
ßib'ioteca Cent»« a i
Reg'onaă I

Hunedoara-Deva •
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Anul XV, seria ll-a,

Nr. 3163

4 PAGINI - 20 BANI

JOI 16 iulie 1959

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

„Importanța principală pentru ridica
rea nivelului de trai o are lupta pentru 
creșterea continuă a productivității 
muncii, scăderea prețului de cost, îm
bunătățirea calității produselor“.

(Din Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la ședinja plenară a C. C. al P. M. R. din 13—14 iulie)

«

ȘEDINȚA PLENARA A C. C. AL P. M. R. DIN 15-14 IULIE 1959

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,

Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn a trasat 
artidulul și întregului popor un vast program de muncă și de 
iptă pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru creșterea 
ipidă a forțelor de producție șl, pe această bază, pentru îmbu- 
ătățlrea continuă și sistematică a nivelului de trai material și

Realizările oamenilor muncii în domeniul dezvoltării 
economiei naționale și ridicării nivelului de trai

Directivele Congresului au fost întîmpinate cu entuziasm de 
amenii muncii din toată țara. Perspectivele luminoase ale con
tracției socialiste au dat un mare avînt inițiativei creatoare a 
lașelor care, prin munca lor plină de abnegație și eroism, au 
ealizat, jn anii de după Congres, sub conducerea partidului, noi 
i însemnate succese.

Producția globală Industrială din anul 1959 este cu 45 
a sută mai mare decît în 1955, înregistrîndu-se un ritm 
aediu anual de creștere de aproape 10 la sută. In anii 
956-1959 s au construit 38 întreprinderi industriale și

10 secții noi și s-au dezvoltat și modernizat capacitățile de 
»roducție la 125 întreprinderi industriale existente. Ca 
ezultat al politicii de dezvoltare cu precădere a industriei 
;rele, producția industriei mijloacelor de producție 
i crescut în anii 1956—1959 cu 56 la sută, avînd 
in ritm mediu anual de 11,6 la sută. In același 
Imp a avut loc o dezvoltare însemnată a îndus- 
riei bunurilor de consum, a cărei producție a spo
it cu 29 la sută fată de 1955, cu un ritm mediu 
inual de 6,5 la sută. Ritmurile de dezvoltare a industriei 
loastre socialiste arată că sarcina trasată de Congresul al 
I-lea al partidului cu privire la creșterea producției In- 
iustriale va fi îndeplinită, iar pentru o serie de produse 
le bază chiar depășită. Acestea se vor realiza cu un vo- 
um de investiții cu aproximativ 20 ia sută mai redus de- 
:ît se prevăzuse în Directivele Congresului.

Pregreiele industriei noastre socialiste tn ultimii ani se re- 
lectă In faptul că producția industrială pe un singur trimestru

11 anului 1959 este mai mare decît producția obținută în în
treg anul 1958.

Important este că cele mai însemnate realizări au fost ob
ținute în dezvoltarea ramurilor conducătoare ale industriei. 
Astfel, de pildă, producția industriei constructoare de mașini 
tsește în 1959 cu cca. 80 la sută față de 1955.

Industria siderurgică dă anul acesta, față de 1955, o pro
ducție mai mare cu peste 70 la sută la oțel, cu peste 55 la sută 
la laminate, cu 370 la sută la țevi din oțel și cu 450 la sută mal 
mare la cocs metalurgic. în această ramură hotărîtoare a in
dustriei s-au construit, în anii de după Congres, o uzină cocso- 
chimică, un furnal de 700 m.c., un laminor blooming, o oțelărie 
Siemens Martin la Hunedoara, o fabrică de țevi Ia Roman, 
3 linii pentru laminarea tablei subțiri la Galați, precum și 
alte însemnate capacități de producție.

în industria chimică producția a crescut, Intre 1955—1959, de 
cca. 2 ori, cu un ritm mediu anual de 19 la sută. în cadrul a- 
cestei industrii, producția de îngrășăminte chimice a crescut în 
această perioadă de 5 ori, de produse sodice și acid sulfuric de 
peste 2 ori. S-au construit și sînt în curs de construcție mari 
unități de producție care valorifică pe o treaptă superioară ga
zele naturale și de rafinării, sarea, stuful și altele.

Au fost realizate și depășite sarcinile trasate prin planul de 
electrificare a țării, producția de energie electrică fiind anul 
acesta foarte aproape de cifra de 7 miliarde kWh prevăzută 
pentru anul 1930. Ca urmare a înzestrării ramurilor indus
triale cu mijloace tehnice moderne, consumul de energie pe 
muncitor Industrial crește de la 3150 kWh în 1955 la cca. 
4500 kWh în 1959.

în industria petroliferă, producția crește anul acesta cu 
21 la sută față de 1955. Odată cu creșterea extracției de țiței, 
s-a mărit capacitatea de prelucrare prin construirea rafină
riilor noi de la Borzești și Dărmănești și au Intrat în func
țiune noi Instalații pentru producția uleiurilor superioare la 
Teleajen, mărindu-se capacitatea de la 10000 tone în 1955, la 
90 000 tone în 1959.

De asemenea s-au realizat însemnate progrese în ramurile 
Industriei bunurilor de larg consum care produc, în 1959, cu 
50 la sută mal mult zahăr decît In 1955, cu 23 la sută mal multe 
confecții, cu peste 50 la sută mai multă încălțăminte și de peste 
două ori mai multă mobilă.

Datorită introducerii tehnicii înaintate, îmbunătățirii con
tinue a organizării muncii și ridicării calificării profesionale 
a muncitorilor și tehnicienilor a avut loc o continuă îmbună
tățire calitativă a activității industriale.

Partidul a dat o atenție deosebită creșterii rapide a pro
ductivității muncii în toate ramurile economiei naționale. 
Pe ansamblul industriei socialiste, productivitatea muncii 
crește în perioada 1955—1959 cu 31 la sută, realizîn- 
du-se un ritm mediu anual de creștere de peste 7 la sută, 
în mod deosebit a sporit productivitatea muncii în industria 
construcțiilor de mașini și în industria chimică, ramuri în 
care creșterea, în anul 1958, a fost față de 1955 de 
aproape 44 la sută, cu un ritm mediu ănual de aproape 131a 
sută. Trebuie să menționăm ca deosebit de pozitiv faptul că, 
în ultimii ani. țrei sferturi din creșterea producției industriale 
a fost obținută pe seama ridicării productivității muncii.

în lupta pentru reducerea prețului de cost s-au realizat în 
anii 1956—1959,' rezultate însemnate. Prin eforturile sus
ținute ale muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, func
ționarilor s-a realizat în această perioadă, pe ansamblul 
industriei republicane, o reducere a prețului de cost cu

2 la sută. Cele mai mari realizări in această direcție le-au 
avut oamenii muncii din industria constructoare de mașini, 
care au reușit să reducă prețul de cost cu peste 35 la sută, 
precum și oamenii muncii din industria materialelor de con
strucții. care au reușit să reducă prețul de cost cu 20 la sută, 
însumarea economiilor realizate an de an în perioada 1956—1950 
reprezintă, pe ansamblu] economiei naționale, aproape 9.4 
miliarde lei, din care în industria republicană 5,1 miliarde și 
în construcții-montaj 1,3 miliarde

Chsmarea, pătrunsă de spirit patriotic, lansată de opt între
prinderi din Capitală, pentru întrecerea socialistă în vederea 
reducerii consumurilor specifice de materii prime, combustibil 
și energie, a fost primită cu însuflețire de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din aproape 1.200 de întreprinderi din țară, care 
și-au luat angajamentul să dea, pînă la sfîrșitul anului, econo
mii peste plan din reducerea prețului de cost, de un mi
liard de lei.

Inițiativa creatoare a oamenilor muncii în producție și avîn- 
tul întrecerii socialiste se reflectă în realizarea și depășirea 
cu succes a angajamentelor luate de muncitori, tehnicieni și in
giner cu privire la planul de stat pe anul 1959. In primul semes
tru al a iului, planul la producția globala industrială a fost în
deplinit și depășit, obținîndu se o producție suplimentară de 
peste 550 milioano lei Indeplin'ndu-și cu cinste angajamentele, 
oamenii muncii au dat peste plan 54.000 tone oțel. 24.700 tone 
iaminate. 466CJ m c. cherestea, 114 000 perechi încălțăminte de 

cultural al oamenilor muncit. Călăuzlndu-se după Învățătura 
leninistă cu privire la construcția socialismului, Congresul a su
bliniat necesitatea Înfăptuirii consecvente a politicii de indus
trializare socialistă a țării, pe baza dezvoltării cu prioritate a in
dustriei grele, temelia dezvoltării tuturor ramurilor economiei 
naționale ; această linie generală economică a partidului este 
izvorul ridicării necontenite a bunăstării poporului muncitor.

piele, peste 2 milioane m.p. țesături de bumbac și lînă, pre
cum și alte produse.

Importante realizări au fost obținute în construcția socialistă 
la sate și în creșterea producției principalelor culturi agricole.

Sectorul socialist în agricultură reprezintă astăzi peste 
67 la sută din suprafața arabilă a țării și a ajuns să cu
prindă aproape 2.500.000 familii.

Partidul șl guvernul au orientat spre agricultură în
semnate Investiții pentru crearea unei puternice baze teh- 
nico-materiale. Investițiile în agricultură s-au ridicat între 
1956—1959, la 8,7 miliarde lei, din care neutru utilaje 
și agregate agricole peste 3,6 miliarde lei, pen
tru construcții aproape 2 miliarde, pentru animale de pro
ducție și de muncă peste 1 miliard lei. Datorită ridicării 
nivelului de mecanizare a agriculturii, muncile agricole au 
fost îndeplinite într-un timp mai scurt, în condiții agrotehnice 
mai bune. Crește an de an participarea sectorului socialist la 
alcătuirea fondului central de produse agricole.

Dezvoltarea producției industriale și agricole, a transpor
turilor și a construcțiilor, precum și reducerea cheltuielilor 
materiale de producție au avut ca urmare sporirea venitului 
național.

Caracteristic pentru ansamblul economiei noastre na
ționale este avîntul tuturor ramurilor de producție, mer
sul mereu ascendent al țării pe calea construcției socia
liste.

Consolidarea regimului democrat-popular, realizările de 
însemnătate istorică obținute în dezvoltarea forțelor de 
producție accelerează ritmul dezvoltării relațiilor de pro
ducție socialiste în țara noastră și asigură creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și cultural al oamenilor 
muncii, adevărațli stăpîni ai țării și ai bogățiilor ei.

Atenția partidului și guvernului se îndreaotă perma
nent spre ridicarea treptată a salariului real al oamenilor 
muncii din economie și din viața social-culturală a țării, 
ca o sarcină de căpetenie a întregii noastre activități eco
nomice.

în politica de îmbunătățire a condițiilor de viată ale oame
nilor muncii, partidul nostru aplică în mod consecvent princi
piul repartiției după cantitatea, calitatea și însemnătatea so
cială a muncii depuse, îmbinînd interesele întregii societăți cu 
interesele materiale personale ale celor ce muncesc.

Pe măsura dezvoltării construcției economiei socialiste, a 
creșterii venitului național și a ridicării nivelului conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, partidul și statul democrat-pppu- 
lar perfecționează necontenit formele de repartiție, astfel încît 
acestea să contribuie tot mai mult la perfecționarea producției 
și la ridicarea nivelului de pregătire tehnică al muncitorilor, la 
mersul înainte al construcției socialiste.

în anii de după Congres, partidul și guvernul au aplicat, în 
mod sistematic, o serie de măsuri pentru sporirea veni
turilor oamenilor muncii. Astfel, în cursul anului 1956 s-a îmbu
nătățit salarizarea unor categorii de muncitori, a cadrelor di
dactice din învățămîntul elementar și mediu, a unor lucrători 
din aparatul de stat.

După introducerea acestor măsuri, Plenara Comitetului 
Central din decembrie 1956 a hotărît sporirea clștigului 
tuturor categoriilor de muncitori, pe calea îmbunătățirii 
sistemului de salarizare și normare a muncii. Acțiunea ini
țiată și organizată de partid, cu participarea activă a sindicate
lor și a U.T.M.. pentru consultarea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor și experimentarea tn întreprinderi a sistemului îm
bunătățit de salarizare și normare, a contribuit la dezvoltarea 
întrecerii socialiste, a generalizat experiența pozitivă în orga
nizarea și dezvoltarea producției, a ridicat la un nivel mai înalt 
preocuparea pentru problemele economice și cunoașterea con
cretă a economiei de către organele Și organizațiile de partid. 
Sistemul îmbunătățit de salarizare a trecut cu succes proba 
practicii și a demonstrat Pe deplin justețea măsurilor elaborate 
de partid pentru a asigura ca sporirea salariului să fie bazată 
pe ridicarea productivității muncii și pe reducerea prețului de 
cost. Salariul mediu al muncitorilor a crescut In această peri
oadă cu 18 la sută, depășindu-se obiectivul experimentării sis
temului îmbunătățit de salarizare.

Veniturile bănești ale oamenilor muncii provenite din salarii 
au crescut Intre anii 1955—1958 cu suma globală de peste 5,7 
miliarde lei. la aceasta s a adăugat sporirea veniturilor bă
nești ale saiariaților cu aproape 1,5 miliarde lei ca urmare « 
alocațiilor de stat pentru copil și cu aproape 1,1 miliarde lei 
prin mărirea pensiilor mici.

Recapitulînd, rezultă că IN 1958, FAȚA DE 1955, VE
NITURILE BĂNEȘTI ALE SALARIAȚILOR, PROVE
NITE DIN SALARII, ALOCAȚII DE STAT PENTRU 
COPII Șl DIN PENSII, AU SPORIT CU CIRCA 8,4 MI
LIARDE LEI.

Rezultate deosebit de importante au fost obținute la sate în 
ridicarea nivelului de viață al maselor țărănești. Traiul de zi 
cu zi al țăranului muncitor. înfățișarea și nivelul social-cul- 
tural al satului au făcut un mare salt înainte pe drumul unei 
vieți îmbelșugate, culte, mai ales în comunele și raioanele co
lectivizate.

Ca urmare a desființării cotelor la majoritatea produselor 
agricole, țărănimii i s au asigurat prețuri remuneratorii, ve
nituri sigure la valorificarea produselor agricole prin contrac
tări și achiziții. Țărănimea a primii numai în 1958, din vînxarea 
către stat a produselor agricole, peste 8 miliarde lei, cu 2,2 
miliarde lei mai mult decît în 1955.

Trebuie subliniat că în cursul anilor 1955—1953, veniturile 
nete ale oamenilor muncii de la orașe și sate au sporit și de 
pe urma faptului că în această perioadă statul a efectuat de 
patru ori reduceri parțiale de prețuri la vînzarea unor pro
duse de larg consum, ceea ce a adus populației o economie 
anuală de circa 500 milioane lei.

Pentru a avea o imagine mai cuprinzătoare a ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii, trebuie să ținem seama șl 
de importantele venituri provenite din cheltuielile social-cultu- 
rale ale statului.

In țara noastră, ca șl in celelalte țări socialiste, nive
lul de trai al muncitorilor, al tuturor saiariaților este de, 
terminat nu numai de salariul individual pe care îl pri
mesc în bani, ci și de importantele mijloace pe care sta
tul Ie pune la dispoziția oamenilor muncii, gratuit sau cu 
plată redusă, pentru nevoile lor soclai-culturale, pentru 
trimiteri la odihnă, ocrotirea șl îngri'irea sănătății, învă
țământ, ajutoare pentru copil șl ..Ițele.

Cheltuielile soclai-culturale ale statului au crescut de 
la 6,8 miliarde lei în 1955 la 11,3 miliarde lei în 1958, 
din care pentru învățămînt șl cultură peste 3,7 miliarde 
lei, pentru ocrotirea sănătății șl prevederi sociale peste 
3,4 miliarde lei.

Din cheltuielile soclai-culturale aie statului revine în medie, 
după calcule estimative, pentru flecare familie de muncitor, 
peste 3.000 lei pe an, sumă care — deși muncitorul nu o pri
mește In mînă — se resimte în mod pozitiv în viața de toate 
zilele a familiei sale.

Congresul al 11-lea al partidului nostru a trasat ca sarcină îm
bunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, lichida
rea rămînerii în urmă în domeniul construcției de locuințe.

In anii 1956—1958 statul a acordat pentru construcțiile de lo

Noi măsuri în vederea creșterii bunăstării 
celor ce muncesc

Pe baza progreselor obținute în dezvoltarea economiei 
naționale. Biroul Politic al Comitetului Central propune 
plenarei Comitetului Central un ansamblu de măsuri pen
tru o nouă creștere a salariului real al muncitorilor șl, 
odată cu aceasta, pentru creșterea cîștigurilor tuturor oa
menilor muncii.

Aceste măsuri prevăd majorarea salariilor tarifare, re
ducerea impozitului pe salariu, sporirea pensiilor.

