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Energetică al Academiei

acelei poezii 
și în sirop de

practică : 
iubire, mur- 

foșnet de pă-
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aur 
lă-

ȘÎ

de prof. dr. ing. Remus Râduleț 
membru corespondent al Academiei R. P. R.

director al Institutului de

pagină luminoasă 
a anilor Republicii

Manifestări 
consacrate celei de-a 

12-a aniversări 
a proclamării R.P.R.
In Capitală și în țară au loc 

entuziaste manifestări consacrate 
celei de-a 12-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Romîne.

In fabrici și uzine, pe șantiere 
de construcții, în instituții, oa
menii muncii au sărbătorit im
portantul act istoric din viața 
patriei noastre prin însuflețite 
adunări. Acestea au prilejuit tre
cerea în revistă a realizărilor 
însemnate cu care se încheie 
anul 1959 și au constituit o pu
ternică manifestare a recunoștin. 
ței și atașamentului cald al oa
menilor muncii față de partid și 
guvern, care îi călăuzesc în con
struirea vieții noi, socialiste.

însuflețiți de prevederile docu
mentelor recentei Plenare a C.C. 
al P.M.R., muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii parti- 
cipanți la adunări au exprimat 
hotărîrea de a-și pune intreaga 
lor putere de muncă și cunoș
tințele profesionale în slujba 
înfăptuirii sarcinilor mărețe pe 
care planul de stat pe anul 1960 
le pune în fața poporului mun
citor.

(Agerpres)
•-------
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Succese ale 
S'derurgiștilor 

de la „Otelul Roșu"
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni de la Uzinele 
siderurgice „Oțelul Roșu“ a ob
ținut anul acesta succese impor
tante in sporirea producției de 
metal. Prin mai buna utilizare a 
capacității agregatelor și punerea 
în valoare a unor noi rezerve 
interne, siderurgiștii din această 
întreprindere au realizat peste 
prevederile planului pe anul 1959 
mai mult de 15.100 tone de oțel 
și 22.200 tone de laminate grele 
și ușoare. Ei au mărit producti
vitatea muncii cu 7,8 la sută 
față de plan și au obținut econo
mii prin reducerea prețului de 
cost in valoare de 5 milioane lei. 
• In telrgrama adresată condu
cerii partidului și guvernului în 
care colectivul Uzinelor „Oțelul 
Roșu“ raportează drspre rezul
tatele obținute, se spune: „Asi
gurăm conducerea partidului no
stru drag și guvernul Republicii 
Populare Romîne că pe viitor ne 
vom înzeci eforturile și vom răs
punde cu și mai mult elan și 
hotărîre la realizarea și depăși
rea sarcinilor puse în fața noa
stră de partid și guvern pentru 
înflorirea patriei noastre scumpe 
— Republica Populară Romînă“.

(Agerpres)

Liniile electrice de înaltă ten
siune au devenit elemente obiș
nuite ale peisajului țării noas
tre. De pe malurile Dunării pină 
în Maramureș, din lunca Pru
tului și pină in Munții Apuseni 
a pătruns în anii din urmă din 
orașe pînă spre cătune ilumina
tul electric, energia electrică.

„Comunismul este Puterea So
vietică plus electrificarea întregii 
țări..." scrie V. 1. Lenin de- 
monstrînd în chip convingător că 
victoria acestei noi orînduiri so
ciale este indisolubil legată de 
electrificarea țării, de așezarea 
industriei, agriculturii și trans
porturilor pe baza tehnică a ma
rii industrii moderne.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducînd opera de refacere și 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale, a acordat și acordă o 
atenție deosebită problemelor 
tehnice legate de producția, 
transportul și utilizarea rațională 
a energiei și căldurii.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
arătat întotdeauna că numai o 
creștere masivă a producției a- 
nuale de energie electrică și căl
dură poate asigura un ritm viu 
de dezvoltare a industriei și 
transporturilor, de mecanizare 
a agriculturii, de creștere a pro
ductivității muncii în economia 
națională.

Cu toate că țara noastră are 
resurse energetice variate 
avut 1 
boi 
Și 
tică înapoiată: puterea insta
lată ' ‘

am 
la sfîrșitul ultimului răz- 
o economie energetică 

în special electroenerge-

în cele vreo 600 de centrale 
electrice publice și industriale 
era numai de ordinul a 700.009 
kilowați, iar producția lor anuală 
de energie nu depășea 1,2 mi
liarde kilowattore ; lipsa unor re
țele electrice de înaltă tensiune, 
clî interconexiune și transport, 
nu permitea folosirea energiei 
electrice Ia distanțe mai mari ,de 
centrale, iar populația rurală de
servită cu energie electrică nu 
reprezenta nici 10 la sută din 
populația țării.

In vederea lichidării acestei 
situații Partidul Muncitoresc Ro
mîn a elaborat planul de electri
ficare a țării, în care s-a pus 
pentru prima oară, în toată am
ploarea, problema valorificării 
raționale a surselor noastre de 
energie.

Lichidarea înapoierii economice 
și culturale pe baza trecerii la 
marea producție socialistă în in
dustrie și agricultură, industria
lizarea țării, erau de neconceput 
fără electrificare.

Pentru a avea un termen <je 
comparație în aprecierea realiză
rilor noastre după naționaliza
rea industriei, ajunge să arătăm 
că in anii regimului de democra
ție populară producția noastră a- 
nuală de energie a crescut de la 
12 milioane tone combustibil 
convențional în anul 1948. la 32 
milioane tone In anul 1958, iar

mi-consumul a crescut de la 11 
lioane tone în anul 1951) la 24 
milioane tone în anul 1958. 
Ritmul mediu al creștem produc
ției noastre anuale de energie 
primară în perioada 1918—1958 
a fost de 10,4 la sută pe an, față 
de 6 la 
Europa; 
Uzat un 
la sută, 
sută în Anglia, 5,4 la 
Franța sau 7,7 la 
stria.

O atenție deosebită s-a acor
dat în acești ani valorificării 
raționale a resurselor energe
tice atrâgînd în circuitul energe
tic combustibilii inferjori (lig
nit, turbă, deșeuri de cărbuni 
etc.) care nu se puteau utiliza în 
procese tehnologice și economi
sind combustibili solizi superiori 
pentru utilizarea lor mai rațio
nală ca materie primă.

înainte de cel de-al doilea 
război mondial, aproape o cincime 
din consumul de combustibil o 
acopereau lemnele: 60 la sută 
din producția noastră forestieră 
era folosită drept combustibil — 
și numai 40 la sută era indus
trializată. De altă parte, cărbu
nii cocsificabili din Valea Jiu
lui erau folosiți in circuitul e- 
nergetic. Abia după naționali
zare, odată cu punerea în func
țiune a uzinei cocso-chimice din 
Hunedoara, s-a început să se 
dea acestor cărbuni o valorificare 
superioară ca materie primă pen
tru fabricarea cocsului, spre a 
sprijini astfel dezvoltarea side
rurgiei, iar în prezent, se creea
ză condiții spre a întrebuința și 
cărbunii necocsificabili din Va
lea Jiului pentru fabricarea 
cocsului. Lipsa care s-a produs 
astfel în circuitul nostru energe
tic se umple din mărirea ponde
rii ligniților și prin mărirea pon
derii deșeurilor combustibile în 
bilanțul energetic al țării. Utili
zarea energetică a acestor com
bustibili inferiori reprezintă o 
ameliorare substanțială a struc
turii producției noastre de ener
gie primară.

Examinînd 
specifice ale 
nouă ani 
prevedea că 
planului de 
atinși și depășiți. Astfel, produc
ția anuală de energie electrică 
va atinge la sfîrșitul acestui an 
nivelul care era prevăzut abia 
pentru mijlocul anului viitor, cit 
o putere instalată de numai 1,6 
milioane kilowattore, ceea ce a 
degrevat economia națională de 
o parte din efortul necesar pen
tru investiții. Cea mai mare parte 
a puterii instalate în ultimii 9 
ani este concentrată în aproxi
mativ 20 de centrale noi termo și 
hidroelectrice, cri puteri instalate 
cuprinse între 24.000 și 150.000 
kilowați. Dintre cențralele termo-
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sută, ca medie pentru 
pentru consum, am rea- 
ritm de creștere de 12 
față de numai 2,3 la 

sută în 
sută în Au-

acum problemele 
electrificării, după 
de aplicare, putem 
indicii esențiali ai 
electrificare vor fi

Marți dimineața au continuat 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șes.cu, Alexandru Prăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co
lin, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, Vladi- 
mir Gheorghiu, Alexandru Bir. 
lădeanu, Atanase Joja, Ghera- 
sim Popa.

In loja din stingă incintei au 
luat loc tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Mihail Ralea, Anton 
Moisescu, Gheorghe Stoica și 
membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

In tribune erau prezenți șefii 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la București, precum și

Nu este tocmai mult de cînd 
simpla asociere dintre aceste 
două noțiuni : frumusețe și eco
nomie, ar fi fost socotită nu 
numai ca o ciudățenie de poet, 
ci ca o dovadă a unei atitu
dini, hotărît antipoetice. „Fru
mosul" nu putea fi conceput în 
vechea societate decît numai 
gratuit, deci fără nici o valoarî 
economică. Poetic nu putea fi 
decît ceea ce nu avea nici o 
legătură cu viața 
stele, flori, lună, 
mur de izvoare și 
dure...

Dar în mijlocul 
’muiate în lacrimi 
trandafiri au zvîcnit ginduri noi, 
oameni noi, peisaje noi și 
o nouă frumusețe.

La început poeții s-au simțit 
cam stingheriți : auzi, să cînți... 
o fabrică I O namilă cenușie și 
colțuroasă, cu coșuri înalte a- 
runcînd . fum și funingine care 
se depune pe flori, pe izvoare 
și pe păduri 1

încetul cu încetul, felul de a 
gîndi al oamenilor s-a schimbat 
și, odată cu el, s-a schimbat și 
noțiunea de „frumos", de „poe
tic"; pentru că fabricile care a- 
runcă în slavă fumul inecăcios 
nu mai sînt cele de demult 
citorva patroni care adunau 
„frumos", ba chiar „poetic", 
sînd poporului doar fumul 
funinginea 1 Dacă intri astăzi în 
fabrici, în halele uriașe nu mai 
auzi icnitul greu de oameni în
tunecați, cu sudori negre pe 
timple și cu ginduri negre sub 
frunți ; auzi cîntece. Omul care 
iese seara pe poarta fabricii, 
iese rîzînd. Se duce acasă, des
chide aparatul de radio și se 
așează la cină cu ai lui, mîn- 
cind din farfurii, nu din stră
chini, pe o față de masă cu
rată, nu pe scîndura goală... 
Și pînă la urmă, poeții au în
țeles și ei că toate acestea sînt 
lucruri intr-adevăr frumoase. Că 
o bibliotecă într-o casă de 
muncitori sau de țărani face mai 
mult decît un parc englezesc 
înconjurat cu ziduri înalte, să nu 
se bucure de el decît stăpînii. 
Că pînă și banul, repartizat cin
stit după muncă și merit și în
trebuințat pentru ridicarea nive
lului de trai, 
- poate fi și

De altfel, 
să viseze si 
Lunii - dar 
pe care a ajuns o rachetă so
vietică, - iar oamenii de astăzi 
iubesc poate și mai mult decît 
înainte florile, murmurul izvoa
relor și foșnetul pădurilor. Fon. 
du! poetic, insa, a sDorit și s-a 
îmbogățit.

Cînd vii cu mașina dinspre 
Roman și treci de Cucuteni pe 
acolo pe unde nu de mult chiar 
în amiaza mare dădeai în gropi, 
și cînd te întimpină mîndria de 
astăzi a bătrinei Moldove, fa
brica de antibiotice, adevărat 
oraș alb înflorit în pustiul no
roaielor de ieri, în care muncesc 
cu dragoste oameni în alb, con-

nu pentru dezmăț, 
el „frumos" I 
nimeni nu e oprit 
astăzi la lumina 
aceasta este Luna

ditați la București, precum 
numeroși alți invitați.

Ședința a fost prezidată de 
tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale,

In continuarea dezbaterilor a- 
siipra proiectului Bugetului de 
Stat al " " " ‘
1960 au

R. P. Romîne pe anul 
luat cuvintul deputății :

Carol Loncear, circumscripția 
electorală Reșița, regiunea Timi
șoara, ministrul Industriei Grele, 
Constantin Sandu, circumscrip
ția electorală Băbeni-Bistrița, 
regiunea Pitești, Nicolae Bă- 
descu, circumscripția electorală 
Horezu, regiunea Pitești, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, Ștefan S. Nicolau, 
circumscripția electorală Brăila- 
Nord, regiunea Galați.. Ion 
Cozma, circumscripția electorală 
Toplița, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, ministrul Agriculturii, 
Alexandru Bîrlădeanu.

Marea Adunarea Națională a 
votat apoi luarea in considerare 
a proiectului de lege asupra 
Bugetului de Stat pe anul 1960. 
După discutarea și votarea pe 
articole a proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret, legea 
pentru aprobarea Bugetului de 
Stat al R. P. Romîne pe anul 
1960.

Treoîndu-se apoi la următorul 
punct al ordinei de zi, deputatul 
Tudose Vasiliu, raportor al Co
misiei Administrative a Marii A- 
dunări Naționale, a prezentat 
Expunerea de motive cu privire 
la modificarea articolelor 52 și

58

le-

din Constituția R. P. Romîne 
a dat citire proiectului de 

lege.
Marea Adunare Națională a 

adoptat prin vot secret Legea 
pentru modificarea articolelor 52 
și 58 din Constituția R. P. Ro
mîne.

Conform modificărilor aduse, 
sfaturile populare se aleg pe 
timp de 4 ani, cu excepția sfa
turilor populare ale orașelor de 
subordonare raională și ale co
munelor care se aleg pe timp 
d* 2 ani

Totodaiă mandatul sfaturilor 
populare de orice fel alese la 2 
martie 1958, se prelungește pînă 
la 3 februarie 1961.

In continuarea lucrărilor se
siunii, deputatul Mihai Cruceanu, 
a prezentat raportul Comisiei de 
politică externă a Marii Adu
nări Naționale cu privire la A-

Citiji în

pelul Sovietului Suprem al Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste adresat parlamentelor 
tuturor țărilor lumii, în pro, 
blema dezarmării generale și to
tale și a dat citire proiectului 
Declarației Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romàne cu pria 
vire la acest Apel.

La dezbaterea proiectului de 
declarație au luat cuvinbjl de
putății Avram Bttnacjțl, minis
trul Afacerilor Externe, Nico- 
1 e Vasu, circumscripția electo. 
rală Vitan, orașul București, 
Iosif Hess, circumscripția elec
torală Agnita, regiunea Stalin. 
Maria Rosetti, circumscripția 
electorală Călimănești, regiunea 
Pitești și Andrei Oțetea, circum
scripția electorală Zănești, re
giunea Bacău.

Deputății au votat apoi în

(Continuare în pag. 3-a)
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Declarația Marii Adunări Naționale a R.P.R., cu privire 
la Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 31 octom
brie 1959, adresat parlamentelor tuturor țărilor lumii în 

problema dezarmării generale și totale.

Nădejdea patriei Pentru ce
participat Ia o serbare :Am participat la o serbare : 

serbarea feteîor cu obraji 
frnrinTÎ cì n krîintilnr rii

Asztalos Istvan
---- fragezi și a băieților cu 
ochi scînteietori. La 27 decembrie 
executiv al sfatului popular în colaborare cu Co
mitetul orășenesc U.T.M. din orașul Cluj au a- 
cordat majoratul tuturor tinerilor care împlinesc 
anul acesta vîrsta de 18 ani. A devenit o tra
diție - o tradiție a democrației noastre popu
lare.

Privind tineretul acesta vesel, mi-am adus a- 
minte - fără 
aveam și eu

Am evocat 
asemănător 
care ne apăsau pe toți.

De pildă Pavel Costea... Lucra la vagonete și 
știa să cioplească niște toiage I... Le încrusta 
pe măciulie miei, cîini, ori turturele de se mi 
nuna toată lumea. Odată a încrustat pe o cîrjă 
din asta chipul lui Ruzsa, cel care răcnea veș
nic la oameni ; i-a făcut o gură cît o șură. Toți 
l-cu recunoscut ; era aievea el, Ruzsa tartorul.

Sau Dardics Jani... Slab, ciolănos și veșnic 
desculț, el știa să facă, în minte adunări oricit 
de lur.gi și să-ți dea totalul cît ai zice pește. 
De multe ori l-au controlat ceilalți cu creionul 
și hirtia. Mai greșeau ei cîteodată ; Dardics 
de fel.

