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Lucrările celei
de a V-a sesiuni

Marți 30 decembrie 1958

PUPA DEZBATERI LARGI $1 MULTILATERALE

Bugetul dc Stal al R.P. Romîne
pc anul 1939 a fost aprobat 

dc Marca Adunare Națională
ȘEDINȚA DIN ZIUA 
DE 28 DECEMBRIE

Duminică au continuat lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne.

In loja oficială au luat loc con
ducătorii partidului și statului.

La începerea ședinței deputa
tul Traian tonașcu, președintele 
Comisiei Juridice a Marii Adu
nări Naționale, a propus în nu
mele comisiei ca pe ordinea de zi 
a sesiunii să fie inclusă dezbate
rea proiectului de lege pentru 
modificarea articolelor 17 și 59 
din Regulamentul de funcționare 
-lâțiriii Adunări Naționale, 
ioampunerea a fost aprobată în 

mitate.
zasile cererea Comisiei juridice 
•Uncia Adunare Națională a a- 

dint urgență la proiectul de 
men supus dezbaterii.
JmUrîndu-se în ordinea de zi, de
nsul Constantin Scarlat, ra- 
•^cofrul Comisiei economice fi- 
asfTa1:iare- a prezentat raportul 
] .jisiei asupra proiectului Bu- 

silui de Stat al R.P. Romîne 
Penanul 1959. 
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In continuarea lucrărilor a în
ceput dezbaterea proiectului de 
Buget de Stat al R.P. Romîne pe 
anul 1959.

La dezbateri au luat cuvîntul 
deputății: Elena lordăchescu
Lascu, din circumscripția electo
rală 'Măgurele, orașul București. 
Gheorghe Pop, din circumscripția 
electorală Șomcuta Mare, regiu
nea Baia Mare, Ene Țurcanu, 
din circumscripția electorală Ră
dăuți, regiunea Suceava, Con
stantin Ciufu, din circumscripția 
electorală Ploești Sud, regiunea 
Ploești, Virgil Trofin, din cir
cumscripția electorală Zeletin, 
regiunea Bacău, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., Vasile Vaida, 
din circumscripția electorală 
Ileanda, regiunea Cluj, Ion Păun, 
din circumscripția electorală 
Istria, regiunea Constanța, Adal
bert Lapșanschi, din circumscrip
ția electorală Petroșani, regiunea 
Hunedoara, Iuliana Simon, din 
circumscripția electorală Ozun, 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
Iosif Bayerle, din circumscripția 
electorală Jimbolia, regiunea Ti-

mișoara și Ștefan Boboș, din 
circumscripția electorală Sagna, 
regiunea Bacău.

ȘEDINȚELE DIN ZIUA 
DE 29 DECEMBRIE

în-Ziua de luni a fost ziua de 
cheiere a celei de-a V-a sesiuni 
din actuala legislatură a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apo
stol, Emil Bodnăraș, 
Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general co
lonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janoș Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Atanase Joja.

In loja din stînga au luat loc 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Mihail 
Gheorghe 
zidiului 
nale.

In loja 
plomatic erau prezenți șefi ai mi-

Nicolae
Alexandru Drăghici,

Ralea, Anton Moisescu, 
Stoica și membrii Pre- 

Marii Adunări Națio-

rezervată corpului di-

TELEGRAME
Către

Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania
Dragi tovarăși,

Cu prilejul glorioasei aniversări a 40 de ani de 
la întemeierea Partidului Comunist din Germania, 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
min trimite Comitetului Central al Partidului So
cialist Ujit din Germania, întregului partid și tu
turor oamenilor muncii din Republica Democrată 
Germană un călduros salut frățesc și ceie mai 
cordiale felicitări.

Partidul Comunist din Germania — continuato
rul tradițiilor revoluționare ale proletariatului ger
man — a luptat din primele zile ale existenței sale 
împotriva oportunismului în mișcarea muncito
rească germană, pentru crearea unității clasei 
muncitoare pe temelia marxism-leninismului.

Partidul Comunist din Germania, avangarda 
eroică a proletariatului din Germania — a pre
venit poporul german asupra primejdiei grave a 
fascismului și a luptat consecvent pentru apărarea 
intereselor economice și politice ale clasei munci
toare și unirea tuturor forțelor progresiste ale po
porului german în lupta împotriva fascismului, 
pentru apărarea libertăților democratice ale po
porului german.

In anii singeroasei terori fasciste, comuniștii 
germani, infruntind lagărele de concentrare și plu- 
toanele de execuție, au dus o luptă eroică împo
triva hitlerismului și războiului tîlhăresc dezlăn
țuit de fasciști. Jertfele aduse de comuniști și de 
ceilalți antifasciști vor rămîne o pildă a abnegației 
și devotamentului pentru cauza poporului mun
citor.

Zdrobirea Germaniei hitleriste în cel de-al doilea 
război mondial, în care rolul hotărîtor l-au avut
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Berlin

victoriile repurtate de Armata Sovietică, a creat 
condiții favorabile oamenilor muncii din partea ră
săriteană a Germaniei să-și ia soarta în propriile 
lor mîini și să făurească, sub conducerea încercată 
a Partidului Socialist Unit din Germania, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Ger
maniei.

Partidul nostru, poporul romîn, se bucură din 
toată inima de marile succese obținute în construi
rea socialismului de Republica Democrată Ger
mană — bastionul tuturor forțelor patriotice ale 
poporului german în lupta împotriva planurilor 
revanșarde ale militarismului german, pentru o 
Germanie unită, pașnică și democratică.

împreună cu celelalte popoare ale lagărului so
cialist și cu forțele iubitoare de pace din întreaga 
lume, poporul nostru sprijină inițiativa Republicii 
Democrate Germane cu privire la înfăptuirea unei 
federații a celor două state germane ca prim pas 
pe calea unificării pașnice a Germaniei, ca și pro
punerile U.R.S.S. privind soluționarea problemei 
Berlinului Occidental, prin retragerea trupelor de 
ocupație și crearea unui oraș liber și demilitarizat.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera de 
construire a socialismului în patria voastră, in 
lupta pentru reunificarea Germaniei, pentru zădăr
nicirea planurilor agresive ale militariștilor vest- 
germani, pentru pace și securitate in Europa.

Trăiască Partidul Socialist Unit din Germania I 
Trăiască marele

Uniunea Sovietică 1
Trăiască unitatea 

torești din întreaga

Comitetul Central
♦ Muncitoresc

lasiunilor diplomatice acreditați 
București.

în tribune se aflau numeroși 
invitați, fruntași în muncă din 
întreprinderile Capitalei, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, oameni

în interior

a Marii Adunări

In regiunea Cluj 
80 DE ÎNTREPRINDERI 
AU REALIZAT PLANUL 
ANUAL DE PRODUCȚIE

Peste 80 de întreprinderi indus
triale republicane locale și coope
rative meșteșugărești din regiunea 
Cluj au realizat înainte de termen 
planul anual de producție.

Pînă acum, colectivele acestor 
unități au dat în cinstea zilei de 
30 Decembrie însemnate cantităti 
de produse peste prevederile pla
nului anual. Astfel, oțelarii de lâ 
uzinele „Industria sîrmei“ din 
Cîmpia Turzii au depășit planul 
cu peste 2200 tone oțel, iar cei de 
la fabrica „Romînia muncitoare" 
din Cluj cu aproape 100.000 m.p. 
țesături de lînă, mătase și bum-

Către

ECONOMICA
A R.P. ROMÎNE

monarhia, instaurînd Republica 
Populară Romînă.

Cei 11 ani care au trecut de 
la proclamarea R.P.R. reprezintă 
o perioadă istorică relativ scurtă. 
Cu toate acestea țara noastră a 
făcut pași uriași înainte în toate 
domeniile: economic, politic, so
cial, cultural. Puterea populară 
a reușit în acest scurt răstimp 
să obțină succese hotărîtoare în 
rezolvarea sarcinii fundamentale 
a clasei muncitoare după cuceri
rea puterii — aceea de a construi 
temelia economică a socialismu
lui. Această realizare măreață se 
datorește faptului că P. M. R. 
inițiatorul și organizatorul lup
tei poporului pentru construc
ția socialistă a societății 
ne-a condus cu înțelepciune și 
fermitate. Un factor deosebit de 
însemnat al succeselor dobîndite 
în construcția noastră socialistă 
îl constituie colaborarea rodnică 
a țărilor lagărului socialist în 
frunte cu U.R.S.S.

Anii care au trecut 
proclamarea R.P.R. au arătat în 
mod convingător că numai pu
terea de stat a clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea munci
toare, sub conducerea partidului, 
e capabilă să deschidă un cîmp

de la

(Continuare în pag. 4-a)

Brigada U.T.M. „Vasile Roaiită" secția cazangerle a complexului „Grivița Roșie" a dat peste 
plan un cazan de locomotivă prin muncă voluntară.

In fotografie: șeful brigăzii Zamfir Constantin aduce la cunoștință tinerilor din brigadă Nea- 
gu Gheorghe, Vasile Niculae, Florescu Niculae, Simion Florea, Popa Iorgu și Tihun Nicolae că anga
jamentul a fost îndeplinit înainte de termen.

lagăr socialist în frunte cu

partidelor comuniste și munci- 
lume !

al Partidului
Romîn

Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania
Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn vă trimite dumneavoastră și tuturor comu
niștilor germani un salut frățesc de luptă și cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a înființării Partidului Comunist din 
Germania.

întemeierea Partidului Comunist din Germania 
în focul luptelor revoluționare ale anului 1918 a 
constituit o victorie de însemnătate istorică a ma
rilor idei ale lui Marx, Engels și Lenin asupra 
oportunismului în mișcarea muncitorească. Parti
dul Comunist din Germania, avangarda eroică a 
proletariatului din Germania a prevenit poporul 
german asupra primejdiei grave a fascismului și a 
uptat consecvent pentru realizarea frontului unic 
r.jncitoresc in vederea apărării intereselor politice 
și economice ale clasei muncitoare pentru unirea 
uturor forțelor progresiste ale poporului german 
n lupta împotriva fascismului, pentru apărarea 
ibertăților democratice ale poporului german.

După venirea fascismului la 
jrele ale ilegalității și terorii, 
'fm Germania și-a continuat

putere, în condițiile 
Partidul Comunist 
cu hotărîre lupta 

mică ; cei mai buni fii ai poporului german și-au 
ertlit viața pentru a pune capăt dictaturii hitle- 
iste și războiului tîlhăresc dezlănțuit de fasciști 

După înfringerea Germaniei hitleriste în cel de-al 
loilea război mondial. Partidul Comunist din Ger
mania a desfășurat o activitate neobosită pentru

mobilizarea tuturor forțelor patriotice din Germa
nia de Vest la luptă pentru o Germanie unită, de
mocratică și iubitoare de pace. Aceleași cercuri 
monopoliste, militariste care-1 aduseseră la putere 
pe Hitler pricinuind atîtea suferințe și nenorociri 
poporului german și altor popoare au pornit, cu 
sprijinul direct al forțelor agresive imperialiste, pe 
calea scindării Germaniei, a lichidării libertăților 
democratice și renașterii fascismului — lovind din 
nou în Partidul Comunist din Germania — con
știința și onoarea poporului german.

In condițiile grele ale terorii și prigoanei, Par
tidul Comunist din Germania luptă ferm pentru 
apărarea intereselor vitale ale maselor muncitoare, 
împotriva participării Republicii Federale Germa
ne la Pactul agresiv al Atlanticului de Nord, îm
potriva înzestrării cu arme nucleare a Bundes- 
wehrului revanșard și agresiv, pentru înfăptuirea 
unei federații a celor două state germane existente, 
ca un prim pas pe calea apropierii între ele și a 
unificării pașnice a Germaniei.

Vă urăm, dragi tovarăși noi succese in întărirea 
ideologică și organizatorică a partidului vostru, în 
realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, 
în mobilizarea tuturor forțelor patriotice din Re
publica Federală Germană la lupta pentru reuni- 
ficarea pașnică a Germaniei pentru apărarea păcii 
și securității popoarelor.

Trăiască Partidul
Trăiască unitatea 

niște internaționale

Comunist din Germania ! 
și coeziunea mișcării comu-
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N. N. Constantinescu

dezvoltării forțelor de 
și să asigure ridicarea

nelimitat 
producție 
nivelului de trai al maselor popu
lare. Ritmul rapid al dezvoltării 
economice în țara noastră, în ul
timii 11 ani, ritm propriu țărilor 
socialiste, a asigurat și asigură 
trecerea Romîniei în rîndurile ță
rilor înaintate nu numai din punct 
de vedere politic, ci și economic.

Ce era Romînia sub regimul 
burghezo-moșieresc ? O țară îna
poiată din punct de vedere! eco
nomic, o țară cu industrie' slab 
dezvoltată, o țară care servea im
perialiștilor occidentali drept sur
să de materii prime, ieftine și 
pilață de desfacere foarte avan
tajoasă pentru produsele lor 
industriale.

Intr-adevăr, în 1937 industria 
și mineritul produceau doar 33,7 
la sută din venitul național al 
țării pe cînd agricultura și silvi
cultura produceau 54,9 la sută. 
Romînia burghezo-moșierească nu 
dispunea de o industrie de utilaj 
minier, petrolifer, energetic, sau 
de o industrie de tractoare, ma
șini agricole moderne, autoca
mioane etc. In ajunul celui de-al 
doilea război mondial ea importa 
95 la sută din motoarele, mașini
le și utilajul necesar. La rîndul 
ei, agricultura Romîniei burghe- 
zo-moșierești era una din cele 
mai înapoiate din Europa. Chiar

după calculele oficiale de atunci. 
Romînia avea in 1939 o înzestra
re tehnică la hectarul de teren 
agricol în medie de două ori mai 
mică față de Bulgaria, de trei ori 
mai mică față de Polonia și de 15 
ori mai mică față de Germania, 
ceea ce se reflectă și în produc
ția la hectar mult mai redusă de
cît în aceste țări.

Cit privește condițiile de mun
că și de trai ale oamenilor mun
cii în Romînia burghezo-moșie
rească, ele erau dintre cele mai 
grele. Gradul de exploatare al 
muncitorilor de către capitaliști 
atingea și uneori depășea 300 la 
sută. Ducînd lipsă de pămînt, de 
unelte și de animale de muncă, 
exploatată sîngeros de moșierime 
și de chiaburi, jefuită cu ajuto
rul impozitelor, țărănimea mun
citoare era condamnată la exte
nuare, foame și boli.

Acesta a fost trecutul, trecut 
trist și întunecat. Romînia so
cialistă de astăzi este o țară 
cu industrie modernă, mul
tilateral dezvoltată și cu un ritm 
de creștere impresionant. Numai 
între anii 1948-1955 statul de
mocrat-popular a construit peste 
100 de uzine noi și a reconstruit 
și dotat cu utilaj nou, modern, 
alte 200 de întreprinderi indu
striale. Ca urmare, producția in
dustrială a țării a înregistrat o

(Continuare în pag. 6-a)

PIONIERII
cinstesc

REPUBLICA

Muncitoresc Romîn

110 ani de la revoluția din 1848 
din Transilvania și 200 de ani 
de la înființarea școlii pedagogice din Blaj

...Am intrat în Blaj cu mintea. și 
inima plină de amintirea faptelor 
istorice. Am trecut cu o seară 
înaintea festivității prin locu
rile unde a răsunat puternic 
glasul obidiților adunați cu 110 
ani în urmă pentru a-și cere și 
cuceri dreptul la o viață mai bună.

Mă gîndeam cu emoție Ia ziua 
ce va urma, cînd oameni veniți 
din aproape toate colțurile Ardea
lului, vor înălța un imn de glo
rie trecutului eroic de luptă al 
poporului.

Și așa s-a întîmplat.
Luînd cuvîntul la solemnitatea 

dezvelirii monumentului din 
Cîmpia Libertății, tov. Nico- 
lae Iorga, președintele Sfatului 
popular regional Stalin, a vorbit 
despre semnificația revoluției de 
la 1848 din Transilvania, despre 
larga participare a maselor popu
lare Ia lupta împotriva orînduieli- 
lor feudale.

„Monumentul pe care îl inau
gurăm astăzi, a spus vorbitorul, 
constituie simbolul luptei pentru 
libertate, pentru o viață mai 
bună, simbolul frăției dintre po
porul romîn și naționalitățile con
locuitoare care muncesc și luptă 
împreună pentru progresul patriei 
și fericirea poporului".

După dezvelirea monumentului, 
participants s-au îndreptat apoi 
spre lacurile unde a avut loc dez
velirea celor 4 plăci comemorative 
închinate Școlii de obște romînești 
din Transilvania și marilor cărtu
rari Gheorghe Șincai, Iacob 
reșanu și Timotei Cipariu, 
profesori la această școală.

In cursul după-amiezii, la 
tul culturii din Blaj a avut

Mu- 
foști

Pala- 
. loc o

adunare festivă. Cu acest prilej a

luat cuvîntul tov. Maxim Ber- din Transilvania au sărbătorit țot- 
ghianu, membru supleant al C.C. odată și victoria împlinirii năzuin-

• - - • ' ' țelor de luminare a poporului, de
libertate și viață mai bună, pentru 
care s-au ridicat peste 40.000 de 
țărani adunați cu 110 ani în urmă 
în Cîmpia Libertății, pentru care 
au luptat dascălii școlii ardelene.

Pentru aceasta împlinire, țăra
nii, profesorii, elevii rom.îni și ma-

Tov. Ștefan Bălan, adjunct al' Rhiari- Prc7ent> la aceste impresio- 
ministruiui Invățămîntului și Cui- nan,^e „anlveLs,al? . au mulțumit, cu 
turii, în numele conducerii minis- căldură partidului și guvernului, 
ferului, a salutat pe elevii și ca- I. CRING
drele didactice de la școala peda- _______________________________
gogică și din celelalte școli ale o-

al P.AA.R., prim secretar al Co
mitetului regional Stalin al 
P.M.R., care a făcut istoricul 

evenimentelor revoluționare din a- 
nul 1848, subliniind forța și hotă- 
rîrea cu care au luptat masele 
populara împotriva nedreptății na
ționale și sociale.

Roșul cravatelor pionierești ro
dise o imagine tulburătoare.

Un prichindel — Oprea Gheor- 
ghe, elev la Școala medie nr. 8 
— stă de vorbă cu reporterul. 
„Știi tu oare, pionierule, cum era 
copilăria părinților tăi ?“. „Da, 
știu și tocmai pentru că noi trăim 
altfel, astăzi, în ajun de 30 De
cembrie, ne-am adunat aci...“.

Aci, în sala de teatru a Pala
tului Pionierilor... pionierii din 
unitățile fruntașe din Capitală cin
stesc aniversarea Republicii. Băie
ții și fetele ce umplu sala sînt cei 
mai buni dintre școlarii bucureș- 
teni, cei al căror nume în cata
loagele școlare este însoțit de note 
de 10 și 9.

Răsună trompete și tobe. Emo
ționantă, se desfășoară tradiționa
la ceremonie pionierească. Instruc- 
toarea superioară de pionieri Maria 
Colățeanu deschide adunarea, dînd 
ciivîntul tov. Ion Cîrcei, secretar 
al C.C. al U.T.M. Tov. Ion Cîrcei 
vorbește pionierilor despre semni
ficația zilei de 30 Decembrie, ziua 
cînd cu 11 ani în urmă poporul 
nostru condus de partid a alungat 
pe rege și a instaurat Republica 
populară— visul atîtor generații 
de luptători pentru fericirea celor 
ce muncesc. Anii care au trecut 
de la alungarea monarhiei, au fost 
ani de muncă și luptă pentru so
cialism, ani de mari victorii ob
ținute datorită înțelepciunii parti
dului și hărniciei poporului nos
tru muncitor. Cuvintele vorbitoru
lui conturează în fața ochilor har
ta patriei, îmbogățită cu noi cen
tre industriale și orașe ce s-au 
înălțat pe locuri odinioară pustii. 
Noile hotărîri ale partidului, pe 
care expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej le înfățișează, des
chid perspective uriașe dezvoltării 
patriei noastre în anii următori.

„Nu întotdeauna copiii țării noa
stre au avut ceea ce astăzi vouă 
vi se pare foarte firesc că aveți — 
spune tov. lori Cîrcei. Voi cunoaș
teți vremurile din trecut numai 
din povestirile părinților, ale mun
citorilor, ale celor vîrstnici. Copiii 
oamenilor muncii erau flămînzi, 
prost îmbrăcați, lipsiți de bucu
riile copilăriei. Așa a fost la noi 
în trecut...

Dar trecutul acesta este prezen
tul multor copii din țările capita
liste. Pionierii ascultă atenți cele 
spuse de vorbitor. Se pomenesc lo
curi îndepărtate ale globului, fapte 
tragice. In America Latină, 
19.000.000 de eonii sînt analfabeți. 
In Turcia, sînt 17.000 de sate fără 
școală. In S.U.A., 6.000.000 de co
pii nu au posibilitatea să treacă 
pragul școlilor. Constantin Jeni, e- 
levă la Școala medie nr. 24, ase
menea tuturor copiilor din sală, 
se gînd'ește: „Dacă în țara noastră 
nu s-ar fi instaurat puterea popu
lară, cu siguranță că fiicei unui 
mecanic, i-ar fi fost imposibil să 
învețe, să aibă asemenea perspec
tive luminoase".

„Voi, dragi pionieri, care sînteți 
înconjurați de grija părintească a 
partidului nostru și vă bucurați din 
plin de roadele luptei pentru so
cialism și pace a poporului nostru, 
aveți datoria să vă pregătiți spre 
a deveni cetățenj demni și folosi
tori patriei noastre scumpe, devo
tați Partidului Muncitoresc Ro
mîn — capabili să apărați și să 
dezvoltați istoricele cuceriri revo
luționare ale poporului nostru 
muncitor" — încheie vorbitorul.

Din sutele de piepturi pionierești 
răsună — îneîntătoare simfonie — 
urale de recunoștință față de par
tid. Se rostește deviza : „La luptă 
pentru cauza Partidului Muncito
resc Romîn, fii gata!“. Ca un sjn- 
gur glas mulțimea de pionieri 
răspunde: „Sînt gata întotdeau
na !“.

Asistăm în continuare Ia un pro
gram artistic pe care pionierii l-au 
pregătit pentru pionieri. Cîntece, 
dansuri, recitări și... în primă au
diție un cîntec pentru Palatul Pio
nierilor despre copilăria fericită a 
pionierilor noștri. Spectatorii nu 
vor să se lase mai prejos decît 
artiștii. Și în pauză, în sală un cor 
improvizat face să răsune cuvin
tele cîntecului drag:

„Salut voios de pionier — 
Răsună patria noastră dragă 
Noi îți iubilm albastru cer 
Și-ți închinăm dragostea 

întreagă*;

Festivitățile

M. RAMURA

Formafia corală a Palatului pionierilor a prezentat un bogat program de ctntece.

că duminică, oamenii 
adunat să sărbătoreas- 

de ani de la înfiin-

rașului Blaj și a dat citire Ordi
nului Ministerului Invățămîntului 
și Culturii prin . care se atribuie 

numele lui Gheorghe Șincai școlii 
pedagogice, și numele lui Iacob 
Mureșanu școlii medii de cul
tură generală din Blaj. Totodată 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii a atribuit școlii pedagogice 
un premiu special constînd dintr-o 
stație de radioamplificare.

Toate manifestațiile care au a- 
vut loc în această zi au fost pu
ternic străbătute de sentimentul 
împlinirii.

Pentru
care s-au
că 200

țarea școlii pedagogice din Blaj și 
110 ani de la revoluția din 1848
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Dezbaterea proiectului Bugetului de Stat al R. P. Romîne pe anul 1959
Raportul comisiei economice 

financiare prezentat de deputatul 
Constantin Scarlat

(regiunea Bacău)
In urma analizei proiectului de 

buget pe anul 1959, a arătat ra
portorul, comisia economică finan
ciară a Marii Adunări Naționale 
consideră că bugetul prezentat de 
Consiliul de Miniștri asigură mij
loacele financiare necesare îndepli
nirii cu succes a planului econo
mic de stat

Bugetul este elaborat în lumina 
indicațiilor Plenarei C.C, al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, 
care orientează eforturile oameni
lor muncii spre principalele sar
cini ce se cer rezolvate, în scopul 
înfloririi continue a economiei na
ționale și a îmbunătățirii condi
țiilor de viață a celor ce muncesc.

Raportul a analizat apoi princi
palele prevederi ale bugetului. 
Subliniind importanța acumulări
lor socialiste, raportul arată că cu 
ocazia elaborării planului și a bu
getului de stat pe 1959 au fost 
identificate numeroase rezerve în 
toate ramurile economiei naționa
le. Totodată, raportul arată că în 
economia națională mai există im
portante rezerve care pot și tre
buie să fie valorificate în intere

Cuvîntul deputatei
Elena lordachescu-Lascu

(orașul București)
După ce a subliniat că preve

derile proiectului de Buget pe a- 
nul 1959 arată preocuparea per
manentă a partidului și guvernu
lui pentru asigurarea ritmului 
corespunzător de dezvoltare a 
economiei naționale, grija pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc vorbi
toarea a spus: Participînd cu 
dragoste șt abnegație la înfăp
tuirea hotărîrilor partidului, oa
menii muncii din Capitala au dat 
în repetate rînduri minunate do
vezi de entuziasm și capacitate 
creatoare.

