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Cuvîntarca tovarășului 
Ion Olicorglic Naurcr, 

REȘEDINȚELE PREZIDIULUI MARII ADUNARI NAȚIONALE, 
oștită la posturile de radio și televiziune
’n seara de 30 decembrie to- 
ățul Ion Gheorghe Maurer, 
•ședințele Prezidiului Marii 
uniri Naționale a R.P. Romine, 
rostit la posturile de radio ți 
•viziune următoarea cuvintare:
ovarăși,
‘oporul romîn sărbătorește cu 
.eptățită inîndrie patriotică îm- 
drea a 11 ani de la proclama- 

Republicii Populare Romîne, 
niment de hotărîtoare importan- 
istorică in viața țării noastre, 
tgonirea monarhiei, instaurarea 
mblicii Populare Romîne ca 
t al oamenilor muncii de la 
șe și sate, cucerirea întregii pu- 

politice de către clasa munci- 
. e în alianță cu țărănimea 

Kitoare au dat poporului romîn 
Abilitatea trecerii la înfăptuirea 
eței opere istorice de construi- 

1 socialismului.
Ț Decembrie 1947 este rezulta- 
■luptei maselor largi populare 
ru libertate și independență 
>nală, al înfăptuirii victorioase 
surecției armate de la 23 Au- 

1944 de către forțele patrioti- 
arganizate și conduse de Par- 
1 Comunist Romîn, al luptei 
• de clasa muncitoare in alian- 
.1 țărănimea muncitoare pentru 
irea regimului de democrație 
ilară.

■ • rin actul istoric de la 30 De- 
orie 1947 poporul muncitor a 
gat pentru totdeauna monar- 
frînă în dezvoltarea țării, stilp 
rțelor reacționare interne și de 
> hotare.
■porul romîn a urît monarhia 

din primele zile ale creării 
! către clasele stăpinitoare — 
hezia și moșierimea romînă. 
'a primul și pină la ultimul 

Hohenzollernii au fost străini

0 elevă din India felicită 
pe tovarășul Cliivu Stoica 

cu prilejul Anului Nou
adresa Președintelui Consiliului de Miniștri al .Republicii Popu- 

lomîne s-a primit o scrisoare de felicitare din partea elevei S. 
am Anni. din clasa a Vl-a a Liceului Municipal de Fete din 

,elneli-India.
scrisoarea sa, eleva S. Bhakyam Anni, felicită cu prilejul Anu- 
bu pe tovarășul Chivu Stoica și urează poporului romin „sănă- 
oace ți prosperitate". In numele copiilor din India ea transmite 
or din țara noastră urări de fericire, precum și următorul me- 
l,fie ca toate ființele mari sau mici să fie infinit de bune ți în- 
'e ți să răspîndească dragostea pe întregul pămint".
n partea mea ți a copiilor din India — spune în scrisoarea sa 
S. Bhakyam Anni — trimit felicitări cu ocazia Anului Nou 
or din Romînia11.
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clasa 
mun-

au 
de 
de 

ex-

de țară, străini de interesele și as
pirațiile naționale, nefiind altceva 
decît paznicii credincioși ai inte
reselor marilor capitaliști rornîni 
și străini.

Scriitorul Barbu Ștefănescu-De- 
lavrancea, exprimind sentimentele 
de împotrivire ale poporului nos
tru față de Hohenzollerni, asemuia 
pe Carol I cu un negustor de căr
nuri'sărate, cu marii bancheri de 
pe glob, pentru care patria este 
iocul unde pot jefui mai mult.

Cu aprigă mînie și dezgust 
izgonit oamenii muncii familia 
paraziți care acaparase în timp 
cîteva decenii averi imense,
ploatind crunt poporul și secătu- 
ind bogățiile țării.

Tovarăși,
In Republica noastră poporul 

muncitor, adevăratul stăpîn al 
destinelor țării, se bucură de cele 
mai largi drepturi și libertăți de
mocratice. Clasa muncitoare, în 
trecut exploatată și asuprită, este 
forța conducătoare în stat. Ea se 
află în fruntea maselor muncitoa
re în procesul de construire a 
vieții noi, socialiste.

Alianța frățească între 
muncitoare și țărănimea 
citoare, frăția de luptă a poporu
lui romin cu minoritățile naționa
le, unitatea de nezdruncinat a po
porului în jurul partidului și gu
vernului, dragostea și devotamen
tul maselor largi populare pentru 
orînduirea noastră constituie iz
vorul forței și vitalității regimului 
democrat-popular.

Poporul romîn, care a ciștlgat 
cu trudă și sînge libertatea și in
dependența sa națională, este 
ferm hotărît să întărească conti
nuu cucerirea sa cea mai de preț 
— statul democrat-popular.

Deși de la proclamarea Repu
blicii au trecut numai 11 ani, o 
perioadă istorică scurtă în viața 
unui popor, generației tinere, co
piilor și nepoților noștri le este 
greu să-și închipuie tristul ta
blou a| Rominiei burghezo-moșie- 
rești. Au apus pentru vecie timpu
rile cînd avuția țării era dusă 
peste mări și țări spre a înmulți 
averile monopoliștiior, în timp 
ce în casele muncitorilor și țăra
nilor stăpîneau mizeria, boala și 
neștiința de carte.

In anii democrației populare 
harnicul nostru popor, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a transformat Romînia în- 
tr-o țară cu o puternilcă industrie 
socialistă, cu o agricultură în pli
nă dezvoltare pe calea socialismu
lui și cu o cultură înfloritoare. 
Uzine și fabrici, echipate cu teh
nică modernă, hidrocentrale și ter
mocentrale, furnale de mare capa
citate, utilaj petrolifer și minier, 
tractoare și camioane, extracție de 
uranilu și reactorul atomic — iată 
imaginea forței industriale cres- 
cînde a țării noastre.

In locuri năpădite odinioară de 
scaieți și ciulini s-au înălțat fal
nice cetăți ale industriei socialis
te. Acum într-un singur trimestru 
se realizează producția industria
lă a anului 1938, anul cu cea mai 
inaltă producție din timpul regi
mului burghezo-moșieresc.

Țărănimea muncitoare, în trecut 
fără pămînt și unelte de lucru, i»- 
fuită de moșieri și chiaburi, bătu
tă de logofeți, vechili și jandarmi, 
muncește astăzi cu sirg ogoarele 
patriei spre a obține producții me
reu sporite, iși transformă felul 
de viață pășind cu încredere și 
hotărîre pe calea arătată de par
tid, calea agriculturili socialiste, a 
belșugului și bunăstării materiale 
și culturale.

Intelectualitatea credincioasă 
idealurilor înalte ale poporului 
muncitor iși pune talentul și capa
citatea creatoare în slujba operei 
de construire a socialismului, dez
voltă necontenit știința și artele, 
participă alături de oamenii mun
cii la lupta pentru înflorirea pa
triei noastre dragi.

Pe măsura realizărilor obținute 
în dezvoltarea economiei și 
turii crește neîncetat nivelul 
trai material și cultural al 
porului nostru.

Tovarăși,
Remarcabilele realizări în 

strucția socialistă sînt rodul luptei
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Tinerilor constructori:

Ing. M. Szuder
Construcțiilor, al Industriei Materia-ministrul

lelor de Construcții și al Industriei Lemnului.

economie

In prag de an nou, urez tinerilor din sectoarele noastre, ca 
In anul viitor să-și îmbine în mod creator cunoștințele teoreti
ce obținute în școală cu cele practice din fabrică și șantiere 
pentru a deveni buni gospodari și buni conducători tehnici ai 
viitoarelor combinate care sînt în construcție.

In anul viitor este nevoie de o mobilizare a tuturor oameni
lor muncii din sectoarele noastre de activitate (cherestea, ci
ment, mobilă, geamuri, carton, asfalt, țiglă, cărămidă etc.), 
pentru a produce aceste materiale de calitate superioară cu un 
preț de cost cît mai scăzut. O contribuție de seamă o poate 
aduce la realizarea acestei sarcini tineretul. Tinerii trebuie să 
acorde o atenție deosebită reducerii rebuturilor în sectorul ma
terialelor de zidărie care în 1958 au fost încă foarte mari, îm
bunătățirii calității produselor noastre, in general și a produ
selor lemnoase (mobillă) în special.

La început de an nou, vă doresc dragi tineri să vă însușiți 
cît mai mult din experiența înaintată pentru a reduce consumu
rile specifice de materii prime și materiale pentru înlăturarea 
risipei de orice fel contribuind astfel la traducerea în viață a 
indicativelor date de recenta plenară a C.C. al P.M.R. de a 
reduce continuu costul construcțiilor de locuințe. In acest scop 
este necesar ca posturile utemiste de control să-și sporească 
combativitatea și să descopere toate rezervele interne in vede
rea reducerii cheltuielilor de producție, pentru apărarea și dez
voltarea avutului obștesc.

Sîntem siguri că tinerii, mobilizați de U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, iși vor îndeplini cu cinste sarcinile 
mari ce le revin în ceea ce privește construcțiile și producerea 
materialelor de construcții corespunzătoare exigențelor mereu 
crescînde ale oamenilor muncii, precum și nivelul tehnic actual.

Al

Absolvenților:

Să se încadreze cu pasiune 
in măreața muncă constructivă

Prof. dr. ing. Ștefan Bălan
adjunct al ministrului Invățămîntului și Culturii

Nu poate fi dorință mai profundă pentru un dascăl decît 
aceea ca elevii sau studenții săi să șe dăruiască învățăturii, 
să-și însușească cu pasiune știința și cultura pe care el, pro
fesorul, cu atîta dragoste le împărtășește schimbului de mîipe 
al constructorilor socialismului. Această dorință o exprim 
astăzi, în prag de An Nou,

Ii urez tineretului nostru studios sănătate și entuzArn, ho
tărîre și perseverență, pentru a străbate drumul ce necesită o 
muncă încordată dar plină de satisfacții, al cuceririi cetății 
științei.

Măreața operă de construire a socialismului care se desfă
șoară în țara noastră, sub ochii noștri și cu participarea fie
căruia dintre noi, sub conducerea înțeleaptă a partidului, soli
cită mereu noi și noi cadre temeinic pregătite.

In uzine, fiecare tînăr specialist va trebui să-și aducă con
tribuția sa la creșterea producției și reducerea prețului de cost, 
să contribuie la valorificarea numeroaselor rezerve interne 
existente în toate ramurile economiei naționale, să contribuie 
la utilizarea mat bună a capacităților de producție. In agricul
tură, tinerii ingineri agronomi vor trebui să participe activ la

aNl

creșterea continuă a sectorului socialist, la sporirea producției 
agricole. In școli, profesorii și învățătorii vor trebui să spo
rească strădaniile lor pentru formarea la un nivel superior 
științific și cultural a noilor generații de tineri, pentru educa
rea comunistă a acestor tineri.

Promoția absolvenților anului 1959 își va începe activitatea 
luptînd pentru realizarea mărețelor sarcini expuse de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P M.R. din 26—-28 no
iembrie a.c. Tinerii specialiști vor trebui să dăruiască întreaga 
lor pricepere, puterea lor creatoare, spiritul lor inovator, en
tuziasmul lor tineresc, toată capacitatea lor de muncă împli
nirii sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața oamenilor 
muncii, pentru înflorirea patriei noastre scumpe,

Succes tinerilor 
cuceritori ai științei

Acad. prof. Șt. Milcu
prim secretar al Academiei R.P.R.

Un cuvînt de anul nou pentru tineretul din institutele de 
cercetări științifice ale țării noastre este cea mai potrivită 
ocazie pentru un om de știință vîrstnic de a vorbi despre viitor 
acelora care îl vor asigura prin munca și creația lor știim 
țifică.

Cum poate fi asigurat acest viitor altfel decît prin creșterea 
conștiinței politice și printr-o asiduă muncă de pregătire șl de 
cercetare științifică ?

Urez tineretului nostru să iubească știința și să i se consacre 
cu pasiune. Infrîngerile să nu-l descurajeze, iar victoriile să 

■ nu-l amețească.
Urez tinerilor oameni de știință să obțină noi succese pe 

calea integrării lor în efortul constructiv al întregului nostru 
popor și să militeze în primele rînduri ale făuritorilor științei 
rominețti contemporane.

Urez tinerilor noștri cercetători din numeroasele institute de 
cercetări științifice ale țării ca în anul 1959 să aducă prin 
forțele lor noi contribuții științifice la rezolvarea problemelor 
fundamentale ale dezvoltării economiei naționale.

Tinerilor metalurgiști:

Să economisească 
cît mai mult metal

adjunct
Carol Loncear

al ministrului Industriei Grele

urez tineretului ca în noul an, 1959, să ob-înainte de toate urez tineretului ca în noul an, 1959, să ob
țină noi și însemnate succese în munca de îndeplinire și depă
șire a planului de stat de dezvoltare a economiei naționale. 
In fața tinerelului din sectorul industriei grele in anul care 
vine stau sarcini de mare răspundere. Producția de oțel de 
exemplu trebuie să atingă în 1959 1,3 milioane tone, adică CU 
38 la sută mai mult decît în 1958.

Tinerilor proiectanți, mun citori și ingineri din întreprinderile 
constructoare de mașini le urez să obțină noi succese în 
lupta pentru lărgirea continuă a sortimentelor ți îmbunătățirea 
calității producției de mașini și utilaje. Sperăm astfel că tinerii 
de la „Electroputere“-Craiova, uzină care va produce in anul 
viitor primele locomotive Diesel electrice, tinerii de la Șantie
rul Naval Galați unde se construiește primul cargou romînesc 
de 4500 tone, tinerii de la uzinele de tractoare și de autocami
oane din Orașul Stalin unde producția va spori simțitor vor 
depune toate eforturile pentru a sprijini puternic îndeplinirea 
obiectivelor planului de stat. După cum arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea la Plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie în industria constructoare de mașini sînt încă mari 
posibilități de folosire mai complectă a capacităților de pro
ducție, de utilizare mai rațională a mașinilor, metalului, com
bustibilului, energiei electrice ți a forței de muncă.

In încheiere aș vrea să urez tinerilor muncitori din între
prinderile sectorului industriei grele să obțină noi succese în 
acțiunile patriotice privind economisirea metalului, reducerea 
consumurilor specifice, lupta susținută împotriva rebuturilor, 
P?”/™ f°l°s^ea rezervelor interne, pentru creșterea producti
vității muncii ți reducerea prețului de cost.

e
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Legea pentru aprobarea Bugetului 
de Stat pe anul 1959

Art. f. — Se aprobă bugetul de 
stat pe anul 1959 la venituri în 
sumă de 51.833,0 milioane lei și la 
cheltuieli în sumă de 51.033,0 mi
lioane lei, cu o depășire a venitu
rilor față de cheltuieli de 800,0 
milioane lei.

Art. 2. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1959 de la între
prinderile și organizațiile econo
mice de stat și cooperatiste, se 
stabilesc în sumă totală de 
47.212,5 milioane lei.

Art. 3. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1959 provenite din 
impozite și taxe de la populație 
se stabilesc în sumă de 4620,5 
milioane lei.

Art. 4. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1959, pentru finan
țarea economiei naționale se a- 
probă în sumă de 28.898,1 milioa
ne lei, din care pentru finanțarea 
investițiilor capitale 10.858,4 mi
lioane lei.

Fondurile din resursele proprii 
ale întreprinderilor și organizații
lor economice de stat ce se vor 
utiliza în anul 1959 pentru finan
țarea economiei naționale, în afa
ra sumelor alocate de la buget, se 
stabilesc în sumă de 9.993,7 mili
oane lei.

Art. 5. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1959, pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale 
se aprobă în sumă de 11.928,4 mi
lioane lei, din care :

a) pentru finanțarea acțiunilor 
înscrise în bugetul asigurărilor so
ciale de stat 2748,0 milioane lei.

b) pentru învățăinînt, 3042,6 mi
lioane lei.

c) pentru știință și cultură 
957,1 milioane lei.

d) pentru sănătate, cultură fizi
că și sport, 2773,4 milioane lei.

e) pentru prevederi sociale, 
867,3 milioane lei.

f) pentru plata alocației de stat 
pentru copii și a ajutorului fami
lial de stat, 1540,0 milioane lei.

Art 6. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1959 pentru între
ținerea aparatului administrativ, 
organelor judecătorești și procura
turii, se aprobă în sumă de 
1.475,2 milioane lei.

Discuții asupra proiectului Bugetului 
de Stat pe anul 1959

Cuvînful deputatului 
Victor Bolojan 
(regiunea

Așa cum reiese din raportul 
prezentat, a spus vorbitorul, bu
getul pe anul 1958 se va încheia 
cu un excedent, la realizarea că
ruia și-au dat contribuția toate 
sectoarele economiei noastre na
ționale. In regiunea Oradea, pe 
baza datelor preliminare planul 
producției globale va fi realizat în 
acest an în proporție de aproxi
mativ 103,8 la sută, reprezentînd 
o creștere de 8,5 la sută față de 
anul precedent. Productivitatea 
muncii va crește cu 5,34 la sută, 
iar prețul de cost va fi redus cu 
2,75 la sută. Au crescut simțitor 
și veniturile bănești ale populați
ei. In vederea asigurării unor 
bune condiții de locuit în regiune 
au fost construite în ultimii doi 
ani 1358 de apartamente. Prețul 
lor de cost a fost însă ridicat. In 
urma măsurilor luate s-a ajuns 
să se reducă costul unui apar
tament de la 70.000 la 38.000 lei.

