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leschiderea lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

_  5

In ziua de 26 decembrie colec
tivul Fabricii de teracotă din 
Deva a organizat un schimb de 
onoare în cinstea zilei de 30 De
cembrie. Utemistul Petru Reziga 
de la secția confecții manuale 
și-a îndeplinit planul în această 
zi cu 176 la sută. Aurel Bodelean 
cu 156 la sută, iar utemistul Ma
rius Teodor cu 156 la sută.

Tinerii care formează majorita
tea la secția presă plăci meca
nice au realizat în ziua schimbu
lui de onoare de două ori mai 
multe produse. Tinerii de la fa
brica de teracotă din Deva s-au 
angajat, în cinstea zilei de 30 
Decembrie să dea a 400-a sobă 
de teracotă peste planul anual. 
Muncind cu însuflețire în între
cerea socialistă, pînă în ziua de 
26 decembrie tinerii și-au respec
tat angajamentul luat.

P. JURCONI

T- •meri

a R. P. Romîne
53tă, 27 'decembrie, S-aU _______________ _ „„
r lucrările celei de-a V-a te- știință și cultură, ziariști romîni și 
din actuala legislatură a —” ’ 
Adunări Naționale a R. P.
e. r ______ ____  ______ ___
banca guvernamentală au luat. nule, a deschis lucrările sesiunii, 
varășii Gheorghe Gheorghiu-
Chivu Stoica, Gheorghe 

l, Emil Bodnăraș, Nicolae 
•seu. Alexandru Drăghici, 
dru Moghioroș, Dumitru 
Leonte Răutu, general-colo- 

’ontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
Janoș Fazekaș, Vladimir 
;hiu, Alexandru Bîrlădeanu 
urse Joja.
lanca Prezidiului Marii A- 
Naționale au luat loc tova- 
on Gheorghe Maurer, Mi- 
■lea, Anton Moisescu, Gheor- 
oica și membrii Prezidiului 
Adunări Naționale 
ntrarea în sala de ședințe 
ătorii partidului și statului 
i intîmpinați cu puternice

t
ja rezervată corpului diplo- 
iu luat loc șefi ai misiuni- 

- lomatice acreditați la Bucu- 
n loji se găseau numeroși 
: conducători ai institu- 
mtrale, ai organizațiilor ob- 
runtași în muncă din între-

prinderile Capitalei, Oameni 'de

străini.
Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 

președintele Marii Adunări Națio-

Președintele Marii Adunări Na
ționale a evocat memoria deputa- 
ților Theodor Iordăchescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., vechi mili
tant al mișcării muncitorești, și 
Maria Moraru, veche activistă a 
mișcării muncitorești, care au în. 
cetat din viață în timpul ce a tre
cut de la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

întreaga asistență a păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
celor doi deputați decedați.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi:

1. Bugetul de stat pe anul 1959.
2 Legea pentru ratificarea de

cretelor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale ~ în intervalul 
dintre sesiuni.

Marea Adunare Națională a a- 
Ies apoi pe secretarii sesiunii.

La primul punct al ordinei de 
zi, din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, ministrul 
Finanțelor, Aurel Vijoli, a prezen-

lat Marii Adunări Naționale spre 
examinare și aprobare proiectul 
Bugetului de Stat pe anul 1959, 
întocmit pe baza planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1959 și definitivat in confor
mitate cu indicațiile Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie.

Totodată, potrivit legii buge
tare, ministrul Finanțelor a supus 
spre aprobare datele definitive a- 
supra execuției Bugetului de Stat 
în anul 1957 și a prezentat datele 
preliminare asupra execuției Bu
getului de Stat pe anul 1958.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat apoi închiderea 
ședinței primei zile, comisia eco-

nomlco-financMi a Marii Adu
nări Naționale urmînd să-și conti
nue lucrările de întocmire a ra
portului la proiectul de buget pe 
anul 1959.

Totodată a fost convocată co
misia juridică a Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările sesiunii continuă du
minică.

(Agerpres)

Citiți în pag. 2-a
Raportul asupra proiectului Bu
getului de Stat pe anul 1959 
prezentat de tov. Aurel Vijoli, 

ministrul Finanțelor.

Adunări festive consacrate 
inirii a 11 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Romine

treprinderile șl instituțiile 
pitală au loc adunări 
simpozioane, conferințe 

manifestări consacrate îm- 
a 11 ani de la proclama- 
jublicii Populare Romîne. 
iunarea festivă care a a- 

sîmbătă la Academia 
>mine au participat acade- 

membri corespondenți ai 
iei, cercetători și numeroși 

- îeni de știință și cultură, 
tul de deschidere a fost 
e acad. Iorgu Iordan, 
edinte al Academiei R. P.

id despre dezvoltarea și 
a științei în anii Tepubli-, 
!. Emil Condurachi a ară-: 
imenii de știință din R.P.

concentrîndu-și activita- 
ora problemelor de bază 
ței; tehnicii, literaturii și 
uc o însemnată contribu- 
pera de construire a soi 
lui în patria noastră.

★ .
„23 August" tov. 
secretar al corni-: 

partid, a vorbit în fața 
de muncitori despre

însemnătatea istorică a zilei de 
30 decembrie.

A urmat un program artistic 
susținut de formația cultural- 
artistică a uzinelor.

Asemenea adunări festive au 
avut loc la uzinele „Boleslaw 
Bierut", întreprinderea „Drum 
Nou“, F.R.B. și la alte întreprin
deri din orașul București,

★
La cămine culturale,- case raio

nale de cultură și biblioteci popu
lare din Capitală s-au ținut nu
meroase conferințe și simpozioa
ne care au tratat despre impor
tanța proclamării Republicii și 

'• despre succesele obținute de oa
menii muncii în cei 11 ani. De 
asemenea au avut loc recenzii ale 
unor importante opere din litera
tura noastră, apărute în această 
perioadă, seri literare, întîlniri 
cu scriitori, critici literari, oameni 
de știință.

In cinstea sărbătoririi a 11 ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne la biblioteca o- 
rășenească „Mihail Sadoveanu" 
s-a deschis expoziția „Cartea ro- 
mînească — factor activ în re
voluția culturală“s

| (Agerpres)

"înfăptuirea
POLITICII PARTIDULUI
de dezvoltare
a agriculturii

economi
Alăturîndu-se inițiativei tinerilor 

de la Combinatul metalurgic Re
șița de gospodărire cu grijă a me
talului, utemiștii șt tinerii din în
treprinderile metalurgice și con
structoare de mașini din Orașul 
Stalin au economisit, pînă la 15 
decembrie, 1030 tone de metal. 
Fruntașe în această acțiune sînt 
organizațiile U.T.M. de la uzinele 
„Steagul Roșu“. „Ernst Thăl- 
mann“, „Strungul" și altele.

Paralel cu acțiunea de econo
misire a metalului utemiștii și ti
nerii din Orașul Stalin au colectat 
peste 2000 tone.fier vechi. Utemiștii 
și tinerii din Orașul Stalin s-au 
angajat ca în anul viitor să eco
nomisească 1200 tone de metal și 
să colecteze 3000 tone fier vechi.

I. ANDREI

Un aspect din sală

Documentele celui de al II-leM 
Congres al partidului, complectate, 
în ceea ce privește agricultura, cu 
indicațiile date de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la Consfătuirea de 
la Constanța și cu expunerea fă
cută la recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R. cu privire la proiectul pla
nului de stat pe anul 1959, pun în 
fața oamenilor muncii din toate 
sectoarele agriculturii sarcini deo
sebit de importante. Toate măsu
rile pe care le-am luat și le vom 
lua, toate acțiunile noastre trebuie 
să urmărească consolidarea și 
dezvoltarea continuă a sectorului 
socialist al agriculturii și creșterea 
neîncetată a producției agricole.

Alături de ceilalți oameni al 
muncii din agricultură, tineretul, 
mobilizat de organizațiile U.T.M., 
sub permanenta îndrumare a or
ganizațiilor de partid, a adus o 
contribuție importantă la realiza
rea sarcinilor trasate de partid.

In anul acesta zeci de mii de 
tineri au muncit alături de mase 
largi de oameni ai muncii pe șan
tierele de hidroameliorații, execu- 
tînd peste 3.000.000 m3 de terasa- 
ment pentru apărarea terenurilor 
de inundații, săpînd canale pentrq 
scurgerea apei, canale pentru iri
gații și alte asemenea lucrări.

O altă importantă acțiune a ti
neretului a fost aceea a asigurării 
bazei furajere, prin curățirea și 
întreținerea izlazurilor și prin în- 
silozarea a sute de mii de tone de 
nutrețuri verzi. Economiile reali
zate prin munca voluntară a ti
nerilor în acest sector al agricul
turii însumează multe milioane de 
lei. De asemenea, în acțiunea de 
refacere a patrimoniului silvic ti
nerii au executat un mare volum 
de lucrări prin muncă voluntară, 
aducînd statului alte economii im
portante.

Anul acesta stațiunile de mașini 
și tractoare au obținut rezultate 
bune. In aceste unități ale agri
culturii socialiste muncesc peste 
20.000 de tractoriști, care aproape 
în exclusivitate sînt tineri, ma
rea lor majoritate fiind utemiști. 
In stațiunile unde acești tineri au 
fost îndrumați și ajutați, ei au 
cunoscut bine sarcinile de plan și 
au luptat pentru realizarea și de
pășirea lor și pentru reducerea

Inq. Marin Stancu 
adjunct al ministrului Agriculturii 

și Silviculturii
—xx—

prețului de cost al lucrărilor. In 
regiunea Constanța, de exemplu, 
prețul de cost al hantrului a fost 
anul acesta sub cel planificat. Au 
fost însă cazuri — ca cel al re
giunii lași — în care prețul de 
cost al hantrului a fost cu 50 la 
sută mai mare față de cel rea
lizat de tinerii mecanizatori con- 
stănțeni. Aceasta s-a datorat în- 
tr-o mare măsură și faptului că 
(tractoriștilor de aici nu li s-a ex
plicat care sînt căile reducerii 
prețului de cost al lucrărilor și 
care sînt factorii care provoacă 
scumpirea acestora.

In legătură cu această proble
mă trebuie subliniat că în toate 
sectoarele economiei naționale, 
deci și în agricultură, pentru ca 
tinerii să se poată achita conștiin
cios de sarcinile ce le revin, tre
buie ca mai întîi să cunoască 
bine planurile de producție ale 

unităților în cadrul cărora își des
fășoară activitatea, pentru că roa
dele muncii lor nu pot fi apre
ciate decît în funcție de realiza
rea sau neiealizarea planurilor, 
de reducerea sau depășirea prețu
lui de cost al lucrărilor. Spre 
exemplu, tinerii trebuie să știe ce 
producție trebuie să se obțină 
de pe un hectar, cît costă hec
tarul de arătură normală, ce pro
ducție de lapte trebuie să dea o 
vacă și care trebuie să fie prețul 
unui litru de lapte, cît costă un 
kg. de grîu, un hectar desecat, un 
metru cub de terasament etc. Cu- 
noscînd bine aceste elemente im
portante ale planurilor de produc
ție, tinerii vor avea astfel un ghid 
prețios, un etalon cu ajutorul că
ruia să-și măsoare realizările și 
vor putea lua măsuri operative 
pentru a obține un volum mai 
mare de produse cu aceleași chel
tuieli bănești.

Pentru traducerea în fapte 'i 
sarcinilor trasate de partid, tre
buie ca agricultura să producă în 
anul viitor mai mult decît a pro
dus pînă acum. Mai multe cerea
le, mai multă sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui, mai multă car
ne, lapte, unt, lînă — acestea sînt 
cîteva din obiectivele mari care 
stau în fața agriculturii noastre 
în anul viitor. Tineretul poate să 
contribuie în mare măsură la rea
lizarea acestor sarcini.

Conform prevederilor planului 
de stat, agricultura trebuie să cu
prindă o suprafață de 10.250.000 
hectare teren arabil. Avem sufi, 
ciente posibilități să cuprindem 
11.000.000 hectare, dar aceasta nu 
în detrimentul bazei furajere și nici 
prin defrișarea pădurilor. Mai 
avem încă mari rezerve de teren 
neproductiv care poate fi redat a- 
griculțurii prin lucrări de Îndiguiri 
și desecări. Prin terasarea dealu
rilor — și în țara noastră sînt 
suficiente — noi putem da agri
culturii peste 200.000 hectare te-i 
ren, care poate fi folosit cu suc
ces pentru plantații de pomi și 
vii. Apoi • trebuie să luptăm pen
tru întrebuințarea rațională a pă- 
mîntului bun pentru cultură din 
vetrele satelor, din curțile gospo
dăriilor de stat, S.M.T.-urilor și 
gospodăriilor colective, pămînt 
care poate fi cultivat cu legume și 
zarzavaturi, cu căpșuni sau plan
tat cu pomi și arbuști fructiferi;

Multe din aceste lucrări nu sînt 
prevăzute în planul de stat, însă 
ele pot fi realizate fără cheltuieli 
mari prin munca voluntară a oa
menilor munci! din agricultură și 
în primul rînd a celor aproape 
3.000.000 de tineri de la sate. Par
ticiparea voluntară a tineretului la 
acțiunea de redare de noi terenuri 
agriculturii va aduce statului eco
nomii importante de bani care vor 
putea fi dirijați în alte sectoare 
în^ scopul creșterii continue a bu
năstării celor ce muncesc.

Dar creșterea volumului produc
ției agricole nu se realizează nu
mai prin mărirea suprafețelor cul
tivate, ci, în primul rînd, prin creș. 
terea producției la hectar și în a- 
ceastă privință tineretul poate 
să-și aducă de asemenea contribu
ția. Folosirea îngrășămintelor na
turale și chimice — și pe o scară 
din ce în ce mai mare a celor 
naturale — este una din căile 
principale pentru obținerea unor 
producții mari la hectar. Avein 
urWșe resurse de îngrășăminte na
turale : gunoiul de grajd, frunzele 
care cad în păduri, cenușa și al
tele a căror folosire rațională ne

FABRICA TINERETULUI

.spect care impresionează prin am pîoarea construcției — barajul hidro^ 
centralei „V. I. Lenin“-Bicaz

o La șantierul barajului hidro- 
° centralei de la Bicaz am ajuns 
o noaptea. Petre Humă, un băiat 
o înalt și drept ca un brad, m-a 
° condus pe niște scări, în sus, la 
o fabrica de beton. Pe platforma 
o benelor ne-am oprit. Noaptea 
° șantierelor cuprinde totdeauna 
o în sclipirea dantelăriei de lu- 
° mini ceva tainic și măreț. Tai- 
° nic, pentru

cești dacă
că nu te lasă să ghi- 
dincolo de lumină 

se mai găsește 
ceva. Și măreț, 
fiindcă în zum
zetul și mișcă* 
rile mașinilor 
simți geniul 
menilor.

Șantierul 
rajului nud 
loc tainic, 
sus, de la plat
formă, perspecti
va lui nu-i de 
loc tăiată de cor
tina beznei. De* 
asupra cablului 
macaralei ce lea
gă cele două 
maluri, atirnat 
parcă de bolta 
de catifea a ce
rului, se întinde 
un șir de lămpi 
electrice, 
întreagă, 
și largă de 
de metri, 
scăldată în 
mină. Pînă 
departe "vezi 
trița, distingi 
bine lamelele de 
beton ale bara
jului. Un ne
maivăzut amfi
teatru unde se 
dispută în noc- 
turnă marea în
trecere a muncii.