îmi amintesc și de Geta, fetița cu ochi mari, 
țsruni, făcea salahorie 
văduvă, bolnăvicioasă

Comitetul

să vreau - de vremea pe cînd 
18 ani...
chipul prietenilor de odinioară, 
intre ei prin nenumărate necazuri

la binale. Avea o mamă 
ți o voce atît de fru-

moașă, incit răsunau împrejuri
mile cind se apuca să cinte. 
N-avea decît 16 ani cind antre

prenorul a dus-o la Brașov inchiriind o locuință 
numai pentru ea. Pe urmă, antreprenorului i-a 
luat altul locul și apoi iar altul; trandafirul'raged, 
Geta noastră cu vocea de aur s-a pierdut in 
noroi. Și tot în noroi s-a pierdut și micul Dar
dics Jani ce! cu mintea ageră, 
grea a zidarilor, 
de grija iernii, 
deașcă. La fel 
de vagonet la

Tinerețea cu 
roi. Nimeni nu 
liști, ei nu erau decît mină 
ființe bune de exploatat.

...Azi ? Azi ii sărbătorește și ii 
întreagă, oameni liberi ai patriei libere. Cetă
țeni cu drepturi depline, fără deosebire 
țîonalitate sau sex. Drepturi egale - 
ții egale.

Stau de vorbă cu loan Truțca. La 
țăran sărac de pe Copșa. Tată nu are. Mai
că sa, femeie de 45 de ani. Ce viață obidită 
avea în trecut, un copil aflat în situația lui I 
Azi e muncitor calificat la uzinele „Unirea“ și 
cîștigă pină la 1.200 lei pe lună. După ce a 
absolvit școala primară de 7 ani s-a înscris la 
școala profesională metalurgică : statul i-a dat

sînt fericit

A trăit viața 
iarna fără lucru, vara plină 

Talentul său n-a apucat să ro
cii al lui Pavel Costea, cel ucis 
vîrsta de 20 de ani... 
aripi strimte, vise 
se interesa de ei.

de

în pragul a
8o de ani

A

pierite in no- 
Pentru capita- 
lucru ieftină,

felicită o țară

de na- 
obliga-

origină
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Universitatea
in statul nostru

socialist

Nfcolao Dunăreanu

30 Decembrie este o pagină lu
minoasă din șirul de victorii ale 
poporului nostru condus de 
Partidul Muncitoresc Romîn. Prin 
alungarea monarhiei și procla
marea Republicii Populare Ro
mîne cu fiecare măsură înnoi
toare a partidului și guvernului 
zorile noii vieți calde și între
mătoare s-au strecurat în suflete.

Transformarea fundamentală a 
învățământului nostru superior 
este una din importantele mă
suri din lanțul înnoirilor revolu
ționare. In anii puterii populare, 
partidul și guvernul nostru au 
acordat o mare atenție dezvoltă
rii învățământului superior, des- 
chizîndu-i un drtthi nou. ridi- 
cîndu-l la culmi științifice de 
neatins în anii de tristă amintire 
ai domniei burghezo-moșierești. 
Școala noastră superioară pregă
tește specialiști pentru toate ra
murile economiei și culturii so
cialiste. Cifrele sînt grăitoare : 
în 1938 existau 16 instituții de

prof. univ. 
Lazâr Stoicescu

Laureat al Premiului de Stat, 
decan, al Facultății de mecanică 

din Institutul politehnic 
București

deînvățămînt superior cu 33 
facultăți repartizate în patru cen
tre universitare ; astăzi avem 39 
institute de învățămînt superior 
cu 95 facultăți repartizate în 9 
centre universitare.

Și nu numai numeric învăță- 
mintul superior de astăzi prezin
tă o radicali deosebire față de 
cel al anilor burgheziei și mo- 
șierimii, ci și în ce privește struc
tura și conținutul său. învăță- 
mintul superior a fost așezat pe 
baze științifice, marxisl-leninisle, 
a fost și este necontenit orien
tat spre viață, spre practică. Me
nirea invățămîntului nostru supe
rior este să pregătească noua

intelectualitate legată strîns de 
năzuințele poporului, de cauza 
socialismului.

Schimbări calitative deosebit 
de importante s-au produs în or
ganizarea ți în ridicarea nivelu
lui științific al învățămîntulpi 
tehnic superior. Pentru a asigura 
un număr tot mai mare de cadre 
tehnice de specialitate necesare 
dezvoltării economiei naționale, 
în afară de cele 3 politehnici 
din București, Timișoara și Iași 
au fost înființate politehnici noi 
în Cluj, Orașul Stalin, Galați și 
noi institute tehnice ca cele de 
la Craiova, Petroșani, București. 
Dezvoltarea impetuoasă a știin
ței și tehnicii, ritmul rapid al 
dezvoltării industriei a impus 
formarea unor cadre în multiple 
ramuri de specialitate. Profilarea 
și reprofilarea facultăților sec
țiilor, institutelor se face după 
criterii științifice în conformitate.

Din generația mea, puțini 
scriitori au mai rămas în viață.

Îmi vine greu să i socotesc. 
Mulți dintre dispăruți mi-au 

fost prieteni. Am pornit împreu. 
nă, ne-am împărtășit năzuința 
și gîndurile făc:ndu-ne din lite
ratură un crez.

Cu gîndul la anii îndepărtați, 
îmi răsare din ceața vremii, 
chipul duiosului St. O. Iosif. 
Și-l văd parcă aeve, strecurin- 
du-se pe vreme de iarnă, cu 
pași grăbiți, pe străzile Capita
lei ; modest îmbrăcat și zgribu
lit, căutînd unde să se adăpos
tească de frig.

Prin 1906, pe vremea expo
ziției, ne întîilneam la „Carul cu 
bere“... Stăm la aceeași masă 
cu Coșbuc și Chendi, St. O. Io- 
sif era fericit că s-a putut în- 
tîlni cu frații lui ardeleni.

Și numai la un an după bîl- 
ciu! acestei expoziții-jubileu al 
celor 40 ani de domnie ai lui 
Carol I, trîmbițat în toate col
țurile lumii, ca un apogeu al 
„progresului“ nostru — iată 
răscoala, marea răscoală a 
flămînzilor.

Sîntem în 1907, în primăvara 
scăldată în sînge

Iată ce-mi scrie în vremea 
aceasta, St. O. Iosif:

„Dragă Nicolae,
Am venit la Brăila, cu Sado- 

veanu și Sandu Aldea pentru a 
ține o șezătoare literară. Ce 
bine-ar fi fost să fi venit și tu! 
Pe aici țărănimea s-a 
Sunt mulți morți...

răsculat.

tău
Iosif“ 

ani numai,

al 
O.

(Continuare în pag. 4-a)(Continuare în pag. 4-a)

St.
Apoi, după cîțiva 

zdrobit sufletește, cîștigîndiu-și 
cu greu amariș existență, moa
re în chinuri grozave, la spi
talul Colțea ; vana 1913.

Dar Gîrleanu ? Sărmanul!
Demîstanînd din armată, unde 

nu se simțea la locul lui. Emil, 
cum îi spuneam noi, vine 
București cu familia, ca să 
dedice cu totul literaturii.

Aici, începe calvarul lui!
Secretar de redacție la o . _ 

vistă de mina a doua, e nevoit 
să facă nu numai redactarea, 
dar și expediția revistei; să 
lipească benzile...

Aceasta, pe vreme de vară, 
cînd străzile Bucureștiului ar
deau ca un cuptor, iar boieri
mea era plecată la munte ori 
la mare, să-și petreacă huzu
rul 1 De cîte ori nu l-am văzut 
eu apoi, la vremea prinsului, la 
cafenea, scriind bilețele pe la 
cunoscut! și trimițindu-le prin- 
tr-un comisioner. ca să capete 
un împrumut cît de cît.
. Ceea ce era fatal, s-a și în- 

tîmplat 1 Gîrleanu, ca și Iosif 
și~ atîția alți scriitori de talent, 
pășește cu pași grabnici spre 
mormînt... Și s-a stins, in vara 
lui 1914.

Și Gîrleanu. ca și Iosif, n-avea 
mai mult ca 34 de ani.

îmi amintesc și ceea ce scria, 
într-o schiță autobiografică, 
scriitorul I Adam care mi-a 
fost prieten și face parte tot 
din generația mea. Multe su'e- 
rințe, multe dezamăgiri încer
cate într-o lume ostilă îl vor fi 
hotărît, desigur, să aștearnă a-

(Cantinuare în pag. 4-a)

In hala noii oțelării de la 
Reșița.

Foto : P. PAVEL
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Nationale a R* P. Romîne
Discuții

Cuvîntal deputatului
Nicolae Catana
(regiunea Hunedoara)

asupra proiectului bugetului de stat pe anul 1960

In anii puterii populare, la Hu
nedoara a fost creat cel 'mai pu 
ternie centru al producției de 
metal din țară, mindrie a po 
porului nostru. In cadrul combi
natului siderurgic s-au construit 
o uzină cocstKthimică, furnale 
rnoderneMifi guire capacitate, noi 
oțelării, ulrti complex de laminoa 
re de eslJnajtă productivitate. 
Construcțiile ce s-au ridicat în 
anii puterii populare la Hunedoa
ra . ilustrează grăitor puterea de 
creație și hărnicia olasei noastre 
muncitoare care sub conducerea 
înțeleaptă a partidului pășește 
ferm pe calea construirii socia
lismului.

Siderurgiștii hunedoreni au 
considerat drept o datorie pa
triotică să răspundă grijii parti
dului și guvernului prin folosi
rea cît mai completă a tehnicii 
cu care a fost înzestrat combina
tul. Anul acesta au fost date 
peste prevederile planului 31.000 
tone fontă, 52.000 tone oțel, 
31.000 tone laminate. Productivi
tatea muncii a crescut în ultimii 
cinci ani de peste 2,3 ori.

Ne-am preocupat mai intens 
de îmbunătățirea activității eco- 
nomico-financiare, creșterea con
tinuă a rentabilității prin redu
cerea prețului de cost al metalu
lui. In acest an țoiia de fontă 
este mai ieftină decît în .anul 
trecut cu 137 lei, de oțel cu 209 
lei, de laminate cu 320 lei.

Un rol important în obținerea 
acestor succese l-a avut și în
trecerea socialistă cu siderur
giștii reșițeni. La baza întrecerii 
au stat două obiective esențiale 
— creșterea indicilor de utilizare 
a agregatelor și obținerea'de e- 
conomii cît mai însemnate la 
prețul de cost. Acum, cînd facem 
bilanțul unui an de muncă, ve
dem că indicii de utilizare au 
crescut la furnale cu 8,5 la sută, 
la oțelării cu 14,1 la sută, la 
laminoare cu 15 la sută față de 
realizările din anul trecut.

In continuare vorbitorul a sub
liniat rolul important pe care îl 
joacă în producție maiștrii, ară- 
tind măsurile ce au fost luate în 
combinat pentru ridicarea conți4

Cuvîntul deputatului
Vasile Avram

(regiunea Cluj)
Oamenii muncii din regiunea 

(Sluj au’ primit cu bucurie 
expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Plenara G.G. 
al P.M.R. din 3—5 decem
brie a.c. In adunările care au 
avut loc cu prilejul dezbiferii 
cifrelor de plan pe anul 1960, 
ei și-au exprimat hotărîrea de 
a îndeplini prevederile plenarei, 
angajindu-se să îndeplinească 
și să depășească planul de stat 
pe mul 1960 la toți indicii. In 
continuare vorbitorul a arătat 
că 50 de întreprinderi din regiu
ne și-au îndeplinit planul anual 
înainte de termen, planul de 
stat pe anul 1959 pe întreaga 
regiune ve? fi îndeplinit în pro
porție de 103,4 la sută.

Pină la 30 noiembrie 1959 în
treprinderile din regiunea Cluj 
gu realizat economii peste plan 
în valoare de 66,857 milioane 
lei, depășindu-se angajamentul 
fie întregul an cu circi' 2,8 tril
ioane lei. Numai colectivul Uzi

nei de încălțăminte „lanoș 
Herbak" a economisit pînă în 
prezent materii prime și mate
riale în valoare de peste 1,5 
milioane lei.

Organizațiile sindicale, extin- 
zînd inițiativa colectivului aces
tei uzme în majoritatea între
prinderilor din regiune, au con
tribuit la obținerea unor con
sumuri specifice mai mici, re- 
zultind o economie de peste 17 
milioane lei. Cu toate icestea 
mai există unele deficiențe in ce 
privește reducerea consumuri
lor specifice. Uzinele chimice 
din Turda, de pildă, nu numai 
că nU au realizat economii, dar 
au înregistrat pierderi.

O problemă care creează 
greutăți în activitatea întreprin
derilor o constituie desele modi
ficări de plan. Nimeni nu con
testă necesitatea unor modificări 
pe parcurs a sarcinilor de plan 
în raport cu noile condiții create, 
însă vreau să subliniez faptul 
că de multe ori unele ministe
re și direcții generale recurg Ia 
aceste modificări, cu mari întîr
zieri.

In unele întreprinderi sînt 
imobilizate fonduri în stocuri 
supranormative de materii pri

Cuvînlul deputatului 
Ion Predescu
(regiunea Craiova)

Realizările obținute în anii 
puterii populare în dezvoltarea 
economiei naționale — a Uătat 
vorbitorul — au creat condiții 
pentru ridicarea economică mai 
rapidă a regiunilor rămase în 
urmă, printre care și regiunea 
Craiovz'. Au fost dezvoltate noi 
ramuri de producție, întreprin 
derile au fost dotate cu utilaje 
moderne, ceea ce a determinat 
o creștere a volumuiui produc 
(iei Industriale a regiunii noas
tre de 4,8 ori față de anul 1948.

Dezvoltarea industriei petro
liere, a extracției de cărbune 
și lărgirea continuă a sectoru
lui socialis' al agriculturii în 
regiunea Craiova au ridicat în 
fața orgonelor locale ca o pro- 

rmă a calificării lor profesionale. 
Apoi s-a oprit asupra mior lip
suri. Din cauza nerespectârii 
întocmai a disciplinei tehnolo
gice și a calificării necorespun
zătoare a unor muncitori din 
oțelâria nr. 2 a combinatului, 
în unele perioade s-a elaborat 
oțel, ce nu a corespuns cerin
țelor uzinelor beneficiare, dimi- 
nuîndu-se economiile la prețul 
de cost cu peste 6 milioane lei.

Unele cadre tehnice din com
binat se ocupă încă insuficient 
de reducerea consumurilor spe
cifice de materiale, de înlocuirea 
combustibililor scumpi cu alții 
mai ieftini, de gospodărirea cu 
grijă a materialului refractar și 
reducerea costului reparațiilor.

Colectivul combinatului își va 
concentra întreaga atenție spre 
lichidarea acestor deficiențe, spre 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a întregii sale activități tehnico- 
economice.

In continuare tov. N. Catană 
a arătat că datorită slabului 
control exercitat de Direcția 
de lucrări capitale din Ministe
rul Industriei Grele și lipsei 
de colaborare între diferite uni
tăți ale ministerului, în cursul 
acestui an au fost date în folo
sință cu întîrziere unele lucrări 

'^importante. ... ......... ,
Pe lingă lipsurile întreprinde

rii de construcții siderurgice 
Hunedoara, la aceste întîrzieri, a 
contribuit și modul necorespun
zător în care Uzinele „23 Au
gust" și ,,Mao Țze-dun“ din 
București, „ProgresuF-Brăila și 
„Indepe idența“-Sibiu, execută 
comenzile destinate lucrărilor de 
investiții.

Faptul ca în anul viitor Com
binatul siderurgic Hunedoara își 
va spori producția globală cu 60 
la sută, a spus vorbitorul, ne în
deamnă să muncim cu și mai 
mult elan, să descoperim și să 
punem în valoare poi rezerve in- 
tern«. Siderurgiștii hunedoreni 
știu că rodul muncii lor conso- 
lidează cuceririle noastre revo
luționare, întărește temelia orîn- 
duirii socialiste a patriei, con- 
tribuie la făurirea unei vieți fe
ricite și îmbelșugate.

me și materiale. La Uzina „Ar
mătura“ din Cluj există un 
stoc supranormitiv de bare de 
alamă ce se ridică la 30 tone, 
rezultat din faptul că la fabri
carea robineților, întreprinderea 
a înlocuit acest material cu 
fontă. Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Siste
matizare, care a preluat atribu
țiile fostului Minister al construc
țiilor, industria materialelor de 
construcții și industriei lemnului 
trebuie să lichideze asemenea 
lipsuri.

In continuare vorbitorul s-a 
ocupat de problema bunei gos
podăriri a fondurilor de asigu
rări sociale. In anul 1960, fon
durile destinate asigurărilor so
ciale gospodărite de sindicate 
sînt cu peste 400 milioane lei 
mai miri față de anul 1959. 
Această creștere reflectă grija 
partidului și a stalului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii.

Organizațiile sindicale au a- 
coidat mai multa atenție măsu
rilor de prevenire a îmbolnăvi
rilor, exercitării controlului ob
ștesc în unitățile sanitare și in 
spitale, masurilor de protecție a 
muncii in întreprinderi. Pentru 
anul 1960 socotesc că este nece
sar ca organele sindicale să 
lupte și mai hotârit pentru îm
bunătățirea muncii în această 
direcție.

