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R E Z
Congresului al IlI-lea

O L U Ț I A
al Partidului Muncitoresc Romîn

I. Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, luînd 
în dezbatere Raportul Comitetu
lui Central prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
APROBA activitatea rodnică și 
multilaterală desfășurată de Co
mitetul Central în perioada dintre 
Congresul al II-lea și Congresul 
al IlI-lea al Partidului Muncito
resc Romîn.

Raportul cuprinde o analiză 
științifică, marxist-leninistă, a 
profundelor transformări social- 
economice care au avut loc în 
țara noastră, prezintă bilanțul 
succeselor obținute în făurirea 
orînduirii socialiste, trasează sar
cinile desăvîrșirii construirii so
cialismului. El constituie un do
cument de mare importanță teo- 
etică și practică în viața parti

dului și poporului.
Aplicînd cu consecvență linia 

generală stabilită de Congresul 
al II-lea al partidului, Comitetul 
Central a depus o vastă muncă 
politică și organizatorică pentru 
mobilizarea^ maselor celor mai 
largi, care a dus la înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor de dezvol
tare a economiei naționale și ri
dicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Ceea ce caracterizează politica 
partidului este ofensiva neîntre
ruptă a socialismului, înfăptui
rea consecventă a industrializării 
țării, a transformării socialiste 
a agriculturii și revoluției cultu
rale. Au crescut continuu forțele 
de producție ale țării; s-au lărgit 
și consolidat relațiile de produc
ție socialiste în toate ramurile 
economiei naționale. Procesul de 
transformare socialistă a agri
culturii a cuprins aproape în
treaga țărănime, care a urmat 
cu încredere calea arătată de 
partid. Cooperativizarea agricul
turii este în linii generale înfăp
tuită. Chiaburimea — ultima cla
să exploatatoare — a fost lichi
dată și odată cu aceasta s a pus 
capăt pentru totdeauna în țara 
noastră exploatării omului de că
tre om.

Congresul consideră pe deplin 
justă aprecierea raportului, care 
arată că în țara noastră a fost 
creată baza economică a socia
lismului. Această măreață victo
rie a clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității, confirmă 
justețea liniei politice leniniste a 
partidului.

Realizările de însemnătate is
torică din perioada dintre cele 
două Congrese ilustrează imensa 
forță creatoare a poporului mun
citor, eliberat de exploatare, con
știent că este singurul stăpîn al 
bogățiilor țării și că muncește 
pentru binele său propriu.

Eroica noastră clasă muncitoa
re s-a dovedit a fi la înălțimea 
misiunii sale istorice, de conducă
toare a tuturor oamenilor mun
cii în lupta pentru construirea 
societății socialiste; alianța mun- 
citorească-țărănească s-a întărit 
continuu; statul democrat-popu 
Iar își îndeplinește cu succes ro 
Iul de instrument principal al 
clasei muncitoare în făurirea noii 
orînduiri; poporul romîn, oame 
nii muncii de toate naționalită
țile muncesc umăr la umăr pen 
tru prosperitatea și înflorirea pa
triei.

Victoriile obținute de poporul 
nostru în opera de construire a 
socialismului se datoresc faptului 
că el are în lupta sa o călăuză 
sigură — Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Congresul apreciază că, dato
rită activității neobosite desfășu
rate de Comitetul Central, a cres
cut roiul conducător al partidu
lui în toate domeniile vieții de 

stat, economice și social-cultu- 
rale, s-au întărit continuu rîndu- 
rile partidului, s-a îmbunătățit 
conducerea de către partid a or
ganizațiilor de masă, a crescut 
nivelul politic-ideologic al mem
brilor și candidaților de partid.

Datorită liniei politice juste, 
principialității și combativității, 
grijii permanente cu care veghea
ză la apărarea și întărirea necon
tenită a unității și coeziunii rîn- 
durilor sale, partidul s-a prezen
tat la cel de-al IlI-lea Congres 
mai puternic și mai omogen ca 
oricînd, strîns unit în jurul Co
mitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Comitetul Central a asigurat 
aplicarea consecventă a principii
lor și normelor leniniste în con
ducerea și viața de partid, res
pectarea strictă a centralismului 
democratic, cel mai de seamă 
principiu al construcției organi 
zatorice a partidului. S-au întă
rit neîncetat democrația internă 
de partid, conducerea colectivă; 
masa membrilor de partid parti 
cipă activ la dezbaterea și rezol
varea problemelor de bază ale 
politicii partidului.

S-au dezvoltat necontenit legă 
turile partidului cu masele largi 
ale celor ce muncesc, s-a cimen
tat și mai mult unitatea poporu
lui muncitor în jurul partidului. 
Milioanele de oameni ai muncii 
de la orașe și sate urmează cu 
dragoste și încredere partidul 
nostru, cu convingerea nestrămu
tată că linia sa politică exprimă 
interesele lor vitale.

Munca politico-educativă, pro 
paganda și agitația sînt mai 
strîns legate de sarcinile practi
ce ale construcției socialiste, con
tribuind activ la însușirea poli
ticii partidului de către oamenii 
muncii, însuflețindu-i și mobili 
zîndu-i în lupta pentru înfăptui
rea ei, educîndu-i în spiritul pa
triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar.

II. Cel de-al IlI-lea Congres al 
partidului își însușește și aprobă 
în unanimitate sarcinile de viitor 
expuse în Raportul Comitetului 
Central și în Directivele cu pri
vire la planul de dezvoltare a e 
conomiei naționale pe anii 1960— 
1965 și la schița planului econo 
mic de perspectivă pe 15 ani, pe 
care le adoptă în întregime ca 
program de luptă și muncă al în. 
tregului partid, al întregului po
por.

Principalul obiectiv în etapa 
actuală este dezvoltarea bazei teh 
nico-materiale a socialismului, 
Încheierea procesului de făurire 
a relațiilor de producție socialis
te în întreaga economie, în vede 
rea desăvîrșirii construcției so
cialismului.

Pentru îndeplinirea acestui o 
biectiv, sarcinile de bază sînt ur
mătoarele :

a) Continuarea în ritm susți
nut a industrializării țării, acor- 
dîndu-se prioritate industriei gre 
le cu pivotul ei, industria con
structoare de mașini.

b) încheierea colectivizării a- 
griculturii, dezvoltarea multilate
rală și consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective; mecanizarea și 
chimizarea agriculturii; creșterea 
considerabilă a producției agri
cole, vegetale și animale, pentru 
a se crea în cel mai scurt timp 
posibil un belșug de produse a- 
groalimentare.

c) Extinderea mecanizării și 
automatizării producției, reutila- 
rea întreprinderilor existente și 
înzestrarea noilor întreprinderi cu 
utilaje și agregate la nivelul rea- 
lizarilnr rpîrtr mai nni al#*  tahn-î. 

cii; aplicarea în producție, în mă
sură tot mai largă, a proceselor 
tehnologice moderne.

d) îmbunătățirea în continuare 
a repartiției teritoriale a forțelor 
de producție, creșterea potenția
lului economic al regiunilor, ra
ioanelor și orașelor mai puțin 
dezvoltate.

e) Creșterea bunăstării mate
riale și culturale a oamenilor 
muncii prin sporirea salariului 
real, a veniturilor bănești, îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
de locuit, dezvoltarea învățămân
tului, culturii și a măsurilor de 
ocrotire a sănătății și de preve
deri sociale, sporirea continuă a 
consumului de produse alimenta
re și industriale.

