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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

a R. P. Romine

k

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Marți 29 decembrie 1959

Tinerii se pregătesc 
în vederea sărbătoririi zilei 

de 30 Decembrie 
și a Anului Nou

La Fabrica de penicilină din lași

Luni dimineața au continuat 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Roinine.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii partidului și statu
lui.

In ședința de dimineață, pre
zidată de tov. Petre Drăgoescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, deputatul Constantin 
Scarlat a prezentat raportul Co
misiei economice financiare asu
pra proiectului bugetului de stat 
ăl R. P. Romine pe anul 1960.

La dezbaterea proiectului de 
buget au luat cuvîntul deputății 
Florian Dănălache, circumscrip
ția electorală Rahova, orașul

Sărbătoarea 
celor 

de 18 ani
Atmosfera de sărbătoare dom

nește pe toate ulițele comunei 
Sarasău. Grupuri, grupuri de 
tineri și vîrstnici se îndreaptă 
spre căminul cultural.

Aici are loc un eveniment 
deosebit: pentru prima oară în 
istoria comunei tinerii în vîrstă 
de 18 ani sînt sărbătoriți de 
întregul sat. Bătrînii cu părul 
nins de ani își amintesc de tim
pul cînd împliniseră și ei această 
vîrstă. Iși privesc copiii - de azi 
oameni maturi, cetățeni cu 
drepturi depline ai patriei noa
stre scumpe - și simt ca o da
torie să dea glas amintirilor.
- 18 ani I Vîrstă sărbătorită 

azi de toți - spunea Costin 
Gheorghe. Nu pot să-mi ascund 
amărăciunea cînd mă gîndesc 
la trecut. In regimul burghezo- 
moșieresc pe noi nu ne-a feli
citat nimeni. Bita chiaburilor, 
moșierilor, ne transmitea „ura
rea“ nu numai cînd împlineam 
18 ani, dar și mai devreme. La 
12 ani eu am simțit „urarea" 
bitei ca slugă la chiaburi...

Părinții își privesc cu mîndrie 
feciorii și fetele ce pășesc azi 
pragul majoratului. Se bucură 
laolaltă cu ei.

Emoționați, eu inimile bătînd 
mai puternic, 
solemn rostite 
sfatului popular comunal.

„Vă declar cetățeni cu drep
turi depline ,ai Republicii Popu
lare Romine“.

Și aplauze puternice, emoțio
nante, au urmat minute în șir. 
In mina strînsă de părinte fiul 
a simțit căldură de tovarăș.

Vorbea de la tribună limpede, 
răsunător, utemistul Vladimir Să- 
băduș, țăran întovărășit. In cu
vinte calde el a mulțumit par- 
.idului și guvernului pentru gri
ja deosebită cu care sînt încon
jurați tinerii patriei noastre. A- 
ceastă grijă părintească o simte 
zi de zi, și el, tînăr întovărășit, 
care pășește în viață cu drep
turi depline de cetățean.

Și în cuvîntul lui Gheorghe 
Tomaș, Ion Popa și al altora, 
primul qînd de recunoștință și 
dragoste este adresat partidu
lui care a luptat pentru ca via
ța lor, a întregului nostru popor, 
să fie fericită, mereu mai bună.

Tînăra Maria Costin are și 
ea 18 ani. In ochi. îi citești .o 
fericire profundă : fericirea de a 
se simți egală în drepturi ca 
toți oamenii din patria noastră 
liberă.
- Dar pentru această viață 

frumoasă, din ce in ce mai bo
gată, pe care o trăim — a spus 
în cuvîntul său tovarășul Ion Tu- 
plea, secretarul de partid, — cla
sa muncitoare, în frunte cu par
tidul său. a dus o luptă puter
nică și nu lipsită de jertfe. Și 
asta nu trebuie să o uităm nici 
un moment. Eforturile voastre în 
muncă - o spus el în conti
nuare adresîndu-se celor aproa
pe 40 de tineri deveniți majori 
- trebuie să fie concentrate și 
mai mult pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid. In 
continuare tovarășul V. Mun- 
teanu. membru al biroului raio
nal U.T.M., și tov. T. Boncea, 
instructor ol comitetului 
nai U.T.M., le-au înminat 
lor frumoase felicitări.

București, Maria Zidaru, circum
scripția electorală Halnieu, re
giunea Baia Mare, Silviu Opriș, 
circumscripția electorală Bicaz, 
regiunea Bacău, Gheorghe Sto- 
ian, circumscripția electorală 
Orașul vechi, regiunea Stalin, 
Vasile Vîlcu, circumscripția elec
torală Constanța-Vest, regiunea 
Constanța, Larisa Maieu, cir
cumscripția electorală Marășești, 
orașul București, Petru Carcea, 
circumscripția electorală Mălini, 
regiunea Suceava, Trofin Bum- 
baș, circumscripția electorală 
Tirnăveni, regiunea Stalin, Isac 
Martin, circumscripția electorală 
Timișoara-Sud, regiunea Timi
șoara, luan Moza, circumscripția 
electorală Hațeg, regiunea Hune
doara și Gheorghe Stan, cir
cumscripția electorală Pătirla- 
gele, regiunea Ploești.

