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Proletari din toate țările, untft-vä!

t,Situația realizărilor din ultimii 7 ani, de cină am trecut la 
economia planificată, arată că am construit o puternică bază 
industrială necesara dezvoltării întregii economii și am sporit 
puternic forțele productive în toate regiunile țării.

Succesele obținute în acești ani constituie o chezășie că sar
cinile mărețe pe care ni le propunem în al doilea plan cincinal vor fi 
îndeplinite, contribuind la o și mai mare înflorire a patriei noastre“.
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(DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE AL C C AL P.M R LA CONGRESUL 
AL II lea AL PARTIDULUI, RAPORT PREZEN TAT DE TOVARĂȘUL 

GH. GHEORGHIU DEJ, PRIM SECRETAR AL C.C. AL P.M R-)

Congresul al II-lea
al Partidului Muncitoresc Romîn

In aceste zile pe întinsul Patriei
Ședința din dimineața zilei de

Ședinț3 se deschide la ora 9, sub preșe
dinția tovarășului Dumitru Coliu.

Se continuă discuțiile asupra Raportului 
la Proiectul de Directive ale Congresului al 
II-lea cu privire la cel de al doilea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1956— 1960

Tov Maxim Bergheanu, delegat al organi
zației regionale de partid Stalin, arată că în 
industria regiunii, o puternică dezvoltare a 
cunoscut în anii aceștia industria construc- 
toare de mașini, a cărei nivel a crescut de 
3 ori față de 1950 și industria chimică a că
rei producție a sporit în anii cincinalului de 
2.35 ori El vorbește în continuare despre 
rezultatele pozitive obținute în ridicarea 
productivității muncii prin progresul tehnic 
și schimburi de experiență Cu toate aceste 
realizări, au existat și există încă deficiențe 
serioase în munca de partid a organizațiilor 
din întreprinderi Ele nu combat cu destulă 
tărie practica dăunătoare a muncii în asalt, 
nepăsarea față de introducerea noului în 
muncă și față de activitatea inovatorilor și 
raționalizatorilor

Tov Vladimir Gheorghiu. delegat al orga
nizației regionale de partid Craiova, după 
ce a arătat că multă vreme în regiune mun
ca pentru transformarea socialistă a agri
culturii a fost lăsată să meargă de la sine 
a scos în evidență metodele bune . folosite 
de multe organizații de partid în cre
area de întovărășiri agricole. O astfel de 
metodă a fost organizarea exemplară a 
muncii politice intr-un număr de comune 
și extinderea acestei experiențe.

Ca urmare, numărul întovărășirilor și al 
gospodăriilor colective a ajuns la 1046. Vor
bitorul a subliniat necesitatea sprijinirii și 
stimulării tradițiilor mai vechi de cooperare 
în muncă ale țăranilor muncitori, pe bază 
de vecinătate, rudenie etc. El a arătat că 
în regiune sînt cca 7 000 cete formate din 
cca 70000 țărani muncitori și că multe din 
aceste cete au constituit embrionul unor 
întovărășiri înființate în acest an.

Tov Ladislau Banyai, delegat din partea 
organizației regionale de partid Cluj, s-a 
ocupat de dezvoltarea învățămîntului supe
rior și a cercetărilor științifice din Cluj. El 
a vorbit apoi despre colaborarea rodnică 3 
oamenilor de știință și de artă romîni și 
maghiari Vorbitorul a scos în evidență rea
lizările obținute de oamenii muncii romîni 
și maghiari, înfrățiți în munca și lupta co
mună pentru îndeplinirea hptărîrilor parti
dului și guvernului, pentru întărirea patriei 
noastre Republica Populară Romînă.

Tov Gheoghe Radu, delegat al organiza
ției regionale de partid Timișoara, vorbind 
despre munca desfășurată de oamenii muncii 
de la Combinatul Metalurgic „Reșița", a sub
liniat că datorită bunei organizări a muncii, 
a luptei pentru stăpînirea și înnoirea teh
nicii, a extinderii metodelor sovietice, s-a reu- 

. șit să se depășească cu mult cele mai înalte 
realizări obținute în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Vorbitorul a subliniat între 
altele necesitatea rezolvării mai operative a 
unor inovații și propuneri tehnico-organiza- 
torice făcute de muncitori și a propus urgen
tarea de către Ministerul Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini a lucrărilor 
prevăzute pentru sporirea producției side
rurgice.

Tov Vasile Dascălu, delegat al organiza
ției regionale de partid Bacău, a vorbit des
pre dezvoltarea exploatărilor forestiere din 
bazinul Bistrița, despre creșterea procentului 
de mecanizare a muncii. Ocupîntfu se de lip
surile care mai frînează creșterea producti
vității muncii în exploatările forestire, vor
bitorul a arătat că la aceasta contribuie în 
mare măsură faptul că mașinile nu sînt folo
site la întreaga lor capacitate și că Ministe
rul Industriei Lemnului se preocupă slab de 
reoartizarea cadrelor specializate.

Tov Constantin Mateescu, delegat al or
ganizației regionale de partid București, s-a 
oprit în cuvîntarea sa asupra activității 
cooperației de consum din țara noastră. 
Numai la sate cooperația de consum numără 
în prezent peste 4.500.000 de membri aso- 
ciați în 3.500 cooperative de consum. în pri
mul cincinal circulația mărfurilor pe rețeaua 
comerțului cooperatist a crescut cu peste 
200 la sută.

Vorbitorul a analizat o serie de Țipsuri 
care frînează buna desfășurare a activității

Ședința din după amiaza zilei de 27 decembrie
Ședința se deschide la orele 17, sub pre

ședinția tov. Ștefan Voitec.
Primit cu vii aplauze ia cuvîntul tov, 

Dominique Urbany, secretar general al Par
tidului Comunist din Luxemburg, pentru a 
saluta Congresul din partea Partidului Co
munist din Luxemburg.

Se continuă discuțiile la punctul 4 de pe 
ordinea de zi.

Tov Ludovic Vekony, delegat din partea 
organizației regionale de partid’ Oradea, s-a 
ocupat de problema respectării stricte a dis
ciplinei de partid Vorbitorul a relatat despre 
metodele folosite de Comitetul raional Ora
dea pentru întărirea disciplinei în organiza
țiile de partid și a subliniat ci întărirea dis
ciplinei, de partid a avut o influență deosebit 
de pozitivă în producție și în întărirea le
galității populare.

Tov Ene Țurcanu, delegat din partea or
ganizației de partid Suceava, a arătat marea 
importanță pe care o au pentru îmbunătăți
rea muncii de partid prevederile proiectului 
Statutului modificat privitoare la folosirea 
activului de partid. Punînd în dezbaterea 
adunărilor de activ probleme importante ale 
activității de partid, ca de pildă munca po
litică pentru transformarea socialistă a agri
culturii, situația nesatisîăcătoare a îndepli
nirii planului în sectorul forestier, problema 
justei regjemen.țări a creșterii rîndurilor par
tidului, numeroase comitete raionale au putut 
elabora hotărîri bune, cuprinzătoare, care 
ru ajutat efectiv la îmbunătățirea muncii. 
V orbitorul a scos în evidență experiența po- 

cooperativelor de consum, arătîna că spori
rea achizițiilor de produse agricole, buna 
aprovizionare cu mărfuri industriale a uni
tăților cooperatiste, asigurarea rentabilității 
tuturor unităților și reducerea cheltuielilor de 
circulație, trebuie să fie preocupările princi
pale ale tuturor organelor de conducere și 
ale tuturor lucrătorilor din cooperație.

Tov. Nicolae Ciocan, delegat al organiza 
ției regionale de partid lași, a vorbit despre 
legătura strînsă care există între mecaniza
rea muncilor agricole și ieftinirea producției 
agricole. In continuare el a arătat că la 
G.A.S. Deleni, s-au obținut 1810 kg de grîu 
la hectar și o mare economie de zile de mun
că, datorită dotării gospodăriei cu mijloace 
mecanizate. Vorbitorul a cerut Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii să studieze pro
blema mecanizării lucrărilor în viile și live
zile din G.A.S.-uri și să se ia măsurile co
respunzătoare.

Tov. Karl Schirdewan, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C al Partidului Socia
list Unit din Germania, aduce Congresului 
salutul Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Salutul este primit cu puternice 
aplauze.

Cu vii aplauze este primit salutul adresat 
Congresului de tov. Oskar Neumann, mem 
bru al Prezidiului și al Secretariatului Con
ducerii Centrale a Partidului Comunist din 
Germania din partea Partidului Comunist 
din Germania.

Primit cu vii aplauze, ia cuvîntul tov 
Petre Borilă. In cuvîntul său, vorbitorul a 
relevat că dezvoltarea cu prioritate în anii 
cincinalului a industriei grele, precum și 
creșterea producției agricole, au creat con
diții pentru ridicarea continuă a producției 
bunurilor de larg consum. Pentru îndeplini
rea sarcinilor ce revin industriei producă
toare de bunuri de larg consum este necesară 
lichidarea hotărîtă a lipsurilor care s au ma
nifestat; la baza activității acestei importante 
ramuri a economiei trebuie să stea princi
piul respectării cererii consumatorilor, al im 
bunătățirii calității produselor, îmbogățirii 
sortimentelor.

In continuare, tov. Petre Borilă a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii deservirii popu
lației, a intensificării schimbului între oraș 
și Sat, în vederea satisfacerii exigențelor me
reu crescînde ale consumatorilor. Este deo
sebit de importantă sarcina pregătirii unor 
cadre Capabile, competente, devotate intere
selor poporului, care să asigure înde ilinirea 
sarcinilor ce revin industriei producătoare 
de bunuri de larg consum în al doilea plan 
cincinal.

Primit cu vii aplauze ia cuvîntul tov. 
Alexandru Moghioroș.

In cuvîntul său, tov. Al. Moghioroș îace 
o amplă analiză a realizărilor obținute în 
anii cincinalului, în întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare, în 
transformarea socialistă a agriculturii. Vor
bitorul a arătat că sarcina principală în do
meniul agriculturii este dezvoltarea și întă
rirea continuă a sectorului socialist care 
trebuie să asigure la sfîrșitul celui de al 
doilea cincinal 60—70 la sută din produc
ția agricolă marfă, animală și vegetală. El 
a subliniat rolul principal pe care-1 au 
S.M.T.-urile ca organizatoare ale producției 
agricole și necesitatea dezvoltării agricul
turii socialiste pe baza mecanizării procese
lor de producție din toate ramurile ei. Sar
cinile prevăzute în Proiectul de Directive 
în legătură cu creșterea considerabilă a pro
ducției agricole-marfă , in special a produc
ției de cereale, mărirea șeptelului și a pro
ducției de animale, vor putea fi realizate 
pe baza sporirii producției la hectar, pe baza 
măririi bazei furajere și a-îmbunătățirii ca
lității animalelor. Tov Alexandru Moghioroș 
a atras atenția asupra necesității îmbunătă
țirii muncii de conducere și planificare a 
agriculturii în funcție de obiectivul princi
pal— producția marfă — și ținînd seama 
de respectarea și stimularea inițiativei or
ganelor locale. Comuniștii, organizațiile de 
partid — a spus în încheiere tov. Alexandru 
Moghioroș, — trebuie să fie în fruntea 
luptei pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, cea mai importantă și grea 
sarcină a clasei muncitoare, și a partidu
lui, după cucerirea puterii.

Incheindu-se discuțiile la cel de-al 3-lea 
punct al ordinei de zi, Congresul adoptă în 
unanimitate Directivele Congresului al II-lea 

zitivă a comitetului regional și a unor comi
tete raionale în ceea ce privește atragerea 
activului la înfăptuirea unor hotărîri de par
tid, exercitarea controlului îndeplinirii hotă
rîrilor, arătînd totodată că unele comitete 
raionale, de pildă, comitetele raionale Dara
bani și Dorohoi, muncesc încă defectuos cu 
activul de partid.

Incheindu-se discuțiile asupra punctului 4 
al ordinei de zi Congresul hotărăște urmă
toarele :

Al 2-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn aprobă textul Proiectului de 
Statut modificat al P.M.R. și-l adoptă ca 
„Statut al Partidului Muncitoresc Romîn“.

Delegații salută cu îndelungi aplauze, a- 
clamații și urale în cinstea Partidului Mun
citoresc Romîn noul Statut al P.M.R.

Primiți cu vii aplauze aduc salutul Con
gresului tovarășii : Antti August Timonen, 
membru al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Finlanda, din partea Par
tidului Comunist din Finlanda ; Edgar Woog, 
secretar general al Partidului Muncii din El
veția, din partea Partidului Muncii din El
veția ; Bcnito Marianctti, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comunist din 
Argentina, din partea Partidului Comunist 
din Argentina ; Gotfrcd Holvold Iohan, mem
bru al conducerii centrale a Partidului Co
munist din Norvegia, din partea Partidului 
Comunist din Norvegia ; Dograti, membru al 
Biroului Executiv al Partidului Tudeh din 
Iran, din partea Partidului Tudeh din Iran.

27 decembrie
cu privire la cel de al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1956-1960.

Delegații salută cu aclamații adoptarea 
Directivelor. In sală răsună urale în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Ședința continuă sub președinția tov Mi- 
ron Constantinescu.

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi.
Tov. Nicolae Ceaușescu — prezintă Ra

portul cu privire la modificarea Statutului 
P.M.R. Raportul este subliniat în repetate 
rînduri cu aplauze.

încep discuțiile asupra Raportului cu pri
vire la modificarea Statutului P.M.R.

Tov. loan Medveșan, delegat al organiza
ției regionale de partid Baia Mare, a vor
bit despre munca desfășurată de organiza
țiile de bază din regiune pentru întărirea 
rîndurilor partidului, prin primirea în par
tid a elementelor devotate, verificate în 
munca practică, în primul rînd a muncito
rilor fruntași, cu stagiu îndelungat în pro
ducție, precum și despre munca de educare 
comunistă a candidaților de partid.

Vorbitorul a arătat ca o lipsă serioasă a 
comitetului regional faptul că a lăsat multă 
vreme munca de primire în partid să meargă 
de la sine, pierzînd din vedere grija per
manentă pentru îmbunătățirea compoziției 
sociale a organizației de partid.

Tov. Aurei Calimandric, delegat al orga
nizației regionale de partid Bacău, a subli
niat însemnătatea prevederilor Proiectului 
Statutului modificat cu privire la obligația 
membrilor și a organizațiilor de partid de 
a desfășura munca politică de masă, ară- 
tind, din experiența concretă a unor orga
nizații de partid din regiune, că numai pe 
baza unei munci politice temeinice, care să 
lămurească sensul politicii și hotărîrilor par
tidului, poate fi asigurată mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid.

Tov. Theodor lordăchescu, delegat al orga
nizației regionale de partid București, a sub
liniat însemnătatea acelei părți din Proiectul 
Statutului modificat, în care se vorbește des
pre lichidarea sciziunii din rîndurfle miș
cării muncitorești din țara noastră și înfăp
tuirea unificării politice, ideologice și orga
nizatorice a clasei muncitoare, prin făurirea 
Partidului Muncitoresc Romîn. Unificarea 
înfăptuită la Congresul din 1948 pe baze 
marxist-leniniste — a arătat vorbitorul — a 
întărit forțele mișcării muncitorești din țara 
noastră, mișcare veche de peste trei sferturi 
de veac și cu bogate tradiții marxiste revo
luționare.

Vorbitorul a insistat asupra acelor pre
vederi ale Proiectului de Statut care se re
feră la necesitatea folosirii largi a criticii 
și autocriticii, a combaterii manifestărilor de 
birocratism și ședințomanie, a îmbunătățirii 
muncii organizațiilor de partid pentru edu
carea comunistă a tineretului.

Tov. Anton Gherghelaș, delegat al organi
zației regionale de partid lași, a scos în evi
dență marea însemnătate a respectării de
mocrației interne de partid pentru creșterea 
activității comuniștilor și educarea lor ca 
luptători politici activi.

Analizînd unele aspecte din viața organi
zațiilor de partid din regiune, el a insistat 
în mod deosebit asupra necesității reparti
zării de sarcini concrete tuturor comuniștilor, 
a unei mai bune pregătiri a adunărilor de 
partid, a stimulării prin toate mijloacele 
a autocriticii și a criticii de jos. Trebuie 
■combătută cu cea mai mare tărie, ca dău- 
nînd grav intereselor partidului și poporului, 
atitudinea acelora care în loc să dea exem
plu de atitudine cinstită și conștiincioasă 
fată de critică, înăbușe în mod grosolan cri
tica venită din partea membrilor simpli de 
partid sau a oamenilor muncii.

Primit Cu vii aplauze, tov. Haki Toska, 
membru al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, deputat în Adunarea Populară, a- 
duce salutul Partidului Muncii din Albania.

Tov. Gombîn Cimid, membru al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
redactor-șef al ziarului „Unen“ transmite sa
lutul Partidului Popular Revoluționar Mon
gol. Salutul este ,primit cu vii aplauze.

Primit cu vii aplauze, tov. Rudolf Richter, 
secretar al C.C. al Partidului Comunist din 
Austria, salută Congresul din partea Partidu
lui Comunist din Austria.

Ședința se ridică la ora 14.