De lîngă noi, 
macaraua a 

o benă 
plină cu beton 

învîrtit-o 
în 
a*

smuls

o a-

ba
ds 
Da

Valea 
adinca 

sute 
este 
lu- 
hăt 

Bis-

și a 
sprin spații 
jos. Acolo,

proape de oameni, și-a frînat 
viteza și a descărcat îmblînzită 
materia adusă. Totul, cu amă
nunte, se vede de aici.

— Dar excavatoarele unde 
sînt ?

Ani de zile excavatoarele au 
animat peisajul barajului.

— De cîteva luni s-a termi
nat cu escavarea. Acum se lu
crează numai cu beton. Cu fie
care zi, cu fiecare oră, barajul 
crește ritmic.

Humă e normator. Dar lui 
cifrele îi sugerează imagini :

— In ziua de cutare s-a tur
nat atîta beton. încă o coastă 
din pieptul barajului este gata.

Deși a noapte totul în Jur 
e luminat, totul e clar, mașinile 
lucrează ritmic, oamenii se 
mișcă calm. Se lucrează aici și 
jos la baraj, cu cele mai mo
derne mijloace tehnice și mun
ca este densă și egală. Șeful 
fabricii de beton, inginerul Ra- 
coși, a trecut pe la toate agre
gatele și tîrziu s-a dus liniștit 
să se culce. De veghe sînt elec
tricieni și operatori tineri. Toa- 
tă fabrica e a tineretului, A 
fost o vreme, acum vreo doi 
ani, cînd tineretul a preluat o 
secție a fabricii. In secția a- 
ceea se aciuiseră cîțiva leneși. 
Din vina lor, de cîteva ori agre-

Oameni și f^Te I 
de la BICAZ |

Am intrat în fabrica de be
ton. De aici pînă jos la funda
ții sînt sute de metri. Legătura 
cu cei care au nevoie de beton 
și cu macaragiii se păstrează 
prin semnale și prin telefon. 
Gheorghe Lungu, electricianul 
de serviciu, e secretarul organi
zației U.T.M. de secție. A avut 
ședință de birou iar acum tre- 
buie să monteze cît mai repede 
o lampă lingă o estacadă. Ală
turi. pe platformă, s-a înapoiat 
din zborul peste abis o benă 
goală. Florian Mărăcine coboa
ră din ea și-și descheie șuba 
îmblănită. O locomotivă împin
ge de sub bunker o benă plină. 
Lîngă bunker o țeavă rece spri
jinită de zidul de beton. Da- 
că-ți lipești urechea de ea auzi 
clipocitul egal al apei. Con
ducta urcă sus la etajul III al 
fabricii și revarsă șuvoiul de 
apă în marea de ciment și ba
last.

galele se opriseră. Niti ceilalți 
tineri nu înțeleseseră ei prea 
bine ce înseamnă să lucrezi în 
secția tineretului.

Dar in următorii doi ani — 
cît a trecut de-atunci — cele 
cîteva greșeli au fost răscumpă
rate înzecit. Tinerii și-au ridi
cat nivelul profesional. Miloiu, 
un simplu electrician, lucrează 
acum 
venit 
e un

pe post de maistru. Au 
și ingineri noi: Drăghici 
băiat modest și priceput. 
Tineretul trebuie să sim

tă și mai mult răspunderea 
pe umeri — acestea sînt cuvin
tele de ordine.

intr-o adunare a tinerilor, 
inginera Elena Mihalache a în
fățișat ce ar însemna preluarea 
fabricii de către tineret : con
cret, pe cifre, cu valori, ingi- 
nerește. Toți și-au dat seama 
că nu-i lucru de glumă, dar 
n-au dat înapoi. Șeful bara
jului a rostit doar cîteva cu-

> vinte: > ;

nnnnnriHnHnriHRț 
ri — Daca voi veți asigura rit- 
mia betonul pentru baraj a- 
lunci preluați fabrica ! Bara
jul trebuie să crească la timp.

Și prin luna mai fabrica a 
fost preluată. S-au organizat 
brigăzi pe secții și schimburi, 
s-a instituit drapelul de frun
taș. Au apărut și procesele 
verbale de predare și primire: 
„Fiecare schimb răspunde de 
agregatele ce funcționează",

Iar acum...
Din nou limbajul cifrelor in 

care Humă e specialist. Planul 
de stat anual la baraj a fost 
îndeplinit la 26 octombrie. Be
tonul turnat în trunchiul bara
jului a fost pregătit aici la fa
brică. De atunci din luna mai, 
lună de lună planul fabricii a 
fost depășit.

La plecarea din fabrică am 
asistat la o discuție. Gheorghe 
Lungu dojenea un operator.

— Se poate tovarășe ? Uite, 
iți dau eu o țigară. Dar jă pleci 
de lîngă mașină pentru atîta 
lucru... Băieții de jos stau în 
ger și așteaptă betonul.

De fapt nu se întîmplase ni
mic, însă cînd cei de jos lu
crează în gerul de minus 18 
grade cum poți tu să părăsefli 
mașina.

...In camera de oaspeți am 
fost găzduit împreună cu un 
tehnician de la mina Rovi- 
nari :

— Am venit să iau pentru 
mina noastră cîteva excavatoa
re. Hidrocentrala poate renunța 
la astfel de utilaje. îmi pare 

rău că am venit aici ușa de tîrziu. 
La tunel s-a terminat de mult 
escavarea. M-am uitat prin 
E rece, căptușit cu beton 
oțel. Așteaptă doar apa.

într-un tîrziu după ce

3

3
2
o
o

I

oO

el.

a 
stins lampa a rostit parcă pen
tru sine cîteva cuvinte:

— O să fie terminată cu- 
TÎnd !

Vorbea de hidrocentrală. Și 
constructorii spun la fel. Cu- 
vîntul dat partidului va fi res
pectat.
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(Continuare în pag. 3-a)

Un moment emoționant: pionierii dăruiesc tînărulul Gheorghe 
Radu, strungar fruntaș, o cravată de "pionier.

Foto: N. STELORIAN

Intîlnire între
muncitori și pionieri

Ieri, uzina „Tudor 
Vladimireseu“ din 
Capitală a avut oas
peți. Tinerii vizita
tori erau curioși, vo
iau sa vadă cum se 
construiesc mașinile 
și troleibusele cu 
care circulă și ei, să-i 
cunoască pe con
structori, să cunoască 
istoricul uzinei. Cu
riozitatea le era jus
tificată : oaspeții sint 
într-un fel cercetă- 
tori-membri ai cer
cului de istorie al 
Palatului pionierilor.

In cerc, ei au 
cutat de multe 
îndelung, despre 
rețele realizări
poporului nostru, ob
ținute sub conduce
rea înțeleaptă a par
tidului în anii re
gimului democrata 
popular. Acum însă, 
avean prilejul să cu
noască îndeaproape o

dis- 
ori, 
mă- 
ale

uzină construită în 
anii noștri de demo
crație populară și pe 
muncitorii construc
tori de mașini. Se
cretarul comitetului 
U.T.M., Gh. Bungct, 
le-a povestit pionie
rilor, pe larg, istorii 
cui acestei uzine.

In anii regimului 
democrat-popular ve
chea uzină a fost 
transformată în în
treprindere producă
toare de mașini —■ 
infirmîndu-se și prin 
acest exemplu prezi
cerile burgheziei care 
spunea că Romînia 
nu va produce nicio
dată mașini. Uzina 
„Tudor Vladimires- 
cu“ se numără as
tăzi printre între
prinderile pe poarta 
careia ies mașini ce 
poartă marcă romî- 
nească. Constructorii 
sînt în marea lor maț

joritate tineri — 
peste 700 la număr. 
Pionierii aveau să-i 
cunoască la locul lor 
de muncă, să afle de 
la ei cîte ceva din 
tainele construcției 
de mașini.

Desigur, e greu să 
afli și să cunoști în 
cîteva ore viața unei 
uzine. Tinerii au in
vitat însă pe pionieri 
să vină mai des în 
mijlocul lor, să se 
cunoască mai îndea
proape. Neîndoios că 
și dintre acești pio
nieri, mulți vor în
drăgi meseria de 
constructori de ma
șini, vor veni în uzi
nă să muncească și 
să învețe. Așa fac și 
ei, tinerii muncitori 
din uzina, își împart 
.timpul între muncă 
și învățătură.

l
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Raportul asupra proiectului Bugetului de Stat pe anul 1959
prezentat de tov. Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor

Tovarăși deputați,

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne. vă prezentăm spre exami
nare și aprobare proiectul Bugetu
lui de Stat pe anul 1959, întocmit 
pe baza planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1959, 
definitivat în conformitate cu in
dicațiile Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn din 26—28 noiembrie 1958.

Totodată, potrivit legii bugetare, 
vă supunem spre aprobare datele 
definitive asupra execuției Bugetu
lui de Stat pe anul 1957 și vă 
prezentăm datele preliminare asu
pra execuției Bugetului de Stat pe 
anul 1958.

Conform contului de execuție, 
Bugetul de Stat pe anul 1957 a 
fost îndeplinit la venituri în sumă 
de 45.202 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 43.854 mili
oane lei, încheindu-se cu un ex
cedent de 1.348 milioane lei.

In anul 1958, execuția bugetară 
s-a desfășurat în condiții satisfă
cătoare, Bugetul de Stat asigurînd 
finanțarea integrală și la timp a 
obiectivelor prevăzute în planul de 
stat. Veniturile bugetului pe anul 
1958 se prevăd a se realiza în 
sumă de 46,3 miliarde lei, iar 
cheltuielile în sumă de' 44,7 mi
liarde lei, rezultînd un excedent 
de 1,6 miliarde lei, cu 800 milioa
ne lei mai mult decît excedentul 
planificat.

Majoritatea covîrșitoare a veni
turilor, adică 41,8 miliarde lei, sau 
90,2 la sută, s-a realizat în sec
torul socialist al economiei, în 
timp ce impozitele de la populație 
au reprezentat numai 9,8 la sută 
din totalul veniturilor bugetului.

Cea mai mare parte a mijloa
cele? bugetare a fost folosită pen
tru finanțarea economiei naționale 
și acțiunilor social-culturale. Aces
te cheltuieli s-au ridicat la peste 
38,1 miliarde lei, adică 85,2 la 
sută din totalul cheltuielilor buge
tului. Trebuie subliniat că în afa
ră de mijloacele alocate prin bu
get, pentru dezvoltarea economiei 
s-au mai folosit și fondurile afla
te la dispoziția întreprinderilor și 
organizațiilor economice, pentru 
reparații capitale și alte scopuri, 
precum și creditele bancare pe 
termen scurt.

Rezultatele pozitive, dobîndite 
în executarea Bugetului de #at 
pe anul 1958, au fost posibile ca 
urmare a activității însuflețite 
depuse de oamenii muncii, sub 
conducerea partidului, pentru în
deplinirea și depășirea planului 
de stat. S-au obținut importante 
realizări în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei noastre na
ționale, în creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost.

Potențialul industriei noastre a 
sporit în 1958 prin îmbunătățirea 
folosirii capacităților de producție 
existente și intrarea în funcțiune 
a numeroase unități industriale 
noi.

Ca rezultat al aplicării politicii 
partidului, sectorul socialist al 
agriculturii a continuat să se 
dezvolte. Producția principalelor 
culturi agricole în acest sector a

Bugetul de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1959
Bugetul de Stat al Republicii 

Populare Romîne pe anul 1959 
este un buget al muncii pașnice 
creatoare a poporului nostru, o- 
rientat spre dezvoltarea continuă a 
economiei naționale și ridicatea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Bugetul de Stat pe anul 1959 a- 
sigură mijloacele necesare înde
plinirii sarcinilor trasate de Ple
nara G.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958 cu privire la in
tensificarea ritmului de industria
lizare socialistă a țării — bazată 
pe dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele și în primul rînd, a 
industriei constructoare de mașini, 

Veniturile Bugetului de Stat
In 1959, veniturile din sectorul 

socialist al economiei cresc cu 
5.411,6 milioane lei sau 12,9 la 
sută față de preliminările anului 
precedent, reprezentînd 91,1 la 
sută din totalul veniturilor.

Încasările din impozitul pe cir
culația mărfurilor și cotele-părți 
din beneficii sînt prevăzute în su
mă de 26,7 miliarde lei, cu 2,0 mi
liarde lei mai mult ca în anul 
precedent, ca urmare a creșterii 
producției și circulației mărfurilor 
și a economiilor ce vor fi realiza
te prin reducerea prețului de cost.

In anul 1958, numeroase între
prinderi au obținut o rentabilitate 
superioară celei planificate, datori
tă măsurilor luate pe linia spori-.

crescut, deși condițiile climateric 
ce ale anului 1958 n-au fost pri
elnice în unele regiuni ale țării. 
Pe baza înzestrării gospodăriilor 
agricole de stat și a S.M.T.-uri
lor cu tractoare și mașini agri
cole, unitățile din sectorul socia
list au reușit să obțină recolte 
superioare celor din sectorul in
dividual — cu 23 la sută la 
grîu, cu 26 la sută la floarea- 
soarelui, cu 9 la sută la sfecla de 
zahăr.

Schimbul de mărfuri între oraș 
și sat s-a intensificat, s-a întărit 
alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare.

Datorită lărgirii exportului de 
mărfuri, balanța comercială a 
Republicii Populare Romîne pe 
1958 este activă, iar balanța de 
plăți externe este echilibrată.

Creșterea continuă a producției 
și reducerea prețului de cost au 
asigurat aprovizionarea tot mai 
bună a populației muncitoare prin 
comerțul socialist, exercitînd ast
fel o influență favorabilă asupra 
pieții.

Salariul real al muncitorilor a 
fost în 1958 cu 26 la sută mai 
mare decît în 1955. La ridicarea 
nivelului de trai al muncitorilor 
a contribuit, într-o măsură im
portantă, îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și normare a 
muncii, în urma hotărîrilor Ple
narei Comitetului Central a) 
Partidului Muncitoresc Romîn 
din decembrie 1956.

Noua reglementare a modului 
de formare și utilizare a fondu
lui întreprinderii a sporit aportul 
acestui fond la satisfacerea ne
voilor celor mai importante ale 
oamenilor muncii, îndeosebi în 
legătură cu construcția de lo
cuințe.

Au continuat să crească venitu
rile țărănimii muncitoare și, în 
primul rînd, ale membrilor gos
podăriilor agricola colective și în
tovărășirilor.

Dezvoltarea în linie ascendentă 
a economiei naționale și realiza
rea cu excedent a Bugetului de 
Stat au dus la întărirea leului, la 
menținerea unei circulații bănești 
sănătoase.

Succesele importante obținute 
de oamenii muncii în anul 1958 
au asigurat dezvoltarea într-un 
ritm mai intens a construcției so
cialiste în țara noastră, constituind 
o nouă dovadă a superiorității e- 
conomiei socialiste și a justeței 
politicii partidului nostru.

O deosebită însemnătate pentru 
dobîndirea realizărilor de seamă 
ale poporului nostru în dezvolta
rea economiei socialiste au avut 
ajutorul frățesc multilateral, acor
dat de marea Uniune Sovietică, 
relațiile de strînsă colaborare și 
într-ajutorare cu celelalte țări din 
lagărul socialist.

înfăptuirile istorice cu care U- 
niunea Sovietică întîmpină cel 
de-al XXI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
precum și programul ei măreț de 
construire a comunismului, întă
resc forța economică și de apăra
re nu numai a Uniunii Sovietice, 
dar și a întregului sistem mon
dial socialist.

precum și la lărgirea bazei teh- 
nico-materiale în agricultură.

In urma creșterii producției in
dustriale și agricole și a volumu
lui construcțiilor, venitul național 
al anului 1959 va depăși cu 13,5 
la sută venitul național prelimi
nat pe anul 1958.

