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Deschiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

-1ț
Sîmbătă, 26 decembrie, s-au 

deschis lucrările celei de-a 8-a 
sesiuni din actuala legislatură a 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne.

Deputății au primit cu puter
nice aplauze pe conducătorii 
partidului și statului.

în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos 
Fazekaș, Vladimir Gheorgliiti, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Gherasim Popa.

în loja din stingă incintei au 
luat loc tovarășii: Ion Gheorghe 
Mau-rer, Mihail Ralea, Anton 
Moisescu, Gheorghe Stoica și 
membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București. Au 
fost de față de asemenea condu
cători ai instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor obștești, fruntași în 
muncă din întreprinderile Capita. 
lei, oameni de știință și cultură, 
ziariști rpmîni și. corespondenți 
ai presei străine.

Tovarășul Constantin Pîrvules. 
cu, președintele Marii Adunări 
Naționale, a deschis lucrările se
siunii.

Marea Adunare Națională a
»<
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Serbarea 
majoratului

După amiază de decembrie.
In sălile casei prieteniei 
romîno-sovietice din Ora

dea, pavoazată sărbătorește, 
domnește o animație deosebită. 
Sînt prezenți elevii și elevele 
din școlile medii și profesionale 
ale orașului, fete și băieți de 
18 ani, pe ai căror obraji emoția 
a așternut petale roșii de tran
dafiri. Au venit să-și sărbăto
rească virsta majoratului. Prin
tre ei se află și cei care le-au 
sădit în inimi florile științei, pro
fesori cu părul nins de ani.

Vorbește Cornel Spahiu, vice
președinte al Sfatului popular 
orășenesc Oradea :

„Pășiți acum praguf majoratu
lui. Deveniți oameni cu drepturi 
și îndatoriri depline. Vi se des
chid largi perspective pentru 
realizarea visurilor voastre înari
pate. Aveți la dispoziție tot ceea 
ce vă cere inima. De la voi se 
cere în schimb să învățați, să 
munciți, să deveniți oameni de 
nădejde, folositori patriei care 
v-a asigurat un viitor luminos".

Amintirile se înfiripă. Anii co
pilăriei au trecut năvalniq. Au 
venit apoi primii ani ai tinereții, 
plini de bucurie și lumină, lu
mina sorbită cu nesaț din învă
țătura partidului, din filele cărți
lor, de pe buzele profesorilor, 
bucuriile succeselor, ale vacanțe
lor pline de soare, de veselie și 
de voie bună. Iar acum tinerii 
aceștia încep o nouă viață cu 
noi drepturi și îndatoriri.

Amintiri :
Un om îmbrăcat țărănește, 

cu o cută de amară aducere 
aminte în jurul gurii, își trece 
batista peste obrajii adine cres
tați de riduri. La 18 ani, copil 
orfan, slugă, haine rupte, bă
taie. Atît, la atît se reduceau 
„bucuriile“. Cînd sala a izbuc
nit în aplauze omul a tresărit. 
Se văzu pe el, orfanul de a- 
tunci, alături de acești băieți și 
fete cu ochi strălucitori de fe
ricire.

De la masa prezidiului tov. 
luliana Martin, secretară a Co
mitetului orășenesc U.T.M. Ora
dea, rostește numele mai multor 
tineri de 18 ani. Cei citați urcă 
pe scenă. Tinerii primesc cu 
emoție felicitarea din partea co
mitetului orășenesc U.T.M. cu 
ocazia majoratului. Urcă pe sce
nă Tiberiu Oroș și Doina Be- 
droș de la Școala medie teh
nică de cooperație, Rozalia 
Nagy și Elena Lile de la grupul 
școlar sanitar, Earaș Cabor și 
loan lovan a'e la Școala profe
sională nr. 7. Peste ani, pe 
acești tineri îl vom întîlni în 
fabrici și uzine, pe șantiere 
și în mine, pe ogoare și la 
catedre contribuind prin mun
ca lor la făurirea Viitorului lu
minos al patriei noastre.

După ce programul artistic a 
luat sfîrșit, tinerii s-au îndreptat 
spre ieșire. Printre ei un om 
îmbrăcat în straie țărănești își 
ducea de braț fiica. Cel a cărui 
tinerețe fusese furată de vechiul 
regim pășea acum alături de 
copilu-i drag, sigur că viitorul 
îi va fi drept și luminos ca o 
rază do lumină.

SUC1U

adoptat în unanimitate urmă- 
toarea ordine de zi:

1. Validarea alegerilor parțiale 
de deputați din 17 mai 1959.

2. Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat al 
R. P. Romîne pe anul 1960.

3. Proiectul de lege pentru mo
dificarea articolelor 52 și 58 din 
Constituția R.P. Romîne cu pri
vire la durata mandatului depu- 
taților în sfaturile populare.

4. Apelul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la dezar
marea generală și totală.

5. Proiectul de lege pentru ra
tificarea decretelor emise de Pre
zidiul Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinei de 
zi, deputatul Demostene Botez, 
raportor al Comisiei de validare 
a Marii Adunări Naționale, a 
prezentat raportul comisiei.

Marea Adunare Națională ă 
votat validarea mandatelor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională ale tovarășilor Silviu 
Opriș, circumscripția electorală 
Bicaz, regiunea Bacău, Gh. Ne- 
cula, circumscripția electorală

Finala Concursului 
tinerilor artiști

Sîmbătă a continuat in Capi- 
‘ tală finala celui de-al lll-lea 
Concurs republican al tinerilor 
artiști din teatrele dramatice. In 
cea de-a patra zi a concursului, 
juriul a asistat la spectacolul cu 
piesa „Ediție specială" de Ma
riana Pirvulescu, prezentat de 
un colectiv de tineri de la Tea
trul de Stat „Mihail Eminescu" 
din Botoșani, și la spectacolul 
cu „Tînăra Gardă", dramatizare 
după romanul lui A. Fadeev, in 
interpretarea unor tineri actori 
de la Teatrul Național din Cra
iova.

Serile, la căminul cultural
Seară de seară, o săptămînă 

încheiată, am fost oaspetele că
minelor culturale din raionul Fe
tești, regiunea Constanța. La ..Vlă- 
deni ani sosit într-o marți seara. 
Coriștii se ciondâneatt cu cei din 
echipa de dansuri populare — 
șt unii și alții vrînd să repete 
in sala de festivități. în aceeași 
siară, brigada artistică de agi
tație a repetat la școală specta
colul . „Crește colectiva“, a cărui 
premieră este așteptata peste cî- 
teva zile; în bibliotecă a con
tinuat să se desfășoare con- 
cursul de șah inițiat în cinstea 
lui 30 Decembrie ; iar in biroul 
directorului, o încăpere mică 
care Îndeplinește în același timp 
și funcția de magazie, au fost 
împărțite rolijrile piesei „Puii 
lui Miliai" și s a făcut prima lec
tură.

Cind există voință, cînd oa
menii vor să desfășoare o boga
tă activitate cultural-educativă, 
folosesc și fiecară-colțișor.

Seara in care- a n fost oas
petele căminului cultural din Vlă- 
deni nu a fost o scara de acti
vitate deosebită, ci o seară fi
rească. în care tinerii, tot firesc, 
s-au adunat in a doua lor casă 
— căminul cultural — să-și pe
treacă timpul liber. Pe gardurile 
și stîlpii din Vlădeni nu au a- 
părut niciodată, în ultimii ani, 
afișe care să cheme oamenii la 
activitățile organizate la cămin. 
Aceasta nu pentru că nu ar avea 
cine să le facă, ci pentru că 
nu s-a simțit nevoia lor. Colet» 

Alexandria, regiunea București, 
Ion Popescu-Puțuri, circumscrip
ția electorală Arcani, regiunea 
Craiova și Maria Rosetti, cir. 
cumscripția electorală Călimă- 
nești, regiunea Pitești.

Trecîndu-se la al doilea punct 
al ordinei de zi, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, ministrul Finanțelor, to
varășul Aurel Vitali a prezentat 
proiectul Bugetului de Stat al 
R.P. Romîne pe anul 1960. Tot
odată, potrivit legii bugetare, mi
nistrul Finanțelor a supus spre 
aprobarea Marii Adunări Națio
nale cifrele definitive privind 

Citiți pag. Il-a:

Raportul asupra proiectului Bugetului 
de Stat pe anul 1960 

prezentat de tov. Aurel Vijoli, 
ministrul Finanțelor

Și-au îndeplinit planul anual
Lucrătorii din sectorul celulozei și hîrtiei aparținînd Ministe

rului Industriei Petrolului și Chimiei au realizat cu 11 zile îna
inte de termen planul anual al producției globale.

Numai în 11 luni ei au redus prețul de cost cu 1,8 la sută față 
de plan și au sporit productivitatea muncii cu 1,9 la sută. La 
obținerea acestui succes o contribuție de seamă au adus-o co
lectivele fabricilor „1 Septembrie" din Bușteni, „Steaua Roșie" 
din Bacău șj „Nicolae Bălcescu“ din Zărnești.

★ 1
Printre colectivele de muncitori din regiunea Oradea care 

au îndeplinit planul înainte de termen se numără și minerii 
trustului „Ardealul". De la începutul anului și pînă la 25 de- 
cembrie ei au dat peste sarcinile de plan 15.000 tone de căr
bune șj au realizat economii suplimentare în valoare de 
5.667.000 lei.

(Agerpres)

tiviștii Gheorghe Mitulescu și 
Gioa Antimit îmi spuneau că 
dacă-într-o seară tinerii ar găsi 
un lacăt pe ușa căminului cul
tural ar rămîne mai surprinși ca 
în fața propriei lor uși găsită 
încuiată. S-a’stabilit aici o tra
diție. de ani și ani pe care ac
tuala conducere a căminului cul
tural și organizația U.T.M. o 
alimentează mereu.

Din discuțiile avute cu mem-

O săptămînă 
culturale din

brii comitetului jU.T.M;, cu itînă- 
rul Constantin Popescu, directo
rul căminului cultural, și Ion 
Cenușaru, directorul școlii, a 
reeșit o idee importantă : că
minul. cultural nu trebuie să fie 
numai al celor ce fac parte din 
formațiile artistice, ci al tuturor 
tinerilor din comună.

Am fost apoi oaspetele că
minului cultural din Sudiți. 
Era o seară literară închi
nată operei marelui scrii
tor clasic romîn Alexandru 
Vlahuță. Tinânil Vasile Bo- 
deanu, directorul căminului 
cultural, a prezentat tinerilor 
care umpkțseră sala de fes
tivități o interesantă expune
re despre viața și opera marelui 
scriitor, recitind totodată cu 

execuția Bugetului de Stat pe 
anul 1958 și a prezentat cifrele 
preliminare asupra execuției Bu-1 
getului de Stat pe anul 1959.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat apoi închiderea 
ședinței primei , zile, pentru a da 
posibilitatea comisiilor economicp- 
financiară, de politică externă, 
administrativă și juridică să-și 
poată continua lucrările în legă
tură cu problemele ordinei de zi 
a sesiunii.

Viitoarea ședință a Marii Adu
nări Naționale va avea loc luni 
dimineață.
, (Agerpres) 

multă însuflețire una din lucră
rile sale — „Socoteală“, /'Vorbind 
despre. „Romînia pitorească“ ti
nerilor li s-au prezentat diafilme 
cu peisaje din. munții Făgăraș. 
Cea de a doua parte a serii a 
fost de data aceasta închinată 
prezentării unei cărți agrotehni
ce. Iar la obișnuitul „Cititorii au 
cuvîntul“, colectiviștii ion Leț și 
Ion Țircă au vărbit despre ro
manul lui Zaharia Stancu „Ră-

la căminele 
raionul Fetești

dăcinile sînt amare", primele 
patru volume. Din evidențele a- 
flate la cămine , șr din discuțiile 
cu tinerii colectiviști Ștefan Bor- 
dea, Stan Ștefan, llie Matei și 
alții am aliat ca în această 
toamnă de mult interes s-au 
bucurat serile literare închinate 
vieții și operelor scriitorilor Mi
hail Sadoveanu, Eminescu, Coș- 
buc.

Am mai aflat că femeile și fe- 
fele din sat (peste 300) vin cu 
lucrul în fiecare joi seara in sala 
căminului cultural. Upele croșe
tează iar altele torc sau cos. Cu 
toate însă se adună din dorința 
de a afla lucruri noi. Și cîte 
cdată află: despre nasturi de 
plapumă, prepararea săpunului... 
și de la o săptămînă la alta văd 

Pregătiri 
pentru 

sărbătorirea 
zilei de 

50 Decembrie 
și a Anului 

Nou
★ *

La Uzinele „23 August“ 
din Capitală

Alături de întregul tineret din 
țara noastră care intîmpină cu 
noi succese în muncă cea de a, 
Xll-a aniversare a Republicii 
Populare iRomîne și tinerii de 
la Uzinale ,.23 August" din Ca
pitală, sub conducerea organiza
ției de partid, cinstesc această 
măreață sărbătoare depunînd e- 
forturi și mai mari pentru înde
plinirea sarcinilor puse de par
tid în fața industriei noastre so
cialiste.

In cinstea zilei de 30 Decem
brie, schimbul tineretului de la 
turnătoria de oțel a raportat 
partidului, încă de pe ziua ce 6 
decembrie, că și-a îndeplinit pla
nul pe anul 1959.

La colțurile roșii din secții 
s-au ținut conferințe pe tema 
„30 Decembrie 1959, cea de a 
Xll-a aniversare a proclamării 
R. P. Rotnine" S-au organizat 
numeroase întîlniri ale tineretu
lui cu muncitorii vîrstnici care 
au vorbit despre viața de mi
zerie pe care o duceau în trecut 
oamenii muncii, despre realizări
le regimului nostru.

De asemenea tinerii au luat 
parte cu mult interes la seara 
literară închinată celei de a 
Xll-a aniversări a Republicii. 
Aici au fost citite versurile scri
se de Traian Demetrescu, pam
flete anti-dinastice de N.D. Co
cea, „1907" de Tudor Arghezi.

în uzină se fac de asemenea 
intense pregătiri și pentru săr
bătorirea Reveiionului. De pe a- 
cum brigăzile artistice de agita
ție, corul, ech pă de dansuri se 
pregătesc intens. Ele vor susține, 
in noaplea noului an, spectacole 
pentru tinerii și vîrstnicii care 
iau parte la Revelionul organizat 
în întreprindere. Un colectiv for
mat din 9 utemiști pregătește 
tradiționalul plugușor.

D. DAN

La Institutul politehnic 
din Cluj

La Institutul politehnic din 
Cluj pregătirile pentru sărbăto
rirea zilei de 30 Decembrie și a 
Anului Noi se desfășoară sub 
seninul participării mai active a 
studenților la cursuri și semiiia- 
rii. In fața studenților și a ca
drelor didactice se va ține o 
expunere de către tov. profe
sor 1. Lăzărescu, decan al fa
cultății. de mecanică „-Realizări 
ale republicii îh domeniul in- 

•dustriei constructoare de mașini" 
•urmată de proiecții. Cu această 
ocaz'e se va viziona un film ro- 
minesc. In cadrul clubului se vor 
face audiții muzicale cuprinzînd 
cîntece dedicate Republicii.

După aceea se va organiza o 
seară literară în care se vor tre
ce în revistă cele mai valoroase 
opere literare închinate zilei Re
publicii.