Subliniind rezultatele pozi
tive obținute în acest an pe li
nia deservirii oamenilor muncii, 
în stațiunile balneo-climaterice, 
vorbitorul criticat faptul că 
Consiliul Central al Sindicate
lor și Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale nu s-au o- 
cupat suficient de folosirea in- 
tegrală a capacității stațiunilor, 
de reducerea cheltuielilor de 
regie. z

In încheiere vorbitorul a sub
liniat hotărîrea organizațiilor 
sindicale și a oamenilor muncii 
din regiunea Cluj de a desfă
șura, sub conducerea organiza
țiilor de partid, mai larg între
cerea socialistă, de a dovedi mai 
mult spirit gospodăresc în folo
sirea fondurilor statului pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcini, 
lor de plan pe anul 1960.

blemă de mare importanță creș
terea traficului în trasportul fe
roviar și rutier. Volumul măr
furilor transportate pe calea 
ferată de pe cuprinsul regiunii a 
crescut în acest an cu 4,4 la 
sută față de realizările anului
1958.

Intr-o recentă consfătuire a 
ceferiștilor din Regionala 
C.F.R.-Craiova s-a constatat că 
nai sînt largi posibilități pentru 
mărirea capacității de trans
port și reducerea prețului de 
cost. Sînt cazuri cînd tre
nurile circulă neincărcate la 
puterea de remorcare a lo
comotivelor, vagoanele nu sînt 
încărcate la întreaga capacitate 
și există încă defectări ale loco

motivelor in termenul de garan
ție.

Departamentul Căilor Ferate 
a rvut serioase lipsuri în pro
blema folosirii unor investiții.

Trăgînd învățăminte din lip
surile de pînă acum Departa
mentul Căilor Ferate împreună 
cu orgar,ele locale vor trebui 
să ia toate măsurile Ca fondu
rile de investiții de cca 80 mi
lioane lei prevăzute pentru re
giunea Craiova- în anul I960 să 
fie folosite cu chibzuință.

In ultimii ani s-a înregistrat 
o dezvoltare importantă și in 
sectorul transporturilor rutiere. 
Fața ae realizările anului pre
cedent, în anul 1959 volumul 
transporturilor de călători este 
cu 19,4 la sulă mii mare, iar 
volumul tonelor de marfă trans
portată a crescut cu 32,9 la 
sută. Cu toate acestea, sarci
nile de plan în acest sector se 
realizează numii în proporție 
de 96 la sută din cauza utili
zării neraționale a parcului de 
mașini și a lipsei de preocupare 
în organizare,' sincronizată a 
transporturilor.

Există întreprinderi care au 
parcuri proprii de autovehi
cule. Aceste parcuri sînt slab 
utilate și exploatate cu un ran
dament scăzut, in timp ce par
cul public de deservire l.R.T.A. 
stă nefolosit, neavînd ce trans
porta, în afară de perioadele de 
vîrf ale transporturilor de cereale 
și de alte produse agricole.

In scopul înlăturării acestor 
deficiențe, vorbitorul a propus 
ca autovehiculele să fie concen
trate ta o singură organizație 
de transport, erre să asigure 
utilizarea cît mai rațională a 
întregului parc de mașini, ceea 
ce ar ușura trecerea la centra
lizarea reparațiilor auto în uni
tăți mari industriale, dotate cu 
utilaj modern.

Scoțind în evidență succe- 
sele obținute în direcția mo
dernizării drumurilor, vorbito
rul a spus că in acest an 
în regiunea Craiova s-au mo
dernizat 54 km. drumuri față 
de 40 km. in anul precedent. 
Prețul de cost pe km. de drum 
modernizat a fost redus de la 
800 mii lei în 1958, la 450 mii 
lèi în acest an. Totodită s-au

Cuvîntul deputatului
Alexandru Boabă

(regiunea PioeșH)
Sub îndrumarea Comitetului 

regipual de partid Ploești, 
colectivul întreprinderii de fo
raj a luat o serie de 
măsuri pentru reducerea timpu
lui neproductiv, pentru creș
terea vitezelor de foraj. Ca 
urmare a creșterii vitezei de 
foraj, pianul pe regiune a fost 
depășit pe 11 luni cu 9400 ifi. 
din care peste 60 ia sută la ex
plorare. De asemenea, prețul de 
cost s-a redus față de deviz cu
14.6 la sută la exploatare și cu
9.6 la sută la explorare. Econo
mia realizată peste plan Ic pre
țul de cost se ridica la cca 8 
milioane lei.

Realizări importante s-atl ob
ținut și în sectorul extracției de 
țiței. Planul ue producție a fost 
depășit pe 11 luni, re.alizindu-se 
în același timp economii la pre
țul de cost în valoare de 
12.912.000 lei.

Rezultate bune s-au obținut 
și în sectorul prelucrării țițeiu
lui. Colectivele rafinăriilor din 
regiunea Ploești, sub conduce
rea și îndrumarea organizații
lor de pi-ftid, vor realiza și de
păși planul de producție pe 1959 
și vor da însemnate economii 
peste plan. Realizările obținute 
prin reducerea pierderilor la pre
lucrate echivalează cu cca 
5.500.000 lei.

Vorbitorul a arătrl în conti
nuare că rezultatele ar fi fost 
mai mari dacă conducerile sec
toarelor de foraj ar fi acord’at 
mai multă atenție reducerii 
timpilor neproductivi. Prin ex
tinderea inițiativei de mutare a 
unor sonde de foraj în picioare 
și montarea instalațiilor în

Cuvîntul deputatului 
Ludovic Lâzekaș

(regiunea
Vorbitorul a arătat că dato- 

rită avîntului oamenilor muncii, 
în regiunea Oradea va fi depă
șit după date preliminare planul 
de producție pe anul 1959 cu 
aproximativ 4 la sută, reălizîn- 
du-se totodată economii peste 
sarcinile de plan de peste 67 
milioane lei.

Una din principalele căi care 
a contribuit la reducerea prețu
lui de cost a fost reducerea con
sumurilor specifice de materii 
prime, materiale și combustibil. 
Numai prin reducejpa consumu
rilor specifice la piele-fcțe, la 
cele două întreprinderi de încăl
țăminte — „Solidaritatea“ și 
„Dobrogeanu Gherea" — din 
orașul Oradea, s-au obținut eco
nomii de piele, din care s-au 
confecționat peste 59.000 perechi 
de pantofi.

Realizările obținute pînă în 
prezent, a spus vorbitorul — cu 
toate că sînt importante, nu mul
țumesc încă colectivele de mun
citori și tehnicieni, care consi
deră că există rezerve încă ne
valorificate pentru a da produse 
mai ieftine și de calitate mai 
bună. Pentru aceasta este nece
sar însă, pe lingă preocuparea 
mai serioasă a organelor locale, 
de mai mult ajutor și din partea 
ministerelor, în special a Minis
terului Industriei Bunurilor de 
Consum, 

făcut lucrări de întrețineri și 
reparații de drumuri locale și 
poduri, în valoare de peste 63 
milioane lei, din care o mare 
parte prin muncă voluntară. 
Rezultatele ar fi fost mult mii 
bune dacă sfaturile populare 
ar fi muncit mai mult pentru 
atragerea maselor de cetățeni 
la muncă voluntară, daca ar fi 
fost organizată mai bine munca 
pe șantiere in tot cursul anului.

Deputatul 1. Predescu a vor
bit apoi despre măsurile luate 
in legiunea Craiova, pentru 
creșterea continuă a sectorului 
zootehnic prin asigurarea bazei 
furajere. Lucrătorii din sectorul 
agricol au reușit ca in acest an 
sa sporească cantitatea de nu
treț insilozat la 6 tone pe cap de 
taurină și 10 tone pe cap de 
vacă furajată, cantități de două 
ori mâi mari decît cele din anul 
1957.

Totuși sfaturile populare și 
organele lehnico-agricole nu s-au 
preocupat în măsură suficientă 
de sectorul zootehnic. Suprafața 
însâmințată în acest an cu po
rumb furajer, a fost mult prea 
mică față de posibilitățile exis
tente în regiune.

Vorbitorul a arătat că la în
tocmirea planurilor pe G.A.S. 
Departamentul Gostat, adjunct 
al ministrului, tov. Bucur 
Șchiopu, n-a asigurat o core
lare justă între creșterea efec
tivelor de animale și suprafe
țele de porumb-siloz.

Trebuie să mai arătăm că 
Ministerul Agriculturii n-a re
zolvat zonarea raselor de ani
male ; de aceea la G.A.S. oît și 
în G.A.C. se găsesc un număr 
important de animale necores
punzătoare climei de stepă.

In anul 1960 vom trece la ex
tinderea suprafețelor cu porumb 
siloz pentru a obține cel puțin 
350 mii tone de porumb însi- 
loZE't.

Considerăm că aplicarea în 
viață a indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie a.c., de a se constitui con
silii economice pe lingă sfatu
rile populare, va fi de un real 
ajutor în munca noastră de 
coordonare și îndrumare a eco
nomiei regiunii cît șj în desco
perirea și valorificarea rezerve
lor locale.

blocuri mari, s-ar fi redus cu 
cel puțin 50 la sută dur; ta de 
montaj a sondelor de foraj și 
implicit cheltuielile de produc
ție. De asemenea a existat o 
insuficientă preocupare pentru 
extinderea forajului cu turbina 
în schelele din regiunea Plo
ești. S-a tărăgănat m mod ne- 
justificat fabricarea în serie a 
sapelor cu role țip 10 M. iar 
Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei nu a notat instala
țiile, cu pompe corespunzătoare 
forajului cu turbini, ceea ce a 
făcut ca în regiune acest pro
cedeu să fie folosit la numai 
7,8 la sută din volumul total 
de foraj.

De asemenea, trebuie arătat că 
în primul trimestru al acestui 
an ministerul nu a asigurat ra
finăriei nr. 3 solventul necesar 
deparafinării uleiurilor.

In încheiere, vorbitorul a a- 
rătat că la Rafinăria nr. 3 
ca urmare a creșterii cali
ficării personalului și prin 
creșterea randamentului insta
lațiilor, s-au găsit posibilități 
de folosire m«i bună a capaci
tăților de producție existente, 
creîndu-se condiții ca în anul 
1960 sarcina de plan la produc
ția globală să crească în com
parație cu anul 1959 cu 14,53 la 
sută. Dezbătînd sarcinile de 
plin pe anul 1960, colectivul 
rafinăriei noastre este hotărit 
să descopere și să pună în va
loare noi rezerve interne în ve
derea sporirii continue a pro
ducției, reducerii prețului de 
cost, realizării de economii cît 
mai mari.

Oradea)
Nu ne putem plînge că aceste 

întreprinderi nu au fost vizitate 
în acești ani de diferiți tovarăși 
de la minister, insă ajutorul dat 
pentru rezolvarea unor greutăți 
și lipsuri a fost insuficient.

In anul 1959 întreprinderile 
de încălțăminte din orașul 
Oradea au fost bine apro
vizionate cu piele crudă și piei
prelucrate de la Cluj, și Timi
șoara. Pentru anul 1960 Direcția
Generală din minister a făcut o
„inovație“, stabilind ca întreprin
derile orădene să nu se aprovi
zioneze de la distanța de 150 
km. ci de la 600 km., respectiv 
de la București.

De asemenea, vorbitorul a cri
ticat Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, pentru că înlocui
rea unor materiale naturale cu 
materiale plastice la întreprinde
rea „Solidaritatea" a avut ca 
urmare scumpirea mărfurilor și 
nu reducerea prețului de cost, 
cum era firesc.

Traducerea în viață a Hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
iulie 1959 privitoare la continua 
îmbunătățire a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, a spus apoi 
deputatul L. Fazekaș, se reflec
tă și în volumul tot mai mare 
de mărfuri cumpărate de către 
populația din regiunea Oradea.

Cu toate că aprovizionarea 

populației s-a îmbunătățit simți
tor, mai există încă unele lipsuri 
în special în ceea ce privește 
spațiile de depozitare și utilajul 
comercial frigorifer, ceea ce Îm
piedica o și mai bună deservire

Cuvîntul deputatului 
ion iliescu

(orașul București)
Scoțînd în evidență aportul 

anus de tineretul patriei noas
tre in acest an la îndeplinirea 
sirciniior puse de partid și gu
vern, vorbitorul a arătat că 
prin participarea la acțiunea de 
reducere a consumurilor de ma
terii prime, materiale și com
bustibil. la mișc; rea de inova
ții și raționalizări, la acțiunile 
de colectare a fierului vechi, ti
nerii au realizat economii de 
peste 160 milioane iei. Brigăzile 
de producție, abatajele și sec
toarele tineretului din exploa
tările carbonifere din Valea 
Jiului au dat peste plan în a- 
cest an 70.000 tone cărbune.

Prin munca tineretului de la 
sate au fost cărate pe cîmp pes
te 8 milioane tone îngrășăminte 
naturale,- eu fost amenajate 
pentru irigații peste 20.000 ha., 
au fost redate agriculturii 
53.000 ha.

O expresie a creșterii con
științei socialiste a tineretului, a 
patriotismului său înflăcărat, 
devotamentului față de politica 
partidului nostru o constituie 
făptui că în acest an, peste 
850.000 tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, au muncit în 
cadrul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile ce stau în fața 
organizațiilor de tineret în vede
rea ridicării continue a cali
ficării tineretului, arătînd că 
în unele întreprinderi, ca Uzi
nele „23 August“, unde lu
crează un mare număr de 
tineri, nu se acordă suficientă 
atenție funcționării cercurilor de 
minim tehnic și economic pentru 
tineret. Totodată, se resimte 
lipsa numărului necesar de ma
nuale pentru școlile profesionale. 
Credem că Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii împreună cu 
ministerele de resort vor trebui 
să ia măsuri mai hotârîte pentru 
a înlătura aceste deficiențe.

Prin munca tineretului s-au 
colectat .aproape 90.000 tone de 
metal, dar numeroase cantități 
de fier vechi zac nefolosite în 
incinta unor întreprinderi dato
rită unor formalități greoaie de 
scoatere a lor din evidență. Se. 
întîmpină de asemenea multe 
greutăți în special la sate in pre
luarea și transportul fierului 
vechi colectat de brigăzile ute
miste de muncă patriotică.

Referindu-se la contribuția 
adusă de tineri la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, vorbitorul a 
arătat că au fost create 689 bri
găzi de tineret în sectorid zoo
tehnic dintre care 363 în G.A.S. 
Trebuie însă spus că organizațiile 
U.T.M. nu au dat toată aten
ția cuvenită acestei probleme, iar 
conducerile unor gospodării de

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Necula 

(regiunea București)
In legătură cu proiectul de 

buget pe anul 1960 vorbitorul 
a ridicat unele probleme privind 
dezvoltarea agriculturii socia
liste din tegiune.

El a arătat că G.A.S. au reu
șit să livreze anul acesta pentru 
fondul central al statului canti
tăți importante de griu peste sar
cina de plan. Printr-o mai ju
dicioasă folosire a parcului» de 
mașini și tractoare G.A.S. și 
S.M.T. au reușit să reducă pre
țul de cost pe hantru. O reali
zare importantă au obținut co
lectivele S.M.T.-Urilor care Vor 
da în acest an o economie de 
cca 23.000.000 lei, față de 
16.000.000 lei cît s-.aU an
gajat.

Unele succese s-au obținut și 
în sectorul zootehnic. G.A.S. 
realizează în acest an planul de 
livrare către stat a cantităților 
de carne și lapte planificate, 
obținînd în același timp o re
ducere a prețului de cost la hl. 
de lapte de la 149 lei preț plani
ficat la 145 lei. In gospodăriile 
colective s-au construit in acest 
an 1600 obiective. Important de 
subliniat este faptul că din va
loarea totală a construcțiilor de 
85 milioane lei, contribuția din 
fondurile proprii ale G.A.C. a 
fost de peste 67 milioane lei. 
Concomitent s-a obținut o re
ducere a prețului mediu la con
strucții cu mult sub cel prevă
zut în deviz.

Deputatul Gh. Necula ti sub
liniat că, în ciuda rezultatelor 
obținute, trustul regional Gos
tat ar fi putut livra cantități 
mai mari de cereale dacă unele 
gospodării n-ar fi avut produc
ții mici datorită unei proaste 
organizări a muncii. El a citat 
în acest sens G.A.S. Ivănești. 
care a obținut de pe 4500 ha. o 
producție medie de 1600 kg 
grîu la ha, în timp ce în gos
podăria vecină Dragalina s-au 
recoltat de pe 4300 ha. cîte 
2268 kg. la ha., la un preț de 
cost mult mai mic.

Noi considerăm că sarcinile 
stabilite de partid și guvern ca 
G.A.S. din regiunea noastră să 
contribuie în 1960 k> fondul 
central al statului cu 83.000 
tone grîu, deci cu 30,000 tone 
mai mult ca în 1959, constituie 
sarcini minime care pot fi rea
lizate și depășite. 

a consumatorilor cu anumite sor
timente.

Vorbitorul a cerut Ministerului 
Comerțului să analizeze situația 
spațiului de depozitare și să ia 
măsurile corespunzătoare.

stat și gospodării colective nu 
folosesc suficient tineretul in 
munca de dezvoltare a sectorului 
zootehnic.