Creșterea venitului național și 
folosirea mai eficientă a rezerve
lor existente în economie stau la 
baza măririi simțitoare a volumu
lui bugetului de stat. In anul 
1959, veniturile înscrise în proiec
tul de buget se cifrează la 51.833 
milioane lei, iar cheltuielile la 
51.033 milioane lei, excedentul 
planificat fiind, ca și în 1958, de 
800 milioane lei.

rii cointeresării materiale a oame
nilor muncii și preocupării condu
cerii întreprinderilor, direcțiilor 
generale și ministerelor, pentru îm
bunătățirea activității economico- 
financiare a unităților economice. 
In primele 9 luni ale anului 1958, 
de pildă, întreprinderile din ca
drul Direcției generale utilaj agri
col și produse metalice au depășit 
beneficiul net planificat cu 10,4 la 
sută, iar cele din cadrul Direcției 
generale Industriale lînă și mătase 
cu 7,6 la sută. Fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej"-București, 
a depășit beneficiul net planificat 
cu 11,6 la sută. Pe întreaga eco
nomie, beneficiile totale planifica

te au fost depășite cu 265 milioa
ne lei.

Cu toate acestea, rezultatele ob
ținute în reducerea prețului de 
cost sînt mult sub posibilitățile e- 
conomiei naționale. In numeroase 
cazuri, ministerele subevaluează 
în proiectele lor de plan posibili
tățile reale de reducere a prețu
lui de cost. Astfel, pentru anul 
1958, Ministerul Industriei Grele 
a propus pentru Direcția generală 
a energiei electrice o sarcină de 
reducere a prețului de cost de 0,7 
la sută, și a realizat, fără eforturi 
deosebite, în primele 9 luni ale a- 
nului, o reducere de 3,9 la sută, 
iar Departamentul Industriei Căr
nii și Laptelui a realizat o redu
cere a prețului de cost de 1,8 la 
sută, față de numai 0,2 la sută, 
cît a fost prevăzut în propunerea 
de plan.

La o serie de materii prime și 
materiale de importanță deosebi
tă pentru economia națională, se 
depășesc în mod constant consu
murile specifice. Prețul de cost 
mai este încărcat la unele produ
se cu cheltuieli neproductive ridi
cate. Asemenea situații s-au menți
nut în 1958 în special la Ministerul 
Industriei Grele, Ministerul In
dustriei Bunurilor de Consum și 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. Prin reducerea consumurilor 
exagerate și a cheltuielilor nepro
ductive, economia națională va 
putea dispune de importante acu
mulări suplimentare.

O dovadă a existenței unor im
portante rezerve interne pentru 
sporirea acumulărilor socialiste o 
constituie și faptul că prețul de 
cost al aceluiași produs variază 
mult de la o întreprindere la alta. 
Kilogramul de unt fabricat la în
treprinderea Pitești costă cu peste 
10 lei mai scump decît la între
prinderea Sibiu; țiglele profilate 
ceramice fabricate de întreprinde
rea „Zorile Noi“-Piatra Neamț cos
tă de peste două ori mai scump 
de cît la întreprinderea Ghiriș 
Arieș-Cluj.

Este necesar ca la repartizarea 
sarcinilor de producție, ministerele 
și direcțiile generale să facă o a- 
nalîză comparativă a nivelului 
costurilor de produse și să ia mă
suri în vederea reducerii cheltuie
lilor exagerate și a sporirii renta
bilității întreprinderilor pe baza 
generalizării experienței întreprin
derilor fruntașe. Ministerele tre
buie să depună eforturi pentru a 
organiza cooperarea întreprinde
rilor în scopul creșterii producției 
de serie, al specializării mai ac
centuate a unităților subordonate.

Acumulările bănești pot și

Cheltuielile Bugetului de Stat
Cheltuielile prevăzute în proiec

tul bugetului de stat pe anul 1959 
însumează 51,033 miliarde lei cu 
un spor de 6,324 miliarde leii sau 
14,1 la sută față de cheltuielile 
preliminate pe anul 1958. Această 
creștere asigură mijloacele finan
ciare necesare dezvoltării într-un 
ritm mai intens a economiei și 
lărgirii acțiunilor social-culturale.

Pentru producție și circulație,

Finanțarea investițiilor
Partidul 'Muncitoesc Romîn și 

guvernul țării urmează neabătut 
politica leninistă de industriali
zare socialistă a țării. în 1959, 
un accent deosebit se pune pe 
darea în funcțiune de noi capaci
tăți de producție. Aplictndu-se în 
continuare directivele Congresu
lui al Il-lea al Partidului Munci
toresc Romîn, se acordă o mare 
atenție dezvoltării industriei chi
mice și metalurgice.

Pe anul 1959 se prevede un vo
lum de investiții de 17,6 miliarde 
lei, cu 15 la sută mai mult decît 
în 1958, din care 10,8 miliarde 
lei, cu 1,4 miliarde lei mai mult 
decît în anul precedent, de la bu
get și peste 6,8 miliarde lei din 
fonduri proprii ale întreprinderi
lor și sfaturilor populare.

In 1958, realizarea planului de 
investiții s-a îmbunătățit. Cu 
toate acestea, mai sînt încă lip
suri serioase în executarea lucră
rilor de construcție și în modul 
de folosire a fondurilor de inve
stiții. In scopul lichidării acestor 
lipsuri este necesar ca fondurile 
destinate Investițiilor să fie în
dreptate spre lucrări care pot a- 
sigura un ritm rapid de creștere 
a producției și acumulărilor, să 
fie scurtat timpul de dare în 
funcțiune a fabricilor și uzinelor 
în curs de construire.

Cu toate că în anul 1958 mini
sterele au avut sarcina să reana- 
lizeze și să reducă devizele cu 
cel puțin 10 la sută; numai în 
primele trei trimestre Banca de 
Investiții a găsit posibilitatea de 
reducere a dievizelor verificate cu 
încă 85 milioane lei, ier la situa

trebuie să țină pasul cu nevoile 
crescînde de mijloace ale econo
miei. Considerăm nejust ca unii 
conducători de ministere și insti
tuții centrale, precum și unele co
mitete executive ale staturilor 
populare, să solicite an de an su
me importante pentru dezvoltarea 
producției, fără să se preocupe în
deajuns de eficacitatea cheltuieli
lor pe care le fac și de rezultatele 
financiare ale activității între
prinderilor.

Controlul 'exercitat de Ministerul 
Finanțelor și de bănci nu a asigurat 
în suficientă măsură înlăturarea 
cazurilor da cheltuire neeconorai- 
coasă a fondurilor materiale și 
bănești. Ministerul Finanțelor și 
Banca de Stat trebuie să exercite 
un control mai eficient asupra ac
tivității întreprinderilor, pentru a 
contribui într-o măsură crescindă 
la întărirea spiritului gospodăresc, 
la creșterea rentabilității înue- 
prinderilor și sporirea veniturilor 
bugetare.

veniturile bugetului de stat pe 
anul 1959 din impozitele și taxele 
de la populație se mențin aproxi
mativ la același nivel și sînt pre
văzute în sumă de 4.620,5 milioa
ne lei, ceea ce reprezintă 8,9 la 
sută din totalul veniturilor buge
tului.. Prin intrarea în gospodăriile 
agricole colective și întovărășiri, 
tot mai mulți țărani muncitori be
neficiază de> scutiri și reduceri de 
impozite, în afară de alte avantaje 
pe care statul nostru democrat- 
popular le acordă colectiviștilor.

Pentru realizarea veniturilor din 
impozitele și taxele de la popu
lație, este necesar ca sfaturile 
populare să fie preocupate în mai 
mare măsură de stabilirea justă a 
veniturilor impozabile, de lichida
rea rămășițelor și descoperirea 
evaziunilor fiscale, iar Ministerul 
Finanțelor să urmărească cu mai 
multă fermitate îndeplinirea aces
tor sarcini.

Sporirea an de an a veniturilor 
populației, stabilitatea leului și ga
rantarea de către stat a depuneri
lor au făcut ca în anul 1958 nu
mărul depunătorilor la casele de 
economii să crească cu 649.556, a- 
jungînd la finele anului la 
2.851.887 depunători. Soldul gene
ral al depunerilor populației la 
casele de economii a crescut în 
anul 1958 cu 32 la sută față de 
soldul existent la începutul anu
lui.

Asigurările de stat pentru bu
nuri și persoane îndeplinesc un 
rol important în compensarea dau
nelor cauzate agriculturii și cetă
țenilor de calamități naturale și 
accidente. Numai în anul 1958 s-au 
plătit asiguraților despăgubiri de 
cca. 250 milioane lei.

economia va primi de asemenea 
credite bancare, al căror total, la 
31 decembrie 1959 se ridică la 
21,6 miliarde lei. Printr-o mai bună 
folosire a mijloacelor financiare 
puse la dispoziția întreprinderilor 
și organizațiilor economice, aces
tea vor putea face față unei acti
vității sporite cu un volum rela
tiv mai mic de credite bancara de
cît în anul precedent.

țiile de plată pentru lucrările în 
curs de executare s-au efectuat 
reduceri de peste 160 milioane lei 
prin înlăturarea lucrărilor neexe
cutate sau facturate la prețuri 
exagerate.

O atenție deosebită va trebui 
acordată în anul 1959 îmbunătă
țirii activității în sectorul con
strucției și modernizării drumuri
lor, redueîndu-se în mod simțitor 
prețul de cost pe km. de drum.

Pentru extinderea construcțiilor 
de locuințe, se prevede în anul 
1959 cheltuirea unei sume de 
peste 1 miliard lej din alocații 
bugetare și de la fondul între
prinderii, cu 25 la sută mai mult 
decît în anul precedent. Ca ur
mare a sarcinilor trasate la re
centa Plenară a C.C. al P.M.R. 
cu privire la reducerea costului 
construcțiilor de locuințe, în 1959 
se va construi din fondurile sta
tului o suprafață de locuit de 620 
mii m.p., cu 44 la sută mai mult 
ca în 1958.

Este o obligație patriotică a 
fiecărui muncitor, inginer, tehni
cian și proiectant din construcții 
să lupte pentru traducerea în 
viață a indicațiilor partidului, cu 
privire la reducerea costului con
strucțiilor, îmbunătățirea calității 
și scurtarea termenelor de exe
cuție.

Folosirea cu grijă a fondurilor 
și sporirea eficienței economice 
a investițiilor trebuie să consti
tuie o preocupare principală a 
cadrelor de conducere din mini
stere și întreprinderi. Trebuie fo
losite cu mai multă eficiență su
prafețele de producție și utilaje

le, în care statul a investit sume 
importante. Ministerul Finanțelor 
și Banca de Investiții, trebuie să 
întărească controlul asupra exe

Finanțarea
Pentru creșterea activității pro

ductive a Industriei, este prevă
zută suma de 14,8 miliarde lei, 
în afară de creditele bancare. 
Producția întreprinderilor produ
cătoare de mijloace de producție 
va crește in anul 1959 cu 11,3 la 
sută, iar a celor producătoare de 
bunuri de consum cu 8,1 la sută. 
In industria constructoare de ma
șini un accent deosebit se va 
pune pe sporirea producției de 
utilaj pentru rafinării și pentru 
industria chimică. Va continua 
acțiunea începută de Departa
mentul Industriei Ușoare pentru 
îmbunătățirea calității și îmbogă
țirea sortimentelor.

Deși s-au obținut unele îmbu
nătățiri, viteza de rotație a mij
loacelor circulante a fost în anul 
1958 sub nivelul planificat, îndeo
sebi din cauza stocurilor supra- 
normative existente la unele în
treprinderi, printre care unități 
din cadrul Direcțiilor generale 
utilaj petrolifer și construcțiilor 
de mașini din Ministerul Indu
striei Grele, ale Direcției generale 
a industriei chimice organice din 
Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Direcțiilor generale 
lînă-mătase și tricotaje-confecții 
din Departamentul Industriei 
Ușoare și altele.

O problemă de mare importan
ță este stabilirea de normative 
corespunzătoare nevoilor efective 
ale întreprinderilor. La Combina
tul Siderurgic Hunedoara, de pil
dă, organele Ministerului Finan
țelor au constatat că normativul 
existent întrecea necesitățile 
combinatului cu 13 milioane lei, 
la întreprinderea „Kirov“ Bucu
rești cu aproape 5 milioane lei, la 
fabrica „Ianoș Herbak"-01uj cu 
2,8 milioane lei. In anul care vine 
va fi începută o acțiune de pla
nificare mai judicioasă a norma
tivelor, corespunzătoare condiții
lor reale de aprovizionare, pro
ducție și desfacere.

îmbunătățirea folosirii mijloa
celor circulante va avea un efect 
mobilizator și în ceea ce privește 
reducerea prețului de cost.

Generalizarea sistemului îmbu
nătățit de finanțare, creditare șl 
decontare experimentat în cursul 
anului 1958, va contribui la asi
gurarea folosirii în condiții mai

Finanțarea agriculturii
Industrializarea socialistă a țării 

noastre asigură înzestrarea agri
culturii cu o bază materială puter
nică, care permite dezvoltarea _ și 
consolidarea sectorului socialist, 
precum și sporirea producției agri
cole.

In anul 1959 volumul mijloace
lor destinate dezvoltării agricul
turii este de 5,7 miliarde lei, din 
care 2,9 miliarde lei pentru inves
tiții. Cea mai mare parte din a- 
cestea sînt destinate mecanizării 
principalelor lucrări agricole în 
unitățile agricole socialiste. In ve
derea extinderii lucrărilor de în
diguiri, drenări și irigații se vor 
aloca de la buget fonduri de două 
ori maj mari decît în anul prece
dent. De asemenea, va fi necesară 
o mai largă participare a țărani
lor muncitori pentru ducerea la 
bun sfîrșit a acestor lucrări la care 
sint direct interesați.

In anul 1958 gospodăriile agri
cole de stat au pus la dispoziția 
statului 360 mii tone grîu și se
cară, 680 mii hl. lapte de . ucă, 
55 mij tone carne de porc, multe 
legume și zarzavaturi. Ținînd sea
ma de investițiile mari care s-au 
făcut pentru înzestrarea tehnică a 
gospodăriilor, de cantitatea spori
tă de îngrășăminte chimice și de 
sămînță de calitate superioară fo
losită, pot fi obținute rezultate din 
ce în ce mai bune.

In anul 1958 stațiunile de ma
șini și tractoare au obținut o serie 
de succese. Astfel, după calcule 
preliminate, planul lor de produc
ție va fi depășit cu 10 la sută, iar 
prețul de cost pe ha. de arătură 1958.

Finanțarea acțiunilor social 
culturale

Politica partidului și guvernului 
nostru, îndreptată spre creșterea 
continuă a bunăstării oamenilor 
muncii, își găsește o expresie vie 
în cheltuielile destinate acțiunilor 
cu caracter social-cultural. In pro
iectul bugetului de stat pe 1959, 
cheltuielile pentru acțiunile social- 
culturale sînt prevăzute în sumă 
de 11,9 miliarde lei* adică de a- 
proape 3,5 ori mai mult decît în 
1950.

Cheltuielile pentru învățămînt 
se ridică la 3.042,7 milioane lei, cu 
232,6 milioane lei mai mari ca în 
1958, ca urmare a cuprinderii în

cutării lucrărilor organizațiilor de 
construcții și asupra folosirii fon
durilor ,de reparații capitale, în 
vederea micșorării costurilor și 
scurtării termenelor de execuție.

industriei
bune a mijloacelor materiale și 
bănești și va întări eficiența con
trolului prin leu.

