a propus Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să studieze profilarea unei uzine mecanice pentru executarea pieselor de schimb necesare tuturor combinatelor chimice din țară, dat fiind numărul mare de întreprinderi chimice construite în ultimii ani.După ce a vorbit despre dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1962 și propunerile făcute de participant'.! la dezbateri, deputata a spus:în vederea punerii fa funcțiune a Combinatului, o aten
Legea pentru aprobarea 

bugetului de stat pe anul 1962Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine hotărăște:Art. 1- — Se aprobă buge- txil de stat pe anul 1962 La venituri ta sumă de 78 790 mi! inane lei și la cheltuieli în sumă de 77.790 milioane lei. cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli de 1-000 milioane leLArt 2. — Se stabilește următoarea repartizare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1962 :în milioane leiVenituri Cheltuieli-— La bugetul republican, inclusiv bugetul asigurărilor sociale de stat 56.629.7 65 529.7— La bugetelesfaturilor populare . . . 12.1604 12.160.3Art 3. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1962 de la întreprinderile și organizațiile economice de stat și cooperatiste se stabilesc în sumă totală de 74.352.5 milioane lei.Art 4. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1962 provenite din impozite și taxe pe veniturile populației se stabilesc ta sumă de 4.437,5 mi- loane lei.Art. 5. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1962 pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc ta sumă de 49.510,9 milioane lei, din care pentru finanțarea investițiilor capitale 22.543,8 milioane lei.Art. 6. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1962 pentru finanțarea acțiunilor so- cial-culturale se stabilesc în sumă de 16.964,2 milioane lei din care:a) pentru finanțarea acțiunilor înscrise în bugetul asigurărilor sociale de stat 4.186,0 milioane lei;b) pentru învățămînt 4.770,6 milioane lei;c) pentru știință și cultură 1.281,3 milioane lei;d) pentru sănătate, cultură fizică și sport 3.608,2 milioane lei ;e) pentru prevederi sociale 1.088,1 milioane lei;f) pentru plata alocației de stat pentru copii și a ajutorului familial de stat 2.030,0 milioane lei.Art. 7. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1962 pentru întreținerea organelor puterii și administrației de stat, organelor judecătorești și procuraturii se stabilesc în sumă de 1.843,5 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1962 pentru apărarea statului se
Prevederile legii privind reglementarea 

regimului vamal al R. P. RomineLegea privind reglementarea regimului vamal al Republicii Populare Romîne, aprobată de Marea Adunare Națională, prevede, în esență, următoarele :în Capitolul I s-au prevăzut modalitățile de import și export al mărfurilor, precum și scopul și sarcinile controlului vamal, precîzîndu-se că prin acest control se urmărește, în primul rînd identificarea și verificarea bunurilor în raport cu documentele de transport însoțitoare. 

ție deosebită a fost acordată pregătirii cadrelor care vor conduce complicatele procese chimice. Printre altele, s au recrutat în anii trecuți din satele și orașele mai apropiate tineri care au fost trimiși la școli profesionale și tehnice de operatori chimiști în industria azotului, iar în cadrul Combinatului s-au înființat cursuri de specializare.în continuare vorbitoarea a amintit unele greutăți întîmpi- nate în muncă. în cadrul Combinatului Roznov — a spus ea — există un grup de ateliere mecanice dotate cu utilaje moderne. Aceste ateliere stau de aproape 2 ani în conservare, fără a putea fi puse ta producție. Motivul: atelierele reprezintă o secție anexă din Combinat, ele nu pot avea un fond financiar de punere în funcțiune decît după intrarea în producție a secțiilor principale în felul acesta am fost nevoiți să cerem altor întreprinderi o serie de lucrări necesare montajului, care se puteau efectua la noi. Starea a- ceasta de lucruri a dus la fa- tirzieri în efectuarea montajului și la cheltuieli de transport ta plus. Propun ca Ministerul Industrie Petrolului și Chimiei. împreună cu Ministerul Finanțelor, să studieze și să ia măsuri pentru reglementarea acestei probleme.Vă asigur, a spus ta încheiere vorbitoarea, că și noi. cei de la Săvinești și Roznov. vom adăuga ia izbinrile poporului nostru alte victorii menite să contribuie la înflorirea patrie noastre dragi.

stabilesc ta sumă de 1988,5 milioane lei.Art- 9- — Fondul de rezervă bugetară se stabilește în sumă de 1.636J) milioane lei, din care 1.536,0 milioane lei ta bugetul republican la dispoziția Consiliului de Mini — în mii lei —
Regiunea sau orașul

Venituri
Cheltuieli Solduri tranzitorii in afara veniturilor și cheltuielilorTotal din care: cote defalcate din impozitele și veniturile republicane1 Argeș 631.272 294.500 631.272 6.0002 Bacău 578-194 311.190 578.194 5.0003 Banat 348.308 322-836 848.308 7.000. 4 Brașov 727.406 298.710 727.406 5.0005 București 754.688 475-490 754.688 7.0006 Cluj .756 426 421.776 756.426 7.000-7 Cnșana 540.660 278.165 540.660 5.0008 Dobrogea 373.041 234.450 373.041 4.0009 Galați 622-253 314.066 622.253 6.00010 Hunedoara 516.105 313735 516-105 4.00011 Iași 741.701 309.500 741-701 6.00012 Maramureș 498.774 277.655 498.774 4.00013 Mureț-AutonomăMaghiară 567472 291570 567.972 5.00014 Oltenia 807.161 524.740 807.161 7.00015 Ploiești 710.824 296473 710.824 7.00016 Suceava 574.609 287.500 574.609 5.00017 Oraș București 1694.760 602.930 1.694.760 9.00018 Oraș Constanța 216-104 89415 216.104 1.000Total 12.160.258 5.944 601 12.160.258 100.000Pentru echilibrarea bugetelor sfaturilor populare ale regiunilor Argeș, Iași și Suceava, se aprobă următoarele dotații din bugetul republican :215-326 mi! lei — pentru