Comitetul U.T.M., în colabo
rare cu U.A.S. desfășoară acțiuni 
susținute pentru pregătirea în 
bune condiții a Revelionului, 
Pentru ca la sărbătorirea noului 
an să participe un număr cit 
mai mare de studenți și cadre 
didactice s-au amenajat 4 săli cu 
aproximativ 500 de locuri. Înv 
t'r-o sală mare va fi amenajat 
Pomul de iarnă. In seara de 
Anul Nou va lua cuvîntul tov. 
rector al institutului A. Domșa. 
După aceea v°r urma tradiționar 
lele plugușoare.

P. PAL1U

aproape aceeași „serbare“ dată 
.de copiii de la școala elementa
ră. Atît. Și trebuie să recunoaș
tem că este puțin. De. altfel aceas
ta o recunosc și majoritatea fe
telor participante la șezători. 
Stanca Lipoveanu, Patilina Bo- 
teanu și altele mi-au spus că ar 
fi dornice să asculte o informa
re politică, o conferință, să vada 
un spectacol al brigăzii de agi
tație, să le asculte pe femeile 
mai bătrine povestind despre via
ța dusă de ele în anii grei ai re
gimului de exploatare...Dar curios, 
nimeni nu le-a întrebat și nimeni 
nu s-a gmdit să organizeze ase
menea acțiuni care • corespund 
dorinței lor. Curios, pentru că 
oamenii care s-au dovedit atît 
de ingenioși in organizarea seri
lor literare se dovedesc atît de 
săraci în idei cînd este verba de 
șezătorile de joi.

Am cercetat apoi progra
mele căminului cultural din Țăn-j 
dârei dar în afară de repetițiile 
formațiilor artistice, altceva n-am 
mai găsit. Intr-o arhivă mai ve-, 
cile am descoperit că prin luna 
august au fost organizate niște 
seri cu tinerii căsătoriți pe tema 
codului familiei. Gite ceva am 
a lat că se mai desfășoară și la 
căminul cultural din satul Stra-

I. ȘERBU 
corespondentul ,Scînteii ti

neretului" pentru regiunea 
Constanța

(Continuare în pag. 3-a)

Pe șantierul de la Onești

Cum luptă tinerii 
constructori

împotriva risipei
Raidul nostru, organizat pe unul din marile șantiere ale 

patriei — Onești — are ca scop scoaterea in evidență a expe- 
rienței organizațiilor U.T.M. în mobilizarea tinerilor constructori 
la lupta împotriva risipei.

„Oglinda economiilor"
înainte, deși se cunoștea fișa 

limită ca procedeu de evidență a 
consumului de materiale pe șan
tier ea nu era folosită. Odată cu 
lansarea chemării patriotice „Să 
reducem cu cel puțin 1 la sută 
consumul specific de materiale 
planificat la fiecare lucrare de 
construcție", tinerii au simțit ne
voia unei stricte evidențe a con
sumurilor de materiale, pentru a 
cunoaște în orice moment ce e- 
conomii se fac și care, sînt izvoa
rele lor.

Utemiștii de la șantierul 4 — 
Rafinărie au propus și au insis
tat să se introducă fișa limită 
de consum la toate materialele, 
denumită „oglinda economiilor" 
„Fiecare brigadă trebuie să ia 
din magazie doar atît material 
cît are nevoie“ — au spus ei.

Incepind din luna septembrie, 
ea a fost introdusă experimental 
in practica zilnică a citorva bri
găzi de tineret de la șantierul 4 
Rafinărie. încă de la inceput bri
gada de zidari condusă de Cim- 
poca Marin a simțit o răspunde, 
re mai mare. Spiritul gospodăresc 
al acestei brigăzi a crescut, Au 
fost folosite procedee din ce în 
ce mai bune pentru lichidarea 
risipei. De exemplu cei al 
comunistului Bako Karoly de 
a economisi cel puțin 5 cărămizi 
la m.c. de zidărie. Cărămida este 
verificată, transportată ta con
diții bune de la locul de descăr
care pînă la punerea ei în operă. 
Procedind astfel, brigada tînăru- 
lui Cimpoca Marin a reușit 
în luna noiembrie să economi
sească 7.500 cărămizi, adică la 
fiecare m.c. 11 cărămizi în loc 
de 5.

Dacă la începutul lunii septem. 
brie fișa limită de consum era 
introdusă experimental, actAn 
dintre cele 80 de brigăzi de pro- 
ducție ale tineretului, 68 — adică

Ca în toate școlile, și la 
Școala medie nr. .1 „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală pre
gătirile în cinstea zilei de 
30 Decembrie silit în toi. Fo
toreporterul nostru a sur
prins un grup de elevi lucrînd 
la afișele destinate pavoază

rii școlii.

Foto : P. PAVEL 

85 la sută — folosesc fișa limită, 
iarînceptad de la 1 ianuarie 1960 
toate brigăzile de tineret o vor 
folosi. Aplicarea acestei metode 
dovedită pe deplin utilă a fost 
hotărîtă de tineri în adunările 
generale ale organizațiilor U.T.M. 
precum și in consfătuirile de 
producție.

Măsoară de șapte ori 
și taie o dată!

Azi tînărul comunist Gheorghe 
Bucelea este cunoscut pe toate 
șantierele de construcții de Pe 
valea Trotușului ca autor al unei 
importante inițiative. El, împre
una cu ceilalți membri ai brigăzii, 
a inițiat chemarea către toate 
șantierele din regiunea Bacău de 
a reduce cu 1 la suta consumul 
de materiale planificat la fiecare 
lucrare de construcție. •

Intr-o consfătuire de producție 
și-au propus ca în fiecare lună 
să se lucreze o zi-două cu mate
rialul economisit. Astfel, în luna 
septembrie brigada a economisit 
1.157 kg fier-beton, iar ta luna 
octombrie — 2.400 kg. Dar pen
tru a ajunge Ia aceste rezultate 
frumoase a fost nevoie de o 
muncă susținută. Proiectele Iu- 
crărilor au început să fie studiate 
cu mult înainte de începerea lu
crării, în amănunțime cu briga
da, găsindu-se soluții mai eco
nomicoase pentru fiecare lucrare 
în parte, fapt care creează posi, 
bilitatea conceperii unor rațio. 
nalizării. La lucrarea „termofi- 
•care“ s-a lucrat cu fier-beton 
de-a-ntregul fără să fie nevoie 
de sudură, așa cum prevedea 
proiectul, reușind să se economi, 
seașcă 6.000 de lei.

Inițiativa' fierarului-betonist 
Gheorghe Bucelea a fost preluată 
de toate brigăzile din cadrul șan
tierului .4 — Rafinărie, cît și de 
brigăzi de constructori de pe șan- 
tierele complexului. La inițiativa 
lui au răspuns nu numai cons
tructorii de la Onești,. ci și cei

VASILICA ENAȘOAIE 
corespondentul „Scinteii ti
neretului" pentru regiunea 

Bacău

(Continuare în pag. 3-a)

Un scurt bilanț. Brigada nr. 2 
din sectorul strungârie, secto
rul tineretului, de la Uzina 
„1 Mai“-Ploești, condusă de 
Dumitru Nicolae, este frunta
șă pe sector. Ea lucrează în 
contul lui 1960 și la cei 
100.000 lei economisiți în sec
tor a contribuit din plin.

Foto : N. STELORIAN

Tinerețea 
fără 

bătrinefe 
a unui 

ansamblu 
artistic

de Tiberiu Utan
Cineva îmi povestea că la 

Fiena in timpul Festivalului 
tineretului și studenților, con
ducătorul unei formații muzi
cale din Africa, adresindu-se 
delegaților noștri a spus :

— Dacă se găsește la Viena 
și corul tinerilor voștri mun
citori, șansele celorlalte for
mații la premiul intii scad 
simțitor. Nu am ascultat încă 
acest cor, dar am auzit de el. 
Și la celelalte festivaluri,..

Succesele obținute peste gra
niță de Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
sînt îndeobște cunoscute pu
blicului nostru din relatările 
presei. Brigada artistică de ti
neri muncitori care cutreiera 
în urmă cu treisprezece-patru
sprezece ani șantierele de 
reconstrucție ale Capitalei 
și însuflețea miile de ti
neri brigadieri, a ajuns astăzi 
să facă îndrăgite doina, por
tul, jocul romînesc, ‘ cîntecul, 
la mii de kilometri de locul 
lor de baștină, a ajuns s<t se 
transforme — în numai trei
sprezece ani! —într un demn 
mesajer al artei noastre noi.

Iată de ce orice întîlnire 
— in sălile de spectacole, în 
emisiunile de televiziune sau 
radio, în știrile laconice înse
rate în ziare —- cu acest an
samblu bucură pe toți spec
tatorii, de toate vîrstele. Re
centul spectacol-bilanț, pre
zentat de Ansamblul U.T.M. la 
televiziune (sîmbătă 19 decem
brie a.c.) poate fi consemnat 
ca un dublu succes : și al 
gazdelor primitoare, care au 
usigurat o vizionare și o ascul
tare bună pentru telespecta
tori, dar mai ales al țineri
lor artiști, care au dat încă 
un convingător examen' da 
maturitate, de măiestrie artis
tică. Corul dirijat de maestrul 
emerit Marin Constantin (el 
însuși încă tinăr !), dansato
rii instruiți de Aurelia Său- 
teanu, orchestra dirijată de 
artistul emerit Ionel Budiște.a- 
nu nu au dezmințit așteptări
le. Tinerii artiști-muncitori 
pe care acest ansamblu i-a 
dat principalelor noastre sce
ne vorbesc cu prisosință de 
seriozitatea cu care aceștia 
s-au pregătit, ilustrează con
dițiile excepționale care sini 
create de către patria noastră: 
socialistă talentelor ridicate 
din rîndurile oamenilor mun
cii.

O analiză amănunțită a 
spectacolului prezentat d?. 
ansamblu ar fi binevenită. 
Rostul ' însemnării noastre 
vrea insă să fie altul : acela 
de a consemna valoarea gene
rală a spectacolului prezen
tat și de a propune televi
ziunii, dacă este posibil, să 
reia acest spectacol. Așa cum 
preciza crainicul în încheierea, 
programului, porțile ansam
blului sînt larg deschise tine- 
rilor din întreprinderile și in
stituțiile bucurestene. Puterea 
educativă a unui astfel de. 
spectacol este deosebită. Iar 
exemplul oferit de tinerii ar
tiști ai ansamblului trebuie să 
devină molipsitor

Pe cînd deci reluarea — e- 
venlual mai condensată, mai 
bine sudată — a spectacolului 
prezentat sîmbătă trecută de 
Ansamblul artistic al Uniunii 
Tineretului Muncitor, la pos
tul nostru de televiziune ?



Raportul asupra proiectului bugetului de stat pe anul 1960
prezentat de tov. Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor

Tovarăși deputati. excedentară a bugetului de stat, 
eirpuiați« bănească s-a desfă- 

Din însărcinarea Consiliului $urat ‘n condiții bune.
de Miniștri al Republicii* Popu- Niciodată leul nostru n-a 
lare Rornine, vă prezentării-spre fast atît de puternic ca acum; 
exsminare și aprobare proiectul comerțul socialist este bine a- 
bugetului de stat pe anul 1960.

Potrivit legii bugetare, odațș 
cu proiectul bugetului de strft 
pe anul I960, vă supunem spre 
aprobare cifrele definitive pri
vind execuția bugetului de stat 
pe anul 1958 și va prezentam ci
frele preliminare ^sbpfo - éxoctì- 
ției bugetului de stat pe anul reduierea prețului de .cost au 
1959. j ------ *" ■ '

Conform contului de execuție, 
bugetul de stat pe anul /I958 
a fost îndeplinit la venituri in 
sumă de 47,006 miliarde lei, iar' 
la cheltuieli in sumă';.de 44,689 
miliarde lei, încheindU-se cu o 
depășire a veniturilor,.față de 
cheltuieli de 2,317 rniliirde lei.

După datele preliminare, bu
getul de stat dc âțiuL 1959 se 
va îndeplini la veniforjM sumă 
de 50,675 miliarde lei. iar la 
cheltuiejî în suniă de 47,996 mi
liarde iei. cu o depășire a veni
turilor față de cheltuieli in 
sumă de 2,679 miliarde lei. Par- 
tes principală a veniturilor bu
getare și anume 46,399 miliarde 
iei, sau 91,6%, s-a realizat din 
sectorul socialist al economiei, 
iar restul de numai 8,4% din 
impozite și taxe de la populație.

Bugetul pe anul 1959 a asi
gurat finanțarea acțiunilor pre
văzute pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale șj creșterea- bu
năstării poporului muncitor. Din , 
totalul cheltuielilor bugetrre, 
28,825 miliarde lei, sau (Xy/U au 
fost cheltuite pentru finanțarea 
economiei naționale, iar 12,069 
miliarde lei, sau 25,2% pentru 
acțiunile social -etdturale.......  «■

Finanțarea la timp și în în
tregime a v acțiupitor economi
ce, culturale și. sociale prevă
zute în buget a.te’st’posibilă da
torită îndeplinirii. și, depășirii 

planului de stat, ’
In industrie, s«*jrcynile de plan 

pe anul 1959 au fost depășite 
atit la producția-'globală, eît și 
la creșterea protfjjcjhvitătii mun
cii și reducerea prețului de cost.

Succese deosebite au fost în
registrate în cddstfucția socia
listă la sete. In , prezent, secto
rul socialist din agricultură re
prezintă peste 72% din supra
fața arabilă a 'țarii. Lă ma
joritatea culturilpr, producții» 
medic la hectar .a. fost superioa- 
ră anilor precedenti, îndeosebi 
în . unitățile .socialist-coopera
tiste. Participarea sectorului so- 
cialist la constituirea fondului 
central de produse agricole al 
statului a crede,uț simțitor.

Creșterea producției indus, 
triale și agricole a determinat 
sporirea cantităților de mărfuri 
desfăcute prin comerțul socia
list. Sortimentele de mărfuri au 
fost mai variste, iar calitatea 
produselor s a îrribunătățît.

Rellectînd dezvoltarea pe o 
linie continuu ascendentă a e. 
conomiei naționale și execuția

provizionat, prețurile mărfurilor 
noastre sînt stabile, irir pe pia
ța țărănească prețurile au scă
zut sens'bil față de anii pre- 
cedenți.
- Rezultatele pozitive dobindi- 
te in sporirea producției, creș- 

, .ferea productivității muncii și 
.. .. ■ -i

, tacul posibilă luarea de noi mă
suri pentru Inducerea în viață 

-a politicii partidului de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
cel’pr ce. muncesc, Marțre.i sala
riilor. șl pensiilor, precum și

- scutirile și reducerile impozitu
lui. pe salarii, hotărite -de Ple
nara C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie 1959, eu fost- intimpinate 
cu îproiundă satisfacție de între
gul popor muncitor. Activitatea 
creatoare a maselor de oameni 
ai muncii a primit astfel un 
nou și puternic impuls.

La chemare« partidului, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
și-au luat angajamentul ca, 
prin reducerea consumurilor spe
cifice. să dea pină la sfirșitul 
anului economii peste plan de 
circa I miliird lei. Angajamen
tul luat a fost mult depășit, e- 
conoiniile obținute 
fiind de aproape 
lei.

In acest fel, se 
sarcina trasată de 
iulie f C.C. al P.M.R., ca spo
rul net de venituri ale oameni
lor muncii, rezultat prin aplica
rea măsurilor hotă.rîte de par
tid, să fie acoperit atît din su-. 
mele prevăzute în acest scop în 
bugetul de stat, cît și din eco
nomiile realizate prinț reducerea 
peste pk-n a prețului de cost.

