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C O M U
In zilele de 3, 4 și 5 decembrie a c. a avut loc plenara lărgită 

a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.
In afară de membrii și membrii supleanți ai Comitetului 

Central, la plenară au luat parte: primii secretari și secretari 
cu problemele economice ai comitetelor regionale de partid, președinț i 
sfaturilor populare regionale, primi secretari ai unor comitete orășe
nești de partid, miniștri și adjuncți ai miniștrilor, șefi de secții și ad- 
juncți ai șefilor de secții ale Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin, secretarii Consiliului Central al Sindicatelor și pre
ședinți ai Corn tetelor centrale ale sindicatelor, secretarii -C.C- al 
II.T M., redactori responsabili ai unor ziare și publicații și alți acti
viști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești-

La primul punct al ordinei de zi, plenara a examinat proiectul 
planului de stat pe anul 1960. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,
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M i CAT
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, a făcut o expunere, prezentînd concluziile analizei făcute 
proiectului de plan de către Biroul Politic al Comitetului Central. 

In urma dezbaterilor, la care au luat parte numeroși vorbi
tori, plenara a aprobat expunerea făcută și sarcinile de plan pe anul 
1960 cu îmbunătățirile și completările corespunzătoare.

La al doilea punct al ordinei de zi, plenara a stabilit următoa
rele norme de reprezentare pentru alegerea delegaților la cel de al 
IlI-lea Congres al partidului, care va avea loc în primăvara anu
lui 1960:

— 1 delegat cu drept de vot deliberativ la 700 membri de 
partid;

— 1 delegat cu drept de vot consultativ Ia 700 candidați de
partid. j

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI GII. GHEORGHIU-DEJ
la plenara C. C. al P. M. R. din 3-5 decembrie a. c.
Tovarăși,

Plenara Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romin a fost con-

vocată pentru a examina 
planului de stat pe anul 1960. Sar
cinile pe care le prevede, ela-borate pe 
baza rezultatelor obținute pină acum

prolectul de oamenii muncii, vor fi incluse în 
planul economic de 6 ani, în curs 
de elaborare.

PLANUL PE 1959 VA Fi ÎNDEPLINIT Șl DEPĂȘIT

Reâlizările de piuă acurrt, și în 
mod deosebit din acest an, creează 
premizele necesare ca in 1960 activi
tatea economică să se desfășoare in 
condiții mai bune și să se atingă rit
muri mai înalte decit pină acum.

După toate datele, planul de stat 
pe anul 1959 va fi îndeplinit și de
pășit la indicii de bază — produc
te. productivitatea muncii, reducerea 
prețului de cost. Numeroase între
prinderi și-au îndeplinit și depășit 
încă de pe acum sarcinile de plan pe 
anul 1959.

Oamenii muncii au dst în primele 
13 luni peste plan 57.000 tone fontă; 
77 000 tone oîtI; 59.500 tone lami
nate finite pline ; 731 tone cupru ,* 
733 tractoare ; 69.100 rn.c. cherestea; 
pesta 4 milioane mp. țesături de 
bumbac și lînă, peste 1,4 milioane 
bucăți tricotaje, 552.000 perechi în
călțăminte, precum și alte produse.

Se îndeplinește cu succes sarcina de 
mare răspundere, aflată in centrul ac
tivității economice — mobilizarea de 
noi, rezerve materiale și financiare 
existente in întreprinderi, pentru spori
rea acumulărilor statului. Măsurile ho- 
tărite de Plenarele Comitetului nostru 
Central din noiembrie 1958 și iulie 
1959 au dat un rnare avînt inițiativei 
creatoare a maselor pentru utilizarea 
mai bună a capacităților de producție, 
pentru scurtarea termenelor de dare 
în funcțiune a noilor lucrări de inves
tiții, pentru economii de materii prime 
și materiale.

Răspunzind chemării partidului dea 
desfășura larg întrecerea socialistă 
pentru reducerea consumurilor speci-
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rice de materii prime, combustibil și 
energie, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din inlreaga țară și-au luat an
gajamentul să dea pină la sfirșitul a- 
nului economii peste pian de cca. un 
miliard lei.

In primele 10 luni, sarcinile prevă
zute de plenara Comitetului Central 
din noiembrie 1958 cu privire la reali
zarea de economii au fost îndeplinite 
și depășite. Potrivit datelor prelimi
nare, economiile peste plan pot a- 
junge, pînă la finele anului, la a- 
proape 1,5 miliarde lei.

Oamenii muncii au dovedit 
munca ior plină de abnegație și 
rezultatele obținute cit de mari
rezervele de care dispune economia 
națională. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Uzina „I Mai’ Plo- 
ești, care și-au luat angajamentul să 
realizeze economii peste plan in va
loare de 2.6 milioane lei. au obținut in 
primele 10 luni ale anului economii 
suplimentare de 5.3 milioane lei. La în
treprinderea „Steagul Roșu“ din Orașul 
Stalin, față de un angajament privind 
economii de 16.9 milioane lei, s-au 
realizat in 10 luni 12.6 milioane lei. 
la Uzinele Metalurgice Tirgoviște, le 
un angajament de 3 milioane lei 
realizat 8.3 milioane lei.

Cele mai bune rezultate le-au 
nut întreprinderile industriale 
cadrul următoarelor ministere :

întreprinderile din cadrul Ministe
rului Industriei Grele, care au realizat 
în primele 10 luni a'e anului economii 
peste plan de 396 milioane lei. Minis
terul Industriei Petrolului și Chimiei 
— economii peste plan de 170 milioa-
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ne lei; Ministerul Construcțiilor, In
dustriei Materialelor de Construcții și 
Industrializării l emnului 107 milioa
ne lei . Ministerul Industriei Bunuri
lor de Consum 198 milioane lei . De
partamentul Silviculturii 87 milioane 
lei.

Toate acestea dovedesc deplina jus
tețe a măsurilor hotărite de plenarele 
Comitetului Central din noiembrie 
1958 și iulie 1959 cu privire la îmbu
nătățirea activității economice, accele
rarea ritmului de dezvoltare a econo
miei și valorificarea mai intensă a re
zervelor materiale și bănești, precum 
și la creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Un ro’i însemnat în înfăptuirea aces
tor măsuri l-au avut organele și or
ganizațiile de partid care s-au ocupat 
în acest an mult mai temeinic de pro
blemele concrete ale economiei.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești de partid, cu sprijinul acti
vului format din muncitori fruntași, 
ingineri, tehnicieni, economiș'i au 
identificat și pus în valoare -însem
nate rezerve de capacități de produc
ție, de materii prime pentru sporirea 
producției industriale și agricole, a 
volumului construcțiilor de locuințe și 
drumuri, pentru creșterea economiilor 
și acumulărilor statului.

Anul acesta G.A S.-urile au depășit 
sarcinile planificate la livrările către 
stat de grîu, porumb și alte produse 
agricole, obținind și scăderea prețu
lui lor de cost. Acesta este un rezul
tat îmbucurător al străduințelor de
puse de muncitorii, agronomii, zooteh- 
nicienii din G A S.-uri sub conducerea 
organizațiilor de partid.

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE Șl AGRICOLE ÎN 1960

Proiectul planului de stat pe anul 
1960 intocmit de Comitetul de Stat al 
Planificării pe baza directivelor con
ducerii partidului prevede creșterea 
într-o măsură însemnată a producției 
industriale și agricole, mărirea volu
mului desfacerilor de mărfuri prin co
merțul socialist și creșterea număru
lui de muncitori, ingineri, tehnicieni 
ocupați in economia națională.

Venitul național va crește cu 
12,5% față de 1759 ; fondul de acu 
mulare va reprezenta aproximativ o 
cincime, iar fondul de consum circa 
patru cincimi. Repartiția judicioasă a 
venitului național se reflectă în creș
terea însemnată a investițiilor pentru 
anul 1960, precum și in aplicarea mai 
departe a măsurilor de îmbunătățire a 
nivelului de trai prevăzute de Plena
ra C.C. ăl P.M R din iulie a c.

Din totalul investițiilor indus
triale — care reprezintă 59<1/n din 
volumul investițiilor — aproape 4/5 
vor fl destinate dezvoltării ramurilor 
de bază ale economiei naționale și 
anume: cca. 39% penlru mdus'ria ener
getică și a combustibilului, cca. 19% 
pentru siderurgie, metalurgie neferoasă 
și industria constructoare de mașini și 
21 % pentru industria chimică, a celu
lozei și prelucrării cauciucului.

Se prevede punerea 
cursul anului 

capacități

„24 Ianuarie" Ploești, toate aparținînd 
Ministerului Industriei Grele. Aseme
nea cazuri se găsesc și la alte mini
stere și sfaturi populare.

Buna întreținere a mașinilor și uti
lajelor, construcțiilor și clădirilor, ca 
și efectuarea la timp și în bune con
diții a reparațiilor curente și mijlocii 
trebuie să se afle în centrul preocupă
rilor ministerelor, direcțiilor generale, 
conducerilor de întreprinderi. Printr-o 
mai bună întreținere, poate fi mărită 
durata de exploatare a utilajelor, con
strucțiilor și mai ales a clădirilor, fără 
a se recurge la reparații capitale.

Adeseori în loc ca lucrările de în
treținere și reparațiile curente să fie 
executate in contul cheltuielilor de 
producție, cum este și normal, se re
curge la cheltuirea unor fonduri im
portante destinate reparațiilor capi
tale.

Volumul de lucrări pentru repara
ții capitala de construcții trebuie să 
fie limitat în special la acele 
construcții care, prin natura ex
ploatării lor necesită rocondiționărl 
de xidării și construcții metalice, 
cum ar fi cazul cuptoarelor supuse fo
cului continuu și altele.

înlăturarea lipsurilor In legătură 
cu planificarea șl finanțarea in
vestițiilor sub limită și a repara
țiilor capitale va trebui să ducă la 
folosirea cu mult mai eficientă de
cît pînă In prezent e fondurilor de 
care dispune economia națională șl 
să contribuie la accelerarea dez
voltării producției și la creșterea 
venitului național.

Biroul Politic al C.C al P.M.R. con
sideră că resursele suplimentare, re
zultata din aplicarea măsurilor cu 
privire la reparațiile capitale, tre
buia să fie destinate investițiilor. In 
felul atesta volumul investițiilor pe 
anul 1960 va fi de 25,5 miliarde lei.

O pirte a fondurilor suplimentare 
trebuie folosită pentru accelerarea lu
crărilor ne șantierele de construcții, 
pentru scurtarea termenelor de punere 
in funcțiune a unor obiective imi or- 
tanle ca de exemplu : Uzina de sodă 
Govora, marele Combinat petrochimic 
Borzești. noi cuptoare la oțelăria 
Martin de la Hunedoara, dezvoltarea 
filaturii „Constantin Ivănuș“ din re
giunea Ploești.

O altă parte a fondurilor suplimen
tare va fi destinată dotării cu utilaje a 
industriei construcțiilor de mașini și a 
industriei construcțiilor precum și pen
tru începerea lucrărilor la unele noi 
obiective industriale, cum sînti com
binatul chimic de la Craiova, o secție 
de tuburi de scurgere la Călan, dezvol
tarea fabricilor de ciment Bicaz și 
Turda, a fabricii de geamuri la Scăeni, 
șase noi complexe pentru industriali« 
zarea lemnului, o nouă fabrică de za
hăr, o fabrică de ulei, trei instalații de 
vinificare, reutilarea și modernizarea 
a șase fabrici de conserve de legume și 
fructe.

Grele a început construcția turnătoriei 
de fontă de la Uzina ..Vasile Roaită“ 
din București, în valoare de circa 8 
milidane lei folosind fondurile de in
vestiții sub limită. La fel a procedat 
acest minister și cu lucrările penlru 
dezvoltarea bazelor proprii de desfa
cere de la iași și Orașul Stalin. care 
au costat fiecare în parte aproape 5 
niilioane lei.

Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei a începui să construiască în 
1958 din investiții sub limită un cup
tor de calchiat șrot la fabrica de la 
Mărășești, cheltuind în acel an 1.7 mi
lioane lei pentru ca în anul 1959 
să constate că lucrarea costă 4 5 
milioane lei. Același minister a în
ceput tot în 1958 o lucrare în valoa
re de 1,8 milioane lei pentru cons
truirea unei anexe cu laboratoare la 
Institutul de Cercetări Foraje Extracție 
de la Cinmiha, fără să ceară aprobarea 
Consiliului de Miniștri, deși lucrarea 
era peste limită — și abia ulterior a 
cerut aprobarea Consiliului de Miniștri.

In același mod a procedat și Mini
sterul Industriei Bunurilor de Consum 
cu dezvoltare fabricii de calapoade 
Lugoj. Ministerul Irarisporturilor și 
Telecomunicațiilor cu lucrarea de ca
blare a liniilor telefonice pe traseul 
Tg. Jiu — Petroșani, lucrare in valoare 
de 10 milioane lei.

In suma globală pentru investițiile 
sub limită se prevăd și lonilun din care 
ministerele trebuie să-și procure utila ie 
din ’țară și din import. Unele ministere 
și sfaturi populare nu exercită insă un 
control prealabil și amănunțit asupra 
acestor cheltuieli.

Proiectul de plan pe 1960 prevede 
o creștere a volumului lucrărilor pen
tru activitatea de cercetări geologice 
cu circa 18% față de anul 1959. 
Aceste lucrări se finanțează in cea 
mai mare parte din investițiile sub 
limită.

La majoritatea substanțelor mine
rale utile, rezervele preliminate pen
tru sfirșitul anului 1959 «u crescut 
simțitor. Este necesar să se ia măsuri 
pentru a îmbunătăți organizarea cer
cetării sistematice a subsolului țării 
noastre, a ridica rezultatele cercetări
lor geologice la nivelul eforturilor fi
nanciare făcute de stat în acest sec
tor, a înlătura risipa de materiale și 
fonduri bănești care face să crească 
costul lucrărilor.

Deoarece in prezent mai multe de
partamente execută activități de cer
cetare geologică, este necesară o 
coordonare competentă de către Comi
tetul Geologic a tuturor acestor acti
vități.

O altă sursă de economisire a fon
durilor de investiții este îmbunătățirea 
activității în sectorul zootehnic al 
gospodăriilor de stat.

S-a dovedit necorespunzătoare me
toda folosită în prezent, prin care fi
nanțarea cheltuielilor pentru creșterea 
animalelor pină la intrarea lor în 
turma de bază este suportată din 
fondurile de investiții ale statului, in 
cadrul lucrărilor „sub limită".

Unele gospodării agricole de stat 
transferă costuri de producție asupra 
cheltuielilor de finanțare a șeptelului, 
deci asupra fondurilor de investiții ale 
statului. In condițiile arătate mai sus, 
investițiile statului devin o sursă de 
acoperire a cazurilor de risipă și ne- 
pricejere in organizarea producției, in 
loc să fie folosite pentru lărgirea 
producției și micșorarea prețului de 
cost.

La deficiențele arătate au contribuit 
și modul în care s-au făcut planifica
rea și aprobarea investițiilor sub li
mită, cît și lipsa de exigență din par
tea băncilor finanțatoare, care au ac
ceptat să finanțeze lucrări sub limită 
pe bază de documentații parțiale, deși 
încă din 1957 Consiliul de Miniștri a 
hotărît ca investițiile sub limită să fie 
admise la finanțare numai dacă au do
cumentația tehnică întocmită pentru 
întreaga lucrare. Dacă această dispo
ziție ar fi fost aplicată riguros, s-ar 
fi evitat in mare măsură începerea de 
lucrări peste limită din fondurile de 
investiții sub limită De asemenea, or
ganele bancare nu au exercitat un 
control corespunzător In ce privește 
necesitatea, oportumtatea șj eficiența 
investițiilor sub limită.

Din analiza modului de folosire a 
fondului de investiții sub limită re
zultă necesitatea nominalizării prin 
pian a lucrărilor de construcții, foraj, 
instalații de transport forestier, meca
nizarea agriculturii, dotarea cu mate
rial rulant, utilaie și alte obiective și 
acțiuni importante.

Un alt domeniu în care se manifestă 
încă unele deficiențe în folosirea fon
durilor bănești și materiale îl consti
tuie reparațiile capitale. Această ac
tivitate importantă nu a fost oină a- 
cum încadrată intr-un sistem organi
zatoric unitar, incit să se asigure rea
lizarea lucrărilor cu eforturi materiale 
și bănești cît mai mici.

Nu de ouțit e ori ministe ele iolose« 
fondurile peutru 'eparații ca.i taie î» 
scopul construirii unor clădiri care au 
caracter de investiții — de pildă hala 
cuptoarelor Diesel la Reș'ța. 'urnătoriă 
de fontă cenușie la Victoria Cătai', 
hala atelierului mecanic de la uzinele 
„Strungul“ Orașul Stalin, hala de 
montaj și atelier mecanic la uzinele

cinematografe și alte construcții so- 
cial-culturale.