Nr. crt. Regiunea sauorașul
Procentul de defalcare

din impozitul pe veniturile popula
ției

din impozitul agricol din veniturile S.M.T.

din impozitul pe circulațiamărfurilor de la întreprinderile locale și unitățile cooperației1 Argeș 100 100 100 1002 Bacău 100 100 51 703 Banat 40 100 25 564 Brașov 50 100 52 305 București 100 100 71 976 Cluj 100 100 56 887 Crișana 100 100 59 658 Dobrogea 100 75 70 809 Galați 100 100 42 9710 Hunedoara 90 100 99 9011 Iași 100 100 100 10012 Maramureș 100 100 55 9813 Mureș-Autonomă Maghiară 100 100 60 6714 Oltenia 100 80 100 10015 Ploiești 40 100 80 5116 Suceava 100 100 100 10017 Oraș București 40 100 39 6518 Oraș Constanța 100 50 60Art. 12. — Consiliul de Miniștri va lua măsurile necesare pentru asigurarea realizării integrale și la timp a veniturilor bugetare, și pentru utilizarea judicioasă a fondurilor alocate întreprinderilor,

în Capitolul II se reglementează regimul vamal al intrării și ieșirii bunurilor pe căile terestre, maritime, fluviale și pe calea aerului, precum și al bunurilor transportate în cabotaj și tranzit.De asemenea, se reglementează depozitarea și antrepo- zitarea bunurilor supuse controlului vamal în condiții care să asigure buna conservare și integritatea acestora.Capitolul III reglementează desfășurarea operațiunilor da vămuire, modul de aplicare a

Cuvîntul deputatului 
Janos Fazekaș 

(regiunea Cluj)La bilanțul pozitiv cu care oamenii muncii din țara noastră își încheie activitatea pe anul 1961, și-au adus contribuția și colectivele de muncă din întreprinderile Ministerului Industriei Alimentare, care au realizat sarcinile producției globale și marfă pe anul 1961 la 23 decembrie. De la această dată și pînă la sfirșitul anului industria alimentară va realiza un volum suplimentar de produse în valoare de 380 milioane lei.Pe baza depășirii planului de producție și a unei mai bune valorificări a rezervelor materiale și financiare, ta primele 11 luni întreprinderile noastre au recus prețul de cost peste sarcina planificată, obțintad economii suplimentare ta sumă de 154 milioane lei și au realizat 284 milioane lei acumulări peste plan, deoă- șindu-și angajamentele luate în cinstea cel ei de-a 40-a aniversări de la înființarea P.CJLRezultatele pozitive dobSn- dite, au creat premize favorabile pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1962.Foarte just s-a scos în evidență in darea de seamă cu privire la plan, importanța îndeplinirii pianului nu numai pe ansamblul ramurii sau pe minister, ci și de către fiecare întreprindere în par

ștri și 100 milioane lei ta bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și ale orașelor București și Constanța la dispoziția comitetelor executive ale sfaturilor populare respective, potrivit repartizării prevăzute ta bugetul de stat.

Sfatul popular al regiunii Iași ;125.330 mii lei — pentru Sfatul popular al regiunii Argeș ;95.122 mii lei — pentru Sfatul popular al regiunii Suceava.

celorlalte organizații economice și instituțiilor bugetare, în vederea executării în cît mai bune condiții a bugetului de stat pe anul 1962.Art. 13. — Se aprobă contul general de execuție a bu- 

tarifului vamal și de executare a drepturilor vamale.în Capitolul IV s-a prevăzut sancționarea încălcărilor dispozițiilor privind reglementarea regimului vamal.Capitolul V cuprinde dispoziții finale și tranzitorii.Legea ține seama de convențiile internaționale încheiate de Republica Populară Romînă prevăzînd că dispozițiile din aceste convenții, care derogă de la prevederile ei se vor aplica pe toată durata valabilității acestor convenții. 

te. Deși pe ansamblul ministerului sarcinile prevăzute pe anul 1961 au fost îndeplinite și depășite, mai sînt totuși întreprinderi care nu-și îndeplinesc sarcinile de plan. Conducerea Ministerului Industriei Alimentare a luat și va lua in ccntinuare măsuri pentru ca fiecare întreprindere să-și realizeze în mod sistematic sarcinile de plan.Un rol hotărîtor în îndeplinirea integrală și ritmică a planului îl are încheierea la timp a contractelor cu producătorii pentru produsele agricole vegetale și animale, cu care întreprinderile noastre se aprovizionează nemijlocit. In acest scop au fost luate măsuri ca întreprinderile ministerului să termine încheierea de contracte pentru livrări in anul 1962 cu unitățile agricole producătoare pînă Ia 31 ianuarie 1962, pentru plante tehnice, legume și fructe, iar pînă la 28 februarie 1962 pentru porci și bovine.Paralel cu terminarea încheierii de contracte pentru anul 1962 vom începe contractarea pentru asigurarea materiei prime necesare producției pe anul 1963. Ministerul Industriei Alimentare va organiza astfel activitatea de încheiere de contracte încît
(Continuare in pag. a 4-a)

Ari. 10. — Se stabilește volumul bugetelor sfaturilor populare pe regiuni și orașele București și Constanța și se aprobă cotele defalcate din impozitele și veniturile republicane, precum și solduri tranzitorii după cum urmează;

Art. 11. — Pentru anul 1962 se aprobă următoarele cote defalcate din impozitele și veniturile republicane la bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și ale orașelor București și Constanța : 

getului de stat pe anul 1960 la venituri în sumă de 58.170,9 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 55.422,5 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli în sumă de 2.748,4 milioane lei.