Ședința continuă sub președinția tov. 
Alexandru Drăghici.

Iau cuvîntul pentru a saluta Congresul to
varășii : Tim Buck, secretar general al Co
mitetului Național al Partidului Mun
citoresc Progresist din Canada, din partea 
Partidului Muncitoresc Progresist din Cana
da ; Spadaro Ruggero, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Triest, din partea Par
tidului Comunist din Triest; Zvi Arie Breit- 
stein, membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Israel, redactor șef al 
ziarului „Kol Haam“, din partea Partidului 
Comunist din Israel; Jean Haken, membru 
al Comitetului central al Partidului Comu
nist din Olanda, din partea Partidului Co
munist din Olanda ; Alfred Jensen, vicepre
ședinte al Partidului Comunist din Dane 
marca, din partea Partidului Comunist din 
Danemarca.

Saluturile au fost primite cu vii aplauze. 
Se dă citire telegramei de salut adresate 

Congresului de către C.C. al Partidului Co
munist din Maroc. Telegrama este primită 
cu vii aplauze.

Congresul este informat că pe adresa sa 
au sosit peste 3000 telegrame din partea or
ganizațiilor de partid și colectivelor de oa
meni ai muncii din întreaga țară. In aceste 
telegrame oamenii muncii de la orașe și sate 
își exprimă dragostea și atașamentul față 
de Partidul Muncitoresc Romîn, conducă
torul și îndrumătorul poporului nostru.

Următoarea ședință are loc miercuri 28 
decembrie la ora 9,

La Hunedoara
La Combinatul siderurgic din Hunedoara 

au fost organizate audiții colective, în 
cadrul cărora furnaliștii, oțelaiii și lamina- 
torii au ascultat cu deosebită atenție Raportul 
de activitate al C.C. al P.M R la cel de al 
2-lea Congres al partidului prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. De aseme
nea la cele 15 audiții colective organizate la 
minele de fier Ghelar au participat aproape 
400 de muncitori, ingineri și tehnicieni

Asemenea audiții au mai fost organizate 
și la întreprinderea de Construcții Siderur
gice din Hunedoara, la Complexul C.F.R 
Simeria și la alte întreprinderi și instituții 
din regiunea Hunedoara.

★
Siderurgiștii hunedoreni au cinstit deschi

derea lucrărilor Congresului partidului cu 
noi realizări în producție.

Astfel muncitorii de la furnalul nr. 6 au 
dat peste plan cu 4,86 la sută mai multă 
fontă, iar oțelarii de la cuptoarele Siemens 
Martin au topit peste prevederile planului cu 
9 la sută mai mult oțel La oțelăria specială 
a combinatului s-a obținut în prima zi a 
lucrărilor Congresului cea mai mare pro
ducție de oțel din acest an : cu 54 la sută 
mai mult decît prevedea planul. Oțelarii din

Primele probe 
la termocentrala Paroșeni

Tn ziua deschiderii lucrărilor celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R., la termocentrala 
Paroșeni din bazinul carbonifer Valea Jiu
lui au început probele primului turbogenera
tor de 50.000 kW., cel mai mare turbogene
rator instalat pînă acum în țara noastră.

Timp de o oră, muncitorii inginerii și teh
nicienii au urmărit cu emoție primele, rotații 
ale turbinei. Probele făcute au fost o verifi
care a muncii îndelungate și perseverente

Noi întovărășiri și
CONSTANȚA (de la corespondentul nos

tru). — In cîteva din comunele raionului 
Fetești s-a sărbătorit zilele trecute înfiin
țarea de noi gospodării colective. Ințelegînd 
că munca în colectiv aduce mari .venituri ță
ranilor muncitori, 22 de familii din satul 
Frățilești s-au unit într-o gospodărie colec
tivă cu 105 hectare pămînt arabil. Noua gos
podărie colectivă poartă numele „Al II-lea 
Congres al partidului“.

La înființarea gospodăriei colective din 
Fetești-Gară, cele 19 familii au ales ca pre
ședinte pe harnicul gospodar Constantin 
Bogheanu. De asemenea, 18 familii din co
muna Chioara au format o gospodărie co-

ln regiunea BîrEad, 2174 famiii 
in u time'e luni

BIRLAD (de la corespondentul nostru). 
Tot mai mulți țărani muncitori din satele 
regiunii Bîriad se conving de. foloasele 
muncii în comun cu mijloace mecanizate. 
De aceea numărul celor care pășesc cu în
credere pe calea arătată de partid — calea 
muncii pămîntului în comun — crește me
reu. în ultimele luni, în regiunea Bîriad a 
crescut numărul întovărășirilor și al mem
brilor înscriși în cele existente. Numai de 
la 1 septembrie și pînă în prezent au luat 
ființă 34 de întovărășiri agricole care cu
prind 851 familii, cu 868 hectare teren.De la Prezidiul Marii Adunări Nationale

Printr-un decret al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne 
au fost conferite ordine și medalii ale Repu
blicii Populare Romîne unui mare număr de 
tovarăși. 

Aspect din sala Congresului

echipa condusă de.Florian Haiduc și au de
pășit planul zilei cu 69,4 la sută. Succese 
de seamă au obținut și laminatorii, care au 
îndeplinit planul pe ziua de 23 decembrie în 
proporție de 106,97 la sută. Laminatorii din 
schimbul condus de comunistul Gheorghe 
Andrășescu au dat peste plan cu 19,53 la 
sulă mai multe laminate de oțel.

★
La 24 decembrie, tinerii siderurgiști de la 

Combinatul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hune
doara au sărbătorit o mare victorie a bri
găzilor de tineret de la oțelărie. Odată cu 
terminarea schimbului 1, brigăzile au tur
nat ultima șarjă realizînd astfel angajamen
tul luat în cinstea Congresului partidului: 
4000 tone de oțel peste plan.

Cu acest prilej, în cadrul unui miting, res
ponsabilii de brigăzi, prim-topitorii Lăbu- 
neț Vaier, Costache Vasile, Stanciu Aurel și 
Jurca Florian, împreună cu brigăzile lor, au 
fost felicitați de întreg colectivul com
binatului.

In telegrama adresată Congresului parti
dului brigăzile de tineret și-au luat angaja
mentul ca pînă la sfîrșitul anului să dea 
peste plan încă 1750 tone de oțel.

desfășurată de muncitorii trustului „Electro- 
montaj“ pentru montarea la timp a acestui 
mare agregat energetic.

Primele probe au dat rezultate bune.
în zilele care au urmat au continuat pro

bele mecanice ale turbinei, uscarea și probe'e 
electrice ale generatorului. Peste puțin timp 
primul turbogenerator al termocentralei Pa
roșeni va produce energie electrică.

(Agerpres)

gospodării colective
lectivă, însumînd o suprafață de 85 ha. pă
mînt.

★
în cinstea celui de al II-lea Congres, al 

partidului zilele trecute în comuna Draxeni, 
raionul Negrești, regiunea iași a luat ființă 
o nouă întovărășire agricolă. Printre cei 
care au depus primele cereri sînt comunistul 
Manole Călin și utemistul Gheorghe Bacalu. 
Intovărășiții au hotărît să numească întovă
rășirea lor „Cel de al II-lea Congres al 
partidului“.

Corespondent 
I. ȘTIRU

i de țărani muncitori au infrat 
in întovărășiri
Tot în această perioadă s-au mai înscris 

în întovărășirile existente încă 1.323 familii 
de țărani muncitori, cu o suprafață de 1.917 
hectare teren. Creșterea numărului de înto
vărășiți cu 2.174 familii într-o perioadă re
lativ scurtă, dovedește că țăranii muncitori 
își dau tot mai bine seama că o producție 
agricolă sporită, care să le îndestuleze traiul 
se poate obține numai muncind pămîntul în 
comun, pe mari întinderi de teren cu 
mijloace mecanizate.

Cele mai multe întovărășiri au luat ființă 
în raioanele Adjud și Zeletin.

In decret se arată că ei au fost distinși 
pentru activitatea depusă și ajutorul dat 
mișcării muncitorești în lupta pentru elibera
rea patriei de exploatare și de sub jugul 
fascist. (Agerpres) 

însuflețite schimburi 
de onoare

GALAȚI (de la corespondentul nostru). 1 
In ziua schimbului de onoare în cinstea 

Congresului al tl-lea al partidului, colecti
vul secției șuruburi de la i.M.D.-Brăila a dat 
cu 47 la sută mai multe produse peste pla
nul zilnic. Muncitorii de aici lucrează acum 
în contul ultimelor zile ale lunii martie 1956.

Adăugind și realizările obținute în cadrul 
schimbului de onoare muncitorii din secția 
cuie au dobîndit o nouă victorie : îndeplini
rea planului anual cu 10 zile înainte de ter
men și cu două zile mai devreme față de 
angajament. Succese frumoase au obținut și 
laminoriștii. Prin folosirea întregii capaci
tăți de lucru a mașinilor, ei au reușit să pro
ducă în ziua schimbului de onoare cu 12 la 
sută mai multe produse laminate. Echipa 
din care fac parte laminoriștii Tudor Ni
colae, Corean Nicolae și alții și-a depășit 
planul de producție cu 22,8 la sută.

★
Pentru a cinsti așa cum se cuvine marele 

eveniment ce are loc în aceste zile în Capi
tala patriei noastre — desfășurarea lucrări
lor celui de al Il-leâ Congres al partidului! 
— colectivul de muncă de la S.M.T. Bujor, a 
organizat o zi record. Mecanizatorii, strun
garii și lăcătușii, încadrați în marea bătălie, 
repară și revizuiesc cu atenție fiecare piesă, 
dornici să se situeze în rîndurile fruntașilor 
în producție. Pe nesimțite s-a scurs o zi de 
muncă rodnică. In sala de mese s-a adunat 
tot colectivul. Se dă citire listei fruntașilor 
și realizărilor obținute de fiecare. Astfel în 
ziua record au fost reparate 40 discuri, 4 
șasiuri de semănători, 4 pluguri, a fost terrrți- 
nată reparația a 3 motoare K.D., 5 radia
toare, au mai fost demontate 3 tractoare K.D. 
și ascuțite 40 fiare de plug. De asemenea a 
fost terminată montarea unui grup electro
gen.

La aceste realizări și-au adus contribuția 
în primul rînd mecanizatorii Besman Con
stantin, Panait Costache, Leon Leonte, Cob- 
zaru Marin și alții care și-au depășit sar
cinile de plan în această zi cu 150 la sută.

Spitale noi In regiunea Arad
ARAD (de la corespondentul nostru).—
Pe fișa de observații a • tovarășei Bota 

Maria, muncitoare la cantina uzinelor tex
tile „30 Decembrie", medicul a scris : „Sta
rea sănătății mulțumitor îmbunătățită". 
Bota Maria a fost prima pacientă la noua 
chirurgie a Spitalului Unificat de Adulți 
nr. 1 Arad, inaugurat acum cîteva zile . în 
cinstea Congresului partidului.

Chirurgia este dotată cu 28 saloane pen
tru bolnavi cu 140 de paturi, 2 blocuri ope
ratorii cu 3 săli de operații. Se găsesc 
aici aparate moderne — aspiratoare și bis
turiuri electrice, instalație centrală de oxi
gen în sălile de operații și în saloanele de 
reanimare, sterilizator etc.

In saloane și pe culoare, la fiecare pas, 
este un buton care înlocuiește soneria. O 
simplă apăsare pe buton și de odată se 
aprind două becuri : unul în fața salonului 
și altul în camera surorii de serviciu. In fe
lul acesta personalul spitalului află precis 
în ce salon trebuie să meargă urgent.

Acum se lucrează la stația de radioampli
ficare, prevăzută cu căști de recepție pentru 
fiecare pat.

Aici veghează la sănătatea oamenilor 
muncii un medic șef, patru medici primari, 
7 medici consultanți, precum și 23 surori.

Tot în cinstea Congresului partidului a 
intrat în funcțiune și spitalul de stat din 
comuna Sîntana cu secțiile : interne, obste
trică, ginecologie și pediatrie, iar peste 
cîteva zile vor funcționa și secțiile de chirur
gie și de boli contagioase. In curînd, vor intra 
în funcțiune în regiunea Arad și alte cons
trucții sanitare ca: noua, maternitate din 
Arad, spitalul din comuna Gurahonț etc.
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Raportul asupra Proiectului de Directive ale Congresului al II-lea 
cu privire la cel de-al doilea plan cincinal 

de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1956 - 1960
Raport prezentat de tovarășul Chivu Stoica, președinte al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Tovarăș!,
Cel de-al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn — 

eveniment important în viața partidului nostru și a întregului 
popor muncitor — constituie o puternică mărturie a creșterii acti
vității partidului, a maturității sale politice, a creșterii influen
ței și capacității sale de mobilizare și conducere a maselor, a con
solidării unității de nezdruncinat dintre partid, guvern și popor, 
izvorul forței regimului nostru de democrație populară

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, a scos în evidență marile succese obținute de 
poporul nostru, sub conducerea partidului, în toate domeniile acti
vității de partid, ale construcției economice și de stat

Bilanțul activității noastre de la primul Congres al partidului 
din februarie 1948 și pînă în prezent arată că politica partidului 
a fost justă, că ea a pornit întotdeauna de la interesele fundamen
tale ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii — de 
la interesele consolidării regimului democrat-popular și ale con
struirii socialismului în Republica Populară Romînă.

In timpul care a trecut de la primul Congres, țara noastră a 
făcut un important salt înainte In timpul primului Congres, deși 
puterea de stat se afla în mîna clasei muncitoare, aliată cu țără
nimea muncitoare, în economie predominau încă relațiile de pro
ducție capitaliste; burghezia deținea cele mai importante poziții în 
viața economică, iar ramurile de bază ale economiei naționale — 
industria și agricultura — se aflau într-o adîncă stare de înapo
iere, In mai puțin de un deceniu s-a schimbat radical structura eco
nomică a țării noastre. Romînia a lichidat înapoierea economică 
din trecut, transformîndu-se într-o țară industrial-agrară înaintată

Poporul nostru, avînd în frunte clasa muncitoare, a înfăptuit 
cu consecvență politica partidului, învingînd greutățile a reușii 
să dea un puternic avînt întregii economii naționale

Aplicînd învățătura marxist-leninlstă și experiența Uniunii So
vietice, partidul nostru s-a orientat cu fermitate în direcția indus
trializării socialiste a țării, dînd prioritate dezvoltării industriei 
grele, baza construcției socialismului.

Această linie a putut fi aplicată cu hotărîre odată cu naționali
zarea principalelor mijloace de producție din industrie și cu tre
cerea la conducerea planificată a economiei naționale.

Primul nostru plan cincinal (1951 —1955) a dat un nou avînt 
și o nouă amploare forțelor de producție ale țării. Sarcina funda
mentală a primului plan cincinal a constat: în industrializarea 
socialistă a țării, în trecerea treptată a micii producții de mărfuri 
spre socialism, în dezvoltarea și întărirea comerțului socialist, în 
ridicarea continuă a productivității muncii și a bunei stări mate
riale și culturale a celor ce muncesc, în ridicarea și dezvoltarea re
giunilor rămase în urmă din punct de vedere economic și în reali
zarea condițiilor tehnico-economice pentru întărirea capacității de 
apărare a țării.

După cum arată Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. această 
sarcină a fost îndeplinită cu succes. După realizările preliminate 
pe anul 1955, producția globală a industriei socialiste a crescut, 
față de 1950, de cca. 2,2 ori. Această dezvoltare puternică a deter
minat transformarea industriei în ramura conducătoare a economiei 
naționale — temelie de neînvins a statului nostru democrat- 
popular

In anii primului plan cincinal, creșterea medie anuală a produc
ției mijloacelor de producție a fost de cca. 15°/o, iar cea a bunu
rilor de consum de cca 12% Drept urmare. în cadrul industriei 
s-au stabilit noi proporții, socialiste, între grupa A. (industria mij
loacelor de producție) și grupa B (industria mijloacelor de con
sum), In prezent, industria grea, producătoare de mijloace de pro
ducție, are o greutate specifică de peste 60% în totalul producției 
industriale a țarii.

In lupta pentru industrializarea socialistă a țării, în acest răs
timp s-au dezvoltat puternic acele ramuri care sînt hotărîtoare pen
tru construirea bazei tehnico-materiale a socialismului: industria 
extractivă, energetică, siderurgică, industria constructoare de ma
șini, industria chimică, industria materialelor de construcții.

Agricultura a mers și ea pe calea unui avînt neîntrerupt. 
Pe baza creșterii sectorului socialist în agricultură, a înzestrării 
acesteia cu un parc numeros de mașini și utilaje agricole și a apli
cării pe o scară tot mai largă a agrotehnicii înaintate, sarcinile cin
cinalului cu ptivire la producția de cereale au fost realizate și chiar 
depășite.

S-au dezvoltat puternic transporturile feroviare, rutiere și na
vale, asigurîndu-se cerințele ritmului înalt de dezvoltare a celor 
lalte ramuri ale economiei naționale.

Comerțul socialist s-a dezvoltat necontenit, ajungînd în 1955 să 
reprezinte peste 90% din volumul circulației mărfurilor industriale 
și peste 75% din volumul circulației mărfurilor alimentare.