Sarcinile dezvoltării economiei na
ționale în 1960 oglindesc orientarea 
justă trasată de conducerea par-tidu- 
lui în legătură cu concentrarea efor
turilor materiale și bănești spre creș
terea raț idă a producției industriale 
Și agricole, spre ridicarea productivi
tății muncii și scăderea prețului de 
cost în toate ramurile economiei — 
baza îmbunătățirii neîncetate a nive
lului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii de Ia orișe și sate.

Munca^ de planificare economică s a 
îmbunătățit simțitor ca urmare a întă
ririi continue a conducerii de către 
partid a economiei.

In acest an activitatea desfășurată de 
Comitetul de Stat al Planificării s-a 
îmbunătățit — pe baza analizării apro
fundate a diferitelor laturi ale econo
miei naționale, a legării tot mai strir.se 
de problemele vii, concrete, ale econo
miei, precum și a colaborării între 
C.S.P., ministere, direcții generale. în
treprinderi și sfaturi populare.

Un rol important în elaborarea sar
cinilor de dezvoltare a economiei na
ționale pe anul 1960 l-au avut studiile 
și lucrările întocmite pe baza indicații
lor conducerii partidului pentru planul 
economic pe 6 ani; acestea au dat o 
perspectivă mai largă și au creat posi
bilitatea să se stabilească soluții eco
nomice mai eficiente.

Comisiile de ramură și comisiile 
economice regionale, formate pentru 
elaborarea planului de perspectivă, au 
adus, prin propunerile lor. o contribu
ție importantă în stabilirea ritmurilor 
înalte de dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 1960.

Cu toate îmbunătățirile care au avut 
loc în munca aparatului C.S.P. și a 
ministerelor ca urmare a criticilor fă
cute de Plenara CC. din noiembrie 
1958 — totuși și în acest an s au ma
nifestat unele lipsuri, pe parcursul în
deplinirii planului pe 1959 și stabilirii 
sarcinilor de plan pe anul 1960.

O deficiență care continuă să se ma
nifeste din partea unor departamente 
și direcții generale o constituie lipsa 
de preocupare pentru descoperirea și 
valorificarea mai intensă a rezervelor 
interne din întreprinderi, pentru folosi
rea rațională a capacităților de produc
ție existente; unele departamente și 

«direcții generale au tendința de a men
ține indici scăzuți în folosirea unor uti
laje și agregate, propun sarcini de 
creștere a producției care nu țin sea
ma de continua modernizare și îmbu
nătățire a procesului de producție, de 
elanul constructiv și creșterea nivelu
lui tehnic al muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor. Unii cpnducători de de
partamente și direcții generale au pro
pus sarcini de producție sub posibili
tățile reale ale întreprinderilor, pre- 
tinzînd însă investiții mai mari în ra
port cu propunerile C.S.P. și cu mult 
peste posibililățile economiei.

Astfel de fenomene pe care le întîl- 
nirn la întocmirea planului dovedesc 
că mai sînf cadre de răspundere in mi
nistere care nu se comportă ca adevă- 
rați conducători și buni gospodari, cart 
nu privesc interesele generale ale eco
nomiei de pe poziția de oameni de stat. 
Ei urmăresc într-o măsură insuficientă 
eficacitatea investițiilor, ce producție 
aduc sumele inveslife și cum să fie ele 
mai bine gospodărite.

minte chimice și Insectofungicide, ex
tinderea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și în primul rind amenajarea 
unor importante suprafețe pentru iri
gare.

Proiectul de plan prevede ca în 
1953 industria să livreze agriculturii 
19750 tractoare fizice, 12.050 semă
nători, 5.000 combine și alin mașini 
agricole. Aceasta , va contribui la dez
voltarea și consolidarea gospodăriilor 
agricole de stat, gospodăriilor agricole 
colective și va lărgi baza tehnico-ma- 
tenală a agriculturii.

Consiueram că alături de ajutorul 
tehnic și financiar pe care statul îl a- 
cordă gospodăriilor agricole colective, 
acestea au posibilitatea de a mobiliza 
în mai mare măsură mijloace mate
riale și bănești din fondurile și resur
sele lor proprii pentru lucrări de in
vestiții. In felul acesta ele vor putea 
să-și construiască mai multe grajduri 
pentru bovine sau porcine, saivane 
pentru oi, să amenajeze noi terenuri 
pentru culturi irigate etc.

’ Este Tune că asemenea lucrări să fie 
efectuate prin antrenarea la muncă 
a masei colectiviștilor, în vederea rea
lizării de costu.rj cit mai mici, odată 
cu satisfacerea intr-o mai mare mă
sură a necesarului de investiții legate 
de dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii. Costul unor astfel de 
construcții trebuie să fie potrivit des
tinației lor — incit să nu se mai a- 
jungă, cum s-a intimpiat la unele gos
podării colective, să-și construiască 
grajd după destinație, insă sanatoriu 
după înfățișare, și preț de cost. •

Creditele acordate de stat gospo
dăriilor agricole colectiva trebuie 
să fie folosite pentru cumpărări de 
animale, în primul rind vaci de 
lapte și jun’nci.

Pentru anul 1960 se prevede creș
terea producției agricole și obținerea 
unei recolte medii sporite la grîu, po
rumb. sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui. La stabilirea acestor sarcini s-a 
ținut seama de îmbunătățirea măsu
rilor agrotehnice care urmează a fi 
realizate în anul viitor și de aplica
rea lor în proporții de masă, prin mo
bilizarea în acest scop a tuturor lu
crătorilor din agricultură.

Proiectai de plan prevede ca pro
ductivitatea muncii 
industrie cu 11% față do anul 
1959 ; peste 30% 
producției trebuie 
zeze pe calea ridicării produc
tivității muncii. Prin reducerea pre
țului de cost și a cheltuielilor de 
circulație în toate ramurile econo
miei se prevede realizarea unui vo
lum de economii de cca. 5,2 mili
arde lei, de 3 ori mai mare decît 
în anul 1958.

Se prevede o creștere a volumului 
comerțului exterior cu 24% și o ba
lanță comercială 
mai mare decît 
de plăți externe

Pentru a face
pun în legătură cu creșterea considera
bilă a producției industriale și agricole, 
cu dezvoltarea construcțiilor și i celor
lalte ramuri ale economiei naționale, 
se prevede sporirea numărului de 
salariați cu peste 160 mii.

In anul 1960, venliuiile populației 
provenite din sectorul socialist vor 
crește cu 6,5 miliarda lei.

Corespunzător creșterii veniturilor, 
se prevede sporirea volumului de 
mărfuri ca urmează a fi vîndute 
prin comerțul socialist cu aproape 
6 miliarde lei, din care peste 5 mi
liarde lei mărfuri alimentare.

In anul 1960 se vor da în folosința 
oamenilor muncii 31.000 apartamen
te, cu 53% mai mult decît în acest 
an.

De asemenea se pune un accent 
mai mare pe construcția de școli,

In ce privește noile lucrări prevăzute 
să înceapă In 1960, acestea vor primi 
un volum sporit de investiții, ceea ce 
va permite grăbirea punerii în funcți’ 
une a unor capacități de producție, ca 
fabrica de anvelope Popești Leordenl 
și dezvoltarea unor unități ca fabrica 
de ciment Fieni. fabrica de radiatoare 
și obiecte sanitare „Fero Email“-Plo« 
ești, flotația centrală la Baia Mare. Fi’ 
latura Rominaască de Bumbac-Bucu- 
rești și altele.

Creșterea volumului de Investiți 
pe anul 1960 Impune măsuri hotă- 
rît» pentru ca acest volum să fia 
realizat și ca fondurile Investite să

tractoare — 15 mii bucăți, adică o 
creștere cu 36% ;

plăci aglomerate din lemn — 55 
mii tone, cu o creștere de 100% prin 
deplina folosire a capacității fa
bricii de la Brăila și prin intrarea în 
funcțiune a secției de la Gălăuțaș;

producția de mobilă va crește cu 
51% pe baza mai bunei folosiri 
a capacităților existente și a intrării 
in funcțiune a fabricilor de la Mili- 
tari-București, lași și Tîrgu Jiu;

producția de țesături de bumbac 
va ajunge la 255 milioane m. p., 
reprezentînd o creștere cu 9% ;

producția de încălțăminte piele— 
19 milioane perechi, cu o creștere de 
7%:

carne — 298 mii tone, cu o creștere 
de 18% ;

zahăr — 525 mii tone, cu o creștere 
de 41%. pe baza utilizării mai 
bune a capacităților existente, a intră
rii in funcțiune a celor două fabrici 
noi de la Bucecea și Luduș, precum și 
a dezvoltării fabricii de la Sascut;

uleiuri comestibile — 115 mii tone, 
adică 
acest

în 
total
reprezintă o creștere de peste 25% 
față de anul trecut.

Aceste fonduri vor fi utilizate pen
tru lărgirea Înzestrării tehnice a agri
culturii cu un număr însemnat de 
tractoare și mașini agricole, pentru 
aprovizionarea mai bună cu ingrășă-

preparate de carne la București, mari 
depozite frigorifice ș.a.

Alegerea mai judicioasă a obiective
lor, reducerea costului lucrărilor și 
mai alei grăbirea ritmului de punere 
a lor în funcțiune prin concentrarea 
mijloacelor materiale și bănești pentru 
terminarea lucrărilor in curs de execu
ție urmăresc în mod deosebit sporirea 
eficacității economice a investițiilor.

Pe baza folosirii mai bune a capa
cităților de producție existente și 
prin intrarea în funcțiune a unor o- 
biective noi, producția Industrială 
urmează să crească în anul urmă
tor cu 14%.

Producția mijloacelor de producție — 
grupa A — va crește cu 14.6% față de 
anul 1959, iar producția bunurilor de 
consum — jjrupa B — dispunind de o 
bază sporita de materii prime interne, 
va crește cu 13%.

In proiectul planului de stat pe 
1960 se prevede creșterea produc 
ției siderurgice cu peste 28%, a 
construcțiilor de mașini cu 17%, a 
industriei chimice cu 22%, a indus
triei energiei electrice și termice 
cu 20%

l.a principalele produse industriale 
se prevăd următoarele niveluri și creș
teri ale producției :

energie electrică — 7,7 miliarde 
kWh, adică o creștere cu I4%, prin pu
nerea în funcțiune a unor noi grupuri 
la Borzești. Arad. Timișoara șa., pre-. 
cum și ca urmate a creșterii orelor de 
utilizare a centralelor

minereuri de fier 
tone, reprezentînd o 
pe baza dezvoltării 
unităților existente :

oțel — 1,7 milioane tone, o creștere 
cu 22%, pe baza îmbunătățirii fo
losirii utilalelor existente, precum și a 
capacităților de producție intrate în 
funcțiune la C M. Reșița anul acesla;

laminate finite pline — 1.140 mii 
tone, reprezentînd o creștere cu 51% 
pe seama noilor agregate de la Hune 
doara și de la Uzinele „Nicolae Gris- 
tea“ Galați. (intrate in funcțiune din 
semestrul II 1959) precum și a utili-1 
zării mai depline a celorlalte laminoa
re ;

funcțiune 
a unor

___  , produc
ție printre care a 4 a baterie de cocs 
și al 4-lea cuptor Martin la Hune
doara ; o instalație de cracare catali
tică și una de cocsare la Borzești; 
uzinele de sodă de la Govora și Bor 
zești ; fabrica de celuloză din stuf de 
la Brăila complexele de prelucrare a 
lemnului de la Tirgu Jiu și Pipera, fa
bricile de mobilă din Iași și Militari-. 
București, fabricile de zahăr de la Bu
cecea și Luduș; combinatul de pro 
duse lactate de la București ; țesătoria 
de la Păulești etc.

De
ceperea 
biecte 
de furna'e la Hunedoara, 
mine, o fabrică de anvelope, complexul, 
pentru industrializarea lemnului de 
la Suceava, complexul de indus
trializare a lemnului de la Odorhei. creșterea producției la instalațiile 
o fabrică de laț te praf, o fabrică de de foraj — cu 65% »

în 
importante

In
I960 

de

existente .
— 1,4 millenne 
creștere cu 27% 
și reconstrucției

să crească în

din creșterea 
să te reali

activă exportul fiind 
importul, iar balanța 
— echilibrată.
față sarcinilor ce se

asemenea se 
construcției 

industriale ca 
furna'e la

prevede în- 
unor noi o- 

secția nouă 
noi

o dublare a producției față 
an.
agricultură se vor Investi 
circa 4,4 miliarde lei, ceea

de

în 
ce

Din analiza făcută de Biroul Poli
tic al C.C. al PMR rezultă că pre
vederile proiectului de plan pe anul 
1960 corespund în linii mari posibili
tăților reale de care dispunem.

Totodată a reieșit puternic în evi
dență că există încă rezerve însem
nate care pot și trebuie să fie folo
site pentru accelerarea ritmului de 
dezvoltare a economiei

ritmului 
naționale.

PENTRU FOLOSIREA MAI EFICIENTA A INVESTIȚIILOR
După cum știți, anul acesta investi

țiile au fost înscrise in planul de stat 
in două categorii : investiții „peste 
limită" și investiții .,sub limită“.

Lucrările peste limită sint nomina
lizate prin planul de stat și aprobate 
de Consiliul de Miniștri Lucrările sub 
limită sint înscrise in pian numai cu 
sume globale, atît repartizarea lor pe 
obiecte și acțiuni, cit și aprobarea do 
cumentației tehnico financiare fiind de 
competența ministerelor sau sfaturilor 
populare.

Dacă chiar la investițiile peste li
mită, asupra cărora se exercită un 
control mai temeinic, se mai cheltuiesc 
totuși fonduri pentru lucrări insuficient 
studiate din punct de vedere tehnico- 
economic, cu atît mai mult se nune în
trebarea cum sint folosite fondurile 
pentru investițiile sub limită, care au 
o pondere de cca, 50% din totalul 
investițiilor.

S-ar părea că problema investițiilor 
sub limită, lăsate să fie repartiza'e pe 
obiecte de ministere și sfaturi populare.

de competență 
este vorba, ci

ar avea numai aspecte 
Dar nu despre ace ista 
de felul cum sini folosite aceste fon
duri ma'eriale și bănești. Faptele do
vedesc că. din cauza unui control -lab. 
aceste investiții sint adeseori 
in mod necorespunzător.

Un șir <le lucrări pe--te limită 
începute și executate de către 
minis'ere și sfaturi populare pe bază 
de devize parțiale din fondurile sub li
mită.

De exemplu, Ministerul Industriei

folosite

dea cît mal repede rezultate con
crete. In acest scop trebuie acor« 
dată toată atenția pregătirii proiec
telor țl respectării termenelor de
dare în funcțiune.

Este necesar să se asigure Inten
sificarea activității de proiectare,
pentru elaborarea unor proiecte de 
bună calitate șl în termene scurte, 
astfel îneît pe șantierele existente 
să se poată realiza ritmul susținut 
prevăzut pe 1960 șl, totodată, să se
creeze condițiile de a 
încă din primele luni 
viitor construcția unor 
obiective industriale noi.

se începe 
ale anului 
Importante

Ministerele vor trebui să asigure îti 
timp util documentația tehnică pre« 
cum și utilajele necesare tncît să sa 
folosească pe deplin importantele re« 
surse materiale și financiare prevă
zute de investiții peptru accelerarea 
dezvoltării economiei naționale.

Comitetul de Stat pentru Construc’ 
ții, Arhitectură și Sistematizare va 
trebui să elaboreze neîntîrziat măsuri 
de simplificare și de ieftinire a pro
iectării îneîf să fie folosită cu rezul
tate mai bune capacitatea actuală a 
organizațiilor de proiectare. C.S C.A.S. 
trebuie să îndrume institutele de pro. 
iectare în vederea reducerii continue 
a costului de deviz al lucrărilor. în 
primul rind a celor industriale

Trebuie să se depună In conti
nuare eforturi perseverente pentru 
ieftinirea costului construcțiilor de 
locuințe, aslgurîndu se îmbunătăți
rea confortului tor.

(Continuare în pag. 11-a)
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, Plenara Comitetului Central 
din noi'embrie 195$ a trasat ca 
sarcină scurtarea duratei de exe- 

■ditției a unor construcții și im-, 
portante obiective industriale. 
Unele ministere și organizații de 
Construcții nu și-au realizat pe 
deplin angajamentele in ce pri
vește realizarea acestei sarcini.