Referindu-se la execuția buge
tului pe anul 1958 în regiunea 
Oradea, vorbitorul a arătat că 
din datele preliminare el va fi 
excedentar. In continuare tov. 
Victor Bolojan a subliniat că în 
bugetul pe anul 1959 la capitolul 
venituri se prevede, suma de 167 
milioane lei, care este sub posi
bilitățile regiunii deoarece numai 
în 11 luni ale anului 1958 s-au 
realizat venituri de 164 milioane 
lei. Aceasta arată că nu s-a ținut 
seamă de resursele existente, fapt 
care nu mobilizează pe lucrătorii 
din economia locală spre desco
perirea rezervelor interne. Pentru 
realizarea unor venituri suplimen
tare la bugetul local vorbitorul 
a arătat că în regiune este nece
sar să se folosească buna expe
riență cîștigată în acest an în 
mobilizarea maselor la efectuarea 
diferitelor acțiuni de interes ob
ștesc.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de unele lipsuri care se mai 
manifestă încă în activitatea de 
conducere a organelor locale eco
nomice și de stat. Socotesc, a

Cuvînful deputatului 
Al. Sencovici

adjunct al ministrului Industriei Bunurilor 
de Consum

Deputatul Alexandru Sencovici 
a răspuns la o serie de probleme 
ridicate în legătură cu industria 
ușoară de raportul la buget și de 
deputați, subliniind ajutorul pe 
care îl constituie discuțiile, din 
Marea Adunare Națională pentru 
lucrătorii din acest sector al in
dustriei noastre.

In legătură ..cu stocurile supra- 
normative la întreprinderile din 
sectoarele lînă, mătase, tricotaje 
și confecții, vorbitorul a arătat că 
ele se datoresc insuficientei preo

Art. 7.— Cheltuielile bugetului 
de stat, pe anul 1959, pentru apă
rarea statului se aprobă în sumă 
de 3650,0 milioane lei.

Art. 8. — Fondul de rezervă 
bugetară se stabilește în sumă de 
3.306,0 milioane lei din care:

— 3.206,0 milioane lei în buge
tul republican la dispoziția Con
siliului de Miniștri și

— 100,0 milioane lei în bugete
le sfaturilor populare, ale regiuni
lor și al orașului București, la dis
poziția comitetelor executive ale 
sfaturilor populare respective, po
trivit repartizării aprobate de Con
siliul de Miniștri.

Art. 9. — Bugetul republican se

Venituri
Solduri 

din care: tranzitorii
Regiunea cole defalcate Cheltuieli în afara

Total din impozite veniturilor și
și venituri cheltuielilor
de stat

Pentru echilibrarea bugetului Art. 12. — Pentru anul 1959 se 
Sfatului Popular al Regiunii Iași stabilesc următoarele cote defalca- 
pe anul 1959, se stabilește o do- ^p^feie șj veniturile de
tație din bugetul republican in r ’
sumă de 54.924 mii lei. stat la bugetele sfaturilor popu-

1. Bacău . i i 465.917 290.569 465.917 5.000
2. Baia Mare ; 372.442 222.434 372.442 4.000
3. București ( , 517.427 271.915 517.427 7.000

4. Cluj > a ; 581.716 321.081 581.716 7.000
5. Constanța . j 455.047 255.751 455.047 5.000

6. Craiova j , 549.271 355.561 549.271 7.000

7. Galați , 3 , 488.395 254.175 488.395 6.000
8. Hunedoara # 303.890 160.227 303.890 4.000

9. lași . , , 506.432 268.578 506.432 6.000
10. Oradea , > ? 386.981 206.773 386.981 5.000
11. Pitești .■ j i 429.665 290.828 429.665 6.000
12. Ploești . i | 560.123 246.806 560.123 7.000

13. Stalin f ■ • 548.161 226.687 548.161 5,000

14. Suceava s > 392.059 227.931 392.059 5.000
15. Timișoara . s 623.533 211.951 623.533 7.000
16. Regiunea Auto

nomă Maghiară 425.860 220.590 425.860 5.000
17. Oraș București 1.223.496 535.251 1.223.496 9.000

Total . . ; 8.830.415 4.567.108 8.830.415 100.000

Oradea)
spus vorbitorul, că nu folosim în 
măsură corespunzătoare, posibili
tățile de care dispunem pentru 
exploatarea mai rațională a capa
cităților de producție disponibile, 
pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor în vederea creșterii 
producției și productivității mun
cii atît în industrie cît și în agri
cultură In industria locală mai 
sînt întreprinderi care dau o pro
ducție de slabă calitate, iar în a- 
gricultură gospodăriile agricole 
de stat realizează prețuri de cost 
ridicate la unele produse. Orga
nele de partid și de stat au ana
lizat lipsurile existente în spiri
tul hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie și au 
luat măsuri în vederea lichidării 
lor. Referindu-se la activitatea 
unor întreprinderi de interes re
publican din regiune vorbitorul a 
subliniat neajunsurile cauzate de 
metodele birocratice practicate 
încă de unele departamente și 
ministere.

De pildă Direcția generală a 
utilajului agricol din Ministerul 
Industriei Grele a majorat planul 
de producție al fabricii „Bernat 
Andrei", dar a ..uitat" să asigure 
și o aprovizionare corespunză
toare.

Pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de hotăririle 
partidului, a spus în încheiere 
vorbitorul, oamenii muncii 
din regiunea Oradea vor -lupta 
strîns uniți și vor obține noi 
realizări pe drumul construirii 
socialismului. împreună ei se vor 
bucura de roadele muncii lor 
pașnice, de un trai din ce în ce 
mai bun. Cu ocazia dezbaterii 
documentelor recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. oamenii muncii 
din industria și agricultura regi
unii Oradea s-au angajat să în
tărească și să dezvolte tot mai 
mult succesele obținute pînă acum 
pe drumul înfloririi patriei noa
stre.

cupări pentru producerea de măr
furi de bună calitate. La fabrica 
„Steaua Roșie" din Sibiu, bună
oară, sînt stocuri de balonseide 
lucrate neîngrijit, fără a se tine 
seama de pretențiile crescânde ale 
consumatorului.

Insușindu-și critica făcută de 
deputata Elena lordăchescu-Lascu, 
care a arătat că beneficiile plani
ficate în sectorul in-eînepă au fost 
cu mult sub posibilități, vorbitorul 
a anunțat că se vor lua măsuii 
pentru stabilirea de sarcini mobi

aprobă la venituri în sumă de 
43.002,6 milioane lei, iar la chel
tuieli în sumă de 42.202,6 milioa
ne lei, cu o depășire a veniturilor 
față de cheltuieli în sumă de 
800,0 milioane lei.

Art. 10. .— In suma totală a 
veniturilor și cheltuielilor bugetului 
republican, veniturile bugetului a- 
sigurărilor sociale de stat se a- 
probă în sumă de 3.008,0 milioane 
lei, iar cheltuielile în sumă de 
2.748,0 milioane lei.

Art. 11. — Bugetele sfaturilor 
populare ale regiunilor și al ora
șului București, cum și cotele de
falcate din impozitele și veniturile 
de stat și soldurile tranzitorii se 
aprobă la următoarele sume :

— în mii lei —

lizatoare. Astfel, în ramura pielă
rie, au fost prevăzute pentru anul 
1959 beneficii de 60.000.000 lei, iar 
pe baza analizei posibilităților e- 
xistente, colectivele întreprinderilor 
s-au angajat să dea încă 8,000.000 
lei.

Arătînd justețea observațiilor fă
cute de deputatul losif Bayerle cu 
privire la insuficienta preocupare 
a Ministerului Industriei Bunuri- 
lor de Consum pentru introducerea 
micii mecanizări, vorbitorul a ară
tat că pentru anul viitor sînt pre
văzute 50.000.000 lei în acest scop. 
Despre importanța introducerii 
micii mecanizări, acțiune care dez
voltă inițiativa creatoare a oame
nilor muncii, vorbește faptul că la 
fabricile din Timișoara au fost re
alizate, datorită micii mecanizări, 
economii de 5.000.000 lei, din care 
numai introducerea a două benzi 
rulante la fabrica de încălțăminte 
„Nikos Belloianis" a adus econo
mii de 400.000 lei.

La propunerea făcută de deputa
tul Cornel Fulger de a se asigura 
în regiunea Craiova o capacitate

Cuvînful deputatului 
Constantin Nistor

(regiunea Iași)
Prin munca entuziastă a con

structorilor socialismului se schim
bă înfățișarea fiecărui colț al pa
triei noastre. Mă gîndesc, de pil
dă, la regiunea Iași. Sărbătorim 
după cum se știe la 24 ianuarie 
1959, împreună cu întregul po
por, 100 de ani de la Unirea Ță
rilor Romîne, eveniment de mare 
însemnătate istorică în dezvolta
rea socială a Rominiei. Numai în 
14 ani cîți au trecut de la elibe
rarea țării noastre s-a înfăptuit 
în regiunea Iași de zeci de ori 
mai mult decît în ceilalți 86 de 
ani care s-au scurs de la unire. 
Au apărut fabrici noi, adevărați 
soli ai industrializării socialiste, 
s-a schimbat în bine viața țără
nimii muncitoare, a fost lichidat 
analfabetismul, plagă rușinoasă 
a trecutului. 75 la sută din numă
rul total al familiilor de țărani' 
muncitori, urmîrtd îndemnul par
tidului. au pășit pe drumul agri
culturii socialiste. Astăzi patru 
raioane ale regiunii au agricultu
ra ccoperativizată.

Subliniind sarcinile importante 
ce revin regiunii Iași în anul 
1959 vorbitorul a arătat că toate 
întreprinderile industriale din re
giune vor da o producție sporită 
față de anul 1958. Prin reduce
rea prețului de cost colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
și-au propus să realizeze econo
mii de circa 50 milioane lei. 
In dezvoltarea sectorului socia
list a-1 agriculturii și sporirea 
producției agricole, un rol deose
bit revine G.A.S. urilor din re
giune care trebuie să devină toa
te rentabile, S.M.T.-urilor care își 
propun să ridice productivitatea 
muncii pe tractor convențional cu 
25 hantri și să reducă prețul de 

lare ale regiunilor și al orașului 
București.
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1. Bacău 100 90 100 70
2. Baia Mare 90 95 90 75
3 București 55 50 60 45
4. Cluj 70 70 75 40
5. Constanța 75 90 85 75
6 Craiova 100 100 70 55
7. Galați 75 80 60 45
8 Hunedoara 50 60 80 45
9. lași 100 100 100 100

10 Oradea 65 50 95 50
11 Pitești 100 100 90 60
12. Ploești 15 55 80 45
13. Stalin 30 45 70 65
14 Suceava 90 100 90 75
15. Timișoara 10 30 70 40
16. Regiunea Autonomă

Maghiară 55 85 55 60
17. Oraș

București 36 55 100 100

Art. 13. — Ministerele, institu
țiile centrale și comitetele executi
ve ale sfaturilor populare vor lua 
toate măsurile necesare pentru în
deplinirea de către fiecare între
prindere și organizație economică 
în subordine a planurilor lor de 
producție în volumul și sortimen
tele stabilite, a sarcinii de creștere 
a productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost în vede
rea creșterii rentabilității și asigu
rării vărsării la timp și integral a 
veniturilor bugetului de stat.

Conducătorii ministerelor, insti
tuțiilor centrale, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, precum 
și conducătorii tuturor unităților e- 
conomice și bugetare sînt obligați 
să respecte întocmai dispozițiile 
legale în vigoare cu privire la fo
losirea rațională și economicoasă 
a mijloacelor bugetare.

Art. 14. — Se aprobă contul ge
neral de execuție a bugetului de 
stat pe anul 1957 la venituri în 
sumă de 45.202 milioane lei și la 
cheltuieli în sumă de 43.854 mili
oane lei, cu o depășire a venituri
lor față de cheltuieli în sumă de 
1348 milioane lei.

sporită de depozitare a vinurilor, 
corespunzător prevederiloi de ex
tindere a viilor, tov. Al. Sencovici 
a arătat că în această regiune ca
pacitatea de depozitare va spori 
cu 50 la sută.

Vorbitorul a arătat că pe linia 
îndeplinirii sarcinilor trasate do 
plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie, ministerul, folosind experien
ța celor mai buni muncitori frun
tași și tehnicieni, a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea calității în
călțămintei, pentru creșterea ran
damentului războaielor de țesut cu 
10 la sută, pentru prelucrarea în 
bune condiții a firelor și fibrelor 
sintetice realizate de industria 
noastră în produse de calitate su
perioară și cu un aspect plăcut. 
De asemenea, prin sporirea capa
cităților de prelucrare la zahăr și 
ulei se va asigura, pe baza cieș- 
terii producției de sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui, întreaga can
titate necesară aprovizionai ii popu
lației, pentru a se îndeplini sarcina 
trasată de plenară de a se renunța 
la importul de zahăr și ulei.

cost cu 12 lei pe hantru, față 
de cel realizat în 1958. Se vor 
cultiva 15.000 ha de sfeclă de za
hăr și 53.000 ha cu floarea-soare
lui și se vor identifica noi tere
nuri favorabile acestor culturi. A 
fost elaborat un plan de perspec
tivă pentru dezvoltarea sectorului 
vitipomicol care prevede lărgirea 
pînă în 1970 a suprafeței plantate 
cu viță de vie cu 70.000 ha și cu 
pomi fructiferi cu 64.000 ha. Este 
necesar ca Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii să sprijine mai 
mult regiunea în rezolvarea pro
blemelor legate de dezvoltarea tu
turor ramurilor agriculturii.

In ceea ce privește construcțiile 
de locuințe vorbitorul a arătat că 
există toate condițiile ca prețul de 
cost al fiecăruia dintre cele 1.000 
de apartamente ce se vor construi 
în anul 1959 din bugetul regiunii 
și din fondurile întreprinderilor 
să fie sub 40.000 lei, față de 
80.000—100X100 lei cît era costul 
unui apartament construit.

In. anii trecuți pe baza proiec
telor făcute de l.C.S.O.R. Bucu
rești, în această direcție au și fost 
luate măsuri pentru elaborarea 
unor proiecte corespunzătoare și 
folosirea unor noi materiale de 
construcție din resurse locale.

Referindu-se la activitatea sfa
turilor populare din regiune vor
bitorul a subliniat faptul că suc
cesele obținute de acestea în re
zolvarea problemelor construcției 
economice și social-culturale n-au 
fost însoțite și de o îmbunătățire 
corespunzătoare a situației finan
ciare, că a existat o insuficientă 
preocupare pentru lărgirea bazei 
de venituri a bugetului local. 

Organele locale vor trebui sâ 
se preocupe în mult mai 
mare măsură de scoaterea la ivea, 
lă a tuturor rezervelor de creștere

Cuvîntul deputatului 
Alexandru Birlădeanu, 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri

Unanimitatea celor ce au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor a- 
supra proiectului de buget pe anul 
19b9 și-a exprimat completa ade
ziune față de prevederile acestui 
proiect, față de structura bugetu
lui, de rolul pe care ei trebuie să-l 
îndeplinească în realizarea sarci
nilor politico-economice de dezvol
tare a țării noastre. Anglizînd pe 
rînd diversele aspecte și capitole 
ale proiectului, tovarășii deputați 
au subliniat caracterul socialist, 
pașnic, constructiv al acestuia.

In același timp, în majoritatea 
cuvintărilor ținute de tovarășii de
putați, alături de enumerarea unor 
rezultate obținute în activitatea e- 
conomică din diverse regiuni și di
verse unități, au fost semnalate și 
o serie de lipsuri pe care le în- 
tîlnim în activitatea noastră cu
rentă. Cea mai mare parte a lip
surilor semnalate ilustrează fap
tul că in economia noastră există 
încă rezerve pe care nu le mobili
zăm suficient și că mai sînt ca
zuri în care fondurile materiale și 
bănești sînt cheltuite fără un ade
vărat și înalt spirit gospodăresc.

Ridicarea acestor probleme și 
modul cum au fost tratate de to
varășii deputați așează dezbaterile 
noastre din Marea Adunare Na
țională pe linia hotărîrilor Plena
rei C.C. al P.M.R. din noiembrie, 
luate pe baza expunerii tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
stituie o ilustrare a unității moral- 
politice a poporului nostru, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Subliniind necesitatea unei preo
cupări- permanente pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
bugetului, tov. Al. Birlădeanu a 
spus: Am ascultat cu toții, cu 
multă bucurie, expunerea reali
zărilor obținute de organele loca
le ale puterii de stat, prezentată 
de tovarășii deputați din regiuni. 
Realizările în domeniul construc
ției de locuințe, în domeniul agri
culturii, al hidroameliorărilor, al 
industriei locale etc., dovedesc 
capacitatea crescută a organelor 
locale de a rezolva o serie întrea
gă de sarcini noi.