In anul 1959, pe baza succe
selor dobîndite în dezvoltarea 
producției agricole și a sporirii 
volumului de contractări și a- 
chiziții, au crescut, de asemenea, 
veniturile țăranilor muncitori, 
îndeosebi ale «celora care au 
pășit pe calea socialistă a agri
culturii.

Realizările poporului nostru 
muncitor în construirea socialis-, 
mului sînt indisolubil legate de 
colaborarea și intr-ajutor« rea cu 
țările socialiste și, în primul'** 
rînd, de ajutorul frățesc și 
multilateral pe care-l primim 
din partea marii Uniuni Sovie
tice. Grandiosul plan e<I dezvol
tării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965, a 
cărui îndeplinire va contribui în 
mod hotăritor la victoria socia
lismului în întrecerea pașnică 
cu capitE'lismui, întărește consi
derabil forțele întregului sistem 
mondial socialist și constituie 
un factor de mare însemnătate 
pentru realizarea progresului e- 
conomic și social-cultural al 
țării noastre, ci* și al 
celorlalte țări din marea 
lie a lagărului socialist.

peste plan
1,5 miliarde

îndeplinește 
Plenara din.

tuturor 
fami-

Bugetul de stat
I960 ;r

Proiectul de buget pe anul 
1960 a fost întocmit pe baza 
sarcinilor planului de stat, cu 
îmbunătățirile și complectările 
aprobate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959.

Veniturile bugetare sînt pre
văzute în sumă de 56,800 miliar
de lei — cu o creștere de 12,1% 
iar cheltuielile în sumă de 
55.930 miliarde lei — cu o 
creștere de 16,5% față de reali
zările anului 1959. Excedentul 
pe anul 1960 se prevede în sumă 
de 870 milioane lei.

Creșterea volumului bugetului 
pe anul 1960 are la bază spori
rea venitului național cu 12,5% 
față de anul 1959 și, legat de 
aceasta, mărire# ^jmțitoare a 
acumulărilor bănești. Sînt asi
gurate, astfel, resursele finan
ciare necesare pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale 
și sporirea importantă a produc
ției industriale și agricole, pre
cum și pentru continua lărgire 
a acțiunilor social-culturale.

Veniturile bugetului de stat
Din totalul veniturilor bugetu

lui, majoritatea covirșitoare, a- 
dică 52,928 miliarde lei, sau 
93,2"«, provine din sectorul so
cialist ai economiei, creșterea 
fiind de 14,1% față de arini 1959.

Realizarea venitul ilor bugeta
re din economia socialistă este 
strins legată de îndeplinirea in
dicilor de bază ai planului de 
stat — producția, productivita
tea muncii și reducerea prețu
lui de cost. Producția industria
lă urmează să crească în anul 
1960, față de 1959, cu 14%, iar 
productivitatea muncii cu il.%. 
Volumul de economii ce se va 
obține în toate ramurile econo
miei naționale prin reducerea 
prețului de cost-și a cheltuielilor 
de circulație va fi de circa 5,2 
miliarde lei.

încasările din impozitul pe 
circulația mărfurilor . și cotele 
părți din beneficii sînt înscrise 
în proiectul de buget pe anul 
1960 în stimă de 31,492. miliar
de lei, adică cu 4,753 miliarde 
lei mai mult decît realizările a- 
nulul precedent.

In anul 1959, printr-o rhai 
bună valorificare a rezervelor 
materiale și financiare, marea 
majoritate a întreprinderilor 
și-au îmbunătățit realizării^ în

producție, sporindu-și în același 
timp rentabilitatea. Trebuie re
levate in mod deosebit eforturi
le depuse de muncitorii, tehni
cienii și inginerii din ramurile 
construcției de mașini și side
rurgiei, care au obținut impor
tante economii, pèste plan. C- 
urmare a acestor eforturi, Mi
nisterul Industriei Grele a depă
șit beneficiile nete planificate cu 
peste 80 milioane lei.

Importante acumulări peste 
plan au obținut și întreprinde
rile din cadrul Direcției generale 
foraj.extracție, Direcției genera
le a prelucrări1' țițeiului și alte
le, ceea ce a dus la depășirea 
beneficiilor nete planificate pe: 
întregul Minister al Industriei 
Petrolului și Chimiei cu 66 mi
lioane lei Rezultate bune au 
obținui și unele direcții genera
le și întreprinderi din cadrul 
Ministerului Industriei Bunuri
lor de Gonsiim, fostidin Mi
nister al Construcțiilor, Indus
triei Materialelor de Construcții 
și Industriei Lemnului și altele.

Este necesar ca inițiativele 
valoroase ale colectivelor din în
treprinderile care au realizat 
depășiri ale planului de benefi
cii să fie generalizat^ Mai fljnt

încă întreprinderi ale căror 
duceri nu au depus toate 
turile în vederea creșterii 
mulăfilor.

întreprinderile, direcțiile ge. 
nerale și ministerele trebuie să 
urmărească pe toate căile redu
cerea prețului de cost, mijloc 
principal de obținere a unor a- 
cuinulâri sporite.

In acest scop, trebuie antre
nați toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderi, 
pentru realizarea de ecpnoimj 
ia materii prime, materiale și 
Combustibil, pentru gospodărirea 
cu grijă a fondurilor materiale 
și bănești.’

De asemenea, este necesară 
luarea tuturor , măsurilor in ve
derea sporirii productivității 
muncii, în primul î-ind pe calea 
introducerii în producție a teh
nicii peiei mai avansate.

O rezervă miporlantă, asu
pra căreia Plenara C.C. al 
P M-R- țtm decembrie 1959 a a- 
tras eu deosebire atenți i este 
obținerea unor indici cit mai 
înalți de folosire a utilajului și 
suprafețelor de producție.

în unele întreprinderi se mai 
găsesc încă importante utilaje 
nefolosite, trecute în stare de re
zervă și conservare. Conducerile 
întreprinderilor, direcțiilor ge
nerale și ministerelor, precum și 
comitetele executive ale sfaturi
lor populare trebuie să ia mă
suri pentru "punerea neîntirziată 
în funcțiune a mijloacelor de 
producție nefolosite, precum și 
•pentru utilizarea rațională a 
mașinilor și suprafețeloi de pro
ducție-

Tn Efoelăși scop, este necesar 
să se acorde o atenție deosebită 
lărgirii cooperării și adincirii 

„specjal'izăriț, în producție a în- 
. ■treprinderilor.

O altă cale indicată de plena
ră pentru reducerea prețului de 
cost este micșorarea consumuri
lor specifice de materii prime, 
materiale și combustibil.

Planul de stat pe anul 1960 
prevede sarcini de reducere a 
normelor de consum, care tre
buie realizăte 
necesar să se 
rîre acțiunea 
valorificare a 
zerve existente io fabrici și u- 
zine. Așa cum a arătat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-De j: 
„In fiecare uzină, în fiecare loc 
de producție aceste rezerve pot 
și trebuie să fie puse în valoa

con- 
efor- 
acu-

și depășite. Este 
continue cu hotă- 
de descoperire și 
însemnatelor re-

re în vederea creșterii ’ produc
ției șt productivității muncii, re
ducerii eontiiHie a prețului de 
cost și sporirii rapide a acumu
lărilor, asigurindu-se un volum 
sporit de investiții in scopul 
dezvoltării in ritm accelerat a 
industriei socialiste“.

în proiectul bugetului de stat 
pe anul 1960. impozitele și taxe
le de la populație însumează 
3,872 miliarde lei, cu 404 mi
lioane lei mai puțin decît în a- 
nul 1959.

In timp ce în țănle căpitălisl 
te, impozitele și taxele cresc, 
devenind 6 povara din ce in ce 
mai greu de suportat pentru 
masele . muncitoare, in țara noa
stră, ca urinare a creșterii con
tinue a venitu rilor di n economi a 
socialistă, contribuția populației 
prin impozite și taxe la crearea 
resurselor bugetare este tot mai 
redusă Față de 8,4% in 1959, 
încasările din impozite și taxe 
de la popul ție reprezintă in 
1960 numai 6,8“ „ din totalul ve
niturilor bugetului.

Trebuie subliniat că scăderea 
veniturilor bugetare din impozi
te și taxe are loc în condițiile ‘ 
creșterii importante a veniturilor 
bănești ale populației Intr-ade
văr, după cutn este bine ’ cunos
cut, in baza hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din iulie 1959, 
pe lingă majorarea salariilor și 
pensiilor și reducerea de prețuri, 
au iost scutite de impozit sala
riile pînă la 500 lei lunar și 
s.au. aplicat reduceri de impo
zite, fo salariile intre 500 și 
1.500 lei lunar. Scutirile și re
ducerile de impozit« au contri
buit/ efectiv, o dată cu majoră
rile de salarii șl cu reducerile 
de prețuri, la- creșterea- venitu- 
rilor-reale ale oamenilor muncii.

Cu toate că veniturile bănești 
ale. țărănimii vor înregistra 
creșteri importante, la impozitul 
agricol s-a prevăzut pentru a- 
nul 1960 o scădere de 266 mi
lioane lei față de . realizările a- 
nului. precedent. Aceasta ca ur
mare a lărgirii continue a sec
torului șocialist-cooperatist al a. 
grieulturii, în cadrul căruia co
lectiviștii și întovărășiții benefi
ciază de scutiri și reduceri de 
impozite.

Sporirea continuă a venituri
lor bănești ale populației și în
tărirea puterii de cumpărare a 
leului s-au reflectat, în anul 
1959, în creșterea cu 38% a sol
dului depunerilor populației la 
C.E.C.

întocmirea la timp a documen
tației, simplificarea și ieftinirea 
proiectării, îmbunătățirea calită
ții ei și reducerea continuă a 
costului de deviz.

In anul 1959 s-a obținut o 
îmbunătățiie în activitatea trus
turilor și întreprinderilor de 
construcții, care, cu sprijinul ac
tiv al organizațiilor de partid, 
au redus prețul de cost al cons
trucțiilor.

'' AAai există însă cazuri de ne- 
.- îndeplinire a sarcinii de redu

cere a costului construcțiilor. în
treprinderea de Conslriicții-Mon- 
taje Metalurgice Reșița, de pil
dă, datorită depășirii consumu
rilor specifice de materiale, ma
noperei și regiei, precum și fo
losirii nerațfonale. a utilajului și 
mijloacelor de transport', nu și-a 
îndeplinit sarcina de reducerea 
prețului de cost, ci. dimpotrivă, 
a înregistrat o depășire a pre
țului de deviz de 6,3%. Pe u-

nele șantiere se Tace încă rișipă 
de material lemnos și alte ma
teriale de construcții, în bună 
parte și din cauza norpielor de 
consum prea larg calculate.

In anul 1960 vor continua în
tr-un ritm și mai accentuat con
strucțiile de locuințe, dîndu-se 
în folosința oamenilor muncii 
31000 apartamente, cu 50% 
mai mult decît în anul 1959. In 
acest scop, pe lingă fondurile 

- alocate de la bugetul de stat, 
sume importante se vor cheltui 
din „fondul întreprinderii“.

Sarcina trasată de Plenara 
C.C. al P M R. din noiembrie 
1958, de a se reduce costul con
strucțiilor de locuințe, a fost 
îndeplinită cu succes. Acțiunea 
de micșorare a costului cons
trucțiilor de locuințe trebuie 
continuată, paralel cu preocupa
rea de a se da în folosință oa
menilor muncii locuințe cît mai 
confortabile.

suțiciente resurse pentru 
autofinanța, renunțind la

creat 
a se 
credite bancare.

Schimburile noastre economi
ce cu celei« Ite țări și, în pri
mul rînd, cu țările sistemului 
mondial socialist sînt.în conti
nuă dezvoltare, Republica noa-

stră populară are în prezent re
lații comerciale cu peste 70 da 
state.

întreprinderile trebuie să a- 
corde o atenție^ deosebită sporirii 
producției de mărfuri cerute la 
export, în sortimente, calittle și 
prezentare corespunzătoare.

Acțiunile social-culturale

1 n d u stria

Cheltuielile bugetului de stat

a acțiuni- 
pe baza

economiei

Prin bugetul de stat pe anul 
1960 au fost repartizate mijloa
cele financiare necesare pentru 
dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale și 
lor social-culturale, 
planului de stat.

Pentru finanțarea
naționale s-au prevăzut în bu
get 33,563 miliarde lei, adică 
60% din volumul total al chel
tuielilor bugetare. Comparativ 
cu anul 1959, cheltuielile pentru 
finanțarea de la buget a econo
miei naționale cresc cu 4,738 
miliarde lei, sau cu 16,4%. Tot-

anul 1960. pentru dezvol- 
industriel este prevăzută 
de 17,173 miliarde lei. 

și importante credite

care, 
vor 

lei. 
gene.

odată, economia națională pri
mește și credite bancare 
la sfirșitul anului 1960, 
însuma peste 27 miliarde 

întreprinderile, direcțiile
rale și ministerele sînt chemate 
să folosească rațional și du ma
ximum de eficacitate mijloacele 
bănești primite de la buget și 
de la bănci, cunoscînd că folo
sirea chibzuită a acestor mij
loace mărește posibilitățile de 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale, în tjmp ce orice risi
pă reduce aceste posibilități.

Finanțarea investițiilor
Pentru anul 1960, volumul in

vestițiilor se planifică la 23,5 
miliarde lei.

In proiectul de buget a fost 
prevăzută pentru finanțarea in
vestițiilor suma de 14,8 miliar
de lei, cu 25,1% mai mult de
cît în anul precedent. Restul 
fondurilor necesare acoperirii 
volumului planificat al investi
țiilor urmează să se constituie 
din resursele proprii ale între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice, precum și din credite 
bancare.

Aplicînd cu fermitate politica 
partidului de industrializare so
cialistă a țării, pe baza dezvol
tării cu prioritate a industriei 
grele. 59% din volumul inves
tițiilor va fi destinat industriei 
și, în primul rînd, ramurilor ei 
de baza.

In anul 1960 va continua fi
nanțarea construcțiilor în curs 
de executare și se vor aloca fon- 
duri importante pentru finanța
rea de noi obiecte industriale.

Tn urma indicațiilor date de 
Pleriarele C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 și iulie 1959, au 
fost obținute rezultate mai bune 
în planificarea și gospodărirea 
fondurilor de investiții.

»îndeplinirea cu succes a sar
cinilor planului de investiții pe 
anul 1960 necesită înlăturarea 
urgentă a lipsuritor care îm
piedică în prezent folosirea cît 
mai eficientă a fondurilor de in
vestiții. Recenta Plenară a C.C. 
al P.M.R. a atras atenția asu
pra faptului că fondurile pentru 
investiții sub limită 
prezintă circa 
investițiilor —- 
neori în mod 
De asemenea,
cînd ministerele sau 
populare au efectuat lucrări de 
investiții folosind fondurile pen
tru reparații capitale,

oare re- 
50% din totalul 
se cheltuiesc u- 
necorespunzător. 
au fost cazuri 

sfaturile

Un aspect . negativ îl consti
tuie faptul că unele lucrări nu 
corespund scopului pentru care 
au fost efectuate, rămînînd. ne
folosite și imobilizîndit-se astfel 
fonduri importante.

Răspunderea pentru 
tea, oportunitatea și 
investițiilor- sub limită 
băncilor finanțatoare, 
admis, în unele cazuri, schim
barea destinației fondurilor de 
investiții sub limită și a fondu
rilor de reparații capitale. Ast
fel, filiala din Cîmpina a Băncii 
de Investiții, pe baza unor do
cumentații parțiale, a ac-ceptiat 
ca trustul minier ,,Muntenia“ să 
construiască o hală de turnăto
rie în valoare de peste 3 mi
lioane lei din fonduri de in
vestiții sub limită. La fabrica 
de ciorapi. „Sebeșul“, din cadrul 
Ministerului Industriei Bunuri
lor de Consum, s-au executat 
din fondul de reparații capitale 
lucrări de investiții, finanțate 
de filiala Băncii de 
localitate. Asemenea deficiențe 
ale titularilor de investiții și ale 
băncilor finanțatoare trebuie li
chidate cu desăvîrșire.