In ședința de după-amiază, 
prezidată de tov. Tijă Florea, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, în continuarea dezba
terilor la proiectul de buget, 
au luat cuvîntul deputății Con
stantin Adochiței, circumscripția

electorală Coțușca, regiunea Su
ceava, Ludovic Csupor, circum
scripția electorală Gheorghieni, 
regiunea Autonomă Maghiară, 
Nioulae Catana, circumscripția 
electorală Calan, regiunea Hune
doara, Vasile Avram, circum
scripția electorală Rodna, regiu
nea Cluj, Ion Predesou, circum
scripția electorală Peșteana-Jiu, 
regiunea Craiova, Alexandru 
Boabă, circumscripția electorală
Mizil, regiunea Ploești, Ludovic 
Fazekaș, circumscripția electorală 
Oradea-Vest, regiunea Oradea, 
Ion lliescu, circumscripția elee- 
torală Ilie Pintflie, orașul Bucu
rești, Gheorghe Necula, circum
scripția electorală Alexandria, 
regiunea București, Mihai Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimici, Dumitru Gheor- 
ghiu, circumscripția electorală 
Codăești, regiunea Iași și Mihai 
Suder, ministrul Economiei Fo
restiere.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Tînăra sudoriță Paraschiva Mar 
cu, de la 
se

„lndependsnța“-Sibiu 
numără printre fruntașele 

secției de sudură.
Foto : S. VIOREL

S-au deschis 
„Orășelele copiilor"
In Piața Republicii, Piața 

Unirii, la Palatul Pionierilor, 
Halele Obor și în fața cinema
tografului „înfrățirea între 
poare“ din Capitală ș-au 
chis tradiționalele 
copiilor". în principalul i 
— din Piața Ri

Cititi în pag 2-3

Discuții asupra proiectului bugetului 
de stat pe anul 1960

po- 
des- 

,orășele ale 
. ‘ 1 Orășel 

—1 din Piața Republicii — ca Și 
în toate celelalte, amenajate cu 
grijă de sfaturile' populare ra
ionale, nu lipsesc uriașul brad, 
împodobit sărbătorește cu mii de 
becuri .și globuri multicolore, es
trade, unde formații de artiști 
amatori din școli, întreprinderi 
și case de cultură prezintă zil
nic variate programe artistice.

(Agerpres)

asculta cuvintele 
de președintele

La prima sa inovație tînărul Horvath Iosif de la întreprinderea „1 Septembrie" din Sotu Mare 
a ținut să consulte pe tovarășul Silaghi Vasile autor o 13 inovații, lată-i împreună la cabinetul 

tehnic.
Foto ; P. POPESCU

regio- 
tineri- 
Tinqrii 

și-au luat angajamentul de a 
munci în așa fel îneîf sâ 
cetățeni demni ci patriei 
sire socialiste,

A urmat apoi un frumos 
gram cultura! dat în

fia
noa-

pro-
.......................> cinstea 

sărbătoriților, încheiat cu „Hora 
majorilor“.

N. RAȚ
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M, Sighet

Trecînd în aceste zile, prin 
secțiile Fabricii de penicilină 
din lași, te impresionează două 
lucruri : mai întîi atenția și hăr
nicia deosebită cu care se mun
cește pentru a întîmpina cea 
de-a XII-a aniversare a Repu
blicii și Noul An- cu noi succes î 
în producție, iar în al doilea 
rînd, voioșia cu care tinerii par
ticipă la pregătirea manifestă
rilor pentru cele două sărbători. 
La club coruî face ultimele re
petiții. Se scriu lozinci și se pre
gătește materialul de pavoazare. 
Tinerii din fabrică au fost invitați 
de utemiștii sectorului 5 la o se
rată literară închinată Republicii. 
In cadrul acestei manifestări, se
cretarul organizației U.T.M. va 
expune conferința : „A Xll-a ani
versare a proclamării R.P.R.“, 
după care, cei mai talentați bă
ieți și fete din acest sector vor re
cita poezii închinate Republicii.

★
Intr-una din camere s-au adu

nat vre-o 20 de băieți și fete. 
Cineva citește :

„An nou. Mare sărbătoare.
Să-nchinăm prima urare 
Lui, partidului părinte, 
Ce-a aprins lumina-n fără, 
Și-a gonit pe totdeauna 
întunericul, minciuna, 
Pentru el acum flăcăi 
Hai sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi !...
Și astfel a început repetiția. 

Ei, 20 la număr, formează echi
pa plugușorului fabricii care în 
seara Anului Nou va avea un 
program bogat. Utemiștii din 
G.A.S.-Miroslava, comună vecină

cu fabrica, le vor împrumuta un 
plug și două perechi de boi. 
Operatorul Ion Poenaru îi va 
împodobi ca în basme. De în
dată ce va cădea seara plugu- 
șorul va poposi la blocul tinere
tului. Aici va avea treabă nu 
glumă. Mai bine de 100 de ti
neri locuiesc in blocul acesta ți 
aproape fiecare merită cîte o 
urare. Se va duce apoi la alți 
fruntași pină ce va ajunge la 
palatul culturii, unde comitetul 
orășenesc U.T.M. va organiza re
velionul tineretului din lași.

Șapte sute 
de poezii

Ion Brad

La Școala medie nr. 1 
din Capitală

E vacanță, lucru confirmat fi 
de afiful mare prins la intrarea 
Școlii medii nr. 1. „Nicolae Băl- 
cescu“. Vizitind această fcoală 
încerci totuți un sentiment de 
nedumerire. E vacanță, dar școa
la e plină de elevi ; străbat în 
fugă coridoarele, urcă fi coboară 
scările, tot grăbiți intră fi ies 
dintr-o sală în alta. Discuții a- 
prinse, îndemnuri fi rugăminți, 
sfaturi fi repetate vocative. Prin
tre elevi, numerofi profesori fi 
părinți tot atît de preocupați. 
Nedumerirea nu dăinuie mult I 
Căci îți dai seama imediat ee 'se 
întîmplă, iar elevii îți spun fără 
să insifti : SE PREGĂTEȘTE 
REVELIONUL I

Un numeros grup de elevi se 
preocupă de înfrumusețarea fco- 
Iii. Membrii cercului de artă 
plastică condufi de profesoara 
Victoria Alterescu fi-au întins 
atelierul peste tot. Desenează fi 
pictează, scriu fi decupează. Par
terul fcolii, unde se va desfă- 
fura Revelionul va fi împodobit 
cu panglici multicolore, ghirlan
de de flori.