PRIN APLICAREA ACESTOR MASURI, VENITU
RILE SALARIAȚILOR Șl PENSIONARILOR CRESC CU 
4,7 MILIARDE LEI PE AN.

Preocuparea principală a partidului șl guvernului se 
îndreaptă către ridicarea nivelului de viață al clasei noa
stre muncitoare, clasă care a purtat în mod eroic greul 
anilor de muncă încordată pentru refacerea și dezvoltarea 
economiei naționale, indeplinlndu-și misiunea istorică de 
a organiza și conduce poporul muncitor în opera de trans
formare socialistă a societății.

Salariile medii nominale ale muncitorilor, care au sporit 
în ul.lmtl doi ani, In perioada de experimentare a sistemulwl 
îmbunătățit de salarizare, cu 13 la sută, urmează acum, SA FIE 
MAIORATE, IN MEDIE, CU INCA CIRCA 10 IA SUTA.

Ținînd seama de rolul maiștrilor în organizarea producției, 
de p:egălirea lor tehnică și de bogata lor experiență, propu- 
nam ca SALARIUL MEDIU Al MAIȘTRILOR SÄ CREASCĂ CU 
20 LA SUTA.

Salariile inginerilor, tehnicienilor și personalului administra
tiv din unitățile economice șl bugetare urmează SA FIE MA
JORATE IN MEDIE CU 8 LA SUTA.

HOTĂ
plenarei C.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în 
plenara lărgită din 13 —14 iulie 1959. aprobînd ra
portul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-De| 
cu privire la realizarea sarcinilor trasate de Congresul ai 
Il-lea al P.M.R. în domeniul dezvoltării economiei națio
nale și creșterii bunăstării oamenilor muncii, precum șl 
propunerile de noi măsuri pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului muncitor,

HOTĂRĂȘTE:

1. Majorarea salariilor tarifare ale tuturor categoriilor 
de salariați, scutirea de impozita salariilor pînă la 500 
lei lunar și reducerea impozitului pe salariile pînă la 
1.500 lei lunar.

a) Majorarea salariilor tarifare ale muncitorilor în me
die cu 10 la sută, diferențiat pe ramuri și categorii de 
calificare ; împreună cu reducerea impozitului pe salarii, 
creșterea salariului net va fi de 14 la sută.

Se va asigura o creștere mai însemnată a salariului net 
la categoriile inferioare de salarizare, creștere care va 
atinge 20—23 la sută.

împreună cu îmbunătățirea salarizării efectuată în anii 
1957—1958, nivelul veniturilor nete provenite din salarii 
ale muncitorilor va«crește în medie cu 34 la sută față de 
1956.

b) Salariile tarifare ale maiștrilor se vor majora cu 20 
la sută în medie.

c) Se vor majora cu 8 la sută în medie, diferențiat pe ra
muri șl funcțiuni, salariile personalului tehnic-lngineresc 
și administrativ din unitățile productive, precum și ale lu
crătorilor din aparatul de stat și din unitățile bugetare. 
Prin reducerea impozitului pe salarii, creșterea salariului 
net va fi în medie de cca. 11 la sută, procentul de ma
jorare fiind mai accentuat pentru categoriile inferioare 
de salarizare a căror creștere depășește 20 la sută.

d) Salariile personalului operativ din comerțul socialist 
se vor malora în medie cu circa 18 la sută. împreună cu 
reducerea impozitului pe salarii, urcarea medie a sala
riilor lucrătorilor din comerț va fi de peste 20 la sută, 
iar a categoriilor inferioare de salarizare, de aproape 30 
la sută.

e) Salariile tarifare ale învățătorilor șl profesorilor 
din învățămîntul general, profesional și tehnic se vor 
majora în medie cu 24 la sută, la unele categorii pro
centul de creștere ajungînd la peste 35 la sută.

Ținînd seama și de reducerea impozitului pe salarii, 
învățătorii și profesorii vor obține o creștere a venitu
rilor din salarii în medie cu 30 la sută, pentru unele cate
gorii procentul de creștere fiind de peste 40 la sută.

f) Soldele cadrelor Ministerului Forțelor Armate șl 
Ministerului Afacerilor Interne se vor majora, după 
cum urmează :

Soldele ofițerilor și generalilor din Ministerul For
țelor Armate cu 20 pînă la 22 la sută;

Soldele ofițerilor și generalilor din trupele Ministe
rului Afacerilor Interne, aparatul de securitate, miliție 
și unități asimilate, cu 15 pînă la 20 la sută.

Soldele subofițerilor de front, tehnici și de serviciu 
cu 15 pînă la 20 la sută.

Se Introduce solda de grad și pentru subofițeri, rea- 
lizîndu-se astfel un sistem unic de salarizare pentru 
toate cadrele militare

Se vor lua măsuri pentru a se satisface complect, în 
termen de cel mult 3 ani, cerințele de locuințe ale ca
drelor M.F.A. și M.A.I.

g) Majorarea salariilor muncitorilor șl celorlalte cate- 
I orii de salariat! nu afectează drepturile acestora la alo
cațiile de stat pentru copii, burse pentru elevii și studen
ții merituoși, reduceri <’.e taxe școlare șt altele. 

cuințe fonduri în sumă totală de 2,7 miliarde lei. din care s-au 
realizat un număr de 43.000 apartamente. Pentru anul 1959, fon
durile planificate se ridică la 1 miliard lei, prevăzîndu se exe
cuția a încă cca. 21.000 apartamente.

Costul mediu de deviz al unui apartament a scăzut de la 
73.800 lei în 1956 la 68.400 lei în 1958. apoi la 47.600 lei la încă- 
putui anului 1959 și continuă să se reducă, ajungînd la 38.000—
43.500 lei apartamentul în Capitală și 36.000—38.500 lei în cele
lalte orașe din țară. Numai din economia realizată prin redu
cerea costului de deviz, s-au realizat în 1957 și 1958 peste 3.900 
apartamente, iar în 1959 se prevede realizarea pe această cale 
a peste 7.400 apartamente.

Aceasta ilustrează ce rezerve Imense de reducere a prețului 
de cost există în ramura construcțiilor.

Propunem ca salariul cadrelor didactice din învățămîntul 
elementar șl mediu SA CREASCA IN MEDIE CU 24 LA SUTA.

Odată cu aceasta, se propune îmbunătățirea salarizării ofi
țerilor, subofițerilor și personalului civil din cadrele Ministe
rului Forțelor Armate și Ministerului Afacerilor Interne.

In ce privește personalul operativ din comerțul socialist, 
(vînzători, gestionari, ș a.), CREȘTEREA MEDIE A SALARIILOR 
URMEAZA SA FIE DE CIRCA 18 LA SUTA.

In urma acestor sporiri ale salariilor, veniturile bănești ale 
tuturor categoriilor de salariați vor crește cu 2.9 miliarde 
lei anual, din care veniturile din salarii ale muncitorilor 
vor crește cu aproape 1.7 miliarde lei.

Sporirea însemnată a veniturilor statului provenite din creș
terea producției industriale și agricole, a construcțiilor și 
transporturilor, din dezvoltarea circulației mărfurilor, face 
posibil ca, în afară de majorarea salariilor, să trecem la 
scutirea complectă de Impozite a salariilor pînă la 500 lei lu
nar și la reducerea impozitului la salariile între 500 de lei și
1.500 de lei lunar.

Datorită majorării salariilor tarifare șl a scutirii șl reducerii 
impozitului pe salarii, salariul mediu net va înregistra o creș
tere efectivă de cca. 12,5 la sută, sporul fiind mal accentuat 
la salariile muncitorilor care vor crește cu 14 la sută.

Propunem îmbunătățirea sistemului actual de pensii, prin ma
jorarea pensiilor de bătrînețe, da invaliditate, pentru urmași 
șl personale, precum și a pensiilor I.O.V.R. Ca urmare a aces
tor majorări, nivelul pensiilor de bătrînețe va începe de la 55 
la sută din salariul primit de salariat înainte da ieșirea sa la

(Continuare în oae. II-a)
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2. Stabilirea pensiilor pe principii mai Juste șl majo
rarea tuturor categoriilor de pensii.

a) Pensiile de bătrînețe se vor malora în medie cu 63 
la sută. Pensia de bătrînețe va fi de cel puțin 350 lei și 
se va ridica pentru unele categorii de salariați pînă la 
1.200 lei pe lună.

Cuantumul pensiei se va stabili în raport cu grupa de 
muncă, salariul mediu tarifar și vechimea în cîmpul mun
cii. La determinarea drepturilor de pensie, se va lua în 
considerare, la alegerea salariatului, fie media salariilor 
tarifare din ultimul an de activitate, fie dintr-o perioadă 
de 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de zile de activi
tate în cîmpul muncii.

b) Pensiile de invaliditate din accident sau din boală 
vor spori în medie cu 48 la sută și vor fi cuprinse între 
35 —100 la sută din salariul tarifar avut înainte de inva
liditate, în raport cu gradul de invaliditate, vechimea în 
producție, condițiile de muncă și împrelurărlle în care 
s-a produs invaliditatea.

Pensionarii de invaliditate de gradul I, provenită 
din cauză de accident de muncă sau boală profesională, 
vor primi și o Indemnizație de însoțitor de 200 lei lu
nar, iar în cazul cînd invaliditatea provine din boală 
sau accident în afară de muncă, un spor de însoțitor de 
100 lei. lunar.

c) Pensiile pentru urmași se vor majora în medie 
cu 62 la sută șl se acordă copiilor minori, soției, soțu
lui și părinților, fraților și surorilor care se aflau în 
întreținerea salariatului. Cuantumul pensiei se va sta
bili în raport cu pensia susținătorului decedat șl cu 
numărul urmașilor cu. drept la pensie.

d) Se vor majora pensiile I.O.V.R. cu 41 la sută în 
medie, la care se adaugă pentru invalizii de război mari 
mutilați, o indemnizație de însoțitor de 200 lei, iar pen
tru invalizii de război de gradul I se acordă 100 — 200 
lei.

e) Pensia militarilor va fi sporită în medie cu 52 
la sută.

f) Salariațil care nu îndeplinesc condițiile de vechime 
cerute pentru pensiile de bătrînețe vor putea beneficia de 
un ajutor social din partea statului, dacă au cel puțin 5 ani 
vechime în muncă după 23 August 1944.

3. Ținînd seama de propunerile țăranilor colectiviști și 
de experiența obținută de unele gospodării colective, ple
nara consideră necesar studierea și elaborarea unui sistem 
unic de pensionare pentru țăranii colectiviști, pe baza con
tribuției proprii a gospodăriilor colective și a colectivi
știlor.

4. Fondurile alocate pentru sporirea salariilor, reduce
rea impozitelor și creșterea pensiilor reprezintă aproape 
a șaptea parte din întregul fond de salarii și pensii din 
acest an.

Totodată, se va efectua reducerea preturilor de vînzare 
la peste 2.600 sortimente de produse industriale si ali
mentare, cît și corelarea mai fustă și rentabilizarea pre
țurilor de vînzare la unele produse. Sporul net de veni
turi ale oamenilor muncii în urma aplicării acestui ansam
blu de măsuri va fl de 4,7 miliarde lei anual.

Malorările de salarii, reducerile de impozit pe salarii 
și sporirea pensiilor vor intra în vigoare de la 1 august 
a.c., iar noile preturi de la 15 august a. c.

Plenara Comitetului Central al P.M.R. își exprimă 
convingerea că oamenii muncii, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, își vor Intensifica eforturile pentru 
a obține noi succese în lupta pentru mărirea producției 
și productivității muncii, pentru a obține pînă la sfîrșitul 
anului economii, peste cele planificate, în valoare de cel 
puțin 1 miliard de lei, corespunzător cu angalamentele 
as' mate de colectivele întreprinderilor. — creîndu-se ast
fel condiții trainice pentru ridicarea. în continuare, a nl- 
-clu’ut de trai al ooporn’ui muncitor.
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pensie șl va ajunge, pentru unele categorii, pînă la 100 la 
sută din salariul ta>ifar.

Pentru majorarea pensiilor, statul va aloca fonduri în 
plus în valoare de 1 miliard 85 milioane de lei, ceea ce 
va influența pozitiv asupra nivelului de viată al familiilor 
de oameni ai muncii din care fac parte pensionarii.

Biroul Politic propune ca măsurile de creștere a salariilor, de

Creșterea salariului și a venitului net al muncitorilor
Tovarăși,

Experimentarea, în anii 1957 și 1958, a măsurilor de îmbu
nătățire a sistemului de salarizare și normare a muncii a dus 
la rezultate deosebit de importante.

în legătură cu aceasta, atrage atenția faptul că partea salariu
lui tarifar din cîștigul total al muncitorilor din întreaga indus
trie republicană reprezintă astăzi cca. 83 la sută față de nu
mai 62 la sută cit era în perioada anterioară experimentării; 
pe principalele ramuri ale industriei, ponderea salariului tarifar 
a crescut astfel : în industria minieră de la 68 la sută la 86 
la sută. în construcția de mașini de la 46 la sută la 79 la sută, 
In industria ușoară de la 60 la sută la 83 la sută și in industria 
alimentară de la 79 la sută la 84 la sută.

De aci se vede clar că salariul tarifar a devenit în prezent 
partea cea mai importantă și baza sigură a veniturilor mun
citorilor. A crescut rolul salariului tarifar ca stimulent pentru 
ridicarea calificării profesionale și a productivității muncii, 
asigurând o diferențiere mai justă a salariilor în raport cu ca
lificarea profesională, cu complexitatea și importanța muncii 
îndeplinite.

Un pas mare s-a făcut în direcția introducerii normelor cu 
motivare tehnică într-o serie de importante ramuri industriale, 
acestea reprezentînd în prezent aproape 40 la sută din volumul 
total de muncă în acord pe întreaga economie ; s au redus în 
foarte mare măsură cazurile așa-numitelor norme ..avantajoase“, 
care puteau fi depășite ușor și a normelor „dezavantajoase“, 
care numai cu greu puteau fi realizate și depășite.

Nivelul mediu de realizare a normelor pe întreaga industrie, 
care înainte se ridica în mod nereal, artificial, la cca. 160 la 
gută, slăbind rolul stimulator al normelor de muncă, este acum 
în jurul cifrei de 115 la sută. Aceasta corespunde mai bine noii 
structuri a ciștigurilor sporite, în care salariul tarifar are o 
greutate specifică mai mare decît înainte.

Un succes important în aplicarea sistemului îmbunătățit 
de salarizare îl constituie introducerea unei discipline mai 
stricte în domeniul salarizării și al normării muncii în între
prinderi. A crescut spiritul de răspundere al. cadrelor de con
ducere a producției din majoritatea întreprinderilor pentru 
gospodărirea cu m3i mare grijă a fondului de salarii, pe baza 
propriei lor experiențe care arată că orice risipă în această 
direcție nu este nici în interesul dezvoltării economiei naționale 
și nici al oamenilor muncii.

Un rol deosebit în desfășurarea experimentării l-au avut or
ganizațiile de partid din întreprinderi, care sau ocupat concret 
de organizarea și desfășurarea acțiunii și au mobilizat mun
citorii, inginerii și tehnicienii la o mai bună rezolvare a pro
blemelor legate de îmbunătățirea sistemului de salarizare, la 
scoaterea la iveală a rezervelor de creștere a producției și 
productivității muncii și de reducere a prețului de cost.

La buna organizare a experimentării au contribuit organi
zațiile sindicale și U.T.M. din întreprinderi, care, sub îndru
marea organizațiilor de partid, au colaborat activ cu organele 
de conducere ale întreprinderilor. Datorită elanului în pro
ducție al oamenilor muncii, aplicării celor mai multe din pro
punerile de măsuri tehnico-organizatorice și a efectului sti
mulativ al sistemului îmbunătățit de salarizare și de normare 
a muncii, s-au obținut, în perioada de experimentare, o creștere 
îndemnată a producției industriale, a productivității muncii, 
precum și o reducere simțitoare a prețului de cost.

Tovarăși,
Grija și atenția partidului nostru în ce privește îmbunătă

țirea salarizării se îndreaptă. în primul rînd, către clasa mun
citoare, clasa conducătoare în opera de construire a orînduirii 
socialiste.

Așa cum am arătat, cîștigurile muncitorilor urmează a 
fi majorate la încheierea experimentării, în medie cu încă 
10 la sută, ceea ce, împreună cu creșterile realizate de la 
începutul experimentării, va permite o mărire totală de 
aproape 30 la sută, fată de perioada anterioară plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 1956.

Creșterea cu 10 la sută a salariilor tarifare ale muncitorilor 
reprezintă o medie diferențiată pe ramuri și categorii de 
muncitori, ținîndu-se seama de situația concretă în fiecare ra
mură. Astfel, de exemplu, în ramura construcției de mașini 
și a metalurgiei neferoase creșterile vor fi de 12 Ia sută, la 
căile ferate de 11 la sută, în siderurgie aproape 11 la sută.