Față de volumul sporit de in*- 
vestiții pe anul 1960, băncile fi
nanțatoare trebuie să exercite cu 
mai multă exigență controlul 
bandar prin leu asupra utiliză
rii fondurilor destinate investi
țiilor, astfel ca orice indiscipli
nă financiară să fie prevenită și 
combătută.

Activitatea 
îmbunătățit, însă ea este 
prea costisitoare, iar documen
tațiile nu țin totdeauna seama 
de necesitatea micșorării costu
lui de deviz al lucrărilor. Vor 
trebui aduse neîntîrziat la în
deplinire sarcinile trasate de 
Plenara din decembrie 1959 a 
C.C, al P.M.R., în legătuiță cu

necesita- 
eficiemța 
revine și 

Ele au

stat din

de proiectare s-a
încă

Grija partidului și guvernului 
pentru creșterea nivelului 
trai al oamenilor muncii se 
flecta puternic și în sporirea 
la an la an t- cheltuielilor 
caracter social-cultural.

In bugetul pe anul 1960, 
locațiile pentru acțiuni 
culturale se prevăd in sumă de 
13,437 miliarde lei, cu o crește
re de 1,368 miliarde lei față de 
realizările anului 1959. La a- 
ceasta se adaugă fondurile alo
cate pentru investițiile cu carac
ter social-cultural, care cresc 
față de anul precedent cu 14,5%.

Cheltuielile pentru învățămint 
și cultură însumează 4,3(3 mi
liarde lei, cu o creștere de 403 
milioane lei față de anul prece
dent. Statul cheltuiește sume 
importante pentru îmbunătățirea 
și extinderea invățăminlului de 
toate gr ilele, pentru dezvolta
rea științei Și culturii.

Din fondurile de investiții ale 
statului, numai pentru investiții 
în învățămint și cultură sînt 
prevăzute, pe anul 1960, fon
duri in sumă de 470 milioane 
lei, cu 11 % mai mult decît în 

ranul precedent.
Cheltuielile pentru sănătate și 

prevederi sociale sînt prevăzu
te in sumă de 3,980 miliarde lei, 
cu 352 milioane lei mai mult de
cît in anul 1959. Fondurile cres- 
cinde, destinate ocrotirii sănă-

de 
re
de 
eu

a-
social-

lății, sînt folosite pentru dezvol- 
tarea rețelei sanitare și capaci
tății de spitalizare, sporirea nu
mărului de cadre rnedico-sanitr- 
re și îmbunătățirea dotării cu 
inventar și aparate medicale 
moderne.

Cheltuielile bugetului asigură
rilor sociale de stat se ridică la 
3,427 miliarde lei, cu 14,5% 
mai mult decît în anul 1959. 
Această creștere este destinata, 
în primul rînd, sporirii pensiilor 
ce se plătesc din bugetul asigu
rărilor sociale.

Cheltuielile pentru apărare, 
prevăzute în bugetul de stat pe 
anul 1960, sînt stabilite la 3,505 
miliarde iei, ponderea lor in to
talul cheltuielilor bugetare fiind 
de 6,3%. Caracterul paș
nic, constructiv, al cheltuielilor 
bugetului de stat și locul tot 
mai inie pe care-l ocupă in bu
get cheltuielile militare dovedesc 
atașamentul neclintit al poporu
lui nostru față de ideea coexis
tenței pașnice, pentru a cărei 
realizare Republica Populară 
Romină lupță impreună cu în
tregul lagăr socialist, în frun
te cu Uniunea Sovietică.

Cheltuielile pentru întreține
rea organelor puterii și admi
nistrației de stat sînt prevăzute 
în proiectul de buget în sumă 
de 1,57) miliarde tei, reprezen- 
tind 2,8% din totalul cheltuie
lilor bugetare.

efectuată revizuirea normative
lor mijloacelor circulante. Stabi
lirea unor normative corespun
zătoare condițiilor reale de a- 
provizio.nare, producție și des
facere ale întreprinderilor va 
contribui la o mai bună gos
podărire a mijloacelor materiale 

■ șr bănești. în urma revizuirii 
normativelor în industrie vor fi 
readuse în circuitul economic 
importante mijloace, mobilizîn- 
du-se la buget peste 1,1 miliarde 
lei.

Cu toate măsurile luate în 
indus

triale ca și în alte ramuri ale 
economiei naționale, continuă să 
existe stocuri supranormative de 
materii prime, materiale și pro
duse.

Miniștrii, președinții comitete
lor executive ale sfafuri'oir popu
lare trebuie să desfășoare o ac
țiune energică și organizată în 
toate regiunile, în fiecare în
treprindere, pentru a pune capăt 
neînitirziat acestei situații care 
aduce însemnate neajunsuri eco
nomiei.

La înlăturarea deficiențelor 
care mai persistă încă în gos
podărirea mijloacelor circulante, 
sarcini importante revin Ministe
rului Finanțelor și Băncii de 
Stat. Este necesar oa organele 
financiare și bancare să anali
zeze mai temeinic procesele eco
nomice, să sprijine activitatea 
întreprinderilor printr-o finanța
re și creditare justă și să întă
rească controlul prin leu.

de pro
de anul 

bunurilor

s-au rea- 
folosirea

In
tarea 
suma 
precum
bancare.

Fondurile sporite pentru fi
nanțarea investițiilor și mijloa
celor circulante, puse la dispo
ziția industriei prin bugetul, de 
stat. împreună cu mijloacele 
proprii existente în întreprin- 

- der'i și cu creditele bancare, vor 
asigura dezvoltarea tn dontinu- 
are a industriei noastre. După, 
cum se știe, peritru anul* 1960,
planul de stat prevede"-creșterea numeroase întreprinderi 
producției mijloacelor 
ducție cu 14,6% față 
1959, iar a producției 
de consum cu 13%.

Importante progrese 
lizat în planificarea și
mijloacelor circulante în indus
trie.

In anul 1959, tehnica îmbună
tățită de finanțare, '.creditare și 
decontări a fost generalizată în 
industria republicană _și în alte 
ramuri ale economiei’- naționale. 
Ea a asigurat finanțarea la 
timp a întrepriiiderijpr și, tot
odată, a împiedicat 'folosirea ne
planificată a mijloacelor finan
ciare. Noua tehnică« a contribuit 
Ia realizarea unei producții spo
rite cu un volum mai serios de 
mijloace, a îmbunătățit relațiile 
de colaborare întrț, întreprin
deri, a simplificat legătura între 
întreprinderi și bănci și a sporit 
eficiența controlului prin leu.

In conformitate cu directivele 
partidului și guvernului, a fost

Agricultura
Mijloacele destinate dezvoltă

rii agriculturii, in anul 1960, 
însumează 6,422 miliarde lei.

Volumul investițiilor în agri
cultură se ridică la circa 4,4 
miliarde lei, cu peste 25% mai 
mult decît în 1959.

Industria va livra agricultu
rii 10.750 tractoare fizice, 12.000 
semănători, 5000 combine și alte 
mașini agricole, precum și în
grășăminte chimice și antidău- 
nători.

Sectorul socialist de stat în 
agricultură s-a dezvoltat și s-a 
consolidat. La multe gospodării 
agricole de stat, producția a 
crescut, realizîndu-se în medie 
aproape 1.700 kilogram* grîu la 
hectar, țn anul 1959, gospodă
riile agricole de stat au pus la 
............................... 520.000 tone 

cu 40% mai 
1958—70.000 
produse.

dispoziția statului 
grîu 
mult 
tone

In

și secară — 
decît în anul 
carne și alte 
scopul sporirii producției și 

reducerii prețului de cost î-n sec
torul creșterii animalelor, re
centa Plenară a C.C; al P.M.R. 
a trasat sarcina folosirii pe o 
scară cît mai lațrgă a marilor 
avantaje ale cultivării porum
bului de siloz.

Intrucît actuala metodă de 
planificare și finanțare a crește
rii animalelor, pînă la intrarea 
lor în turma de bază, s-a dove
dit necorespunzătoare, se vor 
lua neîntîrziat măsuri de îmbu
nătățire.

Trebuie ca toate gospodăriile

agricole de stat să muncească 
tot mai bine, pentru a mări pro
ducția vegetală și animală, a 
reduce prețul de cost și a-și 
spoiri rentabilitatea.

Pentru finanțarea stațiunilor 
de mașini și tractoare, în pro
iectul bugetului de stat pe anul 
1960 sînt prevăzute cheltuieli în 
sumă de 1,237 miliarde lei, cu 
211 milioane lei mai mult decît 
realizările anului precedent.

S.M.T.-urilor le revine sarci- 
na de a extinde folosirea com
plexă a parcului de mașini și 
tractoare, precum și dea reduce 
și maj mult costul lucrărilor.

Gospodăriile agricole colecti
ve, întovărășirile și cooperative
le agricole de producție vor pri
mi, în anul 1960, un volum de 
credite pe termen lung cu 40% 
mai mare decît în anul 1959.

Trebuie să menționăm că 
Banca Agricolă nu , s-a preocu
pat îndeajuns de eficiența eco
nomică a creditelor acordate, 
permițînd uneori folosirea 
pentru construcții scumpe și 
oportune. Creditele acordate 
stat gospodăriilor agricole
lective trebuie utilizate pentru 
cumpărări de animale, în primul 
rînd vaci de lapte și j unind. 
Construcțiile necesare gospodă
riilor urmează a fi executate 
prin antrenarea la muncă a ma
sei colectiviștilor și mobilizarea 
mijloacelor materiale și bănești 
din fondurile și resursele proprii 
ale gospodăriilor agricole colec
tive.

lor 
ne- 
de 

co-

Circulația mărfurilor

Bugetele locale

Pentru finanțarea circulației 
mărfurilor, mijloacele necesare 
sînt asigurate de la buget, din 
fonduri proprii și din credite 
bancare.

Volumul desfacerilor de măr- 
furi cu «mănuntul ale comerțu
lui socialist va crește în anul 
1960 cu aproape 6 miliarde lei, 
din care peste 3 miliarde lei 
mărfuri alimentare.

Industria bunurilor de con
sum, împreună cu comerțul de 
stat și cooperatist, trebuie să 
pună la dispoziția* oamenilor 
muncii mărfuri în sortimente cît 
mai variate și de bună calitate, 
durabile și lucrate cu gust, co-

respunzătoare exigențelor spori
te ale populației.

Lucrătorii din comerț și coo
perație trebuie să fie preocupați 
în permanență de reducerea 
cheltuielilor de circulație, care 
se mențin încă la un nivel ridi
cat. Ei trebuie să lupte pentru 
o mai bună aprovizionare a uni
tăților de desfacere, pentru efec
tuarea rațională s- transporturi
lor, gospodărirea cu grijă a 
fondului de mărfuri și o cît mai 
bună deservire a populației. 
Dezvoltindu-și activitatea și fo
losind cu spirit gospodăresc 
mijloacele materiile și bănești, 
tot mai multe cooperative și-au

In anii regimului democrat- 
popular, o data cu dezvoltarea 
multilaterala a regiunilor țării 
și lărgirea continua a compe- 
tinței sfaturilor populare, volu
mul bugetelor locale a crescut 
necontenit.

in proiectul bugetului de stat 
pe anul 1960, bugetele-locale sînt 
prevăzute, atît la venituri cît și 
la cheltuieli, cu suma de 9,137 
miliarde lei.

Veniturile proprii ale bugetelor 
locale se planifică pentru anul 
I960 la 4,911 miliarde lei — cu 
o creștere de 17,7% față de reali
zările anului 1959 — din care 
cotele părți din beneficiile între
prinderilor și organizațiilor eco
nomice locale se ridică la 2,176 
miliarde lei.

Cele mai multe comitete exe
cutive ale sfaturilor populare au 
înțeles necesitatea lărgirii resur
selor proprii pentru acoperirea 
nevoilor lor financiare. In acest 
sens pot fi citate ; Sfatul Popular 
al orașului Constanța, Sfatul 
Popular al Regiunii Autonome 
Maghiare și altele. Sînt însă une- 
le comitete executive, ca de e- 
xemplu Comitetele executive ale 
Sfaturilor populare regionale 
Galați și Iași, care nu au mobi
lizat suficient rezervele de veni
turi proprii.

In unele regiuni și raioane nu 
se dă atenția cuvenită dezvoltă
rii industriei locale și îmbunătăs 
țirii producției acesteia.

In vederea folosirii depline a 
rezervelor de sporire a venitu
rilor proprii, comitetele executive 
ale sfaturilor populare trebuie să 
se preocupe mai îndeaproape de 
profilul și activitatea întreprin
derilor locale, urmărind folosirea 
judicioasă a capacităților de 
producție existente, reducerea 
prețului de cost și a cheltuielilor 
de circulație, îmbunătățirea cali
tății produselor.

Nu trebuie trecut cu vederea 
faptul că prețul de cost al unor 
produse diferă mult de la o 
regiune la alta sau de la o în
treprindere la alta, chiar în con
diții de producție asemănătoare. 
De exemplu, varul costă 355 lei 
tona în regiunea Hunedoara și 
427 lei tona în regiunea 
Mare, iar cărămizile sînt 
scumpe cu 55 lei la mie în regiu
nea Pitești decît în regiunea 
Gonstanța.

Este necesar ca organele eco
nomice locale să ia măsuri pen
tru dezvoltarea întreprinderilor 
care întrunesc cele mai bune con
diții de producție și pentru înlă
turarea deficiențelor care duc la 
încălcarea prețului de cost.

In anul I960, importante fon
duri se vor aloca pentru finan
țarea economiei locale, precum 
și pentru modernizarea și siste
matizarea orașelor, dezvoltarea 
rețelei de iluminat public, sa
lubritate și alte acțiuni cu carac
ter edilitar gospodăresc.

Fondurile de investiții ale sfa
turilor populare se ridică in anul 
1960 la suma de 2,4 miliarde lei.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare au datoria să fo
losească mai eficient fondurile de 
investiții, coneentrîndii-și atenția 
asupra obiectelor industriale 
mai importante care, prin folosi
rea resurselor locale, . pot da o

Baia
mai

producție de bună calitate, Ia un 
preț de cost redus.

Trebuie înlăturată fărîmițarea 
fondurilor de investiții pe obiec
te mărunte și neeconomicoase, 

. sau pentru a căror punere în 
funcțiune este necesară o perioa
dă de timp prea îndelungată.

Mari lucrări de îmbunătățiri 
funciare și alte lucrări de interes 
obștesc au fost executate în re
giunile țării prin muncă patrio
tică, mase largi de oameni ai 
muncii contribuind la realizarea 
acestora. De asemenea, în ac
țiunea de gospodărire a satelor, 
contribuția voluntară a locuito
rilor a sprijinit construirea de 
școli, cămine culturale, dispen
sare, electrificarea rurală și al
tele.

In anul 1960 este necesar ca 
asemenea lucrări să continue pe 
o scară și mai largă. Sfaturile 
populare vor trebui să le acorde 
o atenție sporită, urmărind ca 
forțele de muncă, mijloacele ma. 
feriale și bănești să fie folosite 
într-un mod judicios, pentru Iu, 
eràri cit mai necesare locuitorilor 
satelor noastre.