III. Congresul apreciază că în
făptuirea prevederilor planului de 
6 ani, prima etapă a programu
lui de perspectivă, va deschide 
în fața poporului nostru noi ori
zonturi și mai luminoase: desă- 
vîrșirea construcției socialiste șl 
perspectiva trecerii treptate la 
construirea comunismului.

Cel de al III-lea Congres al 
partidului aprobă liniile direc
toare ale programului de dezvol
tare a economiei naționale în 
perspectivă, trasate în Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și însărcinează Comitetul 
Central al P.M.R. să elaboreze 
acest program.

Prin înfăptuirea acestui pro
gram, patria noastră va deveni 
în următorii 10—15 ani o țară 
industrială dezvoltată, cu o agri
cultură multilaterală, intensivă și 
de înaltă productivitate; bogățiile 
ei, puse în valoare de oamenii 
muncii, Vor asigura întregului po
por condiții de viață demne de 
epoca socialismului victorios și a 
construcției comunismului.

IV. Principalele sarcini ale par 
tidului în domeniul muncii orga
nizatorice și ideologice sînt *

1. Organele și organizațiile de 
partid, punînd în centrul întregii 
munci de partid lupta pentru în 
deplinirea obiectivelor planului de 
șase ani, trebuie să militeze cu 
hotărîre pentru a asigura crește
rea continuă a rolului conducător 
al partidului în toate domeniile 
de activitate.

2. In domeniul creșterii rîndu- 
rilor partidului va trebui să pu 
nem și pe viitor accentul princi 
pal pe calitățile politico-morale și 
profesionale ale celor ce urmează 
să fie primiți în partid; să acor 
dăm calitatea de membru de par
tid numai celor mai buni dintre 
cei mai buni oameni ai muncii, 
care prin întreaga lor activitate 
și comportare se dovedesc demni 
de înaltul titlu de comunist.

3. Este necesar să acordăm în 
continuare atenție respectării 
stricte a principiilor și normelor 
leniniste, atragerii și mai active 
a masei membrilor de partid la 
dezbaterea principalelor probleme 
ale politicii partidului.

Să întărim necontenit disciplf 
na de partid, fermitatea și com
bativitatea în lupta pentru apli
carea politicii partidului, unita
tea și coeziunea rîndurilor parti 
dului în jurul Comitetului Cen
tral

4. Alegerea, creșterea și repar
tizarea cadrelor trebuie să con 
stituie una din preocupările per 
manente și principale ale orga 
nelor de partid și de stat, care 
sînt datoare să asigure ridicarea 
continuă a nivelului politic, ideo 
logic și profesional al cadrelor, 
formarea și promovarea unui 
mare număr de cadre noi, pentru 
toate domeniile de activitate.

5. Organele și organizațiile de 
nartid frohni**  ca Hocfucnarp n in*  

tensă muncă politică și organiza
torică pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii Ia îndeplinirea 
mărețelor sarcini puse de partid, 
să asigure întărirea continuă a 
legăturilor partidului cu masele 
cele mai largi ale poporului mun
citor. Trebuie întărită conduce
rea și îndrumarea permanentă de 
către organizațiile de partid a 
sfaturilor populare, sindicatelor, 
organizațiilor de tineret, de femei 
și a celorlalte organizații de masă, 
al căror rol a crescut și va crește 
tot mai mult în viața societății 
noastre.

6. Este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să inten
sifice munca pentru ridicarea ni
velului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid; 
fiecare membru de partid să îm
bine munca practică de îndeplini
re a sarcinilor încredințate cu o 
permanentă preocupare pentru 
însușirea bazelor ideologiei mar- 
xist-leniniste și a politicii parti
dului.

7. Organizațiile și organele de 
partid, sindicatele, organizațiile de 
tineret și celelalte organizații de 
masă au datoria să desfășoare, 
folosind toate mijloacele de edu
cație de care dispun, o intensă 
muncă politico-educativă, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, a moralei 
socialiste, a atitudinii noi față de 
muncă, față de bunurile obștești 
și de îndatoririle sociale, să îm
bunătățească și să lărgească mun
ca de răspîndire a cunoștințelor 
științifice în mase.

8. înfăptuind cu perseverență 
principiul conducerii de către 
partid a activității ideologice șt 
culturale, trebuie să veghem și 
pe viitor ca această activitate să 
fie pătrunsă de partinitate, de in
transigență față de ideologia bur
gheză, să combatem neobosit 
orice manifestare a concepțiilor 
ideologice străine, pentru trium
ful deplin al Ideologiei socialiste.

9. Dezvoltînd rezultatele remar
cabile obținute pînă în prezent, 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să ridice la un nivel tot 
mai înalt munca politico-ideolo- 
gică în rîndurile intelectualității, 
să îndrume întreaga activitate 
ideologică, științifică, culturală și 
literar-artistlcă, pentru ca aceas
ta să slujească intereselor supre
me ale poporului, cauzei construc
ției socialiste.

V. Congresul își însușește a- 
precierea din Raport care subli
niază că torța mișcării comuniste 
internaționale, maturitatea șl u- 
nîtatea ei și-au găsit expresia în 
Declarația Consfătuirii reprezen 
fanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
care a avut Ioc Ia Moscova în no
iembrie 1957. întreaga dezvoltare 
a mișcării muncitorești, desfășu
rarea situației internaționale au 
confirmat pe deplin Justețea apre
cierilor Declarației în toate pro
blemele socîal-politice ale timpu
lui nostru, cît și a orientării pe 
care a dat-o partidelor frățești 
în lupta pentru pace, democrație 
șl socialism.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
luptând cu consecvență pentru 
puritatea teoriei marxist-leniniste, 
apărînd cu hotărîre principiile in
ternaționalismului proletar și dez
voltînd legăturile strînse cu parti
dele frățești, contribuie la întări
rea necontenită a puternicului la
găr socialist, la dezvoltarea miș
cării comuniste mondiale.

Partidul nostru va combate și 
in viitor, cu toată hotărîrea, re
vizionismul, oportunismul și orice 
deformări ale învățăturii marxist- 
f#*nînîcf#»  va milita rii nerseve- 

rență pentru întărirea unității șl 
coeziunii mișcării comuniste in
ternaționale, pe baza marxism-îe- 
ninismului, a principiilor interna
ționalismului proletar.

Congresul apreciază ca fiind pe 
deplin justă și corespunzătoare 
intereselor poporului romîn, Inte
reselor socialismului și păcii, po
litica externă promovată de Parti
dul Muncitoresc Romîn și de gu
vernul Republicii Populare Ro- 
mîne.

La temelia politicii externe a 
statului nostru se află prietenia 
și alianța indestructibilă cu Uniu
nea Sovietică și cu popoarele ce
lorlalte țări socialiste, întărirea 
continuă a sistemului socialist 
mondial.

Partidul și țara noastră își vor 
aduce, și de acum înainte, contri
buția lor la întărirea coeziunii 
indestructibile a lagărului socia
list, condiție esențială a apărării 
independenței și construirii cu 
succes a noii orînduiri în fiecare 
țară socialistă.

Republica Populară Romînă, fn 
strînsă unire cu celelalte țări ale 
lagărului socialist, va milita și 
în viitor pentru micșorarea încor
dării internaționale, demascarea și 
zădărnicirea oricăror uneltiri ale 
cercurilor imperialiste agresive, 
promovarea perseverentă a prin
cipiilor coexistenței pașnice, pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru statornici
rea unei păci trainice în lumea 
întreagă.