Paralel a crescut și capacitatea 
organelor locale de a ajuta efectiv 
organele centrale în munca ce le 
revine acestora, și de aceea consi
der că prea puțin au fosț criticați 
aici acei tovarăși din conducerea 
ministerelor, care nu apelează 
încă cu toată hotărîrea și încrede
rea la sfatul și la sprijinul orga
nelor locale în problemele ce inte
resează și pe unii și pe ceilalți. 
De pildă regiunile nu cunosc încă 
concret ce intenționează să facă 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii în domeniul investițiilor în 
fiecare regiune. Or, nu poate fi 
nici o îndoială că din observațiile 
și sugestiile regiunilor are de cîș- 
tigat în primul rînd Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii — așa 
cum are de cîștigat de pe urma a- 
cestui ajutor, orice minister, pen
tru care sprijinul organelor locale 
este o posibilitate de a evita unele 
greșeli birocratice. Trebuie spus 
în spirit autocritic, că nici noi, cei 
de la C.S.P., Ministerul Finanțe
lor și alte ministere economice, 
n-am găsit încă o metodă potri
vită pentru a pune regiunile în si
tuația să cunoască din timp ceea 
ce ministerele planifică și inten
ționează să facă în regiunile res
pective.

Sînt toate motivele să fim con
vinși că, dacă ministerele ar fi 
cerut și organele locale ar fi dat 
un sprijin efectiv, unele dintre în- 
tîrzierile de punere în funcțiune a 
obiectivelor noi industriale, mai 
ales cele datorate construcțiilor, 
ar fi putut fi evitate.

Pentru o mai bună executare a 
planului și a bugetului pe anul 
1959 va fi necesară o colaborare 
rodnică și mereu mai strînsă între 
ministere și organele locale și 
pentru aceasta trebuie găsite 
forme potrivite.

Legăturile organelor locale cu 
ministerele și alte organe centrale 
trebuie să capete un caracter per
manent, operativ. Organele locale 
trebuie să semnaleze conducerilor 
ministerelor orice deficiență care 
se ivește chiar în momentul apa
riției ei.

Discuțiile^ din Marea Adunare 
Națională au confirmat încă o 
dată, pe bază de numeroase fapte 
și exemple, capacitatea organelor 
locale de a rezolva bine proble
mele economico-financiare ce le 
stau în față. Cu atît mai mult 
este necesar și este posibil, la ni
velul la care am ajuns, să elimi
năm lipsurile pe care le-am avut 
în activitatea economico-financia- 
ră a organelor locale în cursul a- 
nului 1958.

Vorbitorul a amintit că în 1958 
bugetele sfaturilor populare, ca 
urmare a unor cheltuieli neproduc
tive și a nerealizării integrale a 
veniturilor proiectate, au trebuit 
să -fie alimentate, peste prevede
rile inițiale, cu fonduri de la bu
getul republican. Situația aceasta 
nu trebuie să se mai repete în a- 
nul 1959.

Pe lingă fondurile alocate de 
buget, la lucrările de întreținere 
și reparare a drumurilor, a po
durilor, și altora, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare au 
posibilitatea să folosească con
tribuția în muncă cu brațele și 
cu atelajele cetățenilor din co
muna respectivă.

Nu există un domeniu mai ac
cesibil pentru folosirea acestei 
contribuții în mujică decît lucră
rile de hidroameliorare, de dese

a veniturilor proprii spre a asigu
ra reducerea dotației prervăzută în 
bugetul pe anul 1959 pentru echi
librarea bugetului regiunii.

care și în special de drumuri. In
teresul nemijlocit al locuitorilor 
din comunele învecinate locurilor 
unde se fac aceste lucrări este 
atît de evident și de direct, in
cit este suficient numai să-i che
măm și sîntem convinși — așa 
cum arată și rezultatele în unele 
regiuni unde s-a făcut acest apel 
— că vor veni.

Vorbitorul a amintit că, și în 
acest an, bugetul statului a avut 
de acoperit goluri de mijloace 
circulante provenite din activita
tea nesatisfăcătoare a unor între
prinderi, deși aceste goluri au scă
zut an de an. Trebuie muncit 
astfel îneît așa cum a indicat 
conducerea partidului și guver
nului, în I960 să nu mai fie 
nevoie de acoperit din buge
tul statului nici un fel de goluri 
provocate de activitatea nesatis
făcătoare a întreprinderilor în 
cursul anului 1959. Aceasta cere 
din partea tuturor organelor cen
trale și locale, din partea condu
cerilor unităților economice o 
foarte mare atenție pentru îmbu
nătățirea folosirii mijloacelor 
circulante, pentru reducerea con
sumurilor de materiale, pentru 
accelerarea vitezei -de circulație 
a bunurilor etc.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de activitatea G.A.S.-uri
lor, arătînd că aportul acestora 
în formarea fondului central de 
cereale și carne a crescut consi
derabil, de cîteva ori față de 
ceea ce era acum 3—4 ani, și-a 
fost deosebit de prețios în acest 
an cu condiții climaterice nefa
vorabile. Din acest punct de ve
dere rezultatele obținute de G.A.S.- 
uri sînt satisfăcătoare și tre
buie să aplicăm în continuare cu 
aceeași fermitate linia indicată 
de partid. Din punct de ve
dere financiar însă, rezultatele 
Gostaturilor rămîn în urma celor 
obținute în domeniul producției 
și este necesar ca toate departa
mentele respective și ministerele, 
cît și organele locale să dea cea 
mai mare atenție atît producției 
cantitative din G A.S.-uri cît și 
condițiilor financiaro-econo-mice, 
condițiilor de preț de cost și de 
rentabilitate în care se obține 
producția respectivă.

In expunerile făcute aici — a 
spus în încheiere tov. AL Bîrlă- 
deanu — au fost adresate unele 
critici unor organe centrale și 
unor ministere. Partea covîrși- 
toare a acestor critici sînt justifi
cate și fără îndoială că cei cărora 
criticile le-au fost adresate, 
vor ține seama de ele în activi
tatea lor viitoare. Considered că 
sînt în asentimentul tovarășilor 
criticați, îmi permit în numele lor 
să exprim mulțumiri tovarășilor 
care au adus aceste critici. Une
le dintre problemele ridicate vor 
trebui, probabil, studiate și pre
zentate spre examinare Consiliu
lui de Miniștri.

De asemenea, 'Ministerul Fi
nanțelor, băncile, secțiunile fi
nanciare. organele de control fi
nanciar vor trebui să-și îmbună
tățească radical activitatea, să a- 
jute efectiv și în timp util între
prinderile economice.

Angajamentele luate în sesiu
ne de unii tovarăși deputați în 
ceea ce privește activitatea din 
domeniile respective, vor ajuta 
fără îndoială la realizarea în 
condiții mai bune a bugetului Și 
planului economic. Pentru rezol
varea sarcinilor de plan, stabili
te de Plenara din’ noiembrie a 
C.C. al P.M.R., avem toate pre- 
mizele materiale și financiare. Pe 
baza lărgirii necontenite a pro
ducției, prin ridicarea productivi
tății și reducerea prețului de 
cost vom asigura mijloacele ne
cesare dezvoltării economiei na
ționale, creșterii culturii, ridicării 
nivelului de trai, vom asigura 
înflorirea patriei noastre în ca
drul lagărului socialist.

Pentru aceasta avem și toate 
resursele inepuizabile ale clasei 
noastre muncitoare, ale poporului 
nostru muncitor — inițiativă și 
energie, devotament și pricepere, 
și avem conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn.

„.Și fiecare și-a ales jucăria pre ferată
(Foto: AGERP

Cuvîntarea tovarășulu 
Ion Gheorghe Maurer 

președintele Prezidiului Marii Adunări Nations 
rostită la posturile de radio 

și televiziune
(Urmare din pag. l-a)

piine de abnegație desfășurate de 
poporul muncitor sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, sînt 
rezultatul politicii sale marxist- 
leniniste.

Bucurîndu-se de dragostea și 
încrederea nețărmurită a oameni
lor muncii, partidul nostru condu
ce cu mină sigură poporul spre 
victoria orînduirii socialiste.

Dezbaterea largă în întreaga 
țară a documentelor recentei ple
nare a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, en
tuziasmul șl aprobarea cu care 
a fost întîmpinată de oamenii 
muncii expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la această plenara, 
dezbaterea bugetului Republicii 
Populare Romîne în sesiunea 
Marii noastre Adunări Națio
nale exprimă deplina adeziune a 
poporului nostru la politica par
tidului, hotărîrea sa de a face to
tul pentru realizarea sarcinilor 
stabilite de partid.

In lumina marilor noastre rea
lizări apar ridicole și neputincioa
se strădaniile epavelor vechii so
cietăți și ale sprijinitorilor lor de 
a ponegri țara și poporul nostru 
la diferite posturi de radio și în 
coloanele unor ziare occidentale. 
Poporul romîn merge sigur înain
te pe drumul progresului și înflo
ririi patriei.

înfăptuind opera de construcție 
socialistă, poporul romîn se bucu
ră de roadele relațiilor de deplină 
egalitate în drepturi, de colabora
re tovărășească și întrajutorare re
ciprocă, care s-au statornicit și se 
dezvoltă între țările lagărului so
cialist.

El nutrește o adîncă recunoștin
ță față de Marea Țară a Socialis
mului, al cărei sprijîn permanent 
a contribuit și contribuie la dez
voltarea rapidă a industriei noas

Decernarea Steagului Roș
al C.C. al U.T.M. unei unități mili

(Prin telefon).
Sărbătorește pavoazată, unitatea 

noastră militară trăia ieri dimi
neață un eveniment de seamă : 
decernarea Steagului Roșu al C.C. 
al U.T.M.

Vestea aceasta a umplut de 
bucurie inima fiecărui ostaș și o- 
Hțer al unității noastre. Fiecare 
dintre noi era mîndru pentru înal
ta cinste ce-a revenit unității, mîn- 
drie pe deplin justificată căci, îm
preună, ostași și ofițeri s-au stră
duit ca în cinstea celei de a Xl-a 
aniversări a Republicii Populare 
Romîne, unitatea noastră să devi
nă fruntașă în pregătirea de luptă 
și politică.

Momentul începerii festivității 
era așteptat cu multă emoție. în
treaga unitate era gata pentru ra
port. Și iată clipa mult așteptată 
a sosit : Comandantul marii uni
tăți a prezentat raportul. După 
primirea raportului a fost decla
rată deschisă festivitatea de de
cernare a Steagului Roșu al 
C. C. al U. T. 1)1. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Kopandi, secretar al C.C. 
al U.T.M, care a felicitat călduros 
pe ostașii și ofițerii unității noa
stre pentru succesele remarcabile

Paternii sînnlcolaa Mai
complect colectivizat

în ziua de 30 decembrie 1958 
prin intrarea în G.A.C. a ultimelor 
familii de țărani întovărășiți din 
comuna Periam colectivizarea a- 
griculturii în raionul Sînnicolau 
Mare a luat sfîrșit. Sînnicolau Mare 
este ol doilea raion din regiunea 
Timișoara cu agricultura complect 
colectivizată. în prezent, cele 
14.200 familii de țărani muncitori 
romîni, maghiari, germani, sîrbi, 
croați și de alte naționalități din 
cele 25 comune și sate de pe cu
prinsul raionului sînt unite în 25 
G.A.C. și o cooperativă agricolă 
de producție unde muncesc laolal

tre socialiste, la ridicarea înti 
economii naționale.

Frăția de nezdruncinat a s 
lor lagărului socialist — factrj 
sențial al înaintării lor victoi 
se spre socialism — constitui 
același timp chezășia suveran 
și independenței naționale a f 
rei țări socialiste.

Partidul Muncitoresc R< 
guvernul Republicii Populare 
mîne și întregul nostru popor 
neclintiți în hotărîrea lor de a 
totul pentru întărirea colabi 4 
și unității marii familii a ț 
lagărului socialist, în frunte 
Uniunea Sovietică, princi
reazem al popoarelor în 
pentru pace, democrație și ș 
Iism.

Politica externă a Rept 
Populare Romîne, politică de 
rare și consolidare a păcii, d 
laborare cu toate statele, i 
rent de orînduirea lor socială 
conomică, întrunește aprobări 
tregului nostru popor. Țara 
tră se bucură astăzi de un fi 
prestigiu internațional, are- 
pectul și prietenia popa? 
După cum se știe, guverni 
mîn sprijină propunerile 
de Uniunea Sovietică în vt 
slăbirii încordării în relații; 
ternaționale, interzicerii 
lor atomice și cu hidroge, 
cetării experiențelor cu 
arme, normalizării situației 
Berlin, el duce o politică c 
ventă de rezolvare pe cale 
că a tuturor problemelor in 
ționale litigioase, de asiguri 
păcii și securității popoarelo

La a 11-a aniversare a 
blicii Populare Romine m: 
de oameni ai muncii de ■ 
prinsul țării privesc cu înc 
viitorul, pășind cu entut 
sub conducerea Partidului ■ 
toresc Romîn, pe calea Iun! 
a socialismului, pentru înf 
scumpei noastre patrii.

obținute în pregătirea de' 
și politică, în îndeplinirea 
lor trasate de partid și guvl 
litarilor forțelor noastre art 
vederea apărării mărețelor 
obținute de poporul nost 
drumul construirii socialism 

Tov. Kopandi a înmîna 
secretarului organizației 
din unitate, Steagul Roșu 
al U.T.M., precum și Dipl 
onoare a C.C. al U.T.M 
ostași și ofițeri care s-au 
în mod cu totul deosebit 
care It. major Angliei R 
major Gh. Zberea, grup 
miște condusă de It. Virg 
pion.

Cu acest prilej au vorb 
semenea tovarășul genere 
C. Șandru și general ma 
Zaharia.

Militarii unității noastr 
au luat cuvîntul la acest ii 
eveniment au mulțumit d 
pentru grija permanentă 
festată de partidul și statr 
democrat-popular față de 
noastră populară, scut al 
lor poporului nostru munc: 

Festivitatea a luat sfîrși 
filarea unității.

Lt. major GRIGORE ( 

tă o suprafață de 54.482 
arabil. Colectivizarea con 
agriculturii în raionul £ 
Mare s-a înfăptuit la nun 
și trei luni de la data ț 
cooperativizării.

In cursul anului 1958 
condițiile climaterice m 
le, G.A.C. din raionul J 
Mare au obținut recolte 
hectar, întrecînd produc: 
a întovărășirilor agricol, 
kg. la grîu, 285 kg. la \ 

3.400 kg. la sfecla de za2



...Năzuințe, visuri, idei și dorinți, izvorite din dragostea și devotamen- 
il pentru patrie și popor, pentru partidul care ne călăuzește, ne înflăcă- 
ează inimile tinere și ne dau avlnt.

A trecut încă un an. Am devenit mai puternici, mai bogați, mai maturi. 
Acum, la capătul lui, constatăm cu bucurie că ceea ce acum un an nu era 
lecît năzuință, a devenit realitate. Și aceasta pentru că tineretul nostru se 
meură de grija și îndrumarea atentă, părintească, a partidului care i-a creat 
isemenea condiții incit, așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Jej, își poate permite astăzi visurile cele mai îndrăznețe cu siguranța că 
de vor fi îndeplinite.

Pentru generația noastră, pentru întregul nostru popor, a visa și a-și 
redea visul împlinit este o realitate. Aceasta pentru că statul nostru socia- 
ist aparține celor ce muncesc de la orașe și sate, pentru că in fruntea po
norului nostru.conducîndu-l cu pricepere și fermitate pe calea socialismului, 
e află Partidul Muncitoresc Romin.

Documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie a.c. au dat 
ntregului nostru popor o perspectivă măreață în lupta pentru înflorirea și 
ntărirea patriei noastre socialiste, pentru continua îmbunătățire a nivelului 
le trai al celor ce muncesc.

De aceea și năzuințele, visurile de viitor ale tineretului sînt strins 
egate de înfăptuirea acestor mărețe sarcini.

Și, din oceanul gindurilor înaripate, al visurilor îndrăznețe care animă 
Ineretul, redăm cîteva picături in rindurile ce urmează.

jTmnrrmrmrB

J
ț oresc din inimă
devin

an. Un an de 
de muncă a- 
căruia eu și 
reușit să cb-

trecut un 
rodnică, 

h cadrul 
mei am
lizări de seamă în creș- 
■ducției și în reducerea 
ie cost al lucrărilor ce

a

PROIECTUL
APARTAMENTULUI
DE 40.000 LEI

Sînt arhitect de meserie. Anul 
1959 bate la ușă. Nu pot spune 
că 1958 a fost lipsit de greutăți 
și bucurii pe care să le pot trece 
ușor cu vederea. Am lucrat a- 
proape continuu la proiectarea 
locuințelor. Pentru mine tot tim
pul a fost o perioadă plină de 
căutări, de soluții cît mai adec
vate nevoilor construcțiilor, so
luții cît mai economice, pentru ca 
să se poată construi din 
investiții un număr mai 
apartamente.