MAi BUNA FOLOSIRE A SUPRAFEȚELOR PRODUCTIVE 
Șl A UTILAJULUI ÎNTREPRINDERILOR. 

RÎDCAREA NIVELULUI TEHNIC
Folosirea mai intensă a utila

jului întreprinderilor, utilizarea 
cit mai eficienta a suprafețelor 
existente, constituie surse im
portante în vederea creșterii ca
pacităților de producție cu in
vestiții minime și eliberării de 
fonduri perrtru construirea de 
noi uzine și fabrici.

In această privință, muncito
rii, tehnicienii și inginerii mo
bilizați de partid au obținut 
succese importante, asigurind în 
acest an creșterea producției 
industriale cu peste 16 Ia sută.

In industria siderurgică a 
sporit gradul de folosire a agre
gatelor cu cca. 10% îa furnale, 
cu peste 20% la cup toarele 
ALartiu șj cu 7% la laminoarele 
în funcțiune, ceea ce a contribuit 
la creșterea producției de fontă 
cu peste 100 mii tone, a produc
ției de oțel cu cca. 460 mii tone 
și a laminatelor și țevilor cu 
cca 250 mii tone

Numai pe seama îmtmnătăți- 
rii folosirii agregatelor siderur
gice se va realiza in anul 1960 
un spor de producție de circa 
70 mii tone fontă, 170 mii tone 
oțel și 115 mii tone laminate și 
țevi

Este o datorie de onoare a 
larnirtoriștilor de a asigura pre
lucrarea producției de oțel pre
văzută, dînd industriei construc
toare de mașini, construcțiilor 
și celorlalte, ramuri ale econo
miei naționale cantitățile, sorti- 
mefltele șl calitățile de lami
nate necesare.

îft ce privește construcția de 
mașini, mai toate ministerele 
și-an construit unități proprii 
pentru construcția de mașini și 
utilaje — ceea ce a dus ia chel
tuieli nejustificate de fonduri de 
investiții și la folosirea1 neeco- 
nomicoasă a suprafețelor și uti
lajelor de producție. Trebuie 
combătute asemenea tendințe dă 
âutonomism departamental, care 
îngustează posibilitățile de coo
perare și specializare a produc
ției.

La centrele mecanice de la 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, după datele, statistice 
din mai 1959, mașinile-unelte au 
o încărcare cu aproape 30 la 
sută mai mică decît in între
prinderile constructoare de ma
șini din Ministerul Industriei 
Grele.

Din studiile întocmite pe baza 
indicațiilor conducerii partidului 
a rezultat că Ia atelierele De
partamentului Căilor Ferate, da
torită îtnbunătățirii Organizării 
reparațiilor, au devenit disponi
bile importante 'capacități. Prin 
dotarea cu utilaje moderne și 
folosirea mai complectă a mași
nilor și suprafețelor de produc
ție, prin mărirea numărului de

Plenarele C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 și iulie 1959 au 
>pus in centrul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor de par
tid, conducerilor de ministere, co
mitetelor executive ale sfaturi- 
ipr populare și tuturor munci
torilor, inginerilor și tehnicieni
lor, probietpa descoperirii și va
lorificării dîf mai depline a re
zervelor existdnte în economie 
în vederda reducerii consumuri
lor specifice la materii prime și 
materiale, energie, combustibil 
și a altor cheltuieli de pro- 
;ducție,_j H MWJ*«

, Inițiativele valoroase și meto
dele înaintate folosite hi acest 
ah pdhtra obținerea de economii 
peste plai» oovedesc cg, există 
suficiente rezerve interne care 
să facă posibilă reducerea șî 
rrraj însemnată a normelor de 
cdnsu« la materii prime și ma
teriale in anul 1980. Ministerele 
și comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie sa îa 
rtiăsuri pentru descoperirea șl 
văforWkarta cît mai largă a a- 
cestor rezerve, pentru a realiza 
și depăși sarcinile de reducere 
a normelor de consum prevăzu
te în proiectul de plan.

In industria1 constructoare de 
mașini, sini mari, posibilități de 
reducere a consumului de metal 
plin reproiectărea și moderni
zarea onor Ai ași ni șî utilaje, 
pfeciim și prin ihtroducerea în 
producție a procedeelor tehnolo
gice înaintate care duc la ridi
carea indicelui de folosire a me
talului.

ftt industria de prelucrarea 
metalelor s-a prevăzut o redu

cere a consumurilor specifice de 
laminate de cel puțin 6,3%. Din 
analiza făcută la principalele 
mașini și utilaje produse în se
rie de Ministerul • Industriei 
Grele a reieșit că ește posibilă 
o reducere a normelor de con
sum la laminate cu peste 7% 

•față de indicii realizați in 1959, 
ecortoniisindu-ie prin aceasta o 
.cantitate de metal din care s-ar 
putea produce 16,9(50 autoca
mioane sau 24.000 tractoare.

DEZVOLTAREA CULTURII PORUMBULUI PENTRU SILOZ, 
BAZA CREȘTERII RAPIDE A PRODUCȚIEI DE CARNE Șl LAPTE

O rezervă importantă pentru 
'sporirea producției animale in 
'țara noestfă o Constituie fotosi- 
rea, în mod intensiv, a porum
bului siloz, in hrănirea anima
lelor.

Porumbul pentru siloz, recoltat

Neintrarea în producție a o- 
.biectivelor la termenele . plani, 
ficate dăunează economiei națio, 
nale. De pildă, faptul că s-a în- 
tîrziat punerea în funcțiune a ba
teriei a Iii-a de cocs de la Hu
nedoara sau a turnătoriei de 
lingotiere de la Calan s-a reper
cutat și în alte ramuri ale eco. 
nomiei — în întreprinderi ale in, 
dustriei carbonifere și în între
prinderi siderurgice.

schimburi și organizarea repa
rațiilor pe principiul pieselor de 
schimb, există posibilități ca 
unele ateliere cu o suprafață 
productivă de cca. 70 mii m.p. 
să fie transformate și profilate 
în fabrici constructoare de ma
șini.

Comparînd indicii de folosire 
a mașmilor-unelte realizați în 
intreprinderile constructoare de 
mașini din cadrul Ministerului. 
Industriei Grele cu cei din în
treprinderile altor ministere, re
zultă că aceștia sînt mai. șcă- 
ztiți cu 28 la sută la Ministerul 
Construcțiilor, Industriei Mate
rialelor de Construcții și Indus
triei Lemnului și cu 25’/o la Mi
nisterul Industriei Bunurilor de 
Consum.

Reparațiile capitale de auto- 
vehicoie se realizează astăzi in 
cadrul tuturor ministerelor, sfa
turilor [opitlare și cooperative
lor —■' ceea ce face ca aceste 
reparații să fie necorespunzătoa- 
re calitativ și la un preț de 
cost ridicat.

Pentru difer.ie utiiaje de se
rie, folosite în toate sectoarele 
de activitate, reparațiile capita
le se realizează în unități mici, 
cu productivitate redusă, îh 
condiții tehnice necoreșpunză- 
tuare, ceea ce duce la scurta
rea duratei lor de exploatare. 
Executarea .acestor reparații. în- 
tr-un sistem organizat pe prin
cipiul reparațiilor în flux, cu 
folosirea metodelor de lucru 
moderne și a pieselor de schimb 
vâ duce la economii însemnate 
atît prin reducerea volumului 
reparațiilor capitale, cit și prin 
prelungirea perioadelor de lucru 
ale mașinilor.

Pentru o mai bună organizare 
a producției în industria con
structoare de mașini, Ministerul 
Industriei Grele va trebui să 
întocmească într-un> timp scurt 
propunerile de măsuri concrete 
care să asigure o încărcare co
respunzătoare a fiecărei unități, 
indiferent de organul central că- 
ruia îi aparțin în prezent aceste 
unități — prevăzindu-se totoda
tă adîncirea specializării și lăr
girea cooperării în cadrul ra
murii. Unele din aceste unități 
vor trebui să treacă în cadrul 
Ministerului Industriei Grele.

Ministerul Industriei Grele va 
trebui să stabilească normati
vele îmbunătățite și să organi
zeze executarea industrială a 
reparațiilor de mașini-unelte, e- 
lectromotoare, transformatori^ 
motoare cu combustie internă, 
pompe, ventilatoare etc., folo
sind capacitățile existente în 
toate întreprinderile ministere
lor și sfaturilor populare.

Pentru îmbunătățirea calității 
reparațiilor de autovehicule și

MICȘORAREA CONSUMURILOR SPECIFICE
Pentru aceasta, este necesar 

ca Ministerul Industriei Gtele 
să ia măsuri pentru a extinde 
la cea mai mare parte a produ
selor de serie ce se vor fabri
ca normele de consum stabilite 
pe baze tehnico-științifice. De 
asemenea, Comitetul de Stat al 
Planificării va trebui să mă
rească numărul produselor pen
tru care se stabilesc norme de 
consum prin planul de stat.

Consumul de cherestea răși- 
noase este încă prea ridicat la 
lucrările de construcții montaj, 
unde se folosesc mari cantități 
la. schele, cofraje și diverse lu
crări auxiliare.

Folosirea nerațională a mate
rialului lerhnos și cazurile de 
risipă de pe unele șantiere de 
construcții sini înlesnite de 
faptul că normele de consum 
sînt prea largi.

Proiectanții trebuie, să preva
dă în proiecte soluții bazate pe 
un cpnsum cît mai redus de 
lemn de rășinoase.

Trebuie combătută cu tăr.ie 
practica nejustă a. unor condu
cători de întreprinderi care în 
loc să Ta măsuri pentru redu
cerea prețului de cost la exploi- 
tarea lemnului, lasă însemnate 
că’ntități de material lemnos să 
putrezească in pădure, conside- 
rînd operațiunile de scos ca „ne
rentabile“.

.Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistema
tizare, ministerele și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
vor trebui să ia măsuri că în 
anul. 1960 consumurile specifice 
de ciment și oțel-beton să fie 
reduse cu cel puțin 5—8% sub 
nivelul celor din anul 1959.

Merită sa fie scoasă în evi
dență în mod deosebit inițiativa 
muncitorilor textiliști și a celor 
din industria pielăriei care a fă
cut posibil obținerea unor im
portante economii de materii 
prime și materiale în aceste sec
toare. De exemplu, numai în in
dustria pielăriei s-a redus în 
1959 importul de piei cu 3.600 

în faza de coacere lapte-ceară 
dă posibilitatea să se obțină can
tități mai mari de unități nutri
tive, să poată fi crescute și hră
nite mai multe animale pe ace
eași suprafață de teren, decît a-

Ministerele și sfaturile popu
lare trebuie să înțeleagă că pu
nerea cit mai rapidă în funcțiu
ne a obiectivelor construite în
seamnă crearea condițiilor ca 
investiția respectivă să înceapă 
să dea roade mai devreme, în
seamnă sporirea cantității de 
mărfuri pe piață, creșterea veni, 
tului național.

reducerea costului lor, este ne
cesar ca Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, in 
colaborare cu Ministerul Indus
triei Grele, șă elaboreze măsuri 
eficiente cu privire ia concen
trarea reparațiilor capitale de 
autovèhicole in mari unități de 
reparații, repartizate rațional pe 
întregul teritoriu al țării, avind 
în vedere folosirea capacităților 
existente indiferent de organul 
central căruia îi aparțin în pre
zent aceste cajacități.

In atelierele mecamfcului-șef 
din întreprinderi,, capacitățile de 
producție și forțele de muncă 
vor trebui folosite în cea mai 
mare măsură pentru moderniza
rea mașinilor, pentru mecaniza
rea și automatizarea proceselor 
de producție, folosindu-se pe 
scară largă creditele bancare pe 
termen scurt puse la dispoziție 
în acest scop.

O sarcină principală a condu
cerii Ministerului Industriei 
Grele, ă proiectanților și tehno
logilor, a tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din 
această ramură este ridicarea 
producției de mașini și utilaje la 
nivelul tehnicii înaintate

Studii similare celor făcute în 
industria constructoare de nia- 
șiiii, îndreptate spre o folosire 
mai eficientă a mijloacelor fixe 
existente, trebuie să fie întoc
mite și în celelalte ramuri in
dustriale și îndeosebi în indus
tria lemnului,, industria materia
lelor de construcții, industria a- 
limentafă șî industria, ușoară. 
In toate aceste ramuri este ne
cesar să se urmărească concen
trarea producției în unități echi
pate cu utilaj de înaltă produc
tivitate, imbunătățindu-se folo
sirea suprafețelor existente prin 
modernizarea utilajelor, a cólo 
unde aceasta se va dovedi eco
nomie, sau prin reulilarea lor 
cu mașini și instalații de înaltă 
productivitate, asigurîndu-se tot
odată o justă repartizare teri
torială.

In dezvoltarea capacităților 
de producție, ministerele, sfatu
rile populare, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum trebuie să-și 
concentreze eforturile materiale 
și financiare spre produsele care 
reprezintă necesități reale ale 
economiei naționale — ma.șlni- 
le necesare reutiîării tehnice a 
întreprinderitor și mărfurile 
menite să satisfacă cerințele 
mereu crescînde ale pieții in
terne. Trebuie să se acorde o 
grijă deosebită sporirii produc
ției de mărfuri eerute pe piața 
externă, în sortimente, calitate 
și prezentare corespunzătoare, 
la un preț de cost redus.

tone, în comparație cu 1958, iar 
în 19601 acest import se va re
duce cu încă 3.100 tone, cu 
toate că producția de încălță
minte din piele va continua să 
crească.

In același timp este necesar 
să atragem atenția că in indus
tria ușoară sînt încă mari rezer
ve pe care trebuie să Ie desco
perim și să le folosim.

Vor trebui stabilite norme de 
consum cu motivare tehnică 
pentru toate produsele și gene
ralizate metodele bune folosite 
de fruntașii. în producție, pen
tru a elimina diferențele mari 
de consumuri care mai există 
între întreprinderi cu condiții 
tehnice similare.

Prin reducerea consumurilor 
spdcifice, îmbunătățirea sorti
mentelor și extinderea folosirii 
înlocuitorilor in industria textilă 
și a pielăriei, se vor economisi 
anul viitor față de 1959 peste 
1.509 tone lina și fibre chimice, 
peste 3.400 tone fire bumbac și 
circa 2.000 tone piei.

In întreprinderile industriei 
cărnii și laptelui, s-au obținut 
in ultimul timp rezultate pozi
tive in ce privește sporirea pro
ducției, lărgirea sortimentelor, 
calitatea și prezentarea produse
lor. Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii diA industria cărnii și 
laptelui au depus eforturi sus 
ținute pentru reducerea prețului 
de cost la aceste preparate,, ob- 
ținînd rezultate care merită o a- 
preciere pozitivă.

Lucrătorii din cadrul între
prinderilor și aparatului Ministe
rului Industriei Bunurilor de 
Consuna, nu trebuie să se mulțu
mească cu cele realizate. Este 
necesar să fie aplicate în conti
nuare măsuri și mai holarite 
peht'rii îmbunătățirea activității 
în acest sector, pentru creșterea 
continuă a acumulărilor, valori- 
fieîndu-se mai bine rezervele 
materiale și financiare, micșo- 
rindu-se prețul de cost și îmbu- 
nătățindu-.se cu perseverență ca
litatea și prezentarea produselor.

tunci oînd porumbul se folosește 
sub formă de boabe.

La o producție de 3.000 kg. 
boabe Sal hectar se obțin 3.480 
unități nutritive, în timp ce la o 
producție de numai 40.000 kg. 
porumb de siloz la hectar recol

tat în faza de lapte-ceară se ob
țin 8.000 unități nutritive.

Importanța pe care o are po
rumbul însi-iozat in hrănirea ani
malelor și in sporirea productivi
tății lor este cunoscută mai de 
mult de către tehnicienii și ingi
nerii care lucrează în agricul
tură ; cu toate acestea, cultura 
porumbului pentru siloz în gos
podăriile agricole de stat și in 
gospodăriile colective și folosirea 
lui în hrana animalelor s-au des
fășurat intr-un ritm cu totul ne
satisfăcător.

La Consfătuirea de îa Cons
tanța a țăranilor și muncitorilor 
din sectorul socialist al agricul
turii, din aprilie 1958„ s-a arătat 
marea însemnătate a folosirii po
rumbului siloz pentru sporirea 
șeptelului. După consfătuire s-au 
obținut unele rezultate in ce pri
vește însilozarea porumbului. 
Față de anul 1951, cîrid s-au în- 
siiozat numai 35.000 tone nutreț, 
în 1958 s-ati însilozat 1.527.000 
tone, iar in anul 1959 — peste 
3.000.000 tone, din care 800.000 
tone la gospodăriile agricole de 
stat și peste 1,500.000 teme la 
gospodăriile colective.