☆

Pășim într-o etapă nouă de 
dezvoltare, care deschide poporu
lui nostru perspectiva luminoasă 
a victoriei depline a socialismu
lui și trecerii treptate la comu
nism — cauză pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare si ai în
tregului popor romîn.

Ferm convins că partidul nos
tru, strîns unit în jurul Comite
tului Central, își va îndeplini cu 
cinste misiunea de organizator și 
conducător al întregului popor în 
opera istorică de desăvîrșire a 
construirii socialismului în țara 
noastră, Congresul chearnă toate 
organizațiile de partid, pe toți 
membrii și candidați) de partid, 
să înfăptuiască măsurile politice 
și organizatorice pentru realiza
rea programului de dezvoltare e- 
conomică și culturală a țării, de 
ridicare a bunăstării și prosperi
tății poporului.

Cel de-al llî-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn își 
exprimă convingerea că întregul 
popor, unit sub gloriosul steag 
al încercatului nostru partid, va 
porni cu elan patriotic și puteri 
înzecite la înfăptuirea mărețelor 
sarcini stabilite de Congres și va 
obține noi victorii în construcția 
socialistă-

Poporul nostru își va aduce ast
fel contribuția la victoria sistemu
lui mondial socialist în întrece
rea pașnică cu capitalismul, la 
izbînda forțelor păcii.

Trăim o epocă în care ideile 
socialismului exercită în întreaga 
lume o atracție tot mai puterni
că. luminînd popoarelor calea 
luptei pentru bunăstare, pentru 
pace, pentru dezvoltarea forțelor 
materiale și spirituale ale omului.

Congresul adresează muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, tu
turor oamenilor muncii, chema
rea de a consacra întreaga lor 
putere de muncă, energie crea
toare, inițiativa, talentul și price
perea lor, pentru deplina victorie 
a socialismului în patria noastră, 
pentru triumful cauzei nobile a 
păcii 1

București. 24. VI. 1960.
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Plecarea unor delegații 
care au participat 

la al lll-lea Congres al P.M.D.
Plecarea delegației P.C.U.S.

în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov
Luni dimineața a părăsit Bu- 

cureșliul delegația Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul N.S. Hruș
ciov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care a participat la 
lucrările celui de-al lll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihail Dalea, Janos Fazekas, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Gheorghe 
Stoica, Avram Bunaciu, membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului, ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, activiști de

Plecarea delegației 
P. C. Bulgar

Membrii delegației Partidului 
Comunist Bulgar condusă de to
varășul Todor Jivkov. prim-se
cretar al C.C. al P.C.B. au pă
răsit luni dimineața Capitala îna- 
pcindu-se în patrie.

La aeroport membrii delegației 
au fost însoțiți de tovarășii Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Petre Borilă, Alexandru Mo
ghioroș, Janos Fazekas, membri 
și membri supleanți ai C.C. al 
PJV1.R.

Plecarea delegației 
Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez condusă 
de tovarășul Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
care a participat la lucrările ce
lui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Alexandru Moghioroș, de 
membri și membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R.

Plecarea delegației 
Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar
Luni a plecat spre patrie dele

gația Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de tova
rășul Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

La aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost conduși 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, mem
bri și membri supleanți ai C.C. 
al P.M.R.

Plecarea delegației 
P.C. Chinez

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist Chinez, condusă de tova
rășul Pin Cijen, membru al Bi
roului Politic și membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului 
Comunist Chinez.

Pe aeroportul Otopeni, mem
brii delegației au fost salutați de 
tovarășii Gheorghe Apostol, Du
mitru Coliu, general de armată. 
Leontin Sălăjan, membri și mem
bri supleanți ai C.C. al P.M.R. 

partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, ziariști romîni și străini.

Pe aeroport se aflau mii de 
oameni ai muncii din Capitală.

Erau de asemenea prezenți 
membri ai delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești care 
au participat la lucrările celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. 
P. Romînă.

Tovarășul N. S. Hrușciov a so
sit la aeroport într-o mașină des
chisă. Mii de oameni ai muncii 
l-au aclamat cu entuziasm.

Membrii delegației P.C.U.S. 
și-au luat rămas bun de la re
prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești, de la șefii mi
siunilor diplomatice, de la mem
brii Comitetului Central al 
P.M.R., și ai guvernului R. P. 
Romîne. Un grup de pionieri au 
oferit flori oaspeților.

Tovarășul N. S. Hrușciov s-a 
îmbrățișat cu conducătorii parti
dului și statului nostru, apoi în 
aclamațiile puternice ale miilor 
de bucureșteni urcă pe bordul a- 
vionului care decolează îndrep- 
tîndu-se spre Moscova.

Plecarea delegației 
Partidului Socialist 
Unit din Germania
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului So
cialist Unit din Germania, con
dusă de tovarășul Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a.l R.D. 
Germane.

Pe aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost conduși 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnă
raș, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, membri și membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R.

Tovarășul Antonin Novotny 
a părăsit Capitala

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala, înapoindu-se în patrie, tova
rășul Antonin Novotny, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele R. Cehoslovace, conducă
torul delegației P.G. din Cehoslo
vacia la lucrările celui de-al III- 
lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

La aeroportul Băneasa, oaspete
le a fost condus de tovarășii Chî- 
vu Stoica, membru al Biroului

*
Luni au părăsit Capitala dele

gații ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești care au par
ticipat la lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

In cursul dimineții a plecat de
legația Partidului Muncii din 
Albania, condusă de tovarășul 
Hysni Kapo, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășul A- 
lexandru Drăghici, de membri aî 
C.C. al P.M.R.

La amiază au plecat de ase
menea spre patrie •

Delegația Partidului Muncii 
din Coreea în frunte cu tovară
șul Kim Cian Man, vicepreșe
dinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
membru al Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea :

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam în frunte 
cu tovarășul Le Duan, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam ;

Recepție cu prilejul încheierii 
lucrărilor Congresului al lll-lea 

al P. M. R.
In seara zilei de 25 iunie la Pa

latul Republicii a avut loc recep
ția dată de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu 
prilejul încheierii lucrărilor celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R.

La recepție au participat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Alexandru Dră
ghici, Ion Gheorghe Maurer, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru Co
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălă
jan, Ștefan Voltec, Mihai Dalea, 
Janos Fazekas, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri al guvernului, de
legați și invitați la Congres.

Au luat parte conducători și 
membri ai delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești parti
cipante la cel de-al lll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Au participat de asemenea șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și repre
zentanți ai presei romîne și străi
ne.

In timpul recepției tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit 
următorul toast:

Dragi tovarăși,
Toți cei care am participat la 

lucrările celui de-al lll-lea Con
gres al partidului sîntem pătrunși 
de conștiința că am luat parte la 
un eveniment istoric de însemnă
tate deosebită, care a deschis po
porului romîn, patriei noastre so
cialiste, noi perspective luminoase.