In București, toate ramurile in
dustriale și-au îndeplinit planul 
producției globale șl producției- 
marfă pe anul în curs. Întreprin
derile din orașul București au văr
sat la bugetul statului, în cursul 
anului 1958, cote părți din bene
ficii în sumă de peste 3 miliarde 
lei. Rezultate bune s-au obținut in 
acțiunea pentru reducerea crețului 
de cost, economislhdu-.se circa .123 
milioane lei. Vorbitoarea a șccis în 
evidență importanța extinderii ini
țiativelor valoroase ale colective
lor de muncitori, Extinderea ini
țiativei colectivului uzinelor „Va- 
sile Roaită" a adus o economie de 
peste 5.000 tone de metal, iar mă
rirea randamentului războaielor de 
țesut, inițiată de colectivul mun
citorilor de la Industria Bumba
cului a adus întreprinderilor texti
le din București un spor de pro
ducție de 3.Î50.000 m.p. țesături. 
Analizarea de către colectivele de 
muncitori, la inițiativa organiza
țiilor de partid și sindicale, a ci
frelor de control a dus Ia propu
neri valoroase. De p'ldă, colecti
vul uzinelor „Semănătoarea" a 
propus mărirea planului de pro
ducție eu 28 combine cerealiere, 
fără suplimentarea planului de a- 
provizionare.

Discutînd măsurile pentru înde
plinirea planului pe 1959, colecti
vele întreprinderilor scot la ivea
lă noi rezerve interne. Reducerea 
consumului de metal la uzinele 
„Republica" va duce la o produc
ție suplimentară de 314 tone țevi, 
iar la uzinele „Vasile Roaită" la 
o producție suplimentară de 240 
pompe centrifugale și 200 semă
nători de porumb.

Vorbitoarea a criticat practica 
unor conducători din economie de 
a stabili sarcini de plan sub po
sibilitățile Întreprinderilor. De pil
dă, Direcția generală in-cînepă din 
Departamentul industriei ușoare a 
planificat pe primele 3 trimestre 
ale anului 1958 o sarcină de re
ducere a prețului de cost de 
1.876.000 lei, în timp ce întreprin
derile respective au realizat o re
ducere de 19.452.000 lei.

Vorbitoarea a criticat, de ase
menea, manifestările de birocra
tism în fixarea prețurilor care fac 
ca adesea durata fixării prețului 
să fie mai mare decît timpul de 
execuție a anumitor produse. 
Oare tovarășii de la Comite
tul de Stat pentru prețuri (tov. 
președinte Modoran șl ceilalți) 
nu-și dau seama că prin stilul ior 
de muncă creează perturbări în 
circulația mărfurilor și aduc pagu
be serioase economiei naționale ?

Deputata Elena lordăchescu- 
Lascu a arătat apoi că în anul 
1958 bugetul Sfatului Popular al 
Capitalei la venituri și cheltuieli 
s-a ridicat la 1.200 milioane, fiind

sul întteguluî popor. In acest 
scop, raportul cere ca Ministerul 
Finanțelor și băncile să ia măsuri 
pentru întărirea controlului prin 
teu și sprijinirea unităților econo
mice în reducerea prețului de cost 
al produselor și mai buna folosire 
a mijloacelor circulante.

Comisia economică financiară 
subliniază posibilitățile mari care 
există pentru reducerea cheltuieli
lor de circulație în comerțul so
cialist

Raportul cere sfaturilor populare 
să asigure lărgirea bazei de ve
nituri a bugetelor locale prin dez
voltarea industriei locale și uni
tăților de deservire a popu
lației, să folosească cît mai 
rațional fondurile importante de 
care dispun pentru dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a re
giunilor,. atrăgînd oamenii muncii 
la realizarea lucrărilor de interes 
obștesc.

Comisia economică financiară a 
propus Marii Adunări Naționale 
să aprobe Bugetul de Stat pe 1959 
cît Și datele definitive asupra exe
cuției bugetului de stat pe 1957.

suplimentat cu 123 de milioane, 
mărindu-se simțitor fondurile des
tinate construcției de locuințe, îm
bunătățirii aprovizionării cu apă 
și a transportului în comun. Sfa
tul Popular al Capitalei a atras 
mase largi de cetățeni care au de
pus peste 13 milioane de ore mun
că voluntară. Totuși, Sfatul Popu
lar al Capitalei nu s-a preocupat 
în suficientă măsură de realizarea 
în întregime a veniturilor la bu
getul local, de combaterea evaziu
nilor fiscale. Cheltuielile de circu
lație în organizațiile comerciale se 
mențin încă la un nivel ridicat.

La prezentarea bugetului de stat 
pe. șnu.l. 1958, în Marea Adunare 
Națională și ulterior cu alte prile
juri, a spus vorbitoarea, au fost 
aspru criticate lipsurile în activi
tatea de construcții din București.

In cursul anului 1958, în acest 
domeniu de activitate s-au obți
nut realizări de seamă. Față de
77.800 lei, costul mediu al unui 
apartament în 1957, și cu un pro
cent de. suprafață locuibilă de 
numai 33 la sută, s-a ajuns anul 
acesta ca în medie, apartamentul 
să coste 55.900 tei și să aibă o su
prafață locuibilă de peste 50 la 
sută față de cea construită. Dato
rită unei folosiri mai judicioase a 
fondurilor alocate pentru construc
ții, anul acesta am reușit să con
struim și să dăm în folosință oa
menilor muncii din Capitală peste
1.800 apartamente, față de 995 
cîte au fost planificate.

De asemenea, a fost construit 
Spitalul Fundeni, cu o capacitate 
de 300 de paturi; au fost date in 
folosință un cămin pentru studen
ții Institutului Agronomic, cu 300 
locuri; Fabrica de gheață „Vic
toria"; cinci case de cultură ale 
tineretului; cinci săli de cinema
tograf și altele.

Vorbitoarea a arătat că Sfatul 
Popular al Capitalei nu s-a preo
cupat încă de la începutul anului
1958 de reducerea prețului de cost 
al locuințelor, ceea ce ar fi per
mis construirea a încă 75 de apar
tamente, Continuă încă aprovizio
narea șantierelor cu unele mate
riale de construcții de la mari 
distanțe, situație care a provocat 
cheltuieli nejustificate de 10 mi
lioane lei. Costul prefabricatelor în 
construcții se menține încă ridicat 
iar unele teme de proiectare sînt 
fixate în mod superficial.

Arătînd că în anul 1959 în ora
șul București va fi înfăptuit un 
vast program de construcții de lo
cuințe, vorbitoarea a subliniat im
portanța lichidării lipsurilor în a- 
cest sector, astfel ca prețul de 
cost mediu al unui apartament de 
30 m.p. suprafață locuibilă să fie 
de 39.000 lei, menținîndu-se con
fortul realizat pînă în prezent. 
Astfel, din fondul repartizat pen
tru construcții de locuințe se vor 
realiza și da în folosință în anul
1959 circa 5.600 apartamente față 
de 4.900 cît sînt prevăzute. De ase
menea, se va începe lucrul la încă 
5.300 apartamente care vor fi date 
în folosință în anul 1960. 50 la 
sută dm noile construcții vor fi 
amplasate pe magistrale, restul în 
cvartale și în jurul uzinelor, pe 
străzi unde există lucrări edilita
re. Pentru lărgirea bazei materia
le a învățărnîntulul, prin scăderea 
prețului de cost al unei săli de 
clasă de la 126.000 lei la 75.000 
lei, din fondurile alocate se vor

construi 280 săli de clasă în loc 
de 150 prevăzute în plan.

In anul care vine, cînd poporul 
nostru va sărbători a 15-a aniver
sare a eliberării patriei noastre, 
Bucureștiul va împlini 500 de ani 
de existență. Capitala se va îm
bogăți ' cu noi monumente de artă, 
va începe construcția Palatului 
Congreselor. Se vor dezvolta și 
moderniza Piața Republicii, Piața 
Gării de Nord. Piața Victoriei,

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Pop

(regiunea Baia Mare)
In cifrele arătate în raport — 

a spus vorbitorul — sînt transpu
se și realizările oamenilor muncii 
băiraăreni, care răspund cu entu
ziasm chemării partidului de a în
tări scumpa noastră patrie.

In anii democrației populare în 
viața regiunii s-au produs schim
bări esențiale: au apărut între
prinderi noi, s-au ridicat case, lu
mina electrică s-a aprins în multe 
sate pentru întîia oară, oamenii 
muncii se bucură de binefacerile 
culturii. S-au schimbat înșiși oa
menii. Despre creșterea conștiinței 
oamenilor vorbește, de pildă, fap
tul că în raionul Oaș, cunoscut in 
trecut doar pentru înapoierea sa, 
țăranii muncitori au muncit volun
tar la construiisa unui canal care 
a redat agriculturii cca. 6000 de 
hectare teren irigabîl.

Planul producției globale a în
treprinderilor din regiune pe pri
mele 10 luni a fost realizat în 
proporție de 106,8 la sută, iar 
prețul de cost a scăzut cu 20 mi- 
loane lei față de cel planificat, 10 
întreprinderi și-au îndeplinit planul 
anual încă de la 31 octombrie. 
Numai Trustul minier a dat peste 
plan 32.000 tone minereu prelucrat. 
Sectorul cooperatist din agricultu
ră s-a mărit în cursul anului prin 
crearea a încă 86 unități coope
ratiste cu 17.795 ha. și 7894 fa
milii.

Subliniind sarcinile ce se des
prind din recenta plenară a C.C. 
al P.M.R. vorbitorul a arătat că 
și în regiunea Baia Mare există 
toate condițiile pentru îmbunătăți
rea continuă a activității pe toate 
tărîmurile, pentru lichidarea unor 
lipsuri ce se mai manifestă în 
unele sectoare. Comitetul executiv 
al sfatului popular regional a și 
luat măsuri pentru înlăturarea 
unor defecțiuni în domeniul con

Cuvîntul deputatului
Ene Țurcanu

(regiunea Suceava)
Proiectul Bugetului de Stat pe 

anul 1959 —< a spus vorbitorul — 
prevede o serioasă creștere în ra
port cu Bugetul anului 1958. A- 
ceasta creștere este o dovadă a 
dezvoltării continue a economiei 
țării noastre pe linia trasată de 
partid, a măririi venitului națio
nal, a unei economi trainice și 
stabile, care asigură ridicarea sis
tematică a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Proiectul de buget pe anul 1959 
se sprijină pe realizările impor
tante obținute în ultimii ani de 
poporul nostru. Lș acestea au 
contribuit și oamenii muncii din 
regiunea Suceava. Planul produc
ției globale industriale a fost rea
lizat în acest an în proporție de 
102 la sută, productivitatea mun
cii a crescut cu 4,1 la sută față 
de cea planificată, s-au realizat 
beneficii peste plan de aproape 
15.000.000 lei. Valoarea produselor 
agricole vîndute de oamenii muncii 
din agricultură pentru fondul cen
tral al statului a crescut cu 10 la 
sută față de anul 1957. In frunte 
se află gospodăriile agricole de 
stat care au realizat un benefi
ciu de aproape 5 milioane lei.

1h continuare, vorbitorul a ară
tat că în anul 1959 ponderea ve
niturilor proprii la acoperirea bu
getului local va fi de peste 40 la 
sută. Prin îmbunătățirea activită
ții economico-financiare întreprin
derile de interes local vor spori 
cu 3 milioane lei față de 1958, 
fondurile date bugetului local.

Regiunea Suceava este o regiu
ne cu o industrie încă tînără, ne
dezvoltată, dar cu bogății nume
roase și posibilități de a contribui 
din plin la înflorirea economiei 
noastre naționale. O mare bogă
ție a regiunii o constituie pădurile. 
Pentru obținerea unor indici su
periori în valorificarea masei lem
noase, pe baza discuțiilor cu mun
citorii s-au prevăzut măsuri care 
vor face ca din aceeași masă lem
noasă exploatată să se obțină în 
plus, față de 1958, 128.361 m.c. 

Cuvîntul deputatului
Constantin Ciufu

(regiunea Ploești)
Exprimîndu-și simțămîntul de 

mîndrie pentru realizările și per
spectivele cuprinse în raportul la 
Proiectul de Buget, deputatul Ciu
fu Constantin, muncitor la uzinele 
de utilaj petrolifer „1 Mai" din 
Ploești, a trecut în revistă succe

Calea Griviței, se vor da în folo
sință noul apeduct de la Arcuda, 
se vor extinde iluminatul fluores
cent, lucrările de pavare și asfal
tare.

Toate aceste importante lucrări 
de construcție vor transforma Ca
pitala noastră într-un oraș socia
list, modern — mîndria întregii 
țări.

strucțiilor de locuințe, ca risipa de 
materiale, transporturi inutile, 
proiecte nerațional întocmite și ne 
economicoase, astfel ca în anul vi
itor să se poată obține reducerea 
prețului de cost pe un apartament 
pînă la 3O.OOO-4fl.OOO lei. De ase
menea trebuie neîntîrziat lichida
tă risipa inadmisibilă de material 
lemnos care a rezultat din forma 
greoaie de organizare a exploată
rii și industrializării patrimoniului 
silvic din regiune.

Bugetul de Stat pe anul 1959 
creează regiunii Baia Mare con
diții și mai bune de dezvoltare. 
Prin fondurile alocate se vor con
strui numeroase obiective în cadrul 
industriei locale, al gospodăriei 
comunale și în sectorul social-cul
tural — menite să asigure spori
rea producției bunurilor de larg 
consum, lărgirea spațiului locativ 
și îmbunătățirea condițiilor de trai 
material și cultural al populației. 
Pentru atingerea acestor obiective 
este necesar să sprijinim realiza
rea bugetului prin toate mijloace
le, în primul rînd prin lichidarea 
pierderilor planificate ce nu sînt 
motivate din punct de vedere eco
nomic, a cheltuielilor neeconomi- 
coase prin reducerea stăruitoare 
a fiecărui element al prețu
lui de cost, prin mai bună or
ganizare a muncii și prin desco
perirea de noi surse de venituri 
provenind din rezervele locale încă 
nefolosite. Astfel, regiunea Baia 
Mare va avea toate premisele pen
tru ca în anul 1959 să realizeze 
și să depășească cifrele de veni
turi prevăzute la bugetul local. 
Sîntem ferm hotărîți ca prin efor
turi susținute să ajungem treptat 
să acoperim cheltuielile bugetului 
regiunii din propriile noastre re
surse.

material lemnos de calitate supe
rioară. In regiune se va construi 
o fabrică de celuloză și un combi
nat de plăci aglomerate, placaj și 
mobilă.

In vederea extinderii și ieftini
rii lucrărilor de construire, mo
dernizare și întreținere a drumuri
lor se vor deschide cariere de pia
tră și balastiere în apropierea șan
tierelor, spre a se înlătura trans
porturilor costisitoare, iar valoarea 
lucrărilor executate prin muncă 
voluntară Se va ridica la peste 9 
milioane lei.

Măsurile luate în gospodăriile 
agricole de stat vor spori livră
rile pentru fondul central cu 
8000 tone grîu și 1000 tone carne 
față de 1958 și vor permite rea
lizarea de beneficii în valoare de 
circa 1000 lei la fiecare hectar te
ren arabil. Vorbitorul a criticat 
Departamentul Gospodăriilor A- 
gricole de Stat pentru insuficien
ta preocupare de ieftinire a con
strucțiilor și de creștere a șeptelului 
în GAS. Tov. Bucur Schiopu, șeful 
Departamentului G.A.S. se pregă
tește de multă vreme să vină în re
giunea Suceava însă pînă acum 
n-a ajuns să treacă mai sus de 
Iași. Vorbitorul a cerut ca Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
să sprijine mai mult regiunea în 
acțiunea de redare de noi terenuri 
agriculturii și de irigări.

In 1959 prin muncă voluntară 
se vor executa lucrări de desecări 
pe 8310 ha, de combatere a ero
ziunilor pe 7610 ha, se vor face 
irigații pe 655 ha și se vor ame
naja 24 de iazuri cu o suprafață 
de 1174 ha.

îndeplinind sarcinile Plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie, ți- 
nînd seama de condițiile climate
rice favorabile și de experiența în 
cultivarea sfeclei de zahăr, în re
giune suprafețele însămînțate cu 
această cultură vor fi extinse cu 
28 la sută și se va urmări obți
nerea unui spor la ha. de circa 
5000 kg față de anul 1958. Aceeași 
atenție se va acorda culturilor de 
floarea-soarelui.

sele obținute în anii puterii popu 
lare de colectivul acestei uzine. 
Dintr-o piață de desfacere a uti
lajului demodat pe care ni-1 fur
nizau monopolurile străine, a ară' 
tat vorbitorul, țara noastră a de
venit exportatoare de utilaj petro-

lifer modern. Pentru faptul că uti
lajul contractat cu R. P. Chineză 
a fost livrat cu două luni înainte 
de termen, colectivul uzinei a fost 
destins de curînd cu drapelul roșu 
al Sindicatului muncitorilor pe
troliști din China. Producția din 
acest an a uzinelor este de șase 
ori mai mare decît aceea realizată 
în urmă cu 10 ani. Se produce uti
laj petrolifer de înaltă tehnicitate.

In continuare vorbitorul s-a re
ferit la unele aspecte negative în 
activitatea întreprinderii, printre 
care nerealizarea sarcinii de re
ducere a prețului de cost. Aceasta 
s-a datorat în mare măsură defi
nitivării cu întîrziere a planului pe
1958 de către C.S.P. și ministerul 
tuteilar precum și modificărilor a- 
duse pe parcurs planului care au 
determinat defecțiuni în aprovizio
narea cu materiale, realizarea ne
ritmică a planului. Au fost subli
niate de asemenea o serie de lip
suri ale conducerii întreprinderii, 
precum și necesitatea îmbunătă
țirii calității oțelului furnizat da 
siderurgiștii de la Hunedoara și 
Reșița.

Deputatul Ciufu Constantin a 
înfățișat apoi sarcinile sporite care 
revin uzinelor „I Mai" în anul
1959 și a exprimat hotărîrea co
lectivului acestei uzine de a folosi 
noi rezerve interne, astfel ca in
dicii stabiliți prin planul pe anul 
viitor să fie îmbunătățiți cu 1,5

Cuvîntul deputatului Virgil Trofin 
prim secretar al C.C. al U.T.M.

Deputatul Virgil Trofin a ară
tat că realizarea bugetului pe 
1958, precum și prevederile pro
iectului de buget pe anul 1959 
scot în evidență cu putere trăi
nicia economiei noastre planifi
cate, succesele oamenilor mun- 
cij în aplicarea politicii juste a 
partidului și guvernului nostru 
— de intensificare a dezvol
tării industriei socialiste, de creș
tere a producției agricole, de dez
voltare și consolidare a sectoru
lui socialist în agricultură. de 
îmbunătățire continuă a condiții
lor de viață ale oamenilor mun
cii.

Bugetul statului nostru — stat 
al muncitorilor și țăranilor — se 
deosebește fundamental de buge
tul statelor capitaliste. Bugetul 
patriei noastre, ca și bugetul U- 
niunii Sovietice și al țărilor de 
democrație populară, este un bu
get al construcției pașnice, al 
dezvoltării continue a economiei 
și culturii. Bugetele statelor ca
pitaliste, și în primul rînd cel al 
Statelor Unite ale Americii, re
flectă goana nebunească a cercu
rilor agresive imperialiste pen
tru înarmare, eforturile lor pen
tru întreținerea isteriei război
nice. lipsa de grijă pentru viața 
oamenilor muncii, pentru dezvol
tarea și pregătirea tineretului.

Vorbitorul a arătat că tineretul 
răspunde cu entuziasm și însufle
țire grijii pe caie i-o poartă parti
dul și guvernul.

Vorbitorul a amintit că la în
ceputul acestui an tinerii siderur- 
giști de la Combinatul metalur
gic din Reșița au pornit impor
tanta inițiativă de economisire a 
metalului. Inițiativa a fost pre
luată de tinerii din 160 de în
treprinderi care au economisit 
16.700 tone de metal. Ca urma
re a aplicării ei și a altor iniția
tive. tineretul muncitor din în
treprinderi a realizat în acest an 
economii în valoare de 77 milioa
ne lei.

Uniunea Tineretului Muncitor a 
mobilizat și In acest an mii de ti
neri care au muncit cu adevărat 
eroism pe diferite șantiere națio
nale ți regionale: pe șantierul

Cuvîntul deputatului 
Vasile Vaida
(regiunea Cluj)

Proiectul de buget prezentat 
oglindește justețea liniei partidu
lui și guvernului de continuă înflo
rire a patriei noastre. El asigură 
traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului privind dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale și în 
primul rînd a industriei grele, de 
creștere pe această bază a nivelu
lui de trai al întregului popor.

Vorbitorul a arătat că în regiu
nea Cluj au fost construite și date 
în exploatare în anii regimului de
mocrat-popular 16 întreprinderi in
dustriale de interes republican, iar 
alte numeroase întreprinderi au 
fost mult lărgite și înzestrate cu 
utilaj modern. Valoarea mijloace
lor de bază intrate în producție în 
ultimii doi ani depășește suma de 
400 milioane lei. Oamenii ..muncii 
din întreprinderile regiunii Cluj, 
mobilizați de organizațiile de par
tid, au realizat planul producției 
industriale globale pe primele 11 
luni ale acestui an în proporție de 
103,7 la sută. Un larg răsunet a 
avut în întreaga țară inițiativa 
muncitorilor și inginerilor de la 
uzinele „Ianoș Herbak" de a ob
ține o producție de bună calitate

la sută la producția globală și 
marfă, 2,5 la sută în ceea ce pri
vește productivitatea muncii și cu 
1,2 la sută la prețul de cost.

magistralei de est Nadeș-Onești, 
la construirea blumingului de la 
Hunedoara, a uzinei de produse 
sodice de la Govora, a orașului 
muncitoresc Onești, precum și pe 
alte șantiere. Cele peste 2.200 bri
găzi utemiste de muncă patrioti- 
că care cuprind peste 80.000 de 
tineri muncitori, țărani studenti 
și elevi, participă cu elan, prin 
muncă voluntară, ta diferite ac
țiuni de folos obștesc. Prin mun
că voluntară, tineretul de la sate 
a redat agriculturii si a salvat de 
inundații peste 40.000 ha. de te
ren arabil

Deputatul Virgil Trofin a criti
cat atitudinea de neîncredere ma
nifestată de conducerea Ministe
rului Construcțiilor și Industriei 
Alaterialelor de Construcții față 
de munca tineretului pe șantiere, 
rezerva directorului general al 
uzinei „23 August" față de pro
punerea de a se începe o largă 
acțiune de ridicare a calificării 
tineretului, atitudinea neiustă a 
unor conducători de G.A.S. fată 
de participarea tineretului în 
campania de strîngere a recoltei.

Vorbind despre hotărîrea fer
mă a tineretului de a participa 
la traducerea în viată a obiec
tivelor cuprinse în expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., tov. Virgil Trofin a scos 
în evidentă unele măsuri luate în 
această privință de C.C. al U.T.M 
Astfel, inițiativa pornită de tine
rii de la Reșița se va aplica în 
anul viitor în peste 450 de în
treprinderi ; un număr important 
din marile obiective industriale 
prevăzute în planul pe 1959 
între care șantierul pentru ex
ploatarea minereului de fler Țe- 
liuc-Vadul Dobrei-Poiana Ruscăi, 
șantierele de la Săvinești, Onești, 
Govora, Năvodari, Chișcani, vor 
fi declarate șantiere naționale ala 
tineretului. Peste 700.000 de ti
neri vor participa în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică. Cu 
contribuția tineretului vor fi re
date agriculturii 50.000 ha. și se 
vor iriga cel puțin 20.000 ha.

cu cel mai mic consum de mate
rial. In numai două luni de la 
aplicarea acestei inițiative, la uzi
nele „Ianoș Herbak" s-au realizat 
în plus, din economiile de mate
riale obținute, 19.000 perechi de 
încălțăminte.

In ultimul an a crescut conside
rabil avuția gospodăriilor agricole 
colective din regiune, au sporit ve
niturile personale ale colectiviști
lor. Ca urmare a creșterii neconte
nite a nivelului de trai al țărăni
mii muncitoare, numai în anul 
1958 în satele regiunii Cluj s-au 
ridicat peste 4.00Q de construcții 
noi. Știința, arta și cultura cunosc 
de asemenea un mare avînt și în 
această parte a țării.

în continuare vorbitorul a ară
tat că unele comitete executive ale 
sfaturilor populare și unele organe 
de conducere ale unităților econo
mice n-au gospodărit cu suficient 
spirit de răspundere mijloacele bu
getare puse la dispoziție. Trustul 
regional de construcții locale Cluj, 
de pildă, în loc să realizeze pe 
primele trei trimestre ale anului 
acesta beneficiile planificate de 

1.518.000 lei, a avut pierderi de 
973.000 de lei.