Noua lege cuprinde măsurile necesare pentru punerea de acord a regimului vamal cu transformările politice, economice și sociale care au avut loc în țara noastră, cu dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale și lărgirea comerțului exterior al R. P. Romîne cu toate statele. Noul regim vamal contribuie la întărirea legalității socialiste, simplifică operațiunile vamale și înlesnește desfășurarea comerțului exterior.



Marii
(Urmare din pag. 3-a)să avem un avans de cel puțin un an de zile între momentul contractării și momentul prelucrării materiei prime. La 31 decembrie 1962 prevedem ca să avem contractată întreaga cantitate de materie primă necesară Planului pe anul 1963.După ce s-a ocupat pe larg de problema livrării de mărfuri alimentare pentru export, vorbitorul a spus : Pentru toti lucrătorii din industria alimentară îmbunătățirea calității produselor reprezintă o sarcină economică centrală. Colegiul Ministerului Industriei Alimentare a analizat în ultimele luni de două ori felul în care se îndeplinesc de către întreprinderile sale sarcinile trasate de partid privind calitatea produselor. Deși majoritatea întreprinderilor acordă o atenție sporită îmbunătățirii calității produselor și au obținut rezultate care merită a fi evidențiate, totuși mai avem multe de făcut în acest domeniu. Unele întreprinderi nu manifestă suficientă exigență în îndeplinirea indicatorilor de calitate, din care cauză, în mod justificat, organizațiile comerciale au respins unele loturi de mărfuri.Vorbitorul a arătat că pentru ridicarea calității produselor s-au luat o serie de măsuri referitoare la îmbunătățirea tehnologiei, a rețetelor de fabricație, au fost reorganizate serviciile de control de calitate și încadrate cu personal de înaltă calificare.în anul 1962. se prevede creșterea producției Ministerului Industriei Alimentare cu 12,4 la sută față de realizările preliminate ale anului

Cuvînhil deputatului
Ion Delcea 

(regiunea Oltenia)După ce a arătat importanța deosebită pe care o au prevederile din buget pentru dezvoltarea agriculturii țării noastre, vorbitorul s-a oprit asupra activității stațiunii de mașini și tractoare Bîrca, unde lucrează ca director.Stațiunea noastră, a spus el, a fost dotată în ultimii 3 ani cu 125 tractoare, 78 combine, 245 semănători și alte mașini. Aceasta a permis creșterea gradului de mecanizare. Aratul și semănatul la culturile de păioase și prășitoare sînt mecanizate în proporție de sută la sută, iar lucrările de întreținerea culturilor în proporție de 54 la sută.în urma criticii făcute în Plenara Comitetului Central al P.M.R. din octombrie — noiembrie 1960, cu privire la calitatea slabă a lucrărilor efectuate de S.M.T., pe baza sarcinilor trasate de plenară, colectivul unității noastre a luat măsuri eficace pentru întărirea răspunderii personale a mecanizatorilor și agronomilor. Drept urmare lucrările s-au efectuat în timpul optim și în condiții agrotehnice superioare, ceea ce a dat posibilitate gospodăriilor colective să obțină recolte sporite de cereale.Un factor important în obținerea acestor rezultate îl constituie permanentizarea brigăzilor de tractoare la gospodăriile agricole colective.Pe baza propunerilor făcute în sfatul S.M.T., gospodăriile colective au trecut anul acesta la construirea și la amenajarea caselor pentru brigăzi, prevăzute cu dormitoare și cantine. Pînă acum au fost ridicate 7 case de acest fel, folosind în special materiale locale. Aceasta și alte măsuri contribuie la utilizarea mai bună a capacității mașinilor.în continuare vorbitorul a arătat- că pentru anul 1962 S.M.T. Bîrca. are un plan mobilizator, care prevede o sporire a volumului de lucrări cu 23 la sută față de planul a- nului 1961 și o scădere a prețului de cost cu 13 la sută. în
Cuvîntul deputatului 

Roman Moldovan 
(orașul București)După ce a subliniat că partidul și guvernul acordă o deosebită atenție perfecționării permanente a metodelor

SPORT
Cei mai buni 10 sportivi

sovietici
Ziariștii de sport din 

U.R.S.S. au ales pe cei mai 
buni 10 sportivi sovietici ai 
anului. In unanimitate locul 
I a fost atribuit lui Valeri 
Brumei, recordmanul lumii la 
săritura în înălțime. In ulti
mele zile, acesta a avut însă 
un concurent serios în per
soana lui Iuri Vlasov, care a 
stabilit un fenomenal record 
mondial la haltere.