Dați-mi voie, tovarăși, să ridic 
paharul în cinstea eroicei clase 
muncitoare, a țărănimii și a inte
lectualității noastre, a tuturor ace 
lor a căror muncă plină de ab
negație și energie creatoare a fău
rit în țara noastră baza economică 
a socialismului și stă chezășie 
victoriei depline a mărețului pro
gram adoptat de Congres pentru 

desăvârșirea construcției socialis
te ;

în cinstea partidului nostru 
drag care, călăuzit de ideile atot
biruitoarei învățături marxist-leni- 
niste, conduce cu pricepere și fer
mitate poporul muncitor spre în
făptuirea celor mai înalte năzuin 
țe de dezvoltare materială și spi
rituală, de progres social;

în cinstea delegaților la Congre. 
sul partidului și a activului parti
dului nostru, a tuturor membrilor 
de partid care, cu devotament și 
înalt spirit de răspundere, își 
consacră toate forțele aplicării ne
abătute a politicii partidului

Să ridicăm paharul, tovarăși, 
pentru partidele comuniste fră
țești și pentru reprezentanții lor 
la Congresul nostru, pentru întă
rirea continuă a lagărului țărilor 
socialiste, pentru unitatea și coe
ziunea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru 
triumful principiului leninist al 
coexistenței pașnice între statele 
cu orînduiri sociale diferite.

Să ridicăm paharul pentru slă- 
vitul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, constructor al comunis
mului, al cărui tezaur de expe
riență este o călăuză sigură pen
tru pace și progres social, în 
rezolvarea problemelor teoretice și 
practice ale construcției socialis
mului și comunismului;

pentru Comitetul Central leni
nist al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice și personal pentru 
Nikita Sergheevici Hrușciov, lup
tător perseverent și neobosit pen
tru întărirea continuă a unității 
și coeziunii partidelor comuniste 
și a lagărului țărilor socialiste, 
pentru unirea imenselor forțe ale 
păcii în lupta pentru destinderea 
încordării internaționale și apăra
rea păcii în lume.

Să ridicăm paharul pentru în
făptuirea cu succes a Istoricelor 
hotărîri ale celui de-al lll-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn, pentru noile victorii 
ale poporului nostru.

Să trăiți tovarăși I
Tovarășul N. S. Hrușciov a toas

tat pentru polttica de pace a 
țărilor socialiste, pentru triumful 
învățăturii marxist-leniniste, pen
tru victoria țărilor socialiste în 
lupta pentru socialism și comu
nism, pentru muncitorii, țăranii, 
intelectualii și întregul popor ro
mîn, pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare a po
porului, pentru primul secretar al 
Comitetului Central al partidu
lui, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

, (Agerpres)

întrecerea pe profesii s-a extins si între minerii de la E. M. 
Vulcan. Cele mai frumoase rezultate în această întrecere le obțin 
minerii din sectorul III al minei. Ei au îndeplinit planul semes
trial cu 6 zile înainte de termen. Minerii din sectorul 1 participant! 
la întrecerea pe profesii se străduiesc și ei să îndeplinească planul 
înainte de termen. După calcule n-a mai rămas decît o zi. Despre 
acest lucru discută șefii de sectoare ing. Surdu Octavian și ing. Ko
vacs Enteric din clișeul alăturat.

Pe șantiere

Obiectivul principal: 
predarea în termen 
a noilor apartamente

In perioada lunilor călduroase 
din acest an constructorii de pe 
șantierele Văii Jiului trebuie să 
finiseze și să dea în folosința oa
menilor muncii peste 350 aparta
mente noi. Volumul cel mai mare 
de lucrări de finisare revine șan
tierului Petroșani, care are de 
predat cca. 250 apartamente, apoi 
șantierului Lupeni cca. 90 apar
tamente, șantierului Petrila 23 a- 
partamente.

Pentru realizarea In bune con- 
dlțiuni a noilor sarcini ce stau In 
față constructorilor, tehnicienii 
șantierului Petroșani, îndrumați 
de biroul organizației de partid, 
au luat unele măsuri tehnico- or
ganizatorice, printre care concen
trarea de forțe puternice de finisai 
pe un număr mic de obiective 
pentru a le termina cît mai repe 
de, organizarea finisajelor în cir
cuit continuu, folosirea micii me
canizări (mașini de curățat par
chet, de frecat mozaic, moto-com- 
presoar? pentru vopsirea mecani
zată) și altele. Toate acestea au 
Început să dea primele roade In 
decurs de 2—3 săptămîni, cons
tructorii șantierului Petroșani au 
predat beneficiarului 9 blocuri 
mici cu cîte 4 apartamente fle
care, iar acum sînt în curs de r. 
cepționare blocul nr. 11 cu 32 a- 
partamente și blocul E cu 24 a- 
part amende.

Nesatisfăcător este însă ritmul 
lucrărilor de finisaj pe șantierul 
Lupeni, unde constructorii tără
gănează finisarea blocurilor nr, 
21, 22 și 22 A ca și la Petrila, 
unde încă nu-i gata blocul 18 a- 
vînd 23 apartamente, cu toate că 
termenul de predare a trecut de 
mult.

Vara sînt condiții favorabile 
pentru a executa lucrări de fini, 
saj interior cu randament sporit 
și de bună calitate. De aceea, rit, 
mul lucrărilor poate fi intensifi
cat după necesități, îndeosebi prin 
introducerea lucrului pe mal moli 
te schimburi.

Din păcate, pînă acum această 
posibilitate de a scurt» simțitor 
durata lucrărilor de finisări in
terioare este foarte puțin folosi
ta : numai în lotul maistrului 
Prodanciuc Mihai de pe șantie
rul Petroșani. Pentru urgentarea 
lucrărilor de finisaj interior și 
darea în folosință a cît mai muN 
te apartamente este necesar ca pe 
toate șantierele să se treacă la 
concentrarea de forțe pe un nu
măr mic de obiective — care să 
fie terminate repede — și intro
ducerea lucrului pe mai multe 
schimburi. 4

ȘTEFAN MHiAl j

Politic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Mihail Flores- 
cu, membru al C.C. al P.M.R., 
precum și de activiști de partid.

Au fost de față Ivan Rohal-Il- 
kiv, ambasadorul R. Cehoslovace 
la București, și membri ai amba
sadei.

★ * *

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă 
de tovarășul’ Dugursurun, mem
bru al Biroului Politic și secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol;

Au părăsit de asemenea capi
tala :

Delegația Partidului Comunist 
din Argentina condusă de tova
rășul Paulino Alberdi, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Argentina.

Delegația Partidului Comunist 
din India condusă de tovarășul 
Bhupesh Gupta, secretar al Con
siliului Național al P.C. din In
dia ;

Tovarășul Aii Yata secretar ge
neral al P.C. din Maroc;

Delegația Partidului Comunist 
din Spania condusă de tovarășul 
Enrique Lister .membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din 
Spania.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegațiile au fost condu
se de tovarășii Alexandru Dră
ghici', Ștefan Voitec, de membri 
și membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R. (Agerpres) ..
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Pentru acest 
an este prevă
zută mărirea ca
pacității de pro 
ducție a mașini. 

! lor de filaj din 
, cadrul Filaturii 
' Lupeni. In acest 

scop secția V-a 
a primit sarcina 
să execute pie
sele necesare 
măririi capaci
tății de produc
ție a mașinilor.

In fotografie 
doi dintre strun
garii 
crează 
cerute
Filatură :

■ Traian și 
Sebastian

i diind un
I trie ce urmează 

■j să fie strunjit.

care iu- 
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secția 
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Concurs hipic 
la Petroșani

Pentru prima oară în orașul 
nostru se va organiza un inte
resant concurs de călărie, la ca
re participă 
parținînd C. 
de tineret și

Concursul, 
pe stadionul 
se va desfășura miercuri 29 iu
nie ora 16 și va consta din pro
be de dresaj, obstacole — dife
rite categorii —, cuplu fete, 
fetă și forță progresivă.