Deputatul Ion Iliescu a criti
cat faptul că unii conducători 
de G.A.S., direcții regionale 
Gostat și unele sfaturi populare, 
ca cele din Capitală, din orașul 
Timișoara, nu folosesc și nu spri
jină suficient activitatea brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică.

Subliniind că bugetul pe 1960 
prevede sume sporite pentru dez
voltarea bazei materiale a învă- 
țămîntului și culturii, deputatul 
1. Iliescu a spus: Tineretul stu
dios al patriei noastre mulțu
mește partidului și guvernului 
pentru grija părintească față 
de îmbunătățirea continuă a con
dițiilor sale de studiu și trai. 
Ei va răspunde acestei griji 
printr-o muncă și mai perseve
rentă de însușire a științei, prin
tr-o pregătire mai temeinică 
pentru viață, pentru muncă.

Referindu-se la activitatea 
unor instituții culturale, care au 
un rol deosebit de important în 
educarea tineretului, vorbitorul 
a arătat că ar trebui să se stu
dieze mai atent felul în care 
sînt folosite fondurile și în acest 
domeniu, pentru a determina o 
creștere și mai mare a rolului 
acestor instituții în munca de 
culturalizare.

In ultima vreme colectivele 
unor teatre și formațiuni muzi
cale importante ca și unii scrii
tori și compozitori fac mai 
multe deplasări în întreprinderi 
și la sate. Acesta este un lucru 
pozitiv, care ar trebui practicat 
de toate instituțiile culturale și 
în mod permanent.

Tineretul nostru a prețuit 
unele filme reușite realizate de 
studiourile noastre și așteaptă 
noile filme anunțate, dar progre
sele realizate mai ales în privin
ța filmelor artistice nu sînt in pas 
cu succesele generale obținute 
de oamenii muncii, cu condi
țiile ^materiale, tematica bogată 
și talentele de care dispune ci
nematografia. noastră. Tovarășii 
de la“Sittd‘cfttl’București, ca și 
Departamentul Culturii ar tre
bui să folosească mai bine mij
loacele“ de -..are dispun pentru a 
realiza filme de valoare și în 
număr oît mai mare.

In încheiere, vorbitorul a 
spus: în numșle organizației 
îU.T.M. și al întregului tineret, 
ne angajăm să'muncim cu elan 
sporit pentru traducerea in 
viață a mărețelor sarcini tra
sate de partid, pentru a contri
bui cu forțele noastre la dez
voltarea economiei naționale, 
la îndeplinirea prevederilor pla
nului de stat pe anul 1960.

Referindu-se Ia sarcina redu
cerii prețului de cost planifici t 
pe hantru atît în G.A.S. cît și 
în S.M.T., vorbitorul a arătat 
că realizările obținute sînt încă 
nesatisfăcătoare, la aceasta con- 
tribuind și Ministerul Agricul
turii care nu t< fixat indici mo
bilizatori. Prețul de cost plani
ficat pe hantru de 85,50 lei la 
G.A.S. și 126,50 lei la S.M.T. 
a fost redus ușor de multe uni
tăți. De pildă media realizări
lor pe S.M.T. din regiune este 
de 108 lei pe hantru.

Avem convingerea că prețul 
de cost planificat pe inul 1960 
va fi cu mult mai redus.

Arătînd că problemă dezvol
tării sectorului zootehnic in re
giune nu și-a găsit încă deplină 
rezolvare, vorbitorul a subliniat 
că nefolosirea deplină a posibi
lităților existente se datorește 
atît organelor locale, cît și Mi
nisterului Agriculturii. Printre 
altele, el a arătat că ministerul 
a planificat pentru cultivarea 
cu porumb siloz doar 12.000 ha., 
n-a orientat creșterea animale
lor chiar în gospodăriile mari 
producătoare de furaje, ceea ce 
a dus la cheltuieli suplimen
tare cu transportul furaje
lor de la unitățile producătoare 
la cele consumatoare, n-a defi
nitivat la timp sarcinile de in
vestiții pentru construcții.

Pentru anul 1960 se prevede 
ca efectivul dc vaci al G.A.C. 
din regiunea noastră să 
crească cu 15.500 capete. 
Pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C., se alocă în 
1960 prin bugetul de stat, un 
credit de 42 milioane lei pentru 
procurarea de animale.

Gospodăriile colective vor 
contribui cu fonduri proprii la 
acoperirea a cel puțin 40 la sută 
din valoarea totală numărului 
de animale ce urmează a fi 
cumpărate de G.A.C. în 1960.

Noi ne însușim — a spus mai 
departe vorbitorul — critica fă- 
cută în raportul 1e> buget cu 
privire la nerealizarea planului 
de îmbunătățiri funciare. Pen
tru anul viitor am analizat po
sibilitățile de lucru pe fiecare 
raion și bénéficier, am pregătit 
proiectele din timp și vom or
ganiza din vreme șantierele de 
lucrări.

Cuvîntul ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 

Mihail Florescu
Mai mulți deputați — a ară

tat vorbitorul — au analizat 
lipsurile din activitatea Mi
nisterului industriei Petrolu
lui și Chimiei. Mulțumesc tutu
ror acestor tovarăși și îi asigur 
că problemele ce le-au ridicat 
vor fi studiate temeinic și. că 
vom lua măsuri pentru înlătu
rarea lipsurilor.

Tov. deputat Opriș Silviu din 
regiunea Bacău a ridicat ci- 
teva probleme deosebit de im
portante. Astfel el a arătat că 
amplasarea în aer liber a tasta, 
faliilor în industria chimică si 
petrolieră aduce economii ce se 
pot ridica la sute de milioane 
de lei.

Această problemă a stat în 
atenția ministerului. De altfel 
chiar ta regiunea Bacău multe 
din instalațiile oare se constru
iesc acum la labrica de rolan, 
la Combinatul de cauciuc sinte
tic de la Onești sînt amplasate 
in aer liber.

Este adevărat — și tovarășul 
deputat are dreptate — că 
această problemă nu a fost re
glementată prin lege sau prin 
alte directive ale ministerului. 
Ministerul nostru va obliga in
stitutele de proiectare să preva
dă construirea în aer liber a 
unui număr de instalații care pot 
fi astfel construite.

O altă problemă importantă 
ridicată de tov. Opriș — și pe 
care mi-o însușesc în întregi
me — este problema construc
ției instalațiilor la distanțe 
mari în cadrul uneia și acele
iași uzine. Ministerul a sezisat 
această deficiență și la noile in
stalații pe care le-am proiectat 
la Brazi, la Ploești, au fost eli
minate distanțele nejustificate.

A fost criticat faptul că la 
Onești s-au construit pentru fie
care din cele patru mari uzine 
cîte un atelier mecanic. Criti
ca e justă. Ministerul nostru 
care se ocupă acum de 3 din 
cele 4 mari uzine — de termo
centrală se ocupă Ministerul 
Industriei Grele — a luat mă
suri să raționalizeze folosirea 
atelierelor în așa fel îneît să 
nu fie necesar să mai construim 
asemenea ateliere. Iar în ce 
privește noile unități s-au luat 
măsuri pentru eliminarea de. 
finitivă a unor asemenea situa
ții. ‘ \ *<•' ■>

S-a mai ridicat aici o proble
mă importantă : aceea a dura
tei prea mari de întocmirea pro- 

'lectelor. De multe ori întocmi
rea proiectelor durează mai 
mult decît chiar executarea lu. 
orarii propriu zise. Critica este 
foarte justa Plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie a.c. a 
pus în fața ministerelor, deci 
și în fața Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei — 
sarcina să ia măsuri pentru a 
asigura la timp toată documen
tația tehnică pentru desfășura
rea normală a lucrărilor de in
vestiții. Ministerul nostru va 
ține seama de criticile și pro
punerile făcute aici — propu
neri foarte competente de alt. 
fel — și va stabili măsuri 
concrete pentru înlăturarea de
ficiențelor semnalate.

In cursul anului 1959 noi am 
avut o seamă de lipsuri în ce 
privește livrările de fire și fi» 
bre sintetice. Asigurăm că am 
luat măsurile ca pentru 1960 
livrările să se facă în ritmul 
planificat lunar.

Tovarășul deputat Trofin 
Bumbaș de la Tîrnăvâni, care 
este maistru în Combinatul 
chimic „Karl Marx", a cri
ticat ministerul pentru fap

Cuvîntul deputatului
Dumitru Gheorghiu

(regiunea lași)

La începutul cuvîntăril sale, 
deputatul Dumitru Gheorghiu a 
scos în evidență succesele obți
nute în toate domeniile de ac
tivitate de oamenii muncii din 
regiunea Iași. Planul producției 
globale va fi îndeplinit și de
pășit în acest an obținîndu-se 
o creștere de 66,7 la sută față 
de realizările anului 1955.

Îmbunătățirea activității eco
nomice și-a găsit expresia în 
faptul că pîtiă la 1 decembrie 
1959 unitățile economice au rea
lizat economii suplimentare de 
peste 50 milioane lei.

In anul 1959 industria locală 
a realizat o producție globală 
cu 31 la sută ma-i mare față 
de realizările anului 1958. Au 
fost produse noi sortimente ne
cesare economiei regiunii. In
dustria locală a vărsat în 
bugetul de stat beneficii de 
peste 13.000.000 lei. In fo- 
losirca tesurselor locale mai 
există insă rezerve mari 
care n-au fost valorificate. Nu 
toate întreprinderile de industrie 
locală din regiunea noastră au 
realizat planul pe ramuri și sor 
timente și nici sarcina reducerii 
prețului de cost. Sînt încă lip
suri în organizarea producției, 
în aprovizionarea cu materiale, 
în folosirea rațională a spații
lor și a capacităților de produc
ție. Se .face încă , risipă in folo
sirea materiei prime, a materia
lelor, a combustibilului, energiei 
electrice. Fondurile bănești nu 
sînt gospodărite pretutindeni cu 
grija necesară schimbîndu-li-se 
uneori destinația. 

tul că a scos din plan în 
timpul anului producția de 
superfosfați de la Tirnăveni și 
nu a înlocuit această producție 
cu altă producție Și această 
critică este justă. Intr-adevăr, 
ministerul a scos din planul 
combinatului producția de su- 
perfosfațj care se realiza în in
stalații învechite și neeconomice, 
de capacitate mică. Aceasta a 
avut loc în perioada cînd _ a 
intrat în funcțiune noua uzină 
de superfosfați de la Năvodari. 
In mod nejustificat. direcția ge
nerală din minister nu a dat 
combinatului sarcina să fabrice 
alt produs, cu atît mai mult cu 
cît — după cum ați auzit de 
la tovarășul deputat —chiar în 
aceste condiții întreprinderea a 
depășit cu aproape 6 milioane 
lei plenul producției globale.

Tov. deputat Isac Martin a 
arătat aici că Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei nil 
acordă atenția necesară înlocui
rii unor produse de metal cu 
mase plastice. Noi vom lua mă
surile să trimitem la Uzinele 
„Gh. Dimitrov“ din Arad o e- 
chipă a institutului nostru care, 
împreună cu uzina respectivă, 
să pună la punct fabricația pie
selor de mase plastice pe care 
tovarășii le consideră că pot în
locui piesele de metal.

Trebuie să vă arăt că și în ra- 
portul prezentat de tov. depu
tat C. Scarlat, deși nu s-a vor
bit mult despre Ministerul. In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
au fost arătate lipsuri care pri
vesc- și activitatea ministerului 
nostru. îndeosebi, faptul că rea
lizăm planul de beneficii pe mi
nister, însă sînt întreprin
deri în sectorul nostru care 
nu-și vor realiza planul de be
neficii. De aici necesitatea de a 
lupta ca fiecare întreprindere 
să-și indeiplincăsc^ planul de be
neficii.

Doresc să mai spun cîteva cu
vinte în legătură cu unele pro- 
bleme analizate la Plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie și 
care se referă și la industria 
chimică. In primul rtnd modul 
neeconomicos în care ,ș-au folo
sit unele fonduri sub. limită șl 
fonduri pentru reparațiile capi, 
tale. Au fost și în industria 
chimică întreprinderi care au fo
losit fonduri de investiții sub 
limită pentru a începe lu
crări peste limită; aceasta 
datorită faptului că direcțiile 
generale din minister au ac
ceptat să se înceapă lucrări cu 
devize parțiale. Această practi
că nu va mai fi admisă pe vii
tor. Vorbitorul a arătat apoi că 
și în domeniul 'reparațiilor capi
tale au fost luate măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor exis
tente.

Ministerul a lansat planul pe 
1960 în toate întreprinderile din 
țară. Planul a fost lansat eu
sprijinul organelor locale de
partid. Pentru prima dată, de
altfel, lansam planul nu de la
mihister, de la centru, ci din re- 
giunl, acolo unde în fond se
realizează producția. Acest lu
cru a avut efecte pozitive. Co
mitetele regionale de partid au 
convocat la analiza sarcinilor de 
plan — pe lingă conducătorii 
de întreprinderi — și organele 
de partid. Aceste analize au a-t 
rătat că există toate condițiile 
ca planul pe 1960 să fie nu nu
mai îndeplinit ci și depășit.

Asigur Marea Adunare Națio, 
nală că vom lua măsurile ne
cesare pentru eliminarea lipsu
rilor care au fost arătate și 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1960 în bune condiții.

O mare răspundere pentru lip
surile existente în industria lo
cală tevine sfaturilor populare 
raionale, orășenești și în pri
mul rînd comitetului executiv 
al sfatului popular regional.

Pornind de la 'realizările ob
ținute în anul 1959, vom urmări 
cu hotărîre lichidarea lipsurilor 
existente. Producția globală a 
industriei locale va crește în 
1960 cu 14,7 la sută față de
1959. O atenție deosebită se va 
acorda sporirii producției de 
mobilă, de preparate de carne, 
de materiale de construcții și 
altele.

Este justă critica făcută re
giunii noastre în raportul la 
buget cu privire la faptul că 
nu am mobilizat toate sursele 
de venituri proprii. Sîntem tio» 
tăriți să muncim în așa fel in
cit toate unitățile să devină 
rentabile.

Ocu'pindu-se de amploarea pe 
eare au luat-o construcțiile de 
locuințe în regiunea Iași, vor
bitorul a arătat că ta 1959 au 
fost construite 1.010 aparta
mente, iar ta 1960 se prevede 
să se construiască 1.200 apar, 
temente noi. Referindu-se l-a 
lipsurile existente în domeniul 
construcțiilor de locuințe din 
regiune, vorbitorul a spus: î-n 
anul 1960 va trebui să asigu
răm o proiectare mai bună, fă
cută cu mai mult simț de răs
pundere, o mai bună organizare 
a șantierelor, o folosire mai 
judicioasă e materialelor, un

(Continuare în pag. 3-a)
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control mai riguros al îndepli
nirii sarcinilor stabilite de par
tid.

Prin contribuția voluntară în 
anul 1959 s-au executat lucrări 
în valoare de 13 milioane lei, 
dîndu-se în funcțiune 203 con
strucții noi. Rețeaua comer
cială a fost extinsă, pu- 
nindu-se mai mult accent pe 
specializarea magazinelor. S-au 
îmbunătățit și metodele de pre
zentare a mărfurilor și deservi
rea populației. Cu toate acestea 
in comerț mai sînt lipsuri.

Vorbitorul a propus ca Mi
nisterul Comerțului, împreună 
cu sfaturile populare regionale, 
să studieze metoda extinderii 
aprovizionării directe, excluzînd 
prin aceasta unitățile interme
diare ale ministerului, care duc 
la creșterea cheltuielilor de 
circulație și a stocurilor de 
mărfuri,

Gu toate că comitetele exe-

Cuvîntul ministrului
Economiei Forestiere 

Mihai Suder
Răspunzînd la criticile adre

sate Ministerului Economiei Fo- 
restiere, tovarășul Mihai Suder 
a arătat că toate observațiile 
făcute vor fi studiate cu toată 
stenția de conducerea ministe
rului și rezolvate în ordinea 
urgenței și importanței lor, ele 
constituind un ajutor prețios în 
muncă pentru cadrele din_ acest 
sector al economiei naționale.

In continuare tov. Mihai Su
der a vorbit despre principalele 
probleme ale economiei fores
tiere.

Oamenii muncii din sectorul 
forestier, mobilizați de partid — 
a spus vorbitorul — au obținut 
în acest an succese importante 
în îndeplinirea planului de pro
ducție și în reducerea prețului 
de cost, dînd economii peste 
plan de cca 100 milioane lei. 
In sectorul industrializării lem
nului, prin micșorarea con
sumului specific la prelucra
rea buștenilor în cherestea, prin 
adoptarea unor dimensiuni mai 
economice La cherestea, prin fo
losirea mai rațională a scîndu- 
rilor de diferite dimensiuni și a 
deșeurilor pentru celuloză, s-au 
economisit în acest îti peste 52 
mii m.c bușteni de rășinoase, 
realizînd pe această bază o de
pășire a planului de cherestea 
rășinoase cu 37.000 m.c. In pro
ducția de mobilă s-au făcut 
unele progrese prin introduce
rea în fabricație a unor tippri 
noi de mobilă folosind plăcile 
aglomerate din lemn in locul 
panelului și cherestelei, ceea ce 
a contribuit la reducerea pre
țului de cost al mobilei.