Sporirea salariilor maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, cadrelor didactice, 
lucrătorilor din comerț și aparatul de stat și altor categorii de salariați

Tovarăși,
Prin hotărîrea partidului și guvernului din Ianuarie 1955, s-au 

stabilit o serie de măsuri care să asigure o temeinică pregătire 
tehnică-profesională a maiștrilor, iar. odată cu aceasta, s-a îm
bunătățit salarizarea lor, prin majorarea salariilor tarifare cu 
circa 30 la sută. De asemenea s-au creat posibilități mai largi 
de premiere a maiștrilor, în raport cu rezultatele obținute în 
producție.

în cursul experimentării îmbunătățirii sistemului de salari
zare, cîștigurile muncitorilor au sporit, din care cauză nu 
există în prezent o diferențiere judicioasă între salariile maiș
trilor și salariile muncitorilor cei mai calificați. Pentru a se 
înlătura această situație și a se asigura maiștrilor salarii co
respunzătoare calificării lor tehnice-profesionale, rolului lor 
în organizarea și conducerea producției, salariile tarifare ale 
maiștrilor urmează să fie majorate în medie cu 20 la sută.

Astfel, salariile tarifare ale maiștrilor mineri din Valea 
Jiului, care lucrează în subteran, se majorează de la 1.100— 
1.625 la 1.350—2.000 lei lunar, iar ale maiștrilor mineri prin
cipali de la 1.350—1.875 la 1.600—2.200 lei lunar; în ramura 
construcțiilor de mașini salariile tarifare ale maiștrilor cresc 
de la 750—1.150 la 950—1 350 lei lunar, iar ale maiștrilor prin
cipali din aceeași ramură, de la 850—1 350 la 1.250—1 600 lei 
lunar; în construcții-montaj, salariile maiștrilor cresc de la 
700—1.150 la 900—1.300 lei lunar, iar ale maiștrilor principali 
de la 850—1,350 la 1-200—1.550 lei lunar: în industria textilă 
salariile maiștrilor cresc de la 750—1 100 la 800—1.200 lei lu
nar, iar ale maiștrilor principali de la 800—1.250 la 1-100— 
1.400 lei lunar.

Desigur că maiștrii vor răspunde efortului pe care statul 
îl face pentru majorarea salariului lor, prin intensificarea 
străduințelor de ridicare a nivelului lor profesional, pentru 
a corespunde stadiului actual de dezvoltare a tehnicii și pro
ducției. Din partea maiștrilor se cere să lupte pentru folosirea 
cît mai rațională a capacităților de producție, pentru răspîn- 
direa în masă a metodelor avansate de lucru și introducerea 
largă a tehnicii noi, pentru economisirea de materii prime și 
materiale. îmbunătățirea permanentă a calității produselor, 
pentru creșterea neîntreruptă a productivității muncii și iefti
nirea continuă a produselor.

In cadrul sporirii actuale a salariilor, se majorează 
salariile personalului tehnic ingineresc și administrativ în 
medie cu 8 la sută, diferențiat pe ramuri și funcțiuni. 
Ținînd seama de reducerea impozitului pe salarii, crește
rea salariului net va fi în medie de cca. 11 la sută, pro
centul de majorare fiind mai accentuat pentru categoriile 
inferioare de salarizare, a căror creștere depășește 20 
la sută.

Inginerii, tehnicienii, economiștii au datoria să desfășoare 
o largă activitate, alături de muncitori, în lupta pentru intro
ducerea tehnicii noi și ridicarea nivelului tehnic al instala
țiilor. mașinilor și agregatelor, pentru obținerea de economii 
la cheltuielile de producție; să ducă o luptă permanentă pen
tru îmbunătățirea calității produselor și să organizeze pro
cesul de producție astfel încît utilajele să fie cît mai complect 
folosite, să producem mai mult, mai ieftin și de calitate mereu 
mai bună

Concomitent cu îmbunătățirea salarizării în unitățile

sci»2ire și reducere a Impozitelor pe salarii șl de majorare a 
pensiilor să intre In vigoare de la data de 1 august 1959.

Din realizările obținute pînă în prezent și prin efectul an
samblului de măsuri pe care le propunem dezbaterii plenarei 
Comitetului Central al partidului, SALARIUL REAL AL MUNCI
TORILOR, TEHNICIENILOR Șl FUNCȚIONARILOR VA FI, PE ÎN
TREGUL AN 1959, CU PESTE 50 LA SUTA MAI MARE FAțA DE 
1955 PRIN ACEASTA, SARCINA TRASATĂ DE CONGRESUL 
AL ll-LEA AL PARTIDULUI CU PRIVIRE LA CREȘTEREA SALA
RIULUI REAL SE REALIZEAZĂ Șl SE DEPĂȘEȘTE MAI DEVREME 
CU UN AN DE ZILE. ț

Acesta este un mare succes al clasei noastre muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii, o confirmare deplină a justeței politi
cii Partidului Muncitoresc Romîn.

Măsurile pe care Biroul. Politic al Comitetului Central le 
propune plenarei pentru o nouă ridicare a nivelului de trai 
al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, sînt un re
zultat al activității intense a poporului muncitor -pentru dez
voltarea economiei naționale și constituie in același tjmp un 
izvor de noi energii creatoare pentru dezvoltarea mai departe 
a construcției socialiste în țara noastră.

Ca și în anii 1957—1958 se va asigura o creștere mai însem
nată a salariului la categoriile inferioare de salarizare, creș
tere care atinge un procent de 16—18 la sută, depășind, îm
preună cu îmbunătățirile aduse în anii 1957—1958, nivelul de 
40 la sută. Evident, creșterea în proporție mai mare a acestor 
categorii de salarii micșorează în anumită măsură diferența 
dintre salariile muncitorilor necalificați sau cu o calificare re
dusă, și salariile muncitorilor cu o calificare înaltă. Consi
derăm însă că în etapa actuală această măsură se impune, 
pentru a contribui la îmbunătățirea situației materiale a 
muncitorilor din categoriile inferioare de salarizare. Salariile 
tarifare ale muncitorilor din categoria l-a (necalificați) — 
categoria cu salarizarea cea mal mică — vor crește de la 
400—510 lei pe lună cît sînt în prezent, la 470 — 560 
lei, diferențiat pe ramuri.

Pentru a se putea face o comparație între veniturile din sa
larii obținute înainte și după noua majorare a salariilor tar.fe.re 
este necesar să se țină seama și de reducerea impozitelor pe 
salarii, intrucît pe această cale se obține o creștere a venitu
rilor nete provenite din salarii.

Reducerea impozitului pe salarii se va face în mod di
ferențiat, cele mai mari reduceri efectuîițdu-se la catego
riile inferioare de salarizare. Astfel, vor fi scutite com
plect de impozit salariile pînă la 500 lei lunar; se reduce 
cu circa 85 la sută impozitul la salariile între 500—600 
lei lunar, cu cca. 65 Ia sută la salariile între 600—700 lei 
lunar și în medie cu 37 la sută la salariile între 700-1000 
lei lunar; la salariile între 1000—1500 lei lunar redu
cerea e mal mică, iar la categoriile de salarii de peste 
1500 lei lunar rămîn actualele cote de impozit neschim
bate.

VENITURILE NETE DIN SALARII ALE MUNCITORILOR, 
TININD SEAMA Șl DE REDUCEREA IMPOZITULUI PE SALA
RII, VOR SPORI IN MEDIE CU 14 LA SUTA FATA DE SALA
RIUL ACTUAL; DACA ADĂUGĂM LA ACEASTA ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA SALARIZĂRII EFECTUATA ÎN ANII 1937—1958, REZUL
TA CA NIVELUL VENITURILOR NETE PROVENITE DIN SALARII 
ALE MUNCITORILOR VA CREȘTE ÎN MEDIE CU 54 LA SUTĂ 
FATA DE 1956.

De exemplu, un vagonetar din galerii de la o mină din Va
lea Jiului realiza în anul 1956 în medie (după reținerea impo
zitului pe salariu și adăugîndu-se compensația medie de.cartelă) 
un’venit ne1 din salariu de 835 lei lunar; în prezent, după îm
bunătățirea din 1957 el cîștigă în medie suma de 1.33,7 lei lunar, 
iar de acum înainte, va putea avea un venit net din salariu de 
1.451 lei lunar, cu 74 la sută mai mult decît în 1956, cu 8,5 la 
sută mai mult decît în prezent.

Un furnalist care realiza în medie în 1956 un venit neț din 
salariu de 874 lei lunar obține în prezent 1.180 lei, iar de acum 
înainte va ciștiga 1.295 lei lunar, cu 48 la sută mai mult decît 
în 1956 și cu 10 la sută mai mult decît în prezent; un topitor III 
din siderurgie care realiza in medie în 1956 un venit net din 
salariu de 779 lei lunar, obține în prezent 957 lei și va putea 
ciștiga de acum înainte 1.075 lei lunar, deci cu 38 la sută mai 
mult decît în 1956 și cu 12,4 la sută mai mult decît în prezent.

Un strungar de categoria a 4-a din industria construcțiilor de 
mașini, care realiza în medie un venit net din salariu de 647 
lei și obține în prezent 760 lei. va primi prin majorarea sala
riului și reducerea impozitului pe salariu, suma de 872 lei lu
nar, cu 35 la sută mai mult decît în 1956 și cu 14.8 la sută 
mai mult decît în prezent.

Un zidar de categoria a 4-a, care realiza în medie în 1956 un 
vepit net din salariu de 583 lei lunar, obține în prezent 678 lei, 
și va primi, prin majorarea salariului. 760 lei lunar, cu 30,4 
la sută mai mult decît în 1956 și cu 12.1 la sută mai mult decît 
în prezent.

O țesătoare de categoria a 4-a din industria textilă, care realiza 
în medie în 1956 un venit net din salariu de 589 lei lunar și 
obține în prezent 631 lei, va avea un venit net din salariu de 
728 lei, cu 23.6 la sută mai mult decît in 1956 și cu 15,3 la sută 
mai mult decît în prezent.

Sîntem siguri că sub conducerea încercatului nostru par
tid, clasa muncitoare își va spori și mai mult inițiativa și acti
vitatea ei creatoare, pentru a obține noi succese în creșterea 
producției și productivității muncii, în reducerea prețului de 
cost, calea cea mai sigură pentru îmbunătățirea în continuare 
a nivelului de trai al oamenilor muncii.

productive, se majorează, în medie, cu 8 la sută și sala
riile lucrătorilor din aparatul de stat și din unitățile bu
getare. aslgurîndu-se creșteri mai substanțiale, de peste 
15 la sută, la categoriile inferioare de salarizare. Majo
rarea salariilor și reducerea impozitului ne salarii pentru 
lucrătorii din aparatul de stat reprezintă o creștere me
die de 11 la sută. Iar pentru categoriile inferioare de sa
larizare, o creștere de 20 la sută.

Fără îndoială că îmbunătățirea salarizării constituie pentru 
lucrătorii din aparatul de stat un nou imbold în lupta pentru 
continua perfecționare a aparatului de stat.

Tovarăși,
Salariile lucrătorilor din comerț au rămas în urmă față de 

creșterile acordate în anii 1957 și 1958 muncitorilor și altor 
categorii de salariați. Pentru lichidarea acestei situații și sta
bilirea unor salarii corespunzătoare rolului ce-i revine per
sonalului din comerț în cadrul economiei naționale, se majo
rează salariile personalului operativ din comerțul socia
list, în medie cu circa 18 Ia sută, creșterea categoriilor 
inferioare de salarizare fiind de peste 25 la sută. Dacă 
ținem seama și de reducerea impozitului pe salarii, ur
carea medie a salariilor lucrătorilor din comerț este de 
peste 20 la sută, iar a categoriilor inferioare de salari
zare, de 30 la sută.

Din partea lucrătorilor din comerț, oamenii muncii așteaptă 
o mai bună organizare și conducere a comerțului, lichidarea 
unei serii de deficiențe care își găsesc expresie în nivelul ri
dic; t al cheltuielilor de circulație. Este necesar ca toate uni
tățile comerciale, fiecare lucrător să lupte pentru reducerea 
simțitoare a cheltuielilor de circulație, pentru realizarea de 
economii la cheltuielile de încărcări-descărcări, de transport și 
depozitare, pentru reducerea cheltuielilor de regie.

în perioada anilor 1956—1959, în urma sporirii salariilor 
lucrătorilor din diferite sectoare de activitate social-culturale, 
sănătate, artă, cultură, personal tehnico-ingineresc, salarizarea 
învățătorilor și profesorilor din învățămîntul elementar și 
mediu, tehnic și profesional a rămas în urmă față de salari
zarea unor cadre de specialiști cu pregătire similară.

Pentru a înlătura această situație este necesar să se ma
joreze salariile cadrelor didactice, astfel ca ele să cores
pundă în mai mare măsură rolului și importanței ce se 
acordă învățătorilor și profesorilor în viața social cultu
rală a țării.

In cadrul măsurilor actuale, salariile tarifare ale ca
drelor didactice din învățămîntul general, profesional și 
tehnic se majorează în medie cu 24 la sută, la unele ca
tegorii procentul de creștere ajungînd la peste 35 la sută.

Ținînd seama și de reducerea impozitului pe salarii, 
învățătorii si profesorii obțin o creștere a veniturilor din 
salarii, de 30 la sută în medie, iar pentru unele categorii 
de peste 40 la sută.

Majorarea salariilor cadrelor didactice din învățămîntul ele
mentar, mediu, tehnic și profesional, reprezintă o simțitoare 
îmbunătățire a nivelului lor de trai.

Este o datorie de cea mai mare însemnătate a organizațiilor 
de partid și sindicale, a sfaturilor populare, să se preocupe 
îndeaproape și cu perseverență de îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale cadrelor didactice. Trebuie depuse toate eforturile 
pentru a se construi la orașe și sate locuințe pentru învățători 

și profesori, desfășurîndu-se în acest scop o largă acțiune de 
atragere la muncă voluntară a oamenilor muncii, îndeosebi a 
tineretului.

Avem convingerea că învățătorii și profesorii vor depune toate 
străduințele și vor. munci cu și mai multă hotărîre pentru per
fecționarea neîncetată a activității pedagogice, dînd tinerei 
generații o educație temeinică și multilaterală. în spiritul dra
gostei de muncă și al patriotismului socialist.

Odată cu îmbunătățirea salarizării muncitorilor și a 
celorlalte categorii de salariați, se majorează și soldele 
cadrelor armatei noastre populare

Soldele ofițerilor și generalilor din Ministerul Forțelor 
Armate se majorează cu 20 — 22 la sută.

Soldele ofițerilor și generalilor din trupele Ministeru

îmbunătățirea regimului de pensionare și sporirea pensiilor
Tovarăși,

In cadrul măsurilor pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, un loc Important îl are îmbunătățirea 
sistemului de pensii. Pentru această acțiune se aloca în 
plus 1 miliard 85 de milioane Iei ariui>.

Reg'mul democrat popular a lichidat pentru totdeauna situa
ți i din trecut, cînd marea majoritate a muncitorilor și a mici
lor funcționari nu aveau nici un drept la pensii, după o viață 
întreagă de muncă. In timpul regimului burghezo-moșieresc, 
deși muncitorii erau obligați să plătească cotizații între 4 la 
sută și 7 la sută din salariile lor de mizerie. în cele mai multe 
cazuri ei nu puteau beneficia de pensie. Legea pentru unifica
rea as gurărilor sociale din 1933 a desființat, in mod fățiș, pen
siile de bătrînețe pentru muncitori, iar în 1938, cînd acestea au 
fost reintroduse, s-a prevăzut ca pensia să se acorde la o vîrstă 
foarte înaintată — 65 de ani atît perțtru bărbați cît și pentru 
femei — indiferent de condițiile de muncă în care au lucrat.

După cum rezultă din cifrele stațistice ale anului 1938. la un 
număr de 940.000 cotizanți la Casa Asigurărilor Sociale, numai 
9.856, adică cca. 1 la sută din cotizanți, beneficiau de pensii. 
Muncitorii care izbuteau să capete dreptul la pensie nu puteau 
primi decit o cotă de. cel mult 12,5 la sută din salariu, în timp ce 
elementele din aparatul de represiune al statului și reprezen
tanții pațronilor din întreprinderi primeau pensii pînă la 100 
la sută din salariu. Astfel, pensia maximă a unui muncitor mi-, 
ner putea ajunge numai pînă la 3 la sută din pensia unui co
lonei de jandarmi.

Regimul de democrație populară a organizat întregul sistem 
al asigurărilor sociale pe seama contribuției statului, fără nici 
o reținere din salariile muncitorilor și funcționarilor.