Biletele se pot procura 
U.C.F.S., casele de bilete 
stadion și de la agențiile 
pronosport.

—=★——

PUBLICITATE

tinere elemente a- 
S. Aîmata, Centrul 
C. S. Craiova.
care va fi găzduit 
Jiul din localitate,

de Ia 
de la- 
Loto-

Sprijinirea brigăzilor miniere 
baza succeselor colectivului 

al minei Lonea
la sută față de cea planificată și 
s-au obținut economii la prețul de 
cost de peste 100.000 lei. De ase
menea, s-a redus consumul de 
lemn. In luna trecută minerii sec
torului V au consumat cu 40 m.c 
mai puțin lemn de mină decît au 
avut planificat.

In primele rînduri ale întrece
rii s-au situat brigăzile conduse 
de minerii Toacă Ștefan, Pilea 
Petru, Timar Gheorghe și Petric 
Simion. Brigada lui Toacă Ștefan 

................ .. de exemplu, a ob
ținut 
ment

sectorului V
Colectivul de mineri și tehni

cieni al sectorului V de la mina 
’ onea (șef de sector tov. ing. 
îarian Nicolae) se numără prin

tre sectoarele de bază ale minei. 
In fiecare lună care a trecut din 
acest an, colectivul sectorului a 
obținut realizări importante în 
privința creșterii productivității 

muncii, îmbunătățirii calității căr
bunelui și ieftinirii prețului de 
cost al producției.

In marea întrecere desfășurată 
în întîmpinarea 

j Congresului parti- 
■ dului, minerii și 
tehnicienii sectoru. 
lui V s-au anga
jat să depășească

un randa-
mediu de 6Din experiența cu

colectivelor fruntașe ^cărbune 

cu 5 la sută productivitatea mun
cii planificată pe sector și să rea
lizeze o economie de 1 leu la fie
care tonă de cărbune extrasă. Ei 
s-au mai angajat să muncească 
(în așa fel ca toate brigăzile să-și 
îndeplinească ritmic sarcinile pla
nificate.

In vederea realizării angaja
mentelor luate, conducerea secto
rului, pe baza propunerilor făcute 
,de mineri, a luat o seamă de mă- 
jsuri tehnico-organizatorice pentru 
asigurarea liniei de front nece
sare, pentru menținerea în, condi- 
țiuni bune a căilor de transport, 
pentru aprovizionarea în condi
ții optime a locurilor de muncă 
cu materiale, introducerea luminii 
electrice în toate abatajele din 
sector, extinderea la toate brigă
zile de la abataje a inițiativei pri
vind sporirea randamentului în 
cărbune. Toate aceste măsuri teh- 

[ nico-organizatorlce menite să asi- 
;gure îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor au fost traduse în 
viață. Astfel, au fost date în ex
ploatare noi abataje printre care 
abatajul cameră nr. 505 unde a 
fost plasată brigada tînărului mi
ner Timar Gheorghe.

Sprijinirea brigăzilor cu reali
zări mai slabe în producție a cons
tituit și constituie o preocupare 
de seamă a conducerii sectorului 
V. Bunăoară, cunoscînd faptul că 
brigada minerului Cuzelov Gheor
ghe de la abatajul cameră nr. 502 
are nevoie de un sprijin tehnic ca
lificat, ea a fost încredințată tov. 
Nlcoară Iullu — unul dintre cei 
inai buni tehnicieni din sector. Și 
rezultatele n-au întîrziat să se a- 
rate. Brigada lui Cuzelov obține 
acum randamente cu aproape o 
tonă de cărbune mai mare decît 
are planificat. De asemenea, mi
nerul fruntaș Deak Aron a pre
luat brigada de la abatajul nr. 
507 care obținea rezultate sub 
posibilități. In prezent briga
da1 condusă de Deak Aron își 
depășește randamentul planificat 
cu peste o tonă de cărbune 
post. Cîștigul realizat acum 
brigadă este de aproape 100 
pe post de miner, față de 66 
cît obținea înainte.

Toate aceste măsuri au dus 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate. Productivitatea 
muncii în sector a sporit cu 8,3

post.
Datorită rezultatelor frumoase 

obținute, colectivul sectorului V, 
a primit zilele acestea, drapelul 
de sector fruntaș pe exploatare în 
întrecerea socialistă. Primind a- 
ceastă distincție minerii și tehni
cienii sectorului și-au luat noi 
angajamente în scopul sporirii 
productivității muncii, îmbunătăți
rii continue a calității cărbune
lui, eftinirii prețului de cost. Ei 
au chemat la întrecere în cinstea 
Zilei minerului toate sectoarele 
de producție din cadrul exploată
rii Lonea.

întregul colectiv al sectorului 
V este hotărît să muncească cu 
tot mai multă însuflețire pentru 
cîștigarea întrecerii, pentru înde
plinirea sarcinilor izvorîte din do
cumentele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

C. MATEESCU

Grijă față de 
avutul obștesc?

Vizitînd mima Jieț, ești plăcut 
impresionat de curățenia din in
cinta minei, de rondurile de flori. 
Insă mergînd puțin mai depar
te, impresia nu mai e aceeași 
Lîngă silozurile de cărbune (la 
stocul de avarii) se află un sistem 
de încărcare a cărbunelui format 
din două benzi — una prevăzută 
cu raclete și una cu cupe care 
transportă cărbunele adus de pri
ma în vagoane de 12 tone. Aceste 
două benzi sînt acționate de două 
motoare electrice prevăzute cu 
două întrerupătoare. Faptul că 
motoarele sînt ținute afară, fără 
nici un fel de protecție împotri
va ploilor, face ca ele să se de
fecteze des, lucru care împiedică 
folosirea lor la capacitatea nomi
nală și duce la degradarea 
lor. Intrucît pînă acum nu s-au 
luat măsuri corespunzătoare pen
tru a remedia acest neajuns este 
firesc să se pună întrebarea: Pînă 
cînd tovarășii care răspund de 
buna funcționare a acestor motoa
re au de gînd să le țină în aceas
tă situație ?

De asemenea, dacă mergi spre 
cariera de pietriș din Jieț poți 
să vezi în albia Jiului un vagonet 
care face baie de aproape un an 
de zile și pe care rugina îl de
gradează.

Această lipsă de răspundere fa
ță de bunul obștesc trebuie să dea 
de gîndit atît tovarășilor de la 
sectorul efectro-mecanic cît și 
conducerii sectorului de transport. 
Aceste deficiențe trebuie remedia
te cît mai grabnic.

ing. A. SILEAN
NAGY ȘTEFAN

corespondenți
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0FERTE OE SEflltli
FILATURA LUPENI
Organizează în ziua de 14 

iulie I960 la sediul între
prinderii un concurs pentru 
ocuparea unui post de mais
tru principal în specialitatea 
prepararea viscozei, sulfură 
de carbon și finisaj textil, 
fire viscoză.

Candidații trebuie să aibă 
la bază Școala medie tehni
că de maiștri ori 
chivalentă sau o 
12 ani în funcția 
în specialitatea

Candidații vor 
serviciul personal 
mînt al unității 
iulie următoarele

Autobiografie.
Diplomă sau certificat de 

studii.
Actul de vechime în func

ția de maistru.
Certificatul de naștere tip 

R.P.R.
Lămuriri suplimentare de 

la serviciul de organizare a 
muncii ai întreprinderii.

o școală e- 
practică de 
de maistru 
respectivă, 
depune la 
și învăță- 

pînă la 1 
acte :

: ANUNȚ
; Comitetul executiv al ;!