La studiul de locuințe
exemplu, una din soluțiile 
care le-am prezentat a atras 

deosebit. Despre 
Pentru a avea ilu- 
și a evita circula- 
interiorul clădirii.

aceleași 
mare de

717 de 
Pe 
a-

tenția în mod 
ce este vorba ? 
minate anexele 
ția dificilă din
am amplasat scara în interiorul 
secțiunii.

fost apreciată de ins- 
dezvoltat-o într-unul 

care

M-am calificat 
în anul 1953. 
muncă și in 
m-au ajutat 

și atenție 
tainele me
in același 
fie un mun-

n cadrul secției 
țanice a atelierelor 
ivița Roșie".
ungar.
secție, 

nei de 
nunlștii
dragoste 
șese bine
învățat 
rebuie să
să se poarte, să înve
lit. să-și ridice nîve- 
itic și ideologic. In 
al de timp mi-am fă- 
ul militar, iar la îna- 
găsit aceeași drago- 
egere din partea to- 
ei de muncă.
il nostru lucrează și 
Vasile Ispas. E bă- 
are veșnic tînăr. Și 
tot la un strung, în 

ța apropiere. L-am 
11 cum muncește, cită 
lă piesei pe care o

actor dorește o con
tentului său cu pu-

- < rol mare, greu, di-
i solicite întreaga sa 
țație, măiestria artis- 
ența și voința. Anul 
pune în fața unui a- 

examen. Voi juca 
tori renumiți ai sce- 

<i — Fory Etterle, 
Septimiu Sever — 
cunoscută, apreciată 
tată de public : în 
fost încredințat ro- 

i Hamlet. Este, pen- 
grea încercare. Dar 
iu seama de greută- 
icestui rol mă bucur, 
trebuie să lupt pen- 

unni vis.
au început abia de 

Ini. încă nu m-am 
f-olul. încă n-am re- 
ilia așa cum a con- 
ipeare. Pentru mine 

* entru mine, ci pen-

membru de partid
exem-

atent

execută. L-am văzut stînd de 
vorbă cu alții, ajutîndu-i cu sfa
tul $1 uneori cu fapta, cu 
piui său personal. E un comu
nist.

Am început să fiu mai
față de propriile mele comportări 
și fapte gîndindu-mă : oare așa 
trebuie să se comporte un co
munist ? Cu sprijinul organi
zației U. T. M., am început 
să studiez, să-mi complectez 
cunoștințele politico-ideologice și 
de cultură generală, am con
siderat de datoria mea să 
ajut pe tinerii mai slab pregă
tit! în ridicarea calificării lor 
profesionale, să iau atitudine fer
mă împotriva tuturor lipsurilor 
care s-au manifestat la unii din 
tovarășii mei.

Dorința mea cea mai fierbin
te este de a intra in rindurile 
partidului, de a face și eu parte 
din rîndul acelora pe care i-am 
privit totdeauna cu respect și ad
mirație. Comuniștii de la „Grivi- 
ța Roșie** au fost și sînt totdeau
na în fruntea tuturor acțiunilor 
menile să ducă Ia creșterea pro
ducției și în același timp la creș
terea unor oameni noi, a uncr 
muncitori conștienți de rolul lor 
în opera de construire a socia
lismului în patria noastră. Doresc 
să devin membru de partid pentru 
a putea contribui astfel și mai 
mult la înfăptuirea mărețului ideal 
pentru care s-au jertfit cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare.

Sint candidat de partid, ur
mez cursurile învățămîntului de 
partid și mă străduiesc prin toa
te forțele mele să asigur zi de 
zi depășirea planului de produc
ție ajutind după posibilitățile 
mele și pe alții să-și îndeplineas
că sarcinile de producție, să stu
dieze să devină și ei la rîndul lor 
demni de a intra în rîndul can- 
didaților și apoi a membrilor de 
partid. Pregătindu-mă să devim 
membru de partid eu mă străduesc 
să mă desăvîrșesc ca om, să do- 
bîndesc înaltele trăsături morale 
ale comuniștilor, astfel incit să 
merit pe deplin cinstea de a face 
parte din rindurile avantgardei 
clasei muncitoare. E lesne de în-

țeles deci care este dorința mea 
cea mai arzătoare, țelul meu cel 
mai înalt a cărui îndeplinire mi-o 
doresc în anul 1959: să devin 
membru al P.M.R.

Aștept de la anul 1959 să-mi a- 
ducă îndeplinirea acestui măreț 
vis al meu. Pentru aceasta mun
cesc și învăț in așa fel incit să 
merit încrederea comuniștilor din 
organizația noastră de bază.

M1HA1 PUIU
strungar — Atelierele C.F.R. 

„Grivița Roșie"

Soluția a 
titut și am 
din proiectele de locuințe 
a fost difuzat la toate unitățile 
regionale de proiectare.

Pe baza proiectului directiv am 
întocmit și un proiect de execuție 
pentru blocul linoar Onești.

Noul an. 1S59, mă pune în fața 
unor sarcini sporite în privința 
proiectării locuințelor. Visul meu 
este să realizez un proiect care 
să respecte indicațiile recentei 
plenare a C.C. al P.M.R., adică, 
un apartament să coste mai pu
țin de 40.000 lei. Pentru acest lu
cru voi căuta cele mai economi
coase soluții. Sînt convins că în 
proiectare există încă mari re
zerve pentru reducerea prețului 
de cost. Se pot obține spații lo
cuibile de exemplu prin reduce
rea spațiilor de circulație din in
teriorul clădirii, prin folosirea de 
materiale care să reducă grosi
mea zidurilor, care astăzi ocupă 
pînă la 20 la sută din suprafața 
desfășurată a locuințelor, prin 
proiectarea unor piese de mobi
lier fix zidite, folosirea unor ma
teriale înlocuitoare pentru finisaj și 
tîmplărie etc. Colectivul din care 
fac parte, brigada de tineri arhi- 
tecți va căuta să folosească din 
plin aceste rezerve.

In noul an, alături de colegii 
mei, voi căuta să muncesc cît mai 
bine, pentru a traduce în viață 
chemarea : să construim pentru 
oamenii muncii mai mult, mai 
bine, mai ieftin. Avem toate con
dițiile create pentru realizarea 
acestui țel al nostru, al partidu
lui nostru.

Vreau să ajung un priceput 
crescător de animale

Deși nu am decît 23 de ani, pot 
spune că sînt vechi în meseria 
mea de mulgător, pe care am în
ceput s-o învăț de acum 6 ani, 
cînd am primit în seamă vițeii 
gospodăriei de stat Troianu. Me
seria aceasta de mulgător începe 
să-mi fie mai dragă din an în an, 
mă pasionează tot mai mult.

Anul acesta am obținut unele 
rezultate bune. La 29 septembrie

mi-am îndeplinit planul anual și 
am dat pette plan pînă la sfîrși- 
tul anului aproape 5.000 litri lap
te. Desigur că pentru anul viitor 
vreau sa fac ca producția de lapte 
de Ia vacile mele sa sporească și 
mai mult. Pentru aceasta, bineîn
țeles, trebuie să învăț mai mult, 
să pătrund și mai mult tainele 
științei creșterii animalelor.

Am citit cu atenție documente
le de partid, le-am discutat și în 
organizația de bază U.T.M. și îmi 
dau seama că pentru anul ce vine 
avem sarcini și mai mari în ve
derea sporirii producției de lapte, 
carne, unt și lînă.

Planurile mele pe 1959 sînt a- 
eestea : să ajung ca toate cele 12 
vaci pe care le am în grijă să dea 
cîte 18 litri lapte pe zi ca „Flo- 
rența“ și „Cocuța**, campioanele 
mele, să învăț cît mai mult pen
tru ca să pot deveni un mulgător 
fruntaș.

NICOLAE MIREA 
mulgător, G.A.S. Troianu, 
raionul Roșiori de Vede

Arh. AUREL MUREȘAN 
.P.C.T.-București

Tn 1959 oțelăria Sie
mens Martin din Reși
ța, reconstruită din te
melii, va da o produc
ție sporită de oțel.

In anul nou care sosește 
Să vă atingeți mîndrul țel: 
Producția să vă sporească, 
Să faceți păcii scut de-oțel.faceți păcii scut de-oțel.

GHEORGHE BOZU 
Reșița

Cuvîntul unuia din- 
tr-o comisie de inova
ții care obișnuiește să 
se treacă drept coau
tor.

plăcinta din cuptor 
știi, sînt coautor.

La
Să .
Socoteala nu e grea 
Doar muncim ambii la ea.
Este ? Cugetă adine :
Tu o faci, eu o mănînc...

I. AVIAN

Celor ce muncesc
în noapte 
de An Nou

an aduce tn viațaFiecare 
noastră nouă de astăzi bucurii, 
visuri împlinite. De fiecare 
dată la sfirșitul anului încer
căm un ...bilanț. Așa fac și eu. 
Anul 1958 mi-a adus îndeplini
rea unei mari dorințe pentru 
care am muncit ani întregi la 
antrenamente, avlnd la dispo
ziție condiții minunate pentru 
sportul meu preferat: parașu
tismul. Eforturile mi-au adus 
un succes neașteptat poate: 
cucerirea titlului de campion 
mondial Împrejurările sînt cu
noscute. La Bratislava, tn ca
drul campionatelor mondiale de 
parașutism am obținut titlul 
suprem tn proba de 2.000 m. cu 
lansare comandată.

Firește, anul acesta a um
plut viața mea și cu alte bu
curii. M-am căsătorit, am ab
solvit școala profesională fiind 
repartizată ca muncitoare la 
fabrica ..Grivița-Conserve".

Acum, tn pragul unui nou an, 
mă gîndesc la ceea ce-mi va 
rezerva anul 1959. Tn primele 
zile chiar mă voi muta într-un 
nou apartament împreună cu 
familia mea. Acest lucru e îm
bucurător ■ voi avea condiții 
și mai bune de trai. Am lăsat 
de data această mai la 
urmă preocupările mele spor
tive, 
nouă 
tăților 
fiind 
la două mari întreceri interna
ționale : Cupa Adriatică, o în
trecere care va reuni pe cei 
mai buni parașutiști spo'tivi 
din lume și Concursul interna
țional la care vor fi prezenți 
parașutiștii din Balcani. Dorin
ța mea este să mă comport 
ireproșabil jusl’lficind astfel 
performanța realizată tn anul 
1958

ELENA BACAOANU-SUCIU 
campioană mondială

Acum, cînd fiecare zvîcnei 
al acelor ornicului ne apro
pie de sfirșitul anului 1958, 
acum, cînd sticlele cu vin 
sint culcate cu grijă în aș
ternutul cuvenit de gheață, 
acum cînd ultimele pregătiri 
febrile se întețesc pe măsură 
ce timpul rămas se tmpu 
tinează, acum ne îndreptăm 
gîndurtle către aceia care 
vor petrece noaptea Anului 
Nou la locurile lor de mun
că, pentru ca tihna și bucu
ria celorlalți să fie desăvîr- 
șită, pentru ca nimeni și ni
mic să nu tulbure sărbătoa
rea generală !

Cu dragoste ne gîndim la 
oamenii ce slăpinesc oțelul, 
prometeii ce și in noaptea a- 
ceasta vor veghea în fața 
cuptoarelor uriașe zămisli
rea, prin flăcări, a ceea ce 
va fi mai tirziu trupul trac
toarelor, strungurilor... tn 
cinstea ta, oțelarule, închi
năm paharul, fierbinte este 
urarea care zboară spre tine. 
La mulți ani!

Ne gîndim emoționați la 
cei care conduc și în noap
tea aceasta trenurile în lun
gul și în latul țării, la me
canici, la fochiști, la impie- 
gați de mișcare, la acari, la 
revizorii de linie. Să știți, 
dragi tovarăși, că auzim 
șuierul de salut al locomoti
velor voastre și îi răspun
dem cu un gînd bun, izvo- 
rlt din adîncul inimii 
stite. La mulți ani!

Si vouă, medici și surori 
de gardă, vouă celor care în 
această noapte alinați sufe-

rințele oamenilor, vouă celor 
pe care miezul nopții vă vor 
afla in sălile de nașteri din 
maternități supraveghind ve
nirea pe lume a celei mai 
noi generații, vouă vă adu
cem salutul și urarea de 
bine, cinstim pentru munca 
voastră nobilă și frumoasă, 
vă facem părtași ai veseliei 
noastre. La multi ani I

Ciocnind în sănătatea 
voastră, străieri neclintiti ai 
libertății noastre, grăniceri 
care și in această noapte 
veți veghea cu neadormită 
atenție hotarele republicii, 
lucrători ai miliției populare, 
voi cei ce apărați viata și a- 
vutul cetățenilor pașnici, 
vouă vă mulțumim cu dra
goste pentru rondul vostru 
necurmat. în împlinirea da
toriei — și vă urăm împli
nirea tuturor dorințelor ce 
vă însuflețesc. La multi ani I 

$i vouă, lucrători de la 
uzinele de electricitate, vouă, 
vatmanilor, șoferilor, 
ospătarilor, și vouă, 
din orchestre, vouă 
care ne veți îndestula
veți înfrumuseța noaptea — 
urarea noastră de fericire. 
Mina noastră vă caută și vă 
strlnge mina muncitoare. La 
multi ani!

Toți stnteți aici, Ungă noi. 
Recunoștința poporului în
treg răsfrîngă-se cald a- 
supra pieptului vostru, sub 
cerul înstelat al nopții de 31 
decembrie — 1 ianuarie, cînd 
voi îmtîmpinați anul cel nou 
cu rouă cea sflntă a muncii.

I. ȘTEFAN

1

cin-

1959 va constitui o 
încercare a posibili- 
mele de parașut'ist 

chemată să particip

Celul ce-și ia anga
jamente fără să și le 
respecte.

Toată ziua promitea : 
„Voi munci cu tot avîntul 1“ 
Dar pierzînd litera A, 
Din ce-a spus rămase...

vîntul.

Codașului.

Intr-adevăr, dacă dorești bădie, 
S-ajungi și tu-nsfîrșit 

cu planul la normal, 
Ți-ar trebui un calendar 

care să ție 
Cît... Anul Geofizic 

International.
V. D. POPA

♦

I
T.

vouă 
celor 
celor 
și ne

Gafa pentru Anul Nou!

In fotografia noastră vă surlde cofetarul Șt. Popescu și eleva 
sa Irina Copil. Dar și „opera** lor, delicioasele torturi din care 
veți mi nea în noaptea Revelionului.

Foto: AGERPRES

In regiunea Timișoara

încă trei comune au fost electrffcate
Zilele trecute, lo

cuitorii comunelor 
Armenești, Cacova 
și Saravale, regiu
nea Timișoara, au

trăit clipe de neui
tat: pe ulițe și în 
casele lor s-a aprins 
pentru prima dată 
lumina electrică. In

ultimii ani, în regiu
ne au fost electrifi
cate 233 de sate și 
comune.

(Agerpres)

tineretul patriei noastre, întru
general, Ofelia apare anacronica. 
Totuși trebuie s-o înțeleg, s-o în
țeleg în ambianța societății căreia

îi aparținea, a societății care i-a 
distrus fericirea condamnînd-o la 
nebunie. Personajul Ofeliei trebuie 
sa aiba o linie de interpretare o- 
riginala, sa fie profund tragic, să 
întruchipeze gradul de gîndire și 
cultura la care putea ajunge o fe
meie în timpul Renașterii. Încă 
mai am temeri — voi reuși oare ? 
Trebuie. Trebuie să-i dau viața pe 
scena adevăratei Ofelia, tînară 

fără tinerețe, Ofelia a cărei mare 
dragoste a fost condamnată de la 
iuceput la neimplinire. Rolul îmi 
cere deci o muncă de creație și 
dăruire — îmi dau seama. Și tre
buie să reușesc. Trebuie să fiu la 
înălțimea capodoperei shakespea
riene.

Aștept cu emoție examenul în 
fața publicului. Abia după ce-1 
voi fi dat acest examen satisfac
ția de a juca într-un rol mare, 
alaturi de artiști de valoare, va fi 
deplină. Iată cu ce gînduri pășesc 
in anul 1959.

ILEANA PREDESCU 
actriță ___ ,

La hotarul dintre anul pe
trecut și cel care-i urmea
ză, aș vrea să aștern pe 

hirlie cîteva gînduri — un salut, 
o urare, poate un proiect de 
poem — pentru tînăra gardă a 
patriei noastre, pentru băieții și 
fetele care în 1944 abia se apro
piau de înțelegerea alfabetului și 
a celor patru operațiuni aritme
tice. Mi se pare că-i văd în clipa 
de față, de la un capăt la altul al 
țării, scrutind cu îndrăzneală tul
burătorul spațiu ce li se deschide 
odată cu întîia filă de calendar 
pe o întindere de 364 de zile, 
Gîndindu-mă la ei în această îm
prejurare, imi amintesc cuvintele 
unui mare prieten și educator al 
noii generații de oameni sovie
tici : .Specificul virstei tinere 
este puternica aspirație către pe
ripeții ideale..."

Astfel caracteriza cu 33 de 
ani în urmă M. 1. Kalinin avîn
tul spre acțiuni eroice, spre fapte 
mărețe în folosul poporului — 
propriu tinerilor lumii socialiste.

Anul 1959, înseamnă pentru 
tineretul nostru un minunat te
ritoriu în care năzuințele și ela
nurile sale cele mai nobile pot 
să se manifeste cu strălucire 
toate domeniile de activitate.