Corul fcolii format din peste 
200 de elevi repetă mereu. In 
cadrul Revelionului vor prezenta 
cîntece noi. Echipele de teatru, 
de dansuri, de gimnastică artistică 
îfi pregătesc fi ele numerele din 
program. Un grup de elevi 
printre care Rotam Adriana, 
Condrăteanu Simona, Belei Dan 
fi alții, care pregătesc momente 
vesele, răvafe, cuplete, cîntece 
distractive fi alte surprize. Elevii 
lliescu Ion fi Liviu Oprea repetă 
unul la acordeon fi altul la chi
tară „Perinița".

La pregătirea Revelionului un 
mare sprijin îl dau părinții. Ma
mele elevilor împreună cu ad
ministratorul fi 'bucătarul fcolii 
pregătesc bunătățile pentru Re
velion, mari cantități de pră
jituri fi 
fcoală vei întîlni părinți pu- 
nînd mina acolo unde e nevoia 
mai mare. Mihuț Gheorghe fi 
Duțu Carol, muncitori fruntafi 
la uzinele „Semănătoarea", Vlă- 
doiu Dumitru, Arion ^Vasile, 
muncitori la Grivița Rofie, Di- 
nescu Maria, Ciciu Maria, Ru- 
gescu Grigore fi alți părinți sînt 
de un ajutor prețios. Firefte, nu
merofi părinți au 
petreacă revelionul 
copiii lor la țcoală.

Mă aflam duminică dimi
neața la poarta Uzinelor 
„Boleslaw Bierut“ din 

Capitală. Soarele se sculase și 
el maj devreme și aducea par
că de mină, peste așternutu- 
rile albe de promoroacâ, sute 
și sute de copii. Unii înfofoliți 
și nu mai mari ca un cocoloș 
de zăpadă, alțij mai răsăriți. 
Erau, desigur, și pionieri cu 
cravate roșii la git.

Sala mare a clubului munci
toresc vuia ca o cascadă.

— Dar cînd vine, mămico ? 
întrebau, bineînțeles, de Moș 

Gerilă.
S-a ridicat cortina. Pe scenă, 

citeva pioniere, organizatoarele 
carnavalului copiilor, dădeau 
telefoane să-l invite pe Moș Ge
rilă și cu el odată, fel și iei 
de personaje din basme.

Pină să sosească invitații, 
cei mici s-au apucat de dans. 
Viitoarele adevărate balerine 
au executat, cu grație și 
lent, complicate dansuri, 
rioase sau hazlii (dansul ma 
rinarilor, al bucătarilor ' 
de la jocurile de îiecare zi, 
pină la Coppellia 1 Auzi dum
neata, cititorule, la patru-cinci 
ani Coppelia! Bineînțeles că, 
iară mici greșeli, tot spectaco. 
Iul acesta n-ar ii avut atîta 
farmec.

Dar, iată că, în locul oaspe
ților așteptați, sosesc Setilă, 
Flămînzilă și domnu’ Goe cu 
„mămițica“. Tot ce era bun de 
mîncare începu să se topească 
în gura lui Flămînzilă. Setilă 
deșerta toate sticlele de suc. 
Domnu’ Goe obraznic ca tot
deauna, ciupea în stingă și în 
dreapta. Noroc că vine Păcală. 
El se înțelege de minune cu 
copiii și prin șotiile lui prover. 
biale îi scapă pînă la urmă de 
musafirii nepoftiți.

In sfîrșit, Moș Gerilă. Sen
zație în sală, strigăte, aclama
ții.

— Care.atj fost cuminți ?
Toate mîinile se ridică în 

sus.
— Dar răi î
Nici o mină nu se mai vede.
— Cu notele cum stați ?
— Biine 1 vuiește sala.
Cei mici nu 

uită, nedumeriți, 
scenă, in jurul 
tiștii", Unii îi 
lată, un băiețaș

Din activitatea elevilor în vacanță

C. SLAVIC

E vacanța. Elevii lonescu Ruxandra, Aurora, Negresei!
Claudiu și Babeș Aurel, de la Școala medie nr. 5 din Orașul 
Stalin se pregătesc pentru programul ce-l vor da cu ocazia 

zilei de 30 Decembrie.
Foto : N. STELORIAN

alte dulciuri. La

hotărît să-și 
împreună cu

A. NICU

De ce a intrat Gheorghe Oiță
in gospodăria colectivă

Gheorghe Oiță s-a înscris 
cum, de curînd. Și poate că n a 
apucat să se simtă pe deplin co
lectivist. Dar simte de pe acum 

neliniște pe care ți-o dă 
bucurii. ■

a-

acea 
încrederea în viitoarele
Suflul, viziunea sigură a vieții 
cu totul noi care începe 
pentru el, l-au făcut să-și ridice 
căciula de pe frunte și să pri
vească cu alți ochi; cu niștd ochi 
mari și luminați de optimism, 
tot ce-l înconjoară și mai cu 
seamă tot ce ține de socotelile 
lui de viitor.

Gheorghe Oiță are acum 27 de 
ani. N-are o biografie prea com
plicată. A fost țăran muncitor și 
ca toți cei de seama lui în tre
cut a fost furat și umilit de Lo- 
ieri.

Așa că vom începe cu ziua în 
care în Bascov, regiunea Pitești, 
mai mulți țărani răspunzînd în
demnului dat de partid au înte
meiat o gospodărie agricolă co
lectivă, schimbînd prin asta mer
sul întregii istorii a satului.

Gheorghe Oiță a rămas să se 
mai gîndească. „...Să văd și eu 
cum o fi“. Ținea strîns de hă
țurile calului și bătătorea dru-

I mul spre petecele lui de pămînL

El spunea la toți că o duce foar
te bine așa. Da... foarte bine ! 
Ce vi se pare curios ? A fost o 
vreme — înainte de eliberare — 
cînd n avea nimic.