Cu toate acestea, cantitățile 
de porumb pentru siloz slut încă 
nesatisfăcătoare, datorită supra
fețelor restr’înse cultivate pentru 
această destinație și rhai ales 
randamentelor la hectar, sub 
posibilități, ca urmare a agro
tehnicii necorespimzâtoare apli
cată la această cultură.

Cultura porumbului pentru si
loz este1 privită încă cu nepăsare 
de către conducerile multor gos
podării agricole de stat și de 
unele consilii de conducere din 
gospodăriile agricole colective. 
Tocmai de aceea gospodăriile a- 
griodle de stat au realizat abia 
jumătate din planul de îrisllo- 
zare a porumbului. In multe ca
zuri, semănatul porumbului pen
tru siloz se face tîrziu, cu să- 
mînță necondiționată și pe locu
rile cele mai slab pregătite, de 
multe ori în arătura uscată de 
primăvară- Porumbul pentru si
loz se seamănă prea des și nu 
i se aplică lucrările de întreți
nere corespunzătoare pentru ea 
să fie curățat de buruieni.

Măsurile agrotehnice necesare 
la cultura porumbului pentru si
loz sînt aceleași ca și la porum
bul cultivat pentru boabe. Pre
gătirea terenului, modul de se
mănat, alegerea și tratarea se
mințelor de porumb, numărul de 
plante la hectar, lucrările de 
întreținere privind cultura porum
bului pentru siloz trebuie făcute 
la fel ca și la porumbul culti
vat pentru boabe. Numai în ast
fel de condiții agrotehnice se 
poate obține o producție bogată 
de masji verde și mai ales de 
știuleți în lapte-ceară, care dau 
cea mai mare cantitate de uni
tăți nutritive la hectar.

Deosebirea la cultura porum
bului pentru siloz față de aceea 
puntrn boâbe privește recoltarea, 

per-ație ' care la porumbul pen- 
tril siloz trebuie să se facă în 
faza de lapte-ceară, culegin- 
du-se toată masa verde. Porum
bul recoltat în această fază con
ține o mare cantitate de sub
stanțe nutritive și are suculerița 
necesară obținerii unui nutreț 
însilozat de bună calitate.

Sînt unele gospodării agricole 
de stat și gospodarii colective 
care obțin producții mari apli- 
cînd o agrotehnică corespunză
toare și cultivînd soiuri și hi
brizi de porumb productivi. Ast
fel, gospodăria agricolă de stat 
„Dunarea“, regiunea Galați, a 
obținut în anul acesta o produc

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDUCERII ECONOMIEI
DE CĂTRE ORGANELE LOCALE DE PARTID Șl DE STAT

Regiunile țării noastre au cu
noscut o dezvoltare puternica, 
activitatea lor economica a cres
cut și, odată cu aceasta, rolul și 
răspunderea organelor de partid 
și a sfaturilor populare in con
ducerea economiei locale. S-a 
îmbogățit experiența și califica
rea cadrelor, care rezolvă cu 
succes problemele ce le stau in 
față.

Sfaturile populare răspund de 
întreaga producție vegetală și 
animală din cuprinsul regiunii, 
de realizarea fondului de stat dg 
produse agricole vegetale și ani
male. Valoarea producției glo
bale a industriei locale repre
zintă aproape 10 miliarde lei.

Sfaturile populare adminis
trează un buget de aproape 9 
miliarde lei — ceea ce reprezintă 
peste 18 la sută din totalul bu
getului țării — din care peste
4.2 miliarde lei se acoperă din 
veniturile lor proprii.

Planul de investiții al sfatu
rilor populare, care a crescut an 
de an, va ajunge în 1960 la peste
2.3 miliarde lei, față de circa 1 
miliard lei in 1955.

Valoarea desfacerilor de măr
furi către populație, prin comer
țul de stat de subordonare loca
lă, crește de la circa 16 miliarde 
lei in 1955, la circa 24 miliarde 
lei în anul 1960.

In anul 1960 — din totalul de 
31.000 apartamente ce se vor 
corîstrui — peste 24.000 vor fi 
realizate de sfaturile populare.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare trebuie să gospo
dăreasca cu și mai multă chib
zuială fondi'irile materiale și bă
nești, să evite orice risipă a in
vestițiilor pe obiecte mărunte și 
neeconomicoase, și sa le îndrepte 
in primul rînd spre lucrări in
dustriale importante, asigurind 
punerea lor in funcțiune in cel 

ție de 140.000 kg. la ha. -porumb 
de siloz in faza de coacere țap- 
te-ceară, G.A.S.-Pietroiu, regiu
nea Constanța — 104.000 kg.-la 
ha.. G.A.S.rDudești, din aceeași 
regiune 90.000 kg., G.A.S.-Pu- 
chenii Mari — 65.000, kg. po
rumb siloz la hectar. Gospodă
ria agricolă colectivă „Ziduri“, 
regiunea Ploești, a obținut o 
producție de 54.000 kg., far 
G.A.C.-Păuleștr, regiunea Sala 
Mare, a obținut 45:000 kg. po- 
rumb-siloz la hectar. Experiența 
gospodăriilor agricole de , stat 
și a gospodăriilor colective care 
au obținut producții mari de po- 
rumb-siloz la hectar . trebuie să 
fie, studiată cu atenție, de lucră
torii de partid și de sfat, de spe
cialiștii în agricultură: și răspîn- 
diță eît mai larg.

Porumbul însilozat trebuie să 
constituie furajul de bază pentru 
creșterea și îflgrășarea animale
lor și îndeosebi pentru sporirea 
producției de lapte.

Observațiile făcute la Stațiu
nea: experimentală Șăftica a ln- 
sti totului de cercetări pertfru 
cultura porumbului dovedesc că 
hrănirea • vacilor, cu ■ cantități 
mari de porumb însilozat spo
rește și ieftinește prodiicți’a de 
lapte. La această -stațiune, 106, 
vaci din rasa brună au fost hfă- 
nite în iarna trecută cu cîta 33 
kg. porumb însilozat pe. zi-, iu 
afară de alte furaje. Producția 
de lapte s-a menținut îri medie 
la 12—15 litri pe zi de fiecare 
vacă furajată, de la unele Vaci 
obținîndu-se peste 20 litri' la-pte ; 
prețul de cost âî laptelui a fost 
redus în această perioadă cir 20 
bani la litru, față de eît a fost 
planîfi'caU

.P'in introducerea porumbului-, 
siloz iii hrana vacilor la gosoo- 
dăriile agricole de stat a sporit 
an de an producția de fapte pai 
cap de vacă furajată și a scăzut 
prețul de cost.

Experiențele dovedesc că po
rumbul in-silozat, folosit în hra
na bovinelor puse la îngrășat, 
dă mari sporuri de creștere în 
greutate. De asemenea, se poate 
spori masa de furaje,, foîdsfndtt- 
_se și cocenii de porumb, tocați 
imediat după recoltarea știuleți- 
lor, în amestec cu uree și. cu 
melasă. In toamrtâ anului 1958 
și , iarna anului 1959, la baza 
experimentală Fundulea a Insti
tutului Porumbului a fost îngră
șat un lot de 300 bovine, iar la 
celelalte stațiuni ale Institutu
lui — 500 bovine, folosihdli-se 
zilnic pentru fiecare animal ci te 
10—15 kg coceni -Însiîozați, 1—■ 
1^ kg. concentrate, 700 grame 
melasă și 80—100 gr. uree. In 
felul acesta s-a obținut un spor 
de creștere în greutate de 700— 
800 grame în medie pe zi de 
fiecare animal, la un preț de 
cost de numai 3,76 lei kilogra
mul de carne în greutate vie.

Avem acum un număr impor
tant de unități agricole socia
liste, gospodării- agricole de 
stat și gospodării colective, care 
au obținut rezultate conclu
dente în ce privește producțiile 
mari de porumb pentru siloz și 
au dobîndit o experiență pozi
tivă in sporirea producției și re
ducerea prețului de cost ia lapte 
și carne prin folosirea acestui 
nutreț deosebit de valoros.

Ținînd seama de avantajele 
mari pe care le prezintă po
rumbul pentru creșterea produc
ției animale, trebuie să ajungem 
la o substanțială mărire a supra
fețelor cultivate cu porumb des
tinat însilozării, ceea ce, fără 
îndoială, va duce la creșterea 
producției de lapte și carne.

Calculele arata ee importanță 

mai ac-urt timp, pentru ă*da pro
ducție de bunuri de consum de 
bună calitate și ieftină.

Trebuie dezvoltate acele între
prinderi care au materia primă 
asigurata in regiune.

Ar fi bine ca sfaturile popu
lare sa-și creeze o rezervă din 
fondul de investiții pe. care sa o 
utilizeze în primul rînd pentru di
verse activități economice, a că
ror necesitate poate apare în. 
cursul anului.

Sfaturile populare primesc din 
bugetul republican peste 4 mi
liarde lei pentru acoperirea chel
tuielilor lor.

Este necesar ca sfaturile popu
lare să-și mărească necontenit 
veniturile pentru a-și acoperi din 
aceste venituri cea mai mare 
parte a cheltuielilor.

■Experiența dobîndită de către 
'Comisiile economice regionale 
constituite pentru întocmirea lu
crărilor privind planul de per. 
spectivă s-a dovedit foarte pozi
tiva. Studiile și propunerile fă
cute de către Comisiile econo
mice regionale reprezintă un 
mare ajutor pentru organele 
centrale în elaborarea planului 
economic pe anii 1960—1965 și a 
scliiței de dezvoltare în perspec
tivă a economiei R.P. Romîne 
pină în 1975.

Comisiile economice regionale 
au făcut numeroase propuneri 
judicioase in legătură cu dezvol
tarea economică a regiunilor — 
creșterea producției industriale și 
agricole, folosirea unor noi re
surse naturale, sporirea eficien
ței unor investiții, folosirea mai 
bună a unor capacilăți de pro
ducție, îmbunătățirea desfacerii 
de mărfuri.

Pe baza acestei experiențe ar fi 
indicată crearea in fiecare regiu
ne a unor Consilii Economice ale 
sfaturilor populare regionale care 

deosebită ar avea pentru creș
terea oroducțîei de furaje și 
a producției de lapte și carne 
dacă în anii următori din cele 
4.000.000 ha. ce se vor cultiva 
cu porumb, 1.000.000 ha, vor fi 
destinate pentru siloz, voAfi ctil» 
tivate în condiții optime și vop 
fi recoltate in faza dă lapte- 
ceară.

La o producție medie de 35.000 
—4(10001 kg. masă verde la hec
tar s-ar obține o cantitate de 
35—10 rrrilioarre tone porumb- 
si-loe. MosTnrf această cantitate 
de porumb-siloz la furajarea va
cilor de lapte, s-ar obține o pro
ducție de 70 milioane hi. lapte, 

, ceea i:e ar reprezenta deuproape 3 
ori producția actuală de lapte din 
țar-a noastră, iar dacă aceeași 
tanjjtate de poruin-b-siloz s-ăr fo
losi pentru îngrașarea bovinelor, 
s-ar obține o producție de 1,4 
—1,6 milioane tone de capne.

In ce privește ’ dezvoltarea 
creșterii animalelor în țara noa
stră și mai' ales în gospodăriile 
agricole de 'sfat șî în gospodă
riile eolsetive an fost mai de
mult stabilite sarcinile concrete 
Cu privire la sporirea număriilur 
de bovind, porcine, oi, păsări. 
De asemenea, s-ati staiulit și 
măsurile ce trebuie' îndeplinite 
pentru asigurarea bazei furajere 
și sporirea producției de carne, 
fapte, lina și odă. Totuși, rezul
tatele obținute pină aainn nu 
sînt pe măsura posibilităților 
de care dispunem.

Pentru a obține o creștere 
importantă și rapidă a șeptelu- 
lui și, pe această bază, a pro
ducției de earne și lapte; odată 
cu reducerea prețului lor de 
Cost, conducerile gospodăriîTor 
agricole de stat trebuie să folo-, 
sească din plf.fi importanta re
zervă pe care o reprezintă, po
trivit condițiilor specifice ale 
țării noastre, porumbul pentru 
siloz.

Consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective trebuie să 
ia măsuri hotărîte pentru dezvol
tarea creșterii animalelor, îngri- 
jindu-se ca furajele să fie folo
site cu chibzuință, spre a se asi. 
gura în prim-ul rînd dezvoltarea 
șeptelului proprietate obștească. 
Este în propriul interes al ■ colec
tiviștilor să lărgească în acest 
scop suprafețele cultivate cu po- 

. rumb pentru siloz și să asigure 
mărirea producți-ei la hectar a 
acestei culturi, care duce la ob
ținerea unor producții mari de 
Carne șl lapte, și deci la o în
semnată creștere a vetiiturilor 
gospodăriei colective șt ale fie
căruia dintre ei,

"Trebuie pășit cu toată hotărî- 
rea Ia dezvoltarea culturii po
rumbului pentru ailoz, com-bâtîn 
du-se cu tărie stările de spirit 
înapoiate ale unqr-a care se eram, 
ponează de metode și concepții 
învechite și revistă la introdu
cerea în practică a ceea ce este 
nou șj înaintat.

Pentru a obține o sporire sim. 
țitoare a șeptelului, și îndeosebi 
a vacilor de lapte, precum și mă
rirea productivității lor, se im
pune ca Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, or
ganele de partid, inginerii, tehni
cienii șl toți lucrătorii din agri
cultură să studieze condițiile și 
posibilitățile fiecărei gospodării 
agricole de stat și gospodării co. 
feefive șj să ia măsuri pentru ex
tinderea suprafețelor cultivate 
cu porumb de siloz și folosirea 
lui rațională în hrana animale
lor, in vederea creșterii simțitoa 
re ă producției de lapte și carne 
și a scăderii prețului lor de cost.

să se ocupe de problemele econo
mice de ansamblu ale regiunii.

Pe lingă problemele ' ce în
tră direct în preocuparea sfatu
rilor populare aceste organe ar 
putea să examineze și Să avize
ze și unele probleme privind in
vestițiile șj construcții de inte
res republican, necesitatea unor 
reparații capitale, înființarea de 
noi unități de producție, dezvol
tarea sgu schimbarea profilului 
unor întreprinderi sau orice alte 
acțiuni care interesează eco
nomia regiunii.

Tovarăși,

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o 
largă muncă politică organiza
torică în rîndurile oamenilor 
muncii în vederea realizării o- 
biectivelor economice pe anul 
1960; să asigufe un permanent 
control asupra activității între
prinderilor, sfaturilor populare, 
aparatului de stat și. economic.

Consiliul Central al Sindica
telor, Comitetul Central al 
U.T.M. să intensifice activitatea 
de mobilizare a oamenilor mun
cii, a tineretului de la orașe și 
sate în vederea realizării sarci
nilor economice; să-i antreneze 
în acțiunile de construire a o- 
biectivelor industriale, a drumu
rilor, a locuințelor și școlilor, în 
lucrările de hidroameliorații și 
electrificări rurale; să organi
zeze întrecerea socialistă in ve
derea îndeplinirii și depășirii 
planului la toți indicii.

Ne exprimăm convingerea că 
obiectivele planului pe 1960, vor 
găsi un ecou puternic in rîndti- 
rile oamenilor muncii de la orașe 
și sate în frunte Cu clasa munci
toare, care își vor îndrepta toate 
eforturile spre realizarea sarci
nilor de plan.

Brigada utemistâ de muncă patriotică a anului II B a Școlii pro
fesionale D.C.E.C.O.M. din Ploești a realizat cele mai multe'ore 
de muncă. De la 15 septembrie ea a făcut peste 500 ore. In 
fotografie: Tomuescu Victoria, comandanta brigăzii,- felicită pe 
eleva Bâescu Lucia pentru rezultatele bune obținute în brigadă.

Foto : N. STELORIAN

Desfășurarea 
lucrărilor agricole

In saiptămîna care a trecut 
vremea a permis executarea in 
coptirruăre a arătitrildr adincf 
pentru însămînțările de primă
vară. Pină la 3 decembrie această 
lucrare a .fost făcută pe o șupra. 
fața de 3.656.000 ha, ceea ce 
reprezintă'91 la sută din preve
deri. Gospodăriile agricole colec
tive au realizat arături adinei în 
proporție de 98 la sută. Rezultate 
mai buna au fost 'obținute în 
regiunile Suceava, Bacău, Baia 
Mare și Cluj.

Concomitent au fost încorpo
rate în sol îngrășăminte chimice 
și naturale în proporție de 94 la 
sută față de prevederi. Cele mai 

• mari suprafețe au fost fertilizate: 
cu îngrășăminte in regiunile 
Baia Mare, București, Suceava, 
Bacău, PiteȘti, Oradea și Cluj.