„Peripeții ideale..."
Desigur, în era zborului cos

mic, milioane de entuziaști între 
6 și 60 de ani, visează si puni

piciorul în lună sau în Marte sau 
cel puțin într-o mică stațiune in
terplanetară... Dar „saltul** fecio
rului de cioban de la tîrla da
cică la agregatele fabricii de fire 
sintetice sau la cazonele termo
centralei din Borzești. reprezintă 
o aventură mai puțin uimitoare ?

„Peripeții ideale**...
Ce legătură s-ar putea presu

pune între această expresie atit 
de atrăgătoare și banala bucățică 
de zahăr ? Și totuși există o re
lație directă pe care însă, pentru 
a o pătrunde, se cere să privim 
lucrurile din perspectiva largă a

Cercetînd harta vastă, pasio- 
nantă, a minunatului an de luptă 
1959, gindul imi zboară dintr-o 
zare intr-alta, pentru că nu va 
fi colț de țară în care să nu se 
reflecte amploarea și frumusețea 
ofensivei comuniste împotriva 
trecutului. Mă gîndesc la tinerii 
constructori de pe șantierul de 
locuințe de la Onești, unde se 
clădesc apartamente moderne 
pentru aproape 30.000 de mun
citori și tehnicieni. Dacă le-ai 
spune că ceea ce fac ei acolo, nu 
este mai puțin formidabil pentru 
Romînia decît saltul in Cosmos

miine va străluci în soare -— ce
tate modernă, cu blocuri de pa
tru și cinci etaje, cu scuaruri și 
magazine, cu bulevarde asfaltate 
și săli de spectacol luminate fee
ric — ei, bine, atunci să aducem 
satul cel vechi și să-l punem ală
turi. Să compare și să înțeleagă. 
Vor zîmbi, desigur, și atunci, 
insă cu altfel de , zîmbet.

„Peripeții ideale..."
lată că, fără voie, mi a răsărit 

m gînd o imagine reală, care va 
mărturisi, poate, ci fantezia scri
itorului nu e întotdeauna.., pură 
fantezie 1 Eram la Reșița, acum

in

cauzei poporului. Tinărul agro
nom care își va închina mii de 
ceasuri de muncă, de studiu și 
experiențe ca să obțină cîteva 
zeci de kintale de sfeclă mai 
mult la hectar, va deveni un per
sonaj important (chiar dacă ne
cunoscut) în viața fiecărei fami
lii, a fiecărui cămin din Repu
blica noastră.
de 17 ani din 
nărie. care nu 
la prașilă nici 
ni de-a 
cîmpului
verzi ai primelor frunze..

va 
un 

lungul 
înțesat

Ca și colectivista 
brigada de grădi- 

lăsa să-i scape 
fir de buruia- 
și de-a latul 
de solzișorii

de Dan Deșliu—•—
pentru întreaga umanitate, ar ri
dica pesemne din umeri, zim- 
bind, și și-ar vedea mai departe 
de treabă. Ca să-i convingem — 
și pe ei și pe alții — ar fi tre
buit să facem un lucru 
imposibil. Ar fi trebuit 
vechiul Onești, așa cum 
cu ani în urmă (sat 
nesc prăpădit, cu 20 de
și un milion de păduchi) și să-l 
transportăm intact undeva, prin 
apropiere. Apoi, cînd Oneștii de

evident 
să luăm 
se găsea 
moldove- 
dug'iene

cîteva zile, după o absență de 
doi ani. Deși în trecere numai, 
am vrut să-mi revăd o veche prie
tenă. o dragoste de demult ; oțe
lăria. M-am dus unde știam că 
este și-am înlemnit : în locul ei, 
se întindea un imens șantier, 
unde se încrucișau camioane 
basculante, vagonete cu mate
riale de construcție, ghiare gi
gantice de macarale.

— Vnde-i oțelăria ? am 
trebat.

— Aici — mi s-a răspuns. A- 
dică, aici a fost și va fi. Uite, 
cam așa o să fie...

Am ridicat privirile și-am as-

în-

cultat tăcut explicațiile tovară
șilor.

...Hala veche nu mai corespun
dea, nici ca dimensiuni, nici ca 
utilaj. Să o dărîmi pur și simplu 
și să construiești alta in loc, în
semna să oprești producția de 
oțel cel puțin doi ani de zile. 
Vă dați seama ce va să zică asto: 
Reșița fără oțel propriu doi ani 
de zile ? Atunci, s-a făcut ceea ce 
părea imposibil, ceea ce nu s-a 
mai făcut de altfel nicăieri, nicio
dată. S-a început noua construc
ție pe deasupra și... pe dedesup 
t‘il celei vechi. în timp ce se ri
dica scheletul metalic al viitoa
rei hale, cu zeci de metri peste 
plafonul anterior, în timp ce es
calatoarele începeau să pregă
tească fundamentul uriașelor 
cuptoare de mîine. hutrîna oțe 
tărie continua să lucreze, cu ve
trele ei uzate, refăcute de sute 
de ori, cu liniile ei uzinale 
strimte și incomode, dar mai 
ales, cu oamenii ei, făuriți din- 
tr-un aliaj unic.

Și astfel, în ciuda profețiilor 
sumbre ale anumitor „specialiști" 
de tip antic, Reșița n-a rămas 
fără oțel...

— Așa facem noi, peste tot 1 
— mi-a 
părțire, 
mers"...

Cred 
simplă,
admirabil spiritul vremii noastre, 
esența luptei pentru fericirea po
porului.

spus inginerul șef la des- 
Schimbam viața „din

că în această imagine 
călăuzul meu a rezumat



CU PRODUCT// ALE FRAȚILOR SĂ/ MĂ! MICI

tbftne concedii

mobiliarul necesar.

— Hei 
Scoală 
Că nu 
Piesele

oro R too t-hior 0, mtilivind «-o

Ucenicuff • Meștere. n-am de 
lucru.

Meșterul • Ei și, ce vrei 
$ă-|i fac ?!... Și pentru că n-ai 
de lucru, du-te si cumpără-mi 
o sticlă de su£.

onirotorni Ruiiri (lie din nleitfruj de (regn al uzinelor „Timpuri Noi'

’or muncitori.

..Ziua trece, noaptea trec». 
Clipele ca vîntul zboară 
Iar Intîrziarăm, frate,. 
Ceasul limba nu-și coboară'

l"*Pur» A/jj* nu folosește rf,

htfop ; Hei hoop 
soare frătioare 
poate controlorul 
să le măsoare '

Omul c cu două le|e :
La medic e „vai și-amar ' 
In concediu tnsă-i vesel 
,la mai toarnă in pahar

Ucenicul : Meștere. • nu 
rni-am îndeplinit norma, ,

Meștarud ; Rău, foarte rătilj 
Du-te șl cumpără-mi niște- 
ligări că tot oierzi vremea de* 
•''•nană

Vnui student do la Institutul de Petrol. (,0IC 
CPologie care nu obișnuiește să-fi satule profesorii.

Meșterul Om ga de lu urinele „Timpuri 
Noi," întrebuințează o ciudată metodă de 
creștere a tinenh

j C of Scuiă-mă, nu-s gospodar
! ~ Să-tl ofer șl un spătar
«-CTxJ Mănincă iute, sint grăbit 
—Hr M-a;teaptă strungul nepornitt

'syS' Nu era raat cinstit oare 
Din pat să nu se mai scoale?
Căci decit aici pe masă
Tot dormea mai bine acasă!

Meșterul • Să ajustezi pie- 
sa asta.

Ucenicul: Meștere nu mă 
pricep. Știți... eu... țlgărt.. 
3AIC-».

Meșterul!: Cum? Rău; foar
te rău. Ți-ai pierdut timpul 
cu fleacuri!

TTnânX adrungar fdircaa 
DutmUrQcha de la uzinale 
.Junpun Noi“. atelierul 
nr. 2. iși pierde orele de 
munca pi i mbindu~se prin 
întreprindere



ÎNALTELE IDEALURI
pentru care luptă tineretul

Mimarea de revoluție
din țările frățești 1 9 5 8

R

Prag de an nou. Tineretul țărilor socialiste privește eu mulțu
mire și cu legitimă mîndrie roadele bogate obținute în anul ce 
a-a scurs și, cu încredere, scrutează viitorul pe care-1 știe plin 
de perspective.

Socialismul a descătușat forțe latente. Energia descătușată a 
tineretului a fost canalizată către înfăptuirea idealurilor socia
liste, către construirea socialismului și comunismului.

Cu încredere în viitor, tineretul întîmpină noul an cu forțe 
noi, cu dorința de a spori participarea sa activă și conștientă la 
înflorirea țărilor lor prin noi angajamente. Sub îndrumarea înțe
leaptă părintească a partidelor comuniste și muncitorești tineretul 
țărilor prietene, eroic constructor al fericirii omenirii, pășește 
în noul an hotărît și entuziast.

In spiritul celui de-al III-Iea Congres 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac

încă la cel de-al XI-lea Con
gres al său Partidul Comunist 
din Cehoslovacia a încredințat 
Uniunii Tineretului Cehoslovac 
construcția noii uzine de cauciuc, 
în apropiere de orașul Kralupy 
pe Vîltava, construcția nodului 
hidroenergetic din lesenița, în 
partea de nord-vest a țării, a 
școlii de mineri Veliirko și dife
rite lucrări industriale în șesul 
din Slovacia de Est. Toate ace
ste sarcini au fost primite cu 
bucurie și adoptate de Congresul 
al III-Iea al U.T. Cehoslovac. In 
afară de aceasta, se înțelege, 
delegații la Congres, în numele 
tuturor acelor care i-au desemnat 
să-i reprezinte, au declarat că se 
angajează să sprijine agricultu
ra, în special crearea unei baze 
furajere, pentru creșterea anima
lelor, să convingă pe tineri ca 
anual, aproximativ 40.000 de ti
neri și tinere să plece la sate 
pentru a munci acolo. Ei s-au an
gajat de asemenea să îmbunătă
țească desfășurarea învățămîntu- 
lui și să acorde o mare atenție 
educației comuniste.

Tinerii din țara noastră au în
ceput să traducă in viață cu un 
mare entuziasm hotăririle Con-

îngreșului. Aceasta se referă 
special la pregătirile în vederea 
participării la marile construcții. 
Cu multă bucurie pot să scriu 
— de exemplu — despre tinere
tul din regiunea Karlovy Vari, 
unde din prima zi după termina
rea Congresului, numeroși tineri 
s-au înrolat în brigăzile care au 
plecat pe șantierul regional din le- 
senița.

Munca intensă, plină de bucurie 
a tineretului, va avea loc nu nu
mai pe șantierele mari, la con
strucția marilor uzine și fabrici, 
a unor mari instalații hidroteh
nice. In mii de sate și cătune, în 
mii de școli, în mici fabrici, tine
retul va munci In spiritul Con
gresului al III-Iea al Uniunii Ti
neretului Cehoslovac, sub condu
cerea directă a organizațiilor de 
partid. El depune toată energia sa, 
toată priceperea și entuziasmul 
său tineresc pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile încredințate de 
partid.

MILOȘ GOLY 
redactor la ziarul 

„Mlada Fronta"

Cu în ere dere
privim viitorul

A fost un an fericit cel pe 
-are-1 încheiem. A fost fericit și 
odnic. Pe întinderile patriei s-a 
nălțat un nou gigant — un com
binat pentru prelucrarea cuprului— 
Gheorghi Dimitrov". Numeroase 
agoane de marfă rămîn acum în 
tația de cale ferată. Aici se în

țărca lingouri grele de cupru 
’’ electrolitic, sulfat de cupru, acid 

Sulfuric. Acum o lună din al doi- 
:a furnal a început să curgă cu- 
ru. Pe principala linie de trans- 
lisie electrică a început să se 
purgă energia electrică, pe care 

produc generatoarele centralei 
ectrice subterane Bata.
La sfîrșitul anului acesta con- 

tructorll au avut o mare bucu- 
s. A avut loc Congresul al 
K.lea al Uniunii Tineretului 
omunist Dimitrovlst. Tinerii sp 
flă în primele rînduri ale ace
ra care luptă pentru îndepllni- 
a înainte de termen a cincina
lul. La congresul său tineretul 
a prezentat nu numai cu promt- 
ini și visuri îndrăznețe, ci a

venit să raporteze despre marile 
lui acțiuni traduse în viață. Ti
nerii au economisit 100 de 
milioane leva.

Cu mult entuziasm și dragoste 
de muncă începe el noul an. în 
acest an va începe construcția 
unul nou combinat chimic în 
apropiere de Stara Zagora. Noul 
combinat chimic a cărui con
strucție va începe în primăvara 
aceasta va produce de trei ori 
mai multe îngrășăminte sintetice 
și alte produse chimice decîf 
vechea uzină.

Miile de tineri vor continua 
mișcarea de reducere a termenu
lui de îndeplinire a actualului 
cincinal. Anul 1959 va fi un an 
fericit și mai bogat în realizări. 
Cunoscînd felul cum muncim, 
sîntem îndreptățiți să ne felici
tăm reciproc dragi prieteni. Pri
virile noastre, ca și ale voastre 
sînt ațintite înainte, spre viito
rul fericit.

K.KOLEV 
redactor al ziarului „Narodna 

Mladej"

încă un pas spre comunism
Anul 1959 va constitui pentru 

republica noastră, ca și pentru 
toate celelalte republici unionale, 
un important pas înainte pe calea 
spre comunism. La Stalinabad, ca
pitala republicii, la flovabad, Ku- 
liiab, Leninabad se vor rîciica noi 
întreprinderi industriale, se vor 
lărgi considerabil suprafețele însă- 
mînțate și cele irigate, se vor în
temeia noi sovhozuri — iar pretu
tindeni se va simți nevoia de bra
țele vînjoase ale tineretului nostru 
entuziast. Condus de organizațiile 
comsomoliste, constituit în bri
găzi de muncă comunistă, tinere
tul nostru este hotărît să-și aducă 
contribuția sa de preț la făurirea 
unei vieți tot mal îmbelșugate și 

fericite. In rîndurile tineretului din 
Tadjikistan se desfășoară pe larg 
mișcarea patriotică de creare a 
brigăzilor de muncă comunistă, 
care se bucură de sprijinul entu
ziast al tinerilor și tinerelor din 
republică.

Numeroase șantiere au și fost 
declarate șantiere comsomoliste. 
Printre acestea se numără uzina 
de sodă calcinată din Stalinabad. 
Pentru școlarii din același oraș 
comsomoliștii vor construi un 
mare internat cu patru etaje. Tit
lul de șantier cotnsomolist îl poar-.
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Tinerilor din industria ușoară:
Calificare înaltă și spirit de răspundere

Alex. Sencovici
Adjunct al ministrului Industriei Bunurilor de Consum

Cu prilejul noului an felicit cu multă căldură tovărășească pe 
toți tinerii, muncitorii și tehnicienii, inginerii și funcționarii 
din ramurile de activitate ale industriei ușoare, dorindu-le 
multă sănătate și succese în activitatea lor. In anul 1959 pro
ducția industriei ușoare trebuie să crească cu 3,4 la sută față 
de realizările anului 1958. In anul 1959 se vor produce 
1.500.000 m.p. țesături din fibre sintetice, se va continua con
strucția noii țesătorii de la Păulești cu o capacitate dc 3 mi
lioane m.p. țesături din in și cinepă, precum, și alte lucrări 
importante

In fața industriei noastre ușoare stă sarcina de a pune la 
îndemîna consumatorilor produse de calitate superioară, de a 
lărgi numărul sortimentelor, de a realiza economii la materii 
prime și auxiliare, pentru continua reducere a prețului de 
cost.

Conduși de partid, mobilizați de U.T.M., voi, dragi tineri, 
trebuie să deveniți controlori exigenți ai produselor pe care le 
executați. Dați poporului, mamelor, fraților, soțiilor, surorilor 
și copiilor voștri numai produse de calitate superioară. Pos
turile utemiste de control, trebuie sa sprijine activ îmbunătă
țirea calității produselor. Ele trebuie să cultive la tineri sen
timentul de mindric și răspundere pentru marca fabricii. Urăm 
liueretului să obțină noi succese în sprijinirea conducerii 
și gospodăririi întreprinderilor. In anul 1959 inițiativa piela- 
rilor va fi extinsa în întregul sector preconizîndu-se a se eco
nomisi numai prin reducerea consumurilor specifice peste 13 
milioane lei. sumă echivalentă cu costul construcției a peste 1600 
de apartamente. Voi, tineretul, veți avea un cuvint greu de 
spus. Va trebui să gospodăriți cu mai multă pricepere materia 
prima și auxiliară, să luptați împotriva risipei de tot felul pen
tru a realiza cit mai multe economii.

Chemăm tineretul din toate întreprinderile sectorului nostru

la băncile elvețiene și a găsit că 
8.000.000 dolari constituie o bază 
pentru a putea să se gîndească la 
eventuala abdicare ; al treilea sa
telit artificial sovietic a executat 
peste 3.000 rotații în jurul pămân
tului ; bătălia împotriva canceru
lui a mai înregistrat cîteva succe
se promițătoare în diferite puncte 
ale lumii ; după o tradiție scum
pă urmașilor lui Himmler, în Ber
linul occidental s-au întocmit liste 
negre de persoane urmărite pen
tru convingeri democratice ; ci
bernetica a ajuns la stadiul în care 
aparatele pot rezolva calculul in
tegral, diferențial, traduceri din 
tomuri științifice și conducerea o- 
perativă a unor întreprinderi uria
șe ; Manolis Glezos, eroul național 
al Greciei, a fost întemnițat sub 
acuzarea, fabricată stingaci, de 
spionaj ; savanții din toată lumea 
au cooperat la cercetările efectua
te în cadrul Anului Geofizic Inter
național ; planul de șapte ani al 
Uniunii Sovietice aduce înfăptui
rea concretă a comunismului la 
ordinea zilei de azi, spre uluirea 
mărturisită a occidentului care nu 
mai poate nega nimic, nici cifrele, 
fantastice, nici capacitatea de a 
pune în practică aceste cifre.