Venitul național al țării, din care cca 3/4 reprezintă fondul de 
consum, este acum de 1,9 ori mai mare ca în 1950 Desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază de cartele și rații. înfăptuirea 
succesivă a 2 reduceri de prețuri la mărfurile de consum popular, 
reducerea prețurilor pe piața țărănească au determinat o conti
nuă ridicare a salariului real al oamenilor muncii Acțiunile social- 
culturale înfăptuite de stat au constituit de asemenea un mijloc 
puternic de creștere a bunei stări a celor ce muncesc. Pentru finan
țai ea acțiunilor social-culturale, în anul 1955 s-au alocat sume cu 
85% mai mari decît în 1950. reprezentînd 16.2% din totalul chel
tuielilor bugetare.

Entuziasmul și munca creatoare a eroicei noastre clase munci
toare în mine, fabrici, uzine, șantiere, munca plină de avînt a 
țărănimii muncitoare pentru dezvoltarea construcției socialiste la 
sate și pentru creșterea producției agricole, eforturile rodnice ale 
intelectualității legate de popor au reprezentat forța hotărîtoare.în 
asigurarea îndeplinirii cu succes a primului plan cincinal.

Din rîndurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, participanți 
activi în întrecerea socialistă, s-au ridicat mii, zeci de mii de ino
vatori, raționalizatori, fruntași în producție care, introducînd me
todele înaintate de muncă, au perfecționat tehnologia și organi
zarea producției, constituind un puternic exemplu mobilizator în 
lupta pentru creșterea productivității muncii, realizarea de economii 
de materiale și reducerea prețului de cost.

Activiștii de partid și de stat au depus eforturi neîntrerupte, mun
cind cu devotament și abnegație, pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru realizarea cu succes a planului cincinal (aplauze).

Milioanele de oameni ai muncii, conduși de partid au dat pilde 
înalte de devotament și abnegație în lupta pentru realizarea pre
vederilor primului nostru plan cincinal, pentru construirea socia
lismului. pentru cauza poporului. Aceasta constituie patrimoniul 
nostru prețios de forță și energie creatoare, (aplauze).

Succesele și realizările noastre se datoresc de asemenea și aju
torului uriaș și dezinteresat pe care ni-l .acordă Uniunea Sovie
tică și oamenii sovietici în rezolvarea celor mai importante pro
bleme ale construcției noastre socialiste, precum și colaborării eco
nomice și tehnico-științifice cu UR.S.S. și țările de democrație 
populară, care constituie o pildă înaltă de internaționalism, o 
mărturie a relațiilor de tip nou, existente între țările lagărului 
sociaiist(aplauze).

★
Tovarăși,
Raportul de activitate al C.C. al P.M.R., arată că :
„Sarcina fundamentală a celui de al doilea plan cincinal este 

făurirea economiei socialiste unitare, în care, pe baza dezvoltării 
ccntinuie a industriei socialiste, să se asigure transformarea socia
listă a agriculturii, astfel ca, în 1960, sectorul socialist în agricul
tură să fie preponderent atît ca suprafață cit și ca producție-marfă"

Proiectul de Directive supus dezbaterii Congresului este întoc
mit pe baza acestor principii.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul industriei

Creșterea industriei țării noastre în al doilea plan cincinal seva 
desfășura conform principiului enunțat în Raport și anume :

„Dezvoltarea cu prioritate a industriei mijloacelor de produc
ție și în deosebi a acelor ramuri ale industriei grele care au asi 
gurată baza de materii prime în țară : industria petrolului, chimi 
că, energetică, siderurgică, metalelor colorate, cărbunelui

In industria constructoare de mașini se va pune un accent deo 
sebit pe dezvoltarea producției de serie, prin cooperarea și specia 
lizarea întreprinderilor“.

Potrivit prevederilor Proiectului de Directive, în cel de-al doilea 
plan cincinal urmează să se realizeze o creștere a producției indu
striale de 60—65%, în așa fel încît la sfîrșitul acestui cincinal 
producția industrială a țării să fie de 5,4—5,6 ori mai mare țață 
de anul 1948 și de 4,6—4,8 ori mai mare decît în 1938

Continuîndu se cu fermitate înfăptuirea politicii de industriali
zare socialistă a țării, ritmul mediu anual al creșterii producției 

mijloacelor de producție se fixează la 11,0—11,5%. iar cel al pro
ducției bunurilor de consum la 8,5--9% O asemenea creștere este 
foarte importantă, deoarece, la nivelul actual al dezvoltării indu
striei, fiecărui procent de creștere a producției globale în noul 
cincinal îi corespunde un volum de producție aproape dublu, în 
comparație cu primul cincinal

Dezvoltarea mai departe a economiei naționale impune creș 
terea puternică a industriei extractive.

In acest scop, Proiectul de Diiective prevede creșterea produc
ției de țiței cu 28%, în așa fel încît în 1960 se va realiza o pro
ducție anuală de 13.5 milioane tone (aplauze).

Pentru aceasta este necesar ca forajul de explorare să crească 
cu 55—60% în comparație cu primul cincinal, extinzîndu se și în 
regiuni noi.

O deosebită atenție trebuie să se acorde aplicării pe scară largă 
a metodelor avansate, pe seama cărora să se mărească vitezele 
de foraj cu cel puțin 25%, folosindu-se în proporție mai mare me 
todele de menținere a presiunii în zăcămînt și de recuperare se 
cundară

Una din cele mai importante sarcini ale industriei petrolifere 
este dezvoltarea continuă a folosirii gazelor de sondă, astfel ca 
în 1960 ele să fie utilizate în proporție de 85—90% Pentru aceasta 
este necesară mărirea capacităților de prelucrare, prin dezvoltarea 
și modernizarea instalațiilor existente cu tehnica nouă, precum 
și prin terminarea rafinăriei moderne de mare capacitate începută 
în primul plan cincinal Se va mări producția de motorină și de 
benzine cu cifre octanice superioare, se va elimina motorina în 
procesul tehnologic și se va folosi numai păcura. Se vor termina 
complect și pune în funcțiune grupurile de producție a uleiurilor 
de calitate superioară.

Industria petroliferă va fi dotată cu mașini și utilaje petrolifere 
de tehnica cea mai nouă, atît din producție internă cît și din 
import

In cel de-a! doilea cincinal transportul prin conducte al țițeiului 
și al produselor petrolifere se va asigura prin construirea de con 
duete magistrale pentru cel puțin 5 milioane tone țiței pe an 

Industria carboniferă este încă în urmă față de cerințele eres 
cînde ale economiei naționale. Sarcina constă în a lichida aceasta 
rămînere în urmă

Proiectul de Directive prevede sporirea producției de cărbune 
în 1960 cu 80—90% în comparație cu 1955.

O mare însemnătate se va acorda creșterii producției de cărbuni 
cocsificabili, astfel ca în 1960 să se atingă un nivel de 200% față 
de 1955. Se prevede de asemenea creșterea producției de cărbuni 
energetici, în special pe seama extinderii exploatărilor în cariere; 
pentru valorificarea ligniților mărunți se vor construi instalații 
de brichetare

In industria carboniferă se va continua mecanizarea^ lucrărilor 
grele și cu mare volum de muncă, la înaintări și tăieri în abataje 
In același timp trebuie obținută o îmbunătățire simțitoare a indi 
celui de utilizare a mijloacelor de mecanizare existente.

Trebuie să se asigure totodată perfecționarea organizării muncii 
și a producției, să se lărgească sistematic și într un ritm rapid 
organizarea lucrului după graficul ciclic, extinzîndu-se pe scară 
largă experiența înaintată a fruntașilor în producție

In industria carboniferă se va urmări cu perseverență intro 
ducerea în lucrările de înaintare a armării cu elemente prefabri 
cate din beton armat și extinderea folosirii armăturilor metalice 
în abataje, în vederea economisirii la maximum a lemnului de 
mină și a îmbunătățirii muncii în exploatări.

Tovarăși,
Gazul metan și gazul de sondă constituie o mare avuție a pa

triei noastre. Pentru valorificarea bogatelor rezerve de gaz metan, 
Proiectul de Directive prevede creșterea producției de gaz metan 
de 2,6 ori, astfel ca în 1960 să se realizeze o producție anuală de 
cel puțin 10 miliarde mc. Producția de gaze de sondă trebuie să 
atingă în 1960 2,3 miliarde m.c din care 2 miliarde m.c gaze să 
fie utilizate pentru industria chimică, combustibil și consum 
casnic.

Vor fi construite peste 2.000 km conducte principale, care vor 
alimenta cu gaz metan Moldova, Banatul și Ardealul.

Așa cum se arată în Raportul de activitate ăl C.C al P.M.R., 
opera de electrificare a. țării va fi continuată în ani! ce urmează 
cu un și mai mare avînt.

Creșterea producției de energie electrică va permite nu numai 
ridicarea considerabilă a nivelului de înzestrare energetică, ci și 
folosirea pe scară mai largă a electricității în procesele tehnologice 
din industrie. In anii celui de al doilea cincinal vor crește rapid 
capacitățile de producție și puterea instalată, pe seama extinderii 
centralelor construite în primul cincinal și a construirii unor noi 
hidro și termocentrale.

Se prevede de asemenea construirea unor noi hidrocentrale pe 
Argeș. în munții Apuseni și în alte regiuni ale țărli.cu o putere 
instalată de cca 85.000 kW Totodată, se va construi și va fi pusă 
în funcțiune o nouă termocentrală cu o putere instalată de 100.000 
kW Paralel cu construirea unor noi termo și hidrocentrale, vor 
fi lărgite centralele de la Petroșani, Sîngiorgiu de Pădure, Bor- 
zești, Grozăvești, ceea ce va duce la o sporire a puterii instalate 
totale a acestora cu 270.000 kW

O mare atenție se va acorda îmbunătățirii alimentării cu energie 
electrică a orașelor și satelor, prin legarea lor cu linii de înaltă 
tensiune și construindu-se de asemenea termo și hidrocentrale lo
cale, cu o putere instalată totală de cel puțin 35.000 kW Se vor 
construi și se vor lărgi centrale termoelectrice industriale, cu o 
putere totală de 100.000 kW In același timp se vor electrifica încă 
2.000 sate

Se prevede lărgirea rețelei de transport și de distribuție a ener
giei electrice prin construirea a încă 3.200 km linii electrice de 
110 și 35 kV., precum și a unor stații de transformare totalizînd 
1 milion kVA.

Vor fi efectuate pe o scară mai largă lucrările de termoficare 
a întreprinderilor industriale, precum și studiile necesare pentru 
termoficarea unor orașe din țară.

Interesele dezvoltării economiei naționale cer ca, odată cu în
făptuirea măsurilor pentru creșterea producției de energie electrică 
și pentru mărirea capacităților electrice în sistemele energetice, să 
se asigure folosirea rațională și economică a centralelor electrice 
In acest scop, se va îmbunătăți sistematic factorul de putere la 
consumatorii de energie electrică, atingîndu-se în 1960 o proporție 
de 0,75. De asemenea, se va reduce la jumătate puterea indisponibilă 
în centralele electrice. O sarcină de mare însemnătate o constituie 
îmbunătățirea sistemului de reparații a echipamentului energetic al 
centralelor, reducerea duratei și îmbunătățirea calității acestor re
parații.

Baza dezvoltării industriei și a tuturor ramurilor economiei na
ționale o constituie siderurgia. Proiectul de Directive prevede un 
puternic avînt al producției de metal. In 1960, în comparație cu 
1955, producția de fontă va crește de cca. 2 ori, cea de oțel de 
2—2,2 ori, cea de laminate aproape se va dubla.

Ridicarea industriei siderurgice la nivelul cerințelor economiei 
naționale impune lichidarea rămînerii în urmă a bazei proprii de 
materii prime.

In cel de-al doilea plan cincinal, producția de minereuri de fier 
va crește de 1.8—2 ori prin sporirea extracției de minereuri în mi
nele existente și prin pregătirea deschiderii unor mine noi Pentru 
acoperirea nevoilor industiei siderurgice cît și de export, se va 
dezvolta extracția de minereuri de mangan de calitate superioară, 
prin îmbogățirea lui.

Pentru a asigura siderurgia cu cocs se vor pune în funcțiune 
la Hunedoara încă 2 Paterii cu o capacitate de 400.000 tone/an.

In cel de al doilea plan cincinal în industria sideiurgică vor fi 
realizate construcții capitale de mari proporții. Se vor pune în 
funcțiune 3 furnale cu un volum total de 1.850 m.c.. o oțelărie 
Martin modernă cu o capacitate totală de 700.000 tone/an. o oțe
lărie electrică cu o capacitate de 40.000 tone/an, un laminor blu- 
ming, un laminor de profile mijlocii cu o capacitate de 550 000 
tone, un laminor de țevi pînă la 400 mm. diametru, cu o capaci 
tate de 300.000 tone/an și se vor termina lucrările pentru lărgirea 
capacității de laminare a tablei subțiri.

Sporul de producție de oțel obținut pe seama dezvoltării și mo
dernizării unităților existente arătate mai sus nu acoperă cerințele 
mereu crescînde de oțel ale economiei naționale în plină dezvoltare.

Pentru a ridica producția de oțel a țării la nivelul acestor ce
rințe, Proiectul de Directive prevede ca, în perioada celui de-al 
doilea cincinal, să se execute studiile pregătitoare, să se definiți 
veze proiectele și să înceapă construcția unui nou combinat side
rurgic, astfel ca la sfîrșitul celui de-al doilea cincinal să intre în 
producție primul furnal (aplauze).

O parte însemriată a sporului de producție (17% la fontă, 22% 
la oțel, 70% la laminate finite pline) va trebui obținută pe seama 
îmbunătățirii gradului de folosire a agregatelor existente în indus
tria siderurgică.

Pentru aceasta este necesară intensificarea proceselor tehnologice 

metalurgice, automatizarea controlului acestor procese, precum și 
mecanizarea complexă a operațiunilor ce necesită un mare volum 
de muncă

Interesele creșterii și perfecționării producției industriei construc 
toare de mașini, ale industriei construcțiilor și ale altor ramuri cer 
să se raționalizeze și să se lărgească sorturile de oțeluri și profi- 
lele de laminate fabricate de industria siderurgică

Producția de oțeluri carbon de calitate va crește de cel puțin 
2,3 ori și de oțeluri aliate de 2.6 ori Se va mări producția de la
minate deficitare de tablă groasă, cu peste 100%, de tablă subțire 
cu peste 65% și de sirmă laminată cu cca 100%

Îmbunătățirea calității producției de oțel și laminate trebuie ur
mărită cu toată perseverenta în acest fel va putea fi redusă greu
tatea proprie și mărit randamentul produselot industriei construc
toare de mașini, vor putea fi economisite mari cantități de metal

Este necesară totodată o creștere însemnată a producției meta 
lelor neferoase Producția de cupru va crește în 1960. față de 1955, 
de 1.8—2 ori

Pentru asigurarea metalurgiei neferoase cu materii prime se 
prevede dezvoltarea lucrărilor de sporire a rezervelor, astfel încît 
ele să fie în 1960 de cel puțin 2 ori mai mari la minereuri com
plexe. de I 5 ori la minereuri cuprifere și de 1.5 ori la minereuri 
auro argintifere

Trebuie îmbunătățită extracția complexă de metale din minereuri, 
prin folosirea de reactivi superiori la flotații și prin modernizarea 
instalațiilor de preparare, trebuie îmbunătățit randamentul de ex
tracție în uzinele respective și se vor dezvolta capacitățile de pro
ducție existente

Industria construcțiilor de mașini trebuie să creeze unelte de 
producție de bună calitate, mijloacele lehnice moderne cu ajutorul 
cărora să se asigure progresul tehnic și reutilarea tuturoi ramu
rilor industriei, a agriculturii, transporturilor și construcțiilor, de 
terminînd astfel creșterea continuă a productivității muncii și a 
producției in întreaga economie națională

In 1960. în comparație cu 1955, producția industriei construcții
lor de mașini și de prelucrare a metalelor va crește cu aproximativ 
1,8—2 ori Va fi asimilată și organizată fabricația a numeroase 
tipuri noi de mașini și utilaje — noi cazane de aburi pentru arde
rea combustibililor inferiori, gazogene pentru gazeificarea lignitu
lui. un nou tip de motor Diesel, transformatori și întrerupători de 
înaltă tensiune.

Pentru continua mecanizare a agriculturii, Proiectul de Directive 
prevede asimilarea și introducerea în fabricație de serie a mașini
lor celor mai moderne de plantat, cultivat și recoltat porumb, de 
semănat, recoltat și treierai cereale, de plantat și recoltat cartofi, 
de, recolta' sfrclă destins fînul. precum și pluguri prășitori. se
mănători. secerători legători, cositori cu tracțiune animală nece
sare gospodăriilor agricole individuale Va crește producția de 
piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole.

Pentru înzestrarea transportului feroviar și rutier, a transpor
tului în comun cu mijloace moderne de transport, industria con
strucțiilor de mașini va fabrica cca 500 locomotive de cale nor
mală, va urgenta punerea în fabricație a locomotivelor Diesel elec
trice de mare putere, va produce cel puțin 11.000 vagoane de marfă 
de cale normală de diferite tipuri, 48.000 autocamioane, 3.700 auto
buze, autosanitare, autodube pentru transportul pîinii și cărnii, 
autovidanje, autostropitori, 200 troleibuze, 350 vagoane motor d,- 
tramvai.