La obținerea acestor rezul
tate su contribuit, din plin noile 
condiții de trai și de lucru crea
te de regimul nostru muncito
rilor forestieri.

Cu toate realizările obținute, 
trebuie să arăt că în sectorul 
forestier mai dăinuie o serie de 
lipsuri și că rezerve importante 
au rămas încă nevaloriiicate.

Una din lipsurile din activi
tatea noastră este creșterea 
prețului de cost pe hectar împă
durit și mai ales orientarea 
greșită a unor organe silvice 
regionale de a executa împădu
riri la locurile ușor accesibile 
pentru a raportn realizarea pla
nului fără eforturi. Nici minis
terul și nici organele noastre 
exterioare n-au cerut sprijinul 
partidului și organelor locale 
pentru antrenarea în mai mare 
măsură a țărănimii și tineretu
lui pentru executarea prin mun
că patriotică a unui volum spo
rit de lucrări de refacere a pă
durilor.

Se irosește încă mult mate
rial lemnos. La aceasta se a- 
daugă insuficienta preocupare

Cuvîntul deputatului 
Carol Loncear,

ministrul

Permiteți-mi să arăt că Mi
nisterul Industriei Grele este în- 
trutoful de acord ca la capitolul 
beneficii, prevederile din buge
tul de stat pe 1960 să fie consi
derate ca minimale, iar dotațiile 
de stat pentru întreprinderile a- 
parținînd Ministerului Industriei 
Grele să fie considerate maxime. 
Noi sprijinim aceste prevederi 
și ni Ie însușim și asigurăm Ma
rea Adunare-,Națională că vom 
depune toate ©forturile ca să le 
realizăm. .

In continuare vorbitorul a a- 
rătat că intensificând întrecerea 
socialistă muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderile in
dustriei grele produc anul acesta 
peste plan 180.000 tone cărbu
ne; 103.000 tone oțel; 45.000 
tone fontă ; 44.000 tone laminate 
și țevi; 1.000 bucăți tractoare ; 
46.000 Kva — transformatori, un 
număr important de semănători, 
combine și altele. întreprinderile 
Industriei Grele își vor încheia 
activitatea pe acest an cu o de
pășire a beneficiilor planificate 
cu 50 milioane lei.

Mobilizate de organizațiile de 
partid, U.T.M. și sindicat, «olec- 
iivele de mineri, siderurgiști și 
țpnsUuctqri dq jnașini țu 

cutive ale sfaturilor populare 
și-au îmbunătățit munca în 
ceea ce privește întocmirea și 
executarea bugetelor, totuși nu 
rare sînt cazurile cînd unele 
comitete executive lasă această 
problemă numai pe seama apa
ratului tehnic, în loc să exercite 
un control serios asupra felului 
cum se realizează veniturile și 
cheltuielile. In această direcție 
este necesar ajutorul operativ 
al Ministerului Finanțelor. In 
regiunea noastră însă s-au de
plasat destul de rar tovarăși din 
conducerea Ministerului de Fi
nanțe.

Oamenii muncii din regiunea 
Iași au primit cu entuziasm 
sarcinile stabilite de partid 
pentru anul 1960. In adunările 
de dezbatere a prevederilor ple
nului de stat, muncitorii, teh
nicienii și inginerii și-au ma
nifestat hotărîrea de a munci 
mai bine, de a da producție de 
calitate mai bună, de a desco
peri și folosi pe scară largă re
zervele interne.

pentru scoaterea din păduri a 
crăcilor, butucilor și zoburilor 
utilizabile pentru combustibil. 
Lipsurile sectorului de exploa
tare atrag după sine dotații de 
la buget. Cu toate că aceste do
tați! scad an de an, totuși ele 
sînt prevăzute și pentru 1960. 
Una din sarcinile centrale £<le 
ministerului nostru pentru anul 
1960 este de a lua măsurile teh- 
nico-organizatorice necesare 
pentru a elimina aceste dotații 
de la buget. In rceastă acțiune 
va trebui să dăm o atenție deo
sebită ieftinirii transporturilor 
cu mijloacele proprii și mecani
zate, care sînt utilizate încă in
complet.

In acțiunea de industriali
zare a procesului de fabricație 
a mobilei, ministerul nostru a 
rămas în urmă, s-a închistat în 
atitudinea meșteșugarului și nu
mai datorită măsurilor luate de 
partid s-ju realizat schimbările 
necesare.

Sarcinile trasate sectorului 
forestier, a arătat în continuare 
vorbitorul, sînt mari, frumoase 
și realizabile. Ele au fost pri
mite cu încredere și entuziasm 
de oamenii muncii din sectorul 
nostru.

Pentru realizarea sarcinilor 
de plan au intrat în funcțiune 
noi capacități de producție care 
au o eficiență economică ridi
cată. Capacitățile intrate în 
funcțiune în 1959 aU asigurat 
o creștere simțitoare ti produc
ției de placaje, de furnir, de 
parchete, de mobilă etc. Se va 
începe construcția unor noi 
complexe de prelucrarea lemnu
lui.

Măsura luată de partid și gu
vern pentru înființarea Ministe
rului Economiei Forestiere, care 
are sarcina să asigure pe plan 
central și local conducerea uni
tară a activității de cultură a 
pădurilor, de exploatare și in
dustrializare a lemnului, creea
ză condiții mai bune pentru re
zolvarea sarcinilor multiple le
gate de gospodărirea rațională 
a materiei prime, pentru orien
tarea prelucrării lemnului în 
centre mari de industrializare 
complexă și pentru reducerea 
simțitoare a prețului de cost.

Angajamentele luate de oa
menii muncii din sectorul fores
tier ne îndreptățesc să asigurăm 
conducerea partidului, a guver
nului și pe dv. tovarăși depu- 
tați că vom face față cu cins
te sarcinilor.

Indusfriei Grele

să depășească productivitatea 
muncii,cu peste 3,5 la sută față 
le cifra planificată.

Ei au folosit în acest an mal 

Un osoect din salo Merii Adunări Noționale, in timpul dezbaterilor
r Foto; AGERPRES

bine agregatele, reușind să ob
țină 5,5 tone oțel pe metru pă
trat vatră la cuptoarele Mar
tin și să depășească cu 10 
la sută indicele de utilizare la 
furnale. Cu încărcarea la mași- 
ni-unețte mari, de bază s-a 
ajuns pînă la trei schimburi 
complete.

Pe lingă aceste realizări po
zitive în industria grea sînt încă 
multe lipsuri și greșeli pe care 
vom căuta să le lichidăm. Mul
țumesc tovarășilor deputați pen
tru ajutorul dat prin criticile fă
cute. Vorbitorul s-a declarat de 
acord cu criticile făcute de tov. 
Florian Dănălache și Martin 
[sac și a arătat printre altele 
că sînt în curs de elaborare o 
serie de măsuri care vor duce 
la o mai mare laminare sub co
tele de toleranțe. In legătură cu 
observațiile tovarășului Cătană, 
vorbitorul a spus că va căuta 
să mărească sprijinul pe care 
l-a dat pînă acum Combinatului 
Siderurgic de la Hunedoara. In 
continuare tov. Carol Loncear a 
subliniat că lichidarea greutăți
lor în privința cărbunelui cocsi- 
ficabil depinde și de Ministerul 
Comerțului și a arătat. că 
se iau măsuri pentru aduce- 
rea în circuitul economic a unor 
stocuri supranormative de oțel 
și fontă, precum' și de produse 
finite.

Referindu-se la sarcinile im
portante ce stau în fața Minis
terului Industriei Grele în anul 
1960 vorbitorul a arătat câteva 
din principalele măsuri pe care 
ministerul le-a luat și le va lua 
pentru realizarea lor, ca : orga
nizarea mai bună a producției 
și raționalizarea exploatării

Cuvîntul deputatului
Constantin Sandu

(regiunea Piiești)
Vorbitorul a scos în evidență 

la început realizările deosebite 
obținute în domeniul dezvoltării 
economice a regiunii Pitești. In 
prezent regiunea Pitești a ajuns 
să dea o însemnată parte din 
producția, de țiței a țării. . Anul 
acesta a intrat parțial în funcți
une fabrica de sodă Govora, 
care a ajuns la 0 producție zilni
că de 90 tone sodă calcinată, ui
mind ca in anul 1960 să producă 
peste 60 mii tone. Tot aici va 
mai intra în funcțiune și linia de 
sodă caustică.

Una din preocupările de sea
mă ale Comitetului Executiv ai 
sfatului popular regional este 
dezvoltarea industriei locale prin 
folosirea pe o scară cit mai lar
gă a resurselor locale din re 
giune. Ca urmare a măsurilor 
luate, volumul producției globale 
este în anul 1959 de peste două ori 
mai mare decît în 1956. Crește- 
rfea rapidă a volumului de con
strucții industriale și social-cul
turale, a impus orientarea indu
striei locale spre producerea u- 
nor cantități din ce în ce mai 
mari de materiale de construcții. 
In acest an am reușit să acope
rim nevoile de cărămizi și var 
pentru construcțiile ridicate în 
regiunea noastră.

Sînt juste observațiile critice 
din raportul la bugetul de ' stat 
referitoare la prețul de cost al 
cărămizilor, care în regiunea Pi
tești este mai ridicat decît în 
alte regiuni. O- vină însemnată 
pentru această situație revine 
Comitetului Executiv al sfatului 
popular regioiial care nu a ana
lizat cu mai multă atenție și în 
mod periodic, problema prețului 
de cost. De exemplu la fabrica 
de cărămidă Căzănețti din raio- 
nul Rm. Vîlcea, prețuj de cost 
pe mia de bucăți a fost de 428 
lei in timp ce la fabrica de cără
midă din Curtea de Argeș, care 
are aceleași condiții, a fost de 
287 lei.

agregatelor și utilajelor; alegerea 
celor mai indicate procese tehno
logice de aplicat în condițiile in
dustriei’ noastre; pregătirea și 
perfecționarea permanentă a ca- 
drelor tehnice; îmbunătățirea 
calității și lărgirea sortimen» 
telor produse, aplicarea cu-’ 
noștințelor științifice și tehnice 
în activitatea întreprinderilor 
noastre în scopul obținerii unei 
înalte eficacități economice, con
comitent cu creșterea continuă 
a producției și productivității 
muncii; continuarea luptei sus
ținute pentru reducerea consu
murilor specifice de metal, de 
combustibil, pentru reducerea 
cheltuielilor de regie și elimina
rea cheltuielilor cu caracter ne
productiv.

In fața noastră se pun pro
bleme deosebit de importante în 
legătură, cu asimilarea producției 
de noi sortimente de oțeluri, la
minate, instalații complexe pen
tru 'industria chimică, a zahăru
lui, prelucrarea lemnului, a vi
nului și altele.

Vorbitorul a relevat apoi în
semnătatea fondurilor prevăzute 
în buget pentru investiții în sec
torul industriei grele, precum și 
a sarcinilor stabilite în ce pri
vește creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

Vorbitorul a cerut deputaților 
să sprijine unitățile întreprinde
rii de colectare a fierului vechi, 
să îndrume pe oamenii muncii 
în direcția strângerii și trimite
rii la oțelării a fierului vechi. 
El a asigurat Alarea Adunare 
Națională că planul pe 1960 va 
fi realizat și depășit, ceea ce va 
duce și la realizarea bugetului.

In regiunea noastră morile 
existente—a spus vorbitorul — au 
utilaje de diferite tipuri și cu o 
stare de uzura foarte avansată. 
Propunem ca organele centrale să 
studieje posibilitatea profilării 
unor întreprinderi republicane 
care să producă utilajele nece
sare pentru mori. • ■

In continuare vorbitorul s-a 
referit la experiența căpătată de 
Comitetul Executiv al sfatului 
popular regional în activitatea 
ce o desfășoară pentru reducerea 
prețului de cost la construcțiile 
de locuiffțe. Realizarea unui preț 
de cost,mediu pe apartament de 
36.500 lei a fost posibilă dato
rită luării unor masuri pe plan 
local printre care : s-au revizuit 
proiectele executate în cursul a- 
nului 1958 și s au eliminat unele 
defecțiuni de proiectare ; concen
trarea construcțiilor noi de lo
cuințe în cîteva locuri din oraș.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în construcția de locuințe.s-au 
construit totuși unele apartamen
te cu o împărțire necorespunză
toare cerințelor. Se impune îmbu
nătățirea activității de proiecta
re și execuție. Comitetul execu
tiv al sfatului popular regional 
va studia măsuri privind îmbu
nătățirea confortului și reduce
rea consumului specific de ci
ment, oțel beton și cherestea cu 
minimum 5 la sută.

In continuare vorbitorul a 
propus Ministerului Industriei 
Petrolului și. Chimiei și altor or
gane economice construirea u- 
nor obiective industriale menite 
să ajute la folosirea mai intensă’ 
a resurselor naturale ale regiunii 
Pitești.

în dezbaterile ce s-au desfa- 
șurat pînă acum în întreprinde
rile regiunii Pitești — a spus 
deputatul Sandu Constantin — 
oamenii muncii s-au angajat să 
dea în 1960 economii peste pier 
de circa 60 milioane lei.

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
cu privire la Apelul Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste din 31 octombrie 1959, 
adresat parlamentelor tuturor țărilor lumii în problema 

dezarmării generale și totale
Marea Adunare Națională ,a 

Republicii Populare Romine a 
tuat cunoștință cu satisfacție de 
Apelul Sovietului Suprem al U- 
niunii Sovietice adresat parla
mentelor tuturor țărilor în pro
blema dezarmării generale și to
tale.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne îm
părtășește convingerea Sovietu 
lui Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste că mij
locul sigur, hotărîtor pentru în
cetarea cursei înarmărilor și a- 
sigurarea unei ere de coexisten
ță pașnică îl constituie dezarma
rea generală și totală a state
lor. Considerăm propunerile Gu
vernului Sovietic privind dezar
marea ca un program de măsuri 
corespunzătoare celor mai arză
toare cerințe ale vremii noastre.

Aplicarea acestor propuneri 
ar asigura pe deplin securitatea 
tuturor statelor, fără a dezavan
taja pe nimeni. Totodată ele ar 
rezolva și problema controlului, 
pentru că dezarmarea generală 
și totală permite un control ge
neral și total.

Dezarmarea ar permite ca su
mele uriașe cheltuite astăzi pen-

Cuvîntul deputatului
Avram Bunaciu

ministrul Afacerilor Externe
Tovarăși deputați.
Apelul Sovietului. Suprem al 

U.R.S.S. pe care îl dezbatem azi 
ridică în fața Adunări; Națio
nale una din problemele cele 
mai important^ ale vremurilor 
noastre: dezarmarea generală și 
totală.

Propunerile guvernului sovie
tic cu privire la. dezarmarea ge
nerală și totală, prezentate d* 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, la sesiunea a XlV-a a Adu-. 
nării Generale a O.N.U., aduc-
o soluție cuprinzătoare și radi
cală a problemei dezarmării.

Ele reprezintă o abordare 
nouă, care ține se-a-ma de condi
țiile actuale de dezvoltare a re
lațiilor internaționale, a uneia 
dintre problemele care îngrijo
rează adine popoarele în. epoca? 
noastră.

Intr-adevăr, în zilele noastre 
știința și tehnica au creat mij
loace și resurse care, folosite 
in construcția pașnică, pot asi
gura tuturor popoarelor un înalt 
nivel de dezvoltare; folosirea 
științei și tehnicii moderne pen
tru născocirea și acumularea de 
arme nimicitoare sporește 
primejdia unui război cu 
secințe mult mai grave 
conflagrațiile precedente.

In aceste împrejurări, 
narea războiului di

însă 
con- 

decît

elimi- 
[in viața in

ternațională a devenit o n>ece-. 
sitate vitală. Realizarea propu
nerilor guvernului sovietic cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală ar constitui o garanție 
pentru atingerea acestui țel 
creîtid cele mai bune condiții 
pentru coexistența pașnică între 
state.

Viața însăși cere ca statele cu 
orînduiri sociale diferite să tră
iască împreună, să coexista în 
mod pașnic. Se poate- constata 

'că datorită politicii de coexisten
ță pașnică dusă în mod consec
vent de U.R.S.S. șj de celelalte 
țări socialiste, datorită poziției 
adoptate de alte țări iubitoare 
de pace, precum și a deplasă
rilor în opinia publică mondială 
în favoarea destinderii încordării 
internaționale, s-a produs în ul
timul timp o oarecare îmbunătă
țire a relațiilor internaționale. 
S-au produs schimbări în . felul 
de a trata problemele relațiilor 
dintre state cu sisteme șociale 
diferite și la unii oameni poli
tici cu răspundere din statele 
apusene.

Se poate spune, de asemnea, 
că în Occident sc cunosc astăzi 
ceva mai bine, deși nu încă în 
măsură suficientă, realitățile din 
lumea socialistă. Se vădește o 
mai clară' înțelegere a acestor 
realități, a cuceririlor științei și 
tehnicii din țările socialiste, ca 
și a realizărilor țărilor socialiste 
în domeniul economic, social și 
cultural.