Iată — transmisă de agenția 
TASS — lista celor mai buni 
10 sportivi sovietici pe anul 
1961: 1. Valeri Brumei, re
cordman mondial la săritura în înălțime : 2,25 m; 2. Iuri

Lucrările sesiunii
Adunări Naționale1961. Ne angajăm să luptăm cu perseverență pentru a îndeplini acest pian nu numai sub aspect valoric, ci la toate secțiunile și toți indicatorii de plan, în mod ritmic, cu respectarea indicilor de calitate și de reducere a costurilor de producție.După ce a subliniat justețea criticilor aduse ministerului în cursul dezbaterilor pentru nerealizarea integrală a planului de investiții, ritmul nesatisfăcător al realizării amenajărilor piscicole, folosirea nejudicioasă a vagoanelor de cale ferată, vorbitorul a arătat măsurile ce se vor lua pentru eliminarea lipsurilor, pentru realizarea în bune condiții a planului de investiții pe anul 1962.Astfel s-au luat măsuri pentru concentrarea fondurilor la lucrările cele mai importante și cu cea mai mare eficientă economică. La 1 ianuarie 1962 există documentație întocmită pentru un volum de investiții de 70 la sută față de plan, în timp ce la 1 ianuarie 1961 documentația întocmită reprezenta numai 51 la sută din plan. în activitatea în domeniul investițiilor un ajutor important l-*a constituit faptul că planul de investiții pe anul 1962 a fost cunoscut încă din luna iulie 1961, ceea ce a permis să trecem la contractarea utilajelor din țară și din import.în încheiere, vorbitorul a spus: îmi exprim acordul deplin cu prevederile planului pe anul 1962 care este un plan realist, mobilizator, elaborat pe baza unei profunde analize a posibilităților și necesităților dezvoltării economiei noastre naționale. Sînt, de asemenea, de acord cu prevederile cuprinse în bugetul de stat pe anul 1962.

arma dezbaterii cifrelor de plan, colectivul stațiunii s-a angajat să realizeze 5000 ha. arătură normală peste plan și să reducă cu încă 4 la sută prețul de cost.Ținînd seama de sarcinile puse de partid în fața S.M.T. propun să se ia măsuri de îmbunătățire și completare a sistemului de mașini cu : tăvălugi, grape disc, scormonitori, și fabricarea unei mașini pentru spart bolovani. De asemenea considerăm necesar ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să ia măsuri pentru producerea de utilaje și agregate pentru mecanizarea lucrărilor în sectorul zootehnic.Am avut fericirea de a participa la recenta Consfătuire pe țară a țăranilor colectiviști - a spus apoi vorbitorul — consfătuire care a prilejuit un bogat schimb de experiență și generalizarea celor mai înaintate metode de muncă. Dina- ceastă consfătuire am tras învățăminte prețioase pentru activitatea de viitor.Pe bună dreptate, arată în cuvîntarea sa tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că : „Numeroase cadre din agricultură sînt folosite în diferite munci nelegate de specialitatea pentru care s-au pregătit, în timp ce în gospodăriile a- gricole de stat, gospodării colective și S.M.T. lucrează doar un număr redus de specialiști».A fost criticată și regiunea Oltenia, unde din 1.218 cadre cu pregătire superioară pentru agricultură, numai 409 lucrează în G.A.S., G.A.C. și S.M.T. într-adevăr în această regiune un număr însemnat de absolvenți ai facultății de mecanizare a agriculturii lucrează la întreprinderile de reparații auto, întreprinderile comunale, Uzinele ,.7 Noiembrie" și alte întreprinderi. Cea mai mare parte din aceștia lucrează în funcții care nu au nici o legătură cu pregătirea lor. Sînt de părere că, organele în drept trebuie să ia măsuri urgente pentru trimiterea lor în agricultură.

folosite în conducerea planificată a economiei, vorbitorul s-a referit la acțiunea de mari proporții desfășurată sub con-

Vlasov, recordman mondial 
la haltere: 550 kg; 3. Irina 
Press, recordmană mondială 
la pentatlon; 4. Igor Novikov, 
campion mondial la pentatlon 
modern; 5. Tamara Press, re
cordmană mondială la disc și 
greutate; 6. Lev lașin, porta
rul echipei reprezentative de 
fotbal; 7. Mihail Botvinnik, 
campion mondial de șah ; 8. 
Tatiana Șelkanova, recordma
nă mondială la săritura in 
lungime; 9. Valentina Stenina, 
campioană mondială de pati
naj viteză ; 10. Iuri Melikov,
cîștigătorul celei de-a 14-a edi
ție a competiției cicliste 
„Cursa Păcii". 

ducerea partidului, în legătură cu elaborarea planului economic de șase ani și a schiței program pentru dezvoltarea în perspectivă, acțiune la care a participat un foarte mare număr de cadre din e- conomie, specialiști din aparatul central și al sfaturilor populare, din institute științifice, lucrători cu o valoroasă experiență în producție în întreprinderi, șantiere etc. Numeroasele studii elaborate cu acest prilej, propunerile, confruntările de soluții, precum și dezbaterea largă a problemelor care a avut loc, au permis identificarea și mobilizarea într-o măsură mai mare a resurselor, cunoașterea posibilităților și a condițiilor care asigură un ritm susținut de dezvoltare a economiei noastre naționale.în munca de elaborare a propunerilor de plan s-a întărit colaborarea între ministere și Comitetul de Stat al Planificării. Totodată s-a lărgit în mod considerabil participarea organelor locale la elaborarea planului. Legătura din ce în ce mai strînsă în muncă a aparatului central cu organele locale și unitățile de bază, numărul mare de oameni ai muncii care au contribuit la îmbunătățirea planului, dezbaterea largă a sarcinilor și angajamentele luate tn adunările generale din întreprinderi, demonstrează în mod elocvent adîncirea continuă a centralismului democratic, principiu fundamental în organizarea și funcționarea statului nostru democrat- popular.Vorbind despre unele lipsuri din munca de planificare, vorbitorul a arătat, printre altele, că nu întotdeauna întreprinderile sînt încărcate corespunzător capacităților de producție, sau sarcinile de plan nu sînt desfășurate în mod rațional pe trimestre.Este cunoscut — a arătat vorbitorul — că pe măsura creșterii volumului producției și a adîncirii specializării devin tot mai complexe legăturile între ramuri și între întreprinderi, crește atît volumul, cît și diversitatea aprovizionării tehnico-materiale. De aceea este deosebit de important ca printr-o bună repartizare și folosire a resurselor de materiale să se asigure ritmicitatea procesului de producție și desfacere, fără goluri și perioade de salt, fără stocuri inutile care să imobilizeze unele din resursele e- conomiei.în condițiile realizării unor produse complexe, care se obțin ca urmare a cooperării mai multor întreprinderi — a arătat vorbitorul în continuare — asigurarea disciplinei de plan și contractuale capătă o și mai mare însemnătate. Numeroase sînt întreprinderile care constituie exemple pozitive în respectarea acestor o- bligații. Printre ele poate fi menționată Fabrica de rul-
Bine pregătiți la toate examenele!
(Urmare din pag. l-a) 