O puternică dezvoltare va căpăta industria de construcții navale.
Se va dezvolta în continuare producția de mașini și instalații 

pentru industriile petroliferă, minieră și chimieă, asigurîndu-se 
construcția unor utilaje la nivelul tehnicii celei mai avansate. De 
asemenea, se va dezvolta puternic producția de mașini și utilaje pen
tru înzestrarea exploatărilor forestiere (doborîtul și scosul lemnu
lui din locurile greu accesibile) și a industriei lemnului cu tehnica 
nouă.

In vederea creșterii însemnate a gradului de mecanizare a lucră
rilor de construcții industriale, orășenești, drumuri și hidroamelio- 
rări, se prevede dezvoltarea considerabilă a producției de excava
toare, screpere. gredere, buldozere, rulouri compresoare, a mașini
lor de ridicat și transportat.

Pentru industria ușoară se prevede punerea în fabricație a unor 
mașini moderne, automate de filat, războaie automate, precum și 
piesele de schimb necesare.

Pentru înzestrarea industriei alimentare și a comerțului socialist 
se va pune în fabricație utilaj modern, de înaltă tehnicitate. Se va 
dezvolta producția instalațiilor pentru mori și silozuri, pentru fa
bricile de zahăr pîine, bere, conserve, pentru întreprinderile de 
preparare și conservare a laptelui și cărnii, a instalațiilor frigoteh- 
nice moderne și de mare randament, precum și a aparatelor și ins. 
talațiilor pentru deservirea rețelei circulației mărfurilor.

Se vor fabrica contoare de gaze pentru uz casnic și industrial
In perioada celui de al doilea plan cincinal industria construc 

toare de mașini trebuie să dezvolte acțiunea de profilare, speciali
zare și cooperare a uzinelor prin organizarea tehnologică pe pro
ducție de mare serie, ceea ce va asigura mobilizarea unor însem
nate rezerve de mărire a producției, creșterea productivității mun 
cii și reducerea prețului de cost La produsele de serie se va da 
o atenție deosebită introducerii liniilor tehnologice și mașinilor 
agregate moderne

Țara noastră întrunește toate condițiile pentru dezvoltarea multi
laterală a industriei chimice. Așa cum a arătat Raportul de activi
tate al C.C. al P.M.R., partidul are în vedere elaborarea in viitor 
a unui program complex de dezvoltare a industriei chimice pe 
termen de 10—15 ani. In acest sens, Proiectul de Directive pre
vede sporirea producției globale a industriei chimice de 2,5—3 ori.

O atenție deosebită se va acorda celei mai noi ramuri a indus 
triei chimice, petrochimia, care se ocupă cu prelucrarea chimică 
a petrolului, a gazelor de sondă și a gazelor de cracare.

Se va construi, pentru prima dată în tara noastră, o uzină de 
cauciuc sintetic. în perioada ceJ»ii de-al doilea cincinal va fi pusă 
în funcțiune o uzină cu o capacitate de 25.000 tone, urmînd ca în 
anii următori uzina să fie dezvoltată în continuare pînă la capaci
tatea finală proiectată de 50.000 tone

Se vor construi uzine noi pentru producerea fibrelor sintetice de 
calitate superioară, înlocuitori de valoare ai lînei, mătasei și bum
bacului, obținîndu-se în prima etapă o capacitate de 7.000 tone 
pe an

O dezvoltare foarte largă se va realiza în industria maselor 
plastice și a rășinilor sintetice, construindu-se capacități pînă la 
10.000 tone pe an

Masele plaștice vor fi folosite în construcția de mașini și în in
dustria electrotehnică, la izolarea cablurilor, ca înlocuitori de piele 
cu calități superioare. în unele privințe, produselor naturale, pre 
cum și în fabricarea unui număr considerabil de sortimente de ar 
ticole de uz casnic, școlar, jucării și altele. Rășinile sintetice vor 
fi folosite în industria placajului ș: a plăcilor aglomerate, prin care 
se vor valorifica cantitățile uriașe de rumeguș și deșeuri lemnoase 
care azi se risipesc

Uzinele de cocs pun la dispoziția industrie: chimice un număr 
important și valoros de produse necesare dezvoltării industriei de 
coloranți și produse chimico-farmaceutice

Producția de coloranți se va dubla prin dezvoltarea fabricilor 
existente, iar sortimentele vor crește de la 55. cît au fost realizate 
în primul cincinal, la 18Q. Se vor realiza instalațiile pentru colo
ranți de nuanțe vii, rezistenți la lumină și spălat.

Producția industriei de medicamente va crește de 3 ori în această 
perioadă. Se va construi o nouă fabrică de sinteză organică pentru 
medicamente, se va lărgi producția de antibiotice Se va dezvolta 
industria extractelor din plante medicinale.

Industria de celuloză va lua o dezvoltare importantă, folosin 
du-se ca materie primă stuful din Delta Dunării

In al doilea cincinal se vor pune in funcțiune uzine cu c capa, 
citate de 50.000 tone, urmînd ca, în al treilea cincinal, această 
capacitate să crească la 100.000 tone Aceasta va permite creș 
terea producției de hîrtie Se va pune în funcțiune o fabrică de 
hîrtie cretată, una de carton duplex-triplex și se vor mări capa
citățile de producție existente Va începe construcția unei mari 
fabrici de hîrtie pentru ambalaj Din celuloza din stuf se va obține 
o viscoză foarte bună pentru lărgirea producției de fire și fibre 
artificiale, în care scop se va construi o uzină cu o capacitate de 
10.000 tone pe an, într-o primă etapă

Producția acidului sulfuric se va dubla, folosindu-se piritele să
race și valorificarea complexă a piritelor cuprifere.

Producția de amoniac din gaz metan va înregistra o creștere 
de 7 ori față de primul cincinal

In vederea asigurării agriculturii cu îngrășăminte, se va pune 
in funcțiune o nouă fabrică de îngrășăminte fosfatice de 100 000 
tone pe an și se va construi o uzină de îngrășăminte azotoase, cu 
o capacitate de 150.000—200 000 tone pe an.

Pentru mărirea volumului de produse sodice, va crește capaci
tatea fabricii de sodă de la Ocna Mureșului pînă la 200.000 tone 

pe an și se va pune în funcțiune o nouă fabrică de produse sodice 
cu o capacitate. într-o primă etapă de 150 000 tone pe an.

Pe baza folosirii unei tehnici moderne și a unei tehnologii îna
intate de fabricație, producția de sodă va crește de 4 ori

Pentru combaterea dăunătorilor din agricultură, se vor moder
niza și mări instalațiile existente și se va construi o nouă uzină cu 
o capacitate de 25 000 tone clor pe an și 30.000 tone sodă electro
litică pe an

Pentru asigurarea vQlumului de construcții prevăzut în al doilea 
cincinal este necesar a se mări mult producția materialelor de con
strucție, a se îmbunătăți calitatea și lărgi sortimentele. Producția 
de ciment urmează să crească cu cca 80%. atingind în 1960 peste 
3.500 000 tone

Creșterea producției de ciment ■ trebuie să devină baza trainică 
a dezvoltării în ritmuri înalte a producției prefabricatelor din beton 
și beton armat, condiție de bază a industrializării construcțiilor.

Sporirea producției prefabricatelor de beton va permite utiliza
rea stîlpilor din beton armat pentru înlocuirea stîlpilor de lemn 
la liniile de transport a energiei electrice și la liniile telefonice și 
telegrafice Utilizarea pe scară largă a tuburilor din beton cen
trifugat în locul tuburilor de fontă, va aduce țării mari economii 
de metal

Este necesar să se mărească considerabil producția de materiale 
de zidărie, a materialelor decorative și de finisaj, de calitate supe
rioară care vor contribui la creșterea nivelului de industrializare 
a construcțiilor și la reducerea prețului lor de cost

Industria materialelor de construcție va fi orientată cu fermitate 
în direcția introducerii în fabricație pe scară industrială a unor 
noi materiale de construcție, a materialelor pentru instalații pentru 
izolații fonice și termice etc

Pentru dezvoltarea continuă a industriei lemnului, Proiectul de 
Directive prevede deschiderea unor noi masive forestiere. în care 
scop se vor construi cca 2 500 km de instalații de transport fo
restier

interesele economiei naționale cer să se pună grabnic capăt 
pierderilor de lemn în exploatarea pădurilor și în prelucrare, 
îrifăptuindu-se măsurile practice pentru valorificarea mai bună și 
folosirea mai rațională a masei lemnoase Este necesară creșterea 
greutății specifice a materialului lemnos cu destinație economică 
superioară, cum ar fi: utilizarea industrială, prelucrarea în produse 
finite prețioase, chimizarea etc

Pentru aceasta, se vor construi și pune în funcțiune două fabrici’ 
noi de placaj, secții de plăci fibro lemnoase, secții de plăci aglome
rate și o fabrică mare și modernă de mobilă

Ritmul înalt al dezvoltării industriei grele și a agriculturii tre
buie să constituie, în cel de-al doilea cincinal, baza trainică a 
unui puternic avînt al industriei producătoare de bunuri de consum. 
După cum arată Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. sarcina 
constă în :

„Dezvoltarea industriei bunurilor de consum (republicane și lo
cale), pe baza materiilor prime, precum și prin folosirea din ce 
in ce mai largă a fibrelor sintetice și a maselor plastice fabricate 
în țară , îmbunătățirea simțitoare a calității și sortimentelor măr
furilor“.

Proiectul de Directive prevede ca în industria ușoară și alimen
tară producția să atingă în 1960, față de 1955. un nivel de 150%. 
Astfel, producția de aparate de radio va crește cu cca. 65%, cea de 
mobilă cu 45—50%, cea de biciclete de cca 3 ori, cea de țesături 
de bumbac de 1.2—1,3 ori, cea de țesături de mătase de 1,7—1,9 ori, 
cea de încălțăminte de cca 1,5 ori O mare extindere se va da pro
ducției articolelor de uz casnic și gospodăresc (mașini de cusut, 
articole de menaj, bunuri metalice și electrotehnice de larg con
sum etc.), precum și îmbunătățirii și lărgirii sortimentelor de țesă
turi de bumbac, lînă și mătase.

In al doilea cincinal vor intra în producție o fabrică de celofibră 
din celuloză de stuf, două filaturi de in și cînepă, o fabrică de 
tricotaje și o fabrică de ciorapi, o fabrică de încălțăminte de cau
ciuc, două fabrici de sticlărie de ambalaj, o fabrică de porțelan, o 
fabrică de faianță și o fabrică de jucării.

In industria ajimentară vor fi construite și date în funcțiune: 
o fabrică de zahăr, cinci abatoare moderne în centrele muncitorești 
importante, un combinat de produse lactate, fabrici de lapte praf 
și de lapte concentrat, fabrici de pîine în orașele și centrele popu
late.

Producția industriei locale va crește în al doilea cincinal cu 
46—50%, iar cea a cooperației meșteșugărești cu 50—55%.

Realizarea acestor sarcini impune valorificarea mai bună a mate
riilor prime locale și a deșeurilor din industria republicană, dezj 
voltîndu-se simțitor producția materialelor de construcții din maie- 
rii prime locale.

Industria locală și cooperația meșteșugărească trebuie să se 
preocupe de îmbunătățirea calității și lărgirea sortimentelor pro
duselor fabricate în concordanță cu cererea de consum a popu
lației. Ele trebuie să dea un nou avînt dezvoltării rețelei de ate
liere pentru prestații de servicii, al căror volum trebuie să crească 
în perioada celui de al doilea plan cincinal de 2—2,5 ori.

Sarcina principală a industriei construcțiilor în cel de al doilea 
plan cincinal constă în realizarea unui volum sporit de construcții 
în condițiile reducerii simțitoare a duratei de execuție a obiectivelor, 
a îmbunătățirii radicale a finisării lor și a scăderii prețului de cost 
al lucrărilor de construcții și montaj.

Pentru aceasta Ministerul Construcțiilor va lua măsuri pentru 
mecanizarea complexă a tuturor lucrărilor de construcții, în vede
rea eliminării situației deficitare existente în acest sector din punct 
de vedere al forțelor de muncă și pentru a mări considerabil pro
ductivitatea muncii în lucrările de construcții și montaj Totodată, 
Ministerul Construcțiilor trebuie să introducă pe scară largă noile 
metode industriale de construcții, în așa fel încît activitatea pro
ductivă a șantierelor de construcții să se desfășoare prin monlaj 
de prefabricate.

Creșterea*  nivelului înzestrării tehnice a industriei construcțiilor 
va trebui să ducă la ridicarea accentuată a indicelui de mecanizare 
a diferitelor lucrări, astfel ca, în anul 1960, să se execute meca
nizat 90% din săpăturile de pămînt. 95% la amestecarea betonului, 
trecindu-se treptat la mecanizarea complexă a celorlalte luerâri.

Pentru ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost al lucrărilor de construcții trebuie să se îmbunătățească ra
dical activitatea de proiectare folosindu-se pe scară mult mai largă 
proiectele tip și elaborîndu-se noi proiecte care să prevadă solu
ții tehnico-economice avansate în conformitate cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii mondiale.

Economisirea prin toate mijloacele a materialului lemnos și a 
metalului, precum și înlăturarea elementelor arhitectonice costisi
toare. constituie o sarcină de căpetenie în proiectarea și executarea 
lucrărilor de construcții.

Ridicarea pe o treaptă mai înaltă a activității economice a in
dustriei construcțiilor face necesară îmbunătățirea radicală a orga
nizării șantierelor și a gradului de folosire a tehnicii noi, folosirea 
rațională, gospodărească a importantelor resurse materiale aflate 
la dispoziția organizațiilor de construcții.

Pornind de la constatarea că sistemul actual de organizare a 
construcțiilor este excesiv de centralizat, birocratic, reținînd in mod 
nerațional o mare parte a cadrelor tehnice în administrație, chiar 
de la începutul celui de-al doilea plan cincinal se va păși la în
lăturarea acestor lipsuri prin crearea de organizații de construcții 
locale subordonate comitetelor executive ale sfaturilor populare oră
șenești și regionale.

In vederea satisfacerii cerințelor crescînde ale economiei națio
nale de resurse de materii prime și combustibil. Proiectul de Di
rective prevede executarea, in perioada 1956—1960. a unui vo'um 
de lucrări geologice cu 80% mal mare decît în primul cincinal.

Se vor dezvolte continuu lucrările de prospectare și explorare 
a bogățiilor naturale ale subsolului, de scoatere la iveală a unoJ 
noi rezerve de zăcăminte de gaz metan, petrol, cărbuni cocsificabiF 
și energetici, minereuri feroase și neferoase, elemente rare și ma-? 
teriale și roci utile.

Trebuie extinse lucrările de hidrogeologie, în vederea creșterii 
'ezervelor industriale, de substanțe mineiale utile, exploatabile

Asigurarea unei mari rezerve de minereuri de fier cu conținut 
’’Ogat trebuie să constituie sarcina centrală a Comitetului Geo- 
ogic.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul agriculturii
Sarcina principală a agriculturii în cel de-al doilea plan cincinal 

■ste de a asigura o creștere importantă a producției agricole marfă, 
provenite în cea mai mare parte din sectorul socialist al agricul
turii.

In Raportul de activitate al C.C al P.M.R. se prevede:
„Sectorul socialist în agricultură să reprezinte aproximativ' 60—

(CONTINUARE IN PAG. 3-a)
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Raportul asupra Proiectului de Directive ale Congresului al II-lea 
cu privire la cel de-al doilea plan cincinal 

de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1956 — 1960
(URMARE DIN PAG 2-a)

70% din producția-marfă agricolă vegetală și animală; sporirea 
producției agricole vegetale și animale, atît în sectorul socialist 
cît și în sectorul micii producții de mărfuri, prin mecanizarea și 
folosirea îngrășămintelor chimice, prin creșterea randamentelor la 
hectar, prin dezvoltarea irigațiilor și prin sporirea suprafeței -ara
bile și agricole; mărirea productivității muncii în agricultură, 
micșorîndu-se cantitatea de muncă cheltuită pe unitate de produs 
agricol”

După cum vedefi. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. pune 
un accent deosebit pe sporirea randamentelor la hectar, prin me
canizarea și foloșirea îngrășămintelor chimice, prin mărirea pro
ductivității muncii în agricultură

Programul de dezvoltare a agriculturii, cuprins în Proiectul de 
Directive, are în vedere o aprovizionare mai bună a industriei cu 
materii prime agricole și a oamenilor muncii cu produse agro ali
mentare, dezvoltarea schimbului între oraș și sat, întărirea con
tinuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare.

Pentru aceasta, se prevede ca în anul 1960 să se producă cel 
pufin 15 milioane tone cereale, din care grîu și secară cel puțin 
5,5 milioane tone.

Ținînd seama de marea însemnătate a porumbului, atît pentru 
alimentația populației cît și pentru creșterea animalelor, precum 
și a multiplelor sale însușiri ca materie primă pentru industrie, 
suprafața cultivată cu porumb, pînă la finele celui de al doilea 
plan cincinal va crește pînă la 4 milioane hectare, iar producția 
totală de porumb boabe pînă la 8-9 milioane tone (aplauze).