Vîrsta de pensionare s-a redus la 60 ani pentru bărbați ți 55 
ani pentru femei, dacă aceștia lucrează în condiții obișnuite de 
muncă ; 55 ani pentru bărbați și 52 ani pentru femei, dacă lu
crează în condiții de muncă grele ți vătămătoare ți numai 50 
de ani pentru acei care muncesc în condițiuni foarte grele. 
Aceasta în timp ce în principalele țări capitaliste se menține 
vîrsta de pensionare foarte ridicată: 65 ani în Statele Unite ale 
Americii, Republica Federală Germană, Olanda, Spania ; 70 de 
ani în Norvegia și Irlanda.

Numărul pensionarilor provenițl din rîndurile muncitorilor a 
crescut la noi în țară în anii de după eliberare, datorită tocmai 
extinderii regimului de pensii asupra tuturor categoriilor de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari. Intre 1950—1959, 
numărul salariatelor pensionați a crescut de la 247.000 la peste 
515.000. din care 280.000 sint muncitori din producție.

In anii puterii populare s-au adus însemnate îmbunătățiri sis
temului de pensii și s-a ridicat în două rînduri nivelul pensii
lor mici. S-a acordat pensionarilor, în aceleași condiții ca și sa- 
lariaților. dreptul la asistență medicală gratuită.' trimitere la 
cură balneo climaterică. Ca urmare a creșterii anuale a numă
rului pensionarilor, a extinderii dreptului de pensioneze, pre
cum și a îmbunătățirilor patțialo a pensiilor, fondurile chel
tuite de stat au crescut de Ia 385 milioane în 1950 la peste 1,6 
miliarde lei in 1958.

Cu toate îmbunătățirile aduse regimului de pensii în ultimii 
ani, nivelul lor a rămas în urmă față de sporirea salariilor, al 
căror nivel a crescut an de an. Aceasta a determinat ca nivelul 
mediu al peiisiilor. care în anul 1948 a reprezentat 69 la sută 
din cîștigul mediu, să ajungă în 1958 la numai 38 la sută din 
cîștigul mediu al muncitorilor.

Ciștigurile medii la care se calculează pensia erau plafonate 
la maximum 700 lei pentru munci obișnuite și 900 lei pentru 
munci grele și foarte grele. Din această cauză, un maistru din- 
tr-o uzină constructoare de mașini, care cîștigă în producție
1.500 lei lunar, primește aceeași pensie ca și un muncitor care 
cîștigă în producție 700 lei pe lună.

Volumul pensiei se calculează pe baza cîștigului mediu reali
zat de salariat în ultimele 12 luni înainte de pensionare. Acea
sta dezavantajează pe acei salariați care fie din cauza vîrstei 
înaintate, fie din cauza îmbolnăvirilor, realizează în ultima pe
rioadă de activitate în producție cîștiguri inferioare celor pe 
care le-au realizat în cea mai mare parte a activității lor pro
ductive. La aceasta se adaugă faptul că există sisteme de cal
cul și de pensionare diferite pentru aceleași categorii de pen
sionari. Astfel, calcularea pensiilor dinainte de 1 ianuarie 1949 
s-a făcut pe baze cu totul deosebite decît după această dată, 
ceea ce a dus la stabilirea unui nivel diferit de pensii.

Majorarea pensiilor mici, în octombrie 1956. a determinat ca 
pensiile celor care în timpul activității in producție au prestat 
munci de slabă calificare, să ajungă la o apropiată nivelare cu 
pensiile muncitorilor calificați.

Prin măsurile pe care le propunem pentru îmbunătățirea re
gimului de pensii, odată cu lichidarea deficiențelor semnalate, 
se majorează toate categoriile de pensii.

Pensiile de bătrînețe vor crește în medie cu 63 la sută. Pen
sia se va stabili în raport cu funcția pe, care a îndeplinit-o sa
lariatul, cu condițiile locului de muncă și cu vechimea sa în 
cîmpul muncii, tn felul acesta se va asigura o pensie mai mare 
muncitorilor care au lucrat în condițiuni grele sau vătămă
toare de muncă și cu o activitate îndelungată în producție.

Pentru a se asigura dreptul muncitorului de a avea la bă
trînețe o pensie care să corespundă nivelului său de calificare 
din timpul activității depuse în cîmpul muncii, se va lua în 
considerare la determinarea drepturilor de pensie — la alege
rea salariatului — fie media salariilor tarifare realizate în ul
timul an de activitate înainte de ieșirea la pensie, fie media 
salariilor tarifare dintr o perioadă de 5 ani consecutivi din ul
timii 10 ani de activitate.

Pensia de bătrînețe va fl de cel puțin 350 lei și se va ri
dica, pentru unele categorii, pînă la suma de 1.200 lei pe lună.

De pildă, un miner din Valea Jiului, cu 20 ani vechime în 
producție, care primește acum o pensie de 349 lei lunar, va 
primi o pens e de 1.142 lei, iar dacă are o vechime în muncă 
de 22 de ani. va primi pensia de 1.200 lei lunar.

Un prim-topitor de la Reșița sau Hunedoara care în pre
zent primește o pensie de 365 de lei, va primi de acum înainte 
o pensie de 978 lei lunar.

Un muncitor necalificat din industria ușoară va primi de 
acum înainte o pensie de 431 lei. fată de pensia actuală de 
289 de lei lunar.

Salariați; care nu îndeplinesc condițiile de vechime cerute 
pentru pensiile de bătrînețe, vor putea beneficia de un aju
tor social din partea statului, dacă au cel puțin 5 ani vechime 
în muncă, după 23 August 1944.

Pensiile de invaliditate din accident sau din boală 
sporesc în medie cu 48 la sută și vor fi cuprinse între 35—100 
la sută din salariul tarifar pe care muncitorul l-a avut înainte 
de invaliditate, în raport cu gradul de invaliditate, vechimea 
în producție, condițiile de muncă și împrejurările în care s-a 
produs invaliditatea.

Pensionarii de invaliditate de gradul I, provenită din cauză 
de accident de muncă sau boală profesională, vor primi Și o 
indemnizație de însoțitor de 200 Lei lunar, iar în cazul cînd in
validitatea provine din boală sau accident în afară de muncă, 
un spor de însoțitor de 100 lei lunar.

In ce privește pensionarea urmașilor salariaților șl pensio
narilor, prin măsurile pe care le propunem, se aduc serioase 
îmbunătățiri condițiilor lor de viață.

Pensiile pentru urmași se vor majora în medie cu 62 la șută 
și se acordă copiilor minori, soției, soțului și părinților, frați
lor și surorilor care se aflau în întreținerea salariatului. Cuan

Sporirea productivității muncii
de cost — calea sigură a

Tovarăși,
Experiența construcției socialiste Ia noi In țară, ca și 

în celelalte țări socialiste, demonstrează că singura cale 
sigură și sănătoasă de creștere a nivelului de trai o con
stituie sporirea productivității muncii și reducerea prețu
lui de cost, creșterea neîncetată a venitului-național.

Economia noastră socialistă se dezvoltă pe baza resurselor 
lzvorite din acumulările din producție. Pentru a asigura dez- 

lui Afacerilor Interne, aparatul de securitate, miliție 
unități asimilate se majorează cu 15 pînă Ia 20 la sută.

Soldele subofițerilor de front, tehnici și de serviciu 
majorează cu 15 pînă la 20 la sută.

Se vor lua măsuri pentru a se satisface complect 
termen de țel mult 3 ani cerințele de locuințe ale cad; 
lor Ministerului Forțelor Armate și ale Ministerului Ai 
cerilor Interne.

Majorarea «dariilor muncitorilor și celorlalte categorii de 
lariațl nu afectează drep urile acestora la alocații de stat p< 
tru copil, burse pentru elevii șl studenții merituoși, reduceri 
taxe școlare ți altele.

tumul pensiei se va stabili în raport cu pensia susținătoru. 
decedst și cu numărul urmașilor ou drept la pensie.

în măsurile pentru îmbunătățirea stării materiale a pens 
narilor este inclusă și majorarea pensiilor I.O.V.R. în medie 
41 la sută la care sa adaugă pentru invalizii de război mi 
mutila.i o indemnizație de însoțitor de 200 lei, iar pentru inv 
lizii de război de gradul I se acordă 100—200 lei.

Odată cu creșterea pensiilor civile vor fi îmbunătățite 
pensiile militarilor și urmașilor acestora. Pensia medie a n 
litanlor va crește cu 52 la sută.

Măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de pensii exp: 
mă preocuparea partidului și guvernului pentru a asigu 
bătrânețea oamenilor muncii, care de-a lungul anilor depi 
eforturi pentru dezvoltarea economiei noastre naționale, pent 
prosperitatea patriei noastre socialiste.

Tovarăși,
In ultima vreme numeroase gospodării agricole c 

lective și țărani colectiviști, în scrisorile trimise căt 
Comitetul Central al partidului și Consiliul de Miniși 
sau cu ocazia unor discuții cu activiști de partid șl t 
stat, au propus ca ajutoarele ce se acordă bătrînilor 
altor membri inapti de muncă în gospodăriile colective i 
fie date pe viitdr sub formă de pensii.

Această propunere merită o atenție deosebită penti 
că ea are în vedere experiența gospodăriilor colecth 
care au început să aplice cu bune rezultate sisteme pr 
prii de pensionare.

De pildă, colectiviștii din comuna Mădăraș, regiunea Or 
dea, acordă pensii lunare în bani și anual în produse, un- 
număr de 96 colectiviști. De aceste pensii se bucură femei 
care au depășit vîrsta de 60 ani și bărbații care au împlin 
66 ani, precum și cei inapți de muncă din cauza bolii sau ii 
validității. Propunerile de pensionare. în baza certificatul 
medical, sînt supuse dezbaterii adunării generale de către 
comisie specială formată din colectiviști. Pensionarii acest 
gospodării colective au fost încadrați in Patru categorii. O 
lectiviștii au hotărît ca din prima categorie să facă parte c 
care sint membri în gospodărie de 7—8 ani și și-au îndepl 
nit minimul de zile-muncă în ultimii 5 ani. în cea de-a doi 
categorie sînt încadrați cei care au o vechime de cel puțin 5 a; 
în gospodăria colectivă și au efectuat în această perioadă c 
puțin jumătate din minimul de zile-muncă. Din categoria 
treia fac parte cei care sînt membri în gospodărie de cel puți 
3 ani și au făcut sub 50% din minimum de zile-muncă ; în « 
de-a patra categorie fac parte cei care n-au muncit niciodată i 
gospodăria colectivă.

Iată, de pildă, ce acordă această gospodărie colectiviștii« 
pensionați.

Țăranii colectiviști pensionați și încadrați în categoria I-a a 
primit în bani 125 lei lunar, iar anual, în natură 200 kg. grîi 
250 kg. porumb, 100 kg. orz, 50 kg. floarea soarelui, 50 kg. zai 
zavat 10 litri vin, 10 kg. zahăr și cca 3.000 kg. furaje. Pepsi« 
narii din categoria a IV-a au primit 50 de lei pe lună, iar anus 
125 kg. griu, 150 kg. porumb, 50 kg. zarzavat, 10 litri vin, 10 k| 
zahăr și 3.000 kg. furaje.

Pentru formarea fondului necesar pensionării colectiviștilo: 
adunarea generală hotărăște cît anume să se rețină din veniti 
rile gospodăriei colective. Astfel, din veniturile bănești obținut 
în anul 1958 s-a reținut 2 la sută, din producția de griu 3,3 1 
sută, din producția de porumb 2,8 la sută. Preoeupându-se s 
se asigure un trai îndestulat celor bătrîni, bolnavi, sau invș 
lizi, colectiviștii acordă în același timp o deosebită atenți 
copiilor. Gospodăria colectivă întreține pe seama sa un cămi 
de zi pentru copii, acordă femeilor ce nasc un ajutor de 50 
lei (în afara zilelor-muncă ce li se socotesc pentru timpul cî 
sînt scutite de muncă).

Este adevărat că gospodăria agricolă colectivă din comun 
Mădăraș poate acorda asemenea pensii pentru că este o gos 
podărie bogată, o gospodărie model în organizarea muncilo 
agricole și în privința randamentelor ridicate la hectar. Da 
exemplu] ei arată posibilitățile pe care oricare gospodărie co 
lectivă și le poate crea. Aceasta depinde numai de munca ș 
străduința colectiviștilor.

în gospodăria colectivă din comuna Jimbolia, regiunea Ti 
mișoara. sa trecut la pensionarea colectiviștilor încă din anu 
1955. în prezent, în această gospodărie se acordă pensii unu 
număr de 161 colectiviști care și-au pierdut capacitatea di 
muncă din cauza bătrineții. bolii sau invalidității. Fiecăru 
.pensionar i se acordă lunar 73 lei. iar anual 500 kg. cereale 
100 kg. cartofi, 110 kg. legume, cca. 2.000 kg. furaje, 8 litr 
ulei, 10 kg. zahăr, 5 litri vin ; celor care nu au vaci de Iapă 
proprietate personală, li se dă și o jumătate de litru lapte p< 
zi. în cazul cînd un colectivist și-a pierdut doar temporar ca 
pacitatea de muncă, i se socotește zilnic, pentru perioada d< 
boală cîte o jumătate de zi-muncă.

Ajutorarea celor inapți de muncă sub forma pensionării s< 
p.-actcă și în alte locuri, ca de pildă, în gospodăria colectivă dir 
comuna Baba Ana, regiunea Ploești, în gospodăria colectivi 
din comuna Pricaz. regiunea Hunedoara, și în altele.

Adunările generale ale gospodăriilor colective precum și ță 
rănii colectiviști care au propus introducerea pensiilor la sat« 
au avut în vedere faptul că sporul de recolte și cîștig pe car« 
îl rea.izează gospodăriile colective, face cu putință nu numai 
îndestularea membrilor apți de muncă ci și asigurarea traiu. 
lui celor ce nu mai sînt în putere să muncească.

Experiența gospodăriilor colective care au trecut de pe acum 
la pensionarea membrilor lor merită să fie îndeaproape stu 
diată de către organele și organizațiile noastre de partid, pen
tru a se găsi un sistem unic de pensionare.

în satele din trecut — in care moșierimea și chiaburimea 
stăpineau cea mai mare parte a pămîntului — bătrînii. inva
lizii și orfanii constituiau o povară grea pentru familiile țără
nești, care se luptau crîncep cu sărăcia, cu lipsa de hrană, cu 
întunericul și cu bolile sociale- Pentru mulți fii de țărani să
raci, întreținerea părinților bătrîni și a membrilor de familie 
invalizi era o problemă de nerezolvat.

Ținîpd seama de propunerile țăranilor colectiviști și de ex
periența obținută de upeje gospodării colective, care au început 
să aplice un sistem propriu de pensionare, considerăm necesar 
studierea și elaborarea unui sistem unic de pensionare pentru 
țăranii colectiviști pe baza contribuției proprii a gospodăriilor 
colective și a colectiviștilor.

Tovarăși,
Fondurile alocate pentru sporirea salariilor, reducerea 

impozitelor și creșterea pensiilor reprezintă aproape a 7-a B,aV® di" întregul fond de salarii și pensii din acest an. 
lotodata propunem sa se efectueze reducerea prețurilor de 
vinzare la peste 2600 sortimente de produse industriale 
și alimentare, cit și corelarea mai justă și rentabilizarea 
prețurilor de vinzare Ia unele produse.
adhcadh N*EZ<^EJIn»1.TURI AlE OAMENtlQR MUNCII IN URM' 

'ansamblului de măsuri propuse va fi de 
MILIARDE 700 MILIOANE LEI ANUAL. Această sumă se acoperă 
In întregime dln veniturile realizate de stat din dezvoltarea 
economiei naționale. Cea mai mare parte din sumele necesare 
pentru acest an sînt prevăzute în bugetul de stat pe 1959 ca 
rezerve destinate îmbunătățirilor cile salarizare si pensii, iar 
o parte — reprezentînd 1 miliard lei — urmează a se acoperi, 
pînă la sHrșItul anului, prin eforturile oamenilor muncii pentru 
reducerea prețului de cost peste sarcinile planificate, cores- 
punzStor cu angajamentele asumate de colectivele întrsrarin-i 
derllor in cursul anului.

și reducerea prețului
creșterii nivelului de trai
voltarea construcției socialiste, crearea de noi posibilități de 
creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii, trebuie să 
sporim mereu acumulările necesare construirii de noi uzine și 
fabrici, locuințe, școli, spitale, drumuri.

Partidul nostru a arătat întotdeauna oamenilor muncii 
cu toată claritatea, că dacă vrem să mergem mai departe

(Continuare In oas. II l-a)
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spre noi realizări în ridicarea nivelului de trai, trebuie să 
obținem produse industriale și agricole din ce în ce mai 
multe, mal ieftine și de mai bună calitate. Importanța prin
cipală pentru ridicarea nivelului de trai o are lupta pen
tru creșterea continuă a productivității muncii, scăderea 
prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor.