Tovarăși deputați,

Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul au crescut an după an, 
reflectînd creșterea puterii de 
cumpărare a populației. Volumul 
fizic al mărfurilor ce vor fi des
făcute de comerțul socialist în 
1959 depășește de aproape 2,6 
ori pe cel din 1950. Organizațiile 
comerciale trebuie să contribuie 
într-o măsură sporită la îmbună
tățirea structurii fondului de 
mărfuri, pentru a corespunde 
exigențelor și posibilităților ma
teriale în creștere ale populației 
șl să reducă cheltuielile de circu
lație cu 6,8 la sută, actualul lbr 
nivel fiind încă ridicat.

Cooperația de consum a înre
gistrat în ultimii ani succese im
portante în dezvoltarea activității 
de aprovizinaîe a satelor cu pro
duse industriale, a achiziționării 
și contractării de produse agrico
le. Așa cum se arată în rezoluția 
celui de-al 111-lea Congres al 
Cooperației de consum din R. P. 
Romînă, trebuie generalizată ini
țiativa unor cooperative de a se 
autofinanța, renunțîndu-se treptat 
la credite din partea statului. 
Pentru aceasta este necesar să 
fie gospodărite cu multă grijă 
fondurile și întregul avut obștesc, 
să crească substanțial rentabilita
tea unităților cooperatiste.

în ceea ce privește cooperația 
meșteșugărească, volumul produc
ției globale din 1958 a depășit pe 
cel din 1951 de peste 3 ori, în 
timp ce ponderea prestărilor pen
tru populație a crescut de la 17 
la sută la numai 30 la sută. Coo
perația meșteșugărească are toate 
posibilitățile să asigure o mai 
bună organizare a centrelor de 
deservire a populației și o ampla
sare mai judicioasă a acestora.

Comerțul exterior își îmbunătă
țește în mod simțitor structura 
odată cu progresul industrializării 
socialiste. Exportul de mașini și 
utilaje va crește în 1959 cu 100 
la sută față de 1957, iar exportul 
de produse ale industriei chimice 
va crește cu 44,6 la sută.

normală va scădea față de anul 
anterior cu 7,5 la sută.

S-au remarcat prin executarea 
unor lucrări de calitate la un preț 
de cost scăzut, S.M.T.-urile Țăn- 
dărei, regiunea Constanța, Fibiș, 
regiunea Timișoara, Ardud și Tăș- 
nad, regiunea Baia Mare și altele. 
Unele S.M.T.-uri însă, cum sînt 
Gîrbov și Odobeasca, regiunea 
București, Gura Idrici, regiunea 
Iași, Tileagd, regiunea Oradea, au 
depășit prețul de cost planificat ca 
urmare a proastei gospodăriri a 
mașinilor, a consumului exagerat 
de carburanți și lubrifianți, a efec
tuării unor reparații scumpe și de 
calitate nesatisfăcătoare.

In anul 1959 pentru finanțarea 
stațiunilor de mașini și tractoare 
sînt prevăzute cheltuieli în sumă 
de 1.046,5 milioane lei, adică cu 
110 milioane lei mai mult decît 
cheltuielile preliminate pe anul 
1958, ca urmare a majorării pla
nului de producție al stațiunilor 
de mașini și tractoare cu 1.200.000 
ha. arătură normală.

Partidul și guvernul pun în fața 
stațiunilor de mașini și tractoare 
sarcina de a da o folosire mai ju
dicioasă parcului de tractoare și 
mașini agricole, de a asigura o 
mai bună deservire a sectorului 
socialist-cooperatist în plină dez
voltare.

Gospodăriile agricole colective, 
întovărășirile și cooperativele a- 
gricole de producție vor primi în 
anul viitor credite pe termen lung 
cu 22,4 la sută mai mari ca în 

învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic a unui număr 
de elevi mărit cu 211.000 țață de 
anul 1958, a sporirii numărului de 
școli cu circa 470 unități, a îmbu
nătățirii dotării cu mobilier a șco
lilor de cultură generală etc.

Cheltuielile pentru artă, știință 
și cultură sînt în sumă de 957,1 
milioane lei, cu peste 60 la sută 
mai mari decît în 1955.

Fondurile alocate pentru sănă
tate și prevederi sociale sînt în 
sumă de 3.575,7 milioane lei, cu 
293,9 milioane lei mai mult decît 
în anul precedent.

Trebuie arătat că în anul 1958 
a fost depășită, cu mult înainte 
de termen, sarcina trasată de 
Congresul al ll-lea al Partidului, 
de a se spori mijloacele bănești 
alocate acțiunilor de ocrotire a să
nătății cu 50 la sută față de 1955.

Bugetul asigurărilor sociale de 
stat prevede pentru anul 1959 
cheltuieli în suma de 2,7 miliarde 
lei destinate asistenței sociale, 
pensiilor și altor acțiuni sociale. 
Numărul celor trimiși la sanato
riile baineo-ciimaterice Va crește 
cu 18 la sută față de anul prece
dent.

★
Unitatea lagărului socialist, în 

frunte cu Uniunea Sovietică, este 
cea mai sigură garanție a secu

rității, independenței și înfl 
economice a patriei noastre, 
vernul Republicii Populare I 
ne promovează o politică de 
existență pașnică cu toate st 
indiferent de orînduirea lor 
lă șî economică.

In același timp, uneltirile 
lor imperialiste agresive ne 
să rămînem vigilenți și să 
ținem cheltuielile pentru ap. 
și securitatea statului la ti 
anului precedent.

Pentru întreținerea org 
puterii și administrației de 
este prevăzută în anul 1939 
de 1.47-5,2 milioane lei, rep 
tînd 2,9 la sută din totalul 
tuielilor bugetare.

Bugetele sfaturilor popular
Bugetele sfaturilor populare pe 

anul 1959 prevăd atît la venituri 
cît și la cheltuieli suma de 8.830,4 
milioane ldi, cu o creștere de 9,4 
la sută față de execuția prelimi
nată a anului 1958. Cotele părți 
din beneficiile întreprinderilor lo
cale vor crește în 1959 cu 250,5 
milioane lei, adică cu 18,6 la sută.

Măsurile luate de partid și gu
vern, cu privire la lărgirea 'atri
buțiilor economice și financiare ale 
sfaturilor populare, au sporit co
interesarea acestora în buna gos
podărire a unităților economice pe 
baza valorificării mai largi a re
surselor interne.

Din bugetele sfaturilor populare 
s-a prevăzut să se aloce pentru 
cheltuieli privind acțiunile social- 
culturale 4.654,6 milioane lei, iar 
pentru acoperirea cheltuielilor eco
nomice 2.685,7 milioane lei.

In cadrul cheltuielilor pentru 
finanțarea acțiunilor economice 
locale, cheltuielile pentru gospo
dăria comunală și lucrări edili
tare se ridică la 889,4 milioane 
lei. Sfaturile populare vor putea 
realiza un volum sporit de lu
crări de construcții, întreținere și 
reparare a drumurilor și poduri
lor, prin antrenarea maselor în 
acțiuni de interes obștesc.

Fondurile de Investiții centrali
zate și locale ale sfaturilor popu
lare, ce vor fi folosite în anul 
1959, se ridică la suma totală de 
1646 milioane lei, fiind cu circa 
266 milioane lei mai mare decît 
în anul precedent. Sfaturile popu
lare vor mai avea la dispoziție 
o parte din beneficiile peste plan 
Vărsate de Întreprinderile indu
striei republicane și partea din 
fondul întreprinderii destinată 
construcției de locuințe muncito
rești, urmînd să asigure muncito
rilor din întreprinderile respecti
ve un număr de locuințe bune și 
confortabile, corespunzător mij
loacelor bănești primite.

Prin dezvoltarea industriei lo
cale, prin mobilizarea de noi și 
importante resurse locale, ele vor 
putea dispune de mijloace spori
te pentru executarea de lucrări 
edilitare și înfrumusețarea regiu
nii. Sfaturile populare sînt che
mate să-și gospodărească în așa 
fel fondurile de care dispun, in
ert să poată face față nevoilor 
locale fără a mai apela în cursul 
anului la bugetul republican.

Tovarăși deputați,

Creșterea an de an a volumu
lui veniturilor și cheltuielilor bu
getare, este o mărtărie a forței 
creatoare a poporului nostru 
muncitor, căreia socialismul îi a- 
sigură o liberă și impetuoasă 
dezvoltare.

Recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R., analizînd proiectul pla
nului de stat pe 1959, a indicat 
căile de lichidare a lipsurilor 
constatate în executare planurilor 
din anii precedenți și a trasat 
sarcini mobilizatoare ministerelor 
pentru realizarea obiectivelor ho- 
tărîte de Congresul al Il-lea a! 
Partidului Muncitoresc Romîn.

In expunerea făcută la Plena
ră, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
arată: „Pentru a asigura un ritm 
susținut al industrializării socia
liste a țărilor trebuie mobilizate 
toate eforturile, rezervele țnate- 
riale și financiare pentru spori
rea rapidă a acumulărilor.

Partidul și guvernul duc o po
litică perseverentă de realizare a 
acumulărilor necesare investițiilor 
pentru industrializare, ceea ce con
stituie chezășia avîntului întregii 
economii naționale, a creșterii ne
încetate a venitului național și, 
ca urmare, a ridicării nivelului do 
trai al oamenilor muncii**.

Principalul izvor de creștere a 
acumulărilor socialiste este redu
cerea prețului de cost, care con
stituie una din sarcinile centrale 
ale economiei naționale. In acest 
scop trebuie generalizată etxpe- 
rțența întreprinderilor fruntașe, 
care dau producție de bună cali
tate, la un preț de cost redus.

Pentru sporirea veniturile 
getului de stat este necesar 
nisterele și direcțiile gener 
repartizeze sarcinile de pr 
și de beneficii pe întreprin 
un nivel mobilizator, în bai 
aprecieri realiste a tuturor 
lităților de care dispun uț

Analiza făcută la Plenar, 
al P.M.R. a arătat că într- 
de, ramuri ale economiei n; 
există niinieroase rezerve 
depășirea sarcinilor prevă. 
proiectul de plan. Desc< 
și mobilizarea pe parcurs ; 
velor în vederea reducerii 
de cost, folosirii mai efic 
mijloacelor circulante, vor 
tît la depășirea planului W 
ducție cît și la sporirea y 
lor bugetului de stat.

Controlul financiar bar- 
trebuie să funcționeze cj 
multă operativitate, să c< 

un ajutor mai puternic pe 
treprinderile și organizaț 
nomice socialiste.

★

Bugetul de Stat pe ar 
repreuintă un plan finan- 
prinzător, care asigură ir 
necesare realizării sarcin 
nului anual de dezvoltare 
miei naționale. Ca și în 
cuți, bugetul pe 1959 va f 
get excedentar, oglindin 
că economia noastră i 
este, în ansamblu ei, o < 
sănătoasă, consolidată, 
dezvoltare . Izvoarele de 
lara socialistă sînt mereu 
tere, datorită’muncii harni, 
toare, a poporului munci 
tei sale perseverente p 
scoate la iveală și a valor 
meroasele rezerve materk 
nanciare existente în eco 
a obține, sub conducerea 
lui, noi și însemnate st 
toate ramurile vieții ecor 
social-culturale.

Aplicînd politica P 
Muncitoresc Romîn, guv 
dreaptă principalele miji 
nanciare ale statului spr 
tarea neîntreruptă a fo 
producție pe baza tehr.' 
mai avansate, în vedere 
rii continue a prod 
muncii în industrie și ; 
ră, în scopul îmbunătăl 
tate, dar necontenite, a 
de trai material și cultui 
menilor muncii.

In timp ce bugetele 
imperialiste — ca urmi 
racterului șubred al 
capitaliste și psihozei i 
pe care tncearcă să o c 
mai agresive cercuri m 
— concentrează princip 
surse financiare spre i 
rea economiei și a 
cursei înarmărilor atom- 
tul țării noastre ca și 
leite țări socialiste expi 
toate prevederile sate, c 
încrederea în viitor, 
pașnică a poporului pe 
rea unei vieți noi, soci.

Republica Populară 
duce o politică consecvi 
părare a păcii și întării 
rității popoarelor, de 
în relațiile internaționa

Forțele păcii, democri 
cialismulul sînt în cont 
tere în întreaga lume, 
repurtate de poporul roi 
lea dezvoltării economi 
constituie o contribuție 
rea acestor forțe, o con 
lupta desfășurată de ți 
rului socialist, în frunte 
nea Sovietică, împotr: 
rilor agresive imperial 
tru preîntîmpinarea 
unui nou război, pentrd 
rea și coexistența pașni 
lor cu orînduiri diferit

Plenara din noierj ’ 
a Comitetului Central t‘ 
lui Munctioresc Romîn 
poporului nostru, per 
1959, un program de 
zări în construcția eco 
culturii socialiste. Sul 
rea partidului să lupt; 
îndeplinirea cu succes 
lui de dezvoltare a 
naționale și a Bugetul 
pe anul 1959, pentru 
scumpei noastre patrii, 
Populară Romînă..
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GABRIEL ARSUREANU - 
București. Este lăudabilă do* 
rința voastră de a aplica ini
țiativa : „Cu toate forțele îm
potriva rebuturilor în turnă
torii" — pornită de tinerii de 
la uzinele „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin.

In vederea aplicării iniția
tivei, organizația de bază 
U.T.M. — sub conducerea or
ganizației de partid — în co
laborare cu inginerul șef al 
sectorului de turnătorie, cu 
maiștri și muncitori cu boga
tă experiență trebuie să stu
dieze temeinic cauzele care 
mențin un procentaj ridicat de 
rebuturi și posibilitățile înlă
turării lor.

Măsurile de ordin tehnico- 
administrativ necesare aplică
rii inițiativei, trebuie însoțite 
de o susținută muncă politică 
in scopul creșterii simțului de 
răspundere ai fiecărui tînăr 
turnător, de stimulare și popu
larizare a fruntașilor în mun
că, a metodelor înaintate, de 
combatere a indisciplinei și 
neglijenței în muncă.

Iți recomandăm să citești 
articole pe această temă, pe 
care ziarul „Scînteia tineretu
lui" le-a publicat în numerele 
2991 și 2993 din 23 și 25 de
cembrie a.c.

DUMITRU STANCULESCU 
— comuna Rîca, raionul Cos- 
tești.

Deoarece au existat mai mul
te cereri, Întreprinderea Regio
nală de Transporturi Auto- 
București, a dispus prelungirea 
traseelor pe liniile Alexandria— 
Tătărăștii de Sus și Pitești — 
Popești, pină in comuna Slobo- 
zia-Tr&snitu,

VASILE MARINESCU — 
Huși. Bolile cartofului pot fi 
provocate Je diferite cauze. 
De exemplu dacă lipsește po- 
tasiul din pămînt, pe frunzele 
cartofilor apar pete difuze, ca
fenii, frunzele capătă o nuan
ță bronzată, apoi devin brune 
și se veștejesc înainte de 
vreme. Prevenirea compromi
terii culturii se poate face 
prin ameliorarea condițiilor de 
dezvoltare a plantelor, adică 
prin aplicarea unei agroteh
nici înaintate, prin folosirea 
rațională a îngrășămintelor și 
prin alegerea celor mai potri
vite soiuri pentru regiunea 
respectivă.

N. GRADINARU — țăran 
muncitor, Tg. Cărbunești — 
raionul Gilort. Epigrama care 
satirizează lipsa de colaborare 
dintre președintele sfatului 
popular, directorul căminului 
cultural și organizația de bază 
U.T.M. din comuna Tg. Cărbu-

nești în activitatea culturalii • 
socotim bună.