Timpul se menține favorabil 
executării în continuare a arătu
rilor adinei. Mecanizatorii din

CONCURSUL
CORESPONDENȚILOR

VOLUNTARI
Ajutor tovărășesc ;.'ț

La începutul lunii sepțemlM-ie, 
pe cînd șe afla în concediu de o- 
dihnă pe litoral,, tînărul munci
tor comunist Florea Chircan de 
la Uzinele ,rElectroputere”-Craio- 
va a citit în ziar un articol despre 
inițiativa comunistului Nicolae 
Militam de a prelua conducerea 
unei brigăzi codașe.

în inima tînărului comunist s-a 
născut atunci o dorință arzătoare 
de a urma pilda lui Nicolae Mi- 
litajfu. în zilele următoare Flo
rea Chircan, -dedică multe din 
orele de odihnă noilor sale pla
nuri. Chibzuia îndelung cum să 
se poarte, cum să i vorbească tî
nărului Zăgărin Grigore — șeful 
unei brigăzi do producție codașă, 
îi era tovarăș de tnuncă și prie
ten. îi cunoștea firea lui mîndră, 
știa că este un om harnic, dar 
lipsit de experiență organizatori
că. Trebuia deci să procedeze cu 
tact pedagogic, trebuia să-l con
vingă pe Zăgărin Grigore de ne
cesitatea de a i ceda pentru o 
vreme conducerea brigăzii.

Iată că sosi mult- așteptata zi. 
.Reîntorcîndu-se în uzină Chircan 
Florea se prezentă în fața secre
tarului de partid și-i împărtăși 
pî»nul său. Reorganizarea se pu
tea efectua ușor, printr-o dispo
ziție administrativă. Cei doi co
muniști nu au apelat însă la a- 
ceasfă cale, cea mai ușoară. Chir
can Florea se angaja să-l convin
gă pe Zăgărin Grigore, de nece
sitatea aplicării inițiativei comu- 
nistidiri Militaru.

A fost o discuție ce s a prelun
git pînă noaptea tîrîiiu. La 
început Zăgărin Grigore s-a în
furiat, s-a opus. Pe urmă, însă 
în fața argumentelor pe care le 
aducea Chircan, și mai ales în

Biblioteci
A trecut un aii de cind Comite, 

tul regional U.T.M. Ploești a 
lansat chemarea, ca fiecare tînăr 
să aibă biblioteca personală. Re 
cent, comitetul U.T.M. de la Ra
finăria nr. 1 Ploești, îh ședința 
cu secretarii organizațiilor U.T.M. 
din secții, a făcut un bilanț al 
realizărilor obținute în această 
acțiune.

încă în primele zile de la Ian 
sarea acestei acțiuni, comitetul 
U.T.M. a organizat o adunare 
generală cu utemiștii. In fiecare 
organizație s a ales apoi cite ui> 
difuzor voluntar care se.ocupa d 
procurarea cărților de la librăria 
din oraș. Atît difuzorii voluntari
at și majoritatea utemiștiior au 
devenit agitatori neobosiți în 
popularizarea cărții. Pe lingă 
cărți de literatură clasică și con
temporană, difuzorii voluntari au 
adus și cărți tehnice, care intere 
saii iii mod deosebit pe tinerii 
muncitori în rezolvarea unor pro 
ble de producție.

Adeseori, lăcătușul Dumitru 
Aurel, de la atelierul de conducte 
era văzut Cu brațul de cărți, vor
bind tinerilor despre diverse o- 

i V.

gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare 
trebuie să folosească din plin 
fiecare zi bună, precum și în
treaga capacitate de lucru a 
tractoarelor pentru a. efectua un 
volum cit ’rnai măre de arături. 
De asemenea, datorită Condițiilor 
creale in urma 'ploilor căzute se 
pot folosi mai activ atelajele de 
care dispun unitățile agricole 
cooperatiste. In regiunile. Iași, 
Galați,' S-talip și Ploești, unde 
aceasta lucrare a rămas mai in 
urmă, trebuie luate noi măsuri 
pentru grăbirea executării aratu
rilor adinei pe întreaga suprafață 
prevăzută. '

in același timp este Wecesar să 
se intensifice transportul și incor
porarea în sol a îngrășămintelor 
chimice șt -naturale, precum și 
celelalte lucrări care se fac in 
această perioadă.

(Ager preș)

modul său sincer, prieteneșc de 
a-i vorbj, a înțeles că interesele 
generale sînt mai presus de orice, 
a înțeles că tînărul comunist îi 
întinde o mină tovărășească de 
ajutor pe câre nu are dreptul să 
o refuze. Așa au hotărît ca o 
vreme Florea Chircan să preia 
conducerea brigăzii.

încă din prima zi de activitate 
în noua brigadă tînărul comunist 
Florea Chircan a pus în aplicare 
planul său de reorganizare a 
muncii în brigadă, un plan amă
nunțit în care ținea seania de ca
lificarea fiecărui tînăr din bri
gadă. Dc asemenea, Florea Chir
can explică • tinerilor metodele 
sale de muncă, explică cuin or
dinea și curățenia la locul de 
munoă îi ajută să ridice produc
tivitatea muncii.

Prin puterea exemplului per
sonal, prin discuțiile purtate cu 
tinerii care nu respectau disci
plina în muncă, Florea Chircan 
a reușit să înlăture în scurt timp 
absențele- și întîrzierile nemo
tivate.

O atenție deosebită a acordat-o 
ridicării calificării tinerilor. în 
afară de tinerii pe care i-a con
vins să urmeze cu regularitate 
cursurile de ridicarea calificării, 
Florea Chircan a repartizat pe 
membrii brigăzii mai puțin pre
gătiți profesional să lucreze pe 
lingă tinerii ce stăpînesc bine 
meseria.

Rezultatele au început să se a- 
răte. Noua brigadă de producție 
a tineretului condusă de Chircan 
Florea s-a situat pe luna noiem
brie printre brigăzile fruntașe din 
sectorul transformatori.

ILIE GAVRILA 
electrician

personale
pere. îrtdemnihdu-1 sa-șl alcătuias
că Biblioteca personală. Numai 
în citeva ittni el a ajutat, la difu
zarea a numeroase cârti în va
loare. de aproape 400 lei, alcă- 
tiiindu și, printre primii, o inte
resantă bibliotecă personală.

La un ah de la lansarea acți
unii „Fiecare tînăr să aibă bi
bliotecă personală“ mulți tineri 
muncitori aii' devenit cititori ai 
■ărții, numeroși tineri și-au or
ganizat biblioteci personale. Prin
tre aceștia se număra și tinerii: 
Soricii Ffusina — laborantă, Gh. 
Dinu —- distilator, Constantin 
lonescn mecanic și mulți alții.

După numai un an, tinerii de 
ia Rafinăria nr. 1 Ploești aii di
fuzat cărți în valoare ' de peste 
.’•1.000 Iei.

Comitetul U.T.M. și-a propus 
să conți nnie această acțiune pen. 
tru ca fiecare tînăr să aibă bi
blioteca personală, fiecare tî
năr să găsească în carte un 
prieten devotat, un sfătuitor apro
piat.

NICOLAE ȘTEFAN 
secretarul comitetu
lui U.T.M. de la Ra
finăria nr. 1 Ploești



Biblioteca Centrală Universi
tară din Iași adăpostește un 
imens tezaur. Sînt aici sute și 
mii de cărți, unele vechi, tipă
rite în urmă cu veacuri, altele 
noi care mai păstrează încă mi
rosul tiparului. în această bib
liotecă care numără mai bine de 
12 decenii de la înființare, s-au 
adunat opere valoroase din cele 
mai diferite domenii, adevărate 
comori ale culturii umane. Dar 
masiva îmbogățire a fondului 
de cărți a avut loc abia 
începînd din anii regimului nos
tru democrat-popular. Biblioteca 
numără astăzi împreună cu fi
lialele ei 535.631 de cote ceea 
ce reprezintă peste 1.200.000 de 
volume, cifră din care abia o 
cincime reprezintă fondul de 
cărți existent pînă în anul 1944. 
Limbajul comparativ al cifrelor 
este pe deplin edific tor și în 
ceea ce privește cărțile foarte ra
re. Căci dacă de pidă, între an i 
1839—1944 biblioteca a acumu
lat 401 exemplare manuscrise 
vechi, numai între anii 1949— 
1959 s-au achiziționat 298 ma
nuscrise.

Există aici unicate, hirtii în
gălbenite de vreme sau tomuri 
groase legate in piele, mărturii 
prețioase ale geniului gîndirii 
umane, documente ce aruncă lu
mină asupra unor întregi epoci 
istorice.

Dar să deschidem pentru o 
clipă safeul în care sînt păstra
te, asemenea unor comori, unele 
dintre cele mai de preț docu
mente, manuscrise rare, sau vo
lume cu o deosebită valoare și 
să le răsfoim împreună.

lată un volum gros din care 
lipsesc doar cîteva pagini, cu o 
legătură de piele originală im
primată într un minunat mozaic 
de chenare și flori. Volumul da
tează din secolul al XVI-lei. E 
o carte tipărită de diaconul Co- 
ressi în prima noastră tiparniță 
de la Brașov, între anii 1580— 
1581. După o serie de peregri
nări prin Ardeal, care sînt con
semnate laconic intr-un registru, 
acest exemplar dintre primele 
tipărituri din țara noastră, a 
supraviețuit veacurilor, a ajuns 
in Moldova și după mulți ani 
a fost achiziționat de Biblioteca 
ieșeană.

De o mare valoare este și 
„Letopisețul Moldovei" scris în
tre anii 1709—1712. Acest vo
lum a aparținut din anul 1835 
bibliotecii Academiei Mihăilene 
după ce a făcut parte din biblio
teca personală a lui Mihail Ko- 
gSliiceanu care l-a folosit ca 
material documentar pentru re
dactarea Letopisețului țării Mol
dovei.

Seria acestar vechi scrieri în 
limba s’avonă este completată de 
opere în original ale primilor 
noștri cronicari moldoveni Gri- 
gore Ureche. Miron Costin 
(„Domnia lui Ștefâniță Vodă fe
ciorul lui Vasile Vodă") — lu
crarea cunoscutului dascăl 
Gheorghe Șincai — „Hron;ca 
Romînilor și a mai multor nea
muri".

a

Biblioteca ieșeanâ
„Moldavskie Soneti“ — sonete 

moldovene — semnată de Ale
xandru Hajdeu — tatăl cunoscu
tului Bogdan Petrlceicu Hajdeu 
— este de asemenea o lucrare 
interesantă. Nu este vorba nu
mai de valoarea literară a a- 
cestor „Sonete" la care autorul 
a lucrat între anii 1829—1853. 
Lucrarea scrisă în limbă rusă 
cuprinde o descriere poetică a 
mai multor localități moldovene 
subliniind bogățiile și frumuse
țile naturale ale locurilor. Se 
găsesc aici interesante însemnări 
asupra Bîrladului și Hușiului, 
asupra Ceahlăului și Minăstirii 
Neamțului și a multor altor me
leaguri moldovene.

Autorul acestor sonete în lim
ba rusă a făcut și o călătorie 
prin Rusia, și în același volum 
el înserează descrieri prețioase 
asupra Moscovei timpului,
Harkovtilni și a altor orașe și 
localități.

Desigur ar fi imposibil 
consemnăm toate exemplarele 
rare care au fost păstrate și co
lecționate aici. In mod deosebit 
atrag atenția cele 6 incunabule 
ce datează dinaintea anuliii 
1500, o carte dăruită de Vasile 
Lupu școlii de la Trei Ierarhi în 
anul 1640, precum și numeroase 
opere ale clasicilor noștri ce 
poartă semnătura originală a au
torilor, de pildă, „Metoda spe. 
cială de Aritmetică" pentru 
„Trepta 11-a“ semnată de Crean
gă Ion în anul 1864, lucrări ale 
lui Vlahuță sau cele cîteva cu
getări eminesciene și semnătura 
poetului — pe vremea cind era 
bibliotecar — pe o carte de Do- 
softei ce datează din anul 1690.

In afara tomurilor îngălbenite 
se mai găsește în bibliotecă o hir- 
tie modestă nu mai mare decît 
un lat de palmă, de o valô:re 
documentară ce nu poate fi pre
țuită.

Este vorba despre unul din 
ultimele acte emise de Comuna 
din Paris in scurta sa viață. Ac
tul ce poartă data de 24 mai 
1871 este un ordin de liberă tre
cere prin Parisul ce se afla in 
stare de asediu, a unui student 
romîn cu numele de Alexandre?- 
cu. Pe pecetea ce autentitica ac
tul e scris : Republique Fran
çaise, Comité de la garde N i- 
tionale du V arrd. Liberté, égali
té. fraternité — urmată de 3 
semnături indescifrabile.

...Unul dintre puținele acte e- 
mise de Franța revoluționară in 
acele puține zile, timp în care au 
dominat principiile Comunei înă
bușite mai tîrziu în singe de 
reacțiune.

★
Intr-unui din depozite mai exis

tă un document — cel mai pre
țios din întreaga bibliotecă. A- 
cesta nu este scris nici pe hîr- 
tie, nici pe pergament, ci pe pe
retele ultimului etij al clădirii. 
Data pe care o poartă este rela
tiv recentă ,.28 VIII 1944". Des
pre acest document s a scris 
mult și se va mai scrie mult.

să

Sînt doar cîteva cuvinte scrise 
în limba rusă: „Nu-i minat. 
28. VIII. 44 locot. Stepanov". în
semnarea datează din zilele în 
care pe străzile lașului se du
ceau grele lupte împotriva fas
ciștilor. In retragerea lor, hitle. 
riști! care au distrus cu furie 
și cinism atîtea valori umane, 
au minat și această bătrînă bib
liotecă, la fel cum au minat și 
Teatrul Național, Universitatea 
și alte clădiri de seamă ale la
șului.

In ultimele zile ale lui august, 
locotenentul Stepanov din Ar
mata Sovietică eliberatoare a 
deminat el însuși biblioteca. El 
a ținut să-i asigure pe ieșeni 
că de acum încolo pot fi liniștiți: 
biblioteca lor, unul din cele mai 
prețuite edificii culturale din o* 
raș, a fost salvată.

lată de ce această laconică în
semnare este socotită cel mai 
de preț document al bibliotecii. 
Datorită lui au putut fi salvate 
miile de exemplare adăpostite în 
această bibliotecă și de atunci în 
sălile ei pot fi văzuți nu numai 
studenții universității ieșene, ci 
și ceferiștii Atelierelor Nicolina, 
țesătoarele de la „Țesătura", chi- 
miștii fabricii de antibiotice și 
zeci de oameni ai muncii dornici 
să și însușească bogatul tezaur 
al culturii.

M. DASCÄLU

Șl

Articol special pentru 
de André

Philipe
„Scînfeia tineretului"
Wurmser

Proiecte de concurs pentru Palatul Sovietelor din Moscova

Macheta de ansamblu a Palatului Sovietelor. Autor,- acad, arhitect I. Joltovskî. 
Foto : TASS

Jn bîlciul lumii burgheze
Reverendul Snell

„enoriașii“ Iui necuvîntători

Jacobus van Dyn

Din proverbele popoarelor
, • Bunătatea pînzei nu stă în 

înfloritura, ci în țesătură.
• Fudulia e soră bună cu 

prostia.
• Cu minciuna prînzești, dar 

de cinat ba.
• Adună cu firul ca să ai cu 

grămada.

• Printr-o crăpătură 
străbate apa în corabia 
mare.

• E rău cînd nu spui ce știi, 
da-i mai rău cînd nu știi ce spui, 

muncit, decît un cozonac furat.
Mai dulce-i un pezmet

Manuscrise prețioase 
descoperite în Pamir

O expediție științifică a descoperit în Pamir 72 de ma
nuscrise rare, conți’nind opere literare, filozofice și didactice. 
Cele mai multe sînt copii după originale mai vechi.

f ragmen.ele unor opere reprezintă texte ale unui mare 
ginditur*poet și călător oriental, Nasiri Khsru, care a trăit in 
secolul ai X lea fiind originardin Kabadian (Tadjikistanti 1 
meridional). ...

linele din operele descoperite erau considerate ca pierdute 
iar altele erau necunoscute.

Aceste documente sînt importante pentru a cunoaște isto
ria gîndirii sociaie a popoarelor din Pamir.

Mii de francezi au aflat știrea 
de neconceput că Gerard Philipe 
a murit, ascultînd la radio stri
gătele de surpriză ale spectato
rilor dintr-un cinematograf în 
care el trăia pe ecran.