Pentru lipsurile care au existat 
în acest an în executarea bugetu
lui unor unități economice din re
giune răspunderea revine și unora 
dintre ministere ca Ministerul In
dustriei Grele, care a impus execu
tarea unor lucrări pe bază de so
luții necorespunzătoare sau Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, care a repartizat unităților 
agricole de stat din regiunea Cluj 
mașini și utilaje necorespunzătoare 
condițiilor de lucru din această re
giune.

Vorbitorul a scos apoi în evi
dență perspectivele de dezvoltare 
multilaterală ce se deschid și re
giunii Cluj, ca și celorlalte re
giuni ale țării în lumina bugetului 
de stat pe 1959. în regiunea Cluj 
este prevăzut să se construiască 
noi utități economice importante 
cum sînt: o termocentrală pentru 
valorificarea gazelor de joasa pre
siune, un combinat de prelucrarea 
lemnului, o fabrică de zahăr, o fa
brică de unt; va spori în mod consi
derabil producția 3e mase plastice, 
prin lărgirea uzinelor chimice din

Cuvîntul deputatului Ion Păun
(regiunea Constanta)

Bugetul nostru este excedentar, 
a spus vorbitorul, și în aceasta se 
vede faptul că oamenii cinstiți 
au muncit cu tragere de inimă 
căci muncesc pentru binele lor, 
văd limpede că partidul ne înva
ță de bine și ne îndreaptă pe 
drumul belșugului și fericirii, dru
mul socialismului.

Și noi, colectiviștii din satul 
Nuntași, regiunea Constanța, am 
avut spor anul acesta. Am avut 
și recoltă de cereale bunicică, 
ne-am făcut și o grădină de legu
me, irigată, așa cum scrie la 
carte, avem acum și vreo 8 ha. 
cu pomi și 4>/2ha. vie. ne-am mă
rit turmele și cirezile.

Am vîndut statului cereale, 
zarzavaturi, lapte, lînă, carne. Ca 
să nu lungesc vorba, anul acesta 
ne-am văzut și noi milionari I 
Fondul de bază al gospodăriei 
noastre este de peste 1 milion și 
jumătate.

Pentru toate astea am muncit, 
căci dacă am fi stat la umbră, 
se înțelege că nu dădeam de 
bine

Munceam noi și mal înainte 
cînd eram la cheremul moșierilor, 
dar folos... cît păr pe broască I 
Acuma s-a schimbat socoteala. 
Cine muncește, trage folosul.

Pe noi ne-a ajutat foarte mult 
și statul. Ne-a dat de la înfiin
țare și pînă acum credite în va
loare de 700 de mii lei. Și aceasta 
pentru că este statul nostru, al 
celor cu mîinile bătătorite de 
muncă, nu mai e statul moșieri
lor și fabricanților.

Să știți însă că și noi ne-am 
străduit să folosim banii cît mai 
cu chibzuință. Am avut nevoie de 
grajduri, de saivane și de alte 
construcții. Dacă ar fi fost să ne 
luăm după deviz, ar fi însemnat 
să cheltuim pentru grajdul de 
vite 142.000 lei și pentru un sai
van 70.000 lei. Noi. ce ne-am zis? 
Piatră avem ? Avem. Pămint de 
făcut cărămidă avem ? Avem. 
Stuf — berechet. Mînă de lucru 
— să-i vezi numai pe oamenii 
noștri cînd se apucă de o treabă! 
Păi atunci de ce să nu facem noi 
o treabă gospodărească și să 
stăm cu banii în mînă pentru 
toate lucrurile astea ? Și uite 
așa, dintr-un condei, numai la 
aste două construcții am făcut o 
economie de aproape 130.000 lei.

Cuvîntul 
Adalbert

(regiunea
Vorbitorul a arătat că în acest 

an minerii din Valea Jiului au 
adus o contribuție mai mare de
cît în anii trecuți la îndeplinirea 
planului de extracție a cărbune
lui. Pînă la 25 decembrie minerii 
din acest important bazin carbo- 

Turda și altei*, a* va dezvolta ta- 
dustria locală, In primul rînd prin 
valorificarea resurselor local» 
Sume important» sînt prevăzut# 
în vederea construcției de noi lo
cuințe. La sate se vor executa im
portante lucrări de îmbuna*'' 
funciare în valoare de 13 mii 
lei.

în încheiere, deputatul V 
Vaida a arătat că oamenii tr 
romîni, maghiari și germani , 
regiunea Cluj își exprimă atașa 
tul lor de neclintit față de rej 
nostru democrat-popular, I 
rirea fermă de a munci cot k s 
pentru a da viață sarcinilor 
sate de partid. Poporul ni 
muncitor — a spus vorbitoru 
este hotărît să muncească șij 
construiască. Noi construim 
tru pace și, conduși cu înță 
ciune și fermitate de Par: 
Muncitoresc Romîn în jurul căi 
stă strîns unit întregul nostru 
por muncitor, vom apăra t< 
cuceririle noastre. Sîntem tari, ■ 
tem puternici pentru că fat 
parte din marele lagăr al păci 
socialismului, în fruntea cărui, 
stă Uniunea Sovietică.

Și să nu cumva să credeți c 
acareturile noastre au ieșit cun 
va mai proaste. Sîn^ trainice 
frumoase.

Dacă gospodăria s-a întări 
apoi și colectiviștii au avut v 
nituri frumușele. Te uiți în sa' 
ici o casă nouă, dincoace alta 
roșu, dincolo alt colectivist și 
strîns materiale lingă cocioal 
veche să-și facă și el în prim 
vară o casă omenească. Și du 
mai intri și înăuntru, apoi ai 
ce te uita : mobilă nouă, apar 
de radio, mașină de cusut — ca 
de oameni îndestulați.

Am avut .grijă și de bătrîni. 
bolnavi, de oameni cu fami, 
grea și le-am dat ajutoare, at 
că pentru toți gospodăria colec 
vă este un sprijin de nădejde.

Ar mai fi multe de spus Fi 
gospodăria noastră a început 
construiască un cămin cultur 
că am cărat 3.500 m.c. de pia' 
pentru drumul care ne leagă 
centrul raionului și 200 m.c. p> 
tru modernizarea drumului naț 
nai Constanța-Tulcea și alt- 
dar cred că am spus destul d 
pre realizările noastre ca să 
limpede pentru toată lumea 
încheiem cu bine anul acesta.

Dar omul năzuiește mereu s 
mai bine. Așa că pentru anul 
vine ne-am gîndit să mărim Iii 
da de pomi și să cultivăm i 
multă sfeclă de zahăr și float! 
soarelui, fiindcă am văzut că 
ceste culturi sînt bănoase.

Tot în 1959 o să vindem sta 
lui pe bază de contract mai rn-. 
te produse decît în 1958: 26. 
vagoane de grîu. 20 da 
de porumb, șase vagoane 
floarea-soarelui, întreaga cant 
te de lapte de vacă, toată lina', 
pe cele 2.000 de oi ale Poarf , 
15 tone de carne și altele, 
cern lucrul ăsta nu numa per - 
că din contractele cu statul sc 
tem bani frumoși, dar și pei . 
că vrem ca muncitorii care r.< 
ajutat și ne ajută atîta să s , 
cînd se duc Ia piață că și n- 
gîndim la ei

Eu termin, tovarăși, încre< 
țîndu-vă că și noi. colectiv] 
vom munci cu toată tragerea), 
inimă să dăm viață directiv 
Partidului Muncitoresc Romîn 
aducem și noi o părticică lai 
florirea tării noastre.

deputatului 
Lapșanschi
Hunedoara)

nifer al țării au extras peste [ 
cinile de plan aproape 1501 
tone de cărbune. Mina Lot 
unde lucrez ca șef de brigf ‘ 
și-a îndeplinit sarcinile de 1

(Continuare in pag. 3-aJ
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la 4 decembrie. S-a îmbunătățit 
simțitor activitatea economică a 
fiecărei exploatări. Deși cheltuie
lile de producție n-au fost reduse 
în proporție directă cu posibili
tățile existente, totuși în exploa
tările carbonifere din Valea Jiu
lui s-au obținut economii la chel
tuielile de producție de 15 milioa
ne lei, ceea ce reprezintă valoa
rea a peste 420 de apartamente 
cu cîte două camere și depen
dințe.

Aplicarea sistemului îmbunătă
țit de salarizare și alte măsuri 
luate pe linia ridicării nivelului 
de trai al minerilor au dus la re
zolvarea uneia dintre cele mai 
spinoase probleme care a frămîn- 
tat ani de zile industria noastră 
carboniferă: stabilitatea Cadrelor 
de mineri.

Deputatul Lapșanschi Adalbert 
s-a referit la unele deficiențe 
principale care mai frînează bu
nul mers al muncii de extracție 
a cărbunelui. Vorbind despre re
zervele încă nefolosite care ar 
putea influența în mare măsură 
creșterea productivității muncii, 
vorbitorul a arătat că în minele 
din Valea Jiului mai stau încă 
nefolosite un important număr de 
mașini, că nu se desfășoară sa
tisfăcător acțiunea de calificare 
a tinerilor mineri. Sînt rezerve 
importante pentru reducerea con
tinuă a prețului de cost. Trebuie 
ca în viitor să se reducă consu
mul exagerat de material lemnos 
folosit la armare și să se treacă 
cu curaj la armarea cu fier în 
abatajele frontale. Se impune, de 
asemenea, să se folosească din 
plin capacitatea de lucru a ma
șinilor și utilajelor.

Cuvîntul 
Juliana Simon 

(Regiunea Autonomă Maghiară) 
Sînt sigură că bugetul pe anul 

1959 va contribui la întărirea eco
nomiei naționale, la îmbunătățirea 
și îmbogățirea vieții noastre — a 
spus deputata Iuliana Simon, pre
ședinta G.A.C. „23 
Ozun.

Noi colectiviștii 
noscători partidului 
tat drumul bun pe 
gem. Aș dori să arăt prin cîteva 
date rezultatele grijii părintești 
pe care ne-o poartă. Numai în 
ultimii patru ani 320 colectiviști 
din raionul nostru și-au construit 
case noi, peste 700 și-au cumpă
rat aparate de radio, aproape 
2.300 — biciclete și 1424 — mo
bilă, iar 7 colectiviști și-au cum
părat deja motociclete.

Arătîndu-și bucuria pentru fap
tul că în buget sînt prevăzute 2,9 
miliarde lei investiții în scopul 
sporirii producției agricole, vorbi
toarea a amintit vechea zicală se- 
cuiască cara spune: „Fii econom 
cu timpul și cu banul, căci cel 
care nu prețuiește banul nu merită 
nici leul". Noi vrem, a spus vor
bitoarea, ca marile investiții pre
văzute pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru înzestrarea unităților 
socialiste cu noi mașini și trac
toare, pentru cumpărarea de ani
male de rasă, pentru hidroamelio- 
rațiuni, să dea roade cît mai 
gata

Vorbitorul a arătat apoi că în 
anul viitor în ansa-mblul dezvol
tării industriale a regiunii Hune
doara, Valea Jiului va aduce o 
contribuție importantă. Conștienți 
de acest fapt minerii, dind dova
dă de înalt patriotism, s-au an
gajat să extragă peste prevede
rile planului anului viitor 77.000 
tone de cărbune, din care aproa
pe jumătate cărbune cocsificabil. 
Productivitatea muncii va crește 
cu 7 la sută și se va realiza o 
economie la prețul de cost de 11 
milioane lei.

Vorbitorul a făcut apoi unele 
observații în legătură cu prețul 
de cost ridicat al construcțiilor 
din Valea Jiului și cu executarea 
bugetului sfatului popular raional 
Petroșani. La scumpirea construc
țiilor (peste 100.000 lei cpstul u- 
nui apartament pe unele șantiere 
de construcție) au contribuit 
proasta gospodărire a șantiere
lor, aducerea de balast, var și 
alte materiale de construcție de 
la mari distanțe, fără să se folo
sească resursele existente în Va
lea Jiului. In anul viitor, cînd 
ritmul construcțiilor de locuințe 
destinate minerilor va fi și mai 
intens, colectivele întreprinderi
lor de construcții din Valea Jiu
lui s-au angajat să construiască 
apartamente bune la un preț de 
30.000—40.000 lei.

Bugetul pe anul 1959 — a spus 
în încheiere vorbitorul — este un 
buget al înfloririi economiei na
ționale, un buget al muncii paș
nice creatoare. Minerii din Valea 
Jiului se angajează, prin mine, 
să lupte pentru îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor de 
plan pe anul viitor puse în fața 
întregului popor de partid și 
vern.

deputatei
gu-

Ca urmare a politicii înțelepte a 
partidului și guvernului regiunea 
noastră s-a transformat dintr-o 
regiune înapoiată într-o regiune în 
plină dezvoltare economică. S-a 
construit și se construiesc astăzi 
în regiunea Bacău numeroase și 
importante obiective economice, iar 
ca urmare a industrializării s-au 
ridicat noi centre și orașe munci
torești. Construirea în regiunea 
noastră a unor importante unități 
ale industriei chimice ne dă posi
bilitatea să valorificăm imensele 
noastre rezerve de materii prime 
pentru această industrie.

Realizarea marilor obiective in
dustriale din regiunea Bacău, a 
spus vorbitorul, a fost și este 
posibilă numai datorită ajutorului 
deosebit de puternic și multilateral 
acordat de către Uniunea Sovieti
că prin livrările de utilaje și echi
pament industrial, documentație și 
asistență tehnică asigurată prin 
cadre cu înaltă calificare.

In anul 1959, a spus în conti
nuare vorbitorul, pentru regiunea 
Bacău se prevede pentru construc
ții și montaje o sumă cu peste 28 
la sută mai mare decît în anul 
1958. Acești bani trebuiei folosiți 
cu pricepere, cu spirit gospodă
resc și noi ne vom strădui să fa
cem acest lucru.

In continuare, deputatul Ștefan 
Boboș s-a ocupat de problema 
construcțiilor de locuințe din re
giunea Bacău subliniind măsurile 
luate pentru reducerea prețului de 
cost sub 37.000 de lei apartamen
tul. Vorbitorul a adus critici Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei, principalul beneficiar al 
construcțiilor industriale și de lo
cuințe ce se fac în regiunea Bacău, 
care a întîrziat mult termenul de

predare a documentației pentru 
unele lucrări și a alcătuit devize 
ce prevăd sume cu mult mai mar; 
față de posibilitățile reale de rea
lizare a acestor lucrări.

Vorbind despre valorificarea su
perioară a lemnului deputatul Ște
fan Boboș a repetat propunerile 
rămase fără rezultat făcute Minis
terului Construcțiilor și Materiale
lor de Construcții de a lua măsuri 
c.a marile combinate de prelucrare 
a lemnului din regiune să poată 
lucra cu întreaga lor capacitate. 
Referindu-se la problema drumu
rilor, vorbitorul a arătat că în a- 
fara lucrărilor ce se vor executa 
din fonduri bugetare, sfatul popu
lar regional și-a propus ca în a- 
nul viitor să modernizeze cel pu
țin 20 km. de drumuri numai prin 
contribuția voluntară a cetățeni
lor.

Bugetul regiunii pe anul 1959 
prezintă o creștere importantă față 
de anul trecut și va asigura dez
voltarea industriei locale și reali
zarea unor importante lucrări edi
litare și social-culturale. Fonduri
le pentru construcții de locuințe, 
bunăoară sînt în 1959 de 3,5 ori 
mai mari. Se vor construi 120 săli 
de clasă, vor lua ființă 35 cinema
tografe sătești. Vorbitorul a arătat 
că organele locale vor căuta să 
gospodărească cu grijă fondurile 
ce le au la dispoziție și vor lupta 
pentru realizarea de economii și 
depășirea veniturilor planificate. 
Sîntem hotărîți, a spus în încheie
re deputatul Ștefan Boboș, să dez
voltăm succesele obținute pînă 
acum de oamenii muncii din regiu
nea Bacău și să muncim cu toată 
energia pentru dezvoltarea econo
miei noastre, pentru construirea 
socialismului.

referit apoi la unele deficiențe 
existente în activitatea economică 
din regiune în dezvoltarea șen- 
telulut, a rentabilității unor uni
tăți industriale locale, a pescui
tului martn. Vorbitorul a criticat 
pe cercetătorii din domeniul pis
ciculturii care continuă să fie in

suficient legați de problemele pro
ducției.

In încheiere deputatul Tudose 
Vasiliu s-a declarat de acord cu 
proiectul Bugetului de Stat pro
pus pe 1959, subliniind că el 
este un buget al construcției 
pașnice, socialiste.

Cuvîntul ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei, 

Mihai Florescu

August" din

sîntem recu- 
că ne-a ară- 
care să mer-

bo-

De mare importanță pentru 
ionul nostru, a spus deputata

ra- 
____  Ju

liana Simon, este strunirea apelor 
Oltului care aduce pagube mari 
în fiecare an. Prin muncă volun
tară pentru regularizarea cursului 
Oltului vor deveni bogate, roditoa
re. 7.740 ha. de pămînt. Vom urma 
pilda țăranilor muncitori de pe 
Valea Nirajului, care în decurs de 
numai o lună au săpat peste 
100.000 m.c. pămînt pentru regu
larizarea acestui curs de apă.

In continuare vorbitoarea a ară
tat marile avantaje ale cultivării 
sfeclei ‘ " - ■ ■■
llieni, de pildă, au obținut o pro
ducție medii 
30.000 ' „ 
de 500.000 iei. Do aceea în raionul 
nostru vom măr; suprafața culti
vată cu sfeclă de zahăr de la 1.846 
ha. la circa 20.000 ha.

Ocupîndu-se de problemele dez
voltării creșterii animalelor, depu
tata a amintit că în acest an pro
ducția medie de lapte de vacă 
rajată în gospodăriile agricole 
lective 
2.000 litri față de 1.200 litri 
1957, iar numărul porcilor 
dublat. De asemenea ea a propus 
ca gospodăriilei agricole colective 
să păstreze numai un număr mic 
de cai și în locul lor să cumpere 
vaci bune de lapte.

de zahăr. Colectiviștii din

___ lie la hectar de aproape 
kg. și un venit în acest an

din raion s-a ridicat

fu- 
co- 
la 
în 

s-a

Cuvîntul deputatului 
Cornel Fulger 
(regiunea Craiova)

Tovarășul Mihai Florescu a ară
tat ca dezvoltarea cu precădere a 
principalelor ramuri ale industriei 
grele a creat condițiile dezvoltării 
rapide a întregii industrii și agri
culturi. Partidul a acordat și a- 
cordă o atenție deosebita dezvol
tării industriilor petroliferă și chi
mică. Producția realizată în anul 
1958, în raport cu anul 1938, a 

fost de 1,8 ori mai mare în indus
tria petroliferă și de 8 ori în in
dustria chimică. In vederea mă
ririi rezervii’.or industriale de țiței 
în ultimii ani s-au extins cercetă
rile geologice, acestea fiind în 
1958 de 2,u ori mai mari față de 
anul 1955, iar în 1959 vor fi 
de trei ori mai mari față de ace
lași an. Pentru creșterea rezerve
lor de țiței, forajul de explorarei va 
crește anul viitor cu 28 la sută 
față de anul 1958.

Ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei a informat deputății 
Marii Adunări Naționale asupra 
măsurilor luate de acest minister, 
în lumina Plenarei C.C. al PJW.R. 
din noiembrie, menite să asigure 
o continuă dezvoltare a industrii
lor petrolifere și chimică. Aceste 
măsuri se referă, printre altele, la 
creșterea în anul viitor față de a- 
nul 1958, a vitezelor de foraj cu 
30 la sută, reducerea prețului de 
cost al forajului — care va
duce în anul viitor, în ansamblul 
activității de foraj, economii în 
valoare de circa 250 milioane lai. 
In industria de prelucrare a țițeiu
lui sînt în curs de construcție o 
serie de instalații moderne care 
vor permite creșterea produselor 
albe obținute din petrol și ridica
rea substanțială a cifrelor octanice 
la benzină. O serie da instalații și 
procedee de prelucrare noi vor per
mite ca la o cantitate Je țiței pre
lucrată egală cu cea din 1958 să 
crească valoarea produselor cu 
peste 500 milioane lei.

Vorbitorul a prezentat apoi ma
rile perspective da dezvoltare a 
industriei chimice din țara noastră. 
Astfel, în anul viitor se prevede 
o creștere a industriei chimice de 
27,5 la sută față de realizările a- 
nului 1958. Se vor produce printre 
altele, de 2 or; mai multe îngră-

a-

Cuvînful deputatului 
Iosif Bayerle 

(regiunea Timișoara) 
Industria regiunii Timișoa- 
arătat printre altele vorbi- 
care cuprinde unități din

Tn
ra, a 
torul, 
aproape toate ramurile, planul de 
producție a fost îndeplinit, iar în 
majoritatea întreprinderilor chiar 
depășit. S-au dat peste plan, de 
exemplu, 8.000 tone de oțel și 
s-au extras cu 11.000 de tone mai 
mult minereu decît era prevăzut. 
In același timp, productivitatea 
muncii a crescut permanent în 
toate ramurile, îndeosebi la con
strucțiile de mașini, unde sarcina 
planificată a fost depășită între 
1,6 și 7,8 la sută. întreaga muncă 
desfășurată pentru ridicarea ren
tabilității întreprinderilor se poa
te vedea de asemenea din redu
cerea sistematică a prețului de 
cost. Aceasta arată, a subliniat 
deputatul I. Bayerle, că s-au fo
losit mai bine capacitățile de pro
ducție, au fost reduse consumuri
le specifice de materii prime, ma
teriale și combustibil, au fost 
puse în valoare noi rezerve inter
ne, pe baza folosirii mai largi a 
inițiativelor și propunerilor făcu
te de oamenii muncii, printre 
care și inițiativa tinerilor oțelari 
reșițeni, de economisire a meta
lului.

Referindu-se apoi la succesele 
obținute în acest an în dezvolta
rea agriculturii socialiste, vorbi
torul a arătat, printre altele, că 
— datorită întăririi economico- 
organizatorice a unităților agr:co- 
le cooperatiste, precum și muncii 
politice desfășurate la sate — 
sectorul agricol socialist cuprin
de acum 78 la sută din întreaga 
suprafață a regiunii. In vederea 
sporirii permanente a producției 
agricole au fost făcute anui ace
sta mari investiții pentru termi
narea unor importante lucrări de 
hidroameliorații, cu contribuția 
voluntară a maselor de oameni ai 
muncii, datorită cărora sînt feri
te de inundații-23.500 ha.

Dacă privim aceste realizări în 
lumina expunerii tovarășului 
Gheorghe Gheorghîu-Dej la re
centa plenară a C.C. al P.M.R., 
a arătat în continuare vorbitorul, 
noi sîntem însă mult sub posibi
litățile pe care le avem în folo
sirea resurselor și rezervelor in
terne, atît în industrie cît și în 
agricultură. Deputatul I. Ba- 
yerle a citat apoi o serie de lip
suri în activitatea economică a 
regiunii, care fac ca sporirea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost să rămînă 
sub posibilități.

In continuare vorbitorul s-a re
ferit la unele deficiențe în acti
vitatea Ministerului Industriei 
Grele. El a arătat de asemenea că 
Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții a tolerat 
fabricilor de materiale ceramice 
consumuri exagerate de combu
stibil, Ministerul Bunurilor de 
Larg Consum n-a urmărit intro
ducerea micii mecanizări.

Vorbitorul a criticat de aseme
nea unele lipsuri în activitatea 
organelor Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii în special în 
îndrumarea țărănimii spre culti
varea sfeclei de zahăr, în înze
strarea cu utilaje agricole și chi
mizarea agriculturii, în insuficien
ta grijă pentru construcțiile 
adăposturi 
G.A.S.-uri.

Oamenii 
scripția pe 
din întreaga regiune, a încheiat 
vorbitorul, sînt hotărîți ca sub 
conducerea partidului să lupte cu 
toată dîrzenia pentru realizarea 
obiectivelor puse în față în anul 
viitor, contribuind prin aceasta la 
realizarea bugetului de stat pe 
anul 1959, la înflorirea scumpei 
noastre patrii. Pentru aceasta 
votez din toată inima bugetul 
stat pe anul 1959.

pentru

muncii 
care o

de
animale în

din circum- 
reprezint cît și

eu
de

Cuvîntul deputatului 
Ștefan Boboș 
(regiunea Bacău)

Din cifrele prezentate, a spus aceasta datorită faptului 
vorbitorul, rezultă că Bugetul de bazează pe o economie 1

că
„ -. ---------  r. - ----------- trainică

£Ștâ KĂ buget excedent și și stabilă, în continuă dezvoltare,

se

După ce a subliniat că bugetul 
țării noastre, ca și bugetele tuturor 
țărilor socialiste, este un buget al 
muncii pașnice constructive, și prin 
aceasta se deosebește evident de 
bugetele statelor capitaliste, care 
alocă fonduri uriașe pentru pregă
tirile de război, vorbitorul s-a ocu
pat pe larg de valorificarea bo
gățiilor regiunii Craiova .

Producția de țiței — bogăție a 
cărei exploatare a început in anii 
puterii populare — a crescut in 

nouă1958. A lost instalată o 
slațiune de dezbenzinare pen
tru <■•■■■■ 
sondă, 
cinilor 
a C.C. 
măsuri 
plorăre să crească, costul unui me
tru forat să fie cu 30 la sută mai 
mic ca în 1958 și să se obțină 
economii de peste 3 milioane lei.