Unul-n hău și altid-n oea, 
Și tu mare și el mu», 
De „colaborați" așa...
Cine ia sacu-n spinare T
Scriind mai des, vei reuși să 

realizezi epigrame din ce în 
ce mai bune. îți dorim succes!

NICOLAE VARAȘCANU — 
Pitești. Conform articolului 
133 aliniatul G din Codul 
Muncii, și a decretului 256 a- 
Uniatul 13 din 2 iunie 1958, 
vechimea în cîmpul muncii se 
consideră neîntreruptă pe tim
pul cît angajatul urmează o 
școală în scopul pregătirii 
profesionale sau politice.

ANTON M1CLOȘ — G.A.C. 
„Horia, Cloșca și Crișan" 
din comuna Medieșul Aurit, 
raionul Satu Mare.

In gospodăriile colective 
cultivatoare de sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui, se pol 
crea echipe de tineret care să 
fie specializate în agrotehnica 
culturilor de sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. Organiza
țiile de bază U.T.M. trebuie 
să propună înființarea lor or
ganizațiilor de partid și con
siliilor de conducere ale G.A.C.

In fruntea acestor echipe 
organizațiile de bază U.T.M. 
numesc tineri colectiviști frun
tași, cu autoritate și experien
ță îndelungată în cultivarea 
sfeclei de zahăr și florii-soa- 
relui.

Pentru obținerea de produc
ții record, încă din iarnă după 
constituirea lor, cînd deja 
sînt cunoscute sarcinile pla
nului de producție, tehnicienii 
gospodăriei colective trebuie 
să organizeze în cadrul cercu
lui agrotehnic lecții cu tinerii 
din echipele respective despre 
aplicarea metodelor agroteh
nice la cultura sfeclii de za
hăr și florii-soarelui.

ION IONESCU — București. 
Problema formei pămintului, 
cît și aceea a alcătuirii sale in
terioare a preocupat omenirea 
de mii de ani. Forma pămîn- 
tului este aceea a unui „geaid“, 
corp globular mai turtit la cei 
doi poli și mai umflat la ecua
tor.

Materia care alcătuiește pă- 
mîntul este în stare solidă, li
chidă și gazoasă, rezultată din 
diverse combinații a 92 ele
mente chimice și distribuită 
după greutate astfel incit for
mează mai multe învelișuri 
(atmosfera, hidrosfera, biosfe
ra etc.).

Semnarea 
unui acord comercial 
și de asistența 

t ehn ica 
între R. P. Romînă 

și Republica Irak
La 24 decembrie 1958 a fost 

semnat la Bagdad un acord co
mercial și de asistență tehnică în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Irak.

In baza acestui acord Republi
ca Populară Romînă va livra uti
laj petrolifer, tractoare, mașini- 
unelte, vagoane, cherestea, produ
se chimice, geamuri, textile etc., 
iar Republica Irak va livra piei, 
semințe oleaginoase, bumbac, lînă, 
curmale și alte produse agricole.

Acordul a fost semnat din par
tea Republicii Populare Romîne de 
Ion Vidrașcu, membru în Colegiul 
Ministerului Comerțului, iar din 
partea Republicii Irak, de dr. Ibra
him Kubba, ministrul Economiei.

Cu ocazia solemnității semnării 
acordului oonducătorii celor două 
delegații au rostit cuvîntări subli
niind perspectivele de dezvoltare a 
comerțului între cele două țări, 
precum și a colaborării ta dome
niul tehnico-știlnțific.

In întrecerea socialistă In cinstea zilei de 30 Decembrie tinerii 
de la uzinele „Timpuri Noi" din Capitală, acordă o mare atenție 
calității produselor.

In fotografie: tinărul inginer Andrei Boga controlează cu aten
ție piesele lucrate de strungarul Pavel Petre.

Foto: S. NiCULeSCS

Cu ce poale contribui tineretul de la sate la 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a agriculturii

mai 
mai 
etc. 
ini-
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oferă posibilitatea să obținem 
mult grîu, mai mult porumb, 
multă sfeclă, floarea-soarelui

Tineretul, care pînă acum a
țiat acțiuni frumoase în această 
direcție, poate și are datoria pa
triotică de a-și spori eforturile 
pentru strîngerea și împrăștierea 
pe ogoare a acestor îngrășăminte 
valoroase.

In condițiile de climă din unele 
regiuni agricole din țara noastră, 
un rol deosebit de important îp 
obținerea unor producții mari con
stante pe unitatea de suprafață îl 
au irigațiile. Rețeaua de irigații 
poate fi extinsă mult, pețțtru că 
peste tot în țara noastră curge 
cîte uri pîrîiaș cu care putem iri
ga o bucată destul de mare de 
pămînt din jurul lui. Mai mult 
decît atît, dacă săpăm la cîțiva 
metri în pămînt dăm de izvoare 
bogate a căror apă o putem folosi 
la irigat. Posibilități sînt multi
ple și pentru valorificarea lor este 
necesară inițiativa, spiritul creator 
al tineretului, capabil de fapte în
drăznețe.

In sfîrșit, o altă condiție pen
tru asigurarea unor producții mari 
este folrtsirea semințelor de soi. 
Tineretul poate să-și aducă con
tribuția și în această privință, 
luînd în răspunderea sa cultivarea 
și întreținerea loturilor semincere.

Pentru a asigura un belșug de 
produse agricole necesar industriei 
și aprovizionării oamenilor mun
cii, conform prevederilor planului 
de stat trebuie ca în anul viitor 
să crească mult producția secto
rului zootehnic. Pentru aceasta 
trebuie să îmbunătățim rasele de 
animale în vederea obținerii unei 
cantități sporite de carne, lapte, 
unt, lînă, piei. Tineretul a adus 
anul acesta un ajutor prețios la 
dezvoltarea zootehniei. Pentru 
anul viitor sarcinile de plan sînt 
mai mari. In consecință și a- 
portul tineretului poate și trebuie 
să fie mai mare. Pentru aceasta 
este bine să continue și să se dez
volte acțiunile tineretului pentru 
asigurarea hranei necesare anima
lelor. Oamenii muncii din agricul
tură cunosc și apreciază ajutorul 
pe care l-au dat tinerii la 
însilozarea furajelor și la întreți
nerea pășunilor. Acest ajutor este 
așteptat și în campaniile anului 
viitor și dacă munca tineretului va 
fi și mai bine organizată rezulta
tele pot fi mult mai bune. Tine-

retul poate contribui și pe alte 
căi la creșterea producției zooteh
nice. Incepînd chiar din anu.1 a- 
cesta, în multe locuri din țară ti
nerii au început să crească iepuri 
de casă, păsări. Este o acțiune 
bună care trebuie extinsă. Acum 
se scot șase serii de pui în cele 
șase luni de vară prielnice incu
bației. Cercetările au arătat că 
se pot scoate și opt serii și chiar 
în toate cele 12 luni ale anului. 
Tineretului îi este deschis deci uri 
larg domeniu de activitate în a- 
ceastă privință.

In afară de aceasta, tineretul 
poate să contribuie la dezvoltarea 
și creșterea producției fermelor de 
vaci, oi, porci. Șeptelul este în 
plină dezvoltare și avem nevoie 
de tot mai mulți îngrijitori de ani
male calificați. Or, tinerii sînt cei 
mai indicați să învețe și să apli
ce apoi în practică învățăturile 
științei zootehnice.

Dar pentru ca aportul tineretului 
în toate sectoarele agriculturii să 
fie cît mai mare este necesar ca 
toți tinerii care muncesc în agri
cultură să învețe mereu, să cu
noască tehnica nouă, să cunoască 
cele mai noi și valoroase desco
periri ale științei agricole și să 
le aplice. Avem nevoie de buni 
tractoriști, combineri, agrotehni- 
cieni, îngrijitori de animale. Pen
tru aceasta organizațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor trebuie să-i 
antreneze pe toți tinerii din agri
cultură la cursurile agrozootehni
ce de masă, la activitatea caselor 
laborator, la conferințe de specia
litate.

Să ajungem oa fiecare tânăr 
muncitor sau țăran muncitor din 
fiecare sector al agriculturii să 
aibă în cel mai scurt timp cu
noștințe echivalente cu cele ale 
unui maistru sau brigadier.

Tineretul, mobilizat de organiza
țiile U.T.M., sub îndrumarea și cu 
sprijinul permanent al organizații
lor de partid, constituie o forță 
în stare de fapte deosebite în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
planului de stat al anului viitor. 
Dar elanul tineretului, inițiativa lui 
creatoare vor da roadele aștepta
te numai dacă va exista o strînsă 
colaborare între organele de stat 
și organizațiile U.T.M., între con
ducerea ministerului nostru — în 
ceea ce privește tineretul sătesc 
— și Uniunea Tineretului Mun
citor. Dacă conducătorii departa
mentelor, direcțiilor și unităților 
noastre și conducătorii organiza

țiilor regionale și raionale ale 
U.T.M. vor înțelege acest lucru 
și-l vor aplica în practică, ac
țiunile pe care tineretul și le pro
pune să le înfăptuiască vor fi în
cununate de succes.

Noi vom îndruma departamente
le, direcțiile și unitățile ministe
rului nostru să acorde toată aten
ția și tot sprijinul acțiunilor pa
triotice ale tineretului din agricul
tură, acțiuni prin care tinerii vor 
contribui lă înfăptuirea politicii 
partidului, la înflorirea continuă a 
agriculturii patriei noastre.

Prestigiul mondial
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al produselor rominești
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Cîteva albume fotografice tăl
măceau în imagini ceea ce pe co
loane întregi, o mulțime de ziare 
descriseseră la timpul lor, cu bo
găție de amănunte. Fotografiile 
acestea ne-au purtat în îndepăr
tatul Pekin, la Paris, dincolo de 
ocean la New York, pe continen
tul sud-american, la Buenos Ai
res. O sumedenie de fotografii cu 
priveliști felurite, dar cu o notă 
comună : interesul față de produ
sele economiei Republicii noastre 
Populare la târgurile și expozițiile 
internaționale din acest an,

Răsfoirea albumelor cu foto
grafii a fost prologul unei con
vorbiri cu tov. Radu Hrilstodures- 
cu, directorul direcției de târguri 
și expoziții din Camera de Comerț 
a R.P.R. Cu amabilitate, interlo
cutorul ne-a comunicat o serie de 
date interesante privind aprecieri
le pozitive de care se bucură pes
te hotare mărfurile ce poartă in-, 
acripția „Made în R.P.R.*.

1958: prezenți la 19 
tîrguri ți expoziții 

internaționale
© fugară incursiune în istorie 

ne poate oferi cîteva date compa
rative interesante. Prima dată, 
țara noastră a participat la un 
târg în 1921, la Lyon. Jefuită de 
trusturile străine, Romînia era pe 
atunci o țară cu economie înapo
iată. Lipsea o industrie națională 
și importam aproape toate cate
goriile de produse industriale. In 
schimb, guvernanții de atunci ai 
țării vindeau bogățiile solului și 
subsolului. In întreaga perioadă 
de dominație a burgheziei, țara 
noastră nu a participat decît la 
cîteva tîrguri și singurele produse 
de export erau petrolul, lemnul și 
cerealele.

Uriașele transformări petrecute 
în viața patriei au schimbat ra
dical și fizionomia comerțului no
stru exterior. Apariția unor noi 
ramuri ale industriei romînești, 
ritmul lor rapid de dezvoltare, au 
creat nu numai posibilitatea satis
facerii nevoilor pieții interne, ci și 
disponibilități de export. Alături 
de produsele tradiționale, în no
menclatorul nostru de export pot 
fi întâlnite cu fiecare an mereu

mai multe produse ale industriei 
grele și mărfuri finite. Majorita
tea exponatelor prezentate în ul
timii ani la tîrguri se referă la 
produsele industriei constructoare 
de mașini. Este semnificativă pre
zența noastră la o serie de tîrguri 
internaționale specializate, unde, 
precum se știe, concurența are un 
caracter foarte evident.

In anul 1958, țara noastră a 
participat la 19 tîrguri și expo
ziții internaționale la Pekin, Leip
zig, Paris, Zagreb, Salonic, Izmir, 
Budapesta, Koln, Munchen, Cairo, 
Osaka, Milano, New York, Paler
mo, Poznan, Plovdiv și altele. In 
acest an am prezentat pentru pri
ma oară peste hotare o serie de 
produse noi ale industriei romî- 
nești ca semănătoarea de porumb 
cu patru rînduri, strungul 
S .4/1250, agregate de ciment, re
morci basculante, avionul sanitar 
IAR.S. 17.

Interesul 
față de mărfurile 

romînești

ta Koln și-a găsit ecou nu numaf 
în coloanele ziarelor din Germania 
occidentală, ci și în binecunoscu
tul ziar „Financial Times" din 
Londra și „Aftonbladet" din Stock
holm.

Anul acesta, țara noastră a 
fost prezentă la două tîrguri în 
țări îndepărtate — la Osaka în 
Japonia și la New York în S.U.A. 
Cercurile comerciale japoneze au 
dovedit un remarcabil interes pen
tru produsele rominești. La New 
York, au cules aprecieri elogioase 
mai ales confecțiile și încălțămin
tea romînească. Mașinile-unelte și 
tractoarele produse în R.P.R. s-au 
bucurat de un succes deosebit la 
Izmir și Salonic. In cadrul târgului 
de la Paris, utilajul petrolifer ro
mînesc a fost în atenția vizitato
rilor. La expoziția jubiliară a pe
trolului argentinian, la Buerios Ai
res, evoluția industriei noastre pe
trolifere și mai ales Succesele 
noastre în fabricarea utilajului pe
trolifer au impresionat deosebit.

E cazul să adăugăm că la târ
gul de Ia Munchen, pavilionul 
nostru a primit medalia de aur a 
târgului, iar la Ljubljana, la târgul 
internațional viticol ți concursulParticiparea republicii noastre . ____

la tîrguri și expoziții a fost întîm- internațional de vinuri, țara noas- 
pinată cu un interes deosebit de 
cercurile de afaceri și de masa 
largă a vizitatorilor. La Pekin și 
Șanhai peste un milion de oameni 
au vizitat expoziția economică a 
R.P.R.

„Aproape nu-ți vine a crede cî 
te afli în pavilionul Romîniei, o 
țară pe care o știam eminamente 
agricolă". Exclamația a fost măi 
întîi rostită, iar apoi așternută pe 
hîrtie, în cartea de impresii. Sub 
cele cîteva rînduri o semnătură. 
Cartea de impresii s-a umplut CU 
o mulțime de aprecieri ce expri
mau în termeni diferiți aceeași pă
rere. Așa s-a întâmplat în Germa
nia occidentală, la tîrgul de la 
Koln și nu numai aci, ci pretutin
deni în țările capitaliste.

Dar despre tîrgul de la Koln 
este necesar să mai adăugăm ceva. 
Pavilionul romînesc s-a bucurat de 
un asemenea succes îneît televi
ziunea vest-germana i-a consacrat 
o transmisiune. De notat, pavilio
nul nostru a fost singurul în între
gime televizat. Participarea R.P.R.

La Paris, produsele industriei rominești s-au bucurat de un succes deosebit

tră prezentând 38 de varietăți, a 
cucerit 21 medalii de aur și 16 de 
argint într-o întrecere la care n-au 
lipsit cele mai mari producătoare 
de vinuri din lume.