Tovarăși deputați,

Indicatorii bugetului de stat 
pe anul 1960 oglindesc munca 
pașnică a poporului nostru, care 
traduce în viață cu entuziasm 
și abnegație politica partidului 
și guvernului de dezvoltare a tu
turor ramurilor economiei națio- 
nale și de asigurare a creșterii 
nivelului de trai ai poporului 
muncitor.

Oamenii muncii din țara noas* 
tră sînt hotărîți să lupte pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Plenarele G.6. al P.M.R. din iu
lie și decembrie 1959, consacrîn» 
du-și forțele pentru valorificarea 
însemnatelor rezerve materiale și 
financiare, necesare accelerării 
ritmului de dezvoltare a econo
miei naționale.

Trebuie continuată pe o scară 
și mai largă întrecerea socialistă 
pentru creșterea producției și 
reducerea prețului de cost, tre
buie aplicat regimul sever de 
economii, respectată disciplina 
financiară și bugetară.

dezvoltării 
tehnicii, al 
trai mate- 
oamenilor

Tovarăși deputați,

Anul I960 începe sub semnul 
marilor succese ale țărilor socia
liste, în frunte cu Uniunea So
vietică, în domeniul 
economiei, științei și 
creșterii nivelului de 
rial și cultural al
muncii, — în care superioritatea 
socialismului asupra capitalismu- 
lui își găsește o reînnoită și stră
lucită confirmare.

Poporul nostru militează in 
mod activ, impreună cu celelalte 
popoare ale lagărului socialist, 
pentru promovarea unei politici 
de pace, de încetare a „războiu
lui rece“ și de destindere a 
încordării internaționale.

Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Roinin, 
inspiratorul și organizatorul vic
toriilor noastre, să pășim înainte 
la îndeplinirea cu succes a pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1960,



Cum luptă tinerii constructori 
împotriva risipei Uraturi de Anul Nou

(Urmare din pag. l-a) 

de la Bjcaz, Săvinești, Roman 
și Piatra Neamț, din întreaga re. 
giune Bacău.

l-au întrecut pe inițiatori
Pe șantierul nr. 2 sodă lucrea

ză două brigăzi de tineret de 
fierari-betoniști conduse de tînă- 
rul comunist llian Grigore și u- 
temistul Solomon Gheorghe. Ei 
au primit cu entuziasm chema
rea lui Gheorghe Bucelea. Anali- 
zînd temeinic proiectele și posi
bilitățile brigăzii, ei au arătat că 
pot reduce consumul de materia
le planificat cu 2 la sută, depă
șind angajamentul luat de Gh. 
Bucelea — inițiatorul chemării. 
Brigada lui llian Grigore, lu- 
crind fa două fundații de mașini, 
în luna noiembrie a economisit 
770 kg. de fier, reprezentind 2 
la sută din cantitatea de fier 
scoasă din magazie. Pe șantierul 
nr. 2 Sodă cupoanele mai mari 
de fier-beton sînt sudate cap la 
cap și folosite din nou. Pînă și 
cupoanele foarte mici sînt trans
formate în buloane, scoabe și 
crampoane pentru liniile de de- 
covil. Pe acest șantier orice cu
pon de fier își găsește întrebuin
țare.

Refolosirea cofrajelor — 
un izvor de economii
Lupta împotriva risipei este 

susținută și de tinerii dulgheri. 
Unul din izvoarele' de economii. 
la materialul lemnos este folo
sirea repetată a cofrajelor. Bri
gada lui Fodor a folosit chiar 
și de șase ori unele cofraje. De- 
cofrafea nu mai este făcută de 
către oameni necalificați, ci, tot 
de către membrii brigăzii după 
orele de program. Fodor Alexan
dru, împreună cu brigada sa a 
economisit 20 m-c. material lem
nos. Pînă și deșeurile le-au refo-- 
losit. Au măsurat și au tăiat cu 
grijă scîndura, reușind să facă 
din aceste deșeuri numai în luna 
noiembrie 924 m.p. cofraj bun. 
Brigada a recondiționat tot în 
luna trecută 528 kg. cuie și a fă
cut 5.000 de scoabe.

Unii mai fac risipă...
Plenara G.G. al P.M.R. din 3-5 

decembrie a subliniat: „consu- 
mul de cherestea rășinoasă este 
încă prea ridicat la lucrările de 
construcții-montaj, unde se folo. 
sesc mari cantități la schele, co- 
fraje și diverse lucrări auxiliare“.

Se mai găsesc pe unele din 
șantierele complexului cazuri de 
risipă a materialului lemnos. De 
exemplu, pe șantierul Sauciuc.

Trebuie înlăturate și unele 
ooncepții greșite pe care le 
mai au unii ingineri, și tehni
cieni cu privire la economisirea 
de material lemnos. Bîmăoarăj 
inginerul utemist T. lliescu, 
care conduce lotul E. de pe șan
tierul Gauciuc, lot fruntaș, deși 
s-a dovedit un talentat organiza
tor, are unele idei învechite în 
privința decofrărilor de la înălți
me. El susține că la o înălțime 
de aproape 30 de metri nu se

-------«------

Premiera de gală 
a filmului „Avalanșa"

Sîmbătă seara, la cinematogra
ful „Patria" din Capitală, a 
avut loc premiera de gală a fil
mului romînesc „Avalanșa", o 
nouă realizare a Studioului ci
nematografic „București“.

Cu acest prilej au fost prezen
tați publicului principalii reali
zatori și interpreți ai filmului.

Filmul „Avalanșa“ a fost re
gizat de Gheorghe Turcu, după 
un scenariu al scriitorului Ho
ția Lovinescu.

tn completare a fost prezentat 
filmul documentar „Sturionii", 
producție a studioului „Alexan- 
dru Sahia“,

Bucuria copiilor. Jucării pen
tru pomul de iarnă. Jucării 
frumoase, practice, se lucrea
ză azi la fabrica de mase 
plastice „București". Tov. Sil
via Căbuț le pictează cu mul

tă grijă.
Foto : AGERPRES

Serile, la căminul cultural
(Urmare din pag. l-a)

china și la colțul roșu al gospo
dăriei colective. Cîte ceva, pentru 
că cei cinci salarați (cinci — 
notați bine) ai căminului cultural 
sînt toți ocupați cu activitățile 
la centrul comunei. Dar cine 
sînt membrii formațiilor ar
tistice „de la centru ?■“ Doi 
contabili de la moară, vreo 
trei lucrătoare din comerț, 
patru tineri de la coope
rativa meșteșugărească, doi fri
zeri și doi cismari, plus cîțiva 
funcționari de la sfatul popular 
și învățători. Desigur nimeni nu 
poate fi împotriva participării a- 
ccstor tovarăși la viața culturală. 
In Ță dârei există însă cea mai 
puternică gospodărie colectivă 
din rai mul Fetești ai cărei metn 
bri formează majoritatea popu
lației acestei așezări împreună 
cu mecanizatorii de la Ș.M.T. 
și muncitorii de - la gospodăria 
de stat.

De ce la un cămin cultural cu 
regim de casă raională de cultură 
(cinci salariați) nici un țăran co. 

poate asigura decofrare fără 
pierdere. Inginerul lliescu nu 
ține seama că numeroși dulgheri 
au făcut decofrări, la înălțimi 
mari, fără să aibă pierderi. Așa 
sint dulgherii din j brigada lui 
Fodor Alexandru, care au execu
tat decofrări la 26 ș; 28 metri, 
înălțime, fiind asigurată în ace
lași timp securitatea muncitori
lor. Dacă ■ ar studia experiența 
brigăzii lui-Fodor, inginerul llies
cu și-ar da seama cit de demobi
lizatoare sînt astfel de concepții.

Mai sînt și alți tineri care n-au 
înțeles îndeajuns importanța 
luptei pentru economii. Bri
gada lui Oșanu Alexandru 
de pe șantierul 3-Oraș, nu-și 
realizează norma, dă rebu
turi și face risipă. Cu atît mai 
rău, cu cit această brigadă lu
crează pe șantierul de unde a 
pornit inițiativa comunistului 
Bako Karoly. De un insuficient 
interes pentru muncă, și de slab 
spirit gospodăresc dă dovadă și 
brigada de instalatori a utemis- 
tului Mocunu Constantin, care 
execută console pentru susținerea 
tubului panzer. Pentru executarea 
unor astfel de console nu este 
nevoie de foi întregi de tablă. Ele 
se pot face și din deșeuri. Acest 
lucru nu l-a înțeles utemistul 
Mocanii Constantin. Brigada lui 
pierde timp și prjn manoperă i- 
nutilă. De ce nu și-au propus a- 

/Cești tineri mhunătățirea muncii? 
Un dispozitiv simplu pentru a 
tăia și găuri rapid bucățile de. 
tablă pentru console ar putea fi 
executat fără deosebită greuta
te și s-ar ridica simțitor pro
ductivitatea.

Concluzii
Raidul nostru a scos în eviden

ță că marea majoritate a tineri
lor de pe șantierele complexului 
Onești din regiunea Bacău, lup
tă cu avînt pentru economii. 
In unele adunări generale ute- 
miștii critică fără cruțare pe 
acei care risipesc materiale. Așa 
s-a întîmplat bunăoară la șantie
rul Cauciuc. Toate aceste reali
zări dovedesc că comitetul U.T.M. 
pe complex a pus în centrul a- 
tenției mobilizarea tinerilor în 
lupta împotriva risipei. Totuși 
mai există și o serie de bri
găzi de tineret, care n-au 
fost suficient controlate și îndru- 
mate de către comitetele U.T.M. 
de șantiere, brigăzi care continuă 
să mai facă risipă, să utilizeze 
nerațional materialele.

Pentru cunoașterea metodelor 
de realizare a economiilor, meto- 
de folosite de brigăzile fruntașe, 
comitetul U,T.M. pe complex va 
trebui să se îngrijească de orga
nizarea unor schimburi de expe
riență între brigăzile fruntașe și 
cele slabe. De asemenea. în popu
larizarea și extinderea experien
ței înaintate, vor trebui folosite 
cu mai multă pricepere, și în 
mod perseverent agitația vizuală, 
gazetele de perete, posturile ute- 
miste de control, precum și zia 
rul local „Onești ul nou“.

Experiența dovedește că mai 
sînt încă rezerve interne insufi
cient folosite. însuflețiți de noile 
sarcini prevăzute în Planul de 
Stat pe 1960, tinerii trebuie să 
depună toate eforturile pentru 
economisirea materialului lem
nos, pentru reducerea prețului 
de cost al construcțiilor.

lectivist nu participă la activita- 
tsa culturală ? E drept, pe lingă 
gospodăria colectivă organizația 
U.T.M, a inițiat o formație de 
teatru și una de dansuri care își 
pregătesc după puteri programe
le, fără sprijinul căminului cul
tural. Pentru că, vedeți dvs. cei 
cinci salariați sînt „ocupați“ Ia 
centru.

Și în raionul Fetești din pă
cate mai sint încă multe cămi
ne culturale care nu desfășoară 
nici un fel de activitate săptă- 
mîrii de a rîndiil. La Pietroiu, o 
comună mare și bogată, timp de 
o săptâmînă cheia n-a fost ră
sucită nici odată in lacătul ce 
atîrna pe ușa Căminului cultu
ral. l ucrul acesta se pare că nu 
a deranjat pe nimeni. Nici pe 
Georgeta Roșea, tinăra directoa
re a .'aminului cultural și nici 
pe Nieolae Sighireanu, secreta
rul comitetului U.T.M. La Să- 
veni, în ultimele săptămîni s-au 
schimbat cîțiva directori. Darea 
și luarea în primire e aici de 
altfel o treabă foarte ușoară. 
Bunuri materiale și activități în

La „colțul viu“ al Școlii de meserii din Bacău. 
Foto : P. POPESCU

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Moghioroș, a primit 

pe dl. E. M. Warwik, fermier din Canada 
Sîmbătă, 26 decembrie 

vicepreședintele Consiliului 
Miniștri, 
a

a.c.» 
de

Alexandru Moghioroș,
primit pe dl. E. M. Warwik,

In vacanță: Turnee artistice 
ale elevilor

în cadrul numeroaselor acțiuni 
organizate în vacanță cu elevii 
Școlii medii de muzică nr. I din 
Capitală, o mare atenție s-a dat 
activității artistice. Astfel, elevii 
vor viziona numeroase filme .si 
spectacole printre care piesa lui 
A. P o godin „A treia patetica** la 
Teatrul Național „l. L. Caragia- 
le** și opera „Răscoala“ a lui Gh. 
Dumitrescu.

Cu mult entuziasm au primit 
elevii inițiativa organizației 
U.T.M. de a face în timpul va
canței mici turnee artistice. S~au

A fost lansat cel de*al doilea cargou 
romînesc de 4.500 tone

Sîmbătă 26 decembrie, la șan
tierul naval din Galați a fost 
lansat la apă cel de-al doilea 
cargou romînesc de 4.500 tone. 
Față de primul cargou, construc
ția celui de-al doilea s-a realizat 
cu 4 luni mai repede. Acest lu
cru se datorește extinderii folo
sirii tehnicii avansate și a me
todelor noi de muncă.

Un studio experimental al tineretului 
la Teatrul Armatei

Sîmbătă seara a avut loc în 
Capitală deschiderea Studioului 
experimental pentru tineret ol 
Teatrului Armatei. !n scopul sti- 

pregătire nu sînt nici de dat și 
nici de luat în primire. Roșea 
Georgeta, directoarea căminului 
cultural din Pietroiu și Nieolae 
Sighireanu, secretarul corpitetu- 
lui U.T.M. de aici ca și Ion 
Muzgoci, secretarul comitetului 
U.T.M. din Săveni în discuțiile 
avute cu ei mi au împărtășit o 
sumedenie de planuri, de idei 
îndrăznețe, în legătură cu acti
vitatea la care se gîndesc. Din 
păcate însă între gîndurile și 
faptele lor e o cale cam lungă, 
care pune la grea încercare răb
darea tinerilor. In multe sate 
și comune din raion, așa 
cum am văzut, organizațiile 
U.T.M. rămîn străine de activi
tatea ce se desfășoară în cămi
nele culturale, în unele locuri 
răniînînd nepăsătoare chiar și 
atunci cind aceste lăcașe de cul
tură sînt vreme îndelungată lip
site de orice fel de activitate, 
închise. De cîte ori se întorc de 
pe teren, instructorii Comitetului 
raional U.T.M. Fetești raportea
ză că în raza lor de activitate 
organizațiile U.T.M. țin intere« 

fermier din Canada, care vizi
tează țara noastră.

La primire a asistat adjunctul 
ministrului Agriculturii, Bucur 
Șchiopu. (Agerpres) 

format brigăzi de cîte 8—10 
elevi, instrumentiști și soliști vo
cali, care se deplasează în între
prinderi și instituții și prezintă 
programe de muzică ușoară, 
populară și scurte bucăți din mu
zica clasică. Pînă acum au fost 
prezentate asemenea spectacole 
în fața muncitorilor de la Fa
brica de chibrituri și a cercetă
torilor și lucrătorilor Muzeului 
de istorie naturală „Gr. Antipa“. 
Și turneul cuprinde numeroase 
uzine și fabrici.

A. NICOLAU

La lansarea la apă într-un 
timp mai scurt a noului cargou, 
o contribuție însemnată au a- 
dus-o muncitorii din sectorul 1 
al șantierului. Prin folosirea ra
țională a țaglelor ei au redus 
consumul specific de metal la 
noul cargou cu circa 20 de tone 
față de primul.