ceste angajamente nu au fost 
simple promisiuni. Păncescu, 
de pildă, a început să mun
cească altfel, să se îndrepte.

Consfătuirea profesională 
de grupă a fost o adevă
rată ședință de lucru în care 
fiecare se străduia să găsească 
cea mai bună soluție. La 
sfîrșit au fost adoptate o serie 
de hotărîri: întocmirea de 
către fiecare student a unui 
plan individual de studiu, 
repetarea întregii materii de 
examen pînă la sfîrșitul lui 
decembrie, organizarea întra
jutorării, participarea la con
sultații etc.

Succesul acestei consfătuiri 
profesionale se datorește în 
bună parte felului în care 
delegatul de grupă, Alecu 
Stefan, a știut să întocmească 
referatul. In referat el s-a 
oprit asupra fiecărui student 
în parte făcîndu-i caracteri
zarea. Desigur, ar fi fost mult 
mai bine să facă nu o simplă 
caracterizare, ci o analiză 
minuțioasă, dar și așa refera
tul a provocat discuții rodnice. 
Nu același lucru putem spune 
despre referatul prezentat la 
grupa 233 și întocmit de dele
gatul acesteia, Crăciun Eugen. 
Referatul semăna cu o si
tuație statistică care prezin
tă cifre, date, fără să în
cerce o cît de mică analiză a 
activității studenților, a felu
lui în care ei se achită de 
sarcinile profesionale pe care 
le au. Totuși, deși referatul a 
fost slab, consfătuirea profe
sională a grupei a fost va
loroasă datorită discuțiilor 
care au avut loc precum și in
tervenției tovarășului asistent 
de electrotehnică (disciplină la 
care se obținuseră unele rezul
tate nesatisfăcătoare cu ocazia 
lucrărilor de control) invitat 
să participe la consfătuire. El 
le-a vorbit studenților despre 
felul cum învăța dînsul cînd 
era student, despre necesita
tea unui studiu sistematic etc. 
Curînd discuțiile s-au aprins 
și studenții au început să dea 
la iveală lipsurile lor și ale 
colegilor lor, cei vizați au 
trebuit să dea socoteală în 
fața întregii grupe de activi
tatea lor. După consfătuire 
studenții au început să studie
ze serios, dovadă fiind răs- 

menți Bîrlad. în unele cazuri, însă se mai întâmpină dificultăți din cauza nerealizării întocmai a sarcinilor și obligațiilor reciproce între întreprinderi. Așa de exemplu, U- zinele „Electroputere»-Craio- va au avut greutăți în realizarea producției din cauza calității unor piese livrate de către Combinatul Metalurgic Reșița.După ce s-a ocupat de problema economiilor, vorbitorul a subliniat însemnătatea îmbunătățirii muncii organizațiilor de proiectare și organelor de avizare. Este adevărat — a spus el — că în C.S.P. și C.S.C.A.S. unele avizări durează mult. în Comitetul de Stat al Planificării această problemă a fost adeseori analizată, s-au luat și se vor lua în continuare măsuri care să elimine lipsurile existente și să contribuie la avizarea în termene cît mai scurte. Analizarea problemei în C.S.P. a arătat că pentru a obține o îmbunătățire radicală în acest domeniu este necesar să se îmbunătățească munca în toate organele de proiectare și pe toate treptele de avizare. Experiența arată că durata a- vizării depinde în măsură hotărâtoare de calitatea documentațiilor prezentate. în munca de avizare a C.S.P. s-au întâlnit o serie de documentații insuficient studiate, cu soluții tehnice sau economice necorespunzătoare, cu o- miterea unor probleme esențiale, care au necesitat, în perioada avizării, completări și modificări ale proiectului.La un număr de documentații pentru investiții în volum de circa 20 miliarde lei, prezentate de ministere și sfaturi populare în cursul a- nului 1961, s-a obținut prin a- vizare de către C.S.P. și C.S.C.A.S. o economie de 1,8 miliarde lei, reprezentând reduceri efective ce se pot realiza fără diminuarea capacității obiectivelor propuse, prin îmbunătățirea soluțiilor tehnice și eliminarea din proiecte asupra evaluărilor, a exagerărilor și a unor obiecte a căror necesitate nu se justifică.Referindu-se la unele probleme privind . activitatea C.S.P. ridicate în sesiunea Marii Adunări Naționale de către un număr de deputați, vorbitorul a arătat că cri- ticile aduse sînt juste și că C.S.P. va lua măsurile necesare pentru îmbunătățirea continuă a activității sale.Din expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, a spus în încheiere vorbitorul, rezultă pentru anul 1962 o serie de sarcini deosebit de importante pentru toate ministerele, organele centrale și sfaturile populare. Sarcini de mare răspundere ne revin și nouă, lucrătorilor din Comitetul de Stat al Planificării, care, la fel cu toți ceilalți oameni ai muncii, vom depune toate e- forturile pentru a le duce la îndeplinire.
punsurile tot mai bune date 
la seminarii.