O contribuție importantă la 
crearea unei atmosfere de mai 
mare înțelegere internațională au 
adus-o contactele personale între 
conducătorii politici ai statelor 
cu orînduiri sociale diferite și 
în primul rînd vizita președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în 
S.U.A. Convorbirile sincere pe 
care le-a avut cu președintele 
EisenhoWer aii jucat un rol în
semnat în îmbunătățirea relații
lor dintre U.R.S.S. și S.U.A. și, 
ceea ce este tot atît de impor
tant, au pus, pe primul plan, 
tratativele ca singură metodă 
acceptabilă pentru rezolvarea ne
înțelegerilor în relațiile dintre 
state.

Apropiata întilnire la nivel 
Înalt a. conducătorilor. U.R.S.Ș., 
S.U.A., Angliei și Franței consti
tuie un eveniment de mare in-

DECLARAȚIA

în problema

tru înarmare să fie utilizate pen
tru îmbunătățirea vieții tuturor 
popoarelor. S-ar crea largi po
sibilități pentru acordarea de 
sprijin eficace țârilor slab dez
voltate, iar toate cuceririle ge
niului uman ar fi puse în slujba 
civilizației șj progresului întregii 
omeniri.

Schimbările pozitive interve
nite în ultima vreme în relațiile 
internaționale întăresc convinge
rea noastră că dezarmarea ge
nerală și totală este pe deplin 
realizabilă. în slujba acestui 
înalt țel militează cp consecven
ță țările lagărului socialist, toate 
popoarele iubitoare de pace. In 
favoarea dezarmării se .pronunță 
numeroși oameni de stat din di
ferite țări, cercuri tot mai iargi 
ale opiniei publice mondiale.

Vizita Președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Ni- 
kita Sergheevici Hrușciov în Sta
tele Unite ale Amețicii, precum 
și înțelegerile intervenite recent 
cu privire la întîlnirile viitoare 
ale șefilor de guverne ai marilor 
puteri din Est și Vest arată că 
tot mai mtiîf se impune în viața 
internațională metoda tratative-

Semnătate pe drumul întăririi co
laborării internaționale și al con
solidării păcii și este î-ntîmpinată 
cu interes și aprobare de toate 
popoarele lumii.

Faptul că nu cu mai mult de 
-un an înainte se duceau încă dis
cuții cu privire la utilitatea și 
oportunitatea unei astfel de în- 
tîlniri iar astăzi nu a mai ră
mas decît fixarea datei definitive 
a întîlnirii la nivel înalt — ara
tă drumul parcurs de această 
idee, îmbrățișată cu căldură și 
cu convingere de opinia publica 
din întreaga lume.

O însănătoșire durabilă a cli
matului internațional, cere des
ființarea mijloacelor de ducere a 
războiului. De aceea guvernul 
R.P. Romîne a susținut și sus
ține fără rezerve propunerile' 
U.R.S.S;' pentru' dezarmarea ge
nerală și totală, care corespund 
intereselor de pace și securitate 
ale tuturor statelor.

Dezarmarea generală și totală 
sub control internațional nu ex
primă interesele restrînse, numai 
ale unui stat sau ale unui grup 
de state; ea nu dezavantajează 
pe nimeni, ci avantajează in 
mod egal toate statele.

Complexitatea problemelor le
gate de înfăptuirea dezarmării 
totale și generale nu poate fi ig
norată, însă dificultățile legate 
de ea pot fi înlăturate prin efor
turi susținute ale tuturor celor 
interesați. Piedica principală con- 
stă în raptul că adepții politicii 
de forță nu vor să recunoască 
situația reelă internațională și 
nesocotesc pericolele legate de 
politica de ațîfare a războiului 
rece șj a cursei înarmărilor. Nu 
putem să trecem cu vederea efor
turile pe care le depun cercurile 
militariste de la Bonn în vede
rea intensificării măsurilor de 
înarmare a Bundeswehrului cu 
arme de distrugere în masă, cu 
atît mai mult cu cit politica mi
litarismului german și a revan- 
șismului a provocat în trecut 
două războaie mondiale.

Nu e însă mai puțin adevărat 
că evoluția raporturilor de for
țe pe plan internațional face ca 
această politică să nu aibă sorți 
de izbindă, iar promotorii ei sa 
fie din ce în ce mai izolați.

Tovarăși depufați,
In strînsă unitate cu celelalte 

țări iile lagărului socialist, Re-

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne au luat sfîrșit
(Urmare din pag. l-a)

unanimitate Declarația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne cu privire la Apelul So
vietului Suprem al U.R.S.S. din 
31 octombrie 1959, adresat par
lamentelor tuturor țărilor lumii 
in problema dezarmării generale 
și totalei

La următorul punct al ordin« 
de zi,. deputatul Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a pre
zentat proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor emise de 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne în perioada 
de la 27 decembrie 1958 pînă la 
26 decembrie 1959.

Pus la voi, proiectul de lege 
a fost aprobat de Marea Adu
nare Națională.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
prezidiului Marii Adunări Națio- 

lor ca unic mijloc de reglemen
tare a problemelor litigioase.

Marea Adunare Națională își 
exprimă totodată satisfacția în 
legătură cu alcătuirea Comite
tului de dezarmare al celor 10 
state, printre care și Republica 
Populară Romînă, care, potrivit 
rezoluției adoptate în unanimi
tate de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite, 
va examina și planul de dezar
mare generală și totală propus 
de Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste

Totodată nu se poate ignora 
că în statele occidentale conti
nuă să acționeze forțe influente 
care își întemeiază speranțele pe 
intensificarea cursei înarmărilor 
și a încordării internaționale. U- 
nei asemenea orientări îi cores
pund, în Europa, măsurile cu 
privire la accelerarea înzestrării 
Republicii Federale Germane cu 
arme atomice și cu arme-rachetă, 
întreprinse de milifariștii revan- 
șarzi vest-germarti, care neținînd 
seama de învățămintele istoriei, 
continuă să acționeze împotriva 
păcii și colaborării internațio
nale

Adepții războiului rece sînt 
însă din ce în ce mai izolați, 

publica Populară Romînă duce 
cu perseverență o politică de 
îmbunătățire a relațiilor cu toate 
țările, pe baza principiului 
coexistenței pașnice între țări 
cu sisteme sociale diferite.

Guvernul R.P. Romîne acțio
nează pentrji lărgirea legături
lor bilaterale între țările din 
Balcani, pentru înțelegerea bal
canică în scopul dezvoltării co
laborării multilaterale și a secu
rității colective a statelor din a- 
ceastă regiune, ceea ce cores
punde intereselor tuturor popoa
relor din țările balcanice.

Poporul și guvernul romîn 
privesc cu multa simpatie efor
turile popoarelor afro-asiatice 
îndreptate spre crearea și con
solidarea statelor lor naționale 
și intensifică legăturile. R.P. Ro
mîne cu aceste ste te.

In ultimul timp, relațiile R.P. 
Romîne cu numeroase state din 
Occident s-au îmbunătățit, dato
rită politicii de colaborare și 
inițiativelor guvernului romîn, 
qît și unei atitudini mai pozitive 
din partea acestora.

Există încă multe posibilități 
de dezvoltare a relațiilor în vii
tor cu aceste țări. Guvernul Re
publicii Populare Romine va 
continua eforturile sale pentru 
transformarea îri realitate a a- 
cestor posibilități, cu convinge
rea că servește astfel cauza 
păcii.

Republica Populară Romînă a 
sprijinit la O.N.U. propunerile 
menite să contribuie la procesul 
de destindere, la dezarmare, la 
lichidarea focarelor de încor
dare și conflicte între state.

In cadrul ultimei sesiuni au 
fost adoptate, cu mare majori
tate, proiectele de rezoluție pri
vitoare la organizarea cooperă
rii internaționale în vederea 
dezvoltării industriei petrolifere 
în țările slab dezvoltate și la 
dezvoltarea învățămîntului pri
mar în teritoriile neautonome, 
inițiate și propuse de delegația 
Republicii Populare Romîne.

In general, sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., care s-a ter
minat recent, a oglindit semnele 
destinderii intervenite în rela
țiile internaționale. Aceasta t' 
reieșit nu numai din numărul 
relativ mare de rezoluții impor
tante adoptate în unanimitate ci 
și din aceea' că un număr cres- 
cînci de state au adoptat o po
ziție constructivă în problemele 
principale de pe ordinea de zi.

O.N.U. a adoptat în unanimi
tate rezoluții cu privire la de
zarmarea generală și totală, în
cheierea unui acord între 12 

nale care a vorbit despre cea 
de-a 12-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Ro
mâne.

Cuvîntarea a fost subliniată 
cu aplauze puternice. Deputății 
și invitații și-au manifestat 
calda aprobare pentru politica 
înțeleaptă a Partidului Muncito
resc ROmîn, temelia tuturor 
succeselor poporului nostru în 
opera de construire a socialis
mului în Republica Populară 
Romînă.
Rostind apoi cuvîntul de închi

dere al sesiunii; tovarășul Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunării Naționale, a 
printre altele :

Bugetul de stat aprobat 
Marea Adunare Națională 
gură traducerea în viață a 
cinilor trasate de partid în ve
derea dezvoltării economiei țjirii 
noastre, a culturii naționale și 
a ridicării continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. 

spus

.de 
asi- 
sar-
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iar pentru opinia publică mon. 
dială devine tot mai evident ca
racterul falimentar al politicii 
de pe poziții de forță.

Datoria oamenilor de stat de 
răspundere din toate țările, a 
parlamentelor și guvernelor este 
să asculte voința popoarelor și 
să acționeze cu fermitate pen
tru înlăturarea piedicilor care 
mai stau în calea lichidării răz
boiului rece și a înfăptuirii 
dezarmării generale și totale.

Acestui țel îi sînt subordonate 
întreaga activitate pe plan inter
național a Republicii Populare 
Romîne, inițiativele țării noastre 
în domeniul colaborării sale cu 
celelalte state, atît pe planul re
lațiilor bilaterale și regionale, 
cit și în cadrul organizațiilor in
ternaționale.

Exprimînd interesele funda
mentale de pace și progres ale 
poporului romîn, năzuințele sate 
către o lume fără războaie. Ma
rea Adunare Națională sprijină 
întrutotuf Apelul Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și declară că 
Republica Populară Romînă își 
va aduce întreaga contribuție la 
lupta pentru înfăptuirea dezar- 
mării generale și totale.

state cu privire la folosirea paș
nică a Antarcticii. A intervenit 
o înțelegere în ceea ce privește 
crearea Comitetului pentru folo
sirea în scopuri pașnice a sca
tiului cosmic.

Cu puține zile înainte, guver
nul francez, din însărcinarea 
celor 5 puteri occidentale, mem
bre ale Comitetului de dezar
mare a adus la cunoștința' gu
vernului romîn propunerea, ca 
lucrările acestui comitet să în
ceapă la data de 15 martie, sau 
la o dată apropiată de aceasta. 
Țările socialiste, membre ale a- 
cestui comitet, au dat un răs
puns pozitiv propunerii statelor 
occidentale.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne va participa la lucrările 
Comitetului pentru dezarmare 
cu hotărîrea o'e a contribui lî< 
elaborarea și înfăptuirea măsu
rilor efective, corespunzătoare 
cerințelor de pace ale poporului 
romîn și ale tuturor popoarelor. 
Ele își reafirmă convingerea că 
problemele vieții internaționale 
pot și trebuie să fie soluționate 
pe calea tratativelor.

Tovarăși deputați,
Există azi suficiente condiții 

pentru a se pune capăt cursului 
primejdios imprimat de cursa 
înarmărilor, pentru ca< să fie 
instaurat un climat de încrede
re, de destindere și colaborare 
între state.

Justețea politicii de dezvol
tare a relațiilor internaționale 
pe bazai principiilor coexistenței 
pașnice, promovată cu consec
vență de țările lagărului socia
list în frunte cu U.R.S.S., pă
trunde tot mai adînc în con
știința oamenilor din țările cu 
altfel de regimuri sociale și 
constituie un factor puternic de 
infiuiențare a relațiilor interna
ționale în epoca noastră.

Popoarele văd în dezarmarea 
generală și totală, în întărirea 
colaborării internaționale, che
zășia împlinirii aspirațiilor lor 
de pace și progres. De aceea îmi 
exprim convingerea că Marea 
Adunare Națională, dînd gir« 
năzuințelor de pace ale poporu
lui nostru, cît și ale celorlalte 

■ popoare-ale lumii, va aproba 
proiectul de Declarație elaborat 
de Comisia de politică externă 
a Marii Adunări Naționale, în 
care se exprimă adeziunea Ma
rii Adunări Naționale, a poporu
lui romîn, la> Apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., la chema
rea sa înflăcărată, la acțiuni 
unite pentru apărarea și con
solidarea păcii în lume.

Pentru realizarea marilor sar
cini trasate de partid este ne
cesar ca în anul ce vine să se 
depună noi eforturi în vederea 
mobilizării maselor de oameni ai 
muncii la transpunerea în viață 
a prevederilor planului de stat 
pe anul 1960, la obținerea de 
noi succese în construirea socia
lismului în patria noastră. Suc
cesele poporului nostru vor con
stitui un însemnat aport la în
tărirea continuă a lagărului so
cialist, a forțelor păcii și pro
gresului.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
să vă felicit cu ocazia împlinirii 
a 12 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Rorpîne și să 
vă adresez cu prilejul Anului 
Nou, cele mai calde urări de 
sănătate. Vă doresc 
muncă.

Lucrările celei de-a 
siuni a Marii Adunări 
nale au luat a-poi sfîrșit.

(Agerpres)
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne
Cuvîntul acad« Mihail Ralea, vicepreședinte 

al Prezidiului Marii Adunări Naționale

Informații

Tovarăși deputați,
Cînd acum 12 ani poporul 

nostru a instaurat Republica 
Populară Romînă, trecuseră abia 
3 ani de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist. Dar în acest 
timp extrem de scurt, conștiința 
politică a maselor muncitoare 
crescuse atit de mult, voin|a de 
a „sfirși odată cu trecutul ne
gru“ devenise atit de irezisti
bilă incit nimic nu mai putea 
opri desfășurarea procesului is
toric necesar: alungarea monar
hiei și preluarea deplină a pu
terii de către clasa muncitoare, 
aliată cu țărănimea muncitoare 
și intelectualitatea atașată de 
popor.

In trecutul ei, țara noastră a 
fost guvernată timp îndelungat 
de funcționari din Fanar, insta
lați după principii venale de gu
vernul otoman. Au fost aduși 
apoi Hohenzollernii ca să fim 
pe placul imperialismului pru
sac. Ei au . deschis o adevărată 
tarabă care trebuia să-i îmbo
gățească; cu capitalurile obți
nute au acaparat latifundii și 
fabrici sau le-au trecut peste 
granițe învestindu-le în bănci și 
industrii apusene. In ordinea 
politică, monarhul complice și 
asociat al claselor exploatatoare, 
devenea jandarmul lor firesc, 
acela care masacra — ca în 
1888 sau 1907 — masele țără
nești.

încheind un lung capitol din 
lupta pentru libertate și inde
pendență națională a poporului 
romin, 30 Decembrie 1947 a fost 
concluzia logică a măreței în
făptuiri de la 23 August 1944, 
care a deschis cea mai lumi
noasă perspectivă istoriei con
temporane romînești: perspec
tiva construirii noii orînduiri, 
socialismul.

Instaurarea republicii popu
lare a devenit expresia voinței 
unanime a tuturor celor ce mun
cesc, constituind epilogul unui 
îndelung proces, la capătul că
ruia a foșt alungată definitiv de 
pe scena istoriei naționale insti
tuția care simboliza tot ceea ce 
în societatea noastră era mai 
perimat și mai odios, mai ana
cronic și mai retrograd.

In cei 12 ani care au trecut 
de la instaurarea republicii, po
porul nostru a obținut succese 
de seamă pe drumul, noii sale 
dezvoltări, Romînia situindu-se 
astfel printre țările în care 
ideile înaintate al omenirii, 
ideile socialiste, au devenit o 
realitate istorică.

Ca urmare a eforturilor crea
toare ale poporului, a muncii 
sale entuziaste, a fost creată și 
se dezvoltă o puternică industrie 
socialistă ; pulsează o viață nouă 
în satele noastre ; un avînt fără 
precedent cunoaște activitatea 
științifică și culturală. îmbuna- 

tățirea continuă a nivelului de 
trai material și cultural, grija 
regimului democrat-popular pen
tru om, pentru viața lui — iată 
ce constituie o izbitoare diferență 
față de trecut.

Transformările înnoitoare să- 
vîrșite in țara noastră slut un 
prilej de îndreptățită mîndrie pa
triotică pentru poporul romin, 
făuritorul tuturor acestor reali
zări.