(Agerpres)

mutării și dezvoltării aptitudini’ 
lor artistice ale tinerilor. pe 
scena Studioului vor fi prezen 
tate piese create de tineri dra
maturgi în interpretarea unor 
absolvenți ai institutelor de tea
tru. Studioul și-a inaugurat ac
tivitatea cu premiera pe țară a 
comediei „tn căutarea extraor
dinarului“ de Ion D. Șerban. 
Piesa este pusă în seenă de re
gizorul Ion Șahighian, maestru 
emerit al artei. Decorurile și 
costumele sint semnate de Ștefan
Norris. (Agerpres)

Nou stadion 
modern la Hunedoara

De curînd, în noul oraș munci
toresc din Hunedoara s-a termi
nat construcția unui modern sta
dion ale cărui tribune au o ca
pacitate de peste 15.000 de 
locuri.

La construcția acestui stadion 
au fost întrebuințate cele mai noi 
procedee tehnice. Astfel, pista de 
atletism și terenul central de 
fotbal, care este gazonat, prezin
tă .condiții optime de concurs. De 
asemenea s.au construit nu
meroase cabine și dușuri. In ju
rul aleelor de acces spre tribune 
au fost plantați zeci de mii de 
trandafiri și arbuști ornamentali 
care vor completa aspectul fru
mos al noii baze sportive.

(Agerpres)

sânte „Joi ale tineretului“, că 
la căminele culturale formațiile 
artistice fac repetiții. E drept că 
în unele locuri aceste lucruri 
s-au întîmplat odată sau de 
două ori în cursul unui an, dar 
instructorii le raportează mereu, 
lucru pe care îl fac de altfel și 
unii directori ai căminelor cul
turale, activiști ai secției de în- 
vățămînt și cultură a sfatului 
popular. Din păcate însă aproa 
pe în toate cazurile ei nu se 
sezisează, nu veghează asupra 
conținutului activităților ce se 
desfășoară aci, nu se întreabă 
cine sînt cei eu care își desfă
șoară activitatea căminele cultu 
rale și care este frecvența acțiu
nilor organizate la cămin. 
Atît secția de cultură a sfa 
tului popular cît și comitetul 
raional U.T.M. nu desfășoară 
încă o muncă concretă perma
nentă de îndrumare a activității 
culturale. Altfel nu poate fi ex
plicată situația nu prea îmbu 
curătoare; găsită săpfămîna tre
cută, la multe din căminele cul
turale ale raionului Fetești.

Obiceiurile populare de Anul Nou s-au născut în tim
purile vechi, ca expresie a năzuințelor poporului 
pentru o viață mai buni și au constituit de la înce

put prilejuri pentru bogate manifestări artistice. Acest miez 
artistic s-a dezvoltat de-a lungul vremurilor mai puternic 
decit învelișul lor magic sau religios care, pe măsură ce 
concepțiile despre natură ale oamenilor se apropie de ade
văr, se șterge treptat și dispare.

Numai specialiștii mai pot distinge astăzi urme de ritual 
și magie în teatrul popular străvechi, cunoscut sub numele 
de turcă, brezaie, capră, cerbuț ele. Poporul a păstrat în 
schimb caracterul lui spectaculos, dansurile pline de virtuo
zitate, iar scenelor lui comice le-a imprimat note de satira 
socială. Moi ales în Moldova capra și ursul sînt însoțite de 
personaje ridiculizate ca : negustorul, chiaburul, și de 
unele strigături.

Printre obiceiurile de Anul Nou, cel mai frumos și 
mai strîns legat de procesul muncii este Plugușorul. Poezia 
lui, povestea versificată a plinii, reprezintă un impresionant 
imn închinat muncii și fertilității pămîntului, realizat în
tr-un cadru fabulos. Nu lipsește de aici nici umorul sănătos 
care creează acestui cadru o atmosferă de veselie și voie 
bună, și nu lipsesc de asemenea în plugușoarele vechi alu
ziile satirice la greutățile vieții și muncii exploatate din 
trecut.

Anul Nou este astăzi pentru întreg poporul muncitor pri
lej de bucurie și de veselie. In realizarea acestei atmosfere 
sărbătorești, plină de optimism și de încredere în viață, 
vechile obiceiuri ale poporului constituie prin amploarea, 
pitorescul și frumusețea lor un factor important. Năzuințele 
și dorințele exprimate în conținutul lor își găsesc azi rea

Plugușorul flăcăilor
Hai, sculați voi, gazde-acum, 
C-am venit pe al iernii drum, 
La orașe și la sat 
Și-aveni multe de urat; 
Plugul nostru-i năzdrăvan, 
Nu ca-n vremea lui Traian; 
In țizină-i făurit, 
De un meșter iscusit, 
Nu mănîncă paie, fin. 
Pe nări scoate foc și fum, 
Și pe und’trece brăzdatul 
Crește griul cît stejarul. 
Ca să fie-n orice casă,

Desen de BARBU TEODORESCU

Pline și belșug pe masă | 
Zurgălăi și clopoței 

la mai îndemnați, flăcăi; 
Hăi, hăi, hăi 1

Noi, v-aducem sub ferești 
De prin toată țara vești, 
Vești a vremilor de aur 
Deșpre-al vieții noastre faur. 
Azi în țară-i sărbătoare 
Și.nchinăm prima urare 
Cu fierbintele gpvinte, 
Lui, Partidului părinte. 
Ce-a aprins lumina-n țară - 
înflorită primăvară, 
Și-a gonit pe totdeauna 
întunericul, minciuna. 
Pentru el, acum flăcăi,

Hai sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi!

Țara noastră, scumpă casă, 
Ne.o gătim ca pe-o mireasă, 
Cu rochi mîndre ca-n povești, 
Țeșute la Săvinești I 
La gît salbe aurite, 
Din ogoarele-nfrățite, 
Brîu frumos, roșu ca para 
Făurit la Hunedoara, 
Și i-am pus pe frunte maci 
Dintr-a Bistriței vîlțori i 
Iar în păr luceafăr care 
N-are-n lume-asemănare 
Fiindcă raza lui măiastră 
Luminează viața noastră. 
Pentru scumpa noastră țară, 
Republica Populară.

Să urăm cu toți, flăcăi. 
Să răsune munți și văi, 
Hăi, hăi, hăi 1

Doarme sub omăt pămîntul,

Colind 
de c ole 

de V.
Sculați, harnici gospodari. 
C-am venit să vă vestim 
Mîndru soare, Velerim. 
Și-am venit colindători 
Să v-aducem pețitori.
Și-am umblat și-am colindat 
Pînă ee-am ajuns in sat, 
Peste cîmp fără hotare 
Cum -i Dunărea de mare 
Și-am venit să vă vestim, 
Mîndru soare, Velerim,

Peste cetini trece vîntul, 
Cu arcușul său subțire, 
Să dea tuturor de știre 
Că de-acum Dobrogea toată 
Este colectivizată, 
C-a pierii șarpele hat, 
Stropi de aur ard în satj 
Muncitorii an adus 
Soare fără de apus. 
Lampa marelui llici 
Care arde-n sat aici.
Ei, colectiviștii-acum, 
Merg pe-al bucuriei drum,

Meșteri pricepuți, în sate, 
Ai recoltelor bogate, 
Hai și pentru ei flăcăi 
Să sunăm din zurgălăi 

Hăi, hăi, hăi!
Pentru țările surori, 
îndemnați voi urători 
Că pe-ntinsul de ogoare 
Socialismul ca un soare 
Scaldă-n raze bucuria. 
Arde spre-nălțim- făelia 
Păcii. înălțată-anume 
Ca s-o vadă-ntreaga lume. 
Bate vînt de vremuri noi 
Lumea nu mai vrea război, 
Nu vrea bombe și obuze, 
Pentru pace să luptăm 
Și paharul să-nchinăm,

Hai sunați din zurgălăi, 
Hăi. hăi, hăi!

Cum stă în buchet o floare, 
Cu roze scinteietoare, 
Stă-n fruntea surorilor 
Sovieticul popor, 
Ce spre cerul plin de șori 
A trimis în dar comori, 
Sateliții săi-minune, 
Care sînt primii în lume! 
Nu în bombe.ntreeere, 
Care vieți să secere 
Ci-ntr-a! șliinței-avint. 
Să ne.ntrecem pe pămînf. 
Și acuma, la plecare 
Vă mai facem o urare: 
Ca la anul care vine 
S-aveți mesele tot pline!

Haideți să pornim flăcăi. 
Minați, măi! 
Hăi, hăi, hăi!

la casă 
ci ioiști 
lancu

Ginere cum nu sînt doi. 
Tractoristul de la noi. 
Are-n torhă dulce vorbă 
Și la briu un spic de grîu. 
Zestrea lui e tot pămintul. 
Dacă-și dă, nu-și ia cuvîntul 
Și-i cinstit de cind îl știm. 
Mîndru soare, Velerim. 
Am văzut c aveți in casă 
Fată mîndră și frumoasă, 
Căprioară, de ușoară,

lizarea în viața ie zi cu zi. Optimismul lor are acum 4 
basă materială solidă și sigură. Stăpîn pe munca sa, așa 
cum se vrea în Plugușor și in urâturi, poporul îți creează 
sub conducerea partidului viața îmbelșugată și fericită atît 
de mult dorită.

In aceste condiții vechile tradiții căpătă conținut și sen
suri noi. Preluînd poezia Plugușorului poeții populari îi 
lărgesc tematica și conținutul. Alături de povestea pîinii ei 
cîntă astăzi povestea muncii din fabrici și uzine sau truda 
cărturarilor de a crea o cultură nouă. Ei dezvoltă de ase
menea caracterul umoristic al Plugușorului, satirizînd în 
versurile lui apucături și rămășițe vechi, pe care viața 
tinde să le înlăture. Imprimind acestor tradiții un conținut 
legat de viața lui nouă, eliberat de întunericul misticismului 
și superstițiilor, poporul curăță creațiile sale de zgura 
magici.

tn acest proces înnoitor activitatea culturală de masă 
joacă un rol deosebit. Ansamblurile artistice de amatori ale 
școlilor și căminelor culturale preiau tradițiile progresiste 
ale poporului și, îmbogățindule cu un conținut nou, le 
transformă într-un factor activ care contribuie la ridicarea 
conștiinței poporului, la lupta pentru construirea socialis
mului în țara noastră. Pentru a veni în ajutorul acestei ac
tivități frumoase, ziarele și publicațiile noastre reproduc în 
preajma Anului Nou texte noi de plugușoare și colinde, 
create de popor sau de poeții ridicați din rîndurile lui. 
Același este și rostul acestui grupaj al ziarului nostru, pe 
care îl oferim cititorilor ca un dar de Anul Nou, urîndu-le 
petrecere frumoasă de Revelion și noi sucesc în munca lor 
productivă.

PAVEL RUXANDOItJ 
asistent universitar

Bu cosița gălbioară, 
Busuioc, viță de vie, 
Prima în gospodărie. 
Și-am venit să v-o pețim, 
Mindru soare, Velerim, 
Și-am venit să colindăm, 
De-am putea să v-o luăm.

Gazde bune, ne iertați 
Gă-ntrebăm: ce zestre-î dați ?
— D-apoi sute oi cornute, 
Toate-n coarne zugrăvite, 
Cu lina pînă-n pămînt
Ga argintul fluturînd. 
D-apoi grîie pînă-n brîie 
Și ovese cit de dese. 
Case noi împodobite 
Și cirezi întregi de vite, 
Că de toate ne-ngrijim, 
Mîndru soare, Velerim, 
De grădini cu poame pline 
Și de păsări și de-albine 
Și de luncile cu flori, 
Cîntați, măi colindători!

— Dacă ne primești în casă, 
Să fii gazdă sănătoasă
Și la nuntă să nuntim, 
Mîndru soare, Velerim!

Lilioară...
de Ion Brad

Dragă mi-i această țară, 
Lerui Ier și lilioară. 
Bună ca o primăvară, 
Lerui Ier și lilioară, 
Cu piraiele fugind 
Peste șesuri — cerbi de-argint, 
Cu moșnegi de munți cărunți 
Brobodiți cu nori pe frunți. 
Cu munți tineri, mai voinici, 
Ridicați de noi pe-aici, 
Munți in zale, mari furnale 
Ieșiți stelelor în cale, 
Roiul lor să îl înfrunte 
Cu cununi de foc pe frunte. 
Dragi mi-s mie lunca, dealul, 
Bărăganul și Ardealul, 
Și pămîntul care ține 
Aur negru în dulbme, 
Și pămîntul care-mbie 
Vin cotnar și razachie.

— Tata, meșter cum i-e felul, 
Coace-n flacără oțelul —

t Tata coace pîinea lui 
In cuptorul soarelui —
— Tata scrie și-mpletește 
Firul ginduiui pe dește — 
Și sub mina lor, deodată, 
Toată țara-i mai bogată. 
Mă aplec și te sărut, 
Lerui Ier șj lilioară, 
Țară-n care m-am născut, 
Lerui Ier și lilioară. 

Sorcova
Bucuros și-nzăpezit, 
Anul nou a și venit, 
Și-am pornit-o pe cărări, 
Cu eintări șj cu urări.

Am zării printr-o fereastră 
Un copil de seama voastră. 
Și i-am zis, 
Ca prin vis: 
Sorcova, 
Vesela, 
Micule, 
Piticule.
Să trăiești 
Și să crești 
Și ca merii să-nflorești. 
Să fii vesel și cuminte. 
Sfatul mamit să-l ții minte 
Cind la școală o să vii, 
Dintre toți mai bun să fii, 
Să fii tare cum e fierul 
Și iute ca oțelul, 
Să-nveți carte, să muncești, 
Țara nouă s-o nflorești 
Iar la muncă și in viață 
Să ții minte că te-nvață 
Să i sui țării-n «tavă zidul
— Drag conducător — partidul.

♦

Sorcova, 
vesela, 
să trăiți, 
s?-mineriți, 
și s-a|ungeți ce doriți: 
unul dacă vrea, strungar, 
altul poate că timplar, 
unul electrician, 
altul matematician, 
altul, poate vrea frezor 
altul, chiar navigator, 
altul, astronom vestit, 
Ce-o să plece negreșit, 
instalai într-o rachetă 
către oricare Manetă, 
piuă ri Veuus, pînă n Marte 
dacă vrea, chiar mai departe... 
Să colinde mult și bine, 
dar să mă ia și pe mine! 
Cum urarea mi.o «fi.rșii, 
vă spun „La mulți ani“ —, copii!
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..x In spiritul destinderii

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.U.S. 
privitoare la dezvoltarea agriculturii

internaționale
B'

s
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Scrisoarea lui N. S. Hrușciov 
este comentată pozitiv 

în Occident

Răspunsuri 
elocvente

' MOSCOVA 26 (Agerpreș). — 
TASS: In hotărîrea cu privire 
la dezvoltarea agriculturii, a- 
doptată la 25 decembrie, Ple
nara Comitetului Central al 
PC.U.S. constată că în U.R.S.S. 
există în prezent, toate condițiile 
necesare unui puternic și conti
nuu avînt al tuturor ramurilor 
producției agricole.

' Avîn.tul puternic al mișcării 
întregului popor pentru a ajun
ge din urmă, și a întrece Î11 vii
torii cițiva ani S.U.A. în ceea 
ce privește producția de carne, 
lapte și unt pe cap de locuitor, 
întrecerea socialista carp, se des
fășoară in întreaga țară de
monstrează că sarcinile planului 
septenal în domeniul dezvoltării 
agriculturii pot fi îndeplinite 
înainte de termen.