Simți o puternică mîndrie pa
triotică întâlnind în coloanele unor 
ziare de peste hotare aprecieri pli
ne de elogii la adresa produselor 
industriei romînești. Ziarul „Le 
Monde" vorbea de „calitatea su
perioară a produselor prezentate", 
„Ikonomikos Tahidromos" (Gre
cia) scria despre „nivelul înalt al 
produselor prezentate", „Al Gum- 
huria" (Cairo) aprecia „nivelul 
înalt al economiei acestei țări". 
„The Statist" din Londra scria: 
„Faptul că Romînia, Odinioară ră
masă în urmă, nu numai că pro
duce dar și exportă utilaj petro
lifer, vine să sublinieze rapida ei 
dezvoltare economică". Sfnt măr
turii concludente despre prestigiul 
pe care în numai cîțiva ani și l-au 
cucerit pe piața mondială produ
sele realizate de harnica noastră 
clasă muncitoare.

„Made în R.P.R." a devenit o 
inscripție cunoscută și prețuită în 
toate colțurile lumii.

EUGENIU OBREA

INFORMAȚIE
Zilele acestea a sosit în Capi

tală delegația guvernamentală e- 
conomică a R. P. Bulgaria, con
dusă de tov. Dobri Alexeev, locțiitor 
al ministrului Comerțului al R. P. 
Bulgaria, pentru ducerea tratative
lor în vederea încheierii Acordu
lui comercial și de plăți între 
R. P. Romînă și R. P, Bulgaria 
pe anul 1959

Delegația guvernamentală eco
nomică a R.P. Romine este condu
să de tov. Nicolae Anghel, secre
tar general în Ministerul Comer
țului al R. P. Romine.

Tratativele între cele două de
legații guvernamentale economice 
au început în ziua de 26 decem
brie.

(Agerpres)

La 29 decembrie

PREMIERĂ
La cinematografele „MAGHERU" și „VICTORIA"

• producție a studioului „MOSFILM"

film de aventuri eroice pentru copii și tineret
— în culori —

cu V. Soșalski, B. Novikov, G.Gumilevski, I. Fedorova, Tolea 
Novikov, Valea Erofeev, Senea Morozov. Șcenariul: I. Bolgarin și 
V. Skuibin, după • povestire de Arkadii Gaidar. Regia : Vladi
mir Skuibin. Imaginea i P. Șatunovski. Muzica: M. Meerovich

In ultimul deceniu, spectatorii 
noștri s-au familiarizat Cu un nou 
gen de teatru ; scena se umple de 
oameni, eroul principal e însăși 
marea masă care se individuali
zează pregnant în funcție de mo
mentul istoric. Din această masă 
se desprind eroi de-o caldă uma
nitate, care săvîrșesc acte de vi
tejie nebănuită, cu o aliură simplă. 
Din această glorioasă familie de 
eroi face parte și Ivan Sadrin, 
omul cu arma din piesa lui Pogo
din.

Eroul trăiește un cenușiu âfloni- 
mat, pe front, în tranșeele înghe
suite, pierzîndu-se printre celelal
te vestminte militare. De aici, ple- 
cînd în concediu, se răzlețește, 
căutîndu-și rudele într-o casă aris
tocratică inaccesibilă. Întâlnirea cu 
Nicolai Cibișov îl duce iarăși In 
viitoarea mișcărilor de masă. 
Viața îi pune în față două 
alternative: comoditatea amară 
a căminului părăsit sau tul
burătoarea măreție a revoluției. 
Poziția socială a lui Sadrin, con
jugată cu puterea de convingere a 
revoluției însăși, îl fac șă opteze 
pentru cauza poporului său. Odată 
intrat în focul revoluției, Sadrin 
se transfigurează; în el se trezesc 
valori latente, nebănuite pină a- 
tunci : curajul, spiritul organizato
ric și agitatoric,. talentul de stra
teg etc. Aceste calități, crescînd în 
luptele cotidiene, îl scot din ano
nimat, îl reliefează că pe un ostaș 
din primul plan al unui basorelief. 
Aici, Sadrin se asemuiește cu 
Ceapaev. Prin umorul și tempera
mentul său spontan, Sadrin e rudă 
cu Tiorkin din poemul lui Tvar- 
dovski, iar prin spiritul său de sa
crificiu el se apropie de toți eroii 
sovietici de la Korceaghin încoa
ce. Sadrin e țăran. Visul lui e, la 
început, mărunt: vrea să cumpe
re o vacă. Dar el l-a întâlnit pe 
muncitorul Cibișov și, mai tîrziu, 
pe Lenin. Aceste două întâlniri 
deschid unghiul năzuinței sale, 
contopindu-1 cu năzuințele mase
lor revoluționare. De aceea, Sa
drin nu-și leapădă arma de sol
dat proaspăt sosit de pe front, ci 
o folosește schimbîndu-i destinația.

Pogodin rezolvă destinul erou
lui său în angrenajul scenelor de

Căpetenie dintr-un fragment al re
voluției. Peisajul revoluționar e de 
amploare — deci de frescă. Te

meritatea dramaturgului e demnă 
de toată admirația : sînt aduse în 
scenă cabinete de lucru ale lui 
Lenin, sînt aduse, de asemenea, 
aspecte din viața plutocrației ruse, 
acasă și la „birou", în momente 
de panică și dezechilibrare. Figu
rile de manechine ale aristocra
ților sînt estompate de iureșul ar
matelor revoluției, de regimentul 
de muncitori, soldați și matrozi, 
de corpul de activiști etc.

Piesa nu merge spre un conflict 
direct, cu deznodămînt de final. 
Conflictul e între două lumi și se

giei se constată în scenele de 
masă. Marșul de rundă, prin sce
na suprapopulată, e nu numai in
genios ci și plastic, desfășurîn- 
du-se într-o ordine exemplară, 
greu de rezolvat printre atîtea per
sonaje auxiliare. Remarcăm, prin
tre alte merite, tabloul în care 
Lenin își ține discursul. In sfîrșit, 
concluziile privitoare la regie, nu 
pot fi decît bune, — ea dovedind 
nu numai maturitate ci și ingenio
zitate, spirit inventiv, sobrietate, 
adică tocmai ceea ce pretinde o 
piesă de talia „Omului cu arma".

Liviu Ciulei, artist emerit, a în
vățat din filmele și tablourile so
vietice mișcarea spontană a gestu-
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(la „Municipal")
rezolvă în compartimentări aproa
pe cinematografice — acțiunea 
susținindu-1 printr-o desfășurare 
alertă și nervoasă. De aceea, pie
sa refuză rezumarea subiectului că 
un tablou de pictură, reprezentând 
o luptă decisivă și sugerînd-0 în 
linii mari.

Regia lui Ion Olteanu, artist 
emerit, a surprins bine dinamica 
piesei, coricentrînd-o într-un timp 
de desfășurare record. Sadrin e ți
nut în lumina rampei chiar atunci 
cînd se pierde în forfota maselor. 
Cum piesa e alcătuită din nume
roase tablouri, regia s-a mulat cu 
multă pricepere pe acest specific 
de compartimentare al piesei — 
păstrînd specificul fiecărui tablou. 
Dar dacă atmosfera mocnită, de 
armă încărcată, al tabloului din 
tranșee este bine surprinsă, nu a- 
celași lucru putem spune despre 
tabloul care se petrece în vastul 
salon al Sibirțevilor unde se cam 
șarjează, mizîndu-se prea mult pe 
parodia eroilor și prea puțin pe 
panica lor.

O realizare de căpetenie a re-.

rilor lui Lenin. Uneori, Liviu Ciu
lei, interiorizează cu artă (scena 
întâlnirii cu Sadrin). De aseme
nea, disprețul aruncat anarhiștilor 
și nienșevicilor e tălmăcit în ges
turi și cuvinte rapide și convingă
toare. Alteori însă, din păcate, jo
cul actorului e prea exteriorizat, 
mărginindu-se la gesticulație. Pan- 
tomima din birou, în miez de 
noapte, este, de asemenea, ne-ori- 
vingătoare. Firește că observațiile 
de mai sus sînt mult prea aspre 
ținînd cont de greutatea rolului. 
Așa cutn se prezintă, rolul lui 
Lenin e jucat cu multă gasiune și 
ne îndoim că un alt actor l-ar fi 
realizat mai bine. Ștefan Ciubotă- 
rașu, artist emerit, ne-a redat un 
Sadrin autentic, cu simplitatea și 
umorul lui, cu stîngăcia cuvenită, 
cu sănătatea morală a omului ne
alterat de prejudicii. Dar pină la 
capăt, fără nici o scădere a gamei, 
rolul lui Sadrin este așa cum se 
cerea să fie, iar Ciubotărașu a ră
mas același actor expresiv și con
secvent cu sine.

Unul dintre tablourile piesei |

adus în scenă pe cel mai valoroși 
actori ai teatrului. A fost o plă
cere pentru publicul spectator să-i 
aibă inmănunchiați pe Jules Ca- 
zaban, artist al poporului, George 
Mărtuză, W. Ronea, Fory Etter.e, 
artiști emeriți, Mircea Șeptilici și 
Mircea Balaban, — într-o suita 
de nuanțe și replici, în care culo
rile se armonizează ca într-un 
spectru solar.

Cibișov, muncitor din Piter, în 
interpretarea lui Ion Manta, artist 
emerit, e o sobră și consecventă 
transpunere scenică a eroului po
zitiv, umanizat cu măiestrie și bine 
mișcat între glumă și cumpănire 
rece — în funcție de situații. Ma
rietta Rareș, artistă emerită, a ju
cat cu umor, deși nițel șarjat. Șar
ja se observă, îndeosebi, la Nelly 
Sterian și, mai mult, la Victor Rs- 
bengiuc.

Ne-au reținut, de asemenea a- 
țenția, Gh. Aurelian, artist emerit, 
în activistul de orientare menșevi- 
că, George Carabin în Nikanov, 
Puiu Hulubei, N. Dabija, Petre 
Gheorghe și alți actori al căror 
lungă listă nu ne e la îndemină 
datorită celor peste șaizeci de per
sonaje ale piesei. Ioana Cocea în 
Nădejda, nevasta lui Sadrin și, 
Emilia Manta în Katerina, sora 
lui, joacă cu simpljtatea și naivi
tatea rolului.

Decorurile lui Liviu Ciulei sînt 
fotografii mărite, aevea celor de 
studio cinematografic. Executate 
cu deosebită artă, ele ajută per- 
spectlva de fond și jocurile de lu
mină. Sînt majestiioase atunci cînd 
reprezintă exterioare și interioare 
de palate somptuoase. Nu știu 
dacă procedeul este . permanent 
uzitabil întrucît, prin caracterul 
lui stereotip, ar duce la o mono
tonie supărătoare. Lăudînd din 
toată inima realizarea decorurilor 
lui Liviu Ciulei, optăm totuși pen
tru pensula pictorului care, chiar 
mai imprecisă fiind, e mai aproa
pe de arta propriu-zisă și evită 
mai cu efect monotonia.

In ansamblu, spectacolul de la 
„Municipal" e omogen, valoros, la 
înălțimea cerințelor tot mai înalte 
ale publicului nostru spectator.

' ĂL, ANDRlplU
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Țările lagărului socialist Perspective,.e..pe
in plină înflorire omenirii anul 1959

O-R.S.S. îndeplinirea planului de producție în 
industria siderurgică, combustibilului și de către 

centralele electrice
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul Di
recției centrale de statistică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la îndeplinirea 
înainte de termen a planului de 
producție de către industria side
rurgică, combustibilului și de că
tre centralele electrice.

Datorită dezvoltării întrecerii 
socialiste în cinstea Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S., la 27 de
cembrie lucrătorii din domeniul 
siderurgiei au îndeplinit cu succes 
planul anual în ce privește între
gul ciclu metalurgic — producția 
de fontă, oțel și laminate.

în anul 1958 se vor produce 
39,6 milioane tone fontă, aproxi
mativ 55 milioane tone oțel, apro
ximativ 43 milioane tone laminate 
feroase.

Se vor produce peste prevederile 
planului mai mult de un milion 
tone oțel și mai mult de un mi
lion tone laminate feroase.

Datorită desfășurării pe scară — 
largă a întrecerii socialiste în cins- i _. 
tea Congresului al XXI-lea i' 
P.C.U.S., lucrătorii <11- ------- —

centralele electrice raionale au în
deplinit înainte de termen sarci
nile pe anul 1958 în ce privește 
extracția cărbunelui, țițeiului și în 
ce privește energia electrică pro
dusă de centralele electrice raio
nale.

Planul anual de extracție a căr
bunelui a fost îndeplinit la 26 de
cembrie, iar planul extracției do 
țiței și al producției de energie 
electrică — la 27 decembrie.

Se vor produce peste plan apro
ximativ 8 milioane tone cărbune, 
aproximativ 1,5 milioane tone ți
ței și 2,6 miliarde kWh energie 
electrică.

R. P. CHINEZĂ Un nou 
tip de locomotivă

PEKIN 27 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : Uzina de va
goane și locomotive din Dalnîi a 
construit un nou tip de locomotivă

• „Hunti-150". La realizarea a- 
cesteia s-a întrebuințat cu 28,3 la 

______j al sută mai puțin metal și cu 30 la 
T."’"., “ _ din industria sută mai puțin timp decît la loco-
cărbunelui și petrolului și de la motiva „Hepin-151" — una dintre

cele mai bune din țară. Noua lo
comotivă are o forță de tracțiune 
cu 7 la sută mai mare și o viteză 
cu 12 la sută mai mare decît lo
comotiva „Hepin-151“.

în anul 1959 va începe produc
ția în serie a locomotivei „Hunti- 
150“.

R. P. POLONĂ locul
5 în lume la producția 

de cocs
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 

In anul 1946 în Polonia, se pro
duceau aproximativ 3.000.000 tone 
de cocs. In prezent Polonia produ
ce anual peste 10.000.000 tone cocs 
și s-a situat pe locul cinci în lume 
în ceea ce privește producția de 
cocs.

in anii puterii populare în 
țară s-au construit aproximativ 30 
de noi baterii de cocs. Cea mai 
mare dintre ele — cu o capacitate 
de producție de 1,8 milioane tone 
cocs anual — a intrat în construc
ție anul acesta la combinatul 
talurgic „V. I. Lenin".

R. CEHOSLOVACĂ Se 
construiește o mare 

uzină de nikel
PRAGA 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In Slovacia, 
aproape de orașul Sered, a început 
de curînd construirea celei mai 
mari uzine de nichel a R. Ceho
slovace. Uzina va folosi metode
le extragerii nichelului prin elec
troliză.

Prima cantitate de nichel elec
trolitic va fi produsă de această 
uzină în 1962.

me-

Părerile corespondenților agenției „Associated 
Press** din diferite țări ale lumii

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
în preajma Anului Nou agenția 
americană Associated Press trans
mite părerile corespondenților săi 
din diferite părți ale lumii în le
gătură cu perspectivele pe care le 
rezervă omenirii anul 1959.

Situația politică generală, consi
deră corespondentul din Berlin al 
acestei agenții, va fi cu siguranță 
dominată de problema Berlinului 
și de criza economică care bîntuie 
în multe țări capitaliste.

Anul 1959, scrie corespondentul 
din Londra, poate fi anul celei 
de-a doua conferințe Ia nivel înalt. 
„...Numeroși europeni sînt încre
dințați că o nouă discuție între 
șefii de guverne din Est și Vest 
ar reduce șansele unui război".

în ce privește Uniunea Sovieti
că, corespondentul de la Moscova 
al agenției Associated Press, scrie 
că ea „este hotărîtă să iasă din 
anul 1959 mai puternică ca ori- 
cînd".

Același corespondent arată 
anul 1959 <

1 Cea de a doua turbină a hi drocentralei Stalingrad de pe Vol
ga cu o capacitate de 115.000 kW. a început să furnizeze curent 
industrial la 24 decembrie. Pute rea totală a hidrocentralei de la 
Stalingrad care va intra în func țiune cu întreaga sa capacitate 
în anul 1960 este de 2.563.000 kW. Această hidrocentrală, cea 
mai mare din lume, va depăși prin puterea sa cu 263 kW. hidro
centrala „V. I. Lenin" de pe Volga care a fost pusă în funcțiune în 
luna august. în fotografie: Sub stația dată în exploatare a hidro
centralei Stalingrad.