Lucrurile s-au desfășurat mai 
departe pe drumul lor firesc.

Colectiviștii au început să are 
și să semene ogorul lor mare. Au 
arat cu tractoarele, au semănat 
cu semănătorile. Au prășit de 
patru ori culturile prășitoare. Au 
plivit griul.

Și, să vezi întîmplare, pămîn- 
tul lui Gheorghe Oiță era chiar 
lingă tarlaua colectiviștilor. Mă 
rog, putea să fie și mai departe, 
că el tot ar fi văzut sau ar fi 
auzit cum sînt semănăturile de 
pe această tarla. Așa însă nu era 
zi în care să nu vadă alături 
cele două pămînturi.

Gheorghe Oiță își prășea po
rumbul. El și nevasta și cu mai- 
că-sa. Zilele erau tare lungi. Po
rumbul lui nu era mai mic în 
anul acela decît în alți ani. Dar 
era mai mare porumbul colecti
viștilor și parcă mai verde și mai 
sănătos. Așa că porumubl lui i 
se părea lui Oiță că-i mic și sfri
jit. Și nu prea avea chef de

sapă și se uita la capătul locului. 
Mai era mvlt...

Colectiviștii veneau la sapă cu 
grămada. începeau de la ca
păt și te trezeai că numai 
decît au ajuns la celălalt. Erau 
veseli și se îndemnau unii pe 
alții. Gheorghe Constantinescu 
era de o seamă cu Oiță. Erau 
prieteni. Și utemistul Gheorghe 
Constantinescu în pauzele de lu
cru se mai desprindea de lîngă 
colectiviști și venea la Oiță să 
mai stea de vorbă. începea bună
oară cu ,,Măi Oiță ce-ți mai face 
calul ?“ Oiță înțelegea unde țin
tea Gheorghe. Iși și găsise de 
ce să se agațe. E drept că Oiță 
spunea mereu că el nu se în
scrie la colectiv că nu-i vine să 
se despartă de calul lui. Calul 
lui era cel mai frumos și cel mai 
bun din sat.

Pe urmă, zicea Gheorghe : 
„Știi mă Oiță, avem și noi cai, 
da parcă ne am lipsi de ei. Nu 
rentează. Caii ăștia mai mult 
mănîncă decît cîștig aduc. Noi 
o să-i cam dăm. O să ne oprim 
numai cîți ne trebuie pentru 
transporturi. Lucrăm cu mașinile. 
Mai bine creștem vaci.

Și-ai „naibii" oameni, așa au

făcut. în locul cailor au adus 
niște vaci de rasă.

Gheorghe Constantinescu pleca, 
trecea ziua, colectiviștii se su
iau în căruțe și plecau. Plecau 
toți deodată. Oiță-i auzea rîzînd. 
Ba mai și cînta cîte unul. Mai 
ales băieții și fetele. Umpleau 
cîmpul cu veselia lor.

Gheorghe Oiță se suia și el în 
căruță și pleca în urma lor. Sin
gur. Adică singur cu gîndarile, 
socotelile și grijile lui.

Și vremea trecea.
Veneau toamnele. Toamna lui 

’57, toamna lui ’58.
Toamna mai ales se adunau 

oamenii să stea de vorbă. La un 
pahar de vin. Atunci se ducea 
Oiță pe la unchi-său, Constantin 
Țintoacă.

Constantin Țintoacă a fost ță
ran sărac. Avea 25 de ari de 
pămînt și o gospodărie ca vai de 
capul ei. Era înainte parcă și 
gîrbovit și negru de mizerie. Așa 
fusese 
tivist.
acum

înainte. Acum era coleo- 
La el în 
de toate

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. i-a)

la- 
sé-

etc.)

înțeleg și se 
la părinți. Pe 
moșului, „ar- 
spun poezii. 

>«ia, un uaicjaj de 4—5 ani, 
sigur pe el și totuși emoțio
nat, urcă din sală lingă micro, 
fon și pe nerăsuflate recită 
versuri închinate eroilor de la 
Grivița. Aplauze prelungite.

Moșul se presează sălii:
— Care dlStre voi mai știe 

să-mi spună o poezie ?
Și de odată, fie privind spre 

scenă, fie în ochii mamelor, 
șapte sute de copii, pe șapte 
sute de tonuri, au început să 
murmure. Mai înțelege ceva 
din toată căderea aceasta de 
ape primăvăratice 1

Și totuși, citeva acorduri 
sunau cu distincție cristalină: 
copiii noștri au copilărie, fe
ricirea e de partea lor 1

Șapte sute de voci tremurate, 
șapte sute de mîini care strîng 
ia piept un cadou, vorbesc 
despre ceea ce noi n-am putut 
vorbi, la vîrstă aceasta : grija 
unei țări întregi, a Republicii 
populare, grija părinteasca a 
partidului. De aici izvorăsc mi
lioanele de limpezi pîraie ale 
vocilor care spun poezii. As- 
cultați-le cum răsună în toată 
frumoasa noastră țară !

A fost odată și mai este și 
acum, în curtea Atelierelor Cen
trale I.T.B., o grămadă mare de 
fier vechi, vreo două sute de to
ne ; alături o altă grămadă, mai 
mică. Acum patru ani un repre
zentant al I.C.M.-ului a venit și 
a propus ca acest fier vechi să 
fie predat pentru a fi trimis oțe- 
lăriilor. De atunci s-a mai predat 
ceva din el, însă întreprinderea 
a pus la loc alte piese vechi, și 
grămezile au rămas. De ce păs
trează Atelierele Centrale ale 
I.T.B.-ului atîta fier vechi?

— Am venit să luăm fierul 
vechi — spune I.C.M.-ul.

Contabilul șef, inginerul șef al 
Atelierelor Centrale, contabilul 
șef al direcției generale I.T.B. și 
alți tovarăși fac zid în jurul gră
mezilor.