Și la grupa 235 discuțiile 
s-au purtat îndelung asupra 
atitudinii față de învățătură 
a unor studenți. Punctul de 
plecare l-au constituit unele 
rezultate slabe obținute la 
lucrările de control. Majori
tatea studenților, s-a arătat în 
consfătuire, printre care se 
numără Bivolaru Ion, Pitea 
Teodor, Popescu Adrian etc. 
au dat atenția cuvenită lucră
rilor de control văzînd în ele 
un mijloc important de veri
ficare a cunoștințelor. Notele 
bune obținute au venit să 
confirme aceasta. Au existat 
insă și studenți care nu s-au

„Nici un 
fiecare leu

(Urmare din pag. l-a)fi folosite pentru ca acest angajament nu numai să fie realizat la timp, ci chiar depășit.Comitetul U.T.M. va îndruma organizațiile de bază U.T.M. din secții și sectoare să folosească toate posibilitățile de care dispun — adunările generale de organizație, consfătuirile de producție pe brigăzi, învățămîntul politic, schimburile de experiență etc. — pentru educarea și dezvoltarea simțului gospodăresc al tinerilor. Cînd se observă că un tînăr a făcut cea mai mică risipă să i se atragă imediat atenția că așa nu e bine, să 1 se explice ce avantaje va avea uzina dacă și el, alături de toți ceilalți tineri și muncitori vîrstnici, va da atenția cuvenită valorificării fiecărui leu. Apoi, vom solicita inginerilor să vorbească tinerilor, să demonstreze pe bază de calcul, cu prilejul unor conferințe tehnice, cîte economii s-ar realiza pe. lună, pe an dacă toate canalele pe unde se mai irosesc sume importante vor fi astupate definitiv.Comitetul U.T.M. va mobiliza posturile utemiste de control să organizeze periodic raiduri-anchetă pentru a cerceta și descoperi ce rezerve

Oamenii sovietici despre 
cel mai remarcabil eveniment 

al anului 1061MOSCOVA 28 (Agerpres). - Corespondenții agenției TASS 6-au adresat unor oameni cu- noscuți din Uniunea Sovietică, rugîndu-i să vorbească despre cel mai remarcabil eveniment din anul 1961 la care au participat.Igor Moiseev, conducătorul Ansamblului de Stat de dansuri populare al U.R.S.S.:Vreau să amintesc în primul rînd călătoria în Cuba. Cuba mi-a produs o impresie de neșters.Nu voi uita niciodată clipele cînd Raul Castro a înmânat ansamblului steagul republicii revoluționare.Alexandr Ghitalov, șeful unei brigăzi de tractoare, de două ori Erou al Muncii Socialiste :Au fost multe zile memorabile în viața mecanizatorilor brigăzii și în a mea personal, în primul rînd colectivul a obținut recolte fără precedent de culturi cerealiere și tehnice. Printre altele noi am recoltat câte 7.500 kg. porumb- boabe la hectar de pe o suprafață de 429 ha. Sub raportul producției la hectar această cifră depășește cu mult cea realizată în anul cu recolta maximă de cunoscutul fermier american Garst din statul Iowa.
Succese ale oamenilor muncii 

din U.R.S.S.MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au felicitat călduros pe oamenii muncii din Moscova cu prilejul îndeplinirii înainte de termen a planului de stat pe anul 1961, al treilea an al septenalului.întreprinderile din Moscova au realizat o mare cantitate de produse peste plan, au îmbunătățit considerabil indicii tehnico-economici ai muncii lor. Pînă la sfîrșitul anului, industria capitalei U.R.S.S. va produce peste plan diferite produse în valoare de sute de milioane de ruble, printre care o mare cantitate de oțel, laminate și țevi, aproape șapte milioane metri de țesături, peste 300.000 perechi de încălțăminte din piele și alte mărfuri.în anul 1961 s-au introdus în producție numerose mașini noi, perfecționate din punct de vedere tehnic, s-a înfăptuit în proporții mari mecanizarea șl automatizarea producției.Succese mari au obținut constructorii — s-au construit aproape 120.000 de locuințe noi. Moscova se transformă în orașul cel mai bine sistematizat din lume.Cu prilejul îndeplinirii pla- 
pregătit de loc în vederea 
lucrărilor. Aceștia au fost cri
ticați. In concluzie grupa a 
hotărît să se pregătească 
temeinic în vederea lucrării 
de control la rezistența mate
rialelor, disciplină de bază.

Examenele sînt deja foarte 
aproape. Punînd în aplicare 
zi de zi măsurile stabilite în 
consfătuirile profesionale (stu
diu individual aprofundat, pe 
bază de plan, participarea la 
consultații și meditații, întra
jutorare etc.) studenții anului 
III-foraj de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie se vor 
putea prezenta la examene cu 
toții și bine pregătiți.

leu risipit, 
fructificat11interne mai există încă în munca tinerilor. în cel mai scurt timp, comitetul U.T.M. va îndruma organizațiile de bază U.T.M. să stabilească, împreună cu maiștrii inginerii și tehnicienii din secții și sectoare, măsuri privind reducerea cît mai însemnată a procentului de rebuturi, economisirea materiilor prime și auxiliare: metal, cuțite, freze, electrozi, energie electrică, combustibil etc.Se va fixa astfel, pe baza măsurilor luate, volumul de economii ce se va realiza într-o lună de zile în fiecare secție. Acest lucru se va face cu scopul de a se asigura o evidență cît mai clară a economiilor realizate pe organizații și mai ales pentru a ne da seama unde mai există rezerve, cum pot fi ele valorificate din plin și cum se poate acționa în această privință.Desigur, am amintit doar cîteva căi prin care ne propunem să realizăm cît mai multe economii. Nu ne vom opri însă aici. Comitetul U.T.M. va îndruma zi de zi tinerii să descopere noi rezerve care să-i ajute să-și sporească contribuția în anul 1962 la îmbunătățirea continuă a calității produselor, la îndeplinirea planului la toți indicii.