In același timp trebuie să se obțină o creștere însemnată a pro
ducției de cartofi, fasole, mazăre și legume, precum și ridicarea 
producției la culturile tehnice.

Mărirea producției agricole totale în țara noastră nu se poate 
și nu trebuie să se bizuie numai pe sporirea suprafețelor cultivate. 
Metoda cea mai sigură și permanentă pe care trebuie să ne spri
jinim în ridicarea producției totale este și rămîne, în primul rînd, 
ridicarea producției la hectar (aplauze).

Sarcinile cu privire la sporirea producției agricole impun crește
rea suprafețelor cultivate cu semințe selecționate și ameliorate, 
potrivit zonelor de vegetație și condițiilor de climă și sol. Pentru 
aceasta, Proiectul de Directive prevede să se mărească suprafețele 
cultivate cu porumb hibrid, să se folosească în cultura griului se
mințe selecționate de mare productivitate adaptate diferitelor re
giuni agrogeografice, să se introducă în cultură semințe de sfeclă 
de zahăr cu procent ridicat de zahăr și semințe de floarea-soarelui 
cu procent mare de ulei, precum și semințe de mare productivitate 
la in, cînepă, bumbac, mazăre și cartofi.

In al doilea cincinal se vor pune la dispoziția agriculturii can
tități din ce în ce mai mari de îngrășăminte chimice, de produse 
necesare combaterii dăunătorilor din agricultură, care vor contri
bui la o însemnată creștere a recoltei obținute la hectar Țără
nimea muncitoaie din toate regiunile tării va fi îndrumată pentru 
a strînge și folosi gunoiul de grajd.

In perioada 1956—1960 se va continua acțiunea de refacere a 
fondului viticol și pomicol existent și plantarea unor noi suprafețe 
cu soiuri de viță și pomi roditori de calitate superioară. In acest 
scop, se vor planta cea. 120 milioane butași vită altoită și indi
genă și cca. 20 milioane pomi fructiferi.

O atenfie deosebită trebuie să acordăm în cel de al doilea 
cincinal creșterii numărului animalelor la toate speciile și, mai cu 
seamă, măririi productivității acestora Mergînd pe această linie 
se va asigura aprovizionarea populației cu carne, lapte, ouă, lînă 
și alte produse animale, precum și a industriei alimentare și ușoare 
cu materii prime de origină animală.

In anul 1960 se va atinge o producție de cca 1.300.000 tone 
carne viu, din care carne de porc 600.000 tone; lapte de vacă 25 
milioane hectolitri; lînă 34.000 tone, din care 20.000 tone lînă fină 
și semifină, prin mărirea producției medii pe cap de animal furajat.

Pentru asigurarea bazei furajere necesare numărului sporit de 
animale, vor fi luate măsuri de mărire a producției pășunilor și 
fînetelor, de mărire a producției la plantele de nutret, cum sînt: 
lucerna, trifoiul, iarba de sudan, borceagul și altele, precum și 
pentru extinderea utilizării pe scară largă, în hrănirea animalelor, 
a porumbului însilozat, a rădăcinoaselor și, paralel cu ele, a coce
nilor și paielor ce vor fi supuse unei pregătiri speciale.

Cel de al doilea plan cincinal pune sarcini sporite și de răspun- 
dere în fața S.M.T.-urilor Este necesar să se consolideze S.M.T.- 
urile existente și să se înființeze noi S.M.T.-uri.

Pînă în anul 1960 numărul lor va crește la 380, mărindu-se în
zestrarea tehnică a acestora cu încă 10.300 tractoare (fizice) pre
cum și cu alte mașini agricole.

Creșterea numărului de S.M.T.-uri, a nivelului lor de înzestrare 
tehnică, precum și a randamentului anual pe tractor, trebuie să 
ducă la sporirea însemnată a volumului lucrărilor executate me
canic, reaiizîndu-se la sfîrșitul cincinalului arătura adîncă de 
toamnă pe o suprafață de peste 2.700.000 hectare, semănatul me
canic pe o suprafață de peste 3 milioane hectare, recoltarea cerea
lelor păioase pe o suprafață de cca. 1.800.000 hectare.

Trebuie să se acorde cea mai mare atenție problemei Îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și de trai ale cadrelor permanente de 
mecanizatori, ridicării neîntrerupte a calificării lor, creșterii numă
rului mecanizatorilor, prin recrutarea celor mai buni colectiviști, 
întovărășiți și țărani muncitori cu gospodărie individuală.

In fața gospodăriilor agricole de stat, ca mari unități socialiste 
din agricultură, stă sarcina de a deveni importante gospodării 
producătoare de cereale-marfă, animale și produse animale și de a 
aproviziona agricultura cu semințe selecționate, material săditor 
din cele mai bune soiuri de viță și pomi și de a livra animale de 
reproducție din cele mai productive rase.

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R arată că ;
„Rezolvarea deplină a problemei cerealelor-marfă și a aprovizio

nării îmbelșugate a populației cu produse agricole, creșterea con
tinuă a nivelului de trai al țărănimii muncitoare, asigurarea in
dustriei cu materii prime, nu sînt posibile fără trecerea de la mica 
producție țărănească la marea gospodărie agricolă socialistă, ca
pabilă să folosească pe deplin tehnica nouă și agrotehnica înain
tată și să dea o mare cantitate de produse agricole marfă“. 
De aceea Proiectul de Directive acordă o mare atenție stimulării 
și sprijinirii multilaterale a dezvoltării sectorului socialist al agri
culturii, atragerii maselor largi ale țărănimii muncitoare pe calea 
marii producții socialiste.

In acest scop este necesară dezvoltarea muncii politice și orga
nizatorice pentru crearea unui mare număr de noi întovărășiri 
agricole și gospodării agricole colective. Trebuie luate măsuri 
pentru consolidarea economico-organizaforică a gospodăriilor co
lective și întovărășirilor existente. In același timp, va trebui sti
mulată și sprijinită înființarea și dezvoltarea formelor simple de 
cooperare în producția agricolă. Gospodăriile colective și întovă
rășirile agricole vor fi sprijinite la procurarea inventarului, în 
executarea construcțiilor, la dezvoltarea tuturor ramurilor de pro
ducție și mărirea veniturilor.

In domepiul silviculturii vor fi continuate pe scară largă lucră
rile de împădurire a terenurilor forestiere dezgolite și de refacere 
a pădurilor degradate.

înfăptuirea sarcinilor celui de al doilea cincinal cu privire la 
agricultură va duce la întărirea și dezvoltarea sectorului socialist 
al agriculturii, la ridicarea producției și productivității muncii în 
agricultură și la creșterea bunei stări a tuturor oamenilor muncii.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul transporturilor 

și telecomunicațiilor
Creșterea producției industriale și agricole, precum și creșterea 

circulației mărfurilor impun o nouă și puternică dezvoltare a 
transporturilor. In acest scop, traficul de mărfuri, pe toate felurile 
de transporturi, va crește cu 50—55%. Astfel, traficul de mărfuri 
pe căile ferate va crește cu 30—35%, transportul autopublic de 
cel puțin 2,5 ori, transportul fluvial cu 65—70%, cel maritim de 
3—3,5 ori, iar transportul prin conducte petrolifere magistrale de 
aproximativ 5 ori.

Capacitatea de trafic a căilor ferate va crește, prin lărgirea 
rețelei. Vor fi dublate liniile Vinț-Ilia, Podul Olt-Sibiu și Răz- 
boieni-Apahida ; va fi mărită lungimea liniilor de garare și ma
nevră și vor fi terminate și puse în funcțiune, la capacitate spo
rită, liniile Pojorîta-Floreni și Deva-Peștera.

In scopul îmbunătățirii întreținerii liniilor de cale ferată vor fi 
refăcute cel puțin 3.000 km. de cale ferată și se vor mări cu 
peste 80%, în comparație cu primul cincinal, lucrările de recon
strucție și consolidare a podurilor necorespunzătoare.

Nivelul tehnic al exploatării căilor ferate va crește prin înzes
trarea principalelor linii cu instalații moderne de semnalizare, 
automatizare și blocare. Se vor lua măsuri pentru centralizarea 

unui număr de cel puțin 200 stații echivalente, din care aproxi
mativ 75, prin sistemul electro dinamic, pentru construirea de 
blocuri automate pe o lungime de cel puțin 300 km. și pentru me
canizarea a 3—4 triaje principale

O sarcină importantă a transportului feroviar este îmbunătățirea 
continuă a gradului de folosire a materialului rulant Rulajul 
vagonului de marfă urmează să fie redus, pînă în 1960, la 3,8 zile.

Se prevede toto
dată o însemnată 
creștere a transpor
tului auto, în care 
scop parcul de auto
vehicule existent va 
fi simțitor sporit

Pentru refacerea 
rețelei de drumuri 
vor fi modernizate 
2.200— 2.500 km., în 
:are sistemul îmbră- 
cămmților de beton 
de ciment va fi pre
ponderent și se vor 
executa reparații ca
pitale la cel puțin 
2.000 km drumuri 
naționale și regio
nale.

In cel de al doilea 
plan cincinal trans
porturile navale vor 
lua o mare dezvol
tare Pentru crește
rea traficului fluvial 
și maritim, vor fi 
dezvoltate porturile 
Constanta, Galați și 
Brăila; indicele de 
mecanizare a opera
țiilor de încărcare- 
descărcare în porturi 
va crește pînă la 60— 
65%

Aviația civilă va 
fi dotată cu avioane 
moderne de capaci
tate și viteză sporită, 
iar aeroporturile cu 
instalațiile corespun
zătoare.

In domeniul poște
lor și telecomunica
țiilor se prevede o 
creștere a capacității 
centralelor telefonice 
automate, urbane și 
rurale, cu 25—30%. 
Se va dezvolta re
țeaua telefonică și 
telegrafică interur
bană prin construirea 
de radio-relee noi și 
prin instalarea de 
cabluri subterane.

Rețeaua de radio
difuziune va fi ex
tinsă cu încă 2 stații. 
Se va construi și 
pune în funcțiune o 
puternică stație de televiziune în București, care va fi legată și 
de alte orașe ale țării Se va extinde rețeaua de radioficare și se 
va dezvolta sistemul de transmitere prin radio-relee.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul circulației 

mărfurilor
Proiectul de Directive prevede creșterea volumului circulației 

mărfurilor cu amănuntul, prin comerțul de stat și cooperatist, cu 
cca. 60%. atingînd în 1960 cca. 45—46 miliarde lei.

Desfacerea principalelor mărfuri va spori sistematic atingînd 
în 1960 următoarele cantități : carne 200.000 tone, slănină 45.000 
tone, ulei 74.000 tone, zahăr 200.000 tone, țesături bumbac inclu
siv confecții 300 milioane ml., țesături lînă inclusiv confecții 30 
milioane m.p., țesături mătase inclusiv confecții 37 milioane m.l., 
încălțăminte 23 milioane perechi, petrol lampant 360.000 tone, 
(igle 240 milioane bucăți, biciclete — de 3 ori, aparate de radio — 
cu 70%, mașini de gătit cu combustibil gazos — de 3,5 ori.

La dispoziția populației va fi pusă o cantitate sporită de arti
cole de porțelan și faianță de menaj, de produse de mase plastice, 
de articole de uz gospodăresc ca: frigidere, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare de praf, mașini de cusut etc.

Pentru continua îmbunătățire a deservirii consumatorilor, în 
fața comerțului socialist stă sarcina de căpetenie a îmbunătățirii 
calității și lărgirii sortimentului mărfurilor desfăcute. Organiza
țiile comerciale trebuie să analizeze și să se aprovizioneze cu pro
duse care corespund cererii de consum a populației și să urmă
rească satisfacerea cerințelor și gusturilor populației.

O sarcină importantă a comerțului socialist este îmbunătățirea 
deservirii populației printr-o atitudine atentă și civilizată față de 
cumpărători din partea lucrătorilor din comerț și printr-o prezen
tare atrăgătoare a produselor.

Sarcini importante stau în fața comerțului cooperatist în dome
niul întăririi legăturii economice dintre industria socialistă și agri
cultură, dintre oraș și sat In legătură cu aceasta, se prevede ca 
vînzările de mărfuri prin rețeaua de la sate să crească pînă în 
anul 1960 cu cca. 70% față de anul 1955.

Prin crearea a încă 4.500 unități de desfacere în mediul rural, 
la sfîrșitul celui de al doilea plan cincinal vor exista unități de 
desfacere ale cooperației de consum în toate satele. In același 
timp, pe baza sporirii producției marfă în agricultură, trebuie să 
se intensifice activitatea de achiziții și contractare, în vederea mă
ririi fondului centralizat al statului, necesar aprovizionării cu 
materii prime a industriei și cu alimente a populației.

Este necesară lărgirea- inițiativei, răspunderii și cointeresării 
sfaturilor populare în îmbunătățirea organizării circulației mărfu
rilor. Sfaturile populare trebuie să acorde o mare atenție îmbu
nătățirii condițiilor de desfacere pe piețele orașelor a produselor 
agricole ale producătorilor și ale gospodăriilor agricole colective.

Totodată trebuie să se întărească rolul regulator al statului asu
pra pieții țărănești prin desfacere ritmică, în cantități sporite și 
la prețul de stat, a celor mai importante produse agro alimentare.

In perioada celui de al doilea plan cincinal se va dezvolta puter
nic și comerțul nostru exterior. Pe baza creșterii producției-marfă 
în sectoarele agro-alimentar, în industria extractivă (petroliferă- 
minieră-gaze), în industria construcțiilor de mașini, în industria 
chimică și cea a materialelor de construcții s-au prevăzut disponi
bilități crescînde pentru exportul nostru economic Structura expor. 
tului nostru va fi îmbunătățită pe seama creșterii greutății speci
fice a produselor industriale exportate (în principal a produselor 
Industriei constructoare de mașini).

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul investițiilor 

și al introducerii tehnicii noi
Sarcinile sporirii producției industriale și agricole vor fi reali

zate în al doilea cincinal, atît pe seama îmbunătățirii folosirii 
mijloacelor de producție existente și, îndeosebi, prin mărirea 
capacității, pe baza modernizării lor, cît și pe seama înfăptuirii 
unui mare program de construcții capitale Corespunzător cu acea
sta, Proiectul de Directive prevede alocarea sumei de cca. 105—110 
miliarde lei pentru lucrările capitale economice și soeial-culturale, 
din care pentru lucrările de construcții-montaj cca 60—63 mi
liarde lei.

Repartiția investițiilor pe ramuri oglindește consecvent politica 
partidului de dezvoltare cu prioritate a industriei și, în cadrul 
acesteia, a industriei producătoare de mijloace de producție, ca o 
condiție hotărîtoare a avîntului continuu al tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și al satisfacerii nevoilor mereu crescînde ale 
poporului muncitor (aplauze).

Investițiile pentru industrie vor reprezenta 56% din volumul 
total, din care 50% pentru industria mijloacelor de producție și 
6% pentru industria bunurilor de larg consum. Pentru agricultură 
și silvicultură se alocă 12,5% din totalul investițiilor, cu peste 
70% mai mult decît în primul cincinal Lucrările capitale în trans
porturi și comunicații vor reprezenta 11,5%, iar cele din industria 
construcțiilor 2,5% din totalul investițiilor. Grija pentru bunăsta

rea oamenilor muncii 
se oglindește în alo
carea unor sume re- 
prezentînd 17,5% 
din totalul investiții
lor, pentru lucrări cu 
destinație social cul
turală.

Proiectul de Direc
tive trasează sarcini 
importante în ceea 
ce privește utilizarea 
raționala, gospodă
rească și cu maxi
mum de eficacitate 
economică a mijloa
celor destinate inves
tițiilor Efortul prin
cipal trebuie îndrep
tat, în primul rînd, 
în direcția termi
nării și punerii în 
funcțiune a unităților 
aflate în construcție.

Se prevede de a- 
semenea ca partea 
principală a sporu
lui capacităților de 
producție să fie ob
ținută pe seama lăr
girii și reutilării în
treprinderilor exis
tente la nivelul teh
nicii noi și, numai în 
al doilea rînd, prin 
construirea de uni
tăți noi acolo și în 
măsura în care spo
rul de capacitate ob
ținut pe aceste căi 
va fi “Insuficient.

Pentru a împiedica 
împrăștierea resur
selor materiale și de 
muncă și pentru a 
reduce durata con 
strucțiilor și costul 
lucrărilor, se prevede 
restrîngerea număru
lui de șantiere în 
construcție simul
tană

îmbunătățirea mai 
departe a repartiției 
teritoriale a forțelor 
de producție trebuie 
asigurată printr-o 
amplasare rațională 
a noilor unități ce 
vor fi construite.

Interesele dezvoltării economiei naționale cer ca în cel de-al doi
lea plan cincinal să se obțină noi și importante realizări în direcția 
introducerii tehnicii noi în toate ramurile economiei, (aplauze).

In această privință, Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. tra
sează următoarele sarcini :

„Ridicarea nivelului tehnic în toate ramurile economiei naționale 
și obținerea unei creșteri considerabile a productivității muncii în 
industrie, transporturi, prin :

— Folosirea mai complectă a capacităților de producție existente 
și perfecționarea utilajelor, mașinilor și agregatelor în funcțiune.