Sfatului popular al ora-
' șului Petroșani anunță un !
; post vacant de inginer ar- ,
' hitect cu un salariu de ; ! 

1400 lei lunar. \\
> Condițiile de angajare :
j Diplomă de inginer I; 

'! constructor sau arhi- u 
:i *ec». ■;

Cinci ani vechime
/ în specialitate. i
(Doritorii vor depune \ , 

cerere la secretariatul Sfa- j i 
tutui popular al orașului \ 
Petroșani. ! j

0O000*00  
i Tovarăși mineri I 
| Respectînd norme- 
$ le de tehnică a secu- 
♦ ritații, vă feriți de ac- 
| cidente și asigurați 
| realizarea și depăși- 
ț rea planului.

*i
4) 
♦
♦

Sporește velnunul construcțiilor in ».P. Albania
In anul 1959, volumul con

strucțiilor din R. P. Albania 
a depășit de 39 ori volumul 
construcțiilor din 1938. Iri anii 
de democrație populară au in
trat în funcțiune importante 
obiective industriale ca : cen
tralele hidroelectrice. „Karl 
Marx“ și „Lenin”, cu apeduc
tul pentru Tirana și linia de 
înaltă tensiune pentru distri
buirea energiei electrice de la 
Ulza—- Tirana — Elbasan — 
Orașul Stalin — 
rnaliaj, puternice 
trice, combinatul 
lin", fabrica de
iembrie" din Maliq, rafinăria 
și conducta de petrol de la 
Corrik, combinatul de conser
ve „Ernst Thălman“ de la Vlo- 
ra. numeroase mariufacturi de 
fermentare a tutunului, precum 
și un mare număr de unități 
industriale în domeniul indus
triei alimentare.

Au fost asanate și redate a- 
griculturii cîmpiile de la Ma
liq și Korcea; sînt în curs de 
ameliorare cîmpiile de la My-

Patos — Me- 
centrale elec- 
textil „Sta- 

zahăr „8 no-

zoqie, Thumana, Vurg etc. Au 
fost săpați zeci de kilometri- 
de canale de irigație cum sînt 
canalul de la Cernika, siste
mul de irigație „Naum Panhi“ 
din Elbasan, canalul Viesa — 
Lovan — Fiori, canalul Peqin 
— Kavaja. Sînt în curs de ter
minare lacurile artificiale de la 
Thana și Kuriani. Au fost con
struite sute de kilometri de 
cale ferată și de șosea, rețeaua 
de șosele ramificîndu-se pînă 
în regiunile cele mai îndepăr
tate.

Numeroase construcții au 
fost ridicate în domeniul cul
tural si social. Amintim în a- 
cest sens palatul noului teatru 
de la Tirana, spitalul de 
infecțioase de la Tirana, 
meroasele școli, grădinițe 
creșe construite aproape 
fiecare localitate.

Pînă la sfîrșitul anului 1959 
statul a construit cca. 1.200.000 
m. p. suprafață de locuit, ceea 
ce reprezintă de 1,5 ori mai 
mult decît întreaga suprafață 
de locuit a capitalei. In loca
litățile Maliq, Yzberieh, Patos,

boli' 
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ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist șl 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului. .

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960.

O.C.L. Produse 
Industriale
PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că s-a 
deschis în focalul fost 
Parîngui" din Petroșani 

mare
»r

un

Tfe<S PE ȚESĂTURI 
PEHTRU VMRĂ 

unde se pune în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții este organizat un 
raion de covoare, unde s-a 
pus în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

ANUNȚ
Unitatea de locuințe și lo

caluri din orașul Lupeni a- 
nunță pe toți locatarii din a- 
fara C.C.V.J. că în baza 
H.C.M. 1508 din 1953 art. 
17 plata chiriei pentru locu
ință se face lunar, în termen 
de 10 zile de la 
lunii pentru care 
se face plata.

Orice întîrziere 
achitarea la timp atrage o 
majorare de 0,5 la sută pe 
zi. socotită la suma neachi
tată în termen.

Cel care pînă la data de 
10 iulie a. c. nu vor achita 
chiriile restanțe cît și cele 
curente, vor suporta sancțiu
nile prevăzute în decretul 78 
din 1952.

Sediul unității este în stra
da 1 Mai nr. 1 (Ungă moa
ră). Caseria este deschisă zil
nic între orele 7-14 iar mier
curea și vinerea și după- 
amiază între orele 17—19.

expirarea 
urmează a
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pentru ne-

Pishkash, Kurbnesh etc., care 
înainte nu erau decît mici tîr- 
guri cu case împrăștiate în 
mijlocul unor mari terenuri 
virane, s-au înălțat noi centre 
orășenești înfloritoare.

In țară s-a dezvoltat o pu
ternică industrie a materiale
lor de construcție. Mari fabrici 
de cărămizi se află în construc
ție la Shkoder, Elbasan, 
Lushnja și Vlora. S-a dezvol
tat producția elementelor de 
construcții prefabricate, între
prinderile și Șantierele de con
strucții sînt înzestrate cu me
canisme și mașini moderne.

In cursul celui de-al treilea 
plan cincinal se vor construi 
noi mari uzine și combinate 
industriale, se va dezvolta me
talurgia neferoasă, producția
îngrășămintelor azotoase. Lu- Z X de la Roma. » 
crările de îmbunătățiri funcia- > i 68 motociclete și scutere,
re vor intra în faza de terini- I • aragazuri cu butelii.
nare I ♦ 130 aparate de radio etc.

Se vor construi căi ferate, j Biletele s-au pus în vîn- 
școli, spitale și numeroase alte ? zare la agențiile Loto Pro-
obiective cu caracter social și j t nosport, Oficiile P.T.T.R.,
cultural. S 2 cluburi și asociații sportive.
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Expies-Olimiiif
COMITETUL OLIMPIC și 

« I. S. LOTO-PRONOSPORT 
« organizează un EXPRES-O- 
0 LIMPIC cu ocazia celei de
* a XVII-a ediție a jocurilor 
J olimpice de la Roma.
* Cu această ocazie se dis- 
î tribuie premii în i 
î peste 2.000.000 lei. 
| Rețineți!
A 10 călătorii la Olimpiada t 
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steagul roșu

Poporul austriac înfîmpină cu bucurie 
vizita lui N. S. Hrușciov

V1ENA 27 (Agerpres). TASS 
anunță:

Pînă la sosirea șefului guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, 
în Austria, au mai rămas două 
zile. întreaga țară se pregăteș
te în vederea acestui eveniment 
important. Se fac ultimele pre
gătiri la clădirea guvernamen
tală din Ballhausplatz, în cen
trele provinciilor din Austria pe 
care le va vizita N. S. Hrușciov 
în timpul călătoriei sale prin ța
ră, Ia combinatul metalurgic Fost, 
Opera de stat din Viena, îa ho
telul „Imperial" etc. Oamenii de 
stat, reprezentanții cercurilor de 
afaceri, prietenii din asociația 
Austria—U.R.S.S. și toți oame
nii cinstiți din Austria iubitoare 
de pace și ospitalieră se pregă
tesc în vederea acestei vizite.