Cursa înarmărilor aduce în re
lațiile dintre țări teama, suspiciu
nea, ostilitatea șL încordarea. Mai 
ales în zilele noastre, cînd tehni
ca militară a luat o dezvoltare 
nemaiîntîlnită, ea amenință cu un 
război ale cărei consecințe îngro
zitoare sînt de neînchipuit.

In condițiile existenței armelor 
termo-nucleare, dezarmarea preo
cupă nu numai pe diplomați și 
guverne. Toate popoarele, sînt a- 
nimate de interesul vital, comun, 
al supraviețuirii, al salvării civi
lizației umane amenințată de o 
distrugere totală.

Dacă drumul spre rezolvarea 
problemei dezarmării a fost barat 
pînă în prezent, dacă pericolul 
războiului continuă să existe, a- 
cest lucru se datorește puterilor 
occidentale a căror grupuri fi
nanciare imperialiste le determină 
întreaga lor politică. Cursa înar
mărilor, războiul, constitue pen
tru marii monopoliști o adevărată 
mană cerească, uriașe surse de 
profituri. In schimb, cursa înar* 
mărilor, militarismul și agresiu
nea, au repercusiuni dureroase a-, 
supra maselor de milioane de oa* 
meni ai muncii din țările capita-t 
liste.

Primul război mondial a costat 
omenirea 10 milioane de morț’i și 
20 milioane de schilozi. Banii 
cheltuiți pentru acest război ar fi 
fost de ajuns pentru a cumpăra 
fiecăruia dintre cei 74 milioane 
de mobilizați o casă frumoasă cu 
un lot de pămînt destul de întins. 
Celui de-al doilea război mondial 
omenirea‘i-a dat un tribut de 
peste 30 de milioane de morți. 
Banii cheltuiți în acest măcel ar 
fi fost de-ajuns pentru ca toți 
copiii din lume să poată absolvi 
școala medie, pentru a construi 
cîte o vilă cu cîte cinci camere 
tuturor familiilor din lume și pen
tru a amenaja cîte un spital la 
5.000 de oameni.

Un. al treilea război mondial ar 
avea rezultate și mai sumbre, ne
închipuit de tragice, ar pune în 
pericol însăși viața pe pămînt.

Adepții cursei înarmărilor din 
Occident răspîndesc versiunea că 
reducerea producției militare pro
voacă dificultăți economice țărilor 
lor, Poate fț , considerată însă

cursa înarmărilor o soluție pentru 
a ieși din dificultățile economice? 
Nicidecum 1 In perioada decembrie 
1956 — aprilie 1958 în S.U.A. — 
statul care cheltuiește cele mai 
fabuloase fonduri pentru înarma
re — producția industrială a scă
zut cu aproape 15 la sută, numă
rul șomerilor totali întrecînd cifra 
de 5.000.000. O ieșire mai bună 
ar fi extinderea economiei de 
pace, dezvoltarea cît mai largă a 
relațiilor economice internaționale.

Pentru a justifica cursa înarmă
rilor,. puterile occidentale se stră
duiesc să mențină psihoza război
nică „războiul rece", să provoace 
conflicte armate, în diferite colțuri 
ale lumii. Forțele reacționare, care 
reprezintă interesele monopolurilor 
capitaliste, au deschis deja focare 
de război în Coreea, Vietnam, 
Suez, Liban și Iordania, regiunea 
Taivanului și există destule do-

i că 
este întîmpinat de 

U.R.S.S. ți de celelalte țări socia
liste „într-un grup unit și puter
nic".

în contrast, relatează corespon
dentul din Londra, „Europa occi
dentală s-ar putea vedea angajată 
pe plan economic în propriul său 
război în cazul în care nu se va 
ajunge la un acord de compromis 
in legătură cu crearea unei zone 
a liberului schimb".

„în Anglia ar putea avea Iop 
anul viitor alegeri generale. în 
Franța, scrie corespondentul, po
porul va continua să spere într-un 
miracol care să pună capăt războ
iului de patru ani din Algeria. 
Șubredul guvern italian al lui A- 
mintore Fanfani va avea de făcut 
față unor divergențe interne cres- 
eînde și întețirii mișcării muncito-

rești, iar Spania va continua să 
lupte cu inflația".

Cu mult pesimism sînt aprecia
te perspectivele pentru anul viitor 
ale unor țări din Asia.

Anul viitor se spune în conti
nuarea relatării agenției Associa
ted Press, guvernul japonez va a- 
vea de făcut față luptei intense 
care se duce pentru a obține revi
zuirea pactului de securitate japo- 
no-american, condamnat de pătu
rile cele mai largi ale poporului 
japonez ca un mijloc de transfor
mare a Japoniei într-o bază ame
ricană de război. Corespondentul 
din Eeirut consideră că situația 
din Orientul Mijlociu este încă 
periculoasă pentru soarta păcii. 
Cel din Buenos Aires prevede că 
țările Americii Latine vor trece 
prin greutăți politice și economice.

întrucît reproduce relatările co
respondenților săi din străinătate, 
agenția Associted Press nu se re
feră de loc la Statele Unite. In le
gătură cu aceasta se poate spune 
că pășind în noul an cu perspec
tivele celui mai mare buget mili
tar din timp de pace, cu povara 
unui deficit bugetar de 12 miliar
de dolari și cu spectrul amenință
tor al creșterii șomajului, situația 
din S.U.A. îndreptățește părerea 
exprimată chiar în cursul acestui 
an de ministrul Apărării al S.U.A. 
McElroy care a recunoscut că 
„în fața uimitorului progres eco
nomic și industrial al U.R.S.S., 
sistemul social al Statelor Unite 
este pus la cea mai grea încercare 
prin care a trecut vreodată".

I Festivități la Moscova 
închinate celei de-a 

Xi-a aniversări a 
R. P. Romîne

MOSCOVA 27 Corespondentul 
Agerpres transmite : în preajma 
zilei de 30 decembrie la Moscova 
au loc festivități închinate celei 
de-a Xl-a aniversări a Republicii 
Populare Romine.

Comitetul organizației din Mos
cova a Comsoniolului, împreună eu 
Comitetul studenților și aspiranți
lor romîni care învață în U.R.S.S., 
au organizat simbătă o mare fes
tivitate în cinstea prieteniei sovie- 
tc-romîne.

Festivitatea a fost prezidată de 
Iuri Vercenko, secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al Com- 
somolului. Aspirantul Vasile Pre- 
descti, secretar al Comitetului 
unional al studenților și aspiran
ților romini, a vorbit pe larg des
pre transformările din Rotnmia 
după alungarea monarhiei și a în
fățișat perspectivele dezvoltării e- 
conomice și culturale a țării în 
drum spre socialism.

Studenții și aspiranții romîni au 
adoptat o scrisoare adresată C.C. 
al P.M.R. și tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej în care își iau an
gajamentul să-și însușească temei
nic știința și tehnica sovietică și 
să devină cadre folositoare 
strucției socialismului.

------•------

con-

Succesul 
artei plastice 

romînești 
la Moscova

Opinia publică mondială
protestează împotriva arestării

lui Manolis Glezos

Țările capitaliste 
în plin declin economic

TOKIO 27 (Agerpres). — Pre
sa japoneză este îngrijorată de ac
centuarea crizei în industria căr
bunelui. Ziarul „Yomiuri Shim- 
bun“ relatează că minele de căr
bune din întreaga japonie și-au 
redus producția incepind din lu-

„Bugete ale
PARIS 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Pe Ungă a- 
nunțarea devalorizării francului — 
și în strânsă legătură cu această 
măsură — ministrul de Finanțe al 
Franței a dat și o serie de preci
zări în legătură cu bugetul țării lari, 
pe anul 1959.

Pentru a menține deficitul bu
getar al țării la 600 de miliarde 
franci — avînd în vedere că, da
torită cheltuielilor actuale, în 
special celor militare, deficitul 
depășește 1.200 de miliarde — 
Pinay a anunțat o serie de măsuri 
„de austeritate" care vor face din 
bugetul pe 1959 „un buget al sa
crificiilor".

na octombrie cu 15 la sută. Stocu
rile de cărbune care nu poate fi 
vîndut au crescut cu aproape un 
milion de tone de la începutul lui 
septembrie și vor ajunge la sfîrși- 
tul anului la 13 milioane de tone.

sacrificiilor**
' OTTAWA 27 (Agerpres). — 
Potrivit agenției Associated Press, 
trezoreria canadiană a anunțat că 
în primele opt luni ale acestui an 
fiscal bugetul Canadei a înregis
trat un deficit de 174.000.000 do- 

iar pe luna noiembrie 
deficitul bugetar a fost de 
70.300.000 dolari. Ministrul de Fi
nanțe, Fleming, a declarat că se 
prevede ca bugetul pe anul fiscal 
în curs, care se încheie la 31 mar
tie 1959, să prezinte un deficit 
record pentru timp de pace, ajun- 
gînd după toate probabilitățile la 
aproximativ 700.000.000 dolari.

Ședința grupei 
de lucru pentru 

problemele 
transporturilor 

navale a C.A.E.R
BERLIN 27 (Agerpres). — La 

Berlin a avut loc prima ședință 
a grupei de lucru pentru proble
mele transporturilor navale a Co
misiei permanente de colaborare e- 
conomilcă și tehnico-științifică în 
domeniul transporturilor din ca
drul Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. La ședință au par
ticipat specialiștii țărilor membre 
și reprezentanți ai R. P. Chineze 
și R. P. D. Coreene ca observa
tori.

Heinz Weiprecht, șeful delega
ției R.D.G., ministru adjunct al 
Căilor de Comunicații, a fost ales 
președintele grupei de lucru.

Grupa de lucru a examinat o 
serie de probleme și a adoptat 
planul de activitate pe anul 1959, 
cuprinzînd măsuri pentru întărirea 
continuă a colaborării între țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
transportului maritim și fluvial. 
Totodată, se va face schilmb de 
experiență, în special în probleme
le mecanizării lucrărilor de încăr
care și descărcare în porturi.

MOSCOVA 27. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Simbătă a 
fost deschisă pentru public Expo
ziția de artă plastică a țărilor so
cialiste. Din primele ore ale dimi
neții sute de moscoviți s-au în
dreptat spre marea sală în care 
sînt expuse circa 3.000 de lucrări 
de artă din 12 țări,

Vizitind expoziția, omul are im
presia că fiecare popor a trimis la 
Moscova o părticică din măiestria 
sa. Vizitatorii se opresc îndelung 
în fața tablourilor, sculpturilor și 
gravurilor ale artiștilor albanezi, 
chinezi, cehoslovaci, sovietici, un
gari, bulgari care redau viața oa
menilor muncii, pe muncitori și ță
rani, soldați și intelectuali.

Se bucură de succes și pavilio
nul R.P. Rorrune în care sînt ex
puse 210 lucrări alese din creațiile 
din ultimii 10 ani i.'. 
noștri. Vizitatorii se opresc înde
lung în fața unor 
blourile „Țăranii" 
Baba, „Portret de muncitor' 
Al. Ciucurencu, „Moartea partiza
nului" de Ștefan Szony, sculpturile 
„Oțelarul" de Ion Irimescu, 
„Nunta din Făgăraș" de Ion Vlad 
etc. Atrag atenția peisajele in
dustriale de Maxy și Demetrescu.

ale artiștilor-

opere ca ia
de Corneliu 

de

ATENA 27 (Agerpres). — TASS 
transmite: Arestarea eroului luptei 
poporului grec împotriva ocupan
ților fasciști, Manolis Glezos și a 
multor altor conducători demo- 
erați, încercările autorităților gre
cești de a-i deferi tribunalului 
militar, au indignat opinia publică 
din Grecia și din întreaga lume. 
Ziarele relatează că pînă în pre
zent guvernul Greciei a primit ce
reri cu privire la eliberarea lui 
M Glezos și a celorlalți conducă
tori democrați din partea Asocia
ției internaționale a juriștilor de
mocrați, a Federației internațio
nale de luptă pentru drepturile 
omului, a unor organizații ooșteșii 
și politice din U.R.S.S., din aproa
pe toate țările Europei occidentale, 
inclusiv din Franța, Austria, Itaiia, 
Olanda etc.

în telegrama adresată de Fede
rația internațională de luptă pen
tru drepturile omului, semnată de 
Paul Boncour, fost prim-ministru 
al Franței, se arată că arestarea 
eroului național al Greciei, Ma
nolis Glezos, care „reprezintă în
truchiparea cea mai pură a patrio
tismului grec, a provocat indigna
re în rîndurile tuturor democrați
lor". Federația a respins acuzația 
de „spionaj" adusă lui Glezos, ca 
fiind făcută din considerente poli
tice. Asociația internațională a ju
riștilor democrați protestează îm
potriva aplicării legilor extraordi
nare în Grecia.

Continuă să sosească proteste și 
din partea unor grupuri de cetă
țeni, din partea diferitelor organi
zații din Grecia. Astfel, delegații 
ale locuitorilor din Kesariani — 
suburbie a Atenei — au vizitat re
dacțiile unor ziare din Atena, unde 
și-au exprimat indignarea în legă
tură cu arestarea lui Glezos. Un 
grup de fruntași ai vieții publice 
între care se află primarul și mem
brii consiliului municipal din E- 
galeon (suburbie a Atenei) au pro
testat de asemenea.

Comitetul administrativ al EDA 
a protestat împotriva faptului că, 
iu pofida cererilor opiniei publice, 
Glezos continuă să se afle sub a- 
rest și, mai mult decît atît, este 
complect izolat ca un vinovat de 
crimă împotriva statului. Comite
tul a cerut ca procesul lui Glezos 
să fie deferit unui tribunal ordinar 
unde, în cadrul ședințelor publice 
va fi dovedită rapid falsitatea a- 
cuzațiilor aduse.

Ziarul „Avghi" face o legătură 
între arestarea lui Manolis Glezos 
și a altor democrați cu tratativele 
pe care le-a dus primul ministru 
Karamanlis la Bonn și cu „neliniș
tea exprimată de unii aliați occi
dentali ai Greciei în legătură cu 
creșterea influenței EDA".

încercînd să înăbușe protestele 
opiniei publice, autoritățile gre
cești fiu operat în ultimul timp 
noi arestări în rîndurile membri
lor și simpatizanților EDA. Zia-

rul „Avglii" relatează că instruct* 
ția în procesul lui Glezos continuă 
să se desfășoare în secret. Prin 
aceasta se urmărește să se prezinte 
tribunalului militar un proces gata 
ticluit. Primejdia care amenință 
democrația în Grecia, scrie în în-, 
cheiere ziarul ,se intensifică.

★
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană în le
gătură cu arestarea redactorului 
șef al ziarului „Avghi", Manolis 
Glezos, ziariștii coreeni au trimis 
o telegramă de protest primului 
ministru al Greciei. In telegramă 
se spune că urestarea ilegală a lui 
Manolis Glezos este nu numai un 
atentat la drepturile democratice 
ale poporului grec, ci și o încăl
care flagrantă a libertății presei 
și drepturilor civile ale ziariștilor. 
Ziariștii coreeni protestează cu ho- 
tărîre împotriva arestării neînte
meiate a lui Glezos și cer imediata 
lui punere in libertate,

★
PARIS 27 (Agerpres). — Co- 

mentînd arestarea lui Manolis Gle
zos, cunoscutul militant democrat, 
erou al luptei poporului grec îm
potriva ocupanților fasciști, ziarul 
francez „Le Monde" subliniază că 
probabil el a fost arestat ca ur
mare a unor presiuni din afară.