— Ce fier vechi ? Aici nu-i 
fier vechi !

— Aici sînt niște roți dințate.
— Le mai prelucrăm și le în

trebuințăm din nou.
— Mai scoatem cîteodată piese 

de schimb.
— Trebuie să avem rezerve.
— Dar fierul vechi 

trebuie predat ca să 
avem oțel nou — 
spune I.C.M.-ul.

— Nu ! Nu-l dăm !
Martore de ani de zile la astfel 

de discuții, grămezile de fier 
vechi nu mai pot răbda ; roțile 
dințate se angrenează între ele 
potrivindu-și cit mai bine dinții 
știrbi, troliile se ridică unul pes
te altul. Cehe două grămezi iz
bucnesc cu glas metalic prevesti
tor de rele.

— Dați-ne drumul la oțelării. 
Atunci veți primi și voi piese de 
schimb noi. Dacă mai rămînem 
aici ne mănîncă rugina.

Zidul rămine însă mai departe. 
Tovarășii care-l formează nu în
țeleg nimic din argumentele ce 
li se aduc. Ei, pur și simplu sînt 
îndrăgostiți de vechiturile din 
cele două grămezi și nu le cedea
ză nimănui. în același timp of
tează că n-au suficiente piese noi 
de schimb.

Fiindcă nu înțeleg în practică 
felul cum fierul vechi poate con
tribui la sporirea producției de 
oțel, la satisfacerea cerințelor 
sporite de comenzi din întreaga 
țară, să încercăm să le-o expli
căm tovarășilor în cauză așa mai 
simplu, cu o pildă în temă, adică 
o pildă itebistă.

Să presupunem că un controlor 
de tramvai oprește, așa, dintr-un 
capriciu, toate vagoanele care 
circulă pe o linie. Le oprește la 
capul liniei pe toate, așa incit 
pe traseu nu mai există nici 
unul. Și apoi începe să se bucure 
de unul singur : ce de vagoane 
am ! Ori cîți pasageri ar veni 
acum aici am unde să-i urc. Deo
dată insă se alarmează : de ce

nu mai vin alte vagoane ? Doar 
trebuie să sosească mereu, la in- 
tervale regulate... Se supără, se 
enervează, trîntește, bufnește — 
uitînd că oprind toate tramvaiele 
la capătul liniei ele nu pot în 
același timp să mai vină din ur
mă parcurgînd circuitul. Un culă* 
tor, înfuriat de așteptarea zadar
nică pe traseu, sosește la capătul 
liniei și cere socoteala controlo
rului.

— De ce nu dai drumul la 
tramvaie să circule ? Așteaptă 
lumea prin toate stațiile de-a lun
gul traseului !

— Să le dau drumul ? ! Hm.., 
(și apoi deodată se luminează la 
față). Păi cum să le dau drumul 
ăstora din față dacă din spate 
nu-mi mai sosesc altele ?

Apoi se îndură de rugămințile 
pasagerilor și dă drumul la două 
tramvaie. Cînd acestea se întorc 
mai dă iar drumul la două...

Cam așa se întîmplă și cu fie
rul vechi din curtea Atelierelor 
Centrale I. T. B. Reprezentanții 

sînt însă și ei perse-I.C.M.-ului 
verenți.

FOILETON
— Toate roțile a” 

cestea vechi și sparte 
le veți întrebuința ? 
— întreabă I.C.M.-ul. 
de la tipuri de tram- 
scoase la muzeu. Al-

Unele sînt 
taie astăzi 
tele sînt sparte sau ciocănite că 
nu li se mai poate face nici un fel 
de prelucrare.

— Mda... o să le triem și vă 
vom da cantitatea care ne priso
sește.

Trierea aceasta ar fi putut să 
o facă membrii brigăzilor utemis- 
te de muncă patriotică din între
prindere, Secretarul comitetului 
U.T.M. a discutat chiar în acest 
sens la conducerea tehnico-admi- 
nistrativă.

— Nu, nu se poate — i s-a 
răspuns. Avem nevoie de roți. Ce 
nu prelucrăm, retopim în cupto
rul nostru (întreprinderea are un 
mic cuptor de topit).

în legătură cu aceasta trebuie 
să-și reamintească tovarășii de la 
I.T.B. de Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri care arată că între
prinderile deținătoare pot să va
lorifice ele înșile metalele vechi 
feroase în scopul refolosirii în 
starea în care se găsesc sau prin 
prelucrare, însă nu pentru reto
pire. Dar chiar fiind vorba nu
mai de prelucrare, hotărîrea ara
tă că metalul vechi nevalorificat 
în termen de 4 luni se va preda 
întreprinderii pentru colectarea 
metalelor. Și grămada de fier 
vechi datează la l.T.B\ de 4 ani !

în concluzie ?
în concluzie, fierul vechi tre

buie predat fără întîrziere.
Să ne frînăm amorul pentru 

Vechituri,

casă găseai 
ți te pri-

V. CONSTANTINESCU

O plimbare cu săniuță trasă de Iepurași va rămine chiar dacă i... imaginară o frumoasă amintire 
dih tradiționalul orășel ol copiilor situat în Piața Republicii din Capitală. - •
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne
Discuții asupra proiectului bugetului de stat pe anul 1960

Raportul Comisiei 
economico -finan ci are 

prezentat de deputatul 
Constantin Scarlat

Comisia economico-financiară 
a Marii Adunări Iraționale — 
a arătat raportorul — consideră 
că bugetul prezentat de Consi
liul de Miniștri asigură mijloa
cele financiare necesare pentru 
îndeplinirea cu succes a impor
tantelor sarcini prevăzute în 
planul de stat pe anul 1960.