Este limpede pentru fiecare că nu te poți îmbrăca. încălța și 
hrăni bine, nu-ți poți amenaja o locuință confortabilă în con
diții avantajoase, dacă mărfurile industriale și agricole se pro
duc la un preț ridicat. In condițiile economiei socialiste, în 
lupta pentru creșterea productivității muncii, pentru redu
cerea prețului de cost, pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, se îmbină interesele individuale ale fiecărui om 
al muncii de a trăi mai bine, cu interesele statului socia
list de a asigura progresul economic și social cultural al 
patriei și o viață civilizată, socialistă, poporului muncitor.

Avîntul oamenilor muncii în lupta pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan demonstrează prin fapte justețea 
aprecierii partidului că în fiecare uzină, în transporturi, agri
cultură, comerț, în întreaga economie națională există imense 
rezerve de creștere a productivității muncii și de reducere a pre
țului de cost. Partidul cheamă pe muncitori, tehnicieni, ingi
neri, pe toți oamenii muncii la muncă și la luptă pentru valo
rificarea acestor rezerve.

Principala rezervă pentru creșterea necontenită a producti
vității muncii este introducerea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii.

Trebuie continuată înzestrarea cu tehnică înaintată a indu
striei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor; să moderni
zăm continuu mașinile și utilajele existente, să extindem meca
nizarea operațiunilor grele și cu volum mare de muncă și au
tomatizarea proceselor de producție.

De mare însemnătate pentru ridicarea nivelului tehnic al în- 
itreprinderilor este mișcarea de inovații și raționalizări care a 
cuprins zeci de mii de muncitori, tehnicieni și ingineri. Ce 
Imense rezerve pot fi mobilizate prin sprijinirea inovatorilor și 
raționalizatorilor, rezultă din faptul că numai în anii care au 
trecut de la Congresul al II-lea al partidului, s-au aplicat în 
producție oca. 100.000 de inovații care au adus economii de 
peste 200 milioane lei anual.

O rezervă importantă o constituie folosirea deplină a capaci
tăților de producție, a mașinilor și instalațiilor din toate ra
murile industriei și ale economiei naționale.

O sporire de numai 1 la sută a indicelui de utilizare a tim
pului de lucru al mașiniior-unelte în industria construcțiilor de 
mașini ar duce anual la economisirea unor investiții corespun
zătoare instalării unor mașini echivalente cu 2 milioane ore- 
mașini pe an, cu care s-ar putea produce, de pildă, 4.500 strun
guri.

Mai sânt însă, din păcate, unele cazuri de nepăsare față de 
felul cum sînt folosite capacitățile de producție. Numai la 12 
Întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Grele s-au gă
sit în rezervă și conservare circa 100 mașini, printre care ma
șini de frezat, rectificat, filetat, strunguri paralele și altele, în 
bună stare de funcționare și neutilizate de unitățile respective. 
Printre întreprinderile care dețin astfel de utilaje se află Uzi
nele „Strungul“ și „Independența“ din regiunea Stalin în timp 
ce Fabrica de scule Rîșnov din cadrul aceluiași minister și 
aflată pe teritoriul aceleiași regiuni, duce lipsă de asemenea 
mașini.

Pentru înlăturarea deficiențelor ce mai există în folosirea 
deplină a capacităților de producție, ministerele, direcțiile ge
nerale, conducerile întreprinderilor trebuie să lupte cu perse
verență pentru asigurarea aprovizionării ritmice cu matern 
prime, materiale și combustibil a unităților productive.

Ministerele economice și conducerile întreprinderilor nu 
folosesc încă îndeajuns marile rezerve pe care le cuprind 
specializarea întreprinderilor și lărgirea cooperării în pro
ducție.

Concentrarea producției de același tip în întreprinderi spe
cializate, dînd posibilitatea folosirii unor utilaje mai corespun
zătoare, unei tehnologii mai perfecționate și acumulării unei 
experiențe bogate, conduce la reducerea substanțială a prețului 
de cost în comparație cu întreprinderile nespecializate.

De exemplu, prin concentrarea producției de buldozere pen
tru tractoare și de screpere, la uzinele „Steaua Roșie“ din 
București, specializată în producția de utilaje de construcții, 
prețul de cost a scăzut încă din primul an cu 33 la sută pînă 
la 46 la sută ; prin trecerea fabricației autobusului de la uzi
nele „Mao Țze-dun“ la uzinele „Tudor Vladimiresou“, speciali
zate în caroserii-auto, s-a realizat o reducere a prețului de cost 
de 25 la sută, obținîndu-se in același timp și îmbunătățirea 
substanțială a calității.

Datorită, în special unor lipsuri organizatorice care mai per
sistă, progresele realizate pe linia cooperării nu corespund încă 
posibilităților și stadiului de dezvoltare a industriei noastre so
cialiste. Sînt numeroase cazuri cînd întreprinderile care coope
rează între ele nu respectă graficele de cooperare și terme
nele contractuale, ceea ce provoacă de multe ori greutăți se
rioase întreprinderilor care au sarcina de a definitiva fabri
cația produsului respectiv.

între întreprinderile care colaborează la fabricarea unui 
anumit produs nu este încă organizată în mod suficient asis
tența și intr-ajutorarea tehnică pentru îmbunătățirea proceselor 
tehnologice.

Dezvoltarea în anii următori, în ritm susținut, a producției 
industriale și sporirea numărului de sortimente fabricate, ppn 
în fața noastră problema concentrării în continuare a produc
ției de același tip într-un număr cât mai redus de 
întreprinderi specializate. E»te necesar ca în cadrul fiecărui 
grup de întreprinderi care cooperează la realizarea de pro
dusa complexe să se creeze organe coordonatoare care să 
se ocupe îndeaproape de organizarea producției, de stabili
rea tehnologiei de fabricație a tuturor elementelor ce for
mează obiectul cooperării, de organizarea unor schimburi de 
experiență și schimburi de muncitori șl ingineri, precum șl 
de într ajutorare cu materiale, piese, pentru a se fabrica pro
duse de bună calitate, mai multe și la un preț de cost cît mai 
scăzut.

Ministerele trebuie să lărgească cooperarea între întreprin
deri, intensifipînd diviziunea rațională a producției socialiste în 
cadru] aceleiași ramuri și între ramurile industriale.

Extinderea specializării producției și a fabricației de serie va 
avea o influență hotărâtoare pentru îmbunătățirea calității pro
ducției industriale.

O atenție deosebită trebuie acordată calității producției, 
îmbunătățirea continuă a calității mașinilor și utilajelor în
seamnă creșterea randamentelor, o durată mai lungă de ex
ploatare, cheltuieli mai mici de întreținere, reducerea prețului 
de cost. îmbrăcămintea și încălțămintea de bună calitate, mo
bila și obiectele de uz casnic durabile reprezintă însemnate 
economii bănești pentru oamenii muncii și contribuie la ridi
carea nivelului de trai.

Vești din industria bunurilor de consum
La Fabrica de faianță din 

Sighișoara au fost realizate pri
mele tone de semiporțelan — 
masă ceramică superioară fa
ianței. Semiporțelanul se rea
lizează numai din materii pri
me indigene, spre deosebire de 
faianță la fabricarea căreia se 
folosesc și nvațerii prime aduse 
din import.

★
De curînd comisia mixtă de 

avizare a Ministerului Indus
triei Bunurilor de Consum a 
omologat noi articole din fire

sintetice : baticuri și țesături 
pentru bluze și rochii- în cu
rînd aceste produse vor fi fa
bricate de întreprinderile ^Mă
tasea populară“ și „Țesătoriile 
reunite“ din Capitală.

★
Anul trecut au fost produse 

primele 90.000 de perechi de 
ciorapi din fibre sintetice su- 
praelasticfy Datorită aprecierii 
de care se bucură acest sorti
ment, s-a hotărît să se producă 
pînă la sfîrșitul anului aproxi
mativ 1 milion de perechi de 
ciorapi și șosete supraelastice.

Ridicarea calificării muncitorilor la un înalt nivel tehnic de
vine, din ce în ce mai mult o sarcină centrală a construcției 
economiei socialiste. De înalta calificare profesională a mun
citorilor și tehnicienilor depind in foarte mare măsură rezulta
tele economice ale extinderii mecanizării operațiunilor princi
pale și auxiliare la lucrările grele și cu volum mare de muncă, 
folosirea complectă și economică a utilajului, organizarea mun
cii pentru utilizarea complectă a timpului de lucru, dezvolta
rea mișcării de inovații și invenții.

in ce privește prețul de cost, bătălia principală trebuie dată 
în direcția reducerii consumurilor specifice de materii prl 
me, metal, lemn, bumbac, lînă, piei, combustibil, energie elec 
trică și altele. O economie de 1 la sută la consumul de metal 
pe anul 1959 reprezintă peste 10 mii tone oțel din care se pot 
face 5.000 de tractoare, sau 4.000 de combine, sau 3.600 de ca 
mioane ; reducerea au 1 la sută a oonsumului de material lem
nos in industria prelucrătoare, minieră și In construcții ar echi
vala ou o economie de peste 70.000 m c. lemn și 20.000 m c. che
restea, care, dacă s ar exporta, ar permite importul utilajelor 
pentru o fabrică modernă de plăci fibro-lemnoase cu o capa
citate de 30.000 t an.

Totodată, trebuie subliniat că numai un singur procent de 
creștere a productivității muncii în industrie aduce economiei 
naționale un plus de producție de peste 450 milioane lei.

Sarcina creșterii productivității muncii șl scăderii prețului : 
de cost se pune cu deosebită tărie în agrlcul ură. Realiză i 
rile obținute de muncitorii, tehnicienii, inginerii din țoale 
ramurile industriei trebuie să fie un imbold pentru oamenii 
muncii din agricultură să dea mai mult grîu, porumb, carne, 1 
lapte, mai multe materii prime agricote pentru industria ali
mentară și ușoară la un preț de cost cit mai scăzut, în intere i 
sul ridicării continue a nivelului de viață al populația! mun 
ciloare de la orașe și sate.

Pentru creșterea productivității muncii și scăderea pre
țului de cost este necesară îndreptarea principalelor efor
turi ale partidului, ale oamenilor muncii în următoarele 
direcții principale:

— utilizarea mal bună a capacităților de producție, 
scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor in
stalații, economii de materii prime șl materiale, desco
perind și valorificînd importantele rezerve din toate ra
murile economiei ;

— creșterea producției la hectar șl reducerea pre
țului de cost în agricultură șl în special în gospodării 
de stat, în S.M.T.-url și gospodării colective, la pro
ducția de grîu, porumb și la celelalte produse agricole 
vegetale ; dezvoltarea creșterii animalelor șl scăderea 
prețului de cost la carne, lapte șl celelalte produse 
animale ;

— intensificarea măsurilor de Introducere a teh
nicii moderne în Industrie șl agricultură, ridicarea con
tinuă a nivelului de calificare a cadrelor, îmbunătăți 
rea proceselor tehnologice,-premise principale pen
tru creșterea productivității muncii.

Tovarăși,
Ținând seama de efortul mare pe care îl face economia națio

nală prin aplicarea acestor măsuri, organizațiile de partid și 
sindicale au datoria să desfășoare o largă acțiune politică de 
mobilizare a oamenilor muncii în întrecerea socialistă pentru 
descoperirea și valorificarea rezervelor interne și pentru redu
cerea cheltuielilor de producție în toate ramurile economiei.

In fiecare întreprindere, în uzine, șantiere, mine, orga 
nizații de transporturi și comerciale. în S.M.T.-url și gos
podării agricole de stat să se alcătuiască colective din cei 
mai capabili muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști, 
oameni cu simț gospodăresc și cu pasiune pentru îmbu
nătățirea continuă a producției. Sub conducerea organi 
zației de partid, a organelor tehnice și administrative din 
întreprindere, aceste colective să studieze temeinic, cu 
activa participare a sindicatelor, a utemiștilor, fiecare loc 
de muncă, atelier, secție, să întocmească un program con
cret de măsuri, un adevărat plan de bătăile al întreprinde
rii pentru punerea în valoare a tuturor posibilităților de a 
se obține o producție mal mare, mal ieftină șl, de calitate 
mai bună. Dezbătut de muncitorii din întreprindere, îmbu
nătățit în urma observațiilor șl propunerilor muncitorilor, 
un asemenea program va constitui cea mai puternică bază 
pentru obținerea de noi șl însemnate succese în producție, 
pentru dezvoltarea întrecerii socialiste între întreprinderi 
și în cadrul ramurilor de producție.

Comitetele orășenești, raionale și regionale de partid tre
buie să dea un sprijin concret colectivelor din întreprinderi 
și să coordoneze eforturile lor pe scară locală și regională, 
in mod deosebit organele și organizațiile de partid trebuie să 
se concentreze spre îmbunătățirea activității de producție In 
gospodăriile de stat șl reducerea prețului de cost la produ 
scls vegetale și animale, spre întărirea economfco-organiza 
lorică și lărgirea sectorului socialist în agricultură.

Fiecare comunist să fie la locul său de muncă un fruntaș al 
luptei pentru valorificarea rezervelor interne, să mobilizeze 
prin exemplu personal pe ceilalți oameni ai muncii.

Tovarăși,
întregul nostru popor se pregătește să întâmpine cu noi suc

cese în construcția socialistă, glorioasa aniversare a eliberării 
patriei.

în cei 15 ani de la eliberarea țării noastre de sub jugul fas
cist, oamenii muncii au obținut, sub conducerea partidului, 
succese de însemnătate istorică pe calea dezvoltării patriei 
noastre socialiste.

Trebuie să subliniem, tovarăși, rolul deosebit de însem
nat pe eare îl are, pentru dezvoltarea construcției noastre 
economice, colaborarea și într ajutorarea frățească cu ce 
Jeluite țări din lagarui socialist și îndeosebi sprijinul eco
nomic, tehnic, științific al Uniunii Sovietice, prima țară 
care a trecut la construirea comunismului.

In fața poporului nostru se deschide perspectiva lumi 
noasă a terminării în linii generale a construcției socialis
te și a trecerii la desăvîrșirea construirii socialismului. 
Acest țel măreț însuflețește pe oamenii muncii din patria 
noastră spre noi victorii în munca lor creatoare.

Poporul romîn privește cu încredere viitorul. Strîns 
unite în jurul partidului nostru, a cărui politică o urmează 
cu încredere, masele muncitoare de la orașe și sate s au 
convins din propria lor experiență că întreaga activitate 
a Partidului Muncitoresc Romîn este pusă în slujba intere
selor celor ce muncesc.

Avem certitudinea că noua sporire a veniturilor 
reale ale oamenilor muncii va duce la un șl mai puternic 
avînt în dezvoltarea economiei naționale, la întărirea uni
tății moral politice a întregului popor în jurul partidului 
și guvernului, la noi succese în opera de construire a so
cialismului în patria noastră!

La Constanța a început de 
curînd să funcționeze o nouă 
fabrică de gheață cu o capaci
tate de producție de 50 tone pe 
zi. O nouă fabrică de gheață a 
intrat de curînd în funcție și la 
Orașul Stalin,

ir

La Fabrica de țigarete Bucu
rești s-a terminat construcția u- 
nei instalații de desfăcut foile 
de tutun, care va mări cu 60 
la sută productivitatea muncii 
la această operați*.

Membrii brigăzii de tineret condusă de Eugen Karacioni de la secția mecanică a combinatului „1 Mai" Safu Mare, fruntașă în în
trecerea în cinstea zilei de 23 August, discută despre calitatea pieselor lucrate Foto; N. STELORIAN

In cinstea zilei de 23 August șl a Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților 

Importante economii 
realizate de tineri

HUNEDOARA. - Tinerii din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
din centrul siderurgic Hunedoara, 
de la Uzinele Călan, din centrul 
feroviar Simeria și din alte între
prinderi și centre muncitorești ale 
regiunii iau parte cu elan la în
trecerea socialistă.

Peste 32.000 de tineri din re
giune sînt antrenați în prezent în 
întrecerile socialiste, iar 10.000 din 
aceștia au devenit fruntași în pro
ducție.

In rîndul tinerilor se extind cu 
repeziciune noile inițiative și me
tode de muncă. La combinatul si
derurgic toate brigăzile de oțelari 
din schimburile de tineret au- îm
brățișat inițiativa privind sporirea 
indicelui de utilizare a cuptoare
lor, pornită la începutul anului de 
tinerii de la cuptorul nr. 3 al oțe- 
lăriei vechi. în primul semestru al 
anului tinerii din Întreprinderile 
siderurgice, carbonifere și miniere 
ale regiunii au raportat depășirea 
sarcinilor de plan cu 9.100 tone de 
fontă, 18.000 tone de oțel și 55.000 
tone de cărbune și minereu de fier. 
In această perioadă tinerii din în
treprinderi șt de la sate au colec
tat și trimis oțelăriilor peste 3.700 
tone de fier vechi, In întreprin
derile siderurgice și metalurgice ei 
au economisit aproape 7.000 tone 
de metal."

Valoarea economiilor realizate în 
primele 6 luni ale anului de către 
tinerii din regiunea Hunedoara 
prin reducerea prețului de cost în 
sectoarele deservite de ei, aplica
rea diferitelor inițiative, economi
sirea metalului, colectarea fierului 
vechi și muncă voluntară se ridi
că aproape la 18.000.000 lei.