Vorbitorul a criticat Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
pentru insuficienta atenție dată fo
rajului de explorare, pentru faptul 
£ă a neglijat fondul inactiv de 
sonde și a lăsat să se irosească 
mari cantități de gaze de sondă, 
a căror valoare se ridică anual la 
cîteva milioane de lei.

Ținînd seama de faptul că regiu
nea petroliferă a Olteniei prezintă 
o structură nouă, necunoscută în
deajuns, socotim că ar fi fost ne- 
cesa ca Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei, să fi dat o a- 
tenție mai mare dotării schelelor 
petrolifere cu utilaj modern, cores
punzător condițiilor specifice de 
foraj, lucru ce ar fi evitat pierderi 
de citeva milioane.

Arătînd că în anul viitor fabri
ca „Electroputere“ va trece la pro
ducția primelor locomotive Diesel 
electrice și că reproiectarea unor 
produse va aduce prin consumul 
redus de materiale economii peste 
plan care întrec 2.450.000 le; vor
bitorul a subliniat că muncitorii 
fabricii întîmpină greutăți în rea
lizarea sarcinilor lor, deoarece Mi
nisterul Industriei Grele nu se în
grijește de respectarea planurilor

devalorificarea gazelor 
Pentru Îndeplinirea sar- 
puse de recenta plenară 
al P.M.R., au fost luate 

ca în 1959 forajul de ex-

de cooperare cu uzinele „Clement 
Goțțwald", „Metrom", „Electroa- 
parataj" și altele.

Deputatul C. Fulger a insistat 
asupra posibilităților asistente 
în regiuni pentru valorificarea 
superioară a lemnului, arătînd 
că în întreprinderile de industria
lizare a lemnului s-au luat mă
suri de lărgire a sortimentului.

Posibilitățile regiunii in acest 
domeniu vor spori prin construirea 
Complexului de industrializare a 
lemnului Preajba — Tg. Jiu. In le
gătură cu aceasta vorbitorul a cri
ticat C.Ș.P.-ul care a amînat ne
justificat pentru trimestrul 111 19*50 
darea în exploatare a fabricii de 
placaj din cadrul acestui complex. 
Deoarece utilajul din import se 
găsește în întregime pe șantier 
există posibilități ca fabrica de 
placaj să-și înceapă rodajul în oc
tombrie 1959.

Prezentînd principalele acțiuni 
pentru dezvoltarea agriculturii re
giunii în 1959, deputatul C. Ful
ger a arătat că se vor iriga încă 
13.000 ha., lucrările de hidroame- 
liorațiuni prin munca voluntară a 
țăranilor muncitori — care au 
avut anul acesta un volum de 
250.000 m.c. terasament — vor 
spori la 5 milioane m.c. terasa
ment. Pentru valorificarea nisipu
rilor zburătoare, în următorii 
cinci ani se vor planta în sectorul 
socialist — fără investiții de la 
stat — 40.000 ha. cu viță de vie. 
Vorbitorul a criticat Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii pentru 
sprijinul insuficient dat regiunii 
în extinderea culturilor de sfeclă 
de zahăr, a viticulturii și a secto
rului zootehnic.

Deputatul C. Fulger a scos în 
evidență importanța valorificării 
rezervelor materiale și financiare, 
arătînd că dintr-un studiu prelimi
nar a reieșit că în regiune se pot 
realiza în 1959 economii suplimen
tare de cirta 35.000.000 lei în în
treprinderile industriale și de circa 
28.000.000 lei în agricultură, ceea 
ce va determina creșterea acumu
lărilor pentru dezvoltarea mai ra
pidă a economiei naționale.

șăminte chimice, da 3 ori mai 
multe mase plastice, 1.000 tone de 
fire și fibre sintetice, de 2 ori mai 
multe antibiotice, va crește, de a- 
semenea, producția chimicalelor 
de bază. In anul 1959 vor intra 
în funcțiune noi capacități de pro
ducție.

După ce a enumerat principalele 
întreprinderi chimice care vor in
tra în producție anul viitor, și 
noile produse ce se vor realiza, 
vorbitorul a arătat măsurile pe 
care Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei le-a luat pentru 
grăbirea ritmului de construcție, 
ieftinirea construcțiilor și pentru 
calificarea muncitorilor care vor 
lucra în viitoarele întreprinderi.

Subliniind justețea aprecierilor 
Plenarei cu privire la posibilitatea 
măririi cifrelor din proiectul pla
nului de siat tov. M. Florescu a 
arătat că adunările ținute în în
treprinderile petrolifere și chimice 
pentru discutarea sarcinilor ce 
decurg din planul de stat pe anul 
1959 s-au desfășurat într-o atmos
feră de entuziasm și mobilizare a 
tuturor forțelor pentru realizarea 
și depășirea planurilor stabilite. In 
fiecare secție de fabricație și în
treprindere, a spus vorbitorul, s au 
descoperit noi rezerve care au dus 
la luarea unor angajamente care 
depășesc cifrele stabilite prin pla
nul de stat.

In continuare, tov. Mihai Flo
rescu a răspuns la o serie de în
trebări puse de deputați în legă
tură cu cauzele care ridică prețul 
de cost la foraj, care fac ca apro
vizionarea cu materii prime, mate
riale, utilaje, a unor întreprinderi 
să se facă încă anevoios, în legă
tură cu documentația incompletă a 
unor construcții importante, cu in
suficienta atenție pe care o acordă 
organele ministerului care se de
plasează pe teren propunerilor fă
cute de organele locale. Ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei a 
arătat că toate observațiile făcu
te de deputați în legătură cu ac
tivitatea acestui minister vor fi 
studiate cu atenție și se va trece 
de îndată la aplicarea celor mai 
indicate soluții de îndreptare a 
lipsurilor semnalate.

a cifrelor ? Grăiește viața în as
censiune. Se profilează de după ele 
marile întreprinderi chimice, răz
bat prin ele forfota marii indus
trii de mașini, gîlgîitul sondelor 
de țiței, ciocanele din abataje, 
conductele electrice care întretaie 
țara. Se străvăd prin pinza lor 
tractoarele pe șesurile țării-fecun- 
de și iucrate de țărani liberi. Su- 
rid de după cifre locuințele mun
citorești, așezămintele sanitare și 
culturale, școlile, parcurile vesele 
și luminoase. Dar maj este ceva 
ce vorbește răspicat din noul bu
get : hotărîrea nezdruncinată a 
poporului nostru de a nu se lăsa 
călcat de nimeni în picioare. Con
struim socialismul pentru noi și 
pentru generațiile viitoare.

Bugetele noi ale statelor impe
rialiste conțin și ele cifre mari, 
cifre de ordinul zecilor și zecilor 
de miliarde. Dar ce dau ele la 
iveală ? Dintr-o parte scot țevile 
tunurilor, din alta se văd rampele 
de lansat proiectile teleghidate; 
dintr-una răsună zgomotul motoa
relor avioanelor cu încărcătură a- 
tomică, din alta se aud amenin
țările da război. Deasupra acestei 
hărmălăi clipesc profiturile și su- 
praprofiturile marilor financiari, 
cavaleri siniștri ai cursei înarmă
rilor. Iar dedesubt, jos de tot ge
me șomajul, mizeria maselor, po
porul du grumazul îndoit sub jug. 
La aceasta sînt folosite miliardele 
de dolari ale imperialiștilor ame
ricani.

In continuare, vorbitorul a su
bliniat importantele realizări ob- 
ținute în domeniul culturii în cei 
11 anj de la proclamarea repu
blicii, realizări menite să satis
facă setea multiseculară de lumi
nă a poporului nostru.

Am rupt zăbranicul negru al 
neștiinței de carte de pe ochii po
porului nostru. Aveam înainte trei 
milioane de analfabeți în țară. In
tre cele două războaie mondiale 
existau 2004 biblioteci la sate, cu 
ceva paste o jumătate milion de 
volume. Revenea o bibliotecă pen
tru 6.000 de locuitori și o carte la 
22 de săteni.

La ce s-a ajuns în cei 11 ani de 
la proclamarea republicii ? S-a a- 
juns la peste 12.000 de biblioteci 
numai la sate ; la peste 13 milioa
ne volume, deci la un spor față de 
trecut în proporție de 2.312 la sută. 
In regiunea Constanța, bunăoară, 
cea mai avansată din punctul de

vedere al transformării 
a agriculturii și a vie 
exista m medie la sat —. 
teci — 3.360 de volume 
de cititori anual, reven 
medie, cîte 8 cărți citi 
soana, unii cititori ajung... 
de volume anual. Exista 
biblioteci sătești cu 24.000 
lume.

Literatura noastră clas: 
nouă, cărți artistice, științ- 
t unice sînt editate in tiraje 
hoane de exemplare care 
îndemîna maselor de citi 
tidului nostru, îndrumării' 
te din partea partidului st 
succesele literaturii noas 
nale, pe care o urăsc ci' 
dușmanii țării noastre' 
și trădătorii de toate 
simbria mai mare sai 
de la imperialiști.

Noi ne mîndrim toto 
ționalităților conlocuito. 
tria noastră li se asig 
voltare culturală n 
respectînd tradițiile și 
căreia și dîndu-le posi 
ximale de a realiza opt 
ție naționale în formă, 
în conținut, în lupta co 
tru cauza Republicii Pc 
mîne.

Niciodată cultura 
realizările culturale ; 
mîne n-au fost mai 
mai cunoscute în strl E 
te acestea n-ar fi fost 
sprijinul material susținu, 
stimularea morală, fără mui 
lămurire ideologică pe care 
sigură regimul democrat-pop

Cele 12 miliarde de lei acorc 
de noul buget pentru acțiunile so- 
cial-culturale reprezintă o trăsă
tură tipică a bugetelor din țăr 
socialiste — grija pentru bună' 
rea economică și pentru ridic 
nivelului cultural al maselo* 
oamenii de cultură, intelect 
tea devotată partidului și 
trebuie să fim conștienți că i 
fel de mijloace materiale 
realiza și crea incomparabi 
mult, cu mai puțină risipă’ 
multă economie. Aceasta 
torie și de onoare și de cc 
a noastră. Spiritul de par 
buie să se simtă, mult v 
ea pînă acum, și în spot# 
titativă și calitativă a smuA 
turale, dar și în minunea • 
celor ce muncesc, pus fa d- 
pentru cultură.

Cuvîntul deputatului 
Dumitru Mihai
(regiunea Galați)

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Catană

(regiunea Hunedoara)

Cuvîntul deputatului 
Vasiliu

Constanța)
Date fiind posibilitățile existente 
în regiune va spori considerabil 
în anul ce vine producția de grîu 
și porumb la hectar, se vor extin
de suprafețele cultivate cu sfeclă 
de zahăr la 5.800 ha. și cu floa- 
rea-soarelui la 42.300 ha., va fi 
folosit pe scară largă sistemul de 
irigare a culturilor. O atenție 
deosebită va fi acordată viticul
turii. Pînă în anul 1964 în regiu
ne șe vor planta 50.000 ha. cu vii 
nobile, obținîndu-se astfel în 
1967 peste 190.000 tone struguri 
de masă și 93.000 tone vin în va
loare totală de aproape 650 mi
lioane lei.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie a avut un larg răsu
net în rîndul colectiviștilor din 
regiune dindu-le imbold și la în
făptuirea unor importante acțiuni 
patriotice. Numai în 11 zile peste 
44.000 de colectiviști din regiune 
cu numeroase atelaje au scos din 
cariere 45.000 m.c. piatră trans- 
portînd pe șosele peste 22.000 
tone. Uamenii muncii din regiune 
participă de asemenea cu elan la 
executarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare ,. vor reda în 1959 
agriculturii 15.460 ha., care se a- 
daugă celor 20.315 ha., cîștigate 
în acest an.

Tudose
(regiunea

Datele referitoare la executarea 
bugetului pe anul 1958 și cele 
privind proiectul de buget pe 
anul 1959 m-au făcut să revăd cu 
mîndrie patriotică marile prefa
ceri care schimbă astăzi fața pa
triei noastre. Aceste transformări 
se resimt deosebit în regiunea 
Constanța care, dintr-un ținut al 
înapoierii și mizeriei in anii re
gimului burghezo-moțieresc, a 
devenit astăzi o importantă re
giune a agriculturii socialiste, 
prima în care, la îndemnul par
tidului, țărănimea muncitoare a 
desăvîrșit opera de colectivizare. 
Viața nouă a țărănimii din acea
stă parte a țării este oglindită 
de nivelul său de trai tot mai ri
dicat: 23.000 de familii de colec
tiviști și-au construit și amena
jat case, peste 19.000 familii și-au 
cumpărat aparate de radio, mo
bilă numeroase alte obiecte de 
uz casnic. In regiunea Constanța 
se produce de șase ori mai 
mult ciment, de zece ori mai 
multă energie electrică, iar pro
ducția la hectar este de peste 
două ori mai mare decît în 1938.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
laig la diferitele probleme care 
stau în centrul preocupărilor or
ganelor locale de partid și de 
stat din regiune, a tuturor oame
nilor muncii pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei locale. Deputatul Tudose Vasiliu s-a

In regiunea Hunedoara, a ară
tat printre altoie vorbitorul, oame
nii muncii au adus o contribuție de 
seamă la realizarea prevederilor 
bugetare. Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ care și-a în
deplinit planul anual de la 26 de
cembrie, a eliberat și vărsat la bu
get, în cursul trimestrului acesta, 
14 milioane de lei din fondul de 
rulment și 27 de milioane lei din 
economiile realizate prin reduce
rea prețului de cost. Preocuparea 
pentru reducerea costurilor și a 
fondului de rulment va continua în 
cursul anului 1959 cu și mai multă 
perseverență.

Combinatului siderurgic de la 
Hunedoara îi revin importante sar
cini. Din Planul și Bugetul de Stat 
pe anul 1959 sînt alocate construc
ției Hunedoarei aproape 500 milioa
ne de lei. Vor fi date în funcțiune 
aici un laminor de profile grele, 
cu o capacitate de 550.000 tone 
pe an și bateria a treia de cocs. 
Pentru îmbunătățirea indicilor ca
litativi ai agregatelor, va trebui 
să se acorde mai multă impor
tanță unor probleme tehnice ca 
pregătirea minereurilor și insufla- 
rea aerului cu umiditate constan
tă etc.

Interesele economiei naționale 
cer cît mai multă chibzuință în 
folosirea mijloacelor alocate din 
bugetul de stat dezvoltării indus
triei. Este nevoie ca numeroasele 
rezerve interne, capabile să adu
că economii și să sporească acu
mulările, să fie mai bine valori
ficate. La Combinatul siderurgic 
Hunedoara, de exemplu, reduce
rea cu numai cinci zecimi de pro
cent a coeficienților de rebut ad
mis ar da o economie de 
milioane de lei anual.

Vorbitorul a enunțat de 
nea și alte măsuri menite 
bunătățească activitatea tehnico- 
economică a Combinatului, printre 
care reducerea consumurilor spe
cifice prin îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație, sporirea preocu
pării pentru redarea subproduse
lor în circuitul economic, păstra
rea, folosirea judicioasă și recu
perarea materialului refractar, pre-
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cum și mecanizarea operațiilor 
încărcare-descărcare.

Referindu-se în continuare 
noile construcții ridicate anul 
cesta la Hunedoara, deputatul Ni-
colae Catană a criticat organele de 
resort din Ministerul Industriei 
Grele, Departamentul de arhitec
tură și urbanism din Ministerul 
Construcțiilor și 1PROMET pentru 
slaba lor preocupare în ieftinirea 
construcțiilor și urmărirea și res
pectarea termenelor de dare în fo
losință a obiectivelor prevăzute în 
plan. Vorbitorul a criticat de ase
menea Ministerul Industriei Grele 
pentru faptul că nu urmărește în
deajuns livrările de utilaje fabri
cate în unele din uzinele sale, din 
care cauză termenele contractuale 
nu sînt respectate.

Experiența arată, a subliniat 
vorbitorul, că studierea probleme
lor întreprinderii de către organele 
centrala — direct la fața locului 
și nu numai după dările de sea
mă și cifrele statistice — are un 
efect pozitiv. Astfel, verificarea 
făcută Combinatului siderurgic 
Hunedoara de către organele Mi
nisterului de Finanțe a dus la îm
bunătățirea situației economice a 
Combinatului și a contribuit la 
elaborarea măsurilor practice în 
vederea eliberării unor sume din 
fondul de rulment. Ar fi de dorit 
ca și alte organe centrale — Co
mitetul de Stat al Planificării, Co
mitetul de Muncă și Salarii etc. 
să vină în întreprinderi, să dea 
un ajutor concret la îmbunătățirea 
activității acestora. In anul viitor 
în orașul Hunedoara se vor da în 
folosință peste 600 de apartamen
te, un stadion de mare capacitate 
și o sală de spectacole cu 1.300 
de locuri.

Economia noastră garantează 
sursele de venituri capabile să a- 
sigure executarea întocmai a pre
vederilor Bugetului de Stat pe a- 
nul 1959, a încheiat vorbitorul. 
Pentru sprijinirea realizării aces
tui buget siderurgiștii hunedoreni, 
treeîndu-și în revistă forțele, s-au 
angajat să daa economiei națio
nale peste prevederile planului 
15.000 de tone de fontă, 20.000 
tone de oțel și 15.000 tone lami
nate.

Stațiunea de mașini și tractoare 
Florești, unde muncesc eu, a ară
tat vorbitorul, a contribuit anul a- 
cesta mai din plin, la întărirea e- 
conomico-organizatorică a unități
lor agricole cooperatiste pe care 
le deservește. Prin îndrumarea 
tehnică acordată, cît și prin lu
crările de bună calitate executate 
de mecanizatori, acestea au obți
nut producții superioare celor 
realizate de țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală. De exem
plu, gospodăria colectivă „Calea 
belșugului" din Cîmpineanca, a 
recoltat 3.000 kg de porumb și 
1.500 kg grîu la hectar, în timp 
ce țăranii cu gospodărie indivi
duală din comună au strîns 1.200 
kg porumb și 800—900 kg grîu la 
hectar. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Florești au depășit de asemenea 
planul de producție și au mărit 
productivitatea pe cap de munci
tor cu 92 de hantri față de anul 
trecut. Cu toate acestea, față de 
posibilități, noi mai avem încă se
rioase lipsuri. Un indice atît de 
important cum este prețul de cost 
pe hantru în loc să scadă a cres

cut anul acesta de la 118,50 le; la 
131,05 lei. Aceasta deoarece, 
afară de deficiențele noastre 
organizarea muncii, deservim 
număr foarte mare de unități a- 
gricole cooperatiste 
de teren răzlețite, 
cauză se fac multe deplasări în 
gol care firește încarcă prețul de 
cost. Noi am propus Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii să re
medieze situația, înființînd o sec
ție permanentă în raionul Panere, 
dar nu S-a luat încă nici o 
sură.

Deputatul Dumitru Mihai a 
ticat de asemenea Ministerul 
griculturii și Silviculturii pentru 
faptul că nu a dotat stațiunea cu 
un număr suficient de tractoare 

și mașini potrivit specificului vi
ticol al regiunii.

Eu nu pricep cum este cu pu
tință ca unii chiaburi din raio
nul nostru, care realizează veni
turi foarte mari de pe urma viței 
de vie, să fie impuși cu sume ex-

to 
în 

u.i

cu suprafețe 
Din această

mă-

cri*
A-

trem de mici față de v 
lor. Nu este oare cazul 
sterul Finanțelor să rev 
le dispoziții și instruc1 
care realitatea, viața, I 
fi depășite ?

Se află aici în sală I 
putat Carol Loncear ■■■■ 
în continuare vorbitorulV 
vrea să-l întreb dacă con 
Ministerului Industriei Gr 
noaște calitatea unor p 
schimb ca segmenți, pinio; 
lindri care se uzează c 
înainte de termenul preș 
care încarcă prețul de cos'.

Vorbitorul s-a ocupat a| 
problema drumurilor în r 
Focșani, arătînd o serie di 
lizări obținute în ultimii ani 
cest domeniu. Sînt sigur — 
bliniat el — că aceste realiză 
fj fost și mai mari dacă ' 
fost atrasă în acțiunea de/* 
nizare a drumurilor ț:i. 
muncitoare, care beneficiar 
primul rînd de acesta lucrări

Referindu-se la datoria d 
tului de a munci pentru an 
rea maselor la realizarea 1* 
lor de folos obștesc, vorb’.jTu 
spus: să nu așteptăm totul de 
stat, ci să chibzuim ca buni g 
podari — din bani puțini să 
cern lucruri mari — pentru în: 
rirea raioanelor și regiunilor | 
triei noastre. Posibilități ave 
In raionul nostru, de pildă, , 
reușit anul acest să ne gospoc 
rim cu propriile noastre mito? 
și să dăm înapoi cele 4 , 
ne lei ce ne fuseseră al:> ,/,• //( 
bugetul regiunii. J

Realizările de pînă acum -- ‘ 
încheiat vorbitorul — sînt cea im. 
bună dovadă că putem avea rezule 
tate și mai bune. Noi avem un 
conducător încercat — Partidul 
nostru scump — și sub L Euma- 
rea lui vom munci cu tokicărare 
pentru înflorirea scumpe: '.astre 
patrii. Proiectul de buget prezen
tat spte o fi discutat și ap-; at de 
Marea Adunare Național arată i 
grija partidului și guverne . ~:n- * 
tiu ridicarea nivelului de'.--i— 
poporului nostru mc

Cuvîntul deputafu? 
Carol Loncear

Cuvîntul deputatului 
Mihai Beniuc
(regiunea Cluj)

Se pot scrie cîntece și poeme 
fără număr despre cifrele de plan, 
despre generoasele prevederi fi
nanciare ale bugetului nou în in
dustrie, în agricultura țării, în ac
țiunile sociale și culturale. De fapt 
aceste cifre, înflorite din fapte, 
»înt ele însele un poem, pcemui

marilor realizări ce se încheagă 
cu pricepere și cu hărnicie de că
tre oamenii muncii, spre bună
stare generală, spre invincibilita
tea sociali?1, și participarea la în
tărirea păcii.

Luați bugetul nostru nou. Ce 
grăiește d.a împletirea echilibrată

adjunct al ministrului Industriei
Vorbind desp'e succesele obți

nute în 1958 în industria grea, de
putatul Carol Loncear a subliniat 
că volumul beneficiilor realizate 
peste plan se ridică la 21 milioa
ne lei. Cu toate acestea, scăderile 
obținute la cheltuielile neproducti
ve și la rebuturi față da anul 1957 
nu au atins un nivel corespun
zător.

După ce a răspuns unor pro
bleme ridicate de deputății ante
vorbitori în legătură cu activitatea 
industriei grele, tov. Carol Lon
cear s-a referit la prevederile Pro
iectului de Buget pe anul 1959, a- 
rătînd că Ministerul Industriei

Grele își va acoperi din 
proprii toate cheltuielile șN 
va contribui și la finanțarea: 
sectoare economice.

Subliniind marile progrese; 
lizate în ultimii zece ani în ir 
tria cărbunelui și minereurilc 
construcțiilor de mașini, 
tehnică și în producția de' ene, 
electrică, vorbitorul a arătat 
nul viitor se vor produc, oj' 
350.000 tone mai mult cte" 4- 
de anul 1958, cifră care :: 
angajamentelor siderurgișC -

(Continuare in paf
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Dezbaterile proiectului Bugetului de Stat al R. P. Romine pe anul 1959 o 
o

din pag. 3-a)
400.000 tone. Acea- 

-I este de aproape două 
.are decît întreaga pro- 

■>țel din anul 1938—1939. 
cinuare try. Carol Lon- 

citat o serie de greșeli și 
care s-au manifestat în di- 

ramuri ale industriei grele, 
ndustria carboniferă și mi- 
documentația geologică a 
ieori necorepunzătoare sau 
letă. Iar mecanizarea ope- 
nu s-a ridicat la nivelul 
ii utilajelor cu care mi- 
fost dotate. Armarea cu 
e beton și cu fier în loc 
trebuie să se extindă, 
-tria constructoare de 

electrotehnică s-au 
.lipsuri în ceea ce

ri-ibilitatea profilării 
„rii întreprinderilor, 

ci de noi rezerve 
introducerea tehnicii 
. lărgirea sortimente- 
îAnaJiza profundă a 
uri, pe baza indicațiilor 
h permis luarea măsu- 
jpunzătoare. In prezent 

,ară o acțiune susținută 
lizare și perfecționare a 
și utilajelor, un accent 
nîndu-se pe utilajul pe- 
gricol. Aceasta a făcut 

industriei noastre să 
și peste hotare.

se la sarcinile care 
inilor muncii din indus- 
’ în anul viitor, vorbito- 

arătat că principalul obiectiv 
stitoie creșterea cu 38 la 

față de 1958 a producției de 
<;1, ceea ce reprezintă un spor de

R la
350-400 mii tone de oțel. Mai mult 
de jumătate din această cantitate 
va ii obținută pe baza utilizării 
mai bune a cuptoarelor existen
te, restul urmînd a fi produs de 
cuptoarele care vor intra în func
țiune. Îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a agregatelor siderurgice, 
lichidarea deficiențelor în exploa
tare, reducerea consumurilor spe
cifice și îmbunătățirea calității 
produselor creează condițiile ca în 
viitorii ani să se îndeplinească ho- 
tărîrea luată la recenta consfă
tuire a siderurgiștilor de a obți
ne indici de 
realizărilor 
prietene.