M-am reținut să nu scriu : 
Fanfan la Tulipe nu mai există. 
Sau : Rodrigue a tăcut. Sau : 
Fabrice del Dongo a dispărut. 
Nu din cauză că cel mai mare 
actor al Franței a fost dintre cei 
care nu au viață reală decît sub 
masca rolurilor lor, ci pentru că 
fața lui strălucitoare de inteli
gență și omenie se identifică cu 
tot ceea ce este tînăr, tot ceea ce 

pur 
vesel 

la 
„Cu

Că bogătașii Americii au o în
duioșătoare grijă pentru anima
lele de pe lîngă casa dumnealor 
asta o știam de mult.

Că potăile miliardarilor ame
ricani o duc mult mai bine decît 
mulți muncitori din S. U. A. — 
asta nu-i o noutate.

Nu-i o noutate că în „cinstea” 
unor asemenea polăi se organi
zează adesea banchete.

Nu-i o noutate că pentru aces
te potăi funcționează fabrici de 
delicatese, unități de cosmetică 
și ,chiar „case de odihnă“.

Nu-i o noutate că pentru edu
carea „aleasă” a acestor potăi 
s-au înființat chiar și... școli spe
ciale.

Am aflat însă acum un lucru 
de-a dreptul impresionant ! Pen
tru animalele de casă ale miliar
darilor din S.U.A. au început să 
fie organizate slujbe religioase 
speciale. Probabil, pentru ca bie
tele animale să-și purifice sufletul 
de păcate și pentru ca, nu cumva, 
în capetele lor să pătrundă 
niscaiva idei subversive anti
capitaliste !

Unul din lăcașurile religioase, 
Trinity Church din New York 
a fost destinat animalelor. Din 
revista americană ,,Time” am 
spicuit detalii despre desfășura
rea unei slujbe religioase oficiate 
la Trinity Church.

Slujba religioasă s-a făcut con
form tuturor canoanelor obișnui
te. Părintele reverend Snell, cu 
un cățel pechinez în brațe, a 
adresat apoi binecuvîntarea sa

celor aflați la slujbă. în „lăcașul 
domnului” se aflau : 20 de cai, 
118 cîini, 80 de pisici, 120 șoa
reci albi, 40 papagali și 69 mai
muțe.

Nu mai putem 
rău că n-am fost și noi 
să ascultăm „imnul“ de 
mire al „credincioșilor” 
conform uzanței — după 
vîntarea reverendului. Se 
iește în asemenea cazuri ca preo
tul să cìnte laolaltă cu credin
cioșii. Am fi dorit să-l auzim pe 
reverendul Snell, alături de „e- 
noriașii” lui cîntînd cîntecul sol- 
dățesc-religios care le place 
atît de mult generalilor belicoși 
de la Pentagon : 
ai Domnului !“

Și am mai fi 
pe ce limbă și-a 
rendul Snell „I ' 
pe a cailor, a cîinilor sau a pa
pagalilor ?

Nu cunoaștem acest amănunt. 
Dar, de bună seamă că reveren
dul a fost înțeles, 
cîinii n-au fugărit 
biserică, iar pisicile 
nici un șoarece.

Nu putem citi fără să zîmbim 
relatări ca aceea din „Time“ 
despre templul american pentru 
animale și păsări. Nouă, aseme
nea lucruri ne apar, și nu pot 
să nu ne apară, ridicole.

Dar, dincolo de acest aspect 
ridicol, absurd, asemenea fapte 
oglindesc marasmul, putrezi
ciunea morală a lumii capita
lului.

de părere d>e 
de față 
mulțu- 
intonat 
binecu- 
obișnu-

„înainte soldați

curioși să știm 
împărtășit reve- 

,binecuvîntarea” sa :

întinsul Terrei noas
tre omul poate să se 
mențină la înălțimea 
numelui său.

Nu știu dacă s-a 
organizat vreodată un 
concurs internațional 
de stupiditate, dar 
este neîndoielnic că la 
un asemenea concurs 
Jacobus ar fi fost de
clarat 
mai că 
latura ridicolă a 
zului Jacobus“. Exi
stă însă și aspectul 
tragic al aeestui „caz".

Figura chinuită, 
dezumanizată a lui 
Jacobus Van Dyn pe 
care ziarele londone
ze îl prezintă drept 
„campion mondial al 
tatuajului facial în 
culori" vorbește, și 
nu numai că vorbește

campion. Nu- 
aceasta esțe 

. ca-

dar strigă despre 
lupta disperată pen
tru existență a unuia 
dintre milioanele de 
năpăstuiți, care nu 
figurează pe lista 
foarte restrînsă a be
neficiarilor ^prospe
rității“ capitaliste.

Azvîrlit cu brutali
tate la marginea vie
ții. furat și înjosit de 
„domnii“ cu parale, 
de capitaliști,' omul 
care în tinerețea lui 
făcuse parte din lotul 
celor mai buni atleți 
ai lumii, a devenit la 
rindul său o fiară în 
jungla capitalistă. Du
pă ce grungurii spor
tului englez i au dai 
cu piciorul, n-a izbu
tit s-o scoală altfel la 
capăt și s-a apucat 
de furtișaguri. A fost

rînd pe rînd contra
bandist, gangster și 
ocnaș. Iar acum, la 
bătrînețe, iată-l în 
jalnica postură de 
sperietoare de copii 
și adulți în Hyde 
Park. A indurat su
pliciul tatuajului, spe- 
rind să-și agonisească 
plinea prin etalarea 
unei „senzații tari", 
fără de care nu poate 
răzbi în lumea capi
talului, în lumea rîn- 
duielilor strimbe.

Jacobus Van Dyn. 
Stranie apariție — 
jalnic destin ! Una 
din piesele de acu* 
zare la dosarul ca
pitalismului care cal
că in picioare tot ce 
e demnitate, tot ce e 
omenesc în om!

D. BABOlAN

iui vetsu cts cate n-uur, iui ci 
va fi tînăr, veșnic : eroul 
al tragediei clasice, eroul 
al legendelor populare. De 
Till Ulenspiegel pînă la 
diavolul în corp“ el reînvia ti
nerețea din toate timpurile, 
fiecare imperfect de care ]
folosesc strigă absurditatea i
norocirii: Gérard Philipe „era*

Știu foarte bine : pentru tot
deauna Julien Sorel va avea pen
tru cei care-l vor citi pe 
Stendhal, după ce au aplaudat 
„Roșu și negru“ pe ecran, fața 
lui Gérard Philipe. Și un actor 
poate de asemenea să fie nemu
ritor. Este tpt un miracol, 
acesta un miracol fericit, al teh
nicii, 
înregistrărilor. Vocea lui va con
tinua încă mult timp să vor
bească mulțimilor și fața lui va 
traduce pentru aceștia toate sen
timentele care-l însuflețesc pe 
om. Calitățile pe care le întru
chipa pe scenă sau pe ecran, le 
poseda atît de real în fiecare zi, 
în viața lui de om, încît oma
giile publicate de presă repetă 
aceleași cuvinte : inteligență,
sensibilitate, prietenie.

îl revăd așa cum într-o zi mă 
dusesem să discut cu el la Tea
trul Național Popular, înconju
rat. asediat, asaltat de tinere fete 
extaziate care îi solicitau un au
tograf. El era foarte jenat, foar
te încurcat, cedînd la aceste so
licitări ca față de o copilărie 
plicticoasă. îmi amintesc despre 
ce am vorbit în ziua aceea : des
pre urbanism, despre arhitectura 
îrt democrațiile populare. El era 
curios să știe totul, cu o inimă 
mereu nouă.

El era — trebuie să spunem 
aceste lucruri cu propria lui 
simplicitate — un om. Intr-o 
lume, în care atît de des actorul 
celebru se găsește la reprezenta
ție chiar și atunci cînd este în 
afara teatrului, o lume în care 
iubirile lui, certurile lui, dispu
tele cu colegii de meserie, sînt 
obiectul unor nesfârșite intrigi

mă
ne-a

al cinematografului, al

de vreme ce 
pisicile prin 
n-au mîncat

EM. RUCAR

Cum își cîștigă existența 
Jacobus Van Dyn

Fotografia m-a iz- 
t nu atît prin 

oroarea pe care o 
produce, cit mai ales 
prin tragismul ei. 
Căci strania apariție 
nu reprezintă nici 
vreun personaj din- 
tr-un film de groază 
turnat la Hollywood 
și nici o făptură des
cinsă de pe altă, pla
netă. Chipul desfigu
rat, dezumanizat din 
fotografie aparține u- 
nui pămîntean sadea 
și anume lui Jacobus

Van Dyn, cetățean 
englez cu domiciliul 
la Londra. Se cheamă 
deci că, la urma ur
mei, avem de-a face 
cu un... om. Ah. dar 
cît de nepotrivit sună 
acest cuvînt în legă
tură cu imaginea pe 
care ne-o oferă mister 
Jacobus.

Cîndva marele Gor- 
ki închiria imn de 
slavă semenului său 
omul scris cu O mare 
iar noi, contempo
ranii prefacerilor epo-

cale săvîrșite de cei 
ce au ridicat noțiunea 
de om la înălțimi ne
bănuite sîntem mîn- 
dri azi de zborul îna
ripat al omenirii spre 
culmile progresului. 
Și iată că o imagine 
sumbră din apus — și 
nu numai una de a- 
cest fel — vine să ne 
tulbure visul pe ca
re-l trăim ; chipul 
din fotografia aceasta 
vrea să ne amintească 
parcă ostentativ că 
nu pretutindeni pe

Membri ai cercului botanic din Școala medie tehnică pentru crearea de spații verzi în 
Hampho (R.P.D. Coreeană).

Sa cunoaștem comorile muzicii (VI)

MUZICA
Căutînd să surprindă în ima

gini sugestive „miraculoasa“ pu
tere a muzicii de a ne impre
siona, Heinrich Heine, marele 
scriitor german din veacul tre
cut, i-a adus un înflăcărat elo
giu : „Muzica e poate ultimul 
cuvînt al artei“. Ar fi ușor ca, 
luînd pavăză astfel de spuse ilu
stre, să decretăm superioritatea 
necondiționată a artei sunetelor 
între surorile ei adăugind de 
pildă și faptul că, în compara
ție cu pictura și poezia, Bee
thoven atribuie muzicii o capa
citate mai vastă de cuprindere 
ce se întinde dincolo de regiu
nile rezervate acestora.

E drept că muzica universală 
cunoaște o întreagă varietate 
de genuri și forme instrumen
tale și orchestrale „pure": so
nate, cvartete, simfonii, concerte 
etc., dar se poate afirma că nici 
un compozitor nu s-a mulțumit 
numai cu ele.

O erarhizare valorică a arte
lor nu-și are sens deoarece ele 
se deosebesc doar prin modali
tatea specifică de înfățișare 
sentimentelor și gîndurilor 
menilor. Existența liedului, a o- 
perei, a poemului simfonic, de
monstrează că dacă i-ar fi fost 
rezervată muzicii — și numai ei

— putința de a spune ,„ultimul 
cuvînt“, arta sunetelor nu și-ar 
fi asociat cuvîntul. Versul — 
folcloric și cult — teatrul, au 
constituit punctul de plecare a 
nenumărate lucrări muzicale mai 
mici ori mai ample și complexe. 
Se poate spune, de exemplu, 
despre poeziile lui Goethe sau 
Pușkin că sînt atît de desăvîrșite 
încît muzica le-ar fi de prisos. 
Nu e rhai puțin adevărat că o 
pană compozitorjceăscă măiastră
— și au fost din acestea — ure 
posibilitatea de a le sublinia și 
extinde rezonanțele dînd 
îmbinarea versului 
o formă aparte de artă: 
copilul muzelor poeziei ț 
netelor.

Potnind de la piese 
tiv pitorești străbătute

prin 
și viersului, 

: liedul, 
și a su-

a 
oa-

descrip- 
de e- 

fecte sonore onomatopeice, sim
pliste deseori, dar dezvoltîndu-și 
necontenit capacitatea de a re
flecta plastic și suplu multiple 
aspecte ale realității, compozi
torii au dat o expresie supe
rioară muzicii cu program, a- 
dică acelei muzici care are la 
bază un fapt anumit, un subiect, 
o povestire, un argument literar 
și pe care compozitorul își pro
pune să-l înfățișeze sonor prin 
mijloacele artei sate.

I LITERATURA
Despre 

program 
începind 
uverturilor Egmont, Coriolon și 
Leonora. Puțini ani după moar
tea marelui compozitor apare 
în Franța, datorită lui Berlioz. 
„Simfonia fantastică“ lucrare 
care ridică programalismul la 
rangul de principiu creator. 
„Fantastica“ nu poate fi înțe
leasă cu adevărat decît dacă ci
tești programul, „explicația mu
zicii“ redactată de Berlioz în
suși.

Promovînd cu interes progra- 
matismul care a însemnat o îm
bogățire considerabilă adusă mu
zicii, Liszt a creat poemul sim
fonic. El modelează mijloacele 
de redare muzicală, arhitectura 
sonoră, după argumentul literar, 
poetic, ce-l inspiră, fie că e, 
vorba de poeziile lui Lamarține 
ca in „Preludiile“, fie că e vorba 
de capodopera lui Goethe. 
„Faust“, în simfonia cu același 
nume.

Istoria muzicii universale 
noaste o foarte mare 
de lucrări făurite pe 
literare. Multe 
transpun legendele 
antice.

Soarta tragică 
Acteon sfâșiat de

o muzica simfonica cu 
se poate vorbi de fapt 
cu Beethoven, autorul

dintre
fi

cu-
varietate 
temeiuri 

acestea 
miturile

a vînătoriilui 
proprii lui

cîini, legenda întrecerii cîntăre- 
țului flautist Marsyas cu zeul 
Apollo, sau aceea a lui Orfeu 
despre al cărui viers se spune 
că fermeca fiarele sălbatice, ar
borii și chiar pietrele, figura 
eroică a cutezătorului Prometen, 
care a răpit zeilor focul, idila 
dragostei dintre Daphnis și.Chloe, 
cei stăpîniți de puterea zeului 
Eros, pasiunea nimfei Gdlateea 
pentru păstorul Acis, lumea mi
tologiei scandinave etc. Dar și mai 
multe sînt inspirate de lucrările 
literare ale diverșilor scriitori 
„Divina Comedie“ a lui Dante, 
„Romeo și Julieta“, „Othelo“, 
„Visul unei nopți de vară“, sau 
„Nevestele vesele din Windsor“, 
de. Shakespeare, „Nunta lui Fi
garo“ de Beaumarchais, 4,Faust“ 
de Goethe, „Wilhelm Teii“ sau 
„Oda bucuriei“ de Schiller, 
„Manfred“ de Byron, ^Evghenie 
Oneghin" și multe alte lucrări 
ale lui Pușkin. „Ruy Blas“ și 
„Regele petrece“ de Victor 
Hugo, „Taras Bulba“ de Gogol, 
„Don Juan“ de Lenau, „Ar
teziana“ de Alphonse Dau
det, „Carmen“ de Prosper Mé
rimée, „Luceafărul“ de Emi- 
nescu, ,;O noapte furtunoasă“ și 
..Năpasta" de Çaragiale, „Păcat 
boieresc“ și „Neamul Șoimăre- 
știlor“ de Sadcveânu, iată tot

de transpunereatîtea izvoare 
muzicală.

Sonorizarea 
cuvîntul, care 
dar poate să și renunțe la el. In 
acest caz muzica devine ea în
săși poem, plăsmuind imagini 
prin mijloacele specifice de care 
dispune.

Dacă „muzica e poate ultimul 
cuvînt al artei“, înțelegerea ei 
presupune acumularea unei cit 
mai largi culturi literare. Este 
cu neputință să te înfrupți din 
minunile artistice create de prie
tenia sunetelor și cuvintelor —- 
de la cel mai mic lied pînă la 
cele mai monumentale opere sau 
lucrări simfonice cu program — 
fără să fii un pasionat cititor 
de literatură.

Fondul de sentimente și gîn- 
duri însușite prin lecturi este un 
teren ce oferă muzicii mediul 
fertil pe care pot crește cele 
mai minunate flori.

Dragostea pentru cărți este tot 
atît de sfîntă ca și cea pentru 
Rembrandt, spunea cîndva ma
rele pictor Van Gogii. Cititul nu 
te îndeamnă numai să vezi bine; 
cititul te îndeamnă să și asculți 
bine.

lor poate păstra 
devine cîntat ;

E. PRICOPE
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și ale unei publicități zgomo» 
toase Gérard Philipe era excep^ 
țional de modest. Un bun soț, 
un bun părinte, viața lui era 
tot atît de pură, tot atît de cla
ră ca și a lui Rodrigue sau a 
lui Fanfan la Tulipe. Bun cetă
țean, el era membru al Consiliu
lui național al mișcării pentru 
pace. El nu-și dăduse numele 
din condescendență ci milita în, 
mod conștient. Nu numai că a 
semnat Apelul de la Stockholm^ 
dar a și contribuit ca el să fie 
semnat de cei din jurul lui. In 
1958, cînd lovitura de forță a 
dat naștere puterii personale,- el 
s-a alăturat imediat Comitetului 
de apărare a libertăților repu
blicane din raionul său. Și aici 
el nu era un simplu ornament 
de fațadă : el milita. Era demo
crat sincer, și un democrat en~ 
tuziast.