Plenara C.C. al P.C.U.S. con
sidera drept cea mai importantă 
sarcină sporirea producției de 
cereale cel puțin pina la 10-14 
miliarde puduri anual pentru a 
crea posibilități reale de forma
re a unor resurse mai stabile de 

’cercate marfă.
In acest scop s-a hotărît ex

tinderea semănăturilor de cui-, 
turi cerealiere prin valorificarea 
de noi pămînturi și ridicarea ni
velului agrotehnic.

In hotărire se propune orga
nelor locale să ia măsuri pen
tru extinderea suprafețelor însă- 
mînțate și sporirea recoltelor la 
hectar de sfeclă de zahăr, bum. 
bac și alte culturi tehnice.

După cum, subliniază hotărî- 
rca, întrecerea socialistă care 
se desfășoară la sate întărește 
convingerea că sarcina planului 
septenal în ce privește produc
ția de carne (16 milioane tone) 
va fi îndeplinită in 1963, adică 
înainte de termen.

Constatind că pentru rezolva
rea sarcinii de a ajunge din 
urmă S.U.A., în ceea ce privește 
producția de carne pe cap de 
locuitor, este necesară o produc
ție de 20-21 milioane tone, ple
nara C.C. al P.C.U.S. cheamă 
pe toți lucrătorii din agricultură 
să producă suplimentar 4-5 mi
lioane tone de carne peste pre
vederile planului septenal.

Hotărîrea preconizează ela
borarea pentru fiecare raion, 
colhoz și sqyhoz a măsurilor în 
vederea îndeplinirii înainte de 
termen a sarcinilor septenalului. 
Trebuie să se acorde o deose
bită atenție asigurării îndeplini
rii și depășirii sarcinilor în ceea 
ce privește producția agricolă în 
1960 — cel de-al doi|;a an al" 
septenalului.

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. aprobă propunerile cu 
privire la reducerea prețului de 
cost al producției de bumbac 
brut, frunze de ceai, culturi de 
bostănărie, viță de vie, fructe 
și lină în colhozuri și propune
rile cu privire, la reducerea pre. 
■țarilor de achiziții la unele pro
duse agricole pe care colhozu
rile le vînd statului: Astfel a-i 
ceste prețuri se vor apropia de 
prețurile de predare a produselor

sovhozurilor, ceea ce va permite 
să se reducă in viitor prețurile 
de stat cu amănuntul la mărfu
rile de consum popular și sa se 
ridice și mai mult nivelul ma
terial de trai al poporului so
vietic.

Pornind de la actualul nivel 
de dezvoltare a gospodăriei • ob
ștești, plenara C.C. al P.C.U.S. 
considera necesar să se sporea
scă, in baza hotăririi adunări
lor generale ale colhoznicilor, 
cota-parte din venitulile bănești 
destinată fondurilor indivizibile 
ale colhozurilor.

Mijloacele bănești ale unor 
astfel de fonduri trebuie să fie 
folosite în primul rînd pentru 
achiziționarea de mașini și uti
laje, pentru construcții și. pen
tru ațe măsuri, care asigura a- 
vintul rapid al economiei col
hozului, precum și pentru cons
trucția de case pentru colhoz, 
nici plătibile in rate.

PLnara a însărcinat Prezidiul 
C.C. 'al P.C.U.S. sa studieze șt 
să examineze cererile cu, privire 
la înființarea unor asociații-u- 
niuni intercolhoznice, concomi
tent cu reorganizarea activității 
organelor agricole. . Hotărîrea 
subliniază ca sarcinile avîntului 
continuu al agriculturii impun 
o modificare a formelor organi
zatorice de conducere a colho
zurilor in sensul- dezvoltării con
tinue a democrației colhoznice.

Plenara C.C. al P.C.U.S. con
sideră drept o sarcină de cea 
mai mare importanță a științei 
agricole dezvoltarea cercetărilor 
teoretice pe baza unei valorifi
cări unai depline a celor mai noi 
realizări ale biologiei, fizicii, 
chimiei:și ale altor științe co
nexe, care asigura avintuî tor
țelor de producție și progresul 
tehnic continuu in agricultura.

Hotărîrea releva însemnătatea 
excepțională pe care o capătă 
ridicarea colhozurilor slabe sub 
raport economic la nivelul ce
lor fruntașe. O condiție liotări- 
toare penii u aceasta o consti
tuie întărirea acestor gospodării 
cu cadre calificate și experi
mentate.

Plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. a stabilit măsurile 
pentru mecanizarea continua 
multilaterală a producției agri
cole.

-Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
constatat cu satisfacție că pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
(ianuarie-februarie 1959) a fost 
marcată prin noi succese impor
tante în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, în domeniul ridică
rii bunăstării poporului, in rea
lizarea politicii externe de pace 
a statului sovietic.

A fost depășit planul produc
ției industriale pe primele 11 
luni ale anului curent și s-au 
produs peste plan produse in
dustriale în valoare de peste 40 
miliarde de ruble. In acest răs
timp producția industrială a 
crescut cu 11,3 la sută, în com
parație cu perioada corespunză

toare a anului trecut, în timp 
ce plănui prevedea o creștere 
de numai 7,7 la sută.

Rezultatele obținute în cursul 
primului an al septenalului, con
stată hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.U.S., arătă că industria so
vietică se dezvoltă îritr-un ritm 
mai rapid decît cel prevăzut de 
cifrele de control ale pla'nului 
septenal.

Se înfăptuiește cu succes pro
gramul progresului tehnic acce
lerat în industrie și construcții.

Succesele obținute în 1959 au 
permis să se stabilească în pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pentru cel de-al doi
lea an al septenalului lin nivel 
al producției industriale care de
pășește considerabil cifrele de 
control stabilite anterior pen
tru anul 1960.

In. hotărire se constată că 
colhozurile și sovhozurile au de
pășit planul semănăturilor de 
culturi de primăvară stabilit 
pentru anul 1959. Anul acesta 
au lost însămînțate cu culturi a- 
gricole 196 milioane de hectare, 
sau cu aproape 40 milioane hec
tare mai mult decît in 1953.

In ciuda secetei dintr-o'serie 
de mari regiuni cerealiere sta
tul a achiziționat anul acesta 
o cantitate suficientă de ce
reale.

In primele 11 luni ale aces
tui an producția de carne a 
crescut în sovhozuri și'colhozuri 
ou 32 la sută, cea de lapte —cu 
15 la sută, de ouă — cu 25 la 
sută, de lină — cu 11 la sută.

După cum se arată în hotă
rîrea plenarei C.C. al P.C.U.S., 
în 1959 în Uniunea Sovietică se 
vor produce 62 milioane tone 
lapte, ceea ce va depăși cu peste 
5 milioane tone producția glo
bală de lapte din S.U.A.

In acest an producția de unt, 
a fost de 845.0(10’"toile, adică de. 
4 kg pe cap de locuitor. Aceasta 
depășește producția de unt pe 
cap de locuitor din S.U.A., unde 
în 1959 se vor produce aproxi
mativ cîte 3,7 kg.

Experiența gospodăriilor frun
tașe și a inovatorilor, realiză
rile lor în sporirea producției a- 
gricole, se arată in hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.U.S., insu
flă convingerea că sarcinile pla
nului septenal și angajamentele 
cu privire la îndeplinirea lor 
înainte de termen pot fi înfăp
tuite cu succes de fiecare col
hoz și sovhoz, de fiecare regiune 
și republică.

Plenara a chemat pe toți lu
crătorii agriculturii, pe toți oa
menii muncii, toate organizațiile 
de partid, sovietice, sindicale și 
de corrisomol să-și canalizeze e. 
nergia creatoare spre traduce
rea In viață a angajamentelor 
socialiste privind îndeplinirea 
înainte de termen a sar
cinilor planului septenal și 
crearea unei abundențe de pro
duse agricole, să-și aducă con
tribuția de preț la cauza luptei 
întregului popor pentru construi
rea comunismului în U.R.S.S.
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Școlile-internaf devin tot mai râspîndite in U.R.S.S. La sate și 
orașe se ridică noi clădiri pentru aceste instituții de invăță- 
mînt. Recent s-a deschis o școală-internat in satul Ust-Kurdium 
din regiunea Saratov. Școala-internat dispune de clase lumi
noase, laboratoare de fizică și de chimie, ateliere didactice, o 

bibliotecă, o sală de sport, dormitoare și sală de mese.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— TASS:

Scrisoarea adresată de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., lui 
D. Eisenhower, președintele 
S.U.A., în care se arată că gu
vernul sovietic este de acord ca 
întîlnirea la nivel înalt să aibă 
loc la Paris, se află în centrul 
atenției presei americane, 
rele relevă 
persoane 
problema : 
ței de la j 
cultăți.

într-o știre transmisă din New 
York, „New York Herald Tribu- 
bune" arată, printre altele, că 
potrivit părerii generale în a- 
ceastă problemă se va ajunge 
rapid la o înțelegere prieteneas
că. Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York Ti
mes“ scrie : „Persoanele oficiale 
nu acordă o mare importanță 
„divergențelor asupra datelor 
propuse de conducătorii occiden
tali și de Hrușciov“. El conside
ră că asupra problemei datei 
conferinței se va ajunge la o în-

țelegere in zilele următoare... 
Persoanele oficiale au reafirmat 
că problemele care urmează să 
fie discutate sint mai importan
te decît data.

UN MARȘ DE 2.690 KM.

La 26 decembrie ora 12 (oră 
Moscovei) convoiul de sănii și 
tractoare al expediției sovietice 
din Antarctica ă atins polul sud 
geografic.

Marșul de la litoralul antarț* 
tic al Oceanului Indian unde se 
află observatorul Mirnîi, piuă 
la Polul sud a durat 3 luni. In 
timpul acesta s-a străbătut o 
distanță de 2.690 km.

mai mari linii de transmisie din
S.U.A. pot transporta maximum 
345.000 volți.

BUGETUL FRANȚEI 
VA FI DEFICITAR

unei

SUCCESE
ALE ENERGETICII SOVIETICE 

RELEVATE ÎN S.U.A.

„Este posibil ca Uniunea 
vietică să depășească pînă 
1975 Statele Unite in ce r._ 
vește producția de energie elec
trică“, se spune intr-un raport 
al unui subcomitet al senatului 
american dat publicității la 26 
decembrie. Acest raport a fost 
întocmit de senatorii americani 
Frank Moss, Ernest Gruening și 
Ednuiind Muskie, care au f 'cut 
o călătorie de o lună în 17*.u- 
nea Sovietică.

Raportul adaugă că Uniunea 
Sovietică „a ajuns din urmă 
restul lumii în domeniul general 
al dezvoltării’ hidroelectrice“ și 
că „de fapt sub unele aspecte 
sovieticii se află chiar în frun
te“. Raportul dă ca exemplu 
faptul că Uniunea Sovietică dis
pune de sisteme de transmisie 
capabile să transporte 400.000— 
500.000 volți în timp ce cete

So
in 

pri.

Luând. cuvîntul în cadrul 
conferințe de presă G. D’Esța- 
ing, șecretar de stat pentru pro
blemele bugetului, a comunicat 
ca bugetul Franței pe anul 1960 
va reprezenta 58.011 milioane 
franci noi. Se prevede un defi
cit al bugetului în sumă de 
peste 6 miliarde franci. Bugetul, 
a subliniat secretarul de stat, 
nu include cheltuielile suplimen. 
tare în legătură cu înfăptuirea 
reformei școlii, ceea ce, firește, 
va duce la sporirea deficitului 
bugetului Franței.

LA 1 IANUARIE - 
CAMERUNUL VA DEVENI 

INDEPENDENT

S-a anunțat oficial că în legă
tură ou invitația primită din 
partea guvernului Camerunului, 
Nikolai Firiubin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., va pleca în Camerun 
în calitate de reprezentant ofi
cial al Uniunii Sovietice ia fes
tivitățile care vor avea loc in 
capitala Camerunului — Jaun- 
de.

Festivitățile sînt prilejuite de 
faptul că Camerunul, aflat in 
prezent sub tutela Franței, va 
deveni începînd de la 1 ianua
rie 1960 un stat independent.

Zia-
i că, după părerea unor 

oficiale din S.U.A., 
fixării datei conferin- 
Paris nu va crea difi-

(le
de

Regiunile polare ale Lunii 
sînt, după cum se pare, locurile 
cele mai propice pentru aseleni
zarea rachetelor, pentru decola, 
rea lor în scopul revenirii pe 
Pămint, precum și pentru păs
trarea conteinerilor cu combus
tibil, scrie prof. Petrovici in 
articolul publicat în Buletinul 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
în care se .ocupă de problema 
studierii Lunii cu ajutorul apa
ratelor montate pe bo'dul ta. 
chetelor. >

Prof. Petrovici subliniază că 
înapoierea aparatajului pe Pă- 
inint este legată in primul rînd 
de problema menținerii un t‘«m 
destul dc îndelungat a rezervelor 
de combustibil în condițiile as
pre de pe Lună. Pentru aceasta, 
după părerea sa, cele m i adec
vate sînt regiunile polare ale 
Lunii unde ,,climatul" este ceva 
mai moderat.

Prof. Petrovici scrie că este 
posibil ca pe Lună să fie adusTî 
o stație științifică automată 
autopropulsată, înzestrată cu u- 
tilaj electronic care îi va per
mite să se orienteze intr-un 
microrelief, să evite crăpăturile, 
gropile, să ocolească piedicile. 
Raza de acțiune a unei aseme
nea stații va fi limitată. Cu 
timpul va deveni posibilă con
struirea unor stații științifice 
automate autopropulsate care 
vor putea circula pe întreaga 
suprafață lunară din raza lor 
de acțiune și vor putea transmi. 
te pe Pămint imagini televizate 
și rezultatele observațiilor știin
țifice.

★

PARIS 26 (Agerpres}. —
Cele mai noi telegrame 

presă semnalează sentimentul 
vădită satisfacție al opiniei pu
blice occidentale in legătură cu 
scrisoarea prin care N, S. Hruș
ciov consimte să se organizeze 
periodic conferințe la nivel înalt 
și propune date pentru prima 
conferință de la Paris.

Ziarele franceze comentează în 
mod pozitiv rezultatele schimbu
lui de scrisori dintre conducăto
rii celor patru puteri salutind 
„schimbarea oportună care se 
constată in tonul acestora" 
(„Combat“}.

Ziarul „L’Aurore“ scrie că cei 
trei ambasadori occidentali care 
au fost convocați in dimineața 
zilei de 25 decembrie la Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. „au plecat de acolo cu 
consimțămintul lui Nikita Hruș
ciov în buzunar" astfel că nu 
au nici-iin motiv „să regrete“ 
faptul că și-au întrerupt vacan
ța. „Le Populaire“ vede în scri
soarea primului ministru al 
U.RSS. „un mesaj simbolic" 
venit la început de an, care va 
trebui să fie „un an de pace“.

Corespondentul de la Mosco
va al agenției France Presse a 
cerut primele păreri ale diplo- 
maților occidentali acreditați in 
capitala U.RS.S, El arată că 
„cercurile diplomatice de aci au 
salutat cu satisfacție“ scrisoarea 
șefului guvernului sovietic.

MOSCOVA 26 (Agerpres). —4 
TASS :

Ziarul „Sovetskaia Rossia^ 
publici răspunsurile unor cunos-< 
cuți oameni de știință și cultura 
la ancheta organizată de ziar in 
legătură cu '' 
mării, coexistenței 
extinderii schimbului 
intre popoare.

Cunoscuta actriță 
AN NA MAGNANI scrie 
prilej : Ca femeie, ca actriță nu 
am dorit și nu doresc nimic mai 
mult decît pacea pe pămînt. 
Cred că va sosi timpul cînd 
toate frontierele de stat se vor 
deschide larg pentru schimbul 
cultural între popoare.