— Introducerea treptată a tehnicii noi și a procedeelor tehno
logice superioare, începînd cu întreprinderile care au un rol deter
minant în ramura de producție respectivă In acest scop : se vor 
generaliza metodele avansate de muncă folosite de fruntașii în 
producție; în domeniul perfecționării tehnologiei se vor introduce 
cu perseverență mecanizarea complexă și automatizarea proceselor 
de producție în principalele întreprinderi; o atenție deosebită se va 
da creșterii accentuate a indicilor de folosire a utilajelor.

— Dezvoltarea producției în serie, prin specializarea și cooperarea 
întreprinderilor, îndeosebi în industria constructoare de mașini și 
industria electrotehnică, pîrghi-ile principale de utilare a economiei 
naționale cu mașini, utilaj, agregate și aparate perfecționate.

Rezultatul acestor măsuri trebuie să fie o reducere simțitoare 
a cheltuielilor de producție și de circulație în economie“.

Introducerea tehnicii noi nu înseamnă nicidecum că tehnica veche 
trebuie aruncată. Mașinile existente trebuie modernizate pentru a le 
ridica calitatea și performanțele în exploatare.

_ Trebuie să se înfăptuiască cu fermitate măsurile pentru perfec
ționarea proceselor tehnologice și pentru introducerea procedeelor 
tehnologice moderne, în special în industria petroliferă, în meta
lurgia feroasă și neferoasă și în industria construcțiilor de mașini.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal cu privire la creșterea 

productivității muncii 
și reducerea prețului de cost

Creșterea productivității muncii în toate ramurile economiei 
naționale constituie una din sarcinile fundamentale ale celui de 
al doilea plan cincinal, o condiție de bază în lupta pentru dezvol
tarea forțelor de producție ale țării și pentru ridicarea bunei stări 
a celor ce muncesc.

Potrivit Proiectului de Directive, productivitatea muncii trebuie 
să crească cu cel puțin 45—50% în industrie, cu 50—55% în con
strucții și cu 40—45% în sectorul agricol de stat.

Din totalul sporului producției industriale prevăzut pentru al 
doilea plan cincinal, 75—80% trebuie obținut pe seama Creșterii 
productivității muncii. Baza trainică a creșterii productivității 
muncii o constituie dezvoltarea multilaterală a progresului tehnic, 
perfecționarea organizării producției, ridicarea nivelului cultural 
și tehnic al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, și organizarea 
mai bună a întrecerii socialiste (aplauze).

In conformitate cu aceasta, trebuie introduse cu mai mult cu
raj tehnica nouă și tehnologia modernă în producție și luate mă
surile necesare pentru îmbunătățirea organizării muncii și a pro
ducției.

Trebuie luate măsuri practice organizatorice pentru generali
zarea metodelor avansate de muncă și a experienței fruntașilor în 
producție, pentru îmbunătățirea organizării schimbului de expe
riență între întreprinderile fruntașe și cele rămase în urmă din 
punct de vedere al nivelului tehnic și al organizării producției, 
precum și pentru stimularea mișcării de masă a inovatorilor și 
raționalizatorilor.

în cursul celui de-al doilea cincinal trebuie introduse la în
treaga producție de serie norme cu motivare tehnică

Normele tehnice vor fi elaborate ținîndu-se seama de tehnica 
existentă și de tehnica nouă care se introduce în întreprinderi, de 
creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor teh
nologice, de îmbunătățirea organizării producției, de ridicarea ni
velului de calificare a muncitorilor și de introducerea pe scară lar
gă a metodelor avansate de muncă ale fruntașilor.

Revizuirea periodică a normelor se va face cu mobilizarea colec
tivelor întreprinderilor, prin atragerea fruntașilor și specialiștilor 
cu pregătire tehnică și experiență bogată de producție.

Organizațiile de partid sînt datoare să îndrumeze și să contro
leze cum se ocupă direcțiile întreprinderilor și comitetele sindicale 
de Îmbunătățirea normelor și reducerea prețului de cost.

Pe baza introducerii tehnicii noi, a perfecționării proceselor de 
producție și a normării tehnice, a îmbunătățirii activității și iefti
nirii aparatului de stat, central și local, precum și a aparatului 
administrativ din sectoarele de producție și de deservire, va tre
bui să se realizeze economii de forțe de muncă în vederea asigu
rării acoperirii necesarului sectoarelor care duc lipsă de brațe de 
muncă.

Un factor de seamă al dezvoltării heîntrerupte a economiei na
ționale și al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, îl con
stituie reducerea prețului de cost. în legătură cu aceasta, Proiec
tul de Directive arată că reducerea continuă și sistematică a pre

țului de cost al producției în industrie, transporturi, construcții, 
agricultură, circulația mărfurilor, trebuie să fie considerată ca una 
dintre sarcinile centrale ale celui de-al doilea cincinal.

Prețul de cost trebuie să fie redus în anii cincinalului cu cel 
puțin 15—2O°/o în industria republicană, cu cel puțin 10% în trans
porturi, iar în construcții cu cel puțin 20% față de prețul de deviz 
al anului 1955, în S.M.T — cu cel puțin 34°/o față de prețul de 
cost efectiv din anul 1955, iar al principalelor produse ale G AS. 
(cereale, lapte de vacă, struguri, carne de porcine) in medie cu 
cel puțin 12,5°/o față de prețul de cost planificat pe anul 1955

Cheltuielile de circulație vor trebui micșorate cu cel puțin 20% 
față de nivelul anului 1955

îndeplinirea sarcinilor cu privire la reducerea prețului de cost 
impun necesitatea mobilizării însemnatelor rezerve ale reducerii 
cheltuielilor de producție și circulație existente, înfăptuirea cu fer
mitate a regimului de economii (aplauze).

Este necesar ca. pe lingă ridicarea productivității muncii. în 
vederea reducerii prețului de cost să se asigure o cheltuire econo
micoasă a resurselor materiale, bănești și de muncă, să se folo
sească în mod rațional și cu socoteală mijloacele statului și să 
se manifeste o grijă deosebită pentru îmbunătățirea activității fi
nanciare și economice a întreprinderilor Aceasta înseamnă că tre
buie să se înfăptuiască cel mai sever regim de economii, să se 
intensifice lupta împotriva rebuturilor, a cheltuielilor neproductive, 
să se folosească unele tipuri de materiale economicoase, să se folo
sească pe scară largă înlocuitori corespunzători pentru materialele 
scumpe și deficitare.

Sarcinile celui de-al doilea plan 
cincinal în domeniul creșterii 

nivelului de trai material 
și cultural al poporului

însemnatele creșteri pe care le prevede Proiectul de Directive 
în ceea ce privește volumul producției și productivitatea muncii, 
vor avea ca urmare o sporire importantă a venitului național și, 
deci, a veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate

Se prevede ca, pe baza creșterii venitului național cu cca. 50%, 
salariul real al lucrătorilor din economie să crească cu 300/o, în 
principal pe seama reducerii prețurilor de vînzare cu amănuntul. 
Odată cu aceasta, vor crește veniturile reale ale țărănimii munci
toare, pe baza măririi producției agricole marfă și a reducerii pre
țului produselor industriale cumpărate de țărani.

Sporirea continuă a numărului de lucrători ocupați în economia 
națională are ca urmare o creștere a populației orașelor și centre
lor muncitorești peste capacitatea lor de cuprindere și cere luarea 
unor măsuri corespunzătoare privitor la construirea de locuințe. 
De asemenea, nevoia de a se asigura muncitorilor din S.M.T. 
și G A S. locuințele necesare, cere luarea unor măsuri corespun
zătoare Pentru perioada 1956- 1960 șe prevede construirea a cel 
puțin 2.500.000 m.p. suprafață locuibilă. Pentru muncitorii mineri 
se vor construi de către stat și prin credite cel puțin 25.000 apar
tamente și locuințe individuale (aplauze).

Se voi lua de asemenea măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor 
comunale și publice de deservire a populației. Cantitatea de gaze 
distribuită populației se va dubla, introdueîndu-se alimentarea cu 
gaze încă în 8 orașe. Rețeaua existentă va fi simțitor dezvoltată.

Măsuri însemnate sînt prevăzute pentru ocrotirea sănătății pu
blice Se vor extinde măsurile de igienă comunală, de ocrotire 
a sănătății copiilor. O deosebită atenție se va da dezvoltării ac
țiunilor de protecție a muncii și tehnică a securității, punîndu-se 
accentul pe măsurile tehnice cu caractei preventiv. în special în 
industria extractivă, energetică, siderurgică și a construcțiilor Va 
fi sporită rețeaua de spitale, dispensare, puncte de sănătate etc. 
Numărul paturilor în spitale și sanatorii T.B.C. va fi mărit cu 
cca. 15.000, iar ai cadrelor sanitare cu 18.000 din care 6.000 me
dici. Unitățile sanitare vor fi înzestrate cu utilaj medical, dezvol- 
tîndu-se în acest scop producția de utilaj și instrumentar. Va crește 
considerabil producția de utilaj și instrumentar. Va crește con
siderabil producția de medicamente. In perioada 1956—1960 se 
vor produce_ în țara noastră însemnate cantități de penicilină, 
streptomici'nă, biomicină (auromicină) și alte medicamente de cea 
mai mare importanță pentru sănătatea poporului.

In domeniul prevederilor sociale se va pune un deosebit accent 
pe lărgirea instituțiilor de ocrotire a bătrînilor, infirmilor și inva
lizilor.

Un loc important în Proiectul de Directive îl ocupă măsurile de 
dezvoltare în următorii cinci ani a culturii socialiste in țara noas
tră Invățămîntul de toate gradele, instituțiile științifice în frunte 
cu Academia R.P R., diferitele instituții de culturalizare a mase
lor ca : cinematografia, radio, televiziunea, biblioteci, cluburi etc., 
se bucură și în al doilea plan cincinal de o atenție deosebită

In cel de al doilea cincinal se prevăd noi măsuri pentru spri
jinirea creației artistice, pentru înflorirea artelor, a muzicii, tea
trului, artelor plastice etc.

Ținînd seama de sarcinile școlilor de cultură generală de a da 
tinerei generații cunoștințele științifice de bază și de a efea ab
solvenților școlilor medii posibilitatea alegerii libere a profesiunii, 
se _vor_ lua măsuri ca în aceste școli activitatea instructiv-educa- 
tivă să se îndrepte și către formarea deprinderilor practice, prin 
legarea învățămîntului de muncă productivă Invățămîntul supe
rior va fi profilat în direcția unei mai strînse legături cu practica, 
cu cerințele producției, cu cuceririle științei și tehnicii moderne.

Proiectul de Directive cuprinde măsuri importante pentru dez
voltarea puternică a bazei materiale a culturii. Se va termina con
strucția centrului cinematografic București, se va construi Tea
trul Național din București, vor fi terminate construcțiile cultu
rale începute și vor fi înființate noi cămine culturale și case de 
cultură raionale. Se vor construi cinematografe noi Numărul in
stalațiilor cinematografice din mediul rural va crește de 2,5 ori.

In ceea ce privește activitatea editorială, pentru perioada celui 
de al doilea cincinal se prevede o creștere a numărului de cărți 
tipărite, față de primul cincinal, cu cel puțin 20 milioane exem
plare.

O mare atenție se va da dezvoltării culturii fizice și sportului, 
în care scop vor fi construite cca. 100 baze sportive pentru spor
turi de masă și 10 baze sportive de performanță.

Pentru o mai bună cunoaștere a bogățiilor și frumuseților pa
triei, a monumentelor istoriei și culturii noastre naționale, va fi 
stimulată extinderea turismului, dezvoltîndu-se în mod corespun
zător baza materială a acestuia.

★
Tovarăși,
Proiectul de Directive cu privire la cel de al doilea plan cincinal 

pe care îl supun, din însărcinarea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn. discuției și aprobării Congresului nostru, 
reprezintă un măreț program al construcției economice și culturale 
socialiste. Fiecare cuvînt, fiecare cifră, cuprinse în acest proiect 
oglindesc politica de dezvoltare pașnică a țării noastre, năzuința 
poporului nostru liber de a construi cît mai repede noua noastră 
orînduire socialistă, o viață tot mai fericită și mai îmbelșugată, 
(aplauze vii).

Proiectul de Directive constituie un program real, întocmit pe 
baza analizei posibilităților obiective ale economiei naționale. 
Pentru a. le transforma în realitate, este necesară îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid și a întăririi rolului lor de con
ducere și de control în toate compartimentele de activitate ale 
statului nostru Ministerele și organizațiile economice centrale 
trebuie să desfășoare o muncă temeinică de îndrumare a unităților 
în subordine, concentrîndu-și atenția asupra problemelor centrale, 
stabilind măsuri concrete pentru îndeplinirea sarcinilor, pentru în
vingerea greutăților și lichidarea lipsurilor.

Toate ministerele și organizațiile economice centrale trebuie să 
ridice răspunderea cadrelor la nivelul sarcinilor trasate de Con
gres, să combată birocratismul, să lupte pentru simplificarea, rațio
nalizarea și ieftinirea aparatului administrativ Introducerea în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, îmbrățișarea 
cu căldură a tot ceea ce este nou și înaintat în organizarea pro
ducției, trebuie să devină o preocupare centrală a tuturor Cadrelor 
conducătoare din economie.

Chezășia realizării celui de al doilea plan cincinal o reprezintă 
patriotismul înflăcărat și avîntul în muncă al poporului nostru, 
creator și harnic, conducerea înțeleaptă a partidului, ajutorul fră
țesc al Uniunii Sovietice, colaborarea economică, prietenească, cu 
toate țările lagărului socialist, dezvoltarea legăturilor economice 
și culturale cu toate țările (aplauze).

Clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, intelectualitatea vor 
primi cu entuziasm sarcinile importante ale celui de al doilea plan 
cincinal, a căror realizare va duce la un nou avînt al economiei 
și culturii, la întărirea puterii economice a patriei noastre, la ridi
carea bunei stări a celor ce muncesc.

Sub steagul victorios al partidului, călăuziți de principiile atot
biruitoare ale marxism-leninismului, să pășim cu eforturi sporite la 
realizarea celui de al doilea plan cincinal al Republicii Populare 
Romîne, pentru victoria celei mai mărețe'cauze a timpului nostru 
— cauza păcii și socialismului (aplauze furtunoase, îndelungate; 
se scandează : „P.M.R.“).



SCTNTEIA TINERETULUIi Pag. 4-a

Congresul al II-lea
al Partidului Muncitoresc Romîn

Cuvîntarea tov. Petre Borila
) Tovarăși,

Dezvoltarea cu precădere a industriei grele, 
creșterea producției agricole au creat condi
țiile pentru ridicarea continuă a producției 
bunurilor de larg consum.

In 1955 volumul producției de mărfuri^ ali
mentare și industriale este de peste două ori 
mai mare decît în 1938.

Pentru a asigura dezvoltarea industriei 
bunurilor de larg consum a fost depusă o 
însemnată muncă de reorganizare și totodată 
de creștere a capacității de producție. In 
perioada 1948—1955, în industria alimentară 
au fost modernizate și reutilate 40 întreprin
deri și date în funcțiune alte 25 fabrici noi.

Ajutorul frățesc acordat de Uniunea Sovie
tică a avut și are un rol de seamă în dez
voltarea industriei noastre producătoare de 
bunuri de larg consum. Am primit 
din U.R.S.S. materii prime, proiecte, utilaje 
și instalații pentru fabrici. Tehnicieni sovie
tici cu înaltă calificare au lucrat la montarea 
instalațiilor și la punerea în funcțiune a 
noilor întreprinderi.

A fost organizată și dezvoltată industria 
locală, care cuprinde azi circa 8.000 unități 
de producție grupate. In decurs de cinci ani 
producția industriei locale a crescut de circa 
2,5 ori. Crearea și dezvoltarea în acești ani 
a cooperației meșteșugărești, în care s-au 
reunit pînă azi peste 130.000 meseriași, 
constituie un sprijin dat micilor meseriași 
pentru a trece la forme socialiste de organi
zare a muncii. Producția cooperației mește
șugărești a crescut în anii cincinalului de 
aproape patru ori.

Succese însemnate în creșterea producției 
și îmbunătățirea calității produselor au fost 
obținute de industria de bunuri de larg con
sum prin ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
trasate de plenara din august 1953 a C. C. 
al P.M.R. ceea ce a contribuit la crearea 
condițiilor necesare pentru desființarea car 
ielelor și trecerea la comerțul desfășurat.

înfăptuirea cu succes a acestei însemnate 
măsuri economice a avut efecte pozitive în 
întreaga economie și a contribuit la îmbu
nătățirea aprovizionării populației. In decurs 
de un an de la desființarea cartelelor, gu
vernul a efectuat două reduceri de prețuri 
la unele mărfuri de larg consum. Acestea 
au contribuit la întărirea leului si la mări
rea puterii sale de cumpărare (aplauze).

O importantă realizare a partidului și sta
tului nostru este crearea și dezvoltarea co
merțului socialist. Volumul desfacerilor în 
anul 1955 este de trei ori mai mare decît cel 
din 1949, iar pentru al doilea cincinal Pro
iectul de Directive prevede o creștere de 
60%, astfel că în 1960 el va fi de cinci ori 
mai mare decît în 1949.