Vorbitorul 
nuare cîteva 
care le va

utilizare la nivelul 
obținute în țările

a amintit în conti- 
din produsele noi pe 

realiza industria noa
stră constructoare de mașini și 
electrotehnică în anul 1959, prin
tre care cargoul de 4.500 tone, lo
comotiva Diesel—electrică, tuburi 
fluorescente, aparate de radio cu 
semiconductori. Producția de trac
toare va fi în anul viitor de 9.000 
bucăți. Pe linia ridicării nivelului 
tehnic al procesului de producție, 
se va extinde sudura automată la 
construcția navelor, vagoanelor și 
construcțiilor metalice, se vor con
strui agregate pentru echiparea 
liniilor semiautomate în fabricația 
tractoarelor, se va introduce 
metalurgia pulberilor pe scară in
dustrială etc.

Avetm datoria, a încheiat tov. 
Carol Loncear, să depunem toate 
eforturile pentru a îndeplini și de
păși sarcinile ce ne revin în sco
pul înfăptuirii bugetului, care este 
un buget al păcii și progresului.

și culturii și pentru sănătatea oa
menilor muncii.

Mă voi opri numai psupia fon
dului alocat asigurărilor sociale, 
gospodărit de sindicate, care va fi 
în 1959 cu 308 milioane mai mare 
decît realizările' din anul 1958. 
Față de 1949, bugetul asigurărilor 
-sociale pe 1959 reprezintă o creș
tere de 457,8 la sută.

Este bine să amintim că în 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc —- în anul 1939 de pildă — 
numărul celor trimiși la odihnă și 
tratament prin vechile- asigurări 
sociale era numai de 4.209 ceea ce 
reprezintă mai puțin de 1 la sută 
din numărul celor 450.000 oameni 
ai muncii care s-au odihnit ori au 
făcut tratament medical în minu
natele noastre stațiuni oalneo-cli- 
materice în anul 1958.

Succesele obținute de sindicatele 
din țara noastră în acest deceniu 
de activitate, în domeniul asigură
rilor sociale, sînt incontestabile. 
In gospodărirea fondurilor de asi-

gurări sociale au existat însă și 
serioase deficiențe datorite, pe de 
o parte, ușurinței cu care său 
recrutat cadrele ce se ocupau cu 
această activitate, iar pe de altă 
parte, lipsei de simț gospodăresc 
și de grijă pentru folosirea cît mai 
bună a fondurilor din partea unor 
elemente din cadrul Consiliului 
Central al Sindicatelor, care răs
pundeau de activitatea asigurărilor 
sociale.

Planul de stat pe 
spus în încheiere 
stabilește sarcini importante 
domeniul creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost, baza sigură a sporirii acu
mulărilor socialiste în toate ramu
rile și întreprinderile noastre so
cialiste.

Sindicatele se angajează de a 
mobiliza pe toți membrii de sin
dicat, pe toți oamenii muncii pen
tru a cunoaște temeinic sarcinile 
ce le revin din planul economic 
pe anul 1959 și pentru a descoperi 
și valorifica rezervele interne exis
tente la fiecare loc de muncă.

1959 — a 
vorbitorul — 

în

Cuvîntul deputatului 
Demostene Botez

(orașul București)

Ședințele din 29 decembrie
(Urmare din pag. l-a)

știință, artă și cultură,

Cuvîntul deputatului 
nton Moisescu, vicepreședinte 

al C.C.S.
aliza execuției Bugetului de 
pe anul 1958 și proiectul bu- 
ui pe anul 1959 supus spre 
nare și aprobare Marii Adu- 
aționale, exprimă înfrutotul 

:a politicii Partidului Mun- 
c Romîn și a guvernului, de 
ore a socialismului în țara

Tca c*3 , erea făcută de tovară- 
ban. ,<he Ghearghiu-Dej la 
12 iară a C.C. al P.M.R. 

toțte succesele mari obți- 
K torul nostru muncitor 
,/ea Partidului Munci- 

aS în lupta pentru rea- 
Aiepășirea _planuiui de 

4,58 și sînt trasate șar- 
1.cipale pentru indephni- 
,eui de stat pe anul 1959. 
a le obținute constituie un 

VrUstificată mindrie pen- 
jli muncri din patria 
'^rsducem în prezent, în- 
î iAr trimestru, întreaga 
îr°°i fontă a anului 1948; 

, c_și jumătate producția 
’■^a aceluiași an, într-un 
"^Pducția de energie o.- 

'* ,în patru lum și jumătate 
met industriei alimentare.

nerea aces ot impoi tante 
ese i contribuție însemnată 
ne. > și sindicatele, care or- 
' ,niL participarea tot mai 
r/s mai activă a maselor 

’ . e la planificarea, arga- 
9' dji conducerea economiei. 

’’-;onu menționat că în acest 
. -reo-atele au organizat mai 
,n/msfătuirile de producție și 
J_erea socialistă, pe baza o- 
Evelor principale: îmbunătăți- 

’rocesului tehnologic, utiliza- 
;onală și complectă a mași- 

. Economii de materiale și 
a Mjrime, concomitent cu îm- 

ea calității produselor, 
P’4a-< rezultat final creșterea 
r<na-ității muncii și reducerea 

•‘’iTădi de cost, factori deterni'- 
,a -în creșterea rentabilității 
a aprinderilor și sporirea acumu- 
''' or socialiste.

M bine cunoscute inițiativa o- 
.iilor de la Conibinatui side- 

■' ;ic Gh. Qheorghiu-Dej Hune- 
l-'Fra, de reducere a prețului de 
1 it pe tona de oțel; inițtotiva 
.^merilor de la Aninoasa de a 

H planul zilnic pe fiecare am, 
J;'i ^are schimb și la fiecare loc 

ftpncă; inițiativa muncitorilor 
I \J uzinele„lanoș Herbak" Cluj 

i/'ireducere a consumurilor speci- 
A.t ia materii prime, materiale 

^ftixiliare și a cheltuielilor oănești 
și realizarea celei mai bune cali
tăți ; inițiativa țesătoarelor de la 
Industria Bumbacului „B“, „Să 
creștem randamentul războaielor 
de .
și alte inițiative ale muncitorilor

„B“, 
războaielor 

țesut cu 15 la sută", precum

tehnicienilor care au dus la 
realizări economice și financare 
în valoare de zeci de milioane de 
lei.

Anul acesta sindicatele au parti
cipat mai activ la elaborarea pia- 

a- -<i!^pe anul 1959, contri- 
’, mare măsură la 

oare a numeroase. 
■Ja stabilirea unor 

■ /mai apropiate de 
.ale ale intreprinde-

Jcestea, trebuie spus 
Activității sindicatelor 

.flcă la înălțimea sa-rini* 
. .ite cerute de etapa actuală 

jstrucției socialismului în țara 
Iră. Consiliul Central ai om- 

I lor, organele și organizațiile 
ic^le nu s-au ocupat suficient 
«moașterea și aprofundarea 
jynelor economice și Fnanc'a- 

ale întreprinderilor. Multe din 
.^‘ajunsurile existente în a'.tivita- 
^a financiară a întreprinderilor 

-■teau fi înlăturate, dacă în con- 
‘uirile de producție s-ar fi dis- 

t și probleme privnd realiza- 
tonului financiar al întreprin-

"ie bine ar lucra servi-

ciile speciale de control financiar, 
nu ne putem lipsi de prețiosul 
sprijin pe care ni-1 pot da masele 
de sute de mii și milioane de oa
meni ai muncii, care, dacă le-am 
consulta regulat prin consfătuiri 
de producție unde să se dezbată 
activitatea financiară a întreprin
derii, ar putea fără nici o cheltu
ială în plus să ajute foarte mult 
la buna gospodărire a fondurilor.

Trebuie spus însă că mai sînt 
unele cadre în conducerea între
prinderilor, a sfaturilor populare 
și a ministerelor, care nu au de
venit încă destul de conștiente de 
forța și capacitatea imensă a ma
selor muncitoare în gospodărirea 
economică și financiară a între
prinderilor noastre socialiste.

O atitudine de neîngăduit a a- 
vut-o, de pildă, tov. Moisi Avram, 
directorul Transporturilor din 
Combinatul Siderurgic Hunedoara, 
care a desconsiderat camplect con
sfătuirile de producție. Pînă unde 
merge această desconsiderare se 
poate vedea în atitudinea luată de 
el atunci cînd președintele comi
tetului sindical de secție l-a infor
mat de hotărîrile luate în consfă
tuirea de producție pentru lichi
darea locațiilor de vagoane, pro
blemă care îl interesa în mod di
rect. Răspunsul brutal, boieresc, 
al tov. Moisi Avram, a fost: „Cîți 
șeii am eu aici și de cînd au a- 
juns și muncitorii să-mi dea or
dine ?“

Asemenea atitudini retrograde 
față de consfătuirile de producție, 
față de oamenii muncii care parti
cipă cu elan la organizarea și 
conducerea producției, trebuie 
combătute și lichidate cu toată fer
mitatea.

Reducerea rebuturilor va trebui 
să fie o preocupare permanentă a 
organelor administrative și sin
dicale, care trebuie să pună în 
dezbaterea consfătuirilor de pro
ducție căile și posibilitățile redu
cerii rebuturilor, cauzele care le 
provoacă și măsurile concrete teh
nica și organizatorice care să ducă 
la reducerea numărului de piese 
rebutate și la îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor.

Proiectul de buget pe anul 
1959 supus spre aprobarea Marii 
Adunări Naționale — a spus mai 
departe vorbitorul — asigură un 
avînt și mai puternic al economiei 
naționale și pe această cale creș
terea continuă a bunăstării mate
riale și culturale a oamenilor 
muncii.

In anul 1959 se prevede un vo
lum de investiții de 17,6 miliarde 
lei, cu 15 la sută mai mult decît 
în anul 1958. Astfel, se va asi
gura sporirea considerabilă a fon
durilor de bază ale industriei prin 
construirea de noi întreprinderi și 
uzine, întărirea bazei materiale 
a agriculturii socialiste, dezvolta
rea rețelei de drumuri, înzestrarea 
transporturilor cu noi mijloace.

Proiectul de buget prevede fon
duri de peste un miliard pentru 
construcții de locuințe din care 
urmează să se construias.-.ă nu
mai în 1959 un spațiu locuibil de 
peste 620:000' metri pătrați. De a- 
semenea se prevăd sume impor
tante pentru construcții soc'al-cul- 
turale.

Organizațiile sindicale vor da 
toată atenția construcțiilor de lo
cuințe și în mod deosebit con
strucției de locuințe din fondul 
întreprinderilor, preocupindu-se 
permanent de scăderea costului 
pe apartament, în așa tel incit din 
aceleași fonduri să se poată con
strui c't mai mult spațiu locativ 
pentru cei ce muncesc.

Un loc însemnat în proiectul de 
buget îl ocupă capitalul social- 
cultural, pentru care se prevăd 
peste 11,900 miliarde lei. Aceasta 
dovedește încă o dată grija deose
bită a partidului și guvernului 
nostru pentru dezvoltarea științei

Tn țările dinspre soare-apune
— unde apune nu n^mai soarele
— ar părea ciudat ca un scriitor 
să ia parte la discuția asupra 
proiectului de buget. In patria 
noastră însă scriitorul este scrii- 
tor-cetățean, participant activ la 
întregul proces de viață al po
porului său și este de datoria 
lui să cunoască această lege de 
gospodărie anuală a muncii și ro
dului muncii poporului, care este 
bugetul țării.

îmi amintesc că prin anii 1932- 
1933 bugetele țării noastre erau 
făurite sau controlate de experți 
străini. Azi țările acelor experți 
se zbat în deficitele de miliarde 
ale bugetelor proprii. Mă gîn- 
desc că ar fi poate timpul să ne 
achităm de datorie și să le ofe
rim drept model bugetul nostru.

Bugetul nostru mărturisește 
mai presus de toate nu numai 
voința noastră de pace, dar și 
încrederea și siguranța în forțele 
de apărare ale acestei păci, de 
vreme ce privim înainte cu seni
nătate desfășurarea și dezvolta
rea economiei noastre naționale. 
Rar am simțit mai concret sen
sul vechiului dicton original: 
„Cîinii latră, caravana trece".

Acest buget al nostru dă ma
selor populare încredere în vii
tor și liniștea deplină pentru a-și 
continua munca. Liniștea aceasta 
nu înseamnă însă indiferență 
față de politica de război a ță
rilor imperialiste. Conținutul 
unui buget stă mai mult în cifre 
decît în vorbe, căci acestea au 
într-o măsură mai mare darul 
sintezei. Sub cifre însă se as
cund imense realități. Astfel 91 
la sută din veniturile bugetare 
provin din sectorul socialist. A- 
ceasta nu relevă numai că sec
torul socialist a crescut, dar că 
el este productiv în așa măsură 
îneît acoperă aproape toate nece
sitățile de cheltuieli bugetare. 
Altădată veniturile din industrii 
rămîneau în buzunarul capitalis
tului, iar cele din agricultură, 
moșierilor. Statul nu avea decît 
ponoasele industriilor denumite 
„monopoluri, protecții, finanțări, 
prime".

Deputatul Demostene Botez a 
subliniat dependența economiei 
romînești din trecut față de mo
nopolurile străine și situația grea 
a clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare ca urmare a acestei 
dependențe.

Dezvoltarea industriei noastre 
nu ar fi fost cu putință dacă am 
fi rămas sub orînduire burghe
ză. Am fi continuat să importăm 
chibrituri din străinătate și străi
nii ar fi continuat să ne facă ei 
șosele, cu brațele noastre de 
muncă și cu pietrișul și nisipul 
din Ialomița.

Numai într-o orînduire socia
listă sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
s-au putut orea atît de repede 
condițiile generale de cultură și 
de energie a poporului, necesare 
pentru crearea și dezvoltarea in
dustriei.

Numai într-o orînduire socia
listă, nivelul de trai al maselor 
poate asigura industriei un larg 
și continuu debușeu intern.

Numai într-o familie de state 
socialiste cu o nouă concepție a 
relațiilor internaționale, o imen
să industrie ca acea a Uniunii 
Sovietice nu formează ca în orîn- 
duirea burgheză, o piedică ci, din 
contră, un ajutor decisiv pentru 
industrializarea țărilor din lagă
rul socialist. Nuftiai aci - 
bilă obținerea unei piețe 
altfel decît prin războaie, 
zone de influență.

Noi nu am debarcat 
vapoare cu trupe și tancuri și 
totuși tractoarele noastre ară pe 
șesul Mariței, pe malul Nilului și 
al Gangelui ca și la poalele O- 
limpului.

Importatorii de chibrituri de 
sub orînduirea burgheză fabrică 
acum, și exportă, datorită orîn- 
duirii socialiste, motoare, nave și 
utilaj petrolifer și alte produse 
industriale.

In cifrele bugetului pe 1959 — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
mintea mea adună și totalizează 
imensele cantități de muncă ce-i 
asigură realizarea : milioane și 
milioane de ore de muncă — 
viața de un an a unui popor hotă- 
rît să-și făurească temeinic o via
ță nouă și nerăbdător să o reali
zeze cît mai repede.

Am învățat de la Lenin să văd 
înainte, am învățat de la Gorki 
și romantismul socialist și roman
tismul revoluționar; și am învățat 
din experiența celor aproape 15 
ani de democrație populară că 
ceea ce și-a propus Partidul Mun
citoresc Romîn, fapt devine.

e posi- 
externe 
colonii,

nicăieri

Cuvîntul deputatului 
Stan Gheorghe 
(regiunea Ploești)

Oamenii muncii din regiunea 
Ploești au contribuit și ei la im
portantele succese pe care po
porul nostru le-a obținut în acest 
an în toate domeniile construc
ției socialiste. 117 întreprinderi 
industriale și-au îndeplinit îna
inte de termen planul anual de 

1. Planul a fost depășit 
la producția de țiței, 

benzină, uleiuri minerale, gaze de 
sondă. Pe baza reducerii prețu
lui de cost, numai la extracția 
țițeiului s-au realizat economii în 
valoare de peste 5.600.000 lei. 
Totuși aceste succese nu exprimă 
nici pe departe posibilitățile mul
tiple de creștere a producției și 
productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost în in
dustria petroliferă a regiunii.

Vorbitorul a arătat că crește
rea prețului de cost al metrului 
forat, din cauza proastei organi
zări a muncii la sonde, risipei 
nepermise de materiale și crește
rii exagerate a consumurilor spe
cifice, precum și' accidentelor teh
nice în unele întreprinderi petro
lifere, au determinat cheltuieli de 
peste 21 milioane lei, sumă cu 
care s-ar fi putut construi apro
ximativ 520 de apartamente. In 
vederea lichidării tuturor acestor 
lipsuri, în funcție de posibilită
țile existente au și fost elaborate 
o serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care vor asigura în anul 
1959 forarea peste plan a 10.000 
m., sporirea productivității mun
cii cu 1,5 la sută și reducerea 
prețului de cost cu 1 la sută.

Referindu-se la realizările ob
ținute de industria locală a regi
unii, vorbitorul a subliniat că a- 
cestea sînt încă insuficiente față 
de resursele existente. Dezvolta

rea tuturor ramurilor intfustrfei 
locale va contribui la sporirea 
veniturilor bugetului local, prin 
găsirea căilor pentru creșterea 
veniturilor proprii se vor crea 
condiții ca treptat să se ajungă 
la acoperirea tuturor cheltuielilor 
bugetare fără a mai apela la cote 
defalcate.

In continuare, vorbitorul a cri
ticat lipsurile din activitatea 
unor organe centrale care nu țin 
seama de atribuțiile lărgite ale 
sfaturilor populare cu privire la 
conducerea industriei de interes 
local,, precum și o serie de defi
ciențe de organizare în ceea ce 
privește transportul mărfurilor, 
care încarcă în mod nejustificat 
cheltuielile de circulație, propu- 
nînd ca pentru remedierea ace
stei situații întreprinderile de 
transport comerciale să treacă de 
la Ministerul Comerțului în sub
ordonarea sfaturilor populare.

In încheiere deputatul Gheor- 
ghe Stan a arătat că în planul 
de măsuri întocmit pentru reali
zarea sarcinilor ce revin regiunii 
Ploești cu privire la lichidarea 
importului de zahăr și ulei se 
prevede pentru anul 1959 orește- 
rea suprafețelor cultivate cu 
sfeclă de zahăr de la 7.000 ha. la 
11.000 ha., iar la floarea-soarelui 
de la 8.100 ha. la 22.000 ha.

Noi sîntem hotărîți. a spus în 
încheiere vorbitorul, să depunem 
toate eforturile, să mobilizăm 
toate resursele pentru a ne în
deplini cu cinstei angajamentele 
pe care le-am luat pentru anul 
1959. In munca noastră sîntem 
însuflețiți de succesele obținute 
și de avîntul cu care pooorul no
stru muncitor își construiește 
viața sa nouă.

Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoreao 
Romîn (

Nr. 12 decembrie 1958

A apărut în limba 
romînă 

numărul 1 pe 1959 
al revistei „Probleme 
ale păcii și socialis

mului*1
Tn acest numit al reviste» 

„Probleme ale păcii și socialis
mului" sînt publicate sub titlul: 
„Mărețele perspective ale con
struirii comunismului și ale în
tăririi păcii'1, articole semnate de 
Cen Iun, Janos Kădăr, Ștefan 
Jendrychowski, Max Reimann, 
Jacques Duclos, William E. 
Foster, Victorio Codovilla, Luis 
Carlos Prestes, despre proiectul 
planului de șapte ani de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. Sînt publicte de ase
menea articolele: „Apărarea 
cuceririlor democratice — con
diție a înaintării spre socia
lism", de P. Ingrao; „Tactica 
partidului și legătura cu ma
sele", de L. Bohr ; „Unele pro
bleme ale mișcării de eliberare 
din America Latină", de P. 
Reyes „Lupta poporului chi
nez împotriva elementelor de 
dreapta", de Siui Bin; „Noi 
am îndeplinit poruncile lui Karl 
Liebknecht", de W. Pieck; 
„Sub steagul internaționalis
mului proletar", de T. Dani- 
szewskl : Partidul laburist as
tăzi—politica și ideologia lui ; 
de J. Campbell.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești", conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești. Rubrica „Schimb 
de păreri" cuprinde o cronica 
consacrată discuției care a a- 
vut loc la Institutul Gramsci 
din Roma cu privire la formele 
și metodele contemporane de 
exploatare din întreprindeirile 
capitaliste.

’ La „Scrisori și note" sînt 
publicate articolele: Definitiv 
și pentru totdeauna 1 de J. Hi- 
rano; Organul marxiștilor mi
litant! din Franța, de L. N.; 
Pârtidul comunist văzut de un 
polițist de J. Gibbons.

Sumar :

EDITORIAL: Mărețe sarcini 
ale construcției socialiste,

S. PUNI, P. CIMPEANU -• 
Democrația socialista ți demo
crația burgheză.

I. IUGA: Teoria marxist-le- 
ninistă a revoluției socialiste, 
far călăuzitor al partidelor cO- 
muniste.

Prof. Gr. OBREJEANU, ing. 
Gh. TIMARIU: Pămintul, prin
cipal mijloc de producție m 
agricultură.

L. LEONTIEV: Unele pro
bleme ale teoriei economice.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII

_  Rolul conducător al Par
tidului Muncitoresc Romîn in 
construirea socialismului,

DIN MIȘCAREA MUNCITO
REASCA INTERNAȚIONALA

calda aprobare pentru politica Par
tidului Muncitoresc Romîn, care 

zia- stă la temelia tuturor succeselor 
ai poporului nostru în opera de con

struire a socialismului.
Luînd apof cuvîntul, președin

tele Alarii Adunări Naționale, to
varășul Constantin Pîrvulescu, a 
arătat că în ziua de 24 ianuarie 
1959 sa împlinesc 100 de ani de 
la Unirea țărilor Romîne, eveni
ment de mare însemnătate în is
toria poporului romin, in procesul 
de făurire a statului romin inde
pendent, in evoluția socială a pa
triei noastre.

Conform hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Aiuncitoresc 
Romin ȘÎ Consiliului de Aliniștri al 
Republicii Populare Romine, a- 
ceastă dată memorabilă va ii ani
versată în întreaga țara ca o mare 
sarbatoarei națională.

In numele Biroului Marii Adu
nări Naționale, tovarășul (constan
tin Pîrvulescu a propus ca în 
cinstea .centenarului Unirii, Aîarea 
Adunare Națională să se întru
nească în ședință festivă în ziua 
de 24 ianuarie 1959 pentru a mar
ca astfel importanța istorică a a- 
cestei aniversări și a exprima în 
numele întregului popor hotărîrea 
de a întări tot maf mult orînduirea 
democrat-populară, de a face țara 
noastră tot mai înfloritoare, do a 
apăra independența și securitatea 
patriei și de a contribui la întări
rea păcii între popoare.

Convocarea în ședință solemnă 
a Marii Adunări 
de 24 ianuarie 
bată.

Rostind apoi 
dere a sesiunii, 1 
lin Pîrvulescu, . ,
Adunări Naționale, a spus printre 
altfelet:

Lucrările sesiunii au fost rod
nice. Marea Adunare Națională a 
dezbătut pe larg și multilateral și 
a adoptat Bugetul de Stat al Re
publicii Populare Romîne pe anul 
1959.

Bugetul de Stat pe care l-am vo
tat cu toții asigură pe deplin tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de Plenara din 26-28 noiem
brie a Comitetului Central al Par
tidului Aluncitoresc Romîn cu pri
vire la planul do dezvoltare a eco
nomiei și culturii naționale pe a- 
nul 1959 și de ridicare neîncetată 
pe această bază a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Cuvîntările pe care le-ați rostit 
aci, izvorîte dintr-o cunoaștere a- 
dincă a realităților noastre socia
liste, oglindesc entuziasmul oa
menilor muncii din patria noastră 
care, uniți și solidari, urmează și 
înfătuiesc cu hotărîre politica par- 
tiduluj nostru.

Sîntem datori să folosim cu 
chibzuință fiecare leu, să realizăm 
economii, să înfăptuim planul de 
investiții pe anul 1959, să mobili
zăm prin toate mijloacele masele

de .
riști rofflîni și corespondenți 
presei străine.