După ce a subliniat că pro
iectul de buget este întocmit pe 
baza expunerii tovarășului 
Giieorghe Glieorghiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. din 3-5 de
cembrie 1959 și a hotărîrilor 
plenarei, vorbitorul a relevat im
portantele succese obținute de 
oamenii muncii în dezvoltarea 
economiei naționale în anul 1959, 
succese care au permis luarea 
de către partid și guvern a unor 
noi măsuri pe lima sporirii ve
niturilor celor ce muncesc.

Realizarea în bune condiții a 
planului de stat și a bugetului 
pe anul 1959 creează premise fa
vorabile pentru creșterea ritrau- 
lui de dezvoltare a economiei 
noastre naționale pe anul 1960.

Referindu-se la trăsăturile ca
racteristice ale proiectului de 
buget și analizînd principalele 
prevederi la venituri și chel
tuieli, raportorul a arătat că 
în toate ramurile economiei 
naționale există numeroase re. 
zerve materiale și bănești ce pot 
fi valorificate.

Se constată că majoritatea 
întreprinderilor și-au îiidepli-t 
nit și depășit sarcinile și 
angajamentele luate. De pilda, 
la Ministerul Industriei Grele 
pe primele trei trimestre ale a- 
nului 1959 un număr de 95 de 
întreprinderi au realizat acumu
lări peste plan in valoare de 
circa 175 milioane lei, dar mai 
sînt unele unități care, nereali- 
zînd planul, trăiesc pe seama 
Întreprinderilor bine gospodărite. 
Ministerele și Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare să 
nu se mulțumească cu rezulta
tele bune obținute pe ansamblul 
ministerului sau întreprinderilor 
locale, ci să ia astfel de măsuri 
tehnico-organizatorice care să 
asigure realizarea de către fie
care întreprindere și secție în 
parte a tuturor sarcinilor de 
pian.

Comisia economico-financiară 
consideră că ministerele, comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare vor trebui să dea o 
mai mare importanță lichidării 
situațiilor în care produse si
milare sînt obținute la prețuri 
de cost diferite. De pildă, ma
caraua auto, ce se execută de 
muit timp la Uzinele „23 Au
gust“ din București costă 
cu 27.000 lei mai mult de- 
oît aceeași macara construită 
la Uzinele metalurgice „Gli. 
Glieorghiu-Dej“ din Tîrgoviște. 
Stofa de costum bărbătesc 
are la Fabrica de postav „Azu- 
ga“ un preț de cost cu 17 la 
sută mai mare decît la între
prinderea „6 Martie“ din Sighi
șoara. Asemenea cazuri mai e- 
xistă îndeosebi in industria bu
nurilor de consum.

Subliniind importanța deose
bită acordată de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie in
vestițiilor, al căror volum crește 
cu 30 la sută față de 1959, ra
portul a arătat că, deși în cursul 
anului 1959 s-au obținut succese 
importante în domeniul construc
țiilor, totuși mai persistă unele 
lipsuri. La întreprinderea „Car- 
bochim“ din Cluj de pildă, nu 
a fost dată in funcțiune la ter
menul stabilit secția pentru mă
cinarea și scoaterea carburii de 
siliciu.

Pe de altă parte la unele în
treprinderi, cum este de pildă 
„Refractar“ din Aleșd, regiunea 
Oradea, se găsesc unele utilaje 
nefolosite.

Cuvîntul deputatului 
Florian Dănălache

(orașul București)
După ce a subliniat că proiec

tul de buget reflectă grija par
tidului și guvernului pentru în
florirea economiei naționale, a- 
sigurarea unui ritm mai rapid al 
dezvoltării industriei și pentru 
ridicarea continuă, pe această 
bază, a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, vorbitorul s-a 
referit la succesele obținute în 
acest an de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din Capitala, care 
au realizat și depășit în 1959 
planul producției globale, au ob
ținut economii peste plan în 
valoare de 510 milioane lei, de
pășind astfel angajamentul luat 
de a economisi 380 milioane lei.

Ocupîndu-se de propunerile 
făcute de colectivele întreprin
derilor cu prilejul discutării sar
cinilor de plan pe 1960, vorbito
rul a arătat intre altele că co
lectivele de la Uzinele „Semă
nătoarea“ și „Vasile Roaită“ 
s-au angajat să economisească 
peste 800 tone metal.

O sursă importantă pentru 
mărirea producției și productivi 
tații muncii, a spus vorbitorul, 
este folosirea mai w rațională a 
capacităților de producție și, în 
special, a mașinilor și utilajelor. 
Din cauză că in unele întreprin
deri constructoare de mașini, ca, 
de pildă „Clement Gottwald“, 
nu se acordă atenția cuvenită 
echilibrării numerice a muncito
rilor jn schimburile 1 și fi, unele

Comisia economico-financiară 
atrage atenția asupra faptului 
ca întocmirea judicioasă și la 
timp a proiectelor și documenta
ției tehnice, realizarea într-un 
termeu cît mai scurt și cu chel
tuieli minime a obiectivelor pre
văzute in planul de investiții, 
trebuie să constituie o preocupa
re de bază a întreprinderilor, a 
ministerelor și sfaturilor popu
lare. Ministerul Finanțelor și în 
special Banca de Investiții tre
buie să urmărească mai perse
verent felul cum se cheltuiesc 
fondurile prevăzute pentru inves
tiții și cum se realizează terme
nele de punere în funcțiune a 
obiectivelor planificate.

De asemenea Comisia econo- 
mico-financiară consideră că 
este necesar ca în cursul anului 
1950 Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor, 
împreună cu acele ministere care 
au mașini și utilaje în stoc, re
zervă și conservare, să ia mă
suri de casare a mașinilor și u- 
tilajelor cu o uzură fizică și mo
rală înaintată, iar cele nefolosite 
să fie redistribuite întreprinde
rilor care le solicită, indiferent 
de ministerul tutelar.

Menționind că în anul 1959 
au fost obținute rezultate import 
tante în reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și 
combustibil, raportul arată că 
în această privință mai sînt încă 
numeroase rezerve nefolosite.