Toate — in 1958.
Din noianul de evenimente 

orientarea generală a pămîntului 
în timpul acestei perioade de re
voluție este neîndoielnic pozitivă. 
1958 a cunoscut multe zile grele, 
febrile, străbătute de neliniște, dar 
a binemeritat și satisfacția unor 
victorii de însemnătate istorică. 
Pacea nu a putut fi clintită din 
mâinile puternice ale apărătorilor 
ei. Știința oare slujește pacea și-a 
continuat marșul într-o cadență 
alertă. Viața a devenit mai fecun
dă pe pământurile păcii și socia
lismului, stimulînd lupta 
poarelor de pretutindeni, 
tru ca umbra avioanelor 
căroate cu arma nucleară să 
mai treacă deasupra Senei, a 
nului, a Podului, a Tomisei.

Omenirea intră în noul an 
nenumărate speranțe că va înain
ta spre o viață mai bună, mai 
demnă, mai fericită. Noi, aici, a- 
vem temeiurile certitudinii: făurim 
socialismul.

ȘTEFAN IUREȘ

să 
din toate puterile viața, 

ti au venit 
păpușile la un festival mondial ; 
ochii lor de mărgele au avut lică
riri pline de înțelepciune, cînd, cu 
voci de bărbați, de femei și de 
copii, fragilele apariții și-au rostit 
mesajul lor către omenire. Iar 
cînd rugina a pătat primele frun
ze, a venit riadul Sonatei a Ill-a 
de Enescu, mâinile fine, sensibile, 
ale violoniștilor și pianiștilor u- 
nindu-se pentru a purta pretutin
deni o mărturie a comorilor su
fletului nostru. Bun, rodnic, anul 
nostru 1958 ! Nu în zadar i s-au 
cheltuit zilele pe întinsul Repu
blicii noastre.

Purtindu-ne pe toți, pămintul 
și-a urmat mișcarea de revoluție.

Aici nu vom pune pe coloane 
diferite cifre, iar faptele pe care 
le cităm nu vor fi ierarhizate prea 
strict. Cu toate acestea, linia de 
demarcație dintre lumea noastră, 
socialistă, iubitoare de pace, pro
gres — și lumea în care domnește 
exploatarea, trece, vizibilă, pretu
tindeni. Ca lanus, anul 1958 are 
două fețe, dintre care una rîde, iar 
cealaltă plînge.

Să rulăm filmul repede.
tn 1958, în două puncte ale lu

mii — Orientul Mijloeiu și apele 
Chinei — omenirea a reușit să-i 
împiedice pe imperialiști să în
ceapă un pojar ireversibil ; spăr
gătorul de gheață atomic „Lenin" 
a ieșit din șantierele navale ale 
Uniunii Sovietice ; în Statele U- 
nite ale Americii cifra șomerilor 
totali și parțiali a depășit 6.000.000; 
R. P. Chineză și-a dublat produc
ția de oțel; ea a depășit in 1958 
producția de grîu a Statelor Unite; 
in Algeria a avut loc o lovitură de 
stat fascistă repercutată apoi cu 
aparența legalității în Franța; 
Guineea, Irakul au spus NU colo
nialismului și steagul independen
ței lor a apărut ; în lumea capi
talistă fenomene precum creșterea 
crizei economice, sau a criminali
tății infantile nu au mai putut fi 
trecute cu vederea nici măcar de 
maeștrii fabricanți de „optimism''; 
înlr-un spital din Hiroșima efecte
le radiației atomice provocate de 
bomba din 1945 au provocat sfîr- 
șitul lui Kazuto Murata, în vîrstă 
de 43 ani ; Hussein, regele Iorda
niei, și-a verificat contul personal

uta noastră pe orbita cereas
că ne-a întors la acel punct 
pe care îl atinsesem cu 365 

zile in urmă și stabilit convențio
nal pentru a marca anul. Mișcarea 
de revoluție încheie un ciclu și 
începe fără pauză un altul, con
tabilii desăvîrșesc bilanțurile fi
nanciare, magazinele gem de lume 
în luna cadourilor, cărțile mai au 
10 la sută reducere, indrăgostiții 
practici telefonează Institutului 
Meteorologic pentru a ști dacă de 
anul nou va fi o zi fără ceață, via
ța pulsează neîntrerupt.

O mie nouă sute cincizeci și opt 
rămîne să se alinieze lîngă prede
cesorii săi. E soarta anilor, așa 
cum in perspectiva șoselei plopii 
se înșiră pierzîndu-se în 
și înaintașii săi — anii 
eliberare —: acest 1958 
mine însă în memoria 
El a văzut planurile și 
noastre prinzînd contur 
muri de beton, in kilometri 
conductă, în hambare de cereale, 
în pagini de literatură. El a văzut 
desfășurîndu-se noi bătălii victo
rioase ale lumii muncitoare con
duse de partidele comuniste și 
muncitorești, sub steagul lui Marx, 
sub steagul lui Lenin. Tot el, a- 
nul 1958, a văzut în acțiune forța 
colosală a iubitorilor de pace, a 
căror intervenție a salvat, iarăși, 
de cîteva ori, lumea din pragul unui 
dezastru. Acest an a văzut cîteva 
țări care, cu o sforțare supremă, 
s-au descotorosit de regimurile 
feudale și colonialiste, au devenit 
republici, și-au deschis un drum 
în istorie. Nu, hotărît, anul a- 
cesta nu a trecut zadarnic, el me
rită să stăruie în amintirea noa
stră.

Aici, la noi, anul care plea
că a văzut ridieîndu-se de-a lun
gul arterelor orașelor un 
de clădiri mai mare decît au pu
tut să cunoască anii 
denți. S-au împuținat 
terenurile virane iar refrenul „a 
mai înflorit o grădiniță în Bucu
rești" a fost părăsit ca desuet, 
bucureștenii fiind cu mult mai în- 
cîntați de locuințe, cu toată dra
gostea purtată florilor. Țara ridi
că neîntrerupt schelele unor noi 
întreprinderi, înmulțește mașinile 
și agregatele pe care strălucește 
laconica inscripție „Fabricat în 
R.P.R.", executa sondaje și scoate 
la iveală bogății nebănuite ;
construiește la Reșița cuptoare 
de oțel din ce în ce mai 
mari în termene din ce în ce mai 
scurte ; țara extinde 
zarea agriculturii, ține 
ța sfat cu agronomii și 
coltelor bogate, ridică 
agricolă la hectar și 
lupta pentru acoperirea cantități
lor de ulei și zahăr exclusiv din 
producția internă ; prezintă 50 lu
crări științifice la cea de a douia 
conferință internațională pentru 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, organizează brigăzi
le de muncă patriotică ale tinere
tului, aniversează pe Delavrartcea, 
Vlahuță, ba și pe „starostele și 
cobzaru" Barbu Lăutaru, urmă
rește apariția cărții „Rădăcinile 
sînt amare", trimite Teatrul Națio
nal în turneu la Moscova, aplaudă 
noile recorduri ale Iolandei Balaș 
primește, emoționată, vizitele oas
peților prieteni, face comerț cu cî
teva zeci de alte țări. Țara trăiește 
pentru pace, tn 1958, aici la noi, 
s-au întîlnit reporterii cinstiți ai 
lumii și au spus : să scriem în 
ziarele noastre adevărul, să slujim

cu scrisul nostru cauza picii, 
apărăm din toate putei " 
Apoi, in același București

K. Hmnov
secretar al C.C. al U.T.CX.

din R.S.S. Tadjikă
----»----

tă de asemenea uzina mecanică și 
de reparații din Vuliab și altele.

Tinerii1 cultivatori de bumbac 
vor lupta pentru obținerea unor 
recolte tot mai mari.

Republica noastră este și repu
blica lilvezilor. Anul viitor acestea 
vor continua să se extindă. De a- 
ceea tineretul de la sate consideră 
drept o mare cinste că i s-a încre
dințat executarea lucrărilor de iri
gație pe o suprafață de 60.000 
hectare.

Toate aceste șantiere nu 
constitui pur și simplu arene 
tru încercarea și verificarea 
țeîor tineretului. Pe ele vor 
sigurate toate condițiile pentru 
creșterea și dezvoltarea multilate
rală a tineretului, pentru educarea 
omului nou — membru demn al 
societății comuniste de mîine.

Enumerarea de mai sus consti
tuie numai o mică parte din acti
vitatea și planurile tineretului din ______
Tadjikistan. Dar și ea dovedește că „Mișcarea busolei", a asigurat 

depliuirea tuturor angajamentelor 
asumate de tineret pînă în ziua 
aniversării Republicii

Printre importantele 
care vor fi înfăptuite în 
cu participarea activă a 
lui Ia loc de frunte se 
strucția conductei

lui vostru să transmit tineretului 
din Republica Populară Romînă 
cele mai calde salutări frățești și 
urări de Anul Nou. In numele ti
neretului din Tadjikistan vă do
resc noi și importante succese în 
muncă și învățătură.

Sub iozmea:
„$ocmhsmuiînvmge!“

vor 
pen- 
for- 

fi a-

Am intrat în al 10-lea an de 
existență a R.D. Germane. în anul 
pc Care îl încheiem astăzi, ca și 
în toți ceilalți ani, tineretul țării 
noastre, membrii Tineretului Li
ber German (F.D.J.) au pășit în 
primele rînduri ale constructorilor 
vieții socialiste în primul stat 
muncitoresc-țârănesc din istoria 
Germaniei. Tineretul R.D. Germa
ne a desfășurat în anul 1958 
tivitate deosebit de intensă 
lozinca lansată de partidul 
muncitoare : „Socialismul
vinge !“.

Inițiativa organizației noastre 
tineret, cunoscută sub numele

o ac- 
sub 

clasei 
în-

de 
de 
în-

tineretul nostru nu rămîne în ur
mă, ci pășește în rînd cu tineretul 
din întreaga Uniune Sovietică.

Iar acum, dragi prieteni, per
miteți ca prin intermediul zilaru-

în cursul anului 1959 va începe să 
Hsinankian, provincia Cekian (R.P. 
580.000 kW.

In fotografie : un pitoresc aspect al 
sînt multe pe întinsul marii republici

funcționeze hidrocentrala din 
Chineză) cu o putere de

acestui grandios șantier cum 
prietene.

Foto: HS1NHUA-PEKIN

noastre, 
obiective 
acest an, 
tineretu- 

____ ___ află con
strucția conductei de petrol din 
Uniunea Sovietică spre R. D. Ger
mană. înălțarea combinatului pen
tru prelucrarea țițeiului constituie 
de asemenea unul din marile 
obiective — declarate „șantiere ale 
tineretului". Afișul „șantier al ti
neretului" poate fi întîlnit și în 
imediata apropiere a uzinelor 
Buna. Acolo va fi construită cea 
mai mare uzină de carbid din lu
me. Cînd această uzină va intra în 
funcțiune, producția de carbid a 
țării noastre se va dubla (punerea 
ei în funcțiune va crea premizele 
pentru o producție de aproximativ 
70.000 anvelope de motociclete pe 
zi).

In noul an tineretul R. D. Ger
mane va participa activ și la di
ferite lucrări agricole. Brigăzile 
de tineret venite din toate colțu
rile țării vor săpa canale în lun
gime totală de 450 km.

Anul 1959 este o etapă 
tantă a unei mari lupte pe 
desfășoară clasa noastră 
toare, întregul popor din 
Germană. Potrivit sarcinii 
de partidul nostru, noi trebuie să 
înfăptuim pînă în 1960 o cotitura 
hotărîtoare. Anul 1960 va fi anul 
în care R. D. Germană va depăși 
Germania occidentală în toate do
meniile vieții sociale. Neîndoios că 
tineretul din țara noastră, membrii 
F.D.J, sînt trup și suflet alături 
de partidul clasei muncitoare, de 
guvernul nostru care conduce cu 
înțelepciune spre realizarea acestui 
țel întregul nostru popor.

HARST PEHNERT 
redactor la ziarul „Junge 

Welt"
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să sprijine activ acțiunea începută în anul 1958 pen
tru creșterea producției și anume, „mărirea turațiilor la răz
boaiele de țesut", să aplice consecvent inițiativa de creștere a 
randamentului ca și acțiunea pielarilor de a realiza Ia cît mai 
multe produse cele mai miei consumuri specifice și cea mai bu
nă calitate pe țară“, să lupte pentru introducerea tehnicii noi, 
pentru elaborarea proceselor tehnologice moderne, pentru folo
sirea celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei. Pentru aceas
ta este nevoie de un nivel înalt de calificare. Insușiți-vă dragi 
tineri experiența înaintată, învățați la cursurile de calificare, 
de perfecționare și de specializare, învățați din experiența vîrst- 
nicilor. Uniți-vă în brigăzile de producție de calitate, de econo
mii de deservire a mașinilor, în secții, sectoare și schimburi de 
tineret. Munca va fi rodnică și veți participa mai activ la întă
rirea economică a patriei noastre dragi, la construirea socialis
mului. In lupta și munca voastră nobilă veți avea tot sprijinul 
nostru „La mulți ani“ dragi tineri! „La mulți ani“ !.

oamenilor muncii, pentru perfecționarea lor profesională, pen
tru introducerea unor forme active de desfacere, pentru redu
cerea cheltuielilor de circulație. Dorim ca tineretul din comerț 
să fie un aprig luptător pentru apărarea și dezvoltarea avutului 
obștesc, să creeze o puternică opinie împotriva cazurilor de 
abatere de la îndatoririle elementare de morală și de patrio
tism, să studieze cererile consumatorilor, răspunzînd în mod 
operativ acestora. Dorim, de asemenea, ca tineretul să spri
jine mai activ controlul obștesc.

In anul 1959, în sectorul alimentației publice vom lua mă
suri de adaptarea rețelei la cerințele consumatorilor, prin repro
filarea unităților și prin mărirea numărului tipurilor de uni
tăți în care predomină desfacerea preparatelor culinare. Aștep
tăm și în rezolvarea acestei mari sarcini sprijinul tineretului.

Nu uitați, dragi tineri, că datoria voastră elementară este 
de a învăța. învățați pentru ca să munciți mai bine; învățați 
pentru ca să fiți încadrați în munci de răspundere. Dorim, 
dragi tineri și tinere, să participați activ la înflorirea comerțu
lui socialist în țara noastră și vă urez încă odată sănătate, 
bucurie și roade cît mai bogate 1 „La mulți anii!“

Tinerilor băcăoani:
Să pună umărul ia înflorirea regiunii

Să sprijine înflorirea comerțului 
nostru socialist

Gogu Rădulescu
adjunct al ministrului Comerțului

începem un nou an de muncă. Cu acest prilej felicit din 
partea conducerii Ministerului Comerțului pe toți tinerii și tine
rele care lucrează în comerțul nostru de stat pentru rezultatele 
obținute în anul 1958 și le urez noi și noi succese în anul care 
vine. Tineretul din comerțul nostru de ștat s-a afirmat ca 
luptător activ pentru buna deservire a populației, conducător 
priceput al unor unități comerciale încredințate lui. Spiritul 
gospodăresc, spiritul de inițiativă, elanul în muncă, face din 
iineret sprijinul nostru de nădejde. Sîntem încredințați că mun
cind mai activ, alături de vîrstnici, învățînd din experiența 
celor mai buni, tinerii își vor aduce contribuția la realizarea 
sarcinilor ce revin comerțului în anul 1959, de creștere a vo
lumului fizic al mărfurilor ce se vor desface de 2,6 ori față de 
anul 1950.

Ministerul Comerțului va continua să încredințeze tineretu
lui raioane, sectoare, magazine. Dorim însă ca tinerii, la locul 
lor de muncă, să lupte pentru o cît mai civilizată deservire a

Ștefan Boboș
Președintele Comitetului executiv al Sfatului popular 

al regiunii Bacău

In primul rînd urez tineretului din regiunea noastră multă 
sănătate și suctes în munca pentru dezvoltarea și înflorirea 
regiunii.

In anul 1959, regiunea Bacău se va dezvolta și mai mult. 
Se va continua construcția Hidrocentralei „V. I. Lenin" de la 
Bicaz, Fabrica de îngrășăminte azotoase de la Roznov, marele 
combinat petro-chimic de la Borzești și altele. Se vor construi 
de asemenea peste 1.700 apartamente de locuit, 35 cinemato
grafe sătești, o casă raională de cultură, 120 săli noi de clasă 
la sate și altele. La construirea mai ieftină și la darea în folo
sință înainte de termen a tuturor acestor lucrări, așteptăm 
sprijinul efectiv al brigăzilor'utemiste de muncă patriotică.