Prin cooperativele sătești s-au vîndut an 
de an cantități tot mai mari de utilaj agricol, 
materiale de construcție, textile, încălțăminte 
și altele, volumul desfacerilor crescînd în 
decursul cincinalului de 2,3 ori.

O altă latură însemnată a activității coo
perației — valorificarea produselor agricole
— s-a dezvoltat de asemenea, dar nu în 
măsura corespunzătoare creșterii desfaceri
lor. In 1955 au crescut în deosebi cantitățile 
achiziționate de grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, fasole, linte, ouă, păsări, fructe. Prin 
comerțul socialist țărănimea primește aproa
pe totalitatea produselor industriale necesare 
gospodăriei și consumului personal, la pre
țuri de stat și tot prin comerțul socialist 
realizează o parte tot mai însemnată a ve 
niturilor bănești pentru produsele vîndute 
statului.

Rodnic este bilanțul activității partidului 
nostru. Citind Raportul de activitate al Co
mitetului Central, fiecare muncitor, țăran 
muncitor, intelectual patriot se va gîndi : 
„partidul ne-a condus spre o viață nouă, 
mai bună, pentru noi și pentru copii noștri“

/Muncitorii, țăranii muncitori, intelectualii 
văd că prin munca lor trăiesc azi mai bine 
decît ieri și sînt siguri că mîine vor trăi 
mai bine decît azi. (Aplauze).

Tovarăși,
Analiza critică făcută în Raportul Comi

tetului Central constituie un ajutor însem
nat pentru scoaterea la iveală și lichidarea 
lipsurilor serioase care există în activitatea 
industriei producătoare de bunuri de con
sum și a comerțului socialist. înlăturarea 
acestor lipsuri este una din condițiile nece
sare pentru realizarea cu succes a sarcinilor 
celui de al doilea plan cincinal.

Alături de întreprinderi fruntașe, care și-au 
îndeplinit înainte de termen planul cincinal
— a spus vorbitorul — sînt multe întreprin
deri care bat pasul pe loc. Unele întreprin
deri din industria conservelor de legume și 
fructe, din industria pielăriei nu-și îndepli
nesc de multă vreme planul de producție, 
dau produse de calitate inferioară și la un 
preț de cost mult prea ridicat.

O problemă din cele mai însemnate în 
producția mărfurilor alimentare și indus
triale este asigurarea calității și varietății 
sortimentelor. A produce potrivit cu cererea 
consumatorilor, trebuie să devină lege, sar
cină de cinste, pentru industria producătoare 
de bunuri de consum popular. Din păcate, 
multe conduceri de întreprinderi, organizații 
de partid și sindicale cred că este suficient 
să fie îndeplinit planul cantitativ și nu dau 
atenție calității produselor și îmbogățirii 
sortimentelor.

Creșterea neîncetată a productivității 
muncii, reducerea prețului de cost și mărirea 
rentabilității socialiste este una din sarcinile 
principale. Trebuie să constatăm însă că a- 
ceastă sarcină de cea mai mare importanță 
pentru creșterea acumulărilor și pentru ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor mun
cii este adeseori neglijată în activitatea mi
nisterelor și întreprinderilor.

O serie de întreprinderi din cadrul Minis
terului Industriei Alimentare, fabrici: de con
serve de legume și fructe, de ulei, de paste 
făinoase, îngrășătorii, depășesc sistematic 
prețul de cost. In industria zahărului, din 
cauza proastei organizări a muncii, a fost 
folosit peste necesitățile reale un număr mare 
de muncitori sezonieri, ceea ce a dus la scă
derea productivității muncii, la mărirea pre
țului de cost și totodată a lipsit alte între
prinderi de forțele de muncă necesare.

Ministerele producătoare de bunuri de con
sum nu sînt suficient preocupate de ieftini
rea costurilor, de micșorarea pierderilor la 
materii prime, care pentru unele ramuri, ca 
de pildă industria cărnii, a conservelor, re
prezintă partea cea mai mare a prețului de 
cost. Aceasta are drept rezultat că unele 
întreprinderi lucrează nerentabil.

Pentru a acoperi lipsurile existente în în
deplinirea sarcinilor de reducere a prețului 
de cost și pentru a realiza beneficii supli
mentare, unele întreprinderi produc sorti
mente mai scumpe în cantități mai mari de
cît cele prevăzute, dar nu realizează planul 
la sortimentele mai ieftine.

Ministerul Finanțelor a planificat uneori 
nejust sarcinile financiare ale ministerelor 
și a admis formarea de beneficii pe căi ne
corespunzătoare la unele întreprinderi. Mi
nisterul Finanțelor și în același timp Ministe
rul Comerțului Interior n-au vegheat la 
stricta respectare a directivelor primite în 
aplicarea politicii de prețuri.

Ministerele și organizațiile economice tre
buie să ducă la îndeplinire întocmai linia 
partidului de reducere sistematică a prețuri
lor, pe calea ridicării continue a productivi
tății muncii, a reducerii prețului de cost.

Vorbitorul a arătat că o serie de greutăți 
în activitatea industriei producătoare de bu
nuri de larg consum au provenit din cauza 
rămînerii în urmă a producției agricole față 
de nevoile de materii prime ale industriei, 
ceea ce a contribuit în măsură însemnată la 
nerealizarea planului cincinal la unele pro
duse. Această situație a fost analizată sub 
toate aspectele în Raportul Comitetului Cen
tral.

El arată de asemenea că au fost slab fo
losite bogatele resurse de materii prime de 
care dispune țara noastră pentru producția 
de fire, fibre și alte materiale sintetice pen
tru producția d'e sticlărie, porțelan și faianță

Multe comitete executive ale sfaturilor 
populare nu s-au preocupat îndeaproape de 
continua îmbunătățire a aprovizionării popu
lației, de îndrumarea și controlul activității 
comerciale și nici de extinderea rețelei de 
deservire a industriei locale și cooperației.

Activitatea cooperației de aprovizionare și 
desfacere trebuie să se desfășoare după in
dicația lui Lenin, care arăta că, pentru con
struirea socialismului, clasa muncitoare spri
jină nu orice schimb cooperatist, ci „un 
schimb cooperatist la care să participe în- 
tr-adevăr adevăratele mase ale populației“. *)  
Origina principalelor lipsuri în activitatea 
cooperației este tocmai faptul că nu este 
dusă la îndeplinire în întregime această in
dicație leninistă.

*) V. I. Lenin : Despre cooperație, voi. 
„Despre alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime“, pag. 686.

Chezășia sporirii necontenite a producției 
bunurilor de larg consum, a îmbunătățirii 
activității în circulația mărfurilor este în
tărirea muncii de partid. Este necesar ca or
ganizațiile de partid să întărească controlul 
lor asupra activității administrației între
prinderilor, să pătrundă cu mai multă com
petență în problemele concrete ale produc
ției, să mobilizeze întregul colectiv de muncă 
al întreprinderilor la luptă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan.

Tovarăși,
Organizînd un nou avînt în creșterea ni

velului de trai al oamenilor muncii în urmă
torii cinci ani, partidul pune în fața munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor din indus
tria alimentară, ușoară, locală, din coope
rație, sarcina de a spori în mod conside
rabil producția bunurilor de larg consum, de 
a obține o îmbunătățire radicală a calității 
produselor, de a introduce în măsură tot mai 
mare ceea ce este nou în tehnică, de a folosi 
la maximum posibilitățile fabricilor și ins
talațiilor pentru ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

După ce a arătat că producția de bunuri 
d'e larg consum va fi în 1960 cu 50—55% 
mai mare decît în anul 1955, vorbitorul a 
spus în continuare:

Una din sarcinile principale ale industriei 
producătoare de bunuri de larg consum o 
constituie folosirea cu maximum de randa
ment a importantelor investiții prevăzute 
pentru creșterea producției, pentru lichidarea 
înapoierii tehnice moștenite de la capitaliști, 
pentru ridicarea producției la nivelul tehnicei 
celei mai noi.

Ne putem dă seama de importanța intro
ducerii in producție a tehnicii moderne din 
următoarele exemple: înlocuind actualele 
războaie de țesut de la fabrica „Donca Si- 
mo“ din București cu același număr de răz
boaie de cel mai nou tip, s ar obține o pro
ducție de circa șase ori mai mare, iar pro
ductivitatea de fiecare muncitor ar crește de 
trei ori. Introducînd în filaturile de bumbac 
noua mașină centrifugală de filat, producția 
pe fus va crește de 2,6 ori, obținîndu-se fire 
subțiri, de calitate superioară care nu pot 
fi produse pe ringurile obișnuite. Această 
mașină a fost concepută și pusă în fabrica
ție de tehnicieni romîni, care au fost dis
tinși cu premiul de stat (aplauze).

In industria alimentară, utilajul modern 
de extracție a uleiului asigură o producti
vitate de 3—4 ori mai mare de fiecare mun
citor decît cel folosit în prezent la fabrica 
„Filimon Sîrbu“.

Introducerea tehnicii celei mai moderne 
trebuie înfăptuită în mod hotărît și cu con
secvență, concentrîndu-us în primul rînd asu
pra întreprinderilor principale, care dau par
tea cea mai mare a producției. în domeniul 
tehnicii moderne trebuie să punem accentul 
pe cunoașterea a tot ceea ce este nou, pe 
introducerea și folosirea rapidă a ultimilor 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Un rol hotărîtor îl arc în această privință 
industria noastră constructoare de mașini, 
care trebuie să asimileze și să producă cele 
mai noi tipuri de mașini, cu randament ri
dicat, pentru înzestrarea industriei producă
toare de bunuri de larg consum.

Proiectul de Directive prevede ca fondurile 
de investiții în industria alimentară să fie 
folosite pentru mărirea capacității de pro
ducției a morilor, a fabricilor de bere, ulei tu

tun și altele, prin introducerea de utilaje noi 
de mare productivitate. Se vor construi și 
se vor da în funcțiune noi fabrici de pîine 
în centre muncitorești, o fabrică de zahăr 
la Livezi-Craiova, cinci abatoare moderne, 
o fabrică de lapte praf și una de lapte con
densat, un combinat de produse lactate în 
București, o fabrică de bere în Moldova etc. 
Capacitatea de depozitare a vinului se va 
mări cu 50%.

Pentru a spori cantitatea de pește desti
nat consumului, flota de pescuit va primi 
circa 90 ambarcațiuni, precum și unelte de 
mare randament. Se vor introduce linii auto
matizate pentru fabricarea pîinii, a biscui
ților, a produselor zaharoase, conservelor, 
săpunului și altele. In fabricile de zahăr 
și ulei se va trece în mod treptat de la pro
cesele de extracție discontinue, pe șarje, la 
operațiile continue.

O deosebită atenție se va da în cursul 
celui de al doilea cincinal măririi spațiului 
frigorific, care constituie o condiție însem
nată pentru dezvoltarea producției și a bunei 
conservări a alimentelor. In acest scop va 
crește considerabil producția de utilaj frigo
rific și se vor construi depozite frigorifere 
de mare capacitate.

In industria textilă va crește capacitatea 
filaturilor de bumbac prin reutilarea lor, iar 
capacitatea de finisare a țesăturilor de bum
bac se va mări cu circa 100 milioane metri. 
Se vor introduce noi metode de filare a bum
bacului. Se va construi o fabrică de celo
fibră din celuloză de stuf. Numărul războaie
lor moderne de înaltă productivitate va crește 
de peste trei ori în fabricile de bumbac, iar 
în țesătoriile de mătase vor reprezenta 60% 
din totalul războaielor existente. Se vor in
troduce mașini automate, de înaltă produc
tivitate, de tricotat și de fabricare a ciorapi
lor. Vor fi date în funcțiune o fabrică nouă 
de tricotaje și una de ciorapi.

Industria de încălțăminte va fi în mare 
măsură reutilată cu linii moderne de fabri
cație ; va fi construită o fabrică nouă de 
încălțăminte de cauciuc. Se va introduce uti
laj nou în industria sticlăriei și se vor con
strui două fabrici de sticlărie pentru ambalaj, 
o fabrică de faianță și una de porțelan.

Se va da în funcțiune o fabrică modernă 
de jucării. Investiții însemnate primesc de 
asemenea industria locală și cooperația 
meșteșugărească.

Atenția justificată pe care o dau parti
dul și guvernul introducerii rapide a 
tehnicii noi nu trebuie să ne facă sa negli
jam posibilitățile incomplet folosite încă 
ale utilajului și ale spațiilor de producție 
existente. Este datoria conducerilor Ministe
relor și întreprinderilor să asigure maximum 
de randament instalațiilor în funcțiune. Cu 
multă grijă trebuie folosite propunerile de 
inovații și raționalizări.

In mod radical va trebui îmbunătățită 
munca pentru îndeplinirea planului de ridi
care a productivității muncii și de scă
dere a prețului de cost pe fiecare ramură, 
pe fiecare întreprindere și secție și pe fie
care loc de muncă în parte.

Referindu-se la sarcinile puse de noul 
cincinal în domeniul circulației mărfurilor, 
vorbitorul arată că în al doilea cincinal, 
alături de creșterea rețelei cu peste 8.000 
magazine, o mare parte din magazine și 
depozite vor fi înzestrate cu utilaj comer
cial modern, în special în marile orașe.

Pentru intensificarea schimbului de 
mărfuri între oraș și sat, volumul de des
facere al cooperației va crește cu 70%, iar 
rețeaua cu 4.500 unități noi, astfel îneît la 
sfîrșitul cincinalului să fie unități de desfa
cere în toate satele.

Tovarăși,

In Raportul Comitetului Central și în 
Proiectul de Directive cu privire la cel 
de-al doilea plan cincinal sînt arătate obiec
tivele ce trebuiesc atinse de industria bunu
rilor de larg consum și de comerțul socia
list în următorii cinci ani. Pentru îndepli
nirea acestor obiective este necesar ca, spo
rind continuu cantitatea producției, să se 
pună un accent deosebit pe îmbunătățirea 
calității și lărgirea sortimentelor produselor 
de larg consum.

Introducînd cele mai noi realizări ale teh
nicii și folosind tot mai bine capacitatea și 
tehnica existentă, să se mobilizeze toate for
țele pentru ridicarea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de producție și cir
culație.

Concentrînd mijloacele materiale, finan
ciare și forțele de muncă asupra principale
lor lucrări de investiții, să se obțină darea 
lor rapidă în funcțiune și maximum de efica
citate economică.

Mărind necontenit volumul desfacerilor, co
merțul socialist trebuie să îmbunătățească 
deservirea populației, prezentarea mărfurilor 
și să influențeze producția industriei bunuri
lor de larg consum pentru satisfacerea exi
gențelor mereu crescînde ale consumatorilor.

Să se intensifice schimbul de mărfuri din
tre oraș și sat, prin aprovizionarea neîntre
ruptă cu mărfuri industriale, cerute la sate 
și prin creșterea volumului de produse agri
cole necesare industriei și aprovizionării o- 
rașelor.

Să se reducă cheltuielile de circulație, prin 
mai buna organizare a transporturilor, re
ducerea pierderilor, eliminarea verigilor inu
tile, îmbunătățirea repartiției teritoriale a 
mărfurilor și luarea de măsuri energice pen
tru apărarea avutului obștesc.

Să' fie pregătite cadre capabile, competen
te, devotate intereselor poporului, care să a 
sigure realizarea sarcinilor celui de-al doilea 
cincinal.

înfăptuirea acestor sarcini face posibilă 
creșterea continuă a salariului real și a pu
terii de cumpărare a leului, pe calea redu
cerii prețurilor de vînzare, contribuie la ri
dicarea nivelului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc.

Sîntem convinși că oamenii muncii din 
industria bunurilor de larg consum, din co
merțul socialist, sub conducerea organizații
lor de partid, vor asigura traducerea în 
viață a mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al doilea al Partidului Muncitoresc 
Romîn (aplauze puternice, prelungite).

Inmînarea „Ordinului Lenin" 
iui A. i. Mikoian

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS
La 27 decembrie, K. E. Voroșilov, președin-, 

tele Prezidiului Sovietului Suprem ăl U.R.IT.S., 
a înmînat Ordinul Lenin lui A. 1. Mikoian. 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și membru al Prezidiului C. C. 
al P.C.U.S., decorat cu prilejul c&lei de a 
60-a aniversări a zilei de naștere și pentru 
merite deosebite față de partidul comunist 
și poporul sovietic.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
!n centru! atenției 

opiniei publice
NEV YORK 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: Corespondentul din Moscova al 
agenției United Press anunțînd lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. arată 
că la această sesiune a fost prezentat ,,bu
getul păcii" pe 1956, care prevede reduce
rea cu 10 la sută a cheltuielilor pentru 
apărare și oferă cele mai bune perspective 
consumatorului rus".

LUNDRA 27 (Agerpres). ■— Sydney Wei- 
land, corespondentul agenției Reuter, co- 
mentlnd raportul prezentat de ministrul de 
Finanțe al U.R.S.S., A. G. Zverev, la se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., su
bliniază reducerea cheltuielilor militare ale 
U.R.S.S.