Las pe alții să discute, să stu
dieze și să explice talentul lui: 
noi am împărtășit cu toții emo
ția pe care el o răspîndea și 
ceea ce un specialist ne poate 
spune despre această profesiune

pe care el a exerțcitat-o cu atîta 
măreție și modestie în același 
timp, despre această profesiune 
pe care el a slujit-o cu un sen
timent. atît de înalt al cinstei de 
actor — nu ne va aduce prea 
multe lucruri noi. Totul ne a- 
mintește acum de simpatia pe 
care o inspiră pe scenă sau pe 
stradă băiatul acesta mare care, 
la 37 de ani, ne-a părăsit pe noi 
toți, pe prietenii săi din Franța 
și din întreaga lume.

îmi amintesc... Acum cîțiva 
ani în sala cea mai mare din 
Paris se organizase o manifesta
ție în cinstea mișcării de rezis
tență din toate țările. Actorii 
trebuiau să citească ultimele scri
sori ale celor împușcați și texte 
ale scriitorilor morți în lupta 
împotriva fascismului — Fu- 
cik, Péri. Mi se ceruse să aleg 
aceste texte și să fac o le
gătură între ele. Textul pe care 
trebuia să-l recite Gérard Phi
lipe era ultima scrisoare a unui 
muncitor metalurgist din Paris, 
Maurice Lacazette : „Adio mi- 
cuțo... Adio tuturor colțurilor 
unde noi ne-am iubit. N-am pu
tere să te dau altuia, dar 
dacă într-o bună zi vei avea un 
copil, pune-i numele meu, dacă 
vrei, micuțo. Da, dar știi aceasta 
nu este o cerință, ci numai dacă 
tu vrei și dacă aceasta nu va 
supăra pe nimeni. Adio tuturor 
tovarășilor, adio muncitorilor, 
frații mei ! Viața va fi frumoasă. 
Nu va mai exista ură, nici mi
zerie, dreptul poporului va fi sfin
țit". L-am văzut pe Gérard Phi
lipe cum citea și recitea, iar apoi 
cum învăța textul acesta care-ți 
strînge inima. Dar pe scenă noi 
l-am văzut pe acest mare actor 
atît de iubit, cum se luptă cu 
emoția lui și cum încearcă să 
nu fie decît un cititor care redă 
căldura cuvintelor scrise de cel 
mort ; dar el n-a reușit, vocea 
i s-a sugrumat, și în fața a mii 
de francezi, tot atît de zdrunci
nați ca și el, Gérard Philipe a 
izbucnit în plînș. Sala în picioare 
l-a aplaudat și în aparență era 
absurd : ce a aplaudat ? Dar a- 
ceasta însemna : noi te înțele
gem, sincerul și bunul nostru 
Gérard Philipe și te iubim.

Mai tîrziu i-am povestit că eu 
citisem textul acesta — cu o 
teamă aproape de panică de a 
nu izbucni în plîns — la sfârși
tul unui proces organizat de 
reacțiune și care a constituit una 
din primele izbucniri ale „răz
boiului rece“. „Și ce făceau jude
cătorii?“ m-a întrebat el. Am 
spus adevărul: „Ei priveau pen
dula . Revăd și acum privirea 
blinda și tristă a lui Gérard 
Philipe fixată asupra mea și 
buzele lui care tremurau puțin.

A asocia aceste două cuvinte: 
„mort“ și „Gérard Philipe" este 
unul din acele lucruri crude la 
care ne condamnă destinul. Ne 
consolează insă gîndul că Gérard 
Philipe va întruchipa mereu în 
memoria oamenilor tinerețea,

ARITMOGRIF
A

22 26 22 26 9
22 17 20 25 20 23

9 17 9 6 21 26 9
22 21 17 23 4

1251 227 15 26 23
1 417 20 9 6 23

B
De la A la B numele unuia 

dintre cei mai mari savanți pe 
care i-a dat poporul sovietic. 
Completați cifrele cu litere și 
veți găsi pe orizontală numele 
altor mari oameni de știință.
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La o.N.u.', Aprobarea de către

I In centrul atenției 
popoarelor 

din America Latină

Comitetul
propuse

și

Politic a unei rezoluții 
de R. Cehoslovacă
R. P. Romînă

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Corespondența speciala :

Comitetul Politic Special a în
cheiat dezbaterile asupra rezolu
ției propuse de delegațiile 
R. Cehoslovace . și R.P. Roraine 
cu privire la aplicarea consec
ventă a principiului reprezentă
rii geografice to alegerea pre
ședintelui Adunării Generale a 
O.N.U.

Proiectul cehoslovaco-romîn 
în care au fost introduse unele 
amendamente prezentate de ci- 
teva delegații din America La
tină și de delegațiile Guineei și 
R.A.U. și acceptate de autorii 
proiectului', a fost aprobat de co
mitet cu 36 voturi pentru, 32 
contra și 8 abțineri.

La discuția generală au par
ticipat 27 delegații. Delega
țiile S.U.A. Franței și Italiei 
au propus introducerea în re
zoluție a unor formulări, potri-

Să fie respectat principiul 
reprezentării geografice 

în Consiliul de Securitate 
m Dectardția delegației sovietice la O.N.U.

NEW YORK o (Agerpres). — 
TASS transmite: Delegația so
vietica la cea de-a 14-a sesiu
ne a Adun^tii Generale a O.N.U. 
a dat publicității o declarație in 
care se spune printre altele :

Cea de.a 14-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. își în
cheie lucrările. Nici pină acum 
însă nu a fost ales unul din 
membrii nepenuanenți ai Consi
liului de Securitate. De ce oare 
nu a reușit Adunarea Generală 
după 49 de tururi de scrutin să 
ajungă la o soluție justă in a- 
ceasta problemă importantă ? 
lata care este, după parerca de
legației sovietice, cauza acestei 
situații:

La cea de-a 14-a sesiune a A- 
dunării Generale unele state, ne- 
ținind seama de Carta O.N.U. 
și de gentlemens’ agreement, în
cheiat la Londra în 1946, încear
că cu încăpățânare să încalce 
principiul reprezentării geogra
fice juste în Consiliul de Securi
tate și să împiedice prin toate 
mijloacele alegerea în acest con
siliu a unui reprezentat al țări
lor din Europa răsăriteană.

După' .cum se știe, la cea de-a 
14-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. țările din Europa ră
săriteană au propus de comun 
acord pentru locul ce se elibe
rează în Consiliul de Securitate 
candidatura Poloniei. Rezultatele 
celor 49 de tururi de scrutin au 
arătat că dreptul legitim al Po
loniei de a fi aleasă în Consiliul 
de Securitate este sprijinit de 
majoritatea statelor și Polonia 
a obținut majoritatea de voturi 
în 40 de tururi de scrutin.

Atrage atenția faptul că in 
ultimul timp unele delegații agită

Inmînarea darurilor oferite 
de U.R.S.S. Organ zației 

HațsunHor Unite Din toate colturile lumii
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : In seara zilei 
de 4 decembrie, la sediul O.N.U. 
a avut loc festivitatea transmite
rii darurilor oferite de Uniunea 
Sovietică Organizației Națiuni
lor Unite — modelul primului 
satelit artificial al Pămîntului și 
sculptura lui Evgheni Vueetici 
„Să transformăm sabia în plug". 
La ceremonie a asistat Victor 

Desen de Șt Cocioabă

vit cărora principiul reprezentă
rii geografice echitabile urma să 
fie aplicat „în cea mai mare 
măsură posibilă“, sau „ținînd 
seama de împrejurările predomi
nante la fiecare sesiune“. Am
bele formule âti fost respinse la 
vot. In același timp unele dele
gații din Asia șî Africa, ca și 
din America Latină, șî-âu expri
mat părerea că proiectul ceho
slovaco-romîn ar putea fi îmbu
nătățit dacà, menținîndu-se afir
marea principiului reprezentării 
geografice echitabile in alegerea 
președintelui s-ar înlătura o pre
vedere prea rigidă asupra ro
tației reprezentanților celor pa
tru regiuni la postul de preșe
dinte. Delegațiile cehoslovacă și 
romină au declarat că sînt gata 
să meargă în întimpinarea a- 
cestei cereri, dar totodată au 
precizat că nu pot să fie de 
acord cu nici un fel de limitare 

ideea unui așa-numit „compro
mis", în baza căruia perioada de 
doi ani, cit durează prezența in 
Consiliul de Securitate, ar putea 
ff irrtpărțită intre Polonia și Tur
cia. Se intimplă ceva curios : la 
început se încearcă să se incalce 
pe de-a-ntregtrl gentlemens’ a- 
greenient, iar apoi, cînd acèst 
lucru nu reușește, se propune 
respectarea lui parțială, prezen- 
tindu-se aceasta drept un „com
promis“.

Sub paravanul discuțiilor des
pre menținerea spiritului de co
laborare se propune țărilor din 
Europa răsăriteană să renunțe la 
principii care se bazează' pe drep
tul inalienabil al acestor țări.

Acest „compromis“ urmărește 
să submineze bazele principiale 
ale acordului in această proble
mă care prevede ca în Consiliul 
de Securitate locurile să fie dis
tribuite între țările din diferite 
regiuni geografice ale lumii. Și 
dacă această încălcare față de o 
anumită regiune geografică va 
ccntinua, ea va putea avea con
secințe negative extrem de se
rioase pentru alte regiuni geo
grafice și pentru Organizația 
Națiunilor Unite în ansamblu.

Ideea coexistenței pașnice și a 
colaborării între țările cu sisteme 
sociale diferite, care stă la baza 
unei păci trainice, se întemeiază 
tocmai pe respectarea drepturilor 
tuturor țărilor, fără deosebire. Și, 
în această privință, O.N.U. tre
buie să constituie un exemplu.

Delegația sovietică își expri
mă speranța că rațiunea și drep
tatea vor triumfa și membrii or
ganizației vor alege in Consiliul 
de Securitate Polonia, care este 
reprezentanta țărilor din Europa 
răsăriteană.

Bclaunde, președintele Adunării 
Generale a O.N.U.

Dag Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U., mulțumind 
pentru darurile transmise a spus: 
Ziua din octombrie 1957. cind 
a fost plasat pe orbită primul 
satelit artificial al Pământului a 
însemnat începutul unei noi epoci 
și in relațiile internaționale. 

sau subordonare a principiului 
reprezentării geografice echita
bile, așa cum insistau delega
țiile occidentale.

Luînd pentru a doua oară cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
George Macovescti, a spus: 
„Un principiu rămâne un prin
cipiu și trebuie considerat ca 
atare. Din momentul în care i 
se atîrnă tot felul de condiții, 
rezerve sau limitări, el încetea
ză, de a mai fi un principiu. Ce 
ar rămîne din principiile Car
tei O.N.U. dacă ele ar fi limi
tate sau condiționate pentru a 
corespunde unor expediente po
litice, elemente de conjunctură 
san unor rezerve subiective ? Ni
mic nu ar mai rămîne din Car
tă și O.N.U. s-ar găsi într-un 

. impas“.
După vii discuții, majoritatea 

comitetului s-a pronunțat pen
tru o afirmare ctară șî fără re
zerve a principiului reprezentă- 
rii geografice echitabile în ale
gerea președintelui. Rezoluția a- 
doptată de comitet recomandă 
în partea sa operativă ca „în 
alegerea președintelui Adunării 
Generale să fie acordată aten
ția cuvenita calificării pe care 
președintele Adunării Generale 
trebuie să o aibă pentru a și 
îndeplini importantele sale obli
gații și principiul reprezentă
rii geografice echitabile“. Pen
tru rezoluție, în afară de țările 
socialiste, au votat majoritatea 
țărilor afro-asiatice și țări din 
America

Peste • 
urmează 
probare 
nerale.

Latină.
câteva zile, rezoluția 
a fi prezentată spre a- 
plenarei Adunării Ge-

Mocheta spărgătorului de gheață „Lenin“, expusă la Expoziția sovietică din Mexico City.

< •>'
1

Oi : : . '

>;«î
: țj i.

K. E. VOROȘ1LOV, F. KOZLOV
Șl ECATERINA FURTEVA 

VOR VIZITA INDIA

de-a
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

TASS transmite: In cea 
doua jumătate a lunii ianuarie 
1960 Kliment Voroșilo'V, Froi 
Kozlov și Ecaterina Furțeva vor 
pleca ia Delhi unde vor participa 
la cea de-a 10-a aniversare a 
Republicii-India. Ei vor călători, 
de asemenea, . în diferite state 
ale Indiei și vor lua cunoștință 
de viața poporului indian.

In comunicatul oficial dat pu
blicității Ia Moscova se mențio
nează că oamenii de stat din 
U.R.S.S. au primit cu satisfacție 
invitația de a vizita India.

UN SAVANT ROMiN ALES 
MEMBRU AL ACADEMIEI 

CEHOSLOVACE DE ȘTIINȚE 
AGRICOLE

PIRAGA 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

fn cea de-a doua zi. a lucră
rilor Adunării Generale a Aca
demiei cehoslovace de științe a- 
gricole au fost înminate diplome 
și insigne membrilor de onoare 
ai Acodemiei aleși la 4 iunie 
1959. intre aceștia se află și 
prof. Grigore Obrejan, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romine, care a primit diploma 
de onoare și insigna de membru 
al Academiei cehoslovace de 
științe agricole.

PLENARA COMITETULUI NA
ȚIONAL AL U.T.C. DIN MAREA 

BRITANIE

LONDRA 5 (Agerpres). — Re
cent, la Londra a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului Na
țional al Uniunii Tineretului 
Comunist din Marea Britanie la 
care au participat delegați din 
toate regiunile țării. Plenara a

Problema 
dezarmării 

generale și totale
BUENOS AIRES 5 (Ager

pres). — TASS transmite: In 
țările Americii Latine se acordă 
în prezent o mare atenție pro
blemei dezarmării.

Recenta propunere a președin
telui Republicii Chile și a pre
ședintelui Republicii Peru cu 
privire la convocarea unei con
ferințe a țărilor Americii Latine 
în problemele dezarmării a fost 
aprobată de către oamenii de 
stat din celelalte țări aâe Ameri
cii Latine. Pentru reducerea ar
mamentelor și adoptarea unor 
măsuri concrete în această di
recție s-au pronunțat președin
tele Boliviei, Siles Suazo ; minis
trul Afacerilor Externe al Ecua
dorului, Carlos Tobar; ministrul 
Afacerilor Externe al Braziliei, 
Horacio Lafer; președintele 
statului Honduras, Villeda Mo- 
rales.

—•—
O mare catastrofa 

în sudul Franței
PARIS 5 (Agerpres) — Toate 

agențiile de presă relatează pe 
larg despre marea catastrofă 
survenită acum câteva zile in su
dul Franței, cînd, sub presiunea 
apelor crescute, după zile întregi 
de ploi torențiale, unui din prin
cipalele diguri din această regiu
ne s-a rupt și oțașul Fréjus a 
tost distrus de ape. Potrivit ci
frelor oficiate reluate simbătă 
de agenția Reuter, numărul mar
ților inatntlflcați piuă acum este 
de 196. iar cel al dispăruților de 
minimum 87. Corespondentul a- 
aenției adaugă ca, potrivit, dale
lor furnizate de echipele de sal
vare, care descoperă mereu ca
davre pr'm ruinele inundate și a- 
co.perite de tnîl ale orașului, nu
mărul marților ar depăși 500.

Autoritățile au anunțat că a 
fost deschisă o anchetă pentru 
stabilirea răspunderilor în acest 
dezastru — care este considerat 
de agenția France Presse drept 
cel mai grav din ultlmiț ani in 
Franța. Tn întreaga Franță au 
fost deschise liste de subscripție 
pentru victimele catastrofei de 
la Fréjus.

revolu-

Uniunii 
plenara

luat poziție împotriva încercărilor 
cercurilor de dreapta britanice 
de a semăna confuzie in rîndurile 
tinerilor pentru a goli lupta tine
retului de conținutul ei 
ționar.

Reierindu-se la rolul 
în lupta pentru pace, 
subliniază hotarirea tineretului 
de a sprijini toate acțiunile 
inițiate în vederea apărării păcii 
și in același timp importanța 
deosebită a luptei pentru unitatea 
tineretului în această problemă 
vitala.