Entuziasmul cu care au muncit brigăzile utemiste de muncă 
patriotică ne îndreptățește să credem că prin munca lor vor 
spori considerabil volumul lucrărilor de construcții.

După cîte știu în anul acesta au existat în regiunea noastră 
peste 200 brigăzi de muncă patriotică. Am aflat că în anul 
1959 ele vor a junge la 1.400. Așteptării de la aceste brigăzi să-și 
aducă contribuția prețioasă la realizarea unor obiective impor
tante pentru economia regiunii. De altfel tineretul regiunii noa
stre s-a angajat ca în anul 1959 să execute în mod voluntar 
toate lucrările de fundații la 100 blocuri de locuințe, să curețe 
35 mii ha. izlaz, să insilozeze 10 000 tone furaje, să economi
sească în cadrul acțiunii de înfrumusețare a satelor și orașelor 
regiunii suma de peste 3.000.000 lei.

Urez tineretului regiunii noastre mult succes în munca lui 
nobilă pentru înfăptuirea acestor angajamente.

Tinr<nnr<rainnn kjhhtwvu oVobbVu

în mod

Unuia care înțelege 
greșii autocritica

— Ce ghinion I Să mă repartizeze în provincie I...

Desen de L. DARIAbj

Unul inginer cotii 
structor, care Inzorzo-, 
nează blocurile. In dau
na spațiului de locuit:

Am o schemă mai splendidă1 
Lux și fast, ca la paradă : 
Dormitorul în firidă 
Și sufrageria-n cadă.

Trei intrări și o arcadă, 
Un antreu cit Himalaia 
Patru scări și-o colonadă ! 

Ce rămîne, e odaia...

Ah, ce voce tremolată ! 
(E-un farsettr din cei mai tipici): 
— „îmi fac două autocritici, 
Poate mai greșesc vreodată"...

Pe unele șantiere de 
construcție se face ma
re risipă de materiale.

Au durat blocuri vreo nouă, 
Și pe urmă s-au retras. 
Mai puteau face vreo două 
Cam din ceea ce-a rămas...

Unui mecanic de 
S.M.T. care face trac
torului reparații de 
mîntuială.

Constată un om cu minte : 
Pe ogoare cînd se iese

Cu toții seamănă semințe 
Numai el seamănă... piese!

I. AVIAN

Unui fotbalist care 
lipsește din producție.

Fotbalist ca el mai rar.
Sînt dovezi, fără ocoluri: 
Dînsul și-n producție chiar 
Permanent marchează... goluri.

Elevului slab la tnr 
Bătătură.

La cor avînd subțire glasul, 
Iei notele de sus frumos. 
In clasă însă faci pe basul, 
Că iei doar notele ...de jos

Celui care se pune 
bine cu toți.

„Să fii cu toată lumea bine!“ 
Avînd acest principiu fix, 
La Pronosport, pe buletine, 
De sus și pînă jos pui... X.

Unui fotbalist care 
ratează în fața porții.

Demarcîndu-se cu artă, 
El cu toată setea trase
Și trimise mingea-n poartă. 
Dar... în poarta unei case.

V. D. POPA
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Opinia publică din țara noastră

Declarația de protest 
a Consiliului Național al Femeilor

din R. P. Romînâ
în numele milioanelor de femei din Republica 

Populară Romînă protestăm cu energie împotriva 
arestării lui Manolis Glezos, eroul național al 
Greciei, unul din cei mai iubiți și respectați fii ai 
poporului grec.

Arestarea samavolnică a lui Manolis Glezos, 
acuzațiile neîntemeiate ce i se aduc și care fac 
ca asupra acestui devotat fiu al poporului grec 
să planeze primejdia morții, fac parte din lanțul 
de încălcări ale democrației și libertății, care au 
loc în Grecia.

Acțiunile arbitrare au drept scop să împiedice 
lupta nobilă a elementelor democrate și patriotice 
din Grecia, pentru cauza libertății și democrației.

Ca cetățene ale unei țări libere, noi prețuim

libertatea și pe cei ce luptă pentru apărarea ei. 
Ca mame care în trecutele regimuri am simțit, ce 
înseamnă persecuțiile îndreptate împotriva luptă
torilor pentru libertatea poporului, protestăm cu 
energie împotriva acestor măsuri arbitrare. Fe
meile din Republica Populară Romînă, alături de 
femeile din Grecia și de întregul popor grec, cer 
încetarea persecuțiilor împotriva elementelor demo
cratice din Grecia.

In numele păcii și democrației, In numele celor 
mai sfinte năzuințe ale popoarelor, cerem imediata 
punere în libertate a patriotului grec Manolis 
Glezos.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR 
DIN R. P. ROMINA

Cerem eliberarea imediată 
a lui Manolis Glezos

Uniunea Ziariștilor din R.P. Romînă a adresat 
primului ministru al Greciei, K. Karamanlis, ur
mătoarea telegramă de protest împotriva arestării 
ziaristului grec Manolis Glezos :

Uniunea Ziariștilor din Republica Populară Ro
mînă este profund indignată de măsurile arbitrare 
întreprinse împotriva elementelor democratice din 
Grecia și de arestarea ziaristului grec Manolis 
Glezos, directorul ziarului atenian „Avghi".

Ziariștii romîni consideră că nici o acuzare nu 
poate justifica trimiterea în fața tribunalului mi
litar a luptătorului pentru pace și progres Manolis 
Glezos, ziarist bine cunoscut în toată lumea, ca 
și în țara noastră. Este evident că arestarea lui 
Manolis Glezos — eroul național al poporului grec 
care a smuls în timpul războiului antifascist stea
gul hitlerist de pe Acropole — este îndreptată 
împotriva celor mai devotați și neînfricați fii ai

poiporului grec care luptă pentru apărarea intere
selor naționale ale Greciei.

Alături de toți ziariștii din presa mondială de
mocratică, ziariștii din țara noastră consideră ca 
o chestiune de conștiință umană, ca o misiune de 
onoare a profesiunii lor, apărarea luptătorilor îm
potriva războiului, problemă esențială care intere
sează deopotrivă toate popoarele lumii.

In numele ziariștilor romîni, Uniunea Ziariștilor 
din Republica Populară Romînă vă adresează pro
testul ei hotărît împotriva acțiunilor arbitrare 
care încalcă drepturile fundamentale ale omului, 
libertatea presei și a cuvîntului și cere încetarea 
campaniei antidemocratice 
a lui Manolis Glezos.

UNIUNEA
DIN REPUBLICA

jKWt TINI OLTUL LUMII

r
printre prieteni

din Drigă- 
Constanța, Orașul Stalin 
Și nici nu se poate altfel.

[ A 40-a aniversare , 
înființării Uniunii' 

Tineretului 
Comunist 

din Ungaria
BUDAPESTA. — In

și eliberarea imediată

ZIARIȘTILOR 
POPULARA ROMINA

Libertate celui ce a smuls 
zvastica de pe Acropole

Pe meleagurile străvechii Ella- 
de, care au dat omenirii pe Eschil 
și Sofocle, pe Heraclit și Demo- 
crit, pe Fidias și Hipocrate s-au 
abătut nori negri.

Vechi luptători pentru triumful 
democrației și progresului au fost 
arestați.

Manolis Glezos eroul național al 
Greciei care în zilele năpastei hit- 
leriste a avut uluitorul curaj de a 
smulge de pe sacra colină a Acro
polei steagul cu zvastica, zace în 
adîncurile temniței.

Acad. prof.
EUG. MACOVSCHI 

director al 
chimie al

Institutului de Bio- 
Academiei R.P.R.
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democratică pe careActivitatea 
desfășurat-o cu atîta pasiune șia desfașurat-o cu atita pasiune șt 

abnegație Manolis Glezos, trebuie 
apărată și nu condamnată.

Ceea ce subliniază nota drama
tică a atentatelor împotriva dem-

nității, libertății și dreptății în 
Grecia, este faptul că un mare nu
măr din cei mai buni fii ai poporu
lui grec sînt supuși împilării, ne
dreptății.

Ca om de știință ce-mi dedic în
treaga activitate luptei pentru pro
gresul științei, ca unul care încă 
din tinerețe am admirat cultura 
elină, cer imediat eliberarea lui 
Manolis Glezos și a celorlalți 
luptători demdcrați din Grecia.

Aîanolis Glezos trebuie să fie li
ber.

In numele spiritului de dreptate
Sînt unele fapte ce uimesc, pe 

care o clipă ești tentat să refuzi 
a le da crezare. Manolis Glezos 
se află din nou întemnițat ți o 
gravă primejdie îl amenință. La 
atîția a<ni după terminarea răz
boiului eroul care a smuls de pe 
Acropole steagul cu zvastică, eroul 
poporului grec, este adus în fața 
unui tribunal militar ca inculpat 
într-un proces — culmea cinismu
lui — de... trădare a patriei. No
țiunea de dreptate este batjocori
tă. Un om nevinovat, un erou al 
poporului său, este supus nnor 
cumplite persecuții pentru că așa 
o cer interesele unei politici an
tinaționale.

Arestarea lui Glezos nu este un

la

Prof. univ.
F. CIORASCU 

director adjunct științific 
Institutul de Fizică Atomică
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fapt izolat. Ea face parte din an
samblul măsurilor pe care reacți- 
unea greacă le-a luat împotriva 
forțelor democratice din această 
țară. Reacțfunea se teme de impe
tuoasa creștere a mișcării progre
siste. Dar valul de persecuții din 
Grecia împotriva elementelor de
mocratice, trebuie pus în legătură 
și cu atragerea acestei țări în 
alianța atlantică, Greciei atribuin- 
du-i-se astfel rolul de bază mili-

tară a cercurilor agresive ameri
cane.

Dar viața, istoria, au dovedit 
că metodele polițienești nu pot 
fringe marile idealuri, năzuințele 
de pace ți libertate ale unui po
por.

Glezos ața cum în anii negri, 
cînd cișmele hitleriștilor pîngă- 
reau Acropole îți dăruia întreaga 
ființă cauzei celor mulți, patriei 
pe care o dorea liberă, acum, în 
anii postbelici, a luptat pentru fe
ricirea poporului său ți pentru 
înțelegerea între popoare.

Glezos trebuie să fie liber.
O cere spiritul de dreptate.
O cere năzuința poporului grec 

pentru libertate.
O cere însăși cauza păcii.

i — in toata ț
[ Ungaria au loc festivități cu j 
[ prilejul celei de-a 40-a aniver- 1 
I sări a înființării Uniunii Tine- j 
[retului Comunist din Ungaria.) 
(Luni după-amiază a avut loc j 
11a Budapesta o ședință festivă j 
[ organizată de Comitetul Cen- j 
(•trai al U.T.C. din R.P. Ungară, J 
1 consacrată acestui eveniment, j 
[ Raportul festiv a fost ținut j 
(da Zoltan Komocsin, membru J 
1 supleant al Biroului Politic al I 
[ P.ALS.U., prim secretar al C.C. j 
[ al U.T.C. Alături de numeroși J 
f tineri, membri ai organizațiilor I 
[ U'T.C., au participat și paste j 
f 250 de vechi luptători ai Uniu- J 
(nii Tineretului Comunist din j 
[Ungaria.

[Lucrările CongresuluiJ 
[ Uniunii Tineretului j 
fRevoluționar Mongol' 
[ j
I ULAN BATOR— După cum J 
[ anunță agenția Montame la j 
[29 decembrie au continuat lu-j 
(crările Congresului al XlII-leaj 
[al Uniunii Tineretului Revolu-j 
[ ționar din Mongolia.
( La congres au rostit cuvinte j 
[de salut N. Jagvaral, membrul 
[ supleant al Biroului Politic al ' 
f P.P.R.M., ministru al Agricul- [ 
I turii și general-locotenent B. J 
[ Dorj, ministrul Armatei Popp- j 
[ lare și al Securității publice, j 
( De asemenea au adresat sa- j 
[ luturi Congresului reprezentan- j 
[ ții Uniunii Tinerelului. Comu- [ 
[ nist Dimitrovist din Bulgaria, J 
(Uniunii Tineretului Muncitor j 
[ din Romînia, Uniunii Tineretu- j 
[ lui Democrat din Coreea, Uniu J 
f nii Tineretului Muncitor din j 
[Vietnam, precum și Lo Șeik [ 
[ Bara, reprezentantul Federației J 
I Mondiale a Tineretului Demo- ■ 
jerat.

Reprezentanții j 
[ japonezi la Confe- { 
[rința tineretului din\ 
[țările Asiei și Africii]
( TOKIO. — La Tokio s-a j 
[ constituit un comitet japonez j 
[pentru pregătirea conferinței j 
f tineretului din țările Asiei și J 
[ Africii, care se va deschide in j 
[februarie anul viitor la Cairo.) 
( Din Comitetul japonez de) 
[ pregătire a conferinței fac j 
[ parte reprezentanți a nouă or- j 
I ganizații democratice de tine- j 
[ ret, printre care organizațiile j 
[ „Tengauren” și „Glasurile care j 
I cintă’, ai secțiilor de tineret I 
[ale Consiliului General al Sin-j 
[ dicatelor din Japonia, partide- j 
(lor socialist și comunist.

Paul Robeson 
a sosit la Moscova

MOSCOVA. — Răspunzînd in
vitației Ministerului Culturii al 
U.R.S.S., la 30, decembrie a sosit 
la Moscova eminentul cîntăreț a- 
merican și reprezentant al vieții 
publice, Paul Robeson, cu soția.

Paul Robeson intenționează să 
rămînă aproximativ o lună în 
Uniunea Sovietică.

La 28 decembrie a început la Moscova serbarea Pomului 
Anul Nou.

In fotografie : un aspect din sala coloanelor a Casei Sindicatelor 
unde pionierii — fericiți — l-au întîlnit pe Moș Gerilă.

TELEFOTO—TASS

Sărbăforirea 
lui 30 Decembrie 

peste Iiotare
U. R. S. S.

MOSCOVA 30. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

Ziarele din Moscova publică 
articole și știri care înfățișează 
realizările regimului democrat- 
popular sau reportaje despre dife
rite aspecte ale vieții de azi a 
poporului romîn.

Intr-un articol redacțional inti
tulat „Cînd la putere se află po
porul", ziarul „lzvestia" prezintă 
cititorilor succesele principale ale 
țării noastre în construirea socia
lismului și subliniază că : , Nici o 
dată încă nu a avut Rominia atîți 
prieteni și aiiați credincioși, un 
prestigiu internațional atît de 
mare ca acum. An de an se întă
resc legăturile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală 
cu Uniunea Sovietică".

Sărbătoarea poporului romîn 
este de asemenea relevată în mate
riale apărute în ziarele „Pravda", 
„Trud", „Komsomolskaia Pravda", 
„Krasnaia Zvezda", „Sovietskaia 
Rossia" etc., precum și de ziarele 
republicane.

clamării Republicii Populare Ro
mîne, ziarele apărute la 30 de
cembrie în capitala Poloniei au 
publicat articole, subliniind suc
cesele repurtate de regimul demo
crat-popular din R.P.R. în cei 11 
ani de republică.

Ziarul „Zycie Warszawy" pu
blică un articol intitulat „Nu nu
mai petrol", în care arată că Ro- 
mîni.a a dezvoltat în anii regimu
lui democrat-popular industria 
petroliferă dar cia nu este azi nu
mai o țară a petrolului, ci a deve
nit o țară industrial-agrara, cu o 
industrie chimică în plină dezvol
tare.

Vizita noastră în Romînia a 
luat sfîrșit. Am plecat în patria 
noastră. Vor trece mulți ani. și de
legația noastră va păstra întotdea
una în amintire vizita in R.P. Ro
mînă.

Am stat în Romînia 20 de zile, 
tn acest timp am vizitat locuri di
ferite. Am auzit și citit despre Ko- 
mlnia. Am privit-o și pe hartă, 
dar cită deosebire este cînd o vezi 
cu ochii...

Frumosul București, Pioeștiul — 
locul aurului negru. Orașul Sta
lin — centrul tractoarelor, Pi- 
teștiul — o regiune bogată. Con
stanța — prima regiune care a 
fost colectivizată, iată <e a vizitat 
delegația noastră. In uzine și lu
brici, în gospodării -agricole co
lective și G.A.S., în școli și pe șan. 
tiere de construcții, în instituțiile 
culturale, peste tot, printre tineri 
și p'onieri, ne-am simții la fel da 
Oucvroși și entuziasmați.

Și cum să nu te simți bucuros 
intr-o astfel de țară ? Romînia 
no: ui devine o grădină înfloritoa ■ 
re. Grădinarul ci este. Partidul 
Muncitoresc Romîn în frunte cu 
Comitetul Central și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

„Să vă simțiți ca la dv. acasă"
— iată care a fost primul cuvînt 
al prietenilor noștri. Și noi ne-am 
simțit intr-adevăr ca acasă. De 
noi s-au preocupat cadrele prin
cipale ale tineretului. Dar nu nu
mai atît. Noi am fost primiți cu 
brațele deschise de întreaga masă 
de tineret. Vlăstarele tinere ale 
Rominiei — pionierii — ne-au 
întîmpinat peste tot cu flori ; ei 
ne-au dăruit ca amintire cravatele 
lor roșii. De neuitat va fi acea zi 
cînd delegația noastră a fost pri
mită de tovarășul Nicolae Ceau
sescu. membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.R.