Reducerea cheltuielilor militare, scrie co
respondentul, permite Uniunii Sovietice 
să afirme încă odată că a dat un exemplu 
Occidentului, reducindu-și înarmările. „Ob
servatorii occidentali scot în evidență „lipsa 
zăngănitului de arme" din discursul mi
nistrului de Finanțe al U.R.S.S., ceea ce 
dovedește că U.R.S.S. își va menține poli
tica de coexistență pașnică și de tratative 
între Est și Vest".

DELF11 27 (Agerpres). — TASS trans
mite : Toate ziarele acordă o deosebită 
atenție informațiilor cu privire la deschide
rea sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S 
publicindu-le la loc de frunte sub titluri 
mari.

Ziarele publică expunerea raportului depu
tatului A. G. Zverev, ministrul Finanțelor 
al U.R.S.S., subliniind îh. text și în titluri 
că Uniunea Sovietică își reduce cheltuielile 
pentru apărare. Ziarul „Flindustan Times" 
publică această intormație sub următorul 
titlu caracteristic: „Reducerea alocărilor 
pentru apărare In bugetul sovietic".

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — Toate 
ziarele din dimineața zilei de 27 decembrie 
din Stockholm anunță deschiderea celei de 
a 4-a sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și publică relatări ale proiectului 
de buget de stat al U.R.S.S. pe 1956. 
„Uniunea Sovietică reduce cheltuielile mili
tare" — subliniază în titlu ziarul „Stock- 
holms-Tidningcn". .Sovietului Suprem i-a 
fost supus un „buget al păcii" rus. Cheltu
ielile militare se reduc cu 10 la sută" — 
scrie in titlu ziarul „Morgen-Tidningen" 
„Micșorarea cheltuielilor pentru apărare în 
Rusia. Intensificarea construcției de lo
cuințe" — subliniază „Dagens Nihetter". 
„Uniunea Sovietică construiește noi centrale 
electrice atomice" — subliniază ziarul 
„Svenska Dagbladet".

Ziarul „Dagens Nihetter" „încearcă în co
mentariile sale cuprinse într-un articol re
dacțional să diminueze importanța reducerii 
cheltuielilor militare de către Uniunea So
vietică.

ATENA 26 (Agerpres). — Toate ziarele din 
Atena publică știrea cu privire la începerea 1 
lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem al <. 
U.R.S.S. Ziarele expun pe scurt raportul pre
zentat de A. G. Zverev, ministrul Finanțelor 
al U.R.S.S. Ziarul „Elefteria" subliniază: 
„Cheltuielile militare ale Uniunii Sovietice se 
vor micșora în 1956. Se va menține linia po
litică a coexistenței".

—O—
Pirații lisînmaniști la lucru...
PEKIN (Agerpres). — China Nouă trans

mite : Navele de război ale lui Li Sîn Man 
au încercat duminică să pună mîna pe un 
vas chinez de pescuit, care se afla în largul 
mării, și au deschis focul asupra altor vase 
chineze de pescuit care au venit în ajuto
rul pescarilor atacați.

Duminică la ora 3.30, vasul chinez nr. 51 
pescuia în locul său obișnuit. Marinarii li- 
sînmaniști au izbutit să se suie pe bord, ră
pind doi pescari chinezi. Totodată, ei au lă
sat pe bordul vasului chinez patru marinari, 
care au încercat să-l remorcheze.

Cînd celelalte vase chineze de pescuit din 
apropierea vasului atacat au venit în ajuto
rul său, vasul lisînmanist a deschis focul. 
Vasele de salvare și-au continuat totuși cu 
curaj acțiunea și, în cele din urmă, vasele 
lisînmaniste au fost constrînse să renunțe la 
intenția de a confisca vasul chinez și au 
fugit.

Deși vasul chinez de pescuit s-a înapoiat 
intact la baza sa, cei doi pescari răpiți de 
lisînmaniști n-au putut fi salvați. Cei patru 
marinari lisînmaniști care s-au urcat pe bor
dul vasului de pescuit nr. 51, nu au avut 
timp să fugă și au fost reținuți.

Provocarea armată și actul pirateresc să- 
vîrșit de clica lui Li Sîn Man în largul mării 
a stîrnit o mare indignare în rîndul poporu
lui chinez.

Mari!© realizări ale științei sovietice
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite următoarea convorbire cu acad. 
A. V. Topciev, secretar științific principal al 
Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S, 
care a spus printre altele :

In anul 1955, poporul sovietic a făcut un 
mare pas înainte pe calea progresului teh- 
nico-științific. Pentru oamenii de știință 
sovietici, anul acesta a trecut sub semnul 
unor vaste cercetări creatoare urmărind 
dezvoltarea continuă a problemelor cen
trale ale științei și tehnicii.

După conferința de la Geneva, au venit 
-pentru a vizita centrala atomo-electrică oa 
meni de știință din Anglia, care conduc 
oficiul pentru energia atomică. In cadrul 
întrevederilor cu oamenii de știință sovie
tici, ei au subliniat uriașa importanță pe 
care o are pentru ei experiența exploatării 
centralei atomo-electrice sovietice, deoarece 
și în țara lor urmează să fie pusă în curînd 
în funcțiune o centrală asemănătoare. In 
Uniunea Sovietică se creează în prezent 
noi centrale atomo-electrice, printre care o 
centrală cu o putere utilă de 100.000 de ki
lowați.

In Uniunea Sovietică fizica nucleară a 
dobîndit pînă acum experiență în obținerea 
pe cale de laborator de particule cu mari 
energii, care înainte vreme puteau fi obser
vate, și încă în cantități infime, numai în 
razele cosmice. In țara noastră a fost con
struit cel mai mare sincrociclotron din lume. 
Magnetul acestui accelerator cîntărește 7.000 
tone. Este pe sfîrșite construirea unei insta

Discuții asupra bugetului
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 26 decembrie, a început în Marele 
Palat al Kremlinului, ședința Sovietului Na
ționalităților.

Deputății au ascultat coraportul lui A. M. 
Safronov, președintele Comisiei bugetare a 
Sovietului Naționalităților. El a subliniat că 
bugetul de stat al URS S. pe 1956 este just 
întocmit ș; reflectă cît se poate de bine po 
litica guvernului sovietic, îndreptată spre 
dezvoltarea economiei țării și ridicarea conți 
nuă a bună stării materiale a populației. Co
misia bugetară, a declarat deputatul A. M 
Safronov. recomandă aprobarea bugetului 
U.R.S S. pe noul an cu unele modificări pro
puse de comisie.

Apoi deputății au început discutarea ra 
portului lui A. G. Zverev ministrul de finanțe 
al U R.S.S

In seara zilei d'e 26 decembrie în Palatul 
Mare al Kremlinului s-a întrunit Sovietul 
Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Deputății au ascultat coraportul prezentat 
de I. S. Senin, președintele Comisiei buge
tare a Sovietului Uniunii. El a propus ca 
bugetul U.R.S.S. pe 1956 să fie aprobat cu 
modificările Comisiei bugetare, care propune 
sporirea bugetului la capitolul venituri cu 
803,7 milioane de ruble, iar la capitolul chel
tuieli — cu 363,3 milioane de ruble.

Deputății care au luat cuvîntul la dezba
teri au vorbit despre marele avînt în muncă 
din țară, în condițiile căruia se desfășoară 
sesiunea Sovietului Suprem.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans 
mite:

Cea de a 4-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care s-a deschis la Moscova la 
26 decembrie, își continuă lucrările. In ziua 
de 27 decembrie, deputății Sovietului Su

Declarația guvernelor R P. Mongole și R. D. Germane
ULAN BATOR 27 (Agerpres). - TASS 

transmite :
La 27 decembrie a avut loc la Ulan Ba- 

tor semnarea declarației comune a guver 
nului R.P. Mongole și a delegației guverna
mentale a R.D. Germane, care se află într-o 
vizită de prietenie în R.P. Mongolă.

In declarația comună a guvernelor R. P. 
Mongole și R. D. Germane se subliniază nă-

Inaintea alegerilor din Franța
PARIS 27 Corespondentul Agerpres trans

mite : Campania electorală din Franța a in
trat în ultima săptămînă.

Ziarele au anunțat că în numeroase depar
tamente conducătorii organizațiilor socialiste 
au fost siliți să țină seama de protestele 
membrilor de rînd ai partidului împotriva 
„alianțelor“ încheiate de conducătorii socia
liști cu candidaci partidelor de dreapta. In 
departamentele Ocne. Vaucluse. Indre. Dor- 
dogne, listele cu „alianțe între socialiști, și 
„republicani sociali“ sau ..republicanii inde
pendenți“ au trebuit să fie retrase în urma 
presiunilor membrilor de rînd ai partidului 
socialist. Știrile sosite din numeroase depar
tamente arată că în întreaga țară progra
mul electoral al partidului comunist este 
sprijinit de pături tot mai largi ale alegăto
rilor. Fruntași republicani și radicali din cî- 
teva cantoane ale departamentului Garonne 
au dat publicității o declarație arătînd că

In loc de artificii... mitraliere
pentru că a ucis un cipriot, a rămit un al-NICOSIA 27 (Agerpres). — O telegramă 

a agenției americane United Press anunță 
că la Londra între guvernul britanic și re
prezentanți ai guvernului grec au avut loc 
tratative secrete pentru reglementarea a 
ceea ce agenția numește „disputa crucială 
în legătură cu insula mediteraniană Cipru“. 
Telegrama citează „surse autorizate", care 
au comunicat sîmbătă că „tratativele au a- 
juns într-un impas“.

In continuare, aceeași agenție arată că 
încercările guvernului britanic și ale gu
vernului grec de a rezolva problema Cipru
lui printr-un compromis au eșuat în urma 
presiunilor puternice exercitate asupra repre
zentanților greci de patrioții ciprioți care 
cer eliberarea complectă a acestei insule, 
dreptul deplin la autodeterminare și retrage
rea trupelor britanice.

în Cipru măsurile de teroare se înăspresc.
O știre din Nicosia anunță că la 24 de

cembrie „trupe de șoc britanice au împuș
cat un cipriot" care nu a răspuns imediat 
la somația unei sentinele. Altă telegramă a- 
rată că „un maior britanic a fost decorat 

lații de o și mai mare putere — sincrofazo- 
tronul.

In același institut s-au efectuat recent 
lucrări originale pentru studierea structurii 
coroanei soiare după metoda iradierii ei cu 
unde de radio. Din domeniul tehnicii înalte 
face parte generatorul molecular creat la 
Institutul de fizică care poate fi folosit ca 
etalon de frecvență. Cu ajutorul acestui 
aparat se poate efectua o verificare experi
mentală a teoriei generale a relativității.

O mare valoare științifică o prezintă cer
cetările efectuate în 1955 asupra microfiorei 
care populează regiunile polare ale oceanu
lui. S-au cules noi date care precizează fe
nomenul chemosintezei descoperit în țara 
noastră. (Chemosinteza este formarea de 
către microbi a materiei organice din bioxid 
de carbon, prin oxidarea compușilor mine
rali).

Există probleme științifice care determină 
procesul tehnic pe un viitor îndepărtat. Din 
aceste probleme fac parte cercetările în do
meniul semiconductori’or. Datorită acestora 
se soluționează problemele privind trans
formarea directă a căldurii în energie elec
trică fără folosirea mașinilor, obținerea de 
temperaturi joase și înalte fără instalații 
intermediare.

Vaste perspective se deschid în fața teh
nicii calculelor. Oamenii noștri de știință 
au început elaborarea metodelor de tradu
cere a textelor din limbi străine cu ajutorul 
mașinilor electronice de tipul mașinii de 
calculat electronice „Besm", construită mai 
înainte la Academia de Științe a U.R.S.S.

prem au dezbătut proiectul bugetului de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1956.

In dimineața zilei de 27 decembrie a avut 
loc ședința Sovietului Uniunii. Deputății care 
au luat parte la discuții, au citat numeroase 
exemple care dovedesc marile succese ale 
economiei naționale și culturii, realizate in 
anii celui de al 5-lea plan cincinal, care, se 
termină anul acesta. Cei care au luat cuvîn
tul s-au pronunțat în unanimitate pentru a- 
probarea bugetului pe anul 1956.

Deputatul M. 1. Sumauskas — reprezen
tantul Lituaniei — a declarat: Examinînd 
bugetul, observăm cu bucurie că partidul co
munist și guvernul sovietic manifestă per
manent grijă față de întărirea puterii econo
mice a U.R.S.S., față de apărarea și con
solidarea păcii în lumea întreagă.

Despre dezvoltarea industrială a Gruziei 
a vorbit deputatul N. I. Mushelisvili. In re
publică planul producției globale pe 11 luni 
ale acestui an a fost îndeplinit cu 106 la 
sută.

Mushelisvili a făcut o serie de propuneri 
în vederea îmbunătățirii sistemului instrui
rii studenților și pregătirii cadrelor știin
țifice.

Deputatul M, A. Iasnov — președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului Moscova 
— a consacrat cuvîntarea sa problemelor le
gate de înfăptuirea planului general de re
construcție a capitalei sovietice. In ultimul 
cincinal populația orașului a primit 
4.240.000 m.p. de suprafață locativă, de trei 
ori mai mult decît în cincinalul precedent.

Numeroși deputați care au luat cuvîntul 
au făcut propuneri concrete, a căror tradu
cere în viață trebuie, să contribuie, după pă
rerea lor, la o mai bună folosire a alocații
lor bugetare.

zuința celor două părți de a întări și mai 
mult relațiile de prietenie dintre popoare’e 
german și mongol, în numele păcii și înflo
ririi celor două țări. In declarație se con
damnă neadmiterea R.P. Mongole în Orga
nizația Națiunilor Unite, datorită obstrucției 
ciankaișistului care ocupă în mod ilegal în 
O.N.U. locul ce revine de drept R.P. Chineze.

numai un vot în favoarea partidului comu
nist poate permite victoria forțelor cu ade
vărat democratice. Fruntași socialiști din 
comunele departamentului Isère s-au pronun
țat de asemenea în favoarea programului 
partidului comunist.

Săptămîna’ul „France Observateur“ pu
blică o notă în care se pronunță în favoarea 
„frontului popular“ propus de Partidul Co
munist Francez. „A vota pentru stînga — 
scrie săptămînalul — nu înseamnă, așa cum 
ne încredințează purtătorii de cuvînt ai gru
părilor lui Mendes-France. să votăm pentru 
„frontul republican“. Trebuie să votăm în 
așa fel îneît să facem posibilă constituirea 
în Franța a unui guvern de stînga. Și o po
litică de stînga nu poate fi dusă decît cu 
participarea tuturor forțelor de stînga, inclu
siv partidul comunist. Este necesar ca ale
gătorii să-și dea seama de aceasta“.

tul iar pe doi i-a arestat“. Agenția Reuter 
anunță că „unitățile de securitate din Fa
magusta și Nicosia au arestat șapte cipri- 
oți“. „In magazinele din Nicosia, arată Uni
ted Press, patrulele de soldați înarmați cir
culă permanent printre cumpărători“. „Lin
gă pomul de Crăciun din piața Metaxas co
mandamentul britanic a instalat o mitrali
eră pentru că în această piață au loc des 
ciocniri“.

In fața valului de represiuni al autori
tăților britanice, patrioții ciprioți își inten
sifică rezistența. Unitățile britanice suferă 
numeroase pierderi în cursul ciocnirilor cu 
locuitorii insulei.

Lupta hotărîtă a patrioților ciprioți pentru 
eliberarea insulei neliniștește serios și gu
vernul Statelor Unite Agenția United Press 
subliniază într-un comentariu că „oficialită
țile Ministerului Apărării al Statelor Un te 
privesc cu multă seriozitate situația din Ci
pru, întrucît ea slăbește mult autoritatea 
Occidentului...”.

MOSCOVA. — La 27 decembrie a părăsit 
Moscova, plecînd in Liberia, o delegație par
lamentară sovietică în frunte cu A. P. Vol- 
kov, președintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S.

BELGRAD. — La 27 decembrie s-a des
chis sesiunea Scu«șcinei Populare Federa
tive a Iugoslaviei, Pe ordinea de zi a 
Scupșcinei figurează aprobarea proiectelor 
de lege cu privire la prelungirea pe anul 
1956 a planurilor sociale din 1955, cu privire 
la finanțarea provizorie a Federației Repu
blicilor Populare, a unităților autonome și 
a Comitetelor populare, precum și alte pro
bleme.

CAIRO — Intr-un comunicat oficial al mi- 
nisterului Afacerilor Externe al Egiptului, 
se spune că la ședința Consiliului suprem 
de apărare al Egiptului și Arabiei Saudite, 
care a avut loc în capitala Arabiei Saudite 
s-a adoptat o hotărîre cu privire la crea
rea unui comandament unificat și unui stat 
major al comandamentului unificat al forțe
lor armate ale Egiptului și Arabiei Saudite.

PEKIN : Marea hidrocentrală de la Guan- 
tin, construită pe lacul de acumulare Guan- 
tin, în apropiere de Pekin, va fi pusă în 
funcțiune peste cîteva zile.

ULAN BATOR : Presa a publicat decla
rația guvernului Republicii Populare Mon
gole în problema admiterii Republicii Popu
lare Mongole în Organizația Națiunilor 
Unite.
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