„Vizita lui N. S. Hrușciov îi 
privește pe toți" — sub acest 
titlu ziarul „Volkstimme" publi
că un articol al președintelui 
Partidului Comunist din Austria, 
J. Koplenig. „Hrușciov 
la Viena ca un prieten al 
lui austriac, scrie acesta, 
că Uniunea Sovietică, și 
cial N. S. Hrușciov, au jucat un 
rol hotărîtor în pregătirea și în
cheierea Tratatului de stat. Tra- 
tatul de stat și poziția de neutra
litate permanentă pe care a a- 
doptat-o de bună voie Austria 
constituie o bază reală pentru 
prietenia dintre Austria și Uniu
nea Sovietică și nimeni nu poate 
pune la îndoială faptul că ele 
garantează independența țării 
noastre și prestigiul ei' în lumea 
întreagă".

sosește 
poporu- 
Se știe 
în spe-

Cancelarul Raab despre vizita 
lui N. S. Hrușciov în Austria

VIENA 27 (Agerpres)
Luîn,d cuvîntul la 26 iunie la 

postul de radio Viena, cancelarul 
federal al Austriei, Julius Raab a 
vorbit despre apropiata vizită în 
Austria a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. 
Hrușciov.

Joia viitoare, a declarat 
Raab, așteptăm vizita oficială 
premierului sovietic, Hrușciov

s.

J. 
a 

la 
Viena, care va dura pînă la 8 iu
lie. Convorbirile și declarațiile sa
le sînt așteptate cu un mare inte
res, lucru atestat și de faptul că 
pînă în momentul de față peste 
300 de ziariști străini au anun
țat că vor sosi în Austria în le
gătură cu această vizită.

Ne-am pregătit minuțios în ve
derea acestei vizite, 
premierului sovietic

îi vom oferi 
posibilitatea

■>de a cunoaște viața spirituală 
culturală a Austriei și îi vom ară
ta întreprinderile noastre indus
triale, meșteșugărești și agricole. 

Primul ministru Hrușciov poate 
fi sigur că va fi primit cu prie
tenie în Austria. Relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Austria s-au 
dezvoltat în ultimii cinci ani pe 
baza unor legături corecte și prie
tenești și este deosebit de îmbu
curător faptul că în cursul apro
piatelor tratative nu va fi nevoie 
să ne referim la nici un fel de di
vergențe politice, deoarece între 
noi, cu toate deosebirile de con
cepții, nu există asemenea diver
gențe. Tema principală a tratati
velor noastre o vor constitui rela
țiile economice și dezvoltarea lor 
în viitor.

O------------ ------

Nu ne vom pleca niciodată 
în fața agresiunii și intimidării"

FIDEL CASTRO:
A ~

HAVANA 27 (Agerpres).
In cadrul unui discurs televi

zat rostit la 25 iunie, primul mi
nistru Fidel Castro a acuzat Sta
tele Unite de intenții agresive 
în urma hotărîrii anunțate de se
cretarul de Stat Herter de a re
duce importurile de zahăr din 
Cuba. „Nu ne vom pleca nici
odată în fața agresiunii și inti
midării", a spus Castro decla- 
rînd că guvernul revoluționar nu 
va rămîne pasiv în fața pregăti
rilor de agresiune militară și e- 
conomică din partea S.U.A. Ca
pitalul monopolist american are 
interese uriașe în întreprinderile 
sale din Cuba care ar putea fi 
naționalizate. „Statele Unite vor 
suferi în acest caz pierderi nu nu
mai pe plan economic, dar și mo-

dă
al

ral, căci lumea întreagă își 
seama de caracterul agresiv 
acțiunii duse de Statele Unite 
împotriva unui stat mic".

Referindu-se Ia refuzul socie
tăților petrolifere străine din Cu
ba de a rafina petrolul livrat Cu
bei de Uniunea Sovietică, Fidel 
Castro a spus că „aceste socie
tăți s-au pus în afara legii refu- 
zînd să prelucreze petrolul livrat 
de statul cuban" și le-a avertizat 
că „vor purta întreaga răspun
dere a celor ce 1-î se va întîmpla 
dacă vor persista în refuzul' lor".

Premierul Castro a acuzat de 
asemenea agenții F.B.T.-ului a- 
merican că „desfășoară în mod 
constant activități menite să sub
mineze securitatea și stabilitatea, 
națională a Cubei" și a chemat 
poporul' cuban Ia vigilență.

O nouă explozie puternică în Cuba
HAVANA 27 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, la 26 iunie în jurul orei 
19 (ora locală), capitala Cubei 
a fost zguduită de o nouă explo
zie puternică, care a avut loc 
depozitele de muniții situate 
partea de est a orașului.

După cum s-a mai anunțat, 
începutul acestui an, vasul fran
cez „La Coubre", încărcat cu 
muniții pentru Cuba, a explodat 
în rada portului Havana.

Această nouă explozie a prici
nuit moartea și rănirea mai mul
tor persoane. Postul de radio 
Havana relatează că explozia a 
provocat mari pagube materiale. 
Intr-o serie de raioane ale ora
șului firele electrice, telegrafice 
și telefonice au fost rupte. Casele 
situate în apropiere de locul in
cidentului au fost avariate de 
suflul exploziei.

la 
în

la

Poliția orașului Havana a 
restat mai multe persoane sus
pecte. Forțele de miliție formate 
din muncitori au înconjurat! ora
șul și clădirile mai importante 
pentru a preveni orice acțiune 
contrarevoluționară.

Președintele Cubei, Osvaldo 
Dorticis și premierul Fidel Cas
tro au venit la locul exploziei.

a-

pe„Volkstimme" relatează 
larg despre programul vizitei 
lui N. S. Hrușciov înserînd tot
odată hărți pe care este însem
nat traseul vizitei înaltului oas 
pete. Ziarul publică biografia lui 
N. S. Hrușciov. In aceste zile 
zeci de ziare austriace de toate 
orientările politice publică despre 
N. S. Hrușciov articole cu carac
ter biografic.

Proclamarea Republicii Malgașe
TANANARIVE 27 (Agerpres). 
După cum transmite corespon

dentul din insula Madagascar al 
agenției France Presse, în dimi
neața zilei de 26 iunie a fost pro
clamată independența Republicii 
Malgașe. Secretarul de stat pen
tru problemele comunității fran
ceze, Jean Foyer care a repre
zentat Franța la această ceremo
nie și președintele Republicii

------- -=<O^= ------- -------

Hotăpîpile Conferinței statelop 
independente din Afpica

Malgașe, Philibert Tsiranana au 
dat citire în fața asistenței de a- 
proximativ 100.000 persoane de
clarației comune prin care Repu
blica Matgașă este proclamată, 
începînd din 26 iunie, stat înde, 
pendent. Independența Republicii 
Malgașe este condiționată dc ră- 
mînerea în continuare a acestui 
stat în comunitatea franceză.

Pe străzile și în piețele din 
Tananarive — împodobite cu dra. 
pele — locuitorii capitalei și din 
împrejurimi au salutat acest eve
niment important din istoria Ma
dagascarului.

-----O-----

U. R. S. S. recunoaște 
Republica Malgașe

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică a anunțat 

că recunoaște Republica Malga- 
șă ca stat independent și este 
gata să stabilească cu ea relații 
diplomatice și să facă schimb de 
reprezentanțe diplomatice.

Această declarație este cuprin
să în mesajul de felicitare adre
sat de Leonid Brejnev, președ 
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., lui Philibert 
Tsiranana, președintele Republicii 
Malgașe.