Să exprimăm aici admirația 
cea mai fierbinte față de capa
citatea creatoare a clasei mun
citoare, elanul și energia cu care 
ea muncește, înalta conștiință 
patriotică-cetățeneăscă de care 
dă dovadă ca forță conducătoare 
a societății noastre precum și 
față de avangarda ei, Partidul 
Muncitoresc Romîn care a 
călăuzit poporul nostru în în
făptuirea marilor transformări 
revoluționare din anii regimului 
democrat popular.

Profunde sînt transformările 
care au avut loc în viața satului 
nostru. înăbușit de primitivism, 
de obscurantism mistic, de igno
ranță, satul romînesc a fost scos 
de către regimul democrat-popu
lar la lumina civilizației și cul
turii. Transformarea socialistă a 
agriculturii, care a adus substan
țiale modificări în relațiile so
ciale ale satului, asigură nu nu
mai o producție mai bogată de 
bunuri, dar și ridicarea continuă 
a nivelului de trai și a gradului 
de cultură, schimbarea mentali
tății țăranului muncitor, a mo
dului său de a gîndi.

Cu o satisfacție legitimă con
statăm că, urmind calea trasată 
de partid, călăuzindu se după 
ideile sicialismului, intelectuali
tatea noastră, tot ce are ea mai 
valoros, își aduce cu devotament 
contribuția creatoare la construe- 
ția socialismului. Ea se stră
duiește de a fi la înălțimea efor
turilor întregului popor pentru 
ridicarea edificiului măreț al 
cărui arhitect încercat e Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Izvorul tăriei orînduirii noas
tre socialiste, chezășia progresu
lui continuu al patriei noastre 
stă în coeziunea întregului popor 
în jurul partidului și al guver
nului. Unitatea și frăția tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate constituie 
o mare forță în lupta pentru 
construirea socialismului.

Aceste roade îndreptățesc pe 
deplin încrederea și optimismul 
cu care poporul romîn pășește 
în noul an, hotărîrea fermă și 
dorința lui arzătoare de a munci 
neobosit pentru propășirea con
tinuă a patriei, pentru înfăp
tuirea politicii Partidului Munci
toresc Romîn.

Nu pot încheia fără a mă re
feri la succesele repurtate de 
ideile păcii și coexistenței paș
nice susținute cu tărie și consec

vență de U.R.S.S. și întreg lagă
rul socialist.

In ultimul timp, evenimentele 
externe au evoluat în direcția 
destinderii încordării internațio
nale. Climatul este astăzi mai 
favorabil decît în trecut pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase. Au spo
rit șansele și posibilitățile înfăp
tuirii unor măsuri care să eli
bereze omenirea de pericolul răz
boiului. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate la actualul 
curs al dezvoltării relațiilor in
ternaționale a avut-o vizita to
varășului N. S. Hrușciov în Sta
tele Unite ale Americii.

Actualele schimbări în situa
ția internațională sînt rezultatul 
marilor succese obținute de 
Uniunea Sovietică în dezvoltarea 
economiei, științei și tehnicii, al 
succeselor celorlalte țări socia
liste ; ele reprezintă un efect 
al numeroaselor inițiative de 
pace întreprinse de țările lagă
rului socialist, al schimbărilor 
profunde care au loc în* opinia 
publică mondială.

Ne exprimăm speranța că dez
voltarea ulterioară a evenimen
telor internaționale, apropiata 
conferință la nivel înalt, pentru 
care Uniunea Sovietică și țările 
lagărului socialist au militat cu 
atîta perseverență, vbr îndrep
tăți speranțele și năzuințele tu
turor popoarelor care doresc cu 
ardoare realizarea unei păci 
trainice. Acțiunea tuturor forțe
lor iubitoare de pace va împie
dica punerea în practică a pla
nurilor acelor cercuri care în
cearcă să împiedice cursul spre 
destindere și să întrețină, poli
tica, de mult condamnată, a 
„războiului rece“.

Răspunsul prin care Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Populare Romîne și-a exprimat 
deplina sa adeziune la Apelul 
Sovietului Sîiprem al U.'R S.S. 
pentru dezarmare generală și 
totală, este o nouă expresie a 
voinței de pace a poporului 
nostru, hotărîrii sale de a-și 
aduce și în viitor întreaga con
tribuție la cauza întăririi păcii, 
a colaborării internaționale.

Cu inima plină de bucuria 
mărețelor sale înfăptuiri, poporul 
nostru pășește în anul care ro
tunjește cel de-al șaselea dece
niu al veacului, hotărît să ob
țină, sub conducerea încercată a 
partidului, noi succese pe calea 
făuririi viitorului său luminos. 
Generația noastră și cei mai ti
neri decil noi simțim în munca 
noastră fericirea și onoarea de 
a fi părtași la cea mai uriașă 
operă de creație, de omenie și de 
dreptate. Pentru făurirea acestei 
opere sîntem gata de orice sfor
țare și sacrificiu. Vom păși me
reu înainte spre noi înfăptuiri 
în opera de înălțare a scumpei 
noastre patrii.

INTÎLNIRE INTRE MEMERI 
Al P.S.D. Șl P.C. DIN GER

MANIA OCCIDENTALA
BERLIN 29 (Agerpres). — Re

cent a avut loc o întîlnire între 
membri ai Partidului social de
mocrat și comunist la care au 
luat parte 56 de activiști și mem
bri ai P.S.D.G. din toate laen- 
derele Germaniei ’ occidentale, 
precum și Max Reimann, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Germania, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Germania și ai Partidului 
Comunist din Germania.

După cum se subliniază în co
municatul difuzat de postul de 
radio „Deutscher Freiheitssender 
904“, la intîlnire s-au discutat 
probleme în legătură cu rezulta
tele congresului P.S.D.G. de la 
Bhd-Godesberg și cu proiectul 
de hotărîre al conferinței Parti
dului Comunist din Germania, 
prezentat spre examinare de Co
mitetul Central al P.C. din Ger
mania.

Examinarea acestor probleme a 
demonstrat existența unui acord 
de principiu în aprecierea actua
lei situații politice, în special în 
ce privește primejdia pe care o 
prezintă pentru poporul german 
militarismul și politica înarmării 
atomice, dusă de Adenauer, pre
cum și în ce privește necesitatea 
luptei comune a social-democra- 
ților și comuniștilor.
LA BELGRAD : REACTOR ATO
MIC CONSTRUIT CU AJUTOR 

SOVIETIC
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

La Institutul de fizică nucleară 
„Boris Kidrici“ din Vince, în 
apropiere de Belgrad, a avut loc 
ceremonia dării in exploatare a 
unui mare reactor atomic pen
tru cercetări științifice.

Felicitînd colectivul de con
structori ai reactorului, precum 
și pe specialiștii sovietici, colec
tivele tuturor întreprinderilor și 
organizațiilor iugoslave și so
vietice, care au participat în 
mod activ la construirea aces
tuia, A. Rankovici, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Federa
tive și președintele Comisiei fe
derative pentru energia ato
mică, a subliniat că sarcina 
constructorilor iugoslavi ai reac
torului atomic a fost considera
bil ușurată de marele ajutor pri
mit din partea specialiștilor so
vietici.

V. A. Levșa, prim-locțiitor al 
conducătorului Direcției gene
rale pentru folosirea energiei 
atomice de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S S., șeful dele
gației sovietice care a partici
pat la ceremonie, a adresat o 
cuvîntare de salut constructori
lor reactorului atomic.

I. Broz Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, a decorat cu 
ordine și medalii un mare grup 
de specialiști iugoslavi și sovie
tici care și-au adus contribuția 
la construirea reactorului ato
mic.
O NOUĂ INTÎLNIRE A ȘEFILOR 

GUVERNELOR OCCIDENTALE

WASHINGTON 29 (Ager
pres). — Imposibilitatea de a 
rezolva contradicțiile dintre pu-

--------•---------

PE SCURT
MOSCOVA. La 28 decembrie 

la C.asa centrală a cinematogra
fiei din Moscova a fost prezen
tat în avanpremieră filmul docu
mentar în culori consacrat vizi, 
tei în Mexic a lui A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., cu 
prilejul inaugurării expoziției 
sovietice în această țară. 

terile occidentale Ia conferința 
de la Paris a conducătorilor 
S.U.A., Angliei, Franței și Ger
maniei Occidentale, a determi
nat anunțarea unei noi intîl- 
niri a șefilor guvernelor occi
dentale, inainte de conferința 
la cel mai înalt nivel Est-Vest. 
„Se așteaptă — a anunțat a- 
genția United Press Internati
onal — ca convorbirile inter- 
occidentale să culmineze cu o 
nouă întîlnire la nivel înalt, 
scurt timp înainte ca Eisen
hower, De Gaulle și Macmil
lan să înceapă convorbirile cu 
N.S. Hrușciov. Diplomații din 
Washington, comunică aceeași 
agenție, recunosc’că întrunirea 
șefilor de guverne occidentale 
de la Paris, nu a reușit să re
zolve neînțelegerile dintre gu
vernele occidentale“.

DECLARAȚIA LUI EISENHOWER 
IN LEGĂTURA CU EXPERIEN

ȚELE CU ARMA NUCLEARĂ
NEW YORK 29 (Agerpres).— 

Corespondentul din Augusta 
(statul Georgia) al agenției U- 
nited Press International anunță 
că președintele S.U.A., Eisenho
wer, a refuzat să prelungească 
moratoriul american asupra ex
periențelor cu arma nucleară, al 
cărui termen expiră la sfîrșitul 
acestui an. Agenția arată că gu
vernul american a hotărît ca de 
la 1 ianuarie să înceapă o pe
rioadă, denumită de el „perioada 
încetării de bună voie a expe
riențelor cu arma nucleară“.

In declarația pentru presă a

Manifestări consacrate aniversării 
R. P. Romîne 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 29—Coresponden

tul Agerpres transmite : In ulti
mele zile în diferite orașe din U- 
niunea Sovietică au avut loc nu
meroase manifestări consacrate 
celei de-a 12-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Ro
mîne. La Kiev, Tbilisi, Lenin
grad și în alte părți s-au ținut 
adunări festive.

O astfel de adunare a avut

în R.P.
BUDAPESTA 29 — Corespon

dentul Agerpres transmite : Cu 
prilejul aniversării proclamării 
Republicii Poptilire Romîne, Va- 
sile Pogăceanu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Budapesta a oferit o 
gală de filme romînești.

La gala de filme au partici
pat : Karoly Kiss, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., membri ai CC. «1

Salutul lui Tadeusz Rudolf, secretar 
al C. C. al Uniunii Tineretului Socialist 

din R. P. Polonă
Cu prilejul celei de o 12 a 

aniversări a proclamării R. P. 
Romîne in numele Uniunii Ti
neretului Socialist Polonez do
resc să transmit tuturor membri
lor Uniunii Tineretului Munci
tor și întregului tineret romîn 
un salut cordial și frățesc.

Ne bucură foarte mult succe
sele voastre în construirea socia
lismului și le considerăm ca 
succese ale noastre, pantru că 
țelul nostru este comun.

Vizitînd de două ori țara voa
stră ospitalieră m-am convins 

președintelui Eisenhower se spu
ne că în cursul acestei perioade 
Statele Unite vor „continua să 
aplice în mod activ programul 
lor de cercetări, perfecționări și 
experimentări în laborator a 
armamentului“.

Declarația adaugă însă că 
„deși considerăm că sîntein în
dreptățiți să reîncepem experien
țele cu arma nucleară, nu vom 
relua aceste experiențe fără să 
facem cunoscută din timp inten
ția noastră".

9.000.000 DE TINERI MUNCITORI 
DIN R.P. CHINEZA ȘI-AU DE
PĂȘIT SARCINILE DE PLAN
PEKIN 29 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: Peste 
9.000.000 de tineri muncitori din 
R. P. Chineză și-au îndeplinit 
sarcinile de plan înainte de ter
men. Dintre aceștia 100.000 și-au 
îndeplinit sarcinile de plan încă 
din luna septembrie, 1.000.000 în 
luna octombrie și 3.000.000 în 
luna noiembrie.

In afară de aceasta, 200.000 
de brigăzi de tineret și-au înde
plinit înainte de termen planul 
anual.

UN MILITAR AMERICAN 
A OMORIT O ȚĂRANCA 

DIN OKINAWA
TOKIO 29 (Agerpres). — La 

26 decembrie sergentul Brown 
din infanteria marină americană 
a ucis pe țăranca Katsu Kurane 
din satul Kin (Okinawa). 
Kurane este mamă a șase copii.

loc la Moscova la 29 decembrie 
la Casa Prieteniei Popoarelor. 
Festivitatea a fost organizată de 
Asociația de Prietenie Sovieto- 
Romînă. La adunare au partici
pat circa 200 de reprezentanți 
ai oamenilor de știință și de 
cultură, muncitori, ingineri, ac
tiviști ai Asociației de prietenie 
sovieto-romîne.

Ungara
P.M.S.U., ai guvernului, repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Ungare, 
numeroși fruntași ai vieții poli
tice, economice și culturale, re
prezentanți ai presei.

Au fost de asemenea de față 
șefi și colaboratori ai misiunilor 
diplomatice acreditate la Buda
pesta.

de sentimentele de prietenie pe 
care le nutrește tineretul romîn 
față de tineretul polonez.

Vă rog să primiți cu ocazia 
sărbătorii voastre, dragi prie
teni, urări de noi succese în lup
ta pentru pace și socialism, 
luptă pe care o duceți sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn.

TADEUSZ RUDOLF, 
secretar al C.C. al Uniunii 

Tineretului Socialist din 
R.P. Polonă

Mărfi la amiază s-a deschis la 
Muzeul Simu din Capitală Ex
poziția de pictură fi grafică 
„Kukriniksî“, nume sub care sint 
cunoscufi artiștii M. V. Kupria- 
nov, P. N. Krilov, N. A. Soko- 
lov, artiști ai poporului din 
U.R.S.S., membri ai Academiei 
de arte a U.R.S.S.

Cuvântul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de pictorul 
grafician Vasile Kazar, secretar 
al Uniunii artiștilor plastici.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde aproape 300 
de lucrări: picturi, ilustrații de 
cărți, caricaturi, afișe, executate 
in colectiv sau individual, de cei 
trei artiști sovietici.

. ★
Zilele trecute a avut loc la 

București sesiunea delegațiilor 
guvernamentale din R. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă și R.P. Romînă în pro
blemele colaborării economice 
pentru construirea în țara 
noastră a unor fabrici de celu
loză din stuf.

In cadrul sesiunii s-au stabi
lit măsurile pentru asigurarea 
intrării în probe tehnologice, 
în cursul anului 1960, a primei

înhumarea artistului poporului 
Ion Manolescu

Marți a avut loc înhumarea 
artistului poporului Ion Mano
lescu. In cursul dimineții, prin 
holul sălii Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale“, 
unde a fost depus corpul de
functului, s-au perindat mii de 
cetățeni ai Capitalei, admiratori 
ai artei celui dispărut, care i-au 
adus un ultim omagiu.

La catafalc au făcut de 
gardă rînd pe rînd, actori, scri
itori, muzicieni, reprezentanți 
ai Ministerului Tnvățămîntului 
și Culturii și ai unor instituții 
de artă și cultură.

La adunarea de doliu care a 
avut loc au luat cuvîntul acad. 
Zaharia Stancu, din partea Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii și a conducerii Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“, ar

Academician Ion Tânâsescu
In noaptea de 27 spre 28 de- 

cembrie 1959 a încetat din .viață, 
după o grea suferință, academi
cianul Ion Tănăsescu.

Academicianul Ion Tănăsescu 
s-a născut în București, la 23 
februarie 1892, După absolvirea 
liceului se înscrie la secția de 
fizico-chimice a Facultății de ști
ințe de la Universitatea din 
București.

în 1922 își trece doctoratul în 
chimie la Universitatea din Cluj, 
fiind primul doctor în chimie al 
acestei universități.

Intre anii 1927—1931 a fost 
profesor agregat la catedra de 
chimie organică din Cluj, rămî- 
nînd apoi în continuare profesor 
titular la aceeași catedră pînă în 
prezent.

Academicianul Ion Tănăsescu 
a desfășurat o bogată activitate 
științifică care se oglindește în 
creații originale de valoare deo
sebită în domeniul acridonelor, 
acridinelor și steroidelor ; a stu
diat, de asemenea, mecanismul 
transformărilor fotochimice ale 
ortonitroderivaților aromatici, a 
găsit o metodă pentru sinteza 
derivanților de acridonă. A pu
blicat peste 90 de lucrări în țară 
și străinătate.

A fost membru al Societății de 
chimie din Franța și al Societății 
germane de chimie. 

fabrici de celuloză din stuf ă» 
la Chișcani — Brăila.

★
La 1 ianuarie 1960 va avea 

loc proclamarea independențef 
statului Camerun.

Delegația Republicii Populare 
Romîne care va participa la fes- 
tivitatățile ce vor fi organizata 
cu această ocazie la Yaounde, 
capitala Camerunului Francez, 
este formată din Mircea Bălă- 
nescu — Ministrul R. P. Ro- 
mîne la Paris și Titus Cristu- 
reanu — vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R.P.R.