Nikolai Kornilov, șeful stațiunii arctice „P. N.-10“ :Pentru mine și tovarășii mei ziua cea mai memorabilă a fost ziua de 17 octombrie. în această zi și-a început lucrările Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., iar în tabăra de pe gheață a stațiunii noastre în derivă a fost arborat drapelul Uniunii Sovietice.Pentru prima oară în istorie într-o zi de toamnă atît de tîr- zie a debarcat de pe bordul spărgătorului de gheață ă- tomic „Lenin" personalul stațiunii în derivă.Nikolai Mushelișvili, pre- j ședințele Academiei de Științe a RS.S. Gruzine, Erou al Muncii Socialiste :Printre succesele cu care știința gruzină întîmpină noul an. unul dintre cele mai remarcabile este înființarea primului instiut de cibernetică din Uniunea Sovietică.Lev Kerbel, sculptor :Anul care se încheie a fost pentru mine un an deosebit. Pentru mine va rămîne neuitată ziua de 29 octombrie, ziua în care în piața Sverdlov din centrul Moscovei a fost dezvelit un monument în memoria lui Karl Marx. Sînt fericit că am elaborat proiectul acestui monument.

nului de stat pe anul 1961, C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au felicitat, de asemenea, pe locuitorii Leningradului. Succesele obținute în muncă de lenin- grădeni, se subliniază în telegrama de salut, reprezintă o contribuție de seamă la opera de construire a bazei tehnice materiale a comunismului în Uniunea Sovietică.întreprinderile din Leningrad au dat peste plan o mare cantitate de diferite mărfuri de larg consum.
Vizita lui L, 1. Br 

în India
ejnev

DELHI 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : In seara zilei de 27 
decembrie, locuitorii capitalei in
diene, Delhi, au organizat un 
mare miting în cinstea lui L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu 
acest prilej L. I. Brejnev șl 1. 
Nehru au rostit cuvlntări.

La începutul cuvântării sale L. I. 
Brejnev a arăta) că călătoria sa 
prin India i-a permis să cunoască 
viața multilaterală și clocotitoare 
a poporului indian, eliberat de 
sub jugul colonial, și să cunoască 
oamenii Indiei independente. Pre
tutindeni, unde am călătorit prin 
India, am fost primiți cu prietenie 
și căldură, a spus L. I. Brejnev. 
Aceasta ne arată că spiritul priete-

Prima hidrocentrală sovietică 
din regiunea ghețurilor veșniceRecent a fost dat în exploatare primul agregat al hidrocentralei de pe rîul Mamakan din Siberia de nord. A- ceasta este prima hidrocentrală sovietică construită în regiunea ghețurilor veșnice.Colectivul de constructori care numără 3.000 de oameni este format în majoritate din com- somoliști. în condițiile aspre ale Siberiei de nord, unde temperatura scade la 60 grade sub zero, ei au efectuat vaste lucrări de te-

rasament al căror volum depășește 500.000 metri cubi, au turnat circa 200.000 metri cubi de beton, au montat 2.500 tone de construcții metalice. Pe malul rîului Mamakan, situat la o distantă de peste 1000 de km. de la cea mai apropiată gară a magistralei transiberie- ne. a fost construit un nou orășel cu locuințe confortabile, școli, cluburi, magazine, cantine și poștă.Hidrocentrala de pe Mamakan. care va intra în funcțiune cu întreaga sa
PE SCURTMOSCOVA. Anastas Miko- ian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., va vizita Republica Guineea la începutul lunii ianuarie 1962, ca urmare a invitației prietenești care i-a fost transmisă de șeful guvernului Republicii Guineea, în cursul acestei vizite se vor desfășura tratative pentru întărirea colaborării între Guineea și U.R.S.S.BUENOS AIRES. Zilele trecute a apărut în editura „Fa- bril" din Buenos Aires romanul „Desculț" al scriitorului romîn Zaharia Stancu, în traducerea scriitorului argenti- nean Manuel Namana.ROMA. La 27 decembrie au fost reluate la Roma tratativele franco-tunisiene în problemele litigioase existente între ambele țări și în special în problema Bizertei.

R. P- Ungară : O echipă de sudori din cadrul Direcției 
C.F.R. București în timpul efectuării unei demonstrații cu un 
aparat de sudat de fabricație proprie pe linia ferată Buda- 

pesta-Kunszentmiklos, în curs de modernizare

A

încheierea lucrărilor Consfătuirii unionale 
in problemele muncii ideologice

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința din 
dimineața zilei de 28 decembrie 
participanții |a Consfătuirea unio
nală în problemele muncii ideo
logice au continuat discuțiile pe 
marginea raportului „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile 
muncii ideologice a partidului", 
prezentat de tov. L. F. Ilicev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Tov. V. P. Eliutin, ministrul In- 
văjămîntului Superior și Mediu de 
specialitate al U.R.S.S., și-a con
sacrat cuvîntarea problemelor 
muncii ideologice cu studenții. El 
a informat că explicarea materia
lelor Congresului al XXII-lea, a 
noului Program al Partidului se 
află în centrul atenției tuturor co
lectivelor din instituțiile de învă- 
fămînt superior și școlile medii 
tehnice.

niei între Uniunea Sovietică și In- 
dia a pătruns adine in sufletul in
dienilor. Colaborarea între țările 
noastre este multilaterală și aceste 
legături și această colaborare de
vin din ce în ce mai rodnice.