Am găsit in Romînia o organi
zație de tineret vie, muncitoare și 
neobosită. In U.T.M. sînt tineri cu 
mintea sănătoasă, cu mîini de aur, 
cu inima curată, cu un deplin op
timism pentru prezent și pentru 
viitorul frumos. Noi am văzut tî- 
nărul romîn la muncă, in școală, 
la casa tineretului, la distracție. 
Ne-am cunoscut îndeaproape, 
ne-am împrietenit. Noi am pă
truns in inima lui și am aflat : o 
stea luminoasă, cu raze puternica
— Uniunea Sovietică ; un porum
bel alb, simbolul păcii ; o grădi
nă frumoasă — simbolul socialis
mului. Așa sînt inimile tinerilor

din Albania nouă și din celelalte 
țări socialiste. Toate acesta inimi 
formează o inimă mare, sănătoasa, 
plină de vigoare. Niciodată această 
inimă nu va înceta să mai bată.

Cite lucruri interesante am vă
zut noi în munca și viața tinere
tului romîn 1 Mîinile de aur ala 
tineretului au dat poporului da
ruri mari și frumoase. Nu există 
obiectiv în Rominia populară ca 
să nu poarte pecetea tineretului, 
oare să nu fi fost udat și de su
doarea tineretului. Mișcarea tineri
lor inovatori, economisirea meta
lelor și a altor materiale, activita
tea brigăzilor de tineret și a postu
rilor utemiste de control, agitația 
vizuală etc. — iată cite ceva din 
experiența bună a tineretului ra- 
min.

Tineretul nostru va cîștiga și fo
losi această experiență pentru că 
drumul nostru este unul : constru
irea unei vieți noi — socialismul. 
Pe acest drum pe noi ne conduc 
partidele noastre marxiste. Noi 
muncim după exemplul Comsomo- 
lului leninist.

Prietenie ! — Cit de drag este . 
acest cuvînt pentru noi. La fel 
este acest cuvînt și pentru tinere
tul romîn. Cît de greu ne-am des
părțit noi de tinerii 
șani, Constanța, 
etc. ! Ș '
Prietenia noastră este puternică 
ca și oțelul pe care îl toarnă tine
retul de la uzinele ,23 August" 
din București, adîncă ca și son
dele de la schela din Ploești, cal
dă ca și cuptoarele de la uzina 
„Ernst Thăllmann" din Orașul Sta
lin, frumoasă ca și panorama des
chisă de Valea Prahovei, 
ca și lacrima.

Noi vom intări și mai 
ceasta prietenie. Zadarnic 
imperialiștii americani și 
niștiî iugoslavi să strice prietenia 
noastră, prietenia popoarelor lu
mii. Noi sîntem strîns uniți. Cu
hotărîre noi mergem înainte 
neabătuți, spre socialism. Dacă a 
ceasta nu le place dușmanilor, no 
le amintim proverbul : „Cîinii la 
tră — caravana trece". Si aceast. 
este caravana milioanelor de oa 
meni ai păcii și socialismului con 
dusă de marea Uniune Sovietice

SEVO TARIFA 
conducătorul delegației Uniunii 

Tineretului Muncii din Albani 
care a vizitat R.P.R.
FANE BOSHNJAKU 

ziarist

curată

mult a- 
se zbat 
revizio-

R. P. D. Coreeană

Ce înseamnă pentru francezi 
noul buget de „austeritate** 

Declarația ministrului de Finanțe al Franți 
'la o conferință de presă

R« P. Polonă
VARȘOVIA 30 Corespondentul 

Agerpres transmite: Cu prilejul 
cele; de-a Xl-a aniversări a pro-

PHENIAN 30 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniver
sări a proclamării R. P. Romîne, 
în R.P.D. Coreeană au avut loc 
numerose manifestări culturale.

Astfel, la Stațiunea de Mașini 
și Tractoare „23 August" din ju
dețul Tinsan a fost organizată sub 
auspiciile Uniunii Scriitorilor Co
reeni o seară a literaturii romîne, 
iar la cooperativa agricolă de pro
ducție din Sanbon a fost prezentat 
filmul romînesc „Ciulinii Bărăga- 
nului“t Pe un mare șantier de 
construcții din Phenian a fost 
prezentat cu succes filmul romî
nesc „Erupția".

PARIS 30 (Agerpres). —
Pinay a trebuit să recunoască 

chiar de la început că „este 
greu să se stabilească cu precizie 
creșterea prețurilor care va urma 
datorită suprimării sau reducerii 
subvențiilor de stat pentru anumi
te * servicii publice și pentru agri
cultură".

In afară de scumpirea anumitor 
articole, anunțată anterior, Pinay 
a făcut cunoscut că va crește pre
țul la pîine, lapte și alte alimente 
de bază „în proporții diferite".

Partea cu care contribuia statul 
in finanțarea asigurărilor sociale 
se va reduce cu 61 de miliarde de

iN CUBA:

franci. In același timp se vor m 
jora cotizațiile plătite de salarii 
pentru asigurări sociale. Stătu) 
cere foștilor combatanți care 
mai puțin de 65 de ani și un gr 
da invaliditate sub 50 Ia suta 
renunțe la pensiile kor.

Pinay a anunțat că. j'entru a 
evita „ciclul infernal" al inflați 
guvernul a interzis clauzele p> 
care, pc baza contractelor colec 
ve încheiate între muncitori și ț 
troni, salariile a numeroase ca 
gorii de muncitori trebuiau să ‘ 
sporite în raport cu creștei 
costului vieții, calculată după p 
țul anumitor articole de primă i 
cesitate.

Forțele iul Fidel Castro obțin noi victorii
HAVANA 30 (Agerpres). — A- 

genția United Press International 
anunță că trupele lui Fidel Cas
tro au pătruns în orașul Sania 
Clara, capitala provinciei Las 
Villas. Pe străzile orașului se des-

A apărut:

In urmă cu 11 ani Grecia a 
acceptat „ajutorul" oferit cu dăr
nicie de unchiul Sam.

La început a fost „doctrina 
Truman", a urmat apoi „Planul 
Marshall" și alte programe de 
„ajutorare", pînă la actuala 
„doctrină Dulles—Eisenhower". 
De atunci și pînă azi transfuziile 
anuale de dolari s-au cifrat la 
peste 2 miliarde. De altfel, după 
unele declarații oficiale america
ne, Grecia s*ar situa printre pri
mele țări de pe glob în ceea ce 
privește cuantumul „ajutorului" 
american. Ce a determinat Wall 
Street-ul să fie „generos" cu Gre
cia ? O simplă aruncare de pri
vire pe harta lumii și cititorul va 
descoperi izvorul „generozității". 
Situată în apropierea lagărului 
socialist și a Orientului Mijlociu, 
Grecia a fost considerată în con
cepția militariștilor americani un 
pion de prim rang în strategia 
războinică americană. Astăzi, 
Grecia s-a transformat într-o pu
ternică bază navală și aeriană a 
N.A.T.O. Acesta este prețul cu 
care a plătit poporul grec „ajuto
rul" american. Cît privește felul 
cum a fost folosit acest „ajutor" 
pentru Grecia, și ce a cîștigat po
porul grec de pe urma lui să-l 
lăsăm să vorbească pe senatorul 
american Armour care l„'.— 
fără ocol: „Se calculează că cir
ca 90 la sută din ajutorul actual 
dat Greciei de S.U.A. se alocă în 
general pentru scopuri militare... 
Dacă se exceptează alocarea a 
17.000.000 dolari in monedă na-

ale ajutorului american

țională pentru acoperirea pro
gramului de investiții și mai pu
țin de 1.000.000 dolari pentru a- 
jutorul tehnic, nu există ajutor 
nemilitar pur acordat Greciei". 
In numele „ajutorului", strategii 
americani au instalat în țară 
baze militare. In portul Salonic 
se odihnesc port-avioanele flotei 
a 6-a, iar pe deasupra orașelor 
grecești spintecă văzduhul reac
toarele americane. De curînd s-a 
realizat un acord și pentru în
zestrarea armatei grecești cu ra
chete americane de tipul „Honest 
John" și „Nike" care pot fi folo
site cu încărcătură atomică. „A- 
jutorul" american s-a dovedit a 
fi pînza de păianjen în care o- 
dată intrată, Grecia s-a încurcat 
și mai mult. Situația economică 
a țării și mizeria maselor arată 
fiecărui om cu judecata sănătoa- 

decîara sa unde duce o asemenea poli
tică. Industria* a fost .și rămîrte 
foarte slab dezvoltată, ramurile 
economice tradiționale, ca pes
cuitul și cultura citricelor se gă
sesc în declin. Numărul mare de

șomeri, atît în industrie cît și în 
agricultură, excepțional de mare 
față de nivelul economiei gre
cești, întregește tabloul tragic al 
situației în care se află Grecia 
astăzi. Sub pretextul ajutorului, 
S.U.A. se amestecă în politica 
internă a țării, favorizează poli
ticieni de tendință proair'ricana. 
„Faimosul ajutor american, scrie 
ziarul „Avghi", a devenit de 
mult coșmarul Greciei. De la în
ceput el a fost un pretext pentru 
intervenția imperialiștilor de la 
Washington în treburile interne 
ale Greciei".

Dacă aceasta este situația, 
dacă Grecia nu dispune de nici 
o mare întreprindere metalurgică 
și constructoare de mașini, iar 
muncitorii și țăranii au ajuns în
tr-o situație deplorabilă, cui îi 
folosește totuși ajutorul ameri
can? Iată o întrebare care-și face 
loc tot mai insistent în coloanele 
presei grecești. Răspunsul este 
clar. Nu economia greacă, ci mo
nopolurile americane au benefi
ciat de „ajutorul" american, în

urma căruia economia Greciei a 
ajuns o anexă a Wall Street-ului.

Dar nu numai atît. Ajutorul a- 
merican este folosit și ca un 
mijloc de șantaj și presiuni asu
pra guvernului grec. Se știe că 
de ani de zile problema cipriotă 
formează obiectul unor perma
nente disensiuni între Grecia, 
Anglia și Turcia. Or, tocmai în 
sensul aplanării acestui conflict, 
S.U.A. s-a folosit în acest an de 
momeala pe care o întinde an de 
an guvernanților de la Atena. 
In mod neobișnuit, S.U.A. au a- 
nunțat cu cîteva luni mai curînd 
cuantumul „ajutorului" care în 
1958 a scăzut da 44 milioane do
lari în raport cu acela din 1950 
care s-a cifrat la 263 milioane 
dolari. Pe această cale se exer
cită presiuni asupra Greciei pen
tru a accepta „planul Macmillan" 
pentru Cipru. Impreutfă cu do- . 
larii, însă, Grecia primate și 
promisiunea că în caz că va 
bandona problema Ciprului, 
sînd colonialismului libertatea 
acționeze în insulă, va primi

a- 
lă- 
să 
în

fiecare an și unele produse agri
cole, de fapt din ceea ce mai ră- 
mine de la masa bogatului unchi 
Sam... Iată așa dar cum arată 
„ajutorul" american pentru Gre
cia și care este rezultatul rela
țiilor sale cu țările occidentale.

Cum era și firesc, această si
tuație a dus la creșterea stării 
de spirit antiamericane în rîndul 
poporului grec. Chiar și ziarul 
guvernamental „Akropolis" a 
fost nevoit să explice această 
stare de spirit a poporului prin 
„poziția puterilor occidentale, în 
primul rînd a S.U.A., in proble
ma Ciprului, prin regin-til exte- 
ritorialității", în baza căruia a- 
mericanii pot săvîrși orice nele
giuiri fără teama de a ajunge pe 
banca acuzaților... „Indignarea 
poporului ca urmare a acestei si
tuații a atins un astfel de grad 
incit aduce aminte de perioada 
ocupației", scrie în continuare 
ziarul „A'-ropolis".

Acest lucru constituie o con
firmare a ceea ce scriu unele 
ziare și anume faptul că cu me
tode tari încearcă astăzi guver
nul grec, aflat sub influ nța mo
nopolurilor americane, să micșo
reze influența opiniei- publice. 
Presiunile, intimidările, arestări
le, nu pot înăbuși însă glasul o- 
piniei publice grecești care cere 
înlăturarea acestei situații deza
struoase și punerea în libertate 
a unor personalități progresiste 
care luptă pentru independența 
și suveranitatea Greciei.

C. STAN

fășoară lupte de 6tradă în cursul 
cărora trupele guvernamentale sînt 
silite să se retragă. In încercarea 
de a stăvili ofensiva insurgenților, 
Batista a concentrat în această re
gime toate forțele guvernamentale 
disponibile. De asemenoa în ulti
mele zile aviația guvernamentală 
a bombardat în mod barbar orașe 
fără apărare aflate în regiuni^ o- 
cupate de insurgenți, provoci nd 
pierderi populației civile.

Forțele lui Fidel Castro au con
tinuat să înainteze în regiunea 
Oriente ocupînd Palma Soriano, 
Victoria de las Tunas și Bata- 
coa, ilmportante centre din această 
regiune. Au fost luați numeroși 
prizonieri din rindul trupelor gu
vernamentale și a fost capturată 
o importantă cantitate de arma
ment.

In același timp se anunță că

Batista a început tratative cu alte 
guverne dictatoriale latino-ameri- 
cane pentru a obține ajutor din 
partea lor împotriva insurgenților. 
Postul de radio al insurgenților 
anunță că Gonzales Guell, minis
tru de stat în guvernul Batista, 
și senatorul Rivas au plecat la 
Cțudad, capitala Republicii Domi
nicane, pentru a pune la punct cu 
reprezentanții dictatorului Trujillo 
și al președintelui statului Nica
ragua planul de intervenție a a- 
cesțor țări în războiul civil din 
Cuba. Această intervenție ar pu
tea duce la internaționalizarea 
războiului civil, permițînd Orga- 
niizației Statelor Americane și deci 
S,U.A. să intervină direct pentru 
a înăbuși lupta poporului cuban 
împotriva singeroasei dictaturi a 
lui Batista. De altfel Statele Unite 
aprovizionează și in prezent cu 
arme trupele dictatorului Batista.

„Documente de pollti 
externă ale U.R.S.S.

voi. II
MOSCOPA 30 (Agerpres). 

TASS transmite : La Mascot a 
ieșit de sub tipar volumul al 
leu al „Documentelor de poli 
externă ale U.R.S.S.“.

Documentele privesc, perioad 
ianuarie 1919—30 iunie 192? 
se referă la politica externă s-s 
lică îndreptată în această perie 
spre încetarea intervenfiei arn 
și a blocadei străine, organi 
de Antantă și S.V.A., spre 
rea păcii și a coexistenței 
cu statele străine, pentru 
rea cu acestea a relațiilor 
mice reciproc avantajoase.

Mai bine de jumătate din </ 
mente se publică pentru pr 
oară.
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BERLIN. — In seara zilei de 
30 decembrie, a avut loc la Berlin, 
în sala teatrului ,.Metropol", adu
narea festivă închinată aniversării 
a 40 de ani de la înființarea Par
tidului Comunist din Germania.

In prezidiul adunării au luat 
Ioc conducători ai partidului, 
membri ai C.C. al P.S.U.G. și ve
terani ai partidului.

NEW YORK. - Agenția Asso
ciated Press anunță că o rachetă 
teleghidată de tip „Polaris", lan
sată la 30 decembrie de la poligo
nul experimental de la Cape Ca
naveral, a. trebuit să fie distrusă 
la un sfert de oră după lansare 
„deoarece deviase de pe traiecto
ria stabilită". Acesta este al trei
lea eșec consecutiv înregistrat cu 
lansarea rachetelor de tip „Pola
ris". La 25 septembrie și 15 oc

tombrie două rachete de acest tip

au explodat la puțin timp după 
lansarea lor.

MOSCOVA. — Pînă (la 31 
cembrie, ora 6 dimineața, 
de-al treilea satelit artificial 
vietic a înconjurat pămîntul 
3.172 ori.

WASHINGTON. - La 29 __
ceinbrier delegația sovietică în 
frunte cu 1. G. Bolșakov, locțiito-

de
ed 
sa
de

de-

rul ministrului Comerțului Exte
rior al U.R.S.S., care se află la 
Washington în vederea încheierii 
unui acord cu privire la schimbul 
de expoziții, și-a încheiat tratati
vele în urma cărora a fost semnat

„Acordul dintre Camera unio 
de comerț a U.R.S.S. și Stj 
Unite ale Americii cu privire 
schimbul reciproc de expoziții 
ințifice, tehnice și culturale, 
vara anului 1959".

CAIRO. — Agenția Frl 
Presse anunță că comisia re 
a O.N.U. de supraveghere a 
mistițiului din Palestina, întrf 
într-o ședință la 29 decembrh 
arătat că violarea domeniului 
rian și terestru al regiunii I 
tene a R.A.U. de către avii 
și trupe israeliene constituiet. 
încălcare flagrantă a articolul 
din acordul de armistițiu.

Participanții la ședință au| 
doptat o hotărîre în care se ’ 
guvernului israelian, care nJ 
participat la ședință, să puna 
păt acestor acțiuni și să nu | 
tueze operațiunile de zbor în! 
propierea liniei de armistițiu. '
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