IAȘI. — La cele 258 brigăzi de 
producție ale tineretului, existente 
ia sfîrșitul anului 1958, s-au mai 
adăugat In primul semestru al a-

cesitui an încă 124 de brigăzi. Va
loarea totală a economiilor reali
zate de tinerii din aceste brigăzi 
în ultimele trei luni depășește 
3.490.000 lei. Aplicând inițiativa ti
nerilor reșițeni în alte 16 întreprin
deri, tineretul a economisit în ulti
mele trei luni peste 135.000 kg. 
metale feroase și însemnate canti
tăți de metale neferoase.

Muncind cu însuflețire sub lozin
ca „Cît mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te“, tinerii din regiunea Iași au ex
tins inifiativa de la Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila în numeroase alte 
întreprinderi. In această acțiune au 
fost antrenați în ultima vreme pes
te 3.200 de tineri care au obținut 
în ultimele trei luni economii în 
valoare de aproape 1.900.000 lei. 
In trimestrul II al anului tineretul 
a colectat sute de tone de fier 
vechi, a plantat milioane de puieți, 
a contribuit la amenajarea a 270 
km. de drumuri și șosele .Brigăzile 
utemiste de muncă patriotica ale 
tineretului din această regiune au 
realizat în trimestrul II al anului 
136.000 de ore de muncă voluntară 
la curățirea și înfrumusețarea în
treprinderilor, la amenajarea de 
terenuri sportive, la redarea de noi 
terenuri agriculturii și la alte lu-. 
crări de folos obștesc.

CONSTANȚA, — In prima ju
mătate a anului cei aproape 6.500 
de tineri și tinere cuprinși în bri
găzile utemiste de muncă patrioti
că au efectuat peste 173.000 de ore 
de muncă voluntară la lucrările de 
înfrumusețare și .modernizare a 
orașului și litoralului Mării Negre, 
la întreținerea culturilor și pășuni
lor, precum și la colectarea fieru
lui vechi, realizând economii de 
sute de mii de lei.

(Agerpreis)

A fost dată în exploatare

Noua linie de înaltă tensiune 
Cluj—Baia Mare

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii Trustului de construcții și 
montaje din cadrul Ministerului 
Industriei Grele raportează cu 
mîndrie că în întîmpinarea celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre au dat în exploa
tare noua linie de înaltă tensiune 
(110 kV) Cluj—Baia Mare îm
preună cu două stații de transfor
mare.

Prin darea în funcțiune a a- 
coștej linii de transport a ener
giei electrice fost îndeplinită 
încă o sarcină importantă trasată 
de plenara C.C. al P.M-R. din 
noiembrie 1958 care a prevăzut 
între altele racordarea orașului 
Baia Mare la sistemul energet c 
național. S-au creat totodată noi 
posibilități pentru extinderea elec
trificării în localitățile regiunii. 
Grupurile electrogene de la uzina 
electrică locală, rămase; disponi

bile vor fi instalate tn alte loca
lități.

La efectuarea lucrărilor pe acest 
șantier constructorii de [inii au 
dobîndit o experiență deosebit de 
valoroasă în organizarea muncii, 
fapt care Ie-a permis să realizeze 
viteze de lucru record. Astfel, ei 
au început lucrările simultan din 
mai multe puncte ale traseului. 
Ca urmare a intensificării între
cerii între brigăzile și echipele de 
constructori, s-a realizat pe uneie 
porțiuni ale liniei, care măsoară 
în total 109 km o viteză de lucru 
de 1,1 km pe zi. In tot timpul 
lucrărilor pe acest șantier s-au 
distins printr-o muncă entuziastă 
constructorii Gheorghe Dumitru, 
Aurel Itoafă, Grigore Groza, Ni- 
colae Petru, ing. Ovidiu Necula 
și alții.

(Agerpres)

Prașila a treia la porumb la G.A.S. „Platra-Olt"
(Foto: AGERPRES)

în lunile următoare vor fi 
puse în consum două noi sor
timente de țigarete — „Tracto
rist“ și „Eforie“- Țigareta cu 
filtru „Eforie“ este fabricată 
din tutun de calitate supe
rioară.

★

Zilele acestea Fabrica „Qua- 
drat“ a livrat comerțului pri
mul lot de sandale de plajă 
din policlorură de vinii și cau
ciuc microporos.

(Agerpres).

A luat sfârșit campionatul mon
dial studențesc de șah pe echipe 
de la Budapesta. Pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa R. P. 
Bulgaria cu 40 l/2 puncte, urmată 
de echipele U.R.S S. 39 puncte, 
R. P. Ungare 37 ’/s puncte, R. P. 
Romîne 36 puncte, R. D. Germane 
32 puncte, R. Cehoslovace 31 
puncte, Angliei 26 puncte. In ul
timele două runde echipa R P. 
Române a cîștigat cu 2'/2—l‘/a me
ciul cu echipa Israelului și cu 3—1 
întilnirea cu echipa R. P. Mon

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către trimisul extraordinar și ministrul 

plenipotențiar al Ceylonului la București
La 15 iulie a.c. președintele Pre

zidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a -primit pe tri
misul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Ceylonului la 
București, Gunapala Piyasena Ma- 
lalasekera, care și-a prezentai scri
sorile de acreditare.

La solemnitate au participat to
varășii Aurel Mălnășan — adjunct 
-al ministrului Afacerilor Externe, 
Filip Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Korcinski, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Nicu Șerban, 
director ad-interlm al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Ion Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Ministrul Ceylonului a fost în
soțit dg dl. V. L. B. Mendis, prim- 
secretar al Legației Ceylonului.

Cu acest prilej, ministrul Ceylo
nului și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvântări.

In cuvîntarea sa, dl. Gunapala 
Piyasena Malalasekera, a -arătat că 
deși Ceylonul și Republica Popu
lara Romînă din punct de vedere 
geografic sînt depărtate, au mult 
comun în istoria lor și a men
ționat rolul jucat de țara noastră 
în istoria Europei de sud-est și in
fluența exercitata de Ceylon asu
pra civilizației din Asia de sud- 
est.

Referindu-se la politica externă 
de neutralitate a țării sale, el a 
subliniat că Ceylonul apreciază in
teresul permanent a-1 țarilor socia
liste de a avea relații pașnice cu 
toate statele. Ministrul Ceylonului 
a spus că în afară de interesul co
mun în promovarea politicii de 
pace există posibilități pentru sta
bilirea de relații economice I reci
proc avantajoase Intre Ceylori și 
Republica Populară Romînă. „Ță
rile socialiste din Europa de răsă
rit, a spus în încheiere dl. Mala
lasekera, au o tradiție creată de 
colaborarea prietenească cu țările 
Asiei și acesta este unul din nu
meroasele motive pentru care noi 
privim cu deosebii interes spre 
viitoarele noastre relații“.

In răspunsul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că po
porul romîn, profund atașat cauzei 
păcii și colaborării între popoare, 
nutrește sentimente de prieteni« 
față de poporul ceylonez. „După 
cum ați arătat și dv., a apus to
varășul Ion Gh. Maurer, în istoria 
țărilor noastre, precum și în aspi
rațiile lor actuale există trăsături 
comune : dragostea de libertate și 
independență națională, menținerea 
păcii în lume, promovarea colabo
rării internaționale. Aceste aspira
ții își găsesc expresia în politica 
externă a R. P. Române care are ca 
scop asigurarea unei păci trainice 
în lume“.

In continuare, tovarășul Ion 
Gh. Maurer a arătat că eforturile 
Ceylonului pe plan internațional în 
promovarea unei politici de pace 
sînt urmărite cu interes în țara 
noastră, și este apreciat aportul a- 
dus de această țară la convocarea 
conferinței de la Bandung, eveni
ment deosebit de important în 
lupta popoarelor din Asia și Africa 
pentru libertate, pace și indepen
dență.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul Ion 
Gh. Maurer s-a întreținut cordial 
cu ministrul Ceylonului, dl. Guna
pala Piyasena Malalasekera.

-----•-----

Vizita d-tui Venizelot 
pe litoral

lin cursul zilei de miercuri, dl. 
Safocles Venizelos, deputat, preșe
dinte al 'Partidului Liberal din 
Grecia și persoanele care-1 însoțesc 
în călătoria pe care o face în țara 
noastră la invitația Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au vizitat orașul Con
stanța și stațiunile balneare Ma
maia, Eforie și Vasile Roaiță.

Oaspeții au fost însoțiți de Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

(Agerpres)

Încă un șantier 
de îmbunătățiri funciare

Pe valea rîului Moldova, pe te
ritoriul comunelor Baia și Șasea 
din raipnul Fălticeni, s-a deschis 
zilele trecute un nou șantier de îm
bunătățiri funciare. Aici se fac lu
crări pentru ameliorarea unei su
prafețe de peste 6,000 de ha. Ță
ranii muncitori din aceste comune 
împreună cu cei din Rotopănești, 
Fînfîna mare și Rădâșeni s-au an
gajat ca prin muncă voluntară să 
sape canalul de desecare în lungi
me de 9 km. și să efectueze și cele

lalte lucrări necesare desecării 
suprafeței prevăzute.

In primele două zile de lucru de 
la deschiderea șantierului au fost 
săpați peste 2.01X1 rn.c. de pămint.

Prin lucrările ce se fac pe cele 
45 de șantiere de îmbunătățiri fun
ciare deschise în prezent în. re
giunea Suceava vor fi redate agri
culturii însemnate suprafețe de te
renuri.

(Agerpres)

Fotbaliștii sovietici și-au încheiat pregătirile 
pentru meciul cu R. P. R.

Echipa olimpică d« fotbal a 
U.R.S.S. și-a încheiat pregătirile 
pentru meciul pe care îl va susți
ne duminică la Moscova cu selec
ționata olimpică a R. P Române. 
La 14 iulie formați« sovietică a 
întâlnit Pe stadionul ,,V. 1. Lenin" 
echipa „Aktivist“ din R. D Ger
mană. Fotbaliștii sovietici au ară
tat o vervă de joc deosebită și au 
cîștigat cu scorul de 7—0 (5—0). 
Punctele au fost însorise de Urin 
(3), Korolenkov (2), Metreveli și 
Kaloev. De reținut amănuntul că 
cel mai bun jucător al echipei 
„Aktivist“ a fQSt portarul Berg-

man, care a salvat goluri gata fă
cute în repriza a H-a.

In echipa sovietică a excelat 
aripa dreaptă Urin Kerolenkov. Cu 
succes și-a făcut reintrarea în e- 
chipa o.impică vechiul in'ernațio- 
nai Gogoberidze, pare a fost un 
bun organizator al atașului. O 
formă remarcabilă a demonstrat de 
-asemenea linia de mijlocași : Li- 
niaev-Zavidonov.

Echipa olimpică a U.R.S.S. a 
jucat cu următoarea formație: Ra- 
zinski, Aleșchi. Ermo|a«v. Bagricț, 
Liniaev, Zavidonov, Urin, Korolen- 
kov. Kaloev. Gogoberidze Metre- 
veli.

PE SCURT
gole. La campionat au participat 
14 echipe.

*
In capitala R P. Albania a fost 

inaugurat noul stadion Dinamo ale 
cărui tribune au o capacitate de 
20.000 locuri. în apropierea stadio
nului au fost amenajate numeroase 
terenuri de baschet, volei, tenis ji 
un mare hotel pentru sportivi.

*
Continutndu-și turneul tn 

U.R.S.S., echipe reprezentativă de 
îotb.ai a Etiopiei a jucat la 14 iu
lie la Leningrad cu echipa Zenit. 
Fotbaliștii sovietici au otștigat cu 
2-1 (1-0).

( Agerpres)



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — TASS transmite: La 14 iulie 

W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.MU.P. și }. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, au 
oferit o recepție cu prilejul vizitei în Polonia a delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice,

La recepție au participat N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.UJS. și președinte al ConsiIcului de Miniștri al U.R.S.S., și

I t I » t I *

Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

Depozițiile martorilor demască 
înscenarea împotriva lui Glezos

membrii delegației de partid și 
vietice.

Oaspeții au fost salutați de W. 
Hrușciov.

Salutînd pe membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, a arătat în cuvîntarea sa 
rostită la recepție că sosirea în 
Polonia a delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice constituie o nouă dovadă a 
prieteniei frățești care unește cele 
două țări și popoarele lor.

Din momentul creării Poloniei 
populare, a spus W. Gomulka, 
nimic n-o desparte de Uniunea 
Sovietică, ci totul o leagă de oa. 
Toate diferendele create în tre
cut între popoarele noastre de ex
ploatatorii și asupritorii lor, au; 
fost lichidate datorită ideii socia
lismului, comună nouă care este 
tradusă în viață în cele două 
țări. Prietenia noastră a devenit 
adîncă și de nezdruncinat.

Republica Populară Polonă, a 
declarat în continuare W. Go
mulka, luptă cu toate forțele sale 
pentru pace și sprijină cu înflă
cărare politica de pace și propu
nerile Uniunii Sovietice atît în 
problema încheierii unui tratat de 
pace cu Germania, care în mo
mentul de față este reprezentată 
prin cele două state germane, cît 
și în ce privește lichidarea re
gimului de ocupație în Berlinul 
occidental, dezarmarea, destinde
rea încordării internaționale și 
începerea tratativelor dintre re
prezentanții cei mai de seamă ai 
marilor puteri.

A luat de asemenea cuvîntul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a de
clarat printre altele :

Sîntem convinși că vizita de
legației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Polonă va 
contribui și mai mult la întări
rea relațiilor frățești, a alianței 
și prieteniei dintre Uniunea So
vietică și Polonia populară, la 
adîncirea legăturilor de prietenie 
dintre țările noastre în cele mai 
diferite domenii ale vieții oame
nilor muncii, va ajuta la întări
rea păcii și securității popoare
lor.

guvernamentale <a Uniunii So-

Gomulka. A răspuns N. S-

Ne întîlnim, a declarat N. S. 
Hrușciov, ca reprezentanți ai u- 
nor popoare frățești a căror 
alianța și prietenie se întemeiază 
pe cele mai trainice temelii ale 
unității ideologiei, unității politi
cii și unității de țeluri. In timpul 
■vizitei vom avea un schimb de 
■păreri cu conducătorii Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și ai 
guvernului polonez într-o serie de 
probleme care interesează atît 
Uniunea Sovietică cît și Polonia, 
cu scopul de a întări și mai mult 
colaborarea multilaterală priete
nească și ajutorul reciproc dintre 
țările și partidele noastre, ne vom 
consulta în legătură cu măsurile 
comune care au drept scop slă- 
-birea continuă a încordării și 
preîntîmpinarea unui nou război.

După ce a arătat că oamenii 
sovietici sînt bucuroși de succe
sele prietenilor lor, îndeosebi 
cînd este vorba de un vecin și 
prieten atît de apropiat ca po
porul frate polonez, N. S. Hruș
ciov a toastat pentru prietenia 
veșnică și de nezdruncinat din
tre popoarele U.R.S.S, și Polo
niei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

★
KATOWICE 15 (Agerpres). — 

Du.pă cum transmite PAP la 15 
iulie, delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
condusă de N. S. Hrușc'ov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., a sosit cu un 
tren special în Silezia. împreună 
cu delegația au sosit și Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și alți conducători po
lonezi, care Însoțesc pe oaspeții 
sovietici în călătoria lor prin țară.

In piața gării din Katowice a 
avut loc festivitatea primirii de
legației.

Numeroși oameni ai muncii din 
Silezia aflați in piața gării din 
Katowica și-au exprimat senti
mentele de bucurie în legătură cu 
vizita lui N. S. Hrușc ov în acest 
mare centru industrial al R. P. 
Polone.

Oaspeții au început apoi vizi
tarea bazinului Sileziei.

Am vrea să știm, de asemeneaGENEVA 15 (Agerpres). — Co- Am vrea să știm, de asemenea 
respondență specială : A doua șe- dacă delegațiile celor trei puteri 
dința plenară a Conferinței de la occidentale sînt . .A .
Geneva, după întreruperea de trei prezentanții Republicii Democrate 
săptămini, a avut loc miercuri 'Germane J 
după-amiază începînd de la ora 16, 
sub președinția lui Couve de Mur
ville, ministrul Afacerilor Externe 
al Franței. Această ședință, care 
poate fi numită o ședință a între
bărilor și răspunsurilor, s-a ca
racterizat prin aceea că delegația 
sovietică a dat răspunsuri clare 
și edificatoare tuturor problemelor 
puse de delegații occidentali, în 
timp ce aceștia au amînat răspun
surile tor la întrebările puse de 
delegația sovietică.

Primul vorbitor al ședinței a 
fost Couve de Murville. El a sus
ținut că în cuprinsul ultimelor 
propuneri sovietice „ar mai exista 
încă un anumit număr de proble
me neclare“, deși ultimul discurs 
al lui Gromîko a constituit un răs
puns limpede .dat tuturor preciză
rilor pe care le-au cerut delegații 
occidentali.