Apoi a rostit o cuvîntare primul 
ministru al Indiei J. Nehru. 1n 
cuvîntarea sa el a salutat călduros 
pe înaltul oaspete sovietic și a 
declarat că este o mare bucurie 
pentru el faptul că prietenia din
tre India și Uniunea Sovietică este 
deosebit de puternică. Noi sîntem 
pentru prietenie cu toate țările, și 
deși avem uneori divergențe cu 
unele țări, cu Uniunea Sovietică 
nu avem motive de divergențe 
datorită colaborării noastre re
ciproce în problemele păcii și 
prieteniei.

putere în anul 1962, va avea o uriașă însemnătate pentru regiunea fluviului Lena, unde se află bogatele mine sovietice de aur și mică. Ea va furniza minerilor energie electrică de 60 de ori mai ieftină decît cea folosită pînă acum, va face posibilă mecanizarea într-o măsură și mai mare a muncii minerilor, va contribui la creșterea considerabilă a producției de aur și mică, precum și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale minerilor.
O. N. U. face noi concesii

lui Chombe ♦♦♦LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că un prim lot de șase „parlamentari" katan- ghezi dintr-un număr total de 15 au sosit la Leopoldville. Se știe că înțelegerea recentă pe care Chombe și-a pus semnătura prevede între altele participarea reprezentanților locali din Katanga la dezbaterile din Adunarea Națională congoleză pentru înlocuirea actualei legi fundamentale (constituția provizorie) printr-o constituție definitivă. Chiar înainte de plecarea „parlamentarilor", Chombe, cu insolența sa obișnuită, a declarat că baza discuțiilor de la Leopoldville trebuie să fie constituția katangheză.Intre timp la Elisabethville situația a devenit din nou încordată. Jandarmii katanghezi

Foto : M.Ț.I.-BUDAPESTA

Apoi tov. L. F. Ilicev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. a rostit un 
scurf cuvînt de încheiere. Făcînd 
bilanțul discuțiilor care s-au des
fășurat la consfătuire, el a relevat 
că a avut loc un schimb de păreri 
constructiv și creator asupra pro
blemelor fundamentale ale mun
cii ideologice. Consfătuirea a a- 
rătat încă o dată că, sub toate 
formele, arma ideologică a parti
dului, a poporului nostru este 
gata de luptă. Este important, a 
subliniat tov L. F. Ilicev, ca spi
ritul creator constructiv al consfă
tuirii noastre să ajungă pînă la 
organele locale, să se răsfrîngă 
în munca tuturor organizațiilor de 
partid.

In încheiere tov. L. F. Ilicev a 
spus că Congresul al XXII-lea, 
noul Program al partidului, au 
înarmat pe activiștii din domeniul 
muncii ideologice cu tot ce este 
necesar unei largi campanii pe 
frontul ideologic. Comitetul Cen
tral al partidului își exprimă con
vingerea că Consfătuirea unională 
va contribui la intensificarea mun
cii în domeniul educării omului 
nou, a omului societății comuniste. 
Cu aceasta lucrările Consfătuirii 
unionale în problemele muncii 
ideologice au luat sfîrșit.

După efectuarea zborului 
Moscova-Antarctida
MIRNÎI 28 (Agerpres). — In 

legătură cu încheierea zbo
rului expediției aeriene sovie
tice din Moscova în Antarc- 
tida, Alexandr Afanasiev, șe
ful Direcției generale a 
Căii maritime de nord, a 
declarat corespondentului a- 
genției TASS:

Problema comunicațiilor a- 
eriene între Uniunea Sovie
tică și Antarctida poate fi con
siderată ca rezolvată.

Aceasta înseamnă că un nu
măr restrins de oameni vor 
petrece iarna în condițiile as
pre din Antarctida. De aceea se va reduce și volumul glo
bal al transporturilor de în
cărcături.

-------®--------

O hotărîre rușinoasă 
a Bonn-uluiBONN 28 (Agerpres). — Pînă în ultimele zile una din străduțele capitalei vest-ger- mane purta numele lui Karl Marx — întemeietorul socialismului științific.Acest lucru s-a dovedit a nu fi pe placul majorității creștin-democrate a Consiliului municipal din Bonn. Cuprinsă de febra anticomunistă, ea a strecurat zilele trecute hotărîrea cu privire la schimbarea numelui străzii. Este semnificativ faptul că nici măcar toți deputății din partea U.C.D. nu au cutezat să voteze pentru o hotărîre atît de rușinoasă, iar deputății din partea P.S.D.G. și a Partidului liber-democrat au părăsit ședința Consiliului municipal în semn de protest.

au arestat 7 soldați suedezi și au capturat un jeep aparținînd forțelor O.N.U. Pare curioasă declarația reprezentantului O.N.U. în Katanga, George Smith, că nu va fi întreprinsă nici o acțiune militară pentru eliberarea acestor soldați, chipurile pentru a nu se. învenina atmosfera.Atitudinea de pasivitate a Comandamentului O.N.U. pare să indice că rezoluția Consiliului de Securitate din 24 noiembrie care prevede în primul rînd izgonirea mercenarilor și lichidarea intervenției străine în Katanga a fost înmormînta- tă. Dacă judecăm după acțiunile comandamentului O.N.U., în prezent problema izgonirii mercenarilor a trecut pe planul doi și toate eforturile sînt îndreptate spre împăciuirea lui Chombe.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scânteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii*.