în ședința de dimineață, 
continuarea discuțiilor asupi 
Proiectului de Buget al R.P. Ro
mîne pe anul 1959 au luat cuvîn
tul deputății Cornel Fulger, cir
cumscripția electorală Brăzda lui 
Novac, regiunea Craiova, Tudose 
Vasiliu, circumscripția electorală 
Babadag, regiunea Constanța, 
ministrul Industriei Petrolului și 
Chimiei ing. Mihai Florescu, de
putății Nicolae Catană, circum
scripția electorală Calan, regiu
nea Hunedoara, acad. Mihai Be- 
niuc, circumscripția electorală 
Huedin, regiunea Cluj, Mihai I. 
Dumitru, circumscripția electorală 
Gugești, regiunea Galați, Carol 
Loncear, circumscripția electorală 
Reșița, regiunea Timișoara, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, Anton Moisescu, circum
scripția electorală Corod, regiu
nea Galați, vicepreședinte al 
C.C.S., Demostene 
cumscripția 
Scînteii", 
Gheorghe 
electorală 1
Ploești.

In ședința de după-amiază au 
mai luat cuvîntul la discuții de
putății Victor Bolojan, circum
scripția electorală Derna, regiu
nea Oradea, Alexandru Senco- 
vici, circumscripția electorală 
Marghita, regiunea Oradea, ad
junct al ministrului Industriei 
Bunurilor de Consum, Gheorghe 
Rădoi, circumscripția electorală 
Prejmer, regiunea Staliri, Con« 
stantin Nistor, circumscripția 
electorală Negrești, regiunea lași 
și Alexandru Bîrlădeanu, circum
scripția electorală Iași-vest, re
giunea Iași, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Discuția generală asupra 
iectului de Buget pe anul 
a luat apoi sfîrșit.

Marea Adunare Națională a 
votat, luarea în considerare a pro
iectului de lege asupra Bugetului 
de Stat pe anul 1959.

Apoi Marea Adunare Națională, 
trecînd la vot, a adaptat Legea 
pentru aprobarea Bugetului de 
Stat pe anul 1959.

La următorul punct de pe ordi
nea de zi s-a dat cuvîntul deputa
tului Traian ionașcu, președintele 
comisiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, care a prezentat proiec
tul de lege pentru modificarea ar
ticolelor 17 și 59 din Regulamen- 
tul de funcționare a Marii Adu- ia înfăptuiiea în întregime a pre- 
nări Naționale.

Conform modificărilor aduse cei 
4 deputați, secretari ai Marii Adu
nări Naționale stat aleși prin vot 
deschis, la începutul fiecărei legis
laturi și pentru întreaga sa du
rată.

Deputății aleși ca secretari în 
sesiunea a V-a a actualei legisla
turi sînt împuterniciți să exercite gărtilui socialist, a forțelor păcii 
atribuțiile lor pînă la sfîrșitul le
gislaturii.

După citirea pe articole a pro
iectului de lege, Marea Adunare 
Națională a votat modificarea ar
ticolelor 17 și 59 din Regulamen
tul de funcționare a Marii Adu
nări Naționale.

Trecîndu-se apoi la următorul 
punct de pe ordinea de zi, s-a dat 
cuvîntul deputatului Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, care a prezen
tat proiectul de lege pentru ratifi
carea' decretelor emise de Ptez’- 
diul Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne în perioada 27 de
cembrie 1957 — 27 decembrie 
1958.

Pus la vot proiectul de lege a 
fost adoptat de Marea Adunare 
Națională.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președinte
le Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, care a vorbit despre cea 
de-a 11-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Romîne.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a trecut în revistă martie reali
zări dobîndite de poporul nostm 
muncita- în anii regimul-» de de
mocrație populară, subliniind că 
ele sînt rezultatul luptei și activi
tății pline de abnegație a oameni
lor muncii, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Vorbitorul a subliniat că po
porul nostru este ferm hotărît să 
facă totul pentru a îndeplini sar
cinile frasate de recenta plenară 
a C.C. al P.M.R. pe baza expunerii 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Cuvîntarea președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
fost subliniată în repetate rînduri 
de puternice aplauze. Deputății și 
invitații și-au manifesat îndelung

ta

discuțiilor asupra

Botez, cir- 
i electorală „Casa 

orașul București, 
Stan, circumscripția 

Pătîrlagele, regiunea

Naționale pe ziua 
1959 a fost apro-

cuvîntul de închi- 
tovarășul Constan- 
președintele Marii

Pro-
1959

vederilor bugetului.
Anul care vine va fi un an 

de noi succese tn construirea so
cialismului în patria noastră. Eco
nomia și cultura patriei noastre 
vor cunoaște o nouă înflorire, va 
crește bunăstarea celor ce mun-‘ 
cesc.

Succesele noastre vor constitui 
un aport însemnat al poporului 
nostru la întărirea continuă a la-

și progresului.
Permiteți-mi, dragi tovarăși, să 

vă felicit cu ocazia împlinirii a 11 
ani de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne și să vă adresez 
cu prilejul nouluj an, din toată ini
ma, cele mai calde urări de sănă
tate. Spor la muncă, tovarăși I

Lucrărilei celei 
a Marii Adunări 
apoj sfîrșit.

de-a V-a sesiuni 
Naționale au luat

(Agerpres)

— A 40-a aniversare a creă
rii Partidului Comunist din 
Polonia.

Patruzeci de ani de la revo
luția din Germania.

ADJOY GHOȘ: Despre ho- 
tirîrile plenarei Consiliului Na
țional al Partidului Comunist 
din India

RECENZII ȘI NOTE
FL. BALAURE, E. DOBRES- 

CU: Economia politică a socia
lismului trebuie predată in 
strinsă legătură cu practica.

PAVEL DAN : O diversiune 
ideologică : Manifestul capi
talist".

ILEANA VRANCEA: Imagi
nea eroului povestitor (Despre 
schița „Cerul începe la eta
jul 3“).

<3

a tineretului din raionul
„Tudor Vladimirescu

într-o zi de octombrie a anului 
1957 s-ău strîns pe un teren viran 
al Capitalei cîteva sute de tineri 
din raionul „Tudor Vladimirescu".

— Aici vom clădi Casa de cul- 
a tineretului din raionul nos- 
— a spus unul dintre ei.

tură 
tru,

Și chiar in aceeași zi au efec
tuat primele săpături pentru fun
dații. De atunci, aproape în fie
care zi, tinerii din acest raion or
ganizați în brigăzi de muncă pa
triotică au efectuat mii, zeci de 
mii de ore de muncă voluntară. 
Cu mult entuziasm tinerii au 
muncit la săparea fundației sau 
la amenajarea terenului, la stivui- 
rea sau transportarea materialelor 
de construcții. Prin orele de mun
că voluntară ale tineretului, pre
cum și prin inițierea unor acțiuni 
ca strîngerea fierului vechi, colec
tarea și valorificarea de maculatu
ră etc., s-a realizat o sumă de a- 
proape 300.000 lei ce au fost in
vestiți în 
La i 
tante 
mare 
raion 
buție 
marca 
țiile U-.T.M. „Flacăra Roșie1 
„I.O.R." care au mobilizat pe șan
tier un număr mare de tineri, or
ganizați în brigăzi de muncă pa
triotică. Remarcabilă a fost de a- 
semenea munca depusă la con
struirea Casei de cultură, de ti
nerii din organizațiile U.TJVl. 
„Mătasea Populară", 
Confecției", 
„I.S.P.E."

i în accasță construcție, 
realizareș acestei irrtpor* 

sume de bani cea mgi 
parte a organizațiilor din 
și-au adus o cOutri- 

de seamă. Se cuvine a re- 
în mod deosebit organiza- 

........................»“ Și

„Tehnica 
„Timpuri Noi", 

„Ilie Pintilie" Școlile 
medii 16, 17, 26 din Capitală și 
multe altele.

Utemiștii au fost întotdeauna în 
fruntea acțiunii de muncă volun
tară desfășurată pe șantierul Ca
sei de cultură. Comitetul raional 
U.T.M. a evidențiat în mod deose
bit pe utemiștii Eugen Săndulescu 
și Ion Ionescu (I.O.R.), lonete Au
relia (Tehnica Confecții), Gh. Das- 
călu (întreprinderea „Ana Ipătes- 
cu"), Al. Dumitru (întreprinderea 
„Elena Pavel"), Angela Oprea 
(Cooperativa „Sporul"), Ioana Po
pescu („Mătasea Populară") și 
mulți alții care au muncit cu mui- 
tă rîvnă la ridicarea acestui im
portant edificiu de cultură.

Duminică, într-o atmosferă cu a- 
devărat sărbătorească tinerii din 
raionul „T. Vladimirescu" au trăit 
din tot sufletul un eveniment emo
ționant : inaugurarea Casei de 
cultură. Festivitatea . a constituit o 
nouă dovadă a recunoștinței tine
retului pentru grija manifestată de 
partidul și guvernul nostru pentru 
culturalizarea maselor largi ale ti- 
nefatplui nostru., Tiherii au mulțu
mit cu acest prilej partidului pen
tru condițiile minunate oferite prin 
construirea acestei Case de cultu
ră care va -contribui efectiv la or- 

' ganizarea unei activități cultural- 
educative bogate. Casa de cultură 
este dotată cu o sală de spectaco
le cu o capacitate de peste 600 
locuri. De asemenea cuprinde un 
club pentru pionieri, o bibliotecă, 
o sală de tenis de masă, o sală 
de șah, o terasă și ring de dans. 
Vremea frumoasă din aceste zile 
îngăduie terminarea amenajării 
parcului sportiv care este compus 
dintr-un teren de fotbal, unul de 
volei, unul de baschet și o arenă 
de popice.

V. RANGA

v.

tori'

1IM
* I
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In fotografia noastră tovarășul 
Vladimirescu", felicită călduros un 
în mod deosebit la construirea 
pita lei.

Calomfirescu, prim secretar al Comitetului raional U.T.M. „Tudor 
grup de tineri de la „Flacăra Roșie" și I.O.R. care s-au evidențiat 

Casei de cultură a tineretului diin raionul Tudor Vladimirescu al Ca»
Foto: V. RANGA

ă
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Republica
Largul-larg al zărilor veștmînt, 
Faldul dimineților senine,
Munții suri cu pletele în vînt, 
îmi vorbesc, Republică, de tine
Apele-n cascadă la Bicaz 
Impînzind pe mii de serpentine
Bulgării de rouă și topaz, 
îmi vorbesc de tine, doar de tine.
Schelele ce poartă-n cîrcă zorii 
Și zidarii aburcați ciorchine 
Gata să cuprindă-n palme norii, 
îmi vorbesc de tine, doar de tine.
Trenurile spintecînd în goană 
Cușma gîrbovitelor coline 
Din Abrud spre Roșia Montană, 
îmi vorbesc de tine, doar de tine.
Bolțile de-azur, amețitoare, 
Legănînd în ele ca-n stupine 
Larma guralivelor motoare, 
îmi vorbesc de tine, doar de tine... 1

I. GEABÂU 
student

Patriei mele
Ca un isvor descătușat din munte 
Mi-e sufletul de tinerețe plin.
Aș vrea ca toți prietenii s-asculte — 
Azi vreau un cîntec patriei să-nchin. 
Nu am condei măiastru să te cînt 
Și n-am cuvinte demne slavei tale. 
Dar sînt născută pe acest pămînt, 
Lumina ta mi se așterne-n cale.
Și ochii mei privesc uimiți cununa 
Prea luminoasei tale steme
Pe care s-au brodat pe totdeauna 
Din holde și furnale — diademe.
Uzine-au răsărit în cîmpul gol 
Bătut mal ieri de vînt și sărăcie,

O nouă realizare a regimului democrat-popular:

barele complex școlar de la Bîrlad

La Bîrlad a fost inaugurat de curînd un complex școlar construit pentru învățămîntul de cultură generală. Complexul școlar se în- 
pe o suprafață de 20.000 m.p. avînd peste 800 încăperi. In fotografie: Exteriorul Complexului școlar din Bîrlad.

Biografiile noilor orașe, fa
brici fi uzine ale țării 
au începuturi care se «- 

•amână : „Pe-aici a fost cu 
fiva ani în urmă un cimp. 
n cimp la margine de oraf, un 
mp la marginea unui sat, un 
mp în mijlocul unui cimp. 
tr-o zi au venit aici oameni 
cunoscuți. Oamenii aceștia au 
nlțat o uzină. O uzină sau un 
aș, sau amîndouă deodată". 
Acolo unde s-a ridicat un 
iș și s-au deschis noi mine de 
buni, la Uricani, cu șase- 

ale ani in urmă își pășteau 
mîrlanii oile, intr-un peisaj 
ac și patriarhal, tntr-o zi au 
rit însă oamenii...
țJnde se ridică acum Bicazul 
Oneștii erau înainte sate mici 
sărace sau cîmpuri, iar unde 
înalță acum Borzeștii prive

sc sihastru și solitar stejarul 
Ștefan cel Mare, tntr-o zi 
venit aici oamenii...

icolo unde nu era decît un 
ip cu porumburi, unde bă- 
u vînturile și se învolburau 
vele ca-ntr-o pustietate, nu 
tarte de malul mării au ve- 
într-o zi oamenii și-au ridi- 
o fabrică uriașă — Năvo- 

:ii.
biografiile marilor uzine Șt 
șe socialiste ale patriei au 
eputuri simple și identice, 
tio unde nu era nimic au ne

oamenii, trimiși de partid, 
-duși de partid, au cercetat 
orejurimile și apoi au înfipt 
nădejde târnăcopul în pă- 

it, ridicînd fabrici sau uzi- 
și întemeind orașe.
.In primăvara lui 1956, rând 
turile care vedeau dinspre 

‘na Dobrogei aveau miros 
văn de pămînt răscolit de 
■toare, pe cimpul de la Nâ- 
ari a sosit intr-o zi o armată 
șase sute de tineri, cîntînd, 
steaguri și unelte. Pe fron- 
iciul unei barăci simple au 
o scîndură pe care au scris: 

ntier al tineretului" și au 
ipt apoi adine tîrnăcoapele 
cazmalele în lutul pietros, 
iceputul a fost aspru și 
nos, greu și romantic. Tova- 
•1 Ispas — comandantul ce

Din istoria sîngeroasă
a monarhiei

lor șase sute de tineri, care 
au răspuns entuziaști chemării 
organizației noastre revoluționa
re de a îndeplini cu cinste sar
cina încredințată de partid — 
privește predispus spre aduceri 
aminte uriașa fabrică, colosuri 
din cărămidă roșie, legate in
tre ele prin brațe uriașe fi 
complicate, și recunoaște duios 
fi mîndru totodată că cei care 
au săpat primii metri cubi de 
pămînt la temelia acestei fa
brici nu erau pe-atunci decît 
niște băiețandri de 15, 16, 17 
ani, veniți mai mult de la țară, 

** Despre biografia unei consirucfii socialiste și a tinerilor 
care i-au dat viată

care ieșeau atunci pentru pri
ma oară în lume.

Andrei Ion venise pe șantier 
cînd împlinise abia 15 ani și 
cînd nici nu se uscase incă bine 
cerneala pe carnetul de utemist 
pe cared primise. In sătucul 
lui de prin raionul Băneasa, 
ecourile chemării organizației 
răscoliseră inimile tinerilor. 
Intr-o seară a intrat și el la 
urma coloanei de brigadieri 
care pleca din satul lui spre 
șantier, ducind in mină o vali- 
joară.

Maria Gherghef venea însă 
la Năvodari după ce mai înain
te îi intrase în singe viața de 
șantier și construcție la Ozana- 
Cracău și Bicaz.

Vasile Pînzaru, venit tocmai 
de prin Suceava ca să constru
iască uriașa fabrică de super- 
fosjați, și-a lăsat la marginea 
șantierului bîta de cioban și, 
țjîleva ityni de zile* uluit de tot 

h».e »■
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înfipte-adînc în sol £
tine marea bogăție. g

Iar sondele
Sorb pentru

Din inimă-ți trimit a mea cîntare
Și-s fericit că te înalți spre soare.

LIGIA DUMITRESCU
tehniciană

Pe-aceste plaiuri, într-un negru an, 
Se pripășise, măre un balaur.
Purta pe cap coroana grea, de aur 
Și tron avea, ca orice suveran.
Și, mai mărunți, dar cu nimic mal 

buni, 
Ieșit-au șerpi — o droaie — să-l 

primească 
Ei se-nfruptau din glia strămoșească 
Pe care se făcuseră stăpîni.
Și cum pe vremuri fiarele vorbeau 
Norodului ei adresau sudalme... 
Rînjind, din bătucitele iui palme 
Grămezile de aur le smulgeau. 
Robea din greu mulțimea pe moșii. 
La drum ieșind ori în palat de sta, 
Balaurul tentacule avea 
Șl mistuia-ale țării bogății.
Cum de lumină vrea să se ferească, 
Fiindu-i noaptea un complice bun,
El grije-avea (hrisoavele ne-o spun) 
în țară bezna grea să dăinuiască.
Trec anii, lungi. Răbdarea-i dusă.

Gata! 
Pomi poporul fii-i ne-nfricați 
Tăiase fiarei fiecare braț, 
Și-n hău căzu coroana blestemată. 
Povestea nu-și află aici sfîrșitul 
De-atunci în soare rîd acești eroi 
Căci noaptea destrămîndu-se la noi, 
In țară se ivise răsăritul.

GRIGORE BLIDAREAN 
muncitor miner

o 
o 
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ce vedea și auzea, tăcea toată 
ziua și muncea, rugetînd fi tre- 
cînd prin simțirea lui simplă 
minunile dimprejur

Comandantul, un om solid, 
eu ochii vioi, veșnic mișcători, 
are în mintea sa istoria fiecărui 
metru cub de beton și cărămidă 
a fabricii, istoria creșterii fie
cărui om. Prin mina și inima 
sa de comunist încercat, de om 
al șantierelor socialiste, a tre
cut sufletul mai aspru sau mai 
mlădios al fiecăruia. „Odată cu 
fabrica să crească și oamenii"— 
n-a fost o lozincă, ci un țel

comunist al comuniștilor și u- 
temiștilor de pe șantier, care 
au făcut din cei șase sute 
de brigadieri, șase sute de eroi, 
care la nevoie au muncit și 
noaptea, nu s-au văitat de frig 
și zăpușeală.

în anul 1957, în perioada cea 
mai grea, cînd se lucra la be- 
toanele centralizate, pe șantier 
n-au fost șase sute de briga
dieri, ci unul singur, cu o voin
ță și o dârzenie unică. Brigada 
lui Gherghișan Petre, în care 
foștii țărani deveniseră specia
liști, au turnat betonul de la 
secția de granulare, de la fun
dație pînă la 30 de metri înăl
țime. Și cine va îndrăzni să nu 
recunoască eroismul in faptele 
de fiecare zi ale acestor briga
dieri, care mergeau cu roaba 
plină cu beton pe o scîndură 
lată de 25 de cm. la 30 de me
tri înălțime, să încerce să 
facă asta singur.

Comunista Mănoiu Anastasia de la țesătorla de mătase -„Ilie 
Pintilie" din Capitală califică pe tinerele Soare Maria și Dumitru 
Ioana la locul de muncă.

Deschiderea
Expoziției de artă plastică
sovietică

Luni dimineața a avut loc în 
sala Dalles deschiderea Expoziției 
de artă plastică sovietică.

La festivitate au participat acad. 
Atanase Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, Con
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii, 
Aurel Mălnășan și Vasile Dumi
trescu, adjuncți ai ministrului A- 
facerilor Externe, Pavel Țugui, 
șef de secție la C.C. al PJV1.R., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.U.S., ar
tiștii poporului Camil Ressu, pre
ședinte de onoare al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R. P. Romînă,

Xenofonte Ion, un pici mă
runțel cit o șchioapă, venit pe 
șantier de undeva de la țară, 
care lucra cocoțat sus pe o ma
cara la aproape 40 de m. înăl
țime și se supăra foc dacă în
cercai să te minunezi de el, a 
scos într-o zi capul din cabina 
lui și le-a strigat cu curaj unor 
străini care-l tot urmăreau.

— Ce tot vi uitați atîla la 
mine ? Ce n-ați mai văzut oa
meni ?

Cînd a coborît însă jos și-a 
aflat că printre cei care-l pri
viseră era și un ministru. Io

■ I//AT
nică Xenofonte și-a dat șapca 
pe ceafă și l-a întrebat îngrijo
rat pe un prieten :

— Oare s-o fi supărat pe 
mine, tovarășu ministru ?

Și iată că fabrica se ridica 
văzind cu ochii.

Brigadierii mai zideau și 
mai turnau încă sus betonul, 
cînd specialiștii sovietici mon
tau înăuntru complicatele uti
laje cu care se înzestra în în
tregime fabrica și care aveau să 
nască acidul sulfuric și super- 
fnsfații. Și brigadierii s-au gân
dit că cei care vor trebui să 
mânuiască pe viitor aceste uti
laje să fie tot ei constructorii, 
cei care au înălțat-o. Și au 
început atunci să învețe. A- 
proape trei sute de brigadieri 
au devenit chimiști și zidari, 
mecanici și fierari-betoniști.

Curcă Dumitru și Toma Du
mitru, care lucrau in vestita 
echipă a lui Gherghișan, au

C. Baraschi și C. Medrea, oameni 
de artă și cultură, ziariști romîni 
și străini.

Au participat A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București,, și membri ai Ambasa
dei, șefii unor misiuni diplomatice 

■ și alți membri ai corpului diplo
matic.

Acad. G. Oprescu, directorul 
Institutului de istoria artei al A- 
cademiei R.P. Romîne, a rostit 
cuvîntul de deschidere a expoziției. 

„In momentul în care arta noas
tră este expusă la Moscova, ală
turi de cea a celorlalte țări socia
liste, o importantă selecție de artă 
sovietică este prezentată la Bucu
rești, dovadă convingătoare a re- 

d lațiilor culturale frățești dintre 
Uniunea Sovietică și țara noastră. 
Expoziția prezintă publicului ro- 
minesc 300 de opere aparținînd 
unui număr de 28 de artiști care 
nu reprezintă decît o parte din cei 
pe care îi afe actualmente ca nu
me reprezentative Uniunea Sovie
tica".

A vorbit apoi V. A. Pușkariov, 
directorul Muzeului rus din Lenin
grad, însoțitorul expoziției.

„Expoziția de pictură, sculptură 
și grafică sovietică pe care o des
chidem astăzi la București, ca și 
expoziția de artă plastică a țărilor 
socialiste de la Moscova inaugu
rată recent contribuie și mai' mult 
la strîngerea legăturilor culturale 
dintre popoarele noastre. Scopul 
prezentei expoziții este nu numai 
să facă cunoscut poporului romîn 
operele artiștilor sovietici — pic
tori, sculptori și graficieni — care 
lucrează în cele mai diferite ge
nuri și să înfățișeze varietatea 
creațiilor lor, dar ea tinde să o- 
glindească limpede drumul dez
voltării artei sovietice, drumul de 
consolidare a principiilor realismu
lui socialist".

Asistența a vizitat apoi expozi
ția.

devenit operatori chimiști. 
Pasă-mi-te, fii de țărani, care 
veniseră pe șantier cu valiză de 
lemn, cu patru clase elementare 
și cu un carnet de V.T.M. in 
buzunarul de pe dedesubt, au 
învățat și au devenit chimiști, 
adică cei care se pricep să facă 
in ziua de azi din gaze și lichide 
materii rezistente ca oțelul și 
îngrășăminte care fac ogorul 
gras ca untul.

Oamenii au crescut pe șan
tier. Vasile Pînzaru, fos
tul cioban din Suceava, mu- 

tulac și sălbatec joacă acum 
șah la club, s-a îndrăgostit de 
literatură și citește pe ruptele, 
iar la adunări vorbește despre 
prețul de cost al betonului cu o 
competență care nu mai amin
tește prin nimic de vechile lui 
îndeletniciri. Puțini sînt ca el 
pe șantier ca să cunoască atît 
de bine istoria și eroii ute- 
ceului.

In toamna acestui an pe șan
tier a mai venit o nouă gene
rație de brigadieri—40 de tineri 
de pe șantierul tinerelului de 
la Ezer. Le-a pătruns și lor în 
singe și în suflet șantierul, via
ța de brigadier, și-au venit după 
Ispas, comandantul lor. Fabrica 
se apropie de terminare com
plectă. (Linia de acid sulfuric 
a fost dată în folosință încă 
din luna octombrie). Acum 
se lucrează la finisări. Agricul
tura sucialistă a țării in plină 
dezvoltare va primi în fiecare 
an 150.000 de tone de îngră
șăminte chimice, ceea ce în
seamnă mii de tone de grâu și 
porumb, de unt, carne și lapte 
in plus.

Brigadierii vor raporta parti
dului cu mîndrie că sarcina în
credințată a fost îndeplinită. 
Și apoi? Vor pleca acasă? Co
mandantul zîmbește.

— Mergem să construim 
Combinatul de celuloză.

Brigadierii construiesc mai 
departe, tși construiesc viitorul 
cu propriile lor mâini vinjoa- 
se, cu conștiința că fiecare 
construcție e dăruită patriei 
socialiste, ca un cîntei din 
inimă.