Citind exemplul întreprinderii 
„Balanța“ di-n Sibiu unde s-au 
consumat în plus 62 tone lami
nate, în valoare de 129.000 lei 
și s-a folosit o manoperă supli
mentară de 98.000 lei din cauză 
că întreprinderile siderurgice li
vrează laminate supradimensio
nate, raportul cere Ministerului 
Industriei Grele să ia măsuri ca 
întreprinderile siderurgice să-și 
îmbunătățească indicii de folosi
re a metalului, reducînd la ma
ximum pierderile din procesul 
de producție ; să stabilească nor
me de consum pe baze tehnico- 
stiințifice la toate produsele de 
serie, extinzind la toate între
prinderile metode tehnice înain
tate, care permit economisirea 
metalului.

Sfaturile populare — se spune 
în raport — vor trebui să acor
de o atenție mai mare producerii 
în mod rentabil în industria lo
cală a unor produse de bună ca
litate cerute de populație, fabri
cate pe baza materiilor prime lo
cale.

Raportul recomandă comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare să antreneze în mai mare 
măsură populația de la orașe și 
sate la munca patriotică pentru 
efectuarea de construcții social- 
culturale, lucrări de înfrumuse
țare a orașelor și satelor, iriga
ții, desecări, electrificări rurale, 
construcții de drumuri și altele.

Comisia economico-financiară 
considera că Ministerul Finan
țelor va trebui să-și îmbunătă
țească activitatea de urmărire a 
execuției bugetului, să lupte mai 
mult pentru realizarea și depăși
rea veniturilor bugetare și îm
preună cu Comitetul de Stat al 
Planificării să urmărească folo
sirea mai deplină a fondurilor 
de la buget în vederea obținerii 
de acumulări sporite.

Ministerul Finanțelor, Banca 
de Stat și Banca de Investiții să 
folosească cu mai mare efica
citate controlul prin leu, pentru 
a determina îmbunătățirea în 
continuare a activității economi- 
co-fi nanei are a întreprinderilor.

Comisia economico-financiară 
a Marii Adunări Naționale pro
pune spre aprobare Marii Adu
nări Naționale proiectul bugetu
lui de stat pe 1960, prezentat de 
Consiliul de Miniștri.

mașini ș; utilaje moderne — 
mici și mijlocii — nu sint încă fo
losite din plin, iar în alte locuri 
de producție sînt gîtuiri cau
zate de numărul insuficient 
de utilaje grele, care sînt supra
solicitate, cum este cazul la 
Uzinele „23 August“ și „Mao 
Țze-dun“. Consider că Ministerul 
Industriei Grele și alte ministere 
trebuie să analizeze cu mai mul
tă răspundere cererile de inves
tiții pentru utilaje și să aprobe 
numai pe acelea care asigură 
desfășurarea normală a procesu
lui de producție.

Vorbitorul a criticat insuficien
ta grijă dovedită de unele mi
nistere și departamente pentru 
aprovizionarea î.onnală, ritmică 
cu materii prime și materiale a 
întreprinderilor. Nerepartizarea 
la timp a oțelurilor trase necesa
re Uzinelor „23 August“, de 
exemplu, a obligat colect'vul de 
muncă al întreprinderii să re
curgă la strunjirea oțelului lami
nat care avea dimensiuni cu 
mult mai mari decît cele cerute, 
ceea ce a dus la manoperă su
plimentară șî la creșterea prețu
lui de cost.

Vorbitorul a relevat urmările 
dăunătoare ale existenței unor 
stocuri supranormative, dind ca 
exemplu Uzinele „Mao Țzedun“ 
și „Vasile Roaită“; totodată el 
a arătat că Uzinele „Mao Țze- 
dun“ nu și-au îndeplinit pianul 

anual din cauza lipsei de mate- 
riale.

Tov. Tiberiu Abrihan, adjunct 
al ministrului Industriei Grele, 
nu a aprobat cererile repetate ale 
acestei uzine, motivînd că există 
stocuri supranormative, cu toate 
că se știa că materialele exis
tente în stoc nu puteau fi utili
zate, avînd alte caracteristici. 
Vorbitorul a propus ca ministerele 
să analizeze trimestrial situația 
stocurilor și să ia măsuri de pre
luare și redistribuire a lor de 
către bazele de aprovizionare.

Pentru îmbunătățirea coope
rării între întreprinderi, care în 
unele uzine bucureștene nu s-a 
desfășurat satisfăcător, deputatul 
FI. Dănălache a propus să se 
stabilească trimestrial graficele 
de livrări, iar planul de produc
ție să fie considerat îndeplinit 
numai dacă sînt satisfăcute și o- 
bligațiile ce decurg din . legătu
rile de cooperare cu alte între
prinderi. in criteriile de stimu
lare materială a întreprinderilor 
să fie luat în considerare și acest 
factor.

Referindu:se apoi la volumul 
investițiilor acordat pentru dez
voltarea industriei și construcției 
de locuințe în Capitală, vorbito
rul a spus: Numai în anul 1959 
s-au acordat fonduri de peste 
2,2 miliarde lei, din care aproa
pe 400 milioane lei pentru con
strucții de locuințe. S-au dat în 
folosință numeroase capacități 
industriale. S-au realizat lu
crări edilitare importante, a fost 
mărit parcul de vehicule pentru 
transportul orășenesc, s-au dat 
în folosință 380 noi săli de clasă.

în acest an, construcțiile de 
locuințe s-au desfășurat în Bucu
rești într-un ritm necunoscut 
Ca urmare a eforturilor depuse 
de constructori sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, pînâ la 
sfirșitul anului se termină 5.600 
de apartamente, la care se mai 
adaugă cele 900 din jurul noii 
săli a Palatului R. P. Romîne. 
La lucrările proiectate în anul 
1959 s-a realizat un preț mediu 
pe apartament sub 39.000 lei.