„Nu este oare arestarea lui Gle
zos o consecință a tratativelor de 
la Bonn ?“ (este vorba de recen
tele tratative dintre cancelarul 
Adenauer și primul ministru al 
Greciei, Caramanlis — n.r.) se în
treabă ziarul. „Le Monde" adaugă 
că „unii aliați occidentalii" și-au 
exprimat „neliniștea" in legătură 
cu creșterea influenței forțelor pro
gresiste din Grecia.

Arătînd că la alegerile sare au 
avut loc în Grecia în luna mal 
a.c. forțele de stingă dim țară au 
obținut succese categorice. „Le 
Monde" lasă să se înțeleagă că 
arestarea lui Glezos este o urma
re a unor vaste acțiuni proiectate 
de reacțiunea greacă în vederea 
înăbușirii forțelor de stingă din 
țară. „In întreaga țară au și fost 
luate numeroase măsuri anticomu
niste...1* — constată ziarul „Le 
Monde".

insurgenții cubani obțin 
importante victorii

In R. P. Chineză

Numeroasa personalități 
intră in rîndurile Partidului Comunist

PEKIN 27 (Agerpres). — Cu- 
noscuții oameni de știință și sa- 
vanți Go Mo-jo, Li Su-guan, 
Tzian Siu-șen și ministrul Sănă
tății Li De-tiuan sînt printre cei 
317 funcționari de stat care au in
trat recent în rîndurile P. C. Chi
nez.

Go Mo-jo, istoric și scriitor, este

președintele Academiei de Științe 
Li Su-guan, geolog, este ministrul 
Geologiei și vicepreședinte al Aca
demiei de Științe din R. P. Chi
neză. Tzian Siu-șen, fizician și 
specialist în aerodinamică și în 
construcții de avioane, este direc
torul Institutului de mecanică de 
pe lîngă Academia de Științe. El 
s-a întors din S.U.A. în 1955 unde 
a fost profesor la institutele 
tehnologie din Massachusetts 
California.

HAVANA 27 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă americane anun
ță că în ultimele zile, trupele gu
vernamentale din Cuba au suferit 
„serioase înfrîngeri" în luptele cu 
forțele insurgenților conduse de 
Fidel Castro.

„Pentru prima oară — sublinia
ză agenția — răsculații sînt In 
stare să ocupe localități populate 
în loc să intre în aceste localități 
și să se retragă apoi după siste
mul partizanilor".

Victoriile insurgenților au pro
vocat o vie îngrijorare în rîndul 
sprijinitorilor regimului dictatorial 
din Cuba. Agenția Associated 
Press anunță că la Havana poli
ția a operat arestări în rîndul „e- 
lementelor suspecte", ,

*

Declarația comună 
a P. C. Francez 

și a P. C. Italian
de
Și

După unele calcule, 100 milioa
ne de oameni sînt antrenați direct 
sau aproape direct în pregătirile 
militare. Cîte energii creatoare 
sînt irosite fără rezultat în aceas
tă cursă a înarmărilor.

In pofida pregătirilor febrile pe 
care le fac, imperialiștii n-au în
drăznit să 
cest lucru 
dorință în 
celui de-al 
In prezent 
schimbat radical. A apărut și s-a 
transformat într-o forță puternică 
lagărul mondial al socialismului. 
In acest lagăr forțele iubitoare de 
pace găsesc nu numai mijloace 
morale, dar și materiale pentru 
preîntîmpinarea unei agresiuni. In 
afară de aceasta, există un mare 
grup de state, în special acela al 
țărilor afro-asiatice cu o populație 
de sute de milioane de oameni,

aprindă incendiul. A- 
1-au putut face după 
timpul primului și a 
doilea război mondial, 
însă, situația s-a

de importanță vitală pentru în
treaga omenire, participant la a- 
ceste tratative să nu ajungă la 
nici un rezultat practic ? Poziția 
Uniunii Sovietice va apare oricui 
limpede, clară, plină de bună 
voință și responsabilitate față de 
destinele omenirii, față de cauza 
păcii. Poziția puterilor occidentale 
întotdeauna confuză sau net ob
strucționistă, ilustrează încăpățî- 
narea de a împiedica un acord în 
această problemă vitală a zilelor 
noastre.

Toată lumeta știe că U.R.S.S. nu 
și-a schimbat cu nici o iotă atitu
dinea ei principială în abordarea 
problemei dezarmării: ea a fost și 
este pentru interzicerea și scoate
rea din armamentele statelor a ar
mei nucleare, pentru reducerea 
hotărîtă a forțelor armate și a ar
mamentelor. Mai mult decît atît I 
Căutînd să se realizeze un acord

așa fel încît forțele armate ale 
UR.S.S. și S.U.A. să fie reduse 
pînă la 1.700.000 oameni, iar for
țele armate ale Angliei și Franței 
pînă la 650.000 de oameni pentru 
fiecare din aceste state. Pe acea
stă linie, guvernul sovietic a făcut 
și în trecut o conceisie admițind 
dezarmarea în etape așa cum au 
propus înainte puterile occidentale. 
Cînd a fost vorba de fixarea eta
pelor precise, de asumarea unor 
obligații clare, S.U.A. și partenerii 
lor nefiind dispuși să facă acest 
lucru au început să dea din colț 
în colț. Puterile occidentale vor 
totul, dar fără tetrmen, fără amă
nunte. Nici că se poate bătea apa 
în piuă mai bine1

Guvernul sovietic a propus apoi 
ca un prim pas să se reducă ar
mamentele clasice cu 15 la sută, 
și ca S.U.A., U.R.S.S., Anglia și 
Franța, state care dispun de cele

De ce se află mereu în
problema

vezi că ele tind și în viitor spre 
aventuri războinice și agresiuni, 
încearcă să dezlănțuie un măcel 
mondial. Politica nebunească a 
înarmărilor a permis S.U.A. să ex
tindă pe întregul glob o rețea de 
baze militare, cu ajutorul cărora 
zeci de țări pot fi atrase simul
tan în catastrofa unui război. Tru
pele S.U.A. sînt dislocate în 79 
de țări, astfel încît din cinci țări 
ale lumii capitaliste, în patru se 
află soldați americani. Trupele a- 
mericane din afara hotarelor 
S.U.A. însumează aproximativ 
1.500.000 oameni. Avioanele mili
tare americane încărcate cu bom
be atomice și cu hidrogen zboară 
necontenit deasupra teritoriilor 
unor state din Europa occidentală 
și în regiunea Arctică, în direcția 
frontierelor U.R.S.S. Experiențele 
atomice infectează încontinuu at
mosfera, punînd în pericol viața 
pe pămînt, ■ , ' ,__—.j

state care iau o atitudine activă 
împotriva războiului. Mișcarea 
muncitorească din țările capitalis
te a devenit, de asemenea, o forță 
uriașă. A apărut apoi și s-a trans
format într-un factor puternic miș
carea partizanilor păcii.

Aspirațiile de totdeauna ale ma
selor de a scăpa de coșmarul 
înarmărilor, au fost întruchipate în 
politica consecventă de pace și 
colaborare între popoare a Uniu
nii Sovietice.

Tratativele de după cel de-al 
doilea război mondial privind 
dezarmarea, au deja un istoric de 
peste 12 ani și ar putea servi 
drept material pentru o monogra
fie voluminoasă. De bună seamă 
că dacă o asemenea monografie 
va fi scrisă vreodată, cititorii ei, 
după ce vor fi parcurs-o, vor în
treba : cum de s-a putut întîmpla 
ca în urma discutării timp de 
peste un deceniu a unei probleme

impas
dezarmării
cît mai grabnic în această proble
mă, U.R.S.S. a mers în repetate 
rînduri în întîmpinarea puterilor 
occidentale, acceptînd propunerile 
prezentate de ele. Cei s-a întîmplat 
insă? De fiecare dată cînd U.R.S.S. 
își afirma acordul, S.U.A. și par
tenerii ei se deziceau de propriile 
lor propuneri.

De curînd a luat sfîrșit a 13-a 
Sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. însăși această din urmă 
sesiune aruncă o lumină clară a- 
supra poziției celor două părți în 
problema dezarmării. Din însărci
narea guvernului sovietic delega
ția U.R.S.S. a prezentat spre exa
minare sesiunii, memorandumul 
guvernului U.R.S.S. cu privire la 
măsurile în domeniul dezarmării. 
Memorandumul cuprinde măsuri 
urgente și realiste în vederea so-, 
luționării problemei dezarmării; 
Astfel se propune o reducere con
siderabilă a forțelor armate în

mai puternice forțe armate, să-și 
asume obligația de a-și reduce 
bugetele militare cu 10-15 la sută 
și să aloce o parte din mijloacele 
astfel economisite pentru acorda
rea unui larg ajutor economic ță
rilor slab dezvoltate. Și această 
propunere a fost respinsă, dovedin- 
du-se că bugetul constituie un ta
bu, un bun de neatins al trustu
rilor capitaliste.

Puterile occidentale au respins 
deasemenea propunerile U.R.S,S. 
referitoare la problema controlu
lui

In dezbaterile asupra dezar
mării, care au durat în această re
centă sesiune trei săptămîni, dele
gația sovietică a insistat în deo- 
seibi asupra propunerii sale privind 
încetarea imediată, pretutindeni 
și pentru totdeauna a ex
periențelor cu armele nucleare. 
Propunerea sovietică corespunde 
aspirațiilor imediate ale tuturor

popoarelor lumii, printre care și a 
poporului nostru (dorința unani
mă a poporului nostru în acest 
sens a fost clar exprimată în me
morandumul guvernului romîn).

Ndavînd curajul să respingă fă
țiș propunerea sovietică, puterile 
occidentale și maj ales S.U.A. au 
opus acesteia o propunere înșelă
toare, obstrucționistă. In rezoluția 
prezentată de S.U.A. și alte 16 
state cuvîntul „încetarea" expe
riențelor esta înlocuit cu acela de 
„suspendare" pe termen de un 
an. Ce ar putea reprezenta a- 

cest termen, decît perioada de pre
gătire a unor noi experiențe ?

Și iată că nici în al 13-lea an 
de dezbatere a problemei dezar
mării la O.N.U., din vina puteri
lor occidentale, nu s-a putut a- 
junge la un acord eficient, practic.

Puterile occidentale încearcă să 
înlocuiască adevărata dezarmare 
prin discuții despre dezarmare.

Uniunea Sovietică, purtătoare a 
ițăzuințelor de pace ale întregii 
omepiri, a fost aceea care a contri
buit în mod hotărîtor la obținerea 
unor rezultate pozitive la confe
rințele care s-au desfășurat la Ge
neva : conferința celor trei puteri 
(U.R.S.S., S.U.A., Anglia) consa
crată problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară și la con
ferința experților în problema mă
surilor pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere. Totuși 
la aceste conferințe nu s-au obținui 
succese esențiale. Acest lucru a 
fost subliniat și de ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., A. 
Gromîko, care a arătat că puterile 
occidentale intenționează să îmDte- 
dice realizarea unui acord în pro
blemele discutate deoarece ele pun 
condiții inacceptabile.

După cum se vede S.U.A. și 
puterile adepte ale politicii lor nu 
sînt dispuse să renunțe la politica 
cursei înarmărilor. Dar demasca
rea lor de către toți ceii ce iubesc 
pacea, atitudinea fermă și con
structivă a țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică con
tribuie în tot mai mare măsură Ia 
izolarea și discreditarea adversari
lor dezarmării.
I ’ D. MIHAIL

•—
Noi pierderi 

ale colonialiștilor 
francezi în Algeria
CAIRO 27 (Agerpres). — TASS 

transmite : Intr-un comunicat dat 
publicității la Cairo de coman
damentul suprem al Armatei alge
riene de eliberare națională se 
spune că în perioada 20-22 de
cembrie unitățile armatei de elibe
rare națională au dat 22 de 
atacuri împotriva pozițiilor trupe
lor coloniale franceze și au parti
cipat la șapte lupte cu trupele 
franceze. Partizanii algerieni au 
efectuat 20 de atacuri împotriva 
trupelor inamicului.

In aceste lupte au fost omorîți 
334 de soldați și ofițeri francezi și 
au fost răniți 74, a fost doborît 
un avion militar francez, au fost 
distruse un tanc și 18 autocamioa
ne militare.

25 de soldați francezi și merce
nari au trecut de partea Armatei 
algeriene de eliberare națională.

A fost capturată o mare cantitate 
de arme și muniții.

ROMA 27 (Agerpres). — Ziarul 
„Unita" a publicat declarația co
mună a Partidului Comunist Fran
cez și a Partidului Comunist Ita
lian.

In declarație se arată că între 
19 și 23 decembrie 1958, la Roma, 
a avut loc o întîlnire a delegațiilor 
partidelor comuniste francez și 
italian, în cursul căreia a avut loc 
un schimb de informații și s-a a- 
iuns la o concluzie unanimă asupra 
situației politice și a sarcinilor 
partidelor comuniste și ale tuturor 
forțelor democrate în condițiile 
actuale.

In declarație se subliniază nece
sitatea luptei pentru apărarea teo
riei revoluționare marxiste împo
triva ideologiei burgheze și mie 
burgheze. „Aceasta presupune, se 
spune în declarație, o luptă per
manentă împotriva revizionis
mului care reprezintă principalul 
pericol din sinul mișcării muncito
rești, precum și lupta împotriva 
dogmatismului și sectarismului".

„Unitatea mișcării comuniste 
internaționale pe baza principiilor 
internaționalismului proletar și a 
învățăturii marxist-leniniste, pre
cum și solidaritatea cu Uniunea 
Sovietică și cu țările lagărului so
cialist, se arată în declarație, con
stituie garanția cea mai sigură a 
înaintării victorioase pe calea pă
cii și socialismului".

-s>

MOSCOVA. La 27 decembrie cea 
de-a Vl-a sesiune a Sovietului Su
prem al R.3.F.S.R. și a încheiat 
lucrările care s-au desfășurat timp 
de două zile în Marele Palat al 
Kremlinului din Moscova.

MOSCOVA. In urma tratativelor 
econorrice oare au avut loc la 
Moscova între reprezentanți ai gu
vernului sovietic și ai guvernului 
R. P. Bulgaria, la 27 decembrie 
s-a încheiat un acord comercial 
între cele două state.

TIRANA. La 25 decembrie 1958 
guvernul Republicii Populare Al
bania a adresat guvernului italian 
o notă de protest împotriva cam
paniei de calomnii la adresa Re
publicii Populare Albania, dusă de 
postul de radio Roma.

SOFIA. La 25 decembrie, Boris 
Manclov, șef d« secție în Minis*
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terul Afacerilor Externe și minis- i 
tru plenipotențiar l-a primit pe I 
Talaat Miras trimisul Turciei în 
R. P. Bulgaria, în legătură cu in* 
tensificarea în ultimul timp a pre
gătirilor militare în Turcia și cu 
tratativele dintre Turcia și S.U.A. I 
referitoare la încheierea unui a* 
cord militar turco-american.

RIGA. La Academia de Științe 
a R.S.S Letone a fost elaborată ; 
o nouă metodă de sudare automa
tă a tablei subțiri de metal fără 
sirmă de electrozi și flux

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In seara zi
lei de 27 decembrie, după înde
lungate ședințe ale Consiliului 
de Miniștri, ministrul de Finanțe 
al Franței, Pinay, a anunțat 
devalorizarea francului francez 
cu 17,50 la sută din valoarea sa.