ION BAIEȘU

In micul port dunărean, Turnu- 
Severin, cobora într-o zi de mai, 
un tînăr ofițer prusac. Junele îm
brăcat într-o uniformă roasă, cu 
âcuă geamantane ponosite în 
mîini, primit cu temenele de re
prezentanții potentaților romîni 
era prințul Carol, von Hohenzol- 
lern-Sigmaringen întemeietorul 
crudei și rapacei dinastii care a 
jecmănit această țară vreme de 81 
de ani. Cine l-a voit domn peste 
principate ? Burghezo-moșierimea 
doritoare de a avea pentru intere
sele sale, un domn străin gata să 
închidă ochii la afacerile ei, dacă 
și aceasta la rîndu-i lăsa pleoape
le în jos în fața matrapazlîcurilor 
regale. In schimb poporul i-a fă
cut prințului o primire „triumfală". 
Presa burgheză, a fost nevoită să 
menționeze primirea ostilă, de care 
s-a bucurat noul și nedoritul dom
nitor.

„Să-și amintească Majestatea 
Sa, că țăranii în care a ordonat 

să tragă azi (e vorba de răscoala 
din 1888 n.r.) l-au primit cu un 
imens huidio, scos din piepturile 
lor de oameni obidiți, de-a lungul 
drumului urmat de princiarul alai". 
(Gh. Panu, „Lupta" 1416/1888).

Cu un imens huideo I Tînărul 
prinț și-a astupat urechile, a scrîș- 
nit din dinți și pus pe căpătuială 
și-a zis că pentru atingerea acestui 
scop nu trebuie să-l intereseze nici 
ce vrea, nici ce gîndește, nici ce 
idealuri are poporul pe care-l ju
poaie. Important e să aibă curteni 
servili și schimburi asigurate de 
guvernanți gata să șteargă cu 
poalele hained scările palatului. Și 
„slavă domnului" timp de 8 dece
nii dinastia a lucrat mînă în mînă, 
în strînsă cîrdășie cu burghezia și 
moșierimea romînă, a strîns averi, 
ajutată de aceste slugi, a ucis și 
a batjocorit (jii poporului romîn în 
hoțească frăție cu „elita".

Cu ajutorul complicilor săi întru- 
jaf și crime Carol devine în scur
tă vreme cel mai bogat om din 
țară, cămătar odios, moșier șef, in
dustriaș de frunte, omul cu o listă 
civilă imensă, asasinul cu cele 
mai puține scrupule, cel mai dibaci 
jefuitor al poporului. Al. Beldiman 
socotește într-un articol publicat 
în „Adevărul" că veniturile fami
liei regale sînt de circa 260.000.000 
franci aur. Raportînd aceste veni
turi ale unei dinastii nepoftite la 
nevoile de atunci ale țării, Beldi
man aprecia că din acești bani 
se puteau realiza următoarele „ba
gatele": împropietărirea tuturor 
țăranilor ceea ce făcea 140.000.000 
franci aur; construirea a 600 școli 
noi; înființarea a 3.000 biblioteci 
sătești, a 150 atenee populare și a 
două universități; înființarea a 600 
de ferme model cu personal de stat ț 
înzestrarea școlilor existente cu 
noi materiale și organizarea labo
ratoarelor pentru studenți; elec
trificarea a patru județe etc.

Această imensă avere a fost 
realizată numai în trei decenii de 
domnie. Adăugați restul de cinci 
decenii în care metodele de jaf 
s-au perfecționat, în care caraca
tița regală și-a întins tentaculele 
în toate domeniile vieții economice, 
cinci decenii în care n-a fost afa
cere nouă încheiată, contracte one
roase defavorabile statului și finan
țelor sale, industrii înființate fără 
prezența regelui. Aceasta explică 
circulația largă de care s-a bucurat 
parodia imnului regal care s-a 
născut încă în primii ani ai dom
niei lui Carol 1, după afacerea 
Strassberg, după înghițirea între
prinderilor de pe Valea Prahovei:

Trăiască regele / în brînză și 
postav / De aur iubitor / Și jefui
tor de țară / Fie bun / Excelent cea- 
prazar / Fie în veci / Norocos cămă
tar / O doamne sfinte / Ceresc pă
rinte / Susține cu fală / Taraba re
gală / Trăiască tronul lui / Cît ține 
apa în ciur / Gescheftmacher vestit/ 
Cu mare falnic nume / Fie bun / 
Fabricant șj isteț / Fie în veci / 
Iscusit precupeț / “. (Versiune pu
blicată în „Adevărul" din 10 mai 
1888, sub semnătura Rion).

Singura preocupare a dinastiei 
a fost să acumuleze averi. Pentru 
aceasta nu s-a dat înlături de la 
nimic. Timp de opt decenii ea a 
rămas complect străină de aspira
țiile poporului, n-a pregetat să 
tragă în muncitori și țărani atunci 
cînd aceștia se revoltau împotriva 
asupririi burghezo-moșierești, n-a 
pregetat să arunce în război po
porul oridecîte ori a putut să tragă 
profituri, nu s-a sfiit să vîndă a- 
vuțiile monopolurilor și intereselor 
străine.

Că monarhia a rămas departe 
de gîndurile și simțămintele po
porului o atestează însuși Carol I. 
Intr-o scrisoare adresată Kaizeru- 
lui Wilhelm I, Carol spunea: ,,In 
Romînia, mă simt departe de 
scumpa și vechea mea patrie ger
mană și sentimentele mele vor 
fi pururea alături de drapelul ne
gru și roșu". Iar într-o scrisoare 
către Auerbach menționa: „Iubi
rea patriei mele natale, mi-a îm
piedicat inima să iubesc țara ro- 

La Brăila se construiește un combinat pentru industrializarea stufului. In fotografie: Vedere oaw 
tlală a fabricii de cartoane.

tnînească... Experiența făcută pe 
tron mă face să văd că Romînia 
nu are un viitor, ea nu se poate 
acomoda cu ideile occidentale de 
guvernămint". Carol nu putea as
cunde rezistența opusă de poporul 
romîn față de tendința monarho 
burgheziei de a vinde țara mono
polurilor germane și mai apoi ce
lor anglo-americane. Numai-că el 

folosea un limbaj alambicat, re
zistența poporului și lupta pentru 
cuceriri politice democrate, numin- 
du-se la el... neacomodare. De a- 
ceastâ neacomodare se văita și 
Ferdinand care, prinț moștenitor, 
senator, ofițer romîn, participa ca 
ofițer prusac, la manevrele impe
riale și care, mai tîrziu, își plasa 
acțiunile în străinătate. Tot de 
„neacomodare" cu poporul romîn 
vorbea și Carol 11 care, temîn- 
du-se de răfuiala ce se întreve
dea, căra peste noapte avuții, 
valuta, bunuri de tezaur și 
comori culturale depozitîndu-le în 
Elveția și Statele Unite.

Burghezia crea legende peste 
legende, muiate în .siropul de tran
dafir, despre Carol 1.

Iată însă se spunea în editoria
lul „Adevărului" din 10 mai 1892.

„In acest suveran nu găsești 
nici un avînt nobil, nici o idee 
generoasă. Nu zărești decît egois
mul cel ma| respingător, primează 
interesul său personal. Să mi se 
arate în cursul acestor 26 de ani 
de domnie o școală, sau un spital, 
sau un azil fondat de Carol I. ca 
semn pentru generațiile viitoare, 
de recunoștință pentru acest po
por, care a făcut dintr-un ofițer 
obscur, un rege cu o listă civilă 
de 4.000.000 franci aur".

Regele, fie că s-a chemat 
Carol J, Ferdinand, Carol II 
sau Mihai, n-a pierdut nici un pri
lej de a ordona să se tragă în 
muncitori și țărani, cînd aceștia 
ceruseră să li se facă dreptate. 
Carol I și-a spălat mîinile în sîn- 
gele țăranilor răsculați în 1888, 
1894 și în 1907 în sîngele ostași
lor secerați de gloanțe și holeră 
în războiul imperialist balcanic.

Ferdinand are pe conștiință su
tele de mii de țărani morți în pri
mul război mondial pentru intere
sele imperialiștilor și sîngele mun
citorilor greviști din anii 1918— 
1922. Carol II, nașul fascismului, 
a aruncat în închisori pe cei mai 
buni fii aj poporului și a ordonat 
să se tragă în eroicii luptători ce
feriști și petroliști din februa
rie 1933 Mihai I. partizan legio
nar („Sire, dă-mj voe să te salut 
smerit ca pe unul din bravii noștri 
legionari" '.. Z. Codreanu „Buna 
Vestire" 9. XII. 1940), a fost co- 
părtâș cu Antonescu în pornirea 
războiului antisovietic.

Monarhia a adus poporului mi
zerie și sărăcie. Oamenii trăiau, 
așa cum reese dintr-o anchetă fă
cută de cîțiva medici la Giurgiu, 
Azuga și Comănești și publicată 
în „Calendarul Muncii" :

„Lucrul muncitorilor începe la 
5 dimineața și sfîrșește la 9 seara 
cu cite o jumătate oră repaus. 
Copiii sînt forțați să intre 
în fabrică, unde lucrează a- 
lături de părinții lor, de la vîrsta 
de 9 ani. Munca e grea și nesă
nătoasă și nici nu o poate face".

După primul război mondial, 
cînd influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a dat un 
impuls mișcării revoluționare din 
țara noastră s-a accentuat opozi
ția poporului romîn față de dinas
tie. Din acest moment lupta 
dintre monarhie și proletariat devi
ne și mai deschisă și deosebit de 
ascuțită. Regele Ferdinand intro
duce cea mai severă cenzură în 
presă, interzice Partidul Comu
nist, înăbușă In sînge grevele 
muncitorești. Partidul care duce 
deschis și fără compromisuri 
lupta împotriva monarhiei, care 
demască prin presa ilegală cri
mele monarhiei, care mobilizează 
poporul la lupta împotriva monar
hiei și a politicii ei odioase, a fost 
Partidul Comunist Romîn.

Iată ce spune „Socialistul" din 
22. II. 1922:

„Și în timp ce rîurile de șampa
nie vor curge în palatul regesc, 
la cîteva mii de metri de palatul 
regal în cele trei țarcuri bune pen
tru vite, din închisoarea militară 
200 de oameni sînt mai departe 
ținuți și chinuiți sub amenințarea 
morții. (este vorba de cei impli
cați în procesul din Dealul Spirei 
n.r.). 200 de oameni fără nici 
o vină, dar care au up pă
cat mai grav, păcatul că au 
gindit altfel decît stăpînitorii, că 
au crezut într-un ideal, suferă ur
mările dureroase ale grevei foa
mei, ale lanțurilor și celulei. în 
timp ce în aer va pluti bucuria 
nunții, (nunta uneia din multele 
prințese ale neamului Hohenzol- 

lern, n.r.) în mahalele Capitalei, în 
colțurile cele mai îndepărtate ale 
provinciei, în întreaga țară, sute 
și mii de perechi își pling încă 
părinții, soții și copiii care zac în 
fundul Nistrului, în ocnele Romî- 

niei Mari, supraveghiați cu baio
nete în țarcurile justiției militare".

Urcarea pe tron a lui Carol II, 
a însemnat un pas înainte spre 
fascizarea țării, iar pentru mo
narhie instaurarea unei perioade 
de jaf metodic și rapid. Partidul 
Comunist, demască consecvent ma
nevrele dinastiei și ale burghe
ziei, îndreptate spre gîtuirea ul
timelor rămășițe ale libertăților 
democratice cheamă poporul la 
lupta împotriva regimului putred 
și criminal, împotriva monarhiei.

lată cîteva fragmente dintr-o 
broșură editată de Partidul Co
munist Romîn în iunie 1935 și 
care trece în revistă cinci ani de 
domnie carlistă :

„In aceea zi, complotul cîtorva 
militari aventurieri și al șefilor 
partidului național-țărănesc, in 
frunte cu Maniu, împinși de gra
ba pregătirii unui război contra 
Sovietelor, a adus în țară pe as
cuns și a așezat pe tron prin sur
prindere pe dușmanul de moarte 
al poporului romîn, sbirul națio
nalităților subjugate din Rominia, 
marele capitalist, om de afaceri și 
moșier, căpetănia fascismului ro
mîn, matadorul ațîțărilor războini
ce contrarevoluționare — Carol al 
Il-lea de Hohenzollern.

Capitaliștii și moșierii din Ro
mînia s-au strîns repede în jurul 
tînărului șef al monarhiei. Toate 
partidele burgheze au înțeles ros
tul monarhului ca fiind un in
strument și conducător al fasci
zării țării, ca mască a propriilor 
lor uneltiri reacționare și ca un 
campion consecvent al cruciadei 
antisovietice.

Singur Partidul Comunist a dat 
alarma în 1930 și n-a încetat să 
demaște rolul sugătorului de sin
ge de pe tron, al fascistului răz
boinic hohenzollernesc. Partidul co
munist a avut dreptate.

Reprezentant demn al finanței 
romîne, Carol și-a garnisit mai în- 
tîi propriul buget. In perioada de 
negrăită mizerie a celor cinci ani 
de domnie a lui, ei a știut, cu fa
milia sa, să sugă anual peste un 
miliard de lei din bugetul țării și 
să patroneze jaful dezmățat prin 
care capitalul financiar și boieri
mea vor să iasă din criză.

Astfel anii 1930—1935 au fost 
ani de jale și foame pentru țără
nime, de dezastrul al micului ne
gustor, gospodar, meseriaș, de dis
trugere a funcționarului, învățăto
rului, intelectualului, studentului, 
de griji și nevoi pentru tinăru) ofi
țer și reangajat, de foame și du
rere pentru soldat.

1930—1935 ani de șomaj, furt 
de salarii, concedieri și mizerie 
pentru muncitori.

Ani de suferiență cumplită pen
tru naționalitățile subjugate. Ani 
de scumpete și nevoie pentru toți. 
Ani de veșnică amenințare și pre
gătire războinică.

Toate aceste groaznice isprăvi 
ale regimului nu s-au produs fără 
rezistența dirză din partea mase
lor populare. Și de aceea anii a- 
ceștia au devenit și ani de teroa
re, temniță, stare de asediu, de 
torturi inchizitoriale, de gituire a 
libertăților cetățenești.

Regele și-a inaugurat «cavita
tea prin lovituri (iorga — Argen- 
toianu) contra resturilor democra
ției parlamentare, prim concentia- 
rea elementelor reacționare din 
partidul burghez (George Brătia- 
nu, grupa Vaida). El susține 
garda de fier, el a patronat asa
sinarea lui Duca, el ține la foc 
„cazanul satanei", adică amenin
țarea continuă a gheenei fasciste 
contra poporului muncitor. F.| a 
organizat cu șefii națtonal țără- 
niști baia de sînge de la Grivița.

Sub „înaltul" lui patronaj s-au 
desfășurat dezgustătoarele ațîțărl 
războinice contra Uniunii Sovieti
ce, pentru care masele au plătit 
miliarde „Skodei". El complotea
ză azi zilnic cu căpeteniile ceie 
mai reacționare și imperialiste ale 
burgheziei romîne pentru scTniba- 
rea fascistă a constituției, pentru 
înscăunarea fățișă a dictaturii mi
litare fasefete sîngeroase, pentru 
stoarcerea cu forța a datoriilor și 
dărilor, pentru expropierea țărăni
mii muncitoare și a păturilor mij
locii în folosul finanței romîne, 

pentru stoarcerea ptnă la măduvă a 
muncitorilor, salariaților, pensiona
rilor sub semnul Însănătoșirii fi
nanțelor publice, private și re
gale".

Această severă judecată a dom
niei carliste, dezvăluie întreaga 
mîrșăvie a monarhiei. Ea a fost 
întotdeauna o frînă în' calea dez
voltării democratice a Romîn iei, 
un bastion a! celui mai crunt reac
ționarism, clică pornită pe jaf și 
căpătuială.

Acestui cuib de viespi poporul 
sub conducerea partidului i-a pus 
capăt cu 11 ani în urmă eliberîn- 
du-se pentru totdeauna de ticăloa- 
șa instituție, pășind pe calea mă
reței opere de construire a socia
lismului.

AL. GIRNEAȚA



Perspectivele sumbre ale noului an în țările capitaliste
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pe umerii poporului francez
Noi poveri financiare și economice

PARIS 29 (Agerpres). — In 
seara de 28 decembrie, șeful gu
vernului francez, De Gaulle, și 
ministrul Finanțelor și al Econo
miei, Pinay, au rostit la posturile 
de radio și televiziune, cuvîntări 
în care au încercat să jiistifice 
măsurile financiare și economice 
ale guvernului, care aruncă noi 
poveri ,pe umerii poporului fran
cez. După cum s-a mai anunțat, 
aceste măsuri sînt în legătură cu 
întocmirea bugetului de stat pe 
anul 1959, care se caracterizează 
printr-o creștere considerabilă a 
cheltuielilor și,, în primul rînd a 
cheltuielilor militare, care în mod 
oficial se ridică la suma de 
1562,3 miliarde franci (față de 
1326 miliarde franci în 1958) șl 
reprezintă 25 la sută din chel
tuielile bugetare. Aceste cheltu
ieli au fost sporite în primul 
rînd datorită continuării războiu
lui din Algeria ~jși a politicii 
cursei înarmării, >•>$'

In cuvîntarea sa Pe Gaulle a datorii și lipsită de credite. De 
prezentat un tablou 'sumbru al Gaulle a declarat că guvernul a 
situației financiare și economice fost nevoit să efectueze devalori- 
a Franței. El nu a arătat însă că zarea. Mai mult decît atît, el a 
adevărata cauză a acestor greu- ’ fost nevoit de asemenea să spo-

Ascuțirea contradicțiilor 
economice dintre țările 

occidentale

tați o constituie povara excesivă 
a războiului colonial.

De Gaulle a declarat în conti
nuare că a hotărît „să facă or
dine" și s-a folosit în acest scop 
de bugetul de stat pe 1959. El a 
recunoscut că în urma noii poli
tici economice și financiare „o 
anumită perioadă de timp țara va 
trebui să treacă prin încercări" 
întrucît guvernul a hotărît să in
troducă noi impozite, să sporeas
că unele tarife și prețuri, să anu
leze ajutoarele de stat, să reducă 
cheltuielile statului pentru asigu
rările sociale.

Referindu-se la devalorizare și 
la viitoarea reformă financiară 
De Gaulle a arătat că Franța 
se află într-o situație defavo
rabilă față de alte țări, nea- 
vînd posibilitate să importe și să 
exporte o cantitate suficientă de 

■mărfuri și fiind împovărată de

rească pînă la 90 la sută cota 
mărfurilor de import scutite de 
restricțiile vamale, renunțînd ast
fel la tradiționala politică pro- 
tecționistă care apără împotriva 
concurenței străine întreprinderi
le mici care acum sînt sortite fa
limentului.
Ministrul Finanțelor și al Econo

miei, Pinay, a vorbit mai în a- 
mănunt aproximativ despre ace
leași motive care au determinat 
politica guvernului.

In cuvîntările lor De Gaulle și 
Pinay au recunoscut de fapt că 
s-a propus din nou poporului 
francez să plătească pentru răz
boiul colonial din Algeria, pentru 
participarea Franței la grupările 
militare și economice care pun 
pe primul plan țelurile imperia
lismului american și nu țin sea
ma de interesele naționale ale 
țării.

Libertate luptătorilor greci 
pentru democrație și pace
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS: Comitetul organizațiilor de 

tineret din U.R.S.S. a dat publicității următoarea declarație :
Tineretul sovietic a luat cunoștință cu adîncă indignare că în ulti

mul timp în Grecia sînt arestați și trimiși fără judecată în lagăre 
de concentrare numeroși conducători ai Organizației de tineret a 
Uniunii democrate de stînga (E.D.A.). Printre cei arestați sînt Solo- 
mos, Despot'ldis, Țimbuchidis, Patatis și alți activiști ai acestei orga
nizații.

Arestarea unor membri ai Organizației de tineret a EP.A. demon
strează intenția cercurilor conducătoare din Grecia de a lovi prin 

teroare această organizație democratică care luptă pentru pace, pen
tru drepturile vitale ale tineretului grec.

Asigurările conducătorilor greci că aceste arestări și deportări sînt 
efectuate în interesul „apărării democrației" sînt întrutotul fățarnice, 
deoarece samavolnicia polițienească este incompatibilă cu democra
ta. Arestarea unor membri ai Organizației de tineret a E.D.A. este 
o continuare a campaniei polițienești duse împotriva cetățen’llor pro
gresiști din Grecia, în cursul căreia a fost arestat de curînd cunos
cutul democrat și luptător pentru pace Manolis Glezos, erou național 
al Greciei.

' In numele întregului tineret sovietic, Comitetul organizațiilor de 
tineret din U.R.S.S. protestează cu hotărâre împotriva terorii poliție
nești din Grecia și cere eliberarea imediată a democraților greci.

Acțiunile hotărite ale tuturor oamenilor de bună credință au sal
vat viața patriotei algeriene Djamila Buhired și a studentei iorda- 
niene, Nad a Es-Salti. Mișcarea de protest și solidaritatea tineretului 
din lumea întreagă vor aduce libertate lui Manolis Glezos, Solomos, 
Despotidis, Țimbuchidis, Patatis și prietenilor lor.

Libertate luptătorilor greci pentru pace 1
COMITETUL ORGANIZAȚIILOR DE TINERET DIN U.R.S.S.

Guvernul Batista in derută

LONDRA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zilei de 
27 decembrie, Ministerul de Fi
nanțe al Angliei a anunțat că de 
la 29 decembrie se introduce con
vertibilitatea lirei sterline în do
lari pentru toate persoanele domi
ciliate în afara zonei lirei sterli
ne. Această măsură a guvernului 
englez a urmat devalorizării fran
cului francez, introducerii conver
tibilității valutelor celorlalte țări și dolari, scrie 
membre ale „pieței comune".

In comentariile lor observatorii 
ziarelor engleze subliniază legă
tura dintre aceste măsuri și intra
rea în vigoare la 1 ianuarie 1959 
a acordului cu privire la „piața 
comună" și nu-și ascund temerea 
că aceste măsuri vor duce la o 
și mai mare ascuțire a contradic
țiilor economice dintre țăriie Euro
pei occidentale. In această ord;ne 
de idei se menționează recentul e- 
șec al tratativelor în problema 
creării așa-nurpitei „zone a comer
țului liber" între Anglia, țările 
membre ale „pieței comune" ,și ce
lelalte state Care fac. parte din 
Organizația de colaborare ecorio- 
mică europeană.; . ; - . ■

' Multe comentarii ale . ziarelor 
engleze au accente pesimiste. A- 
ceste comentarii subliniază că ho- 
tărîrea guvernului englez cu privi
re la convertibilitatea parțială a 
lirei sterline este o măsură foarte 
riscantă deoarece ea înseamnă că 
Anglia se obligă să achite străini
lor valoarea lirei sterline în aur 
sau în dolari. „Anglia nu dispune 
însă de suficiente rezerve de aur 

„Reynold’s News". 
După O scurtă perioadă de pros
peritate care va urma convertibili
tății se prea poate ca, așa cum s-a 
îniîmplat după anul 1925, tendin
ța de a se evita epuizarea rezer
velor de aur să determine crește
rea șomajului și depresiunea".

In același spirit s-a exprimat și 
Gaitskell, liderul partidului labu
rist, care prevede în legătură cu 
măsura financiară a guvernului 
englez accentuarea restricțiilor și 
în special limitarea creditelor, 
ceea ce va agrava situația folo
sirii brațelor de muncă și va în
greuna și'mai mult extinderea 

s producției industriale.

CAIRO 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a anun
țat. în seara zilei de 27 decem
brie la Cairo s-a semnat acordul 
cu privire la acordarea de ajutor 
economic și tehnic de către 
Uniunea Sovietică Republicii Ara
be Unite pentru construirea pri
mei etape a barajului de la 
Assuar.

Acordul prevede că guvernul 
U.R.S.S., prapunîndu-și să spriji
ne dezvoltarea economică a 
R.A.U. și mergînd în întîmpina- 
rea dorințelor guvernului R.A.U.. 
va colabora cu guvernul R.A.U. 
în construirea primei etape a ba
rajului de la Assuan.

Guvernul sovietic va asigura 
livrarea în R.A.U. a mașinilor, 
utilajului și mecanismelor, pre
cum și a materialelor de care 
R.A.U. duce lipsă și trimiterea 
numărului necesar de specialiști 
și tehnicieni pentru conducerea 
tehnică a lucrărilor de construire 
a barajului.

Pentru plata cheltuielilor orga
nizațiilor sovietice legate de rea
lizarea obligațiilor de mai sus. 
guvernul U.R.S.S. va pune la 
dispoziția guvernului R.A.U. un 
credit pe termen lung în sumă 
de 400 milioane ruble în condiții 
avantajoase, acest credit urmînd 
să fie amortizat prin livrări de 
mărfuri către Uniunea Sovietică.

ir
MOSCOVA 29 f Agerpres). — 

TASS transmite: Scriitorul Niko
lai Tihonov, președintele Comite
tului Sovietic pentru Apărarea 
Păcii, a făcut o declarație în care 
califică arestarea patriotului grec 
Manolis Glezos drept „o încălcare 
nemaiauzită a tuturor normelor le
galității".

Primejdia mortală care amenin
ță pe Manolis Glezos, subliniază 
Tihonov, nu poate să nu mobilize
ze pe toți oamenii cinstiți din 
lume, pe toți acei care nu pot să 
nu fie indignați de actul de con- 
strîngere comis împotriva unuia 
din cei mai buni fii ai eroicului 
popor grec.