țiilor Franței de a continua expe
riențele nucleare în Sahara.

In cele două rezoluții cu pri
vire la problema algeriană confe
rința exprimă speranța în, regle
mentarea pașnică a acestei pro
bleme pe calea organizării de tra 
tative în baza dreptului poporului 
algerian la autodeterminare.

Gondamnînd cu hotărîre colo
nialismul și urmările lui în Afri
ca, particîpanții la Conferință au 
cerut să se depună toate efortu
rile pentru lichidarea sistemului 
rușinos al dominației colonialiste 
pe pămîntul Africii.

Conferința a adoptat de aseme
nea rezoluții cu privire la Africa 
de sud vest, cu privire la uni
tatea Africii.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres) 
iTASS anunță:

Cea de a doua Conferință a 
statelor independente din Africa, 
care și-a încheiat lucrările la 
Addis Abeba, a adoptat hotărîri 
asupra celor mai importante pro
bleme privind situația internațio
nală.

In rezoluția privind consolida
rea păcii și securității internațio
nale se spune că Conferința se 
pronunță pentru consolidarea pă
cii în întreaga lume în conformi- 

, t'ate cu Carta O.N.U., precum și 
cu principiile conferințelor de la 
Bandung și Accra.

Reprezentanții țărilor indepen
dente din Africa au exprimat un 
protest hotărît împotriva inten-

-----------------O

La New York va avea loc o demonstrație 
împotriva tratatului militar americano-japonez

NEW YORK 27 (Agerpres). —
Organizația tineretului 

yorkez 
lorilor 
a lua 
protest 
tatului 
Hez. Demonstrația va avea loc la 
30 iunie în piața Union Square 
din New York.

In acest apel se exprimă con
vingerea că mii de oameni sînt 
dornici de a-și manifesta solidari
tatea cu lupta patriotică a po
porului japonez împotriva trata
tului militar care transformă Ja
ponia într-o bază strategică în 
Oceanul Pacific. Demonstrația 
este convocată nu numai pentru 
sprijinirea luptei curajoase a po
porului japonez pentru pace, ci 
și pentru că „noi americanii, sîn-

I

(

o----

new- 
a adresat tuturor locui- 
New York-ului apelul de 
parte la demonstrația de 
împotriva ratificării tra- 
militar americano-japo-

Primele convorbiri 
între reprezentanții 
guvernelor algerian 

și francez
PARIS 27 (Agerpres)
La 25 iunie, la Melun, au avut 

loc primele convorbiri între repre
zentanții guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, care au venit 
pentru a duce tratative prelimina
re, și reprezentanți ai guvernului 
francez.

Din partea guvernului francez, 
la convorbiri au luat parte Roger 
Moris, secretar general pentru 
problemele Algeriei, și generalul 
Gatines.

După primul contact cu repre
zentanții guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, la reședința 
primului ministru Debre a avut 
loc o consfătuire după care s-a de
clarat că cele două părți vor păs
tra un secret absolut asupra des
fășurării tratativelor de la Melun.

----------- ----------- ........................................................... ",. i =------------

Vizita lui A. I. Mikoian în Norvegia
STAVANGER 27 (Agerpres) —

TASS anunță :
La 26 iunie delegația guverna

mentală sovietică în frunte cu A. 
I. Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află în Norvegia, a depus

la cimitirul Egens coroane de flori 
la monumentul patrioților norve
gieni împușcați de ocupanții fas
ciști în timpul celui de-al doilea 
război mondial și la monumentul 
ostașilor sovietici pieriți în lagă
rele hitleriste din regiunea Sta
vanger.

tem de asemenea atrași în aceas
tă luptă. Alianțele militare nu 
servesc intereselor poporului nos
tru. Numai marile capitaluri re
acționare pot profita de pe urma 
lor. Opoziția manifestată în Ja
ponia împotriva acestui tratat 
este o etapă a falimentului poli
ticii războiului1 rece, promovată 
de guvernul S.U.A., ea contri
buind la intensificarea luptei 
pentru o politică externă a tra
tativelor pașnice și a acordurilor 
pașnice".

Trujillo a organizai 
afeniatu! împotriva 

președintelui Venezuelei
CARACAS 27 (Agerpres)
Intr-o cuvîntare radiodifuzată 

ținută la 26 iunie, președintele 
Venezuelei, Romulo Betancourt, 
a declarat că atentatul comis vi
neri împotriva sa este opera unor 
agenți ai dictatorului dominican 
Trujillo. El a făcut cunoscută in-' 
tenția guvernului venezuelian de 
a înainta un protest organizației 
statelor americane în legatara*  
cu intervenția Republicii Domi
nicane în treburile interne ale 
Venezuelei.

• VARȘOVIA. După cum trans
mite agenția P.A.P. de la 20 la 
25 iunie Polonia a găzduit o de
legație economică guvernamenta
lă a Cubei, condusă de Antonio 
Nunez Jimenez, directorul execu
tiv al institutului pentru reforma 
agrară.

• ROMA. Administrația uzinei 
de automobile din Milano aparți
nând firmei „Alfa Romeo“, la 
care lucrează 8.000 de persoane 
a concediat 1.400 de muncitori 
participant Ia lupta grevistă pen
tru apărarea revendicărilor lor 
economice.

• PARIS. Acad. prof. univ. 
Andrei Oțetea, director al Insti
tutului de istorie al Academiei 
R.P. Romîne, care vizitează Fran
ța în cadrul protocolului de cola
borare culturală dintre țara noas
tră și Franța a vorbit la insti
tutul de studii slave al universi
tății din Paris despre „Mișca
rea eteristă în țările Romîne în 
anul 1821".

• WASHINGTON. După cum 
anunță agențiile 
informații, la 26 
tele Eisenhower 
Washington din 
Extremul Orient.

americane de 
iunie președin- 

s-a înapoiat la 
călătoria sa în
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PROGRAM DE RADIO
29 iunie

nească din Moldova, 20,30 Seară 
literară. Din versurile poeților 
sovietici, 21,20 Muzică de estradă. 

Radiojurnale și
știri — Programul 1: 5,00; 6,00, 
7,00; 11,00; "
19,00; 20,00;
gramul II :
21,00; 23,00.

—= *

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu (reluare), 
9,50 Soliști de muzică ușoară, 
11,03 Cîntece de pace și priete
nie, 11,30 Muzică distractivă. 
12,00 Emisiune literară, 14,00 
„Spre noi victorii conduși de 
partid" —- emisiune de cîntece, 
15,10 Concert de muzică popu
lară romînească, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,30 In slujba patriei, 
19,15 Concert de estradă, 20,50 
Muzică ușoară sovietică, 22,30 
Muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
14,30 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 16,15 „Te cînt, partid" 
— emisiune de cîntece. 16,50 
Curs de limba rusă, 17,35 Cînte
ce marinărești, 18,05 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,00 Muzică populară romî-

buletine de

15,00;13,00;
22,00; 23,52.

14,00; 16,00;

17,00;
Pro-

18,00;

iunie
— 7 NOIEMa 

zi de pace; AL.
minune; PETRI-

AN1NOA-
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PETROȘANI 
BRIE : Prima 
SAHIA : Copiii
LA : Undele eterne; 
SA : Coțofana hoață; VULCAN: 
Sabie și zar; LUPENI : Războiul1 
opiumului; BĂRBĂTENI ; Ispră
vile cîrlionțatului, UR1CANI : 

Vasili Suricov.