El nu și-a spus însă părerea în 
legătură cu propunerile sovietice 
din 19 iunie. In loc de a face 
acest lucru el a întrebat delegația 
U.R.S.S. de ce propunerea sovieti
că din 19 iunie nu se referă exclu
siv la problema Berlinului, ci pre
vede, de asemenea, crearea Co
mitetului pe întreaga Germanie, 
ceea ce, după părerea sa, readuce 
pe participanții la conferință la 
discutarea problemei germane în 
ansamblu.

După Couve de Murville a luat 
cuvîntul A. A. Gromîko.

Am atras atenția, a spus el, 
asupra faptului că pînă în prezent 
delegațiile puterilor occidentale nu 
au dat un răspuns la ultimele pro
puneri ale guvernului sovietic re
feritoare la un acord asupra sta
tutului provizoriu al Berlinului 
Occidental și cu privire la crearea 
Comitetului pe întreaga Germanie. 
Cum se poate aprecia faptul că 
delegațiile S.U.A., Angliei și 
Franței care, la începutul confe
rinței s-au pronunțat în favoarea 
creării unui comitet pe întreaga 
Germanie, au început să-și piardă 
interesul față de această problemă, 
după ce partea sovietică a prezen
tat propuneri concrete cu privire 
la crearea acestui comitet și cu 
privire la sarcinile lui ? a între
bat A. A. Gromîko.

Explicațiile date de reprezentan
tul Franței nu epuizează problema 
respectivă.

de ac.ord că re-

și Republicii Federale 
Germane trebuie să a;ba în cadrul 
Comitetului pe întreaga Germanic 
drepturi egale și posibilități iden
tice și că problemele trebuie să 
se soluționeze în cadrul Comitetu
lui prin înțelegerea părțilcrr. Dacă, 
însă, ele continuă să obiecteze îm
potriva acestora, atunci să ni se 
explice de ce anume se tem pu
terile occidentale cînd se pronunță 
împotriva propunerii ca nici una 
dintre părțile reprezentate în Co
mitet să nu se afle într-o situație 
avantajată la adoptarea hotărîri- 
lor ? Ce fel de organ pentru tra
tative va fi aceia, dacă în cadrul 
lui, se vor crea cu anticipație 
pentru una din părți condiții mai 
favorabile decît pentru cealaltă ?

In continuare, A. A. Gromîko a 
spus că reprezentanții puterilor 
occidentale au declarat în repeta
te rînduri că Tratatul de pace nu 
trebuie să fie impus Germaniei. Se 
știe că Uniunea Sovietică a fost 
totdeauna de aceeași părere. Toc
mai de aceea ea propune ca în 
cadrul comitetului pe întreaga Ger
manie, germanii să se ocupe de 
elaborarea punctului lor de vede
re în problemele legate de pre
gătirea și încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. De ce nu spri
jină puterile occidentale această 
propunere ?

Luînd cuvîntul, secretarul de 
Stat american, Christian Herter, 
a subliniat că delegații occidentali 
își rezervă dreptul de a răspunde 
într-o ședință ulterioară întrebă
rilor puse de delegația sovietică, 
dar a cerut ca A. A. Gromîko să 
răspundă întrebărilor puse de mi
niștrii occidentali. Luînd din nou
----- --------- O---- - -----  

încheierea vizitei 
tov. Alexandru 

Bîrlâdeanu în Elveția
BERNA 15 (Agerpres). — La 

14 iulie, tov. Alexandru Birlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și-a încheiat progra
mul de vizite în Elveția, îndrep- 
tindu-se spre Paris și de acolo 
spre Londra,

cuvîntul, A. A. Gromîko a arătat 
că delegația sovietică este pe de
plin pregătită să dea noi lămuriri 
în legătură cu propunerile sale, 
deși ea consideră că este eviden
tă legătura logică și reală 
dintre propunerea privind încheie
rea unui acord provizoriu asupra 
Berlinului și crearea unui Comiteî 
pe întreaga Germanie. Propunerea 
privind crearea Comitetului pe în
treaga Germanie a fost discutată 
încă de la începutul Conferinței de 
la Geneva. Desigur, a arătat Gro
mîko, dacă s-ar fi putut ajunge la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, problema Berlinului ar 
fi fost implicit rezolvată. Deoarece 
însă un acord în această chestiune 
nu este încă realizat, delegația so
vietică a propus o soluție provizo
rie pentru Berlin precum și crea
rea unui Comitet pe întreaga Ger
manie. Pe baza lucrărilor Comite
tului pe întreaga Germanie se va 
putea ajunge la încheierea Tratatu
lui de pace și la găsirea unei solu
ții definitive în toate problemele 
privind Germania. A. A. Gromîko 
a arătat că nu este întemeiată po
ziția delegațiilor occidentale de a 
contesta rolul Comitetului pe în
treaga Germanie mai înainte ca el 
să-și fi putut dovedi în practică 
eficiența.

In continuarea ședinței, Couve 
de Murville și Sețwyn Lloyd au 
exprimat din nou unele îndoieli în 
legătură cu funcționarea Comitetu
lui pe întreaga Germanie și s-au 
pronunțat împotriva unor contacte 
între cele două state germane pe 
plan guvernamental.

In continuarea ședinței a luat 
din nou cuvîntul Christian Herter 
care a sugerat ca în viitoarele șe
dințe problema Berlinului occiden
tal să fie discutată pe puncte.

Această propunere duce — așa 
cum a subliniat purtătorul de cu- 
vînt a! delegației sovietice — la 
concluzia că puterile occidentale 
doresc să evite discutarea proble
mei creării Comitetului pe întrea
ga Germanie.

Nici pînă la sfirșitul ședinței mi
niștrii occidentali n-au răspuns la 
întrebările puse de ministrul de 
Externe al Uniunii Sovietice.

Viitoarea ședință plenară a Con
ferinței de la Geneva are loc Joi, 
la ora 15,30 la Palatul Națiunilor.

ATENA 15 (Agerpras). — In 
ședințele de marți seara și miercuri 
dimineața Tribunalul Militar care 
judecă procesul lui MSfnolis Gle
zos și al celorlalți acuzați a termi
nat ascultarea depozițiilor marto
rilor apărării și depoziția unui 
martor al acuzării care a depus 
anterior în scris și a fost chemat 
în fața instanței la cererea apă
rării.

Ședințele de marți, numite în 
sala de judecată, șed nțe „mara
ton“ au durat cu o mică întreru
pere de la ora 8,30 pină la ora 
1 noaptea. Completul dei judecată 
•al Tribunalului Militar ținind 
seama de mișcarea mondială cres- 
cîndă în apărarea lui Glezos, se 
grăbește cu febrilitate să termine 
procesul șj să pună opinia publ că 
mondială în fața faptului împli
nit al condamnării lui Glezos și 
a celorlalți acuzați, cu atît mai 
mult cu cît fiecare zi de proces 
vine să demaște tot mai mult 
înscenarea polițistă a procesului 
lui Glezos și a altor democrați.

Marți, soția lui Glezos, Anas
tasia și mama lui Glezos, Andro- 
maca Dimitrokall au citat noi 
date care infirmă născoc.rea poli
ției în lagătură cu pretinsa întîl- 
nire a lui Glezos cu Colianis. 
Anastasia Glezos a declarat că 
în seara zilei de 16 august, cînd, 
potrivit afirmațiilor poliției, Gle
zos s-ar fi întîlnit cu Colianis, el 
a fost împreună cu ea la cinema
tograf. Anastasia Glezos a indicat 
cinematograful, strada și numărul 
clădirii unde se află cinematogra
ful și filmul care a rulat. Mama 
lui Glezos a declarat că de dimi
neață pînă în seara zilei de 17 au
gust Glezos s-a aflat la Rafina. 
Președintele instanței ieșindu-și 
din fire din cauza noilor date 
cară infirmă acuzațiile împotriva 
lui Glezos, a încercat să pună la 
îndoială importanța acestor decla
rații întrucît ele au fost făcute de 
rudele lui Glezos.

Fruntașii vieții publice din Gre
cia, care au depus în favoarea 
lui Glezos, au subliniat din nou 
că fiecare gînd al lui Glezos, fie
care faptă a lui au fost pătrunse 
de grija pentru poporul Greciei. 
Marți au făcut depoziții tovarășii 
de muncă .al lui Glezos din parti
dul EDA, N. Kițikis, V. Avghe- 
ropulos, I. Papadimitriu, membri 
ai Comitetului administrativ al 
EDA și alții, ziariști, deputați din 
partea partidului E^DA. El au vor
bit daspre înalta ținută morală a 
lui Glezos, despre devotamentul 
lui nețărmurit față de poporul 
grec, despre încrederea pe care

l-o acordă partidul EDA, care se 
bucură de dragostea poporului 
grec.

Interogarea acuzaților începută 
miercuri de președintele instanței, 
de membrii completului de jude
cată și de procuror, demonstrează 
în mod limpede încotro țintește 
noua lor manevră. Intrucît 
stanța nu are dovezi concrete 
acuzații s-ar fi îndeletnicit 
„spionajul“, acuzațiile ce li 
aduc se bazează pe afirmația 
Partidul Comunist din Grecia este 
„o organizație de spionaj“. In 
condițiile unei asemenea „baze ju
ridice“, Tribunalul militar consi
deră că este suficient să stabi
lească că, cutare sau cutare acu
zat este comunist pentru a-1 acuza 
în mod arbitrar de „spionaj“, ln- 
tr-o asemenea situație orice con
tact cu acuzatul devine „o dovadă 
de complicitate la spionaj“.

Autoritățile grecești intensifică 
ofensiva împotriva opiniei publice 
din Grecia care ia atitudine în 
apărarea lui Glezos și a celorlalți 
patrioți.

Marți a fost arestat Sawas 
Stamatiadis, membru al Comite
tului administrativ al EDA, care 
este amenințat cu deportarea.

Președintele EDA, Passalidis a

adresat primului ministru, mi-i 
niștrilor de Interne și de Justiție, 
liderilor partidelor politice o telee 
gramă în care protestează împo
triva arestării lui Savvas Stama- 
tiadis și cere punerea lui în li- 
bertate.

-----e-----
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Presa italiană 

despre relațiile 
economice cu R. P. R.

în lumea. eapitalută
Germania occidentală:

Cresc prețurile
BONN 15. (Agerpres). — In 

Germania occidentală situația oa
menilor muncii se înrăutățește 
continuu. Numai din anul 1957 și 
pînă în prezent au avut loc peste 
147 de majorări generale de pre
țuri.

In paginile presei vest-germane 
se pot citi tot mai des titluri ca s 
„Un nou val de sporire a prețu
rilor" (Der Abend“) sau „Prețu
rile continuă să crească" („Der 
Kurier“). Chiriile au crescut cu 
25 la sută, iar costul la alimenta
ția cu gaze cu 15 la sută.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" 
scrie dă se anunță o eventuală 
majorare a prețurilor la energia 
electrică. Ziarul „Die Welt" anun
ță că potrivit acordului realizat 
Intre societățile carbonifere și cele 
petrolifere și Ministerul Econo
miei R. F. Germane, prețurile la

lichid se vor macombustibilul 
jora în medie cu 4 la sută.

Revista cercurilor financiare 
vest-germane „Handelsblatt“ care 
apare la Düsseldorf, scrie că „față 
de anul 1950, puterea de cumpă
rare a mărcii vest-germane s-a 
redus cu 40 la sută in anul 1959“.

Turcia: Sporește 
șomajul

ANKARA 15 (Agerpres). — 
Referindu-se la situația economi
că din Turcia corespondentul a- 
genției Associafed Press scrie: 
„In cursul ultimelor zece luni 
costul vieții a crescut cu încă 35 
la sută. O statistică necf.cială 
apreciază nivelul prețurilor din 
luna iunie de 235 față de 100 în 
ianuarie 1952“.

In luna iunie prațurile la căr
bune precum și tarifele poștale, 
telefonice 
cu 50 la

și telegrafice au crescut 
sută și chiar mai mult.

500.000 muncitori americani
90 la sută

în grevă
WASHINGTON 

preș). —
La miezul nopții 

iulie a inceput in Statele

din industria siderurgică a S.U.A. 
este paralizată

15 (Ager-

de 14 spre 15 
__ ... ‘ Unite 

greva muncitorilor din întreprin
derile siderurgice, declanșată de 
Sindicatul unit al oțelarilor în 
urma refuzului cercurilor patrona
le de a satisface revendicările cu 
privire la încheierea unor noi con
tracte colective. Greva — pe care 
agenția Associated Press o consi
deră ca „UNUL DIN CELE MA'l 
GRAVE CONFLICTE SOCIALE 
DIN ISTORIA STATELOR UNI
TE" — este efectivă pe întregul 
teritoriu al Statelor Unite, parali- 
zind — după aprecierile agenției 
United Press International — 90 
la sută din industria siderurgică 
americană. Numărul total al gre
viștilor trece de 500.000.

Greva a început — subliniază 
agențiile de presă — după ce tra
tativele „de ultimă oră“ duse între 
reprezentanții Sindicatului unit al 
oțelarilor și reprezentanții princi
palelor corporații ale S.U.A. au 
eșuat. Muncitorii nu au dat curs 
recomandării președintelui Eisen
hower, de a continua tratati
vele. Intr-o declarație făcută pre
sei cu cîteva clipe înainte 
de începerea grevei, David 
MacDonald, președintele Sindi
catului unit ai oțelarilor, a 
subliniat că răspunderea pentru o- 
prirea lucrului în oțelăriile ameri
cane revine cercurilor patronale. 
„Marile companii sînt cele care au 
oprit lucrul în industria oțelului 
pentru a-și apăra interesele egois
te“, — a spus MacDonald.

David 
președintele Sindi- 

ai oțelarilor,

Intr-o analiză a cauzelor acestei 
greve, pe care o consideră de ase
menea ca una din cele mai impor
tante din istoria contemporană a 
S.U.A., agenția France Presse 
subliniază : „Conflictul social care 
a izbucnit marți la miezul nopții 
este cel mai spectaculos din ce.e 
provocate de automatizare in lu
mea occidentală de la sfirșitul 
celui de-al doilea război mondial“. 
Industria siderurgică americană, 
scrie agenția, este cea care s-a 
resimțit ce! mai serios in această 
privință. In acest domeniu munci
torilor le este tot mai greu să aibă 
40 de ore de muncă asigurate pe 
săptămînă, în timp ce profiturile 
și dividendele patronilor ating ni
veluri record“.

Refuzul de a satisface revendi
cările sindicatelor reprezintă atît 
o încercare de a apăra aceste pro
fituri cît și o încercare de a res- 
trînge drepturile sindicatelor. 
,.Tocmai această slăbire a meca
nismului lor de apărare împotriva 
efectelor automatizării, scrie Fran
ce Presse, este ceea ce au refuzat 
să accepte sindicatele".

Odată greva începută, scria 
marți noaptea agenția Associated 
Press, „efectele ei se vor extinde 
cu repeziciune și în alte industrii“. 
Iar United Press International 
scrie că. „este de așteptat ca greva 
să imobilizeze încă un milion de 
muncitori în ramurile industriale 
care depind de oțel, industria de 
automobile numărîndu-se printre 
cele care va avea de suferit mai 
tîrziu“.
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In luna iunie s-au majorat cu 
la sută prețul la făină și cu 
la sută prețul la pîine.

Ghiunaltal, președintele Orga
nizației din Istanbul al Partidu
lui popular republican, a denumit 
anul 1959 „an al creșterii prețu
rilor“. Așa după cum relatează 
ziarul „Gumliuriyet" indicele cos
tului vieții din Istanbul a crescut 
anul acesta cu 21 la sută în com
parație cu anul trecut.

Prosa turcă publică zilnic știri 
despre noi concedieri de munci
tori. Ziarul „Aksan“ anunță că 
din întreprinderile industriei texti
le, industrial cauciucului și in
dustriei tutunului au fost conce
diate în ultimul timp 7.160 de 
persoane.

Se prevede că continuarea cri
zei în industria textilă va duce 
la noi concedieri de muncitori din 
această ramură care vor atinge 
cifra de 35.000—40.000 de per
soane.

Brazilia: Foamete în 
rîndul oamenilor 

muncii
RIO DE JANE1RO 15 (Ager

pres). — Lumea întreagă a fost 
Zguduită de știrile provenind din 
nordul Braziliei care anunțau ac
țiunile pline de mînie ale țăra
nilor înfometați din Nord-estul 
Braziliei. In Brazilia care este o 
țară agrară, 80 la sută din popu
lația satelor (mai mult de 40 mi
lioane de oameni) nu dețin nici 
un fel de pămint și trăiesc in con
diții înspăimântătoare.

Anul acesta din cauza crizei fi
nanciare au fost oprite orice lu
crări publice, ceea ce a aruncat 
pe drumuri circa 30.000 de munci
tori numai in regiunile de nord- 
est ale țării.