Manolis Glezos, 
Tihonov, trebuie să 
rîndurile poporului 
aparține, pentru a 
și-a riscat nu odată

subliniază N. 
se întoarcă în 
său, căruia îi 
cărui libertate 
viața.

★

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Biroul organi
zatoric al Uniunii ziariștilor din 
U.R.S.S. a publicat o declarație 
de protest împotriva arestării lui 
Manolis Glezos și a altor demo
crat! greci.

Arestarea lui Manolis Glezos și 
a altor patrioți din Grecia, se 
spune în declarație, este una din 
acțiunile campaniei deșănțate a 
autorităților grecești împotriva 
forțelor democrate din țară. Ti
cluind acuzații false, recurgînd 
la represiuni, dușmanii democra
ției încearcă să înăbușe orice ma
nifestare a libertății.

In numele ziariștilor din Uniu
nea Sovietică protestăm cu hotă- 
rîre împotriva samavolniciei reac- 
țiunii grecești și cerem punerea 
neîntîrziată în libertate a lui Ma
nolis Glezos și a altor democrați 
greci.

Noi victorii ale industriei
S O V l e t i c e

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Direcția Centra
lă de Statistică de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a- 
nuntă că industria ușoară și ali
mentară a Uniunii Sovietice a în
deplinit înainte de termen planul 
pe anul 1958 la principalele 
mărfuri industriale și alimentare,

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). —

TASS 
nunță 
tică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., industria chimi
că a Uniunii Sovietice a îndepli
nit îna ilnte de termen sarcinile de 
plan prevăzute pentru anul curent 
în ceea ce privește producția ce
lor mai importante produse ale 
industriei chimice.

a-transmite : După cum 
Direcția Centrală de Statis-

La Washington se caută „formuîe" 
pentru a-l salva pe dictatorul Cubei

HAVANA 28 (Agerpres). — 
La 26 decembrie guvernul Batista 
a publicat un ordin în care se 
spune că trupele și avioanele gu
vernamentale vor ataca pe insur
genți „fără să țină seama de 
securitatea populației civile". A 
doua zi după publicarea acestui 
ordin agenția United Press Inter
national relatează că Jose Crespo, 
pilot în aviația militară a lui Ba
tista, a fugit cu avionul din Cuba 
aterizînd la Miami. Crespo a de
clarat că nu vrea să bombardeze 
Orașe și să omoare femei și copii 
nevinovați.

In urma creșterii nemulțumirii 
în rîndui trupelor guverna
mentale Batista a ținut o 
conferință cu conducătorii ar
matei, flotei și poliției în cadrul 
căreia s-a hotărît „reorganizarea" 
înaltului comandament al trupelor 
guvernamentale. Generalul Rio 
Chaviano, comandant al forțelor 
guvernamentale din provincia Las 
Villas, unde trupele lui Batista ău 
înregistrat numeroase înfrîngeri în 
ultimul timp din partea detașa
mentelor de insurgenți, a fost în
locuit.

Corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press anun
ță că în capitala S.U.A. a avut 
loc o conferință a reprezentanților 
„unor țări" care fac parte din 
Organizația statelor americane 
— O.S.A. —, cu participarea re
prezentanților S.U.A., la care s-a 
căutat să se găsească „în grabă" 
o formulă pentru încetarea ostili
tăților din Cuba. Statele Unite nu 
au reușit însă să atragă de partea 
lor țările Americii Latine pentru

a acoperi cu steagul O.S.A. 'a- 
mestecul american în treburile 
Cubei și a salva astfel oe ma
rioneta lor. dictatorul Batista. 
Majoritatea reprezentanților țări
lor latine au declarat că orice 
„formulă de rezolvare" a acestei 
orobleme va constitui un amesicc 
în treburile interne ale Cubei.

★
NEW YORK 29 (Agerpres). - 

Ultimele știri sosite din Cuba a- 
rată că răsculații au 
succese însemnate, iar 
vernului dictatorului 
șubrezit și mai mult,
culaților, conduse de Fidel Castro, 
stăpînesc mai mult de jumătate 
din fără. In miinile lor se află 
provinciile Oriente și Las Villas. 
Principalele centre administrative 
ale acestor provincii, orașele San
tiago și Santa Clara sint încer
cuite de insurgenți. Acum două zile 
calea ferată care 
Cubei, Havana, de 
ni ale țării a fost 

in încercarea sa
salva situația, Batista a efectuat 
o mare epurare în rîndurile ofițeri
lor și recurge la teroare și repre
siuni.

Agenția France Presse anunță 
că „30 de avioane pilotate de a- 
viatorj americani aduc trupe din 
Republica Dominicană in ajutorul 
forțelor armate ale guvernului Cu
ban". Associated Press anunță că 
Fidel Castro a făcut o declarație 
la radio că de pe teritoriul Repu
blicii Dominicane se pregătește o 
invazie împotriva Cubei.

obținut noi 
situația gu- 
Batista s-a 
Forțele răs-

leagă capitala 
celelalte regiu- 
tăiată.
disperată de a

s

PUTEREA ECONOMICĂ
A R. P. ROMÎNE

In timpul regimului burghezo-(Urmare din pag. l-a)
creștere considerabilă, depășind m0*ier'sc; î”
de citeva ori nivelul din 1938, a- te, pe total de industrie, această 
nul cu cea mai ridicată producție creștere a avut loc astfel:

Anii 1938 1948 1950 1955 1956 1957

Indicele producției 
industriale 100 85 147 299 331 359

succesele

In cadrul acestei dezvoltări, sum a crescut cu mult față de si- 
trebuie subliniată creșterea cu tuația din vechiul regim. Astfel, 
precădere a producției industriei luînd de bază tot anul 1938 evo- 
mijloacelor de producție cu toate luția producției dată de cele 
că și industria bunurilor de con- două grupe ale industriei a fost:

Anii 1938 1948 1950 1955 1956 1957

Producția industrială 
de mijloace 
de producție

100 92 167 363 415 454

Producția industrială 
de bunuri de larg 

consum
100 79 129 240 255 272

Dinamica producției Industria
le dată de cele două grupe scoate 
în evidență înaltul ritm de dez
voltare a industriei în condițiile 
construirii socialismului. Intr-a
devăr, numai din 1948 (anul na
ționalizării) pînă în 1957, pro
ducția industrială de mijloace de 
producție a crescut mai mult de 
5 ori iar producția industrială de 
bunuri de consum a crescut de 
aproape 3,5 ori. O asemenea dez
voltare furtunoasă n-a cunoscut 
niciodată Romînia în condițiile 
regimului burghezo-moșieresc. 
Pentru aceasta nu avem decit să 
amintim că în deceniul 1927-1937, 
deceniu de apogeu al dezvoltării 
industriei capitaliste, socotind a- 
nul 1927 egal cu 100, producția 
industrială a mijloacelor de 
producție (a bunurilor de capi
tal, cum ie numea statistica bur
gheză) s-a ridicat in 1937 abia 
la 157,4 la sută iar producția de 
bunuri de consum abia la 145.

O trăsătură extrem de impor
tantă a politicii de industrializa
re socialistă a țării noa.tre este 
aceea că s-a acordat n atenție

deosebită dezvoltării industriei în 
acele regiuni pe care burghezia 
le lăsase în părăsire și _ ruină, 
cum erau Moldova, 
Oltenia, 
niei.

Pentru 
sebite în 
stria in , 
construcției socialismului, 
parativ cu perioada capitalismu
lui, este deosebit de important să 
urmărim evoluția producției prin
cipalelor produse industriale pe 
cap de locuitor din 1938, pînă în 
1957. Astfel, pe cap de locuitor, 
producția de fontă era de 8.5 kg. 
in 1938 și de 38,5 kg. în 1957; 
extracția de cărbune brut de 
181,2 kg. în 1938 și de 395,7 kg. 
in 1957, energia electrică produ
să era de 72,4 Kwh în 1938 și 
305,1 kwh în 1957, producția de 
ciment de 32,7 kg. respectiv 
135,8 kg.,1 producția de hîrti< de
3.9 kg. respectiv 6,4 kg., țesături 
de bumbac 6,7 m. pătrați res
pectiv 10.6 metri pătrați, piele
6.9 dm. pătrați respectiv 13,5 dm. 
pătrați ș.a.m.d.

Dobrogea,
Nord-Vestul Transilva-

aprecierea măsurii deo- 
care s-a dezvoltat indu- 
patria noastră în anii 

com-

Această creștere însemnată a 
producției industriale pe cap de 
locuitor oglindește extrem de lim
pede creșterea puterii industriale 
a țării și ritmul accelerat al ace
stei creșteri.

Pentru a aprecia
R.P.R. din punct de vedere al 
creșterii puterii sale economice, 
nu sînt lipsite de interes și unele 
comparații cu țările capitaliste, 
comparații care arată ritmul ei 
de dezvoltare mult mai înalt de
cit al unor țări capitaliste con
siderate dintre cele mai dezvolta
te. Așa, de pildă, extracția de 
cărbune a R.P.R. a reprezentat în 
1956, față de 1948 circa 220 la 
sută pe cînd cea a Belgiei doar 
110 Ia sută și a Franței doar 126 
fa sută ; tot față de 1948, în 1956 
producția de ciment a R.P.R. re
prezenta 332 la sută pe cînd cea 
a Angliei doar circa 149 la sută

Dezvoltarea puternică pe care a 
cunoscut-o industria noastră în 
anii construcției socialismului a 
determinat transformarea ei în ra
mură conducătoare a economiei 
naționale. Acest lucru se poate ve
dea foarte bine, în primul rînd din 
faptul că în 1956 industria și con
strucțiile ajunseseră să dea 50,8 la 
sută diln venitul național pe cînd 
agricultura — cu toată creșterea 
înregistrată de producția ei — doar
31.9 la sută luată împreună cu sil
vicultura. Dacă ținem seama de 
faptul că în 1937 agricultura 
împreună cu silvicultura dădeau
54.9 la sută din venitul național, 
iar industria (inclusiv construcții
le) doar 33,7 la sută, este limpe
de, că sub conducerea P-M-R- în 
anii construcției socialiste, poporul 
nostru muncitor a înfăptuit una 
din cele mai mari realizări econo
mice din istoria sa și anume a 
transformat Romînia dintr-o țară 
înapoiată din punct de vedere eco
nomic, cu o industrie slab dezvol
tată, cum era sub regimul bur
ghezo-moșieresc, într-o țară indus- 
trial-agrară cu o industrie socia
listă puternică modernă, și în pli
nă dezvoltare. Și aceasta în con
dițiile în care însăsi agricultura se 
află în plină transformare socia
listă și așezare pe baze tehnice

a-

moderne, care îi permit o produc
ție sporită.

Rolul conducător al industriei în 
economia noastră reiese de aseme
nea din faptul că prin volumul, 
structura și calitatea producției 
sale, industria noastră grea, își 
îndeplinește cu succes sarcina de 
reutilare și înzestrare tehnică mo
dernă a celorlalte ramuri. Astfel 
industria noastră constructoare de 
mașini înzestrează cu tehnică mo
dernă industria extractivă, indus
tria prelucrătoare, industria ener
getică, transporturile, comunicații
le. In același timp, dezvoltarea in
dustriei grele reprezintă principala 
pîrghie pentru transformarea so
cialistă a agriculturii, pe baza teh- 
nllzji moderne. Or, în acest 6cop 
au fost organizate în țara noastră 
16 întreprinderi industriale specia
lizate care pun la dispoziția agri
culturii un număr de circa 50 ti
puri diferite de mașini agricole. 
Numai în 1957 s-au produs 5.500 
tractoare fizice. De asemenea 
s-a acordat o deosebită
tenție electrificării satelor. Ast
fel dacă pină în 1945 nu
mărul satelor electrificate se ri
dica la 535, în 1957 el era de 
2.389, numai în perioada 1951-1955 
electrificîndu-se un număr de sate 
reprezehtînd dublul tuturor celor 
electrificate sub regimul bur
ghezo-moșieresc. De asemenea, nu 
trebuie uitat că în anii construcției 
socialiste odată cu dezvoltarea im
petuoasă — mai ales în ultima vre
me — a industriei chimice, a fost 
dezvoltată industria producătoare 
de îngrășăminte chimice. Dacă sub 
capitalism producția de îngrășă
minte chimice era atit de mică in
cit statisticile nici nu o înregis
trau, în 1957 se producea deja o 
cantitate de 18.225 tone îngrășă
minte chimice, tone echivalente în 
substanțe active.

Asa dar, industrializarea socia
listă a țării duce totodată la așe
zarea agriculturii pe baze tehnice 
înaintate, scoțind-o din marea îna- 
• oitre în care au ținut-o moșieri- 
mea și burghezia și dînd astfel 
forțelor de producție în agricultură 
dezvoltarea necesară. In legătură 
cu aceasta, trebuie subliniat faptul

extrem de important că la 1 no
iembrie 1958 sectorul socialist al 
agriculturii cuprindea 15.723 de 
gospodării agricole colective, coo
perative agricole de producție și 
întovărășiri, cu peste 1.760.000 de 
familii. Ca suprafață sectorul so
cialist al agriculturii reprezintă 
deja peste 55 la sută din suprafața 
agricolă a țării.

Transformarea Romîniei dintr-o 
țară înapoiată din punct de vedere 
economic într-o țară industrilal-a- 
grară, cu o industrie puternică, și 
în plină dezvoltare, a determinat 
la rîndui ei, schimbarea într-o 
mare măsură a însăși structurii 
comerțului exterior al țării.

Dacă sub regimul burghezo- 
moșieresc Romînia se distingea 
prin faptul că la export dominau 
produsele agricole și petrolifere 
(și acestea din urmă îndeosebi 
sub formă brută), iar la import 
produsele industriale finite (între 
care aproape toate motoarele și 
mașinile de care avea nevoie), 
apoi astăzi comerțul exterior al 
Korniniei se caracterizează pe de 

o parte prin sporirea însemnată 
a importului de materii prime și 
semifabricate necesare industriei, 
iar pe de altă parte prin expor
tul crescînd de produse indus
triale, inclusiv mașini-unelte, mo
toare, instalații, tractoare, uzine 
complecte etc., produse chimice, 
farmaceutice, hîrtie etc. însăși 
presa din țările capitaliste este 
nevoită să recunoască marile 
succese obținute în această pri
vință de țara noastră, 
rominească 
scrie ziarul 
trîe-Kurier" 
nență noi și 
șini. In rîndui solicitatorilor s? 
numără țările din Orientul Apro
piat printre care Egiptul și Siria, 
țări din Europa răsăriteană, in
clusiv Cehoslovacia și Polonia, 
precum și Austria, Grecia, Tur
cia etc.". Iar publicația engleză 
„Chemical products and Chemical 
news", scrie; „Romînia este a- 
cum o țară exportatoare de nu
meroase produse ale industriei 
chimice, cum sînt: coloranți, sol
vent!, sodă calcinată, bioxid de 
zinc, diverse produse din petrol, 
penicilină... Clienții ei se numă
ră pe mai multe continente, din 
Germania occidentală pînă în 
Chiria". Nu de mult India a con
tractat furnizarea de către indus
tria rominească a instalațiilor 
pentru o mare și modernă rafi
nărie de petrol. La rlndul ei, In
donezia a cumpărat din Romînia 
instalații pentru fabrici de ci
ment.

Marile succese obținute de po-

,,Industria 
de mașini-unelte — 
vest-german „lndus- 
— oferă în perma- 
variate tipuri de ma-

porul nostru muncitor în opera 
de construcție a socialismului au 
creat condițiile necesare pentru 
satisfacerea crescîndă a nevoilor 
sale materiale și culturale. Sa
lariul real al celor ce muncesc 
în sectorul socialist de stat este 
anul acesta cu circa 60 la sută 
mai mare decit în 1950 și 26 la 
sută mai mare decît în 1955. A 
crescut, de asemenea, într-o mă
sură însemnată nivelul de trai al 
țărănimii muncitoare și în primul 
rînd al țărănimii care a trecut 
pe calea agriculturii socialiste. 
Numai încasările țăranilor din 
vînzarea produselor agricole la 
stat și cooperație au sporit de 
circa patru ori față de 1950.

Creșterea puterii economice a 
țării noastre a permis ca volu
mul cheltuielilor social-cuiturale 
făcute de stat să crească an de 
an, în 1957 fiind de 3,2 ori mai 
mari decît în 1950. In ce privește 
construcția de locuințe, numai în 
ultimii 3 ani, au fost construite din 
fonduri și credite de stat, la ora
șe și în centre muncitorești a- 
proape 40.000 de apartamente cu 
o suprafață locuibilă totală de 
1,4 milioane m.p.

Construcția socialismului dove
dește că este indisolubil însoțită 
de creșterea nivelului de traî al 
oamenilor muncii.

★
Anul 1958 a adus poporului 

nostru muncitor, sub conducerea 
P.M.R. noi și însemnate succese 
in sporirea puterii economice a 
țării și creșterea nivelului de trai. 
Așa cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R., din 26—28 noiembrie 
a.c., patria noastră a produs în
1958 de 5,6 ori mai multă fentă 
decît în 1938, de 3,3 ori mai mult 
oțel, de 2,6 ori mai mult cărbu
ne, de 17 ori mai mult gaz me
tan, de 5,2 ori mai mult ciment, 
de 2 ori mai multe țesături de 
bumbac, lină și mătase, de 2,5 ori 
mai mult ulei și de 2,1 ori mai 
mult zahăr. Un mare avînt l-a 
luat industria chimică.

Anul 1959 va trebui să aducă 
țării noi și însemnate succese 
economice.

Pentru a asigura un ritm sus
ținut ai industrializării socialiste 
proiectul planului de stat pe
1959 prevede un volum de inves
tiții sporit, față de 1958. O aten
ție deosebită va fi acordată in
dustriei chimice căreia i se vor 
aloca 20 la sută din investițiile 
industriale. Creșterea volumului 
de investiții va asigura punerea 
în funcție în anii 1959—1960 a 
unor astfel de însemnate obiec
tive industriale, ca marea hidro-

centrală de la Bicaz, Fabrica de 
îngrășăminte azotoase de la Roz- 
nov, Fabrica de ceiu.oză din stuf 
de la Brăila, Uzinele sodice de la 
Govora și Borzești etc. și se va 
începe construirea unei noi fabrici 
de filbre sintetice la Săvinești, a 
unor complexe pentru industriali
zarea superioară a lemnului, a 
unei centrale electrice de termofi- 
care la Ploești etc.

In domeniul agriculturii se 
prevede ca în 1959 să se acorde 
investiții cu 600 miiioane mai 
mult decit în 1958. Mai mult de 
jumătate din investiții vor fi fo
losite pentru mărirea substanția
lă a parcului de mașini și trac
toare, precum și pentru extinde
rea lucrărilor de îndiguire, dre- 
nări și irigații, în scopul lărgirii 
suprafețelor cultivate și al asigu
rării unor recolte mari și constan
te. Pe această linie, gospodăriile 
de stat și S.M.T.-urile vor fi în
zestrate în 1959 cu încă 6.100 de 
tractoare, 4.700 combine, 6.200 
semănători și alte mașini. La rin- 
dul ei, industria chimică, va fur
niza agriculturii cu peste 50 la 
sută mai multe îngrășăminte chi
mice decit în 1958.

Marile investiții făcute de stat 
în industrie și agricultură ca și 
în celelalte ramuri ale economiei, 
vor trebui să servească la crește
rea mai departe și într-o măsură 
însemnată a producției noastre 
industriale și agricole, la crește
rea puterii economice a țării și, 
odată cu aceasta la creșterea 
continuare, a nivelului de trai 
oamenilor muncii.

In acest scop partidul atrage 
atenția tuturor oamenilor muncii 
asupra necesității ridicării con
tinue a nivelului tehnic în toate 
ramurile, asupra necesității ridi
cării calificării fiecăruia, asupra 
necesității de a ridica simțitor 
productivitatea muncii, de a valo
rifica la maximum rezervele inter
ne ale întreprinderilor, de a' gospo
dări cu grijă și economie utilajele, 
materiile prime, combustibilii, 
sporind acumulările socialiste și 
dînd o producție mai mare, mai 
bună și mai ieftină. Să nu uităm 
nici o clipă că sarcina reducerii 
prețului de cost este sarcina eco
nomică centrală.

Marile succese dobîndite pînă 
acum de poporul nostru munci
tor, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, constituie chezășia că 
sporind eforturile și eficacitatea 
luptei, în anul ce vine, vom ob
ține noi și importante victorii in 
dezvoltarea economiei patriei 
noastre socialiste în ridicarea ni
velului de trai material și cultu
ral al tuturor celor ce muncesc.

în 
al
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In R. Cehoslovacă s-a intro
dus învățămîntul politehnic în 
acest an școlar. In fotografie: 
maistrul O. Plechac de la uzi
nele „Agnostroi" în mijlocul ele
vilor săi.

------•-------

Reuniune consaciat; 
aniversării

R. P. Romîne
MOSCOVA 29. — Corespot 

dentul Agerpres transmite: L 
uzina „Compresor", una din mi 
rile. întreprinderi din Moscova, 
avut loc o reuniune consacra 
celei de-a XI-a aniversări a R. 
Romîne. La clubul uzinei s-: 
adunat sute de muncitori, in>i 
neri și tehnicieni, precum și muț 
citori de la alte întreprinderi d 
raion. Deschizînd festivitate 
Alexei Litiaghin, secretar al d 
mitetului de partid, a arătat 
succesele pe care le obține Ron 
nia populară pe calea înflori 
economice și culturale măre 
forța întregului lagăr al țări! 
socialiste.

Maistrul Pavel Sosnov a si 
liniat în cuvîntul său că între-» 
uzină muncește cu drag peni 
realizarea comenzilor venite < 
Romînia.

A luat apoi cuvîntul geogră 
Nikolai Leontiev, care a colabo 
la alcătuirea monografiei Ro’ 
niei și a vizitat R.P. Romină 
repetate rînduri.

La sfîrsitul festivității a 1 
cuvîntul Ion Datcu, atașat 
ambasadei Republicii Popul 
Romine.

dt
MOSCOVA. — Luni seara, □ 

trul de televiziune din Mosc 
a transmis un bogat program 
titlul „Primăvara în țara do 
lor" ccnsacrat celei de-a XI-a 
versări a Republicii Populare 
mine.

ir
Cu prilejul aniversării zilei 

30 Decembrie la Moscova, a ap 
monografia „Dezvoltarea ec; 
miei R.P.R. pe drumul soci, 
mului, 1948—1958". Lucrarcn I 
elaborată de Institutul de cț 
țări economice al Acade 
R.P.R.

MOSCOVA. — Prezidiul S 
tutui Suprem al U.R.S.S. a d 
nat R.S.S. Armene ,,Ordinul 
nin" pentru marile succese d. 
dile de oameni) muncii din A, 
nia in sporirea producției agr 
precum și pentru .îndeplinire 
depășirea planurilor de vînzar 
tre stat a bumbacului brut, s 
de zahăr, cerealelor, cărnii, >• 
telui și linii.

BUDAPESTA. - Luni du 
miază a avut loc la Budapest 
chiderea Expoziției de artă « . 
Iară rominească. lja festiv 
care a avut loc cu acest prii 
participat conducători ai Ut 
naționale a cooperativelor r 
șugărești din R.P. Ungară. . 
zentanți ai Ministerului Cultu 
R.P. Ungare, numeroși oame 
artă. Au fost de asemenea, 
zenți reprezentanți ai unor, 
siuni diplomatice acreditați
Budapesta.

LONDRA. - La 29 decemb 
avion american de vînătoăr 
reacție de tip F-100, ce ac 
bord muniție, s-a prăbușit tt 
cari deasupra unei case in 
piere de Suffolk. O femeie 
omorită și mai multe person 
fost rănite

MOSCOVA. - La 29 dece 
Nikita Hrușciov, președintele, 
siliuluî de Miniștri al U.R.S. ' 
primit pe Sanjiin Bata, aiț 
dorul R.P. Mongole în U.r 
în legătură cu apropiata plef 
acestuia din Uniunea So\j 
Convorbirea s-a desfășura' 
•atmosferă amicală. , 
. CH1ȘINAU. - In R.S.S. 
.doveneasCă a fost publicai' 
nografia lui Nikolai Frolov, ’ 
al Institutului de agricull | 
Chișinău, intitulată ..Reiat ' 
gr are in Rominia burghez.1 
baza unei ample documenta 
.torul analizează tipurile .11 
podarii social-economice d: 
niile al lll-lea și al IV-lea » 
polului nostru, arată sp. 
'structurii de clasă a agr ii 
'in Rominia dinainte de răz 
prezent Nikolai Frolov prel 
pentru tipar cea de-a doua 
a monografiei sale cons 
victoriei regimului de dens 
populdră și rezeizăr.; revolt 
're a problemei ispeare in R 
'ca Populară Romîne

HANOI. — Agenția Vieții 
de Informații a dat public, 
declarație în legătură cu r(|- 
le încălcări ale frontierelor! 
Vietnam de către forțele î 
ale Laosului în care se ani ■ 
recent la instiga(iile imperii ' 
americani forțe armate ale L 
lui Laos au violat de citeva [ 
diferite puncte frontiera Vie 1 
Laoțiană.
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