S.F. S1NGER, profesor de fizi* 
că din S.U.A., scrie tă dezarmai 
rea este un țel dorit de toți« 
Reducerea bugetelor militare ar 
permite guvernelor să aloce mai 
multe mijloace pentru ridicarea 
nivelului de trai al populației 
țărilor lor.

Profesorul Singer își exprimă 
dorința de a se extinde schimbul 
de studenți și tineri oameni da 
știință americani si sovietici.

Cunoscutul sculptor ungar 
KISFALUD1 STROBL declară că 
pacea și fericirea pentru toți 
este dorința comună a tuturor 
oamenilor. Producția de arme 
care amenință cu distrugerea 
culturii este o crimă împotriva 
omenirii. Sculptorul scrie că 
schimbul cultural are un roi 
uriaș nu numai pentru cunoaș
terea reciprocă a popoarelor din 
diferite țări, ci și pentru stabili
rea sentimentelor de respect și 
prietenie.

Actrița sovietică ELINA B1S- 
TRIȚKAIA subliniază că în pre
zent nu există o sarcină mai 
nobilă decît lupta activă, perma
nentă și hotărîtă pentru pace.

problemele dezar- 
pașnice și 

cultural

italiana 
cu acest

studențeascăDemonstrație
consacrată apărării păcii

1 OTTAWA 26 (Agerpres). — 
La 25 decembrie a avut loc la 
Ottawa o demonstrație consa
crată apărării păcii, organizată 
de studenții de la trei univer
sități din Montreal. Participan- 
ții la demonstrație purtait pan
carte pe care era scris „Ca
nada este pentru pace — nici un 
fel de baze nucleare", „Singura 
apărare împotriva războiului —- 
este pacea“, „Război războiu
lui 1“, „Să fie oprită răspîndi- 
rea armei nucleare 1". Studenții 
au parcurs străzile principale ale 
orașului Ottawa, au trecut prin 
fața clădirii parlamentului și

a reședinței primului ministru al 
Canadei scandînd următoarea 
lozincă: „Vrem pace!“ Ei s-au 
îndreptat apoi spre reședința lui 
Vannier, guvernatorul general 
al Canadei, și i-au remis o pe
tiție semnată de 1.100 studenți. 
Aceste semnături au .fost strìn
se în mai puțin de o săptămînă 
din inițiativa organizațiilor stu
dențești.

In petiție studenții canadieni 
subliniază primejdia unui război 
nuclear și a cursei înarmărilor 
care poate atrage după sine un 

, conflict armat.

După consultările occidentale de la Paris
Aluat sfîrșit îndelungatul 

schimb de păreri occiden. 
tal care a cuprins aproa. 

pe întreaga lună decembrie. Vi- 
zitele lui Adenauer la Londra și 
Paris, călătoria lui Eisenhower 
în 11 țări din Europa, Asia și 
Africa, Consiliul N.A.T.O. și con
ferința interoccidentală la nivel 
înalt — toate acestea au permis 
reliefarea principalelor tendințe 
din viața politică occidentală. Bi
lanțul general al diplomației oc
cidentale nu oferă, din păcate, o 
precumpănire a elementelor pozi- 
tive. Faptele demonstrează că 
rămășițele perimatei politici 
„războiului 
continuare amprenta pe orien. 
tarea in domeniul relațiilor in
ternaționale a țărilor membre în 
pactul agresiv nord-atlantic, s-a 
recurs din nou, în cele mai di
ferite ocazii, la formularea unor 
obiective politice care n-au ni- 
mic comun cu cauza îmbunătă
țirii relațiilor dintre state și po
poare.

Așa cum se arată și în nu- 
meroase ziare din Occident 
propunerea în legătură cu 

fixarea datei conferinței la nivel 
înalt constituie singurul element 
pozitiv ce a rezultat după întru
nirile care au avut loc la Paris. 
„New York Herald Tribune“, 
scrie astfel cu o doză apreciabilă 
de ironie la adresa „activității 
uriașe" depuse la Paris că în 
urma ei nu s-a realizat nimic 
altceva „decît un acord cu pri
vire la viitoarele intiliiiri la nivel 
înalt cu Hrușciov, acord care ar 
fi putut fi realizat foarte simplu 
de oricare din rep-ezentanții de 
mina a doua ai Departamentului 
de stat șj ministerelor Afacerilor 
Externe din Franța, Anglia și 
Germania“. Singurul acord rea
lizat la Paris, suhli riază comen
tatorul american Alsop, se referă 
la ceea ce 
yitabil".

Guvernul
Se arată în . .
Hrușciov adresată șefilor de gu
verne ai celor trei puteri occi
dentale, și-a exprimat satisfacția 
pentru acordul realizat în capi
tala Franței, privitor la ideea 
unei succesiuni de conferințe la 
nivel înalt. De asemenea, gu-

a
rece" și-au pus în

este „evident și ine-

sovietic, după cum 
scrisoarea lui N. S.

vernul sovietic a propus data de 
21 aprilie sau 4 Mai 1960 pen. 
tru conferința la nivel înalt. In 
consecință, reuniunea șefilor de 
guverne ai celor patru puteri a 
devenit o certitudine, ceea ce 
relevă o victorie asupra princi
piilor „războiului rece“.

★
Conferințele de la Paris au 

avut pe ordinea de zi și proble
me cu un conținut îndreptat fățiș 
împotriva destinderii internaționa. 
le. Aceasta este valabil atît pen- 
tru conferința N.A.T.O., cit și 
pentru o parte a întîlnirilor la 
nivel înalt între cele patru pu
teri occidentale: S.U.A., Anglia, 
Franța și Germania Occidentală. 
Ordinea de zi, cuvîntările rostite, 

• comentariile agențiilor și ziare- 
lor, vădesc că în totală contra
dicție cu interesele păcii gene, 
rale. în dezacord cu propriile lor 
declarații, oamenii politici din 
Occident și-au axat activitatea 
la Paris asupra problemelor le
gate de intensificarea cursei înar
mărilor, de întărirea potențialu
lui militar al pactului nord- 
atlantic. Tocmai în acest sens 
poate fi apreciată, de pildă, pro-

punerea secretarului de stat, 
Herter, privind așa-numitul „plan 
de zece ani“, care presupune 
elaborarea unor măsuri militare 
și creșterea corespunzătoare a 
înarmărilor și cheltuielilor în 
acest scop în următorii zece ani. 

în timp ce opinia publică din 
toate țările lumii nutrește spe
ranțele cele mai fierbinți pentru 
rezolvarea problemei mult dispu. 
tate a dezarmării, în timp ce 
propunerile sovietice care au fă
cut ocolul întregii lumi oferă o 
bază reală în acest domeniu, De- 
partamentul de Stat american 
propune ca programul cursei 
înarmărilor să fie în mod oficial 
aprobat cel puțin pe o durată de 
zece ani. De' asemenea propune, 
rile privind „integrarea“ forțe
lor atlantice (așa-numitul plan 
Norstad) au drept scop accelera
rea înarmării nucleare a altor 
state membre ale N.A.T.O., și în 
special a Germaniei Occidentale. 
Declarațiile unor reprezentanți mi- 
litari americani, ca, de pildă, gene
ralul Bonne, m<n>strul de Război 
al S.U.A., Gates, nu au fost de 
natură să demonstreze că în po. 
litica externă americană s-au

tras concluziile corespunzătoare 
îmbunătățirii climatului interna
țional. Gates, de pildă, a decla
rat că Statele Unite tind spre 
„crearea de depozite pentru 
arma nucleară în toată regiunea 
asupra căreia se extinde activi- 
tatea N.A.T.O.".

In unele probleme puterile oc
cidentale au dat în mod evident 
înapoi de la propriile lor poziții. 
Aceasta este demonstrată de dis
cuțiile în problema Berlinului oc- 
cidental. Faptele arată că presiu
nile diplomației vest-germane, 
care tind să eludeze complet 
posibilitatea reglementării proble
mei Berlinului occidental, au fost 
oglindite chiar și în comunicatul 
conferințej șefilor de guverne. La 
Paris s-a hotărît să se mențină 
actuala situație anormală în Ber- 
linul occidental, permanentizarea 
ocupării lui de către trupele 
străine. S-a propus chiar mai 
mult decît atît, ca tratativele în 
problema germană să se facă la 
conferința șefilor de guverne de 
pe vechile poziții ale Occidentu
lui... Astfel Adenauer a cerut 
dezgroparea faimosului „plan pa
chet“ prezentat de puterile occi- 

demonstrat că Bonn-ul continuăConvorbirile de la Paris au
să tindă spre menținerea situației primejdioase din centrul Eu
ropei. (Ziarele) .

UN PORTRETIST .REALIST
Desen de V. TIMOC

dentale la Geneva, „Aceasta ar 
însemna de fapt—scria „Times"— 
întoarcerea la situația dinaintea 
Conferinței de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe“.

Presiunile vest-germane exerci. 
tate în cele mai diferite sensuri 
la conferințele de la Paris au 
drept scop să faciliteze reînarma. 
rea vest-germană și sînt menite 
să împiedice în tgodul cel mai 
direct o îmbunătățire a climatului 
internațional. Aceasta a fost oglin
dită în modul cel mai vădit de de
clarațiile lui von Brentano, care 
a negat pînă și schimbările in
tervenite în situația internațio
nală.

P olitica NiA.T.O. este o poli
tică’perimată", „O doam
nă pe patul de moarte“, 

„Criza N.A.T.O.", „O lume înve
chită“ — acesta este tonul ge- 
neral al ziarelor occidentale în 
legătură cu sesiunea N.A.T.O. 
Ele vădesc în mod firesc'că opi
niei publice nu i se poate de
monstra în nici un chip că sin
gura alternativă internațională 
actuală ar fi continuarea cursei 
înarmărilor, a pregătirilor mili
tare, complicarea prin, urmare a 
reglementării unor probleme in- 
ternaționale-cheie. Corespondentul 

■ ziarului „Ne.y York Times", 
Dre v Middletop, a citat, de pildă, 
cuvintele unui diplomat occiden
tal care afirma: „Vedem că 
■Hrușciov a vizitat S.U.A., .fjisen- 
hower- se pregătește să viziteze 
Uniunea Sovietica, urmează să 
aibă loc conferința Ia nivel înalt. 
Puțem oare în asemenea- condi
ții sa ne adresăm poporului și 
să declarăm că. avem nevoie de 
mai mulți bani pentru . a avea 
mai mulțj soldați, mai miilte a- 
vioane, mai multe tancuri ?".

Un element nou pe care-l gă
sim în comentariile presei occi
dentale cu prilejul întîlnirilor de 
la Paris este aeela că se vor. 
bește despre inconsistența politi
cii N.A.T.O. în accepțiunea cea 
mai generală.

Aceasta oglindește tocmai cri
za N.A.T.O., rezultat al schimbă
rilor survenite în situația interna
țională în urma politicii țărilor 
socialiste. „New York Times“ 
vorbea de „eroziunile din alianța 
atlantică“.

Chiar unele țări membre în 
N.A.T.O. se opun sporirii chel- 
tuielilor militare și intensificării 
cauzei înarmărilor. ,

„Fiecare — scria ziarul „Com
bat" — sau aproape fiecare se 
arată reticent în privința pârtiei- 
pării la cheltuielile unei apărări 
comune“. Același ziar subliniază 
caracterul anacronic al N.A.T.O. 
în actuala situație internațională. 
„N.A.T.O. este bolnav — scria 
„Daily Telegraph". Toată lumea 
știe acest lucru, dar nimeni nu 
este dispus să precizeze medi
camentul eficace și mai puțin 
să-l ia“.

Conferințele de la Paris n-au 
putut șterge impresia că țările 
membre ale N.A.T.O. văd în re- 
înarmarea Germaniei occidentale 
o amenințare pentru propria lor 
securitate. Ziarele engleze, de 
pildă, subliniază cu neliniște 
asentimentul oficial și contribu
ția guvernului englez la accele
rarea înarmării Germaniei occi
dentale. Nu poți să nu fii de 
acord cu cele exprimate de .ziarul 
englez „Sunday Express" care 
scria: „Oare cineva va dormi 
mai liniștit cînd Germania (oc
cidentală N.R.) va obține rachete 
atomice ?.“

La aceasta se adaugă puterni
cele contradicții între membrii 
N.A.T.O., care rezultă din lipsa 
unor interese comune, în spe
cial în domeniul economic. Răz
boiul comercial fățiș între „piața 
comună" și „Asociația comerțu
lui liber" s-a reflectat din plin 
în lucrările conferinței de la 
Paris.

Sesiunea de la Paris a Consi
liului N.A.T.O., conferința șefi
lor de guverne ai celor patru pu
teri occidentale au arătat că mai 
există încă cercuri puternice în 
Occident care nu doresc să con
tribuie în mod efectiv la reali
zarea și pe viitor a unui climat 
internațional destins, la îmbună. 
tățirea radicală a relațiilor din
tre Est și Vest. Aceste cercuri se 
află în contratimp cu procesul 
de destindere internațională.
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MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres transmite : ‘Sîm- 
bătă la amiază la Afuzeul de 
arte plastice „Pușliin“ din Mos
cova s-a deschis p expoziție a 
lucrărilor graficianului romîn 
Gy. Szabo Bela. Lucrările ex
puse aici au fost pînă acum pre
zentate la Riga și Leningrad, 
unde 6-au bucurat de mare suc-, 
ces.

NEW YORK. Agenția United 
Press Internațional anunță că 
Nelson Rockefeller, guvernatorul 
statului New York, a hotărît să 
nu-și mai susțină candidatura 
la postul ide președinte al 
S.U.A. De asemenea, Rockefeler 
a declarat că 
la postul de 
S.U.A.

MOSCOVA. După cum reia, 
tează agenția TASS la Moscova 
s-a anunțat

nu va candida nici 
vicepreședinte ai

_ .... ___ în mod oficial că
expoziția realizărilor U.R.S.S. 
în domeniul științei, tehnicii și 
culturii, oare a fost organizată 
în Mexic, se va deschide la 
șitul lunii ianuarie 1960 la 
vana — capitala Cubei.

MOSCOVA. S-a anunțat 
cial că Nuritdin Muhltdinov, 
președintele Comisiei pentru A- 
facerile Externe a Sovietului na.

sfîr. 
Ha-

ofi-

(tonalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. va conduce 
o delegație guvernamentală a 
U.R.S.S. oare va vizita Moniro. 
via — capitala Republicii Libe
ria.

Delegația va participa la fes. 
tivitățile care vor avea loc la 
Monrovia la începutul lunii ia
nuarie 1960 cu prilejul instalării 
oficiale a lui V. S. Tubman în 
funcția de președinte al Repu. 
blicii Liberia și a lui William 
R. Tolber» î.ji funcția de vicepre. 
ședințe.

RIO DE JANEIRO. In ultimele 
zile mișcarea grevistă din Bra. 

. zii ia a luat amploare. La 22 de
cembrie au declarat grevă 15.000 
de muncitori de la societatea 
căilor ferate de stat „Leopol. 
dina“. In aceeași zi a început 
greva generală a marinarilor 
din flota comercială a Braziliei. 
In noaptea de 24 decembrie lu

de stat și 
transportul 

o

orătorii societăților 
particulare pentru . , 
cu autobusele au declarat 
grevă de 48 de ore.

MECCA. După cum a anunțat 
postul de radto Mecca, tmpăra. 
tul Haile Selassie al Etiopiei va 
face o vizită oficia’ă de cinci 
zile în Anab'a Saudită în cursul 
lunii ianuarie.
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