Comercianții refuzînd să mai 
vîndă pe credit muncitorilor și 
țăranilor înfometați, numeroase 
magazine alimentare au fost luate 
cu asalt. Sate întregi au căzut 
în stăpinirea țăranilor „despe- 
rados" care au devastat totul, ar
mata trebuind să intervină în mai 
multe rînduri.

Spania: Bîntuie inflația
MADRID 15 (Agerpres). — Un 

studiu recent făcut de Camera de 
Comerț din Madrid, arată că pu
terea de cumpărare a oamenilor 
muncii din Spania a scăzut cata
strofal. Prețurile au atins un nivel 
extrem de ridicat. La o serie de 
produse de primă necesitate, con- 
stithind baza alimentației munci
torilor, se constată creșterile 
prețuri cele mai mari.

In Spania bîntuie inflația, 
decurs de trei ani costul vieții s-a 
scumpit cu 40 la sută. La aceasta 
se. mai adaugă faptul că femeile 
primesc la o muncă egală, un sa
lariu cu 20-46 la sută mai mic 
decît bărbații.
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ATENA 15 (Agerpres). — Opi

nia publică din Grecia a aflat cu 
indignare că ordinul cu privire la 
punerea în libertate a criminalu
lui de război hitlerist Kolves, a 
fost emis de adjunctul ministrului 
Afacerilor Interne al Greciei, Ka- 
landzis, care este totodată princi
palul organizator al înscenării 
procesului împotriva lui Manolis 
Glezos și celorlalți democrați.

Polițistul Vasilakis, care lucrean 
ză la serviciul de control al pa
șapoartelor în portul Pireu și care 
a arestat personal pe criminalul 
de război Kolves, cînd acesta a 
încercat să părăsească Grecia, a 
declarat sub prestare de jurămînt, 
că a primit ordin telefonic din 
partea lui Kalandzis, transmis 
prin secretarul acestuia, de a-1 
elibera pe Kolves. Neputînd crede 
ceea ce a auzit la telefon, Vasi
lakis a obținut legătura telefonică 
direct cu Kalandzis, care i-a cons 
firmat acest ordin. ;

Presa occidentală recunoaște 
eșecul înscenării judiciare de la Atena

PARIS 15 (Agerpres). —
„Deși procesul împotriva lui 

Glezos continuă, scrie ziarul fran
cez „COMBAT“ din 14 iulie, TOA
TA LUMEA ESTE CONVINSA 
DE PRĂBUȘIREA ACTULUI DE 
ACUZARE".

Mărturiile soților Dolianitis, care 
au declarat că în casa lor nu a 
avut Ioc nici o întîlnire a lui Gle
zos cu Colianis, scrie „Combat“, 
au produs efectul exploziei unei 
bombe care a prefăcut in scrum 
actul de acuzare.

Ziarul subliniază că o serie de 
personalități remarcabile, care au 
fost audiate în instanță ca mar
tori, au dat o înaltă apreciere ca
lităților morale și patriotismului 
lui Glezos și a celorlalți acuzați 
și au declarat că acuzația de spio
naj este o calomnie.

★
BONN 15 (Agerpres). —
Ziarul vestgerman „SÜDDEUT

SCHE ZEITUNG“ a publicat la 
14 iulie o corespondență din Ate
na cu privire la procesul intentat

lui Manolis Glezos și tovarășilor! 
săi. ,,Süddeutsche Zeitung“, arată 
că apărătorii acuzaților au dove-j 
dit în pledoariile lor incompetența 
Tribunalului militar de a judeca 
procesul lui M. Glezos și au cerut 
strămutarea lui la un tribunal or
dinar. ZIARUL CONSTATA DE 
ASEMENEA DEPLINA NESERIO
ZITATE A ACUZAȚIILOR ADU
SE LUI GLEZOS ȘI TOVARĂ
ȘILOR SĂI.

ȘI TOVARA-

ROMA 15 (Agerpras). — Zia
rul italian „II Paese Sera“ din 13 
iulie a.c. a 
pe marginea 
unui redactor 
iov. Mihai

central al
Romîniei 

în special 
chimice,

publicat un articol 
interviului acordat 
al ziarului de către 
Florescu, ministrul

Industriei Petrolului și Chimiei.
Arătînd că obiectivul 

planului economic al 
este industrîalizarea și 
dezvoltarea industriei
ziarul subliniază că aceasta cre
ează condiții favorabile dezvoltă
rii relațiilor economice romîno- 
i tallene.

Ziarul „LI Giorno“ din 14 iulie 
a.c. redă interviul acordat de tov. 
Mihai Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului, cu privire la dez
voltarea industriei noastre petro
lifere și chimice și posibilitățile 
schimburilor economice 
Romina și Italia.

—•--
dintre

Festivitățile 
de la Bagdad

BAGDAD 15. — Trimisul special 
Agerpres Al. Gheorghiu transmite :

Marți seara au continuat festi
vitățile prilejuite de sărbătorirea 
unui an de la revoluția din Irak. 
La ora 20, în prezența mem
brilor guvernului, primul ministru 
Kassem a inaugurat moscheea Al. 
Djumhuria din Bagdad. Au fost 
prezente și delegațiile guverna
mentale străine.

Pe strada Sadun, unde se gă
sește moscheea, zeci de mii de 
oameni au salutat delegațiile. De
legația rornînă a fost obiectul 
unei entuziaste manifestații de 
simpatie din partea populației. 
Cînd au aflat că în mașini se află 
delegația rornînă, mii de oameni 
aflați pe parcurs au oorit mașini
le pentru a strînge mîinile dele- 
gaților, ovaționînd îndelung pentru 
prietenia dintre R. P. 
Irak.

După citirea cîtorva 
Coran, a luat cuvîntul 
nistru Kassem, care 
moscheea deschisă.

Asistența a plecat apoi la monu
mentul soldatului necunoscut, aflat 
pe strada Sadun.

La colegiul militar a avut loc 
apoi o ceremonie consacrată noii 
promoții de sublocotenenți, în pre
zența generalului Kassem, a mem
brilor guvernului, a delegațiilor 
străine și reprezentanților armatei. 
Generalul Kassem a rostit o amplă 
cuvîntare.

Rornînă și

versete din 
primul mi- 
a declarat

Primii padicipanți 
au sosit

Solii tineretului brazilian
id Viena

VIENA 15 (Agerpres). - Pe 
străzile Vienei se pot vedea din 
zi în zi tot mai multe costume na
ționale din India, Africa Occiden
tală, Columbia și o serie de alte 
țări. La Viena sosesc primele gru
puri de participanți la Festivalul 
Mondial al Tineretului. Locuitorii 
capitalei își întîmpină oaspeții cu 
căldură și simpatie. Comitetul de 
pregătire face ultimele pregătiri 
în vederea întimpinării delegații
lor naționale care se află pe drum. 
Zilnic sosesc în capitala Austriei 
corespondenți din diferite țări. La 
centrul de presă al Festivalului 
s-au și anunțat aproape 250 
ziariști din străinătate.

Deputatul ceylonez Tennkun 
remis Comitetului de pregătire
mesaj din partea primului minis
tru al Ceylonului, Bandaranaike. 
Șeful guvernului Ceylonului sub
liniază în acest mesaj rolul uriaș 
al Festivalului în ce privește in
staurarea păcii și prieteniei între 
popoare și urează mari succese 
Festivalului.

In umbrosul parc popular Pra-

MONTEVIDEO 15 (Agerpres). 
— După cum anunță săptămâna
lul „Nuovos Ruraos“, tineretul din 
Brazilia va fi reprezentat pe scară 
largă la cel de-ail VII-ku Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților. Peste 100 de tineri și tinere 
din Sao-Paulo, Pernambuco, Goas, 
Alagoas și alte state au și plecat 
cu vaporul spre Viena. Numeroși 
tineri, printre care 20 de depu- 
tați ai adunărilor legislative ale 
statelor, au plecat spre Festival 
cu avionul. Ziarul scrie că la cel 
de-al Vll-lea Festival al Tineretu
lui vor lua parte peste 200 de ti
neri și tinere din Brazilia.

de

a
un

ter a fost amenajat un cartier în
treg de corturi trimise de tinere
tul cehoslovac. Aici s-au terminat 
pregătirile pentru cazarea a peste 
1000 de tinere din diferite țări ale 
lumii.

Pe străzile orașului, placarde și 
afișe anunță programele artistice 
și sportive, diferitele concursuri 
și discuții care vor avea loc în 
timpul festivalului.

Biletele pentru deschiderea fes
tivalului, care va avea loc la 26 
iulie la Stadionul Central, au 
fost puse în vînzare.

linern
în drum spre Viena

NAHODKA 15 (A- 
gerpres). TASS trans
mite .- La 14 iulie au 
sosit l'a Nahodka cu 
motonava „Tobolsk“ 
cei 149 de membri 
ai delegației japone
ze la cel de-al Vll- 
lea Festival Mondial 
al Tineretului și Stu
denților de la Viena-

Trimișii Japoniei

japonezi

orrme- 
so vis

au în- 
deo-

au fost salutați de 
reprezentanții 
nilor muncii 
tici.

Cei prezenți 
tîmpinat cu o
sebită căldură pe Ka- 
rasima Kadzuko, care 
a suferit de pe urma 
bombardamentului a- 
tomic de la Hiro- 
șima.

Ea a declarat că

va chema tineretul de 
pretutindeni la lup
ta pentru interzicerea 
armei atomice și cu 
hidrogen.

Mitingul care a fost 
organizat in piața 
portului a constituit 
o demonstrație a uni
tății tineretului so
vietic și japonez în 
lupta pentru pace și 
prietenie.

Adunări în Capitală 
și în țară

Pe măsură ce în dezbaterile pro
cesului de la Tribunalul militar 
d.n Atena se dovedește tot mai 
mult netemeinicia acuzațiilor aduse 
lui Manolis Glezos și celorlalți pa- 
trioți greci, crește indignarea oa
menilor cinstiți de pretutindeni 
față de această înscenare.

„De șase zile Tribunalul militar 
din Atena, cu concursul poliției po
litice grecești, încearcă să prezin
te dovezi prin care să acuze de 
spionaj pe patrioții greci“, a spus 
muncitoarea Voica Antipa la mi
tingul care a avut loc miercuri 
după-amiază la I ' , 
„Industria Optică Rornînă' 
CAPITALA. „Dar c..........
asemenea dovezi, i 
temei nici acuzarea îndreptată 
împotriva acestor luptători pentru 
cauza păcii și democrației; de 
aceea noi Cerem în același glas cu 
poporul grec, cu milioanele de oa
meni cinstiți din lumea întreagă 
eliberarea neîntirziată a lui Ma
nolis Glezos și a celorlalți luptă
tori pentru apărarea libertății și 
independenței naționale a Greciei“.

Participanții la miting au apro
bat o moțiune adresată Ambasadei 
Greciei la București, prin care cer 
ca Manolis Glezos și ceilalți pa- 
tnoți greci să fie redați neîntîr- 
ziat poporului lor pentru ale cărui 
idealuri luptă.

★
In întreprinderile și instituțiile 

din regiunea IAȘI oamenii mun
cii continuă, în cadrul adunărilor 
ce au loc, să-și exprime indignarea 
împotriva acțiunii judiciare fără 
nici un temei împotriva eroului na
țional al Greciei, Manolis Glezos. 
Cuvintele „libertate lui Manolis 
Glezos“ răsună pretutindeni. La a- 
dunarea salariaților Direcției re
gionale P.T.T.R. Iași printre cei 
care au luat cuvîntul a fost șî 
Constantin Țibulcă. „înscenarea 
judiciară pusă la cale de autori
tățile grecești împotriva lui Mano
lis Glezos, eroul poporului grec, a 
spus el, este o acțiune condamna
tă de toți oamenii cinstiți din Gre
cia și din întreaga lume. Glezos 
este acuzat fără nici un temei. 
Acuzațiile mincinoase pentru care 
a fost adus în fața tribunalului mi
litar și pentru care este judecat în 
baza unei legi fasciste au fost 
spulberate. Adevărul a ieșit la lu
mină. Cerem să i se redea liber
tatea lui Glezos !“.

(Agerpres), j

întreprinderea 
" î“ din 
cum nu există 
nu poate avea

Universul își dezvăluie tainele
MOSCOVA 15 (Agerpres). — maximă din apropierea Pămîntului 

TASS transmite : Ziarele „Pravda" 
și „Izvestia“ din 15 iulie publică 
pe cite două pagini sub titlul co
mun „Universul își dezvăluie tai
nele" rezultatele experiențelor efec
tuate cu ajutorul sateliților artifi
ciali ai Pămîntului și al rachetei 
cosmice lansate de U.R.S.S. Re
zultatele acestor experiențe sînt 
expuse în conformitate cu materia
lele conținute în referatul prezen
tat de Aleksandr Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., în cadrul adunării gene
rale din martie a.c. a Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Pe baza datelor obținute cu aju
torul rachetei cosmice lansate în 
U.R.S.S. la 2 ianuarie 1959 s-a a- 
jurts la concluzia că in spațiul in
terplanetar razele cosmice nu pot 
avea o influență catastrofală asu
pra organismelor viitorilor astro
nauti. Acest lucru este valabil în 
condițiile unei stări relativ liniștite 
a cosmosului.

Se subliniază că lansarea sateli
ților și a radhetei cosmice a permis 
să se obțină rezultate de impor
tanță științifică fundamentală pen
tru cercetarea păturilor superioare 
ale atmosferei și a spațiului cos
mic.

In referat se avertizează că în- 
trucît In regiunea de iradiere

intensitatea acesteia este foarte 
mare, trebuie să se țină seama că 
atunci cînd nava cosmică trece 
prin apropierea planetei noastre și 
probabil și a altor planete corpul 
ei este bombardat de particule ra
pide. Aceasta poate provoca fiin
țelor vii boala radiației.

Datele obținute arată că în așa- 
numita zonă exterioară a radia-

le este mică, ele sînt prinse într-o 
capcană magnetică. Pentru particu
lele încărcate o astfel de „capca
nă“ este cîmpul magnetic al Pă- 
mîntului.

Oamenii de știință sovietici con
sideră că în felul acesta exploziile 
atomice pot duce la infestarea a- 
celor regiuni ale Cosmosului care 
se află în apropierea Pămîntului.

Alexandr Nesmeianov consideră

Rezultatele experiențelor efectuate 
cu ajutorul sateliților artificiali 

ai Pămîntului și al rachetei cosmice 
lansate de U. R. S. S.

țieî sporite apărarea împotriva a- 
cestei radiații este posibilă, deși a- 
ceasta impune sporirea greutății 
navei cosmice.

S-a descoperit că Pămîntul și 
probabil și alte planete pot fi un 
izvor de raze ■ Roentgen.

Pe baza cercetării spațiului cos
mic cu ajutorul rachetelor și al 
sateliților s-a tras concluzia că 
dacă produsele exploziilor atomice 
vor ajunge la mari înălțimi, ele vor 
crea acolo fluxuri intense de par
ticule încărcate.

Intrucît energia acestor particu-

că în viitorul apropiat zborurile 
cosmice se vor- dezvolta în mai 
multe direcții. Una dintre aceste 
direcții o constituie zborurile sate
liților în apropierea Pămîntului, o 
altă direcție este soluționarea pro
blemelor in legătură cu zborurile 
spre Lună și valorificarea Lunii. 
Cea de-a treia direcție o constituie 
cercetarea spațiului din jurul 
Soarelui, a planetelor sistemului 
solar și zborurile spre alte pla
nete.

Acad. Nesmeianov a declarat că

se poate imagina pentru viitor, 
poate nu chiar un viitor atît de a- 
propiat, ca omul să zboare spre 
Lună, să aselenizeze și să revină 
pe Pămint. Nesmeianov subliniază 
că problema aselenizării unui apa
rat este destul de complexă. Difi
cultăți la fel de mari prezintă și 
sarcina decolării ulterioare de pe 
Lună și reinioarcerea pe Pămint.

Intr-un viitor și mai îndepărtat, 
în procesul de valorificare a Lunii 
poate apare ideea creării pe Lună 
a unei stațiuni speciale, asemănă
toare acelor stațiuni științifice care 
se organizează în regiunile greu 
accesibile de pe Pămint, de pildă 
în regiunile polare.

Se poate înlîmpla arată acad. 
Nesmeianov, ca proiecte care as
tăzi par cu totul fantastice și de 
nerealizat să se înfăptuiască con
siderabil mai rapid decît ne pu
tem închipui la prima vedere.

După ce constată că zborul omu
lui spre alte planete este o chestiu
ne de viitor, Alexandr Nesmeianov 
declară că ziua acestui zbor va 
veni, fără îndoială.

El își exprimă convingerea: „Noi 
toți vom fi martorii unor noi rea
lizări strălucite ale Uniunii Sovie
tice în domeniul cuceririi spațiului 
cosmic“.
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