★
Academia R.P. Romîne a or

ganizat marț; după-amiază o șe
dință festivă consacrată come
morării filologului Alexandru 
Philippide, fost membru al Aca
demiei Romîne, cu prilejul împli
nirii a 100, de ani de la nașterea 
sa. In cadrul ședinței au prezen
tat comunicări: acad. Iorgu lor- 
dan, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne, despre: „Personali
tatea umană și științifică a lui 
Alexandru Philippide" și Gh. Iv* ’ 
nescu, despre: „Alexandru Phi
lippide — profesorul“.

(Agerpres)

tista poporului Lucia Sturza- 
Bulandra, din partea Asociației 
oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale, și ar
tistul emerit Nicolae Brancomir, 
in numele artiștilor Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“.

Vorbitorii au relevat înaltele 
calități artistice ale lui Ion Ma- 
nolescu, neuitatele sale creații, 
contribuția la punerea teatrului 
romînesc în slujba celor mai 
înaintate idei, precum și bogata 
sa activitate pe tărîm obștesS. 
Ei au subliniat totodată greaua 
pierdere pe care teatrul nostru 
o suferă prin moartea lui Ion 
Manolescu.

înhumarea a avut loc la cimi
tirul „Bellu“.

(Agerpres).

După eliberarea patriei noas
tre, prof. 1. Tănăsescu și-a con
sacrat activitatea pentru dezvol
tarea științei chimice romînești 
în slujba poporului. muncitor.

Pentru munca desfășurată, 
atît pe tărîmul formării de ca
dre de cercetare, cât' și pentru 
activitatea științifică depusă, a 
fost ales membru corespondent 
al Academiei Republicii Populare 
Romîne, iar din anul 1955 mem
bru titular.

Pentru merite pe tărîm știin
țific a fost distins în anul 1957 
cu Ordinul Muncii.

Prin moartea academicianului 
Ion Tănăsescu științele chimice 
și ânvățămîntul din țara noastră 
suferă o grea pierdere.

Membrii Secției da științe 
chimice, elevii și colaboratorii 
săi îi vor păstra o pioasă amin- 
tire.

ACADEMIA R.P.R. ȘI MINIS
TERUL INVĂȚĂMÎNTULUI Șl 
CULTURII, SECȚIA DE ȘTIIN
ȚE CHIMICE Ă ACADEMIEI 

R.P.R.
★

înhumarea va avea loc 
miercuri, 30 decembrie 1959, 
orele 15 la cimitirul central din 
Cluj.

Co ndUațuâr_i din pa_giria, U^a
O pagină 
luminoasă 
a anilor 

Republicii 
electrice mari, cu puteri de 
2.000... 50.000 kilowați pe grupe 
electrogen amintim centrala din 
Doicești, amenajată pentru arde
rea ligniților; cea din Paroșeni 
pentru arderea deșeurilor de căr
buni, cea din Singeorgiu de 
Pădure, amenajată pentru valo
rificarea energetică a unor cîm- 
puri de gaze naturale de joasă 
presiune, precum și centrala cu 
termoficare Borzești, amenajată 
pentru arderea de deșeuri petro
liere și gaze de sondă. Intrarea 
în funcțiune a marii hidrocentra
le „V. 1. Lenin“ de la Bicaz, 
care va avea puterea de 210.000 
Kw., va permite regularizări de 
debit și efectuarea unor ample 
lucrări de irigație.

Lungimea totală a liniilor 
noastre de 35 pînă la 110 kilo- 
volți depășește astăzi 4.400 km., 
față de numai 611 km., în anul 
1950 iar lungimea liniilor de 
tensiune mai joasă depășește 
multe mii de kilometri. Dintre 
cele șase sisteme electroenerge- 
tice regionale realizate, s-au in
terconectat în anul 1957, siste
mele Transilvania și Muntenia, 
iar apoi s au interconectat siste
mele Muntenia și Moldova și s a 
racordat la sistem orașul Cra
iova. urmind să se mai inter
conecteze cîteva sisteme mai mici 
pentru a se crea sistemul nostru 
electroenergetic unic, etapă im
portantă în crearea premizelor 
pentru progresul economic rapid 
al țării.

Paralel cu interconectarea 
progresivă a sistemelor electro- 
energetice regionale, s-au intro

dus în construcția și exploatarea 
lor numeroase măsuri de tehnică 
nouă.

Electrificarea rurală a făcut 
de asemenea progrese, cuprin- 
zînd aproximativ o cincime din 
comunele rurale.

Trebuie de asemenea să men
ționăm faptul că, traducind în 
fapte planul de ridicare a ener
geticii țării, planul de electrifi
care a țării, puterea populară 
a luat măsuri pentru dezvoltarea 
unei baze proprii industriale 
pentru producerea mașinilor e- 
lcctrice și aparatajului electric. 
Intr-adevăr progresele electro-e- 
nergeticii, enumerate mai sus, 
nu s-ar fi putut realiza fără 
sprijinul unei industrii electro
tehnice și constructoare de ma
șini în plină dezvoltare. In anii 
1948—1951 au fost create prin
cipalele întreprinderi pentru fa
bricarea de mașini, aparate și 
materiale electrotehnice, care a- 
coperă astăzi aproape în între
gime nevoile electroenergeticii 
naționale, in mașini, echipament, 
utilaj electrotehnic și echipa
ment energetic.

Realizarea planului de electri
ficare a țării a fost sprijinită de 
ajutorul și colaborarea Uniunii 
Sovietice și a țărilor de demo
crație populară.

Continua industrializare a ță
rii noastre impune o dezvoltare 
viitoare corespunzătoare a ener
geticii și electrificării, prin care 
vom ajunge din urmă țări cu o 
tehnică avansată în domeniile 
electrotehnicii și energeticii. A- 
ceasta va permite o extindere a 
mecanizării și automatizării și, 
implicit, o îmbunătățire radicală 
a indicilor tehnico-economici în 
producția industri îlă, contribuind 
astfel la ridicarea nivelului de 
trai într o măsură încă necu
noscută în țara noastră.

Cînd se va atinge acest nivel, 
pagina luminoasă pe care primii 
ani de Republică Populară a în
scris-o în creația energetică va 
apărea într-o strălucire și mai 
mare decît cea de astăzi.

Frumusețea 
poetică 

a prezentului
știenți că munca lor vindecă și 
alină cumplita suferință ome
nească, - oare cărui ieșean, 
cărui moldovean, cărui cetățean 
al țării nu-i crește inima de bu
curie și de mîndrie ?

Impresionante sînt ogoarele 
fără sfîrșit, frămîntate, semănate 
și secerate de tractoare mărun
te, care tîrăsc după ele mașini 
mari și complicate, menite să 
ușureze, munca celor care, 
pînă mai ieri, trudeau pe pă- 
minf străin pentru un dărîb de 
mămăligă mucegăită !

Și orașul nostru bătrîn, lăsat 
în părăsire rînd pe rînd de toa
te partidele „istorice" care se 
perindau la cirma țării, nu este 
frumos astăzi! înflorit cu con
strucții albe și cu qrădini împo
dobite cu plante pe care ieșenii 
nu le vedeau decît printre ba
rele de fier forjat ale grilaje
lor boierești ? Nu sînt frumoase 
șantierele pe care tinerii, munci
tori lucrează cu cîntec în suflet, 
răsfoind în orele de odihnă cîte 
un caiet de cursuri? Cu ce se 
deosebesc acești studenți-mun- 
citori de studenții de altă dată? 
Bunăstarea, dobîndită prin 
munca cinstită și entuziasm pa
triotic le conferă o mîndrie și 
o conștiință a valorii lor indi
viduale și colective, pe care nici 
un fecior de bani gata nu le-au 
simțit vreodată. Aceasta este 
frumusețea și bogăția noastră 
de astăzi : omul nou și realiză
rile lui, intr-adevăr uimitoare. 
Dacă s-ar întoarce cineva după 
o lipsă de numai 15 ani, nu 
și-ar crede ochilor : o țară nouă, 
o țară mai tînără și mai fru
moasă ca orieînd. Hidrocentra

le, termocentrale, orașe noi înăl
țate pe ruinele tirgurilor bă- 
trîne, fabrici uriașe ieșite ca din 
pămînt pe paragini pustii, sta
dioane, teatre, opere și școli - 
peste tot viață, belșug și tine
rețe. O țară bogată, înflorită pe 
sărăcia de veacuri a unui po
por oropsit de-o șleahtă veșnic 
nesătulă.

Și toate acestea nu sint rea
lizate în sute și sute de ani, ci 
doar în 15 - sau, mai precis, 
în 12 ani : de la 30 Decembrie 
1947 pînă la 30 Decembrie 1959.

Nădejdea 
patriei

îmbrăcăminte și hrană, l-a în
vățat meserie, l-a făcut om. 
Acum este înscris la liceul seral 
într a opta și dorește să devină 
inginer. Vrea să construiască 
mașini. Are toate șansele.

Peter Zoltan este pantofar. 
Un tinăr înalt, brunet. Taică-său 
era forjor la o mină. A murit 
accidentat la patroni. Zoltan a 
absolvit școala profesională de 
pielărie de pe lingă uzinele 
lanoș Herbak- după cele 7 cla
se primare. Azi e in clasa a 
IX-a o liceului seral. Lucrează 
la uzinele Herbak, are 805 
lei salariu de bază și mai cîș- 
tigă vreo 25 la sută pe dea
supra. Cu alte cuvinte, are 
cam 1.000 de lei pe lună. 
Maică sa este pensionară.

Maria Epure „rihtuiește" fețe - 
la uzinele Herbak. A absolvit 
școala de pielărie, odată cu 
Peter Zoltan. Ciștigă 7-800 lei 
pe lună.

Tatăl lui Ion Turcu este șofer. 
Ion este student in anul I la fa

cultatea de drept a universității 
Babeș-Bolyai. Vrea să devină 
judecător. Are bursă de la sfatul 
popular : casă, mala și bani de 
cheltuială pentru cinemo, teatru, 
concerte.

Rodica Vulpe este în anul III 
ia Babeș-Bolyai. Va fi profe
soară. Are bursă 360 lei.

Aș mai putea umple pagini 
întregi ; sute de nume și de 
amănunte, l-am înșirat aici doar 
pe cei din imediata mea apro
piere.

li priveam ; erau eleganți, 
bine imbrăcați. Peter Zoltan are 
două costume de sărbătoare, ion 
Truțca de asemenea Turcu era 
îmbrăcat in gri inchis - haine 
nou nouțe. Rodica Vulpe purta 
bluză nylon, Maria Epure de 
mătase... Sint sportivi cu toții. 
Peter Zoltan : haltere ; Turcu : 
baschet ; M. Epure : atletism.

Aplaudau cu însuflețire parti
dul căruia ii sînt recunoscători 
pentru viața lor insorită. Luind 
cuvîntul făgăduiau din toată 
inima, cu deplină sinceritate că 
au să facă dovada recunoștin
ței lor prin atitudinea și munca 
închinate patriei.

Am simțit și eu, din plin, 
bucuria, însuflețirea și emoția 
lor, in clipa cînd au sosit pio
nierii să-i felicite : „Voi sinteți 
de acum oameni maturi ; vă 
aducem urările noastre de bine 
și vă rugăm să fiți exemp'e 
demne pentru noi, exemple bune 
pe care să le putem urma".

Dragi tineri de 18 ani, cetă
țeni ai patriei noastre iubite I 
Vă urez și eu să fiți cetățeni 
culți, conștienți și curajoși, oa
meni care își iubesc munca și 
patria. Să nu uitați nici o clipă 
ce înseamnă pentru oamenii 
muncii partidul și republica 
populară. Ele v-au educat pină 
azi - ele vă poartă grijă și de 
acum înainte. Vă urez spor la 
muncă, dîrzenie și curaj I

Universitatea 
în statul 
nostru 

socialist
cu nevoile dezvoltării economiei 
naționale.

In cadrul vechilor politehnici, 
de pildă, facultățile au fost de- 
limitate după specialități : facul
tatea electromecanică s-a despăr
țit în facultate de mecanică și 
facultate de energetică și elec
trotehnică ; facultatea do mine 
și metalurgie s-a despărțit în 
facultate de metalurgie, care a 
rămas pe loc, și s-a înființat un 
institut de mine și un institut 
independent de petrol, gaze și 
geologie ; facultatea de construc
ții a devenit institut ș.a.m.d. Au 
apărut facultăți noi, inexistente 
în trecut. Astfel sînt toate facul
tățile institutului politehnic din 
Galați, Orașul Stalin ; facultatea 
de electronică, facultatea de 
instalații, facultatea de textile, 
facultatea de ingineri economiști 
(azi facultatea de tehnică econo
mică) ș.a.m.d.

O -trăsătură nouă pe care a 
căpătat-o învățămîntul superior 
în anii aceștia este legătura sa 
indisolubilă cu practica, cu sar
cinile construirii socialismului. 
Practica în întreprinderi a luat 
un deosebit avînt în ultimul an. 
Studenții au fost antrenați să 
participe efectiv în procesul de 
producție, să-și însușească mese
rii în specialitatea lor, să învețe 
muncind.

De o însemnătate excepțională 
pentru ridicarea nivelului învăță- 
mîntului nostru superior, pentru 
legarea lui de practică este intra
rea în facultățile noastre a tine
rilor care au trecut prin școala 
muncii, prin fabrică și gospodă

riile colective etc. Tinerii aceștia 
dovedesc, prin munca lor, prin 
comportarea lor morală exem
plară, prin voința și pasiunea 
lor pentru muncă și învățătură 
că aceasta trebuie să fie calea pe 
care s-o urmeze tînărul, calea 
indicată de partid : la speciali
zare înaltă prin școala produc
ției.

Studențimea noastră de azi 
are asemenea condiții de învăță
tură și de viață cum nici nu 
puteau fi sperate în trecut. In 
trecut, pentru fiii oamenilor mun
cii, studenția era legată de mi
zerie, de foamete, de lupta pen
tru existența zilnică. Studenții 
noștri știu să prețuiască minu
natele condiții de viață care le 
sînt puse azi la dispoziție, știu 
care le sînt îndatoririle lor de 
studenți-cetățeni ai patriei socia
liste. îndemnul pe care eu, das
căl mai în vîrstă, îl adresez 
studenților este acela de a munci 
cu stăruință, de a se dedica știin
ței cu toată ființa lor, de a sluji 
patria cu devotament și abnega
ție. Aceasta este dovada cea mai 
bună a patriotismului socialist al 
studențimii noastre.

Pentru ce 
sînt fericit 

în pragul a 
80 de ani

ceasta mărturisire publicată în- 
tr-un număr al Tevistei ..Lu
ceafărul“ care apărea la Sibiu 
în anii 1909—1910:

.... Din toată zdrobirea mea 
sufletească, îmi rămîne o idee 
hotărîtă. Cea mai diabolică cri
mă socială e să imobilizeze un 
om puternic și bun, ca să fie 
în nestare a fi de folos“.

Se poate oare afla un strigăt 
mai aspru de revoltă împotriva 
societății de atunci ? Fapt este 

că după ce — profesor suplini
tor, funcționar, ziarist — și-a 
cîștigat cu greu pîinea,, priete
nul, bolnav de nervi, moare la 
nici 36 de ani.

Am scris rîndurile acestea 
pentru ca tineretul nostru să 
poată vedea cît de crudă și ne
omenoasă a fost societatea de 
atunci și cu scriitorii aje căror 
pagini ne sînt scumpe nouă.

Scriitorii de astăzi, trăind în 
condiții minunate, pot aprecia 
deosebita grijă pe care le-o 
poartă Partidul Muncitoresc 
Romîn. Ei simt din plin dra
gostea pe care scrisul lor o cu
lege din inimile celor ce mun
cesc. înlesnirile pe care le au 
ca să-și poată crea operele do
vedesc cît de prețuită e litera
tura în patria noastră, Republi
ca Populară Romînă.

Creația lor este stimulată ma
terial și moral. Editurile de stat 
care le difuzează opera în zec: 
de mii de exemplare constitui' 
cel mai puternic mijloc de a, 
pune pe scriitor la adăpostu. 
oricăror griji materiale. Apoi, 
casele de odihnă și creație, a- 
jutorul în caz de boală, înles
nirile de documentare, toate la 
un loc dau putința scriitorului 
să nu mai aibă în față, ca pe 
vremea noastră, a celor bâtrini, 
spectrul foamei, atunci cînd în
cercai să-ți însăilezi gîndurile 
pe hîrtie.

Dar mai cu seamă este de 
neprețuit faptul că milioanele 
de cititori noi din întreaga țară 
așteaptă cu emoție și încredere 
rîndurile în care se oglindește 
viața cea nouă. A putea să cu
prinzi în pagini de literatură 
această viață, a zări limpede 
viitorul luminos către care ne 
îndreptăm — acestea sînt im
bolduri puternice pentru scrii
torii de astăzi și realități spre 
care au tînjit mulți, foarte mulți 
oameni din generația mea.

Iată pentru ce eu, în pragul 
a 80 de ani de viață, sînt fe
ricit că am putut ajunge să văd 
strălucirea acestor zile, , „ i
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