LUCRĂRILE SEMINARULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA WAGA 
IN PROBLEMELE CONSTRUC

ȚIILOR DE ȘCOLI

PRAGA 5.—Corespondentul A- 
gefpres transmite : In cadrul 
Seminarului Internațional 
problemele construcțiilor 
școli care se desfășoară 
Praga au prezentat referate de
legați din Uniunea Sovietică, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria și 
R.P. Romînă.

Cu mult interes a fost ascul
tată expunerea despre cerințele 
igienei, pedagogiei și tehnicii 
în domeniul . construcției de 
școli, prezentată de delegatul ro. 
mîn, prof. univ. Anghel Mano- 
lache, director genera! adjunct 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

O propunere a delegației ro
mîne adoptată în unanimitate 
de participanții la seminar a 
fost aceea ca țările socialiste să 
studieze pe baze științifice unele 
probleme legate de construcțiile 
de școli — și îndeosebi a șco
lilor de profil special — pentru 
a se putea elabora proiecte care 
să fie experimentate în una sau 
mai multe țări, ele putînd fi 
apoi generalizate.

La Pekin au fost expuse primele locomotive electrice moderne 
produse cu titlul de încercare de industria chineză.

închiderea lucrărilor 
Congresului P.M.S.U.

partidu- 
tnembri. 
imediat 
Central 

tovarăși 
al

BUDAPESTA 5 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: Al Vll-Iea 
Congres al P.M.S.U. a ales în 
ședința de simbătă dimineață 
noul Comitet Central al 
lui compus din 71 de 
întrunit în ședință, 
după alegere, Comitetul 
a ales pe următorii 
membri ai Biroului Politic 
Comitetului Central: Antal Apro, 
Bela Biszku, Lajos Feher, Jenö 
Fock, Janos Kadar, Gyula Kallai, 
Karoiy Kiss, György Marosăn, 
dr. Ferenc Münnich, Dezsö Ne
meș, Sandor Romai șj Miklós 
Somogyi.

Ca membri supleanți ai Birou, 
lui Politic al C.C. al P.M.S.U. 
att fost aleși tovarășii: Zoltan 
Koniocsin, Sandor Gaspar și 
Istvan Szirmai.

Ca secretari ai Comitetului 
Central al P.M.S.U. au fost aleși 
tovarășii: Lajos Feher, Jenö 
Fock, Janos Kadar, Karoiy KisS, 
György Marosăn și Istvan 
Szirmai.

Tovarășul 
prim-secretar 
trai.

Comitetul 
pe tovarășul Gyula Kallai în 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Gyula Fodor a fost ales pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie. Sandor Nogradi a fost

Janos Kadar este 
al Comitetului Cen-

Central l-a propus
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NOI MAJORĂRI DE PRETURI 
IN TURCIA

ISTANBUL 5 (Agerpres). — 
In vitrinele magazinelor și pră
văliilor din Turcia ap5r prețuri 
noi din ce în ce mai mari. Pre
țurile la produsele alimentare, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, ser
viciile publice, precum și chiriile, 
cresc necontenit. In ultimele luni 
s-au scumpit de peste două ori 
mărfurile alimentare, s-au ma
jorat prețurile la „bulgur“ (g.rîu 
rîșnit care constituie alimentul 
de bază al oamenilor săraci din 
Turcia în timpul iernii).

„Locuitorii orașului Istanbul, 
care au familie numeroasă și cu 
salariu mic, subliniază ziarul 
„Akșam“, sînt intr-o situație dis
perată“.

PHENIAN. La Phenian a avut 
loc intre 1 și 4 decembrie ple
nara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea.

Plenara a discutat planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1960 și problema îmbună
tățirii muncii organelor locale ale 
puterii.

La plenară a rostit o cuvântare 
Nim ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

NEW YORK. După cum trans
mite corespondentul din Wa
shington al agenției Associated 
Press, Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetării spațiului cosmic a a- 
nunțat la 4 decembrie lansarea 
unei rachete cu un container în 
oare a fost adăpostită o maimuță. 
Lansarea a fost efectuată din re
giunea Wallop Island (statul Vir
ginia). Containerul a zburat 
timp de aproximativ 13 minute. 

președintele Comisiei Cen- 
de Control, iar Dezso Ne
conducător al colegiului de

ales 
trale 
■nes, „
redacție al organului central1 al 
partidului ziarul „Nepszabadsag“.

Rostind cuvîntul de închidere 
al lucrărilor Congresului, Janos 
Kadar a subliniat că Congresul 
a depus o activitate rodnică și 
încununată de succes. Congre
sul a aprobat in unanimitate li
nia generală a partidului, for
mele și metodele muncii de par
tid. Congresul, a spus J. Kadar, 
a aprobat principalele țeluri de 
luptă ale partidului nostru, pe 
care le formulăm în modul ur
mător : A desăvîrși în viitorii 
oițiva ani punerea temeliilor so
cietății socialiste și în același 
timp, bazîndu-ne pe acestea, a 
accelera construirea societății so. 
cialiste pentru a apropia astfel 
ziua cînd în țara noastră socie
tatea socialistă va repurta vic
toria totală și definitivă.

Janos Kadar a adus mulțu: 
miri partidelor frățești, ale căror 
delegații șl-att exprimat solida
ritatea cu lupta și munca po
porului ungar și a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, tu
turor participanților și organi
zatorilor congresului.

Delegații și oaspeții au into
nat Imnul partidului „Interna
ționala“.

★
BUDAPESTA 5 (Agerpres). - 

Cu prilejul celui de-al VII-lea 
Congres al P.M.S.U., Comitetul 
Cefitral al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar a oferit la 
5 decembrie în clădirea Parla
mentului R.P. ’Ungare o mare 
recepție.

La recepție au participat 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., membrii Co
mitetului Central al P.M.S.U. și 
membrii guvernului, delegații la 
congres, veterani ai mișcării 
muncitorești, delegațiile străine 
care au participat la lucrările 
congresului.

Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a salutat în 
mod cordial la recepție pe mem
brii delegației P.C.U.S., în 
frunte cu N. S. Hrușciov, pe 
Nina Petrovna Hrușciova, precum 
și pe membrii celorlalte dele
gații ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești și pe toți 
ceilalți oaspeți.

La recepția în cinstea Con
gresului al VII-lea al P.M.S.U., 
Arpad Szakasits, vicepreședinte 
al Consiliului național al păcii, 
a remis lui N. S. Hrușciov o 
scrisoare în numele prezidiului 
Consiliului național al păcii' și 
insigna de aur a Consiliului na
țional al păcii.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale poloneze

Zilele acestea, a sosit la Bucu
rești delegația guvernamentală a 
R.P. Polone condusă de Zenon 
Nowak, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care participă 
la lucrările celei de-a doua șe
dințe a Comisiei guvernamen
tale romino-polone pentru 
rare economică.

cola-

★
Simbătă seara Janusz 

browicz, ambasadorul R.P. Po
lone la București, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei cu 
ocazia prezenței în R.P. Romină 
a delegației guvernamentale a 
R.P. Polone în frunte cu Zenon 
Nowak, vicepreședinte al Consi
liului de (Miniștri.

Au participat tovarășii: Al.

Zam-

Semnarea unui acord comercial 
între R. P. R

Tn urma tratativelor duse la 
București între 30 noiembrie și 
4 decembrie a fost semnat un 
protocol privitor la mărfurile 
care urmează a se schimba, in 
perioada 1 noiembrie 1959-30 oc
tombrie 1960, între Republica 
Populară Romînă și Norvegia.

Republica Populară Romină, va 
exporta produse petrolifere, pro
duse agro-aliraentare, produse 
lemnoase, produse chimice, arti-

Plecarea unei delegații 
de tineret în
invitația Comitetului Cen-La

trai al Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungară, o de
legație de tineret, condusă de 
tov. Niculae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., a părăsit sim-

Intîlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste 

din țările capitaliste ale Europei
ROMA 3 (Agerpres).— Ziarul 

„Unită“ a publicat la 1 decem
brie un comunicat cu privire la 
întâlnirea reprezentanților par
tidelor comuniste din țările ca
pitaliste ale Europei, care a 
avut loc la Roma la sediul C.C. 
al Partidului Comunist Italian 
între 21 și 24 noiembrie, din 
inițiativa Institutului Gramsci.

La această întâlnire au fost 
studiate problemele legate de 
dezvoltarea capitalismului în 
Europa.

' In comunicat se arată că re
prezentanții partidelor comu
niste din țările capitaliste ale 
Europei au avut un larg schimb 
de păreri în problema unității 
clasei muncitoare și a maselor 
populare, în lupta pentru pace, 
pentru apărarea și reînnoirea 
democrației, pentru bunăstarea 
oamenilor muncii.

In urma acestui schimb de 
păreri a fost adoptată o chema
re adresată tuturor oamenilor 
muncii și tuturor democraților 
din țările capitaliste ale Eu
ropei.

In chemare se arată că a în
ceput o cotitură spre destinde
rea încordării internaționale 
care, dezvoltindu-se, poate duce 
la lichidarea „războiului rece“ și 
la stabilirea unui nou tip de 
relații internaționale, bazate pe 
încredere reciprocă, egalitate 
în drepturi, coexistență și pe 
întrecerea pașnică. Politica 
U.R.S.S. și a tuturor țărilor la
gărului socialist, pusă exclusiv 
în slujba cauzei păcii, a avut 
rolul principal în determinarea 
acestei orientări noi și promi
țătoare. Aceste rezultate poziti
ve demonstrează cît de juste au 
fost principiile manifestului pe 
care cele 64 partide comu
niste și muncitorești l-au adre
sat acum doi ani popoarelor, 
chemîndu-Ie la luptă hotărită și 
plină de încredere pentru cauza 
păcii.

Astăzi popoarele își pot pro
pune ca obiectiv realizabil în
lăturarea pentru totdeauna a 
războiului. Această posibilitate 
și-a găsit expresia în propune
rea cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală prezentată de 
guvernul sovietic la O.N.U.

In continuare, chemarea se a- 
dresează direct tuturor bărbați
lor și femeilor din țările capi
taliste ale Europei, îndemnin- 
du-i să acționeze împreună pen
tru ca să fie convocată cît mai 
curînd conferința la nivel înalt 
și pentru ca ea să obțină rezul
tate pozitive ; să lupte împreună 
pentru rezolvarea problemei ger
mane prin semnarea Tratatului 
de pace cu cele două state ger-

Vizita lui Eisenhower în Italia
ROMA 5 (Agerpres). — La 
decembrie s-au încheiat la5

Roma tratativele politice dintre 
D. Eisenhower, președintele 
S.U.A., și oamenii de stat din 
Italia.

Eisenhower a avut întreve
deri cu președintele Republicii 
Italia, Gronchi, și cu președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Segni. La aceste întrevederi au 
asistat secretarul de stat ad
junct al S.U.A., Murphy, și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Italiei, Pella. Din comunicatele 
oficiale rezultă că în cursul 
acestor tratative cea mai mare

Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, D. Si- 
inulescu, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Ana 
Toma și V. Steriopol, adjuncți 
ai ministrului Comerțului, M. 
Novac și C. Mănescu, vicepre
ședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, R. Cioroiu, ad
junct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei, E. Matyas, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, M. Giobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R.P. Ro
mîne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
alte ministere.

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

(Agerpres)

și Norvegia
zanat, încălțăminte, articole din 
piele etc.

Norvegia va exporta celofibră, 
celuloză, diverse sorturi de hir- 
tie, feroaliaje, piei brute, pescă
rie etc.

Din partea norvegiană protoco
lul a fost semnat de dl. Bue 
Brun, din Ministerul Afacerilor 
Externe al Norvegiei, iar din par
tea romînă de I. Hîncu, director 
in Ministerul Comerțului.

(Agerpres).

R. P- Ungară
bată Capitala îndreptindu se spre 
Budapesta. Delegația va studia 
din experiența muncii Uniunii Ti
neretului Comunist din R. P. 
Ungară. 

(Agerpres)

mane, pentru recunoașterea Re
publicii Democrate Germane, 
pentru reglementarea problemei 
Berlinului Occidental; să ceară 
împreună lichidarea bazelor mi
litare străine și a rampelor pen
tru lansarea rachetelor; crearea 
atit în centrul cît și în nordul 
și sudul continentului nostru a 
unor zone care să nu aibă nici 
o obligație militară; să ceară 
guvernelor care refuză încă să 
procedeze astfel, să recunoască 
Republica Populară Chineză; 
să-și unească eforturile cu e- 
forturile tuturor popoarelor lu
mii pentru a obține dezarma
rea generală și totală, întrucît 
deosebirile în concepțiile politi
ce și credințele religioase nu 
pot împiedica pe oameni să se 
unească pentru a face războiul 
pentru totdeauna imposibil.

In continuare chemarea se o- 
cupă de problemele luptei pen
tru democrație.

Referindu-se în continuare la 
situația materială precară în 
care se află masele muncitoare 
din țările capitaliste, în chema
re se arată că această situație 
amenință să devină și mai gra
vă, în urma concentrării cres- 
cînde a capitalului și pe scară 
internațională.

înaintarea spre sociahsm — 
se spune în partea finală a che
mării — coincide cu perspectiva 
dezvoltării democratice. Trăim 
intr-o epocă in care socialismul 
își dovedește superioritatea in 
toate domeniile vieții politice, 
economice și sociale. Trăim în
tr-o epocă în care odată cu dez
voltarea coexistenței și întrece
rii pașnice, noi milioane de oa
meni din toate păturile pot Ii a- 
trase mai rapid spre mărețele 
idealuri ale socialismului. Co
muniștii sînt ferm convinși că 
în noile condiții existente în 
prezent, majoritatea poporului 
fiecăreia dintre țările noastre va 
găsi calea și formele pentru a 
se uni și pentru transformarea 
socialistă a societății, transfor
mare care presupune exercitarea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare și de către- ceilalți 
oameni ai muncii.

In acest moment hotărîțor 
pentru cauza întregii omeniri, 
partidele noastre își pun din 
nou forțele în slujba popoarelor 
și țărilor lor.

Chemarea a fost semnată de 
reprezentanții partidelor comu
niste din Austria, Belgia, Dane
marca, Finlanda, Franța, Ger
mania, Luxemburg, Marea Bri
tanie, Grecia, Italia, Norvegia, 
Olanda, Portugalia, Spania, 
San-Marino, Suedia și Partidul 
Muncii din Elveția.

atenție s-a acordat problemei 
relațiilor dintre Est și Vest.

Datorită caracterului confiden
țial al tratativelor, în presă au 
apărut puține știri despre con
ținutul lor. Ziarele lasă însă să 
se înțeleagă că în cursul trata
tivelor au fost ridicate o serie 
de probleme asupra cărora nu 
există identitate de vederi între 
cele două țări. Comentatorii po
litici din capitala Italiei, men
ționează printre altele că partea 
americană a avut o serie de 
rezerve în legătură cu politica 
comercială a puterilor vest-eu- 
ropene față de S.U.A.

Excelertței Sale
Domnului Urho Kekkonen

Președintele Republicii 
Finlanda

HELSINKI

Cu ocazia- sărbătorii naționale 
a Republicii Finlanda, primiți, 
vă rog, Excelență, sincerele mele 
felicitări, precum și cele mai 
bune urări pentru prosperitatea 
poporului finlandez și pentru fe
ricirea dv. personală.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

Cu prilejul Zilei 
Constituției U.R.S.S.
Cu prilejul Zilei Constituției 

U.R.S.S. simbătă seara a avut 
loc la Casa prieteniei romino- 
sovietice din Capitală o manifes
tare organizată de Asociația Ju
riștilor din R. P. Romînă, în co- 
laDorare cu Casa prieteniei romî- 
no-sovietice A.R.L.U.S. Cu acest 
prilej tov. Liviu Plavoșin, mem
bru în Biroul Asociației Juriști
lor din R. P. Romînă, judecător 
la Tribunalul Suprem al R. P. 
Romîne, a ținut conferința „inai, 
tul democratism al orinduirii so
vietice“.

Conferința a fost urmărită cu 
deosebit interes de un numeros 
public.

★
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice din orașul Oradea a avut 
loc, în prezența a numeroși oa
meni ai muncii romini și ma
ghiari, o festivitate consacrată 
Zilei Constituției U.R.S.S. Au 
vorbit tov. Romulus Oprea, pro
curor șef al regiunii Oradea, în 
limba romînă, și tov. Egri Irina, 
președinta Tribunalului popular 
al raionului Oradea, în limba 
maghiară.

Manifestări consacrate Zilei 
Constituției U.R.S.S. au mai avut 
loc și în alte orașe ale țării.

(Agerpres)