O contribuție prețioasă la în
frumusețarea orașului au adus-o 
în acest an masele de cetățeni 
ai Capitalei, deputății, comisiile 
de femei, comitetele de stradă, 
tineretul, care prin activitatea 
lor entuziastă au adus economii 
în valoare de aproape 40 mi
lioane lei.

Tovarășul Florian Dănălache 
s-a oprit apoi la principalele de
ficiențe care mai caracterizează 
activitatea de construcții. Vorbi
torul a arătat că institutele care 
au proiectat locuințele din Bucu
rești nu s-au preocupat în sufi

Cuvîntul deputatei 
Maria Zidaru
(regiunea Baia Mare)

In acest an noi, colectiviștii 
din Paulești, regiunea Baia Mare, 
am sărbătorit cu inimile pline de 
bucurie împlinirea a 10 ani de 
existență a gospodăriei noastre 
colective. Urmând cuvîntul parti
dului, noi am obținut rezultate 
îmbucurătoare

In acest an noi am recol
tat în medie la hectar 2.438 kg. 
grîu, 4.000 kg- porumb boabe, 
2.1.13 kg. floarea-soarelui, 37.600 
kg. sfeclă de zahăr.

Rezultate bune am obținut și 
în creșterea animalelor. Dacă la 
începutul anului 1958 noi aveam 
la 100 ha. teren agricol doar 
7.3 bovine, din care 3,7 vaci, as
tăzi avem 18,8 bovine din care 
10,2 vaci. In aceeași perioadă a 
crescut numărul porcilor la 100 
ha. teren arabil de la 6,6 capete 
la 38 capete, al oilor de la 87 ca
pete la 110 capete. în prezent 
îngrijitorii de ' animale sint 
cointeresați sa obțină producții 
mari, fiind retribuiri în funcție 
de producția realizată. N-eam 
convins prin propria experiență 
cît de juste sînt cele arătate de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie despre foloa
sele porumbului de siloz- Noi cul
tivăm porumbul pentru siloz de- 
mai mulți ani și am realizat o 
producție medie de 45.000 kg. 
porumb masă verde la ha. Canti
tatea de porumb însilozat și 
borhotul primit de la fabrica de 
zahăr asigură cîte 10 tone furaj 
murat pe fiecare cap de bovină. 
In acest an obținem peste 2.600 
litri lapte în medie de la o vacă, 
4,9 kg. lînă de la fiecare oaie, 
am îngrășat și vîndut pe bază de 
contract cu statul un număr cu 
mult mai mare de porci decît 
în anii trecuți.

Colectiviștii noștri s-au con
vins că sporind an de an averea 
obștească a gospodăriei, ei își 
îmbunătățesc propriul lor trai. 
Dacă la sfirșitul primului nostru 
an de muncă în colectiv fondul 
indivizibil la 100 ha. teren era 
de 43.000 lei, în prezent acest 
fond este de 303.000 lei. Valoa
rea totală a fondului indivizi
bil al gospodăriei este astăzi de 
peste 1.400.000 lei.

Cieșterea tot mai însemnată

Cuvîntul deputatului 
Silviu Opriș 
(regiunea Bacău)

Arătînd succesele obținute în 
producție de oamenii muncii din 
regiunea Bacău, regiune în plin 
proces de industrializare prin in
trarea in funcțiune a unor impor
tante obiective industriale, vor
bitorul a subliniat că în 1959 pe 
toate marile șantiere din regiune 
— la Bicaz, Onești, Sâvinești — 
planul de construcții și montaj a 
{ost îndeplinit și depășit. 

ciență măsură de îmbunătățirea 
continuă a confortului, că unele 
locuințe au fost amplasate în 
locuri unde au fost necesare lu
crări edilitare ce au scumpit 
prețul de cost pe apartament cu 
circa 4.000 lei. Se folosesc incă 
prea puțin proiectele tip, ceea ce 
încetinește ritmul de execuție și 
folosirea mai largă a metodelor 
industriale la lucrările de con
strucții. N-a fost încă lichidată 
intirzierea în avizarea proiecte
lor, care durează uneori mai mult 
decît proiectarea. Prețul de cost 
al construcțiilor poate fi și mai 
redus dacă s-ar pune capăt cu 
hotărire risipei ce se mai face pe 
unele șantiere la cherestea, oțel- 
beton, materiale de instalații, 
cărămizi și dacă s-ar micșora și 
mai mult costul materialelor de 
construcții și al prefabricatelor.

Vorbitorul a criticat, pentru u- 
nele lipsuri în domeniul con
strucțiilor de locuințe, Comitetul 
de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, și pe 
conducătorul acestuia, tov. Nico- 
lae Bădescu, precum și Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei și pe președintele său, 
tov. Dumitru Diaconescu. Este 
necesar — a spus vorbitorul — 
ca C.S.C.A.S., să stabilească in
dici corespunzători privind struc
tura apartamentelor și dependin
țelor, să orienteze institutele 
pentru a executa și folosi pe 
scară largă proiecte tip, care să 
răspundă cerințelor oamenilor 
muncii și să permită extinderea 
folosirii prefabricatelor. Ar fi 
bine ca sectoarele de proiectări 
și construcții să prezinte în ex
poziții publice secțiunile tip de 
apartamente în mărime natura
lă, pentru a fi supuse discuției 
cetățenilor înainte de definitiva
rea proiectelor.

în încheiere, deputatul FI. Dă
nălache a arătat că oamenilor 
muncii din Capitală le revin in 
1961) sarcini de cinste și de mare 
răspundere în sporirea produc 
ției industriei grele și a bunuri
lor de consum. în anul ce vine 
vor intra in funcțiune noi obiec
tive industriale, se vor construi 
10.500 apartamente, noi săli de 
clasa și laboratoare, vor continua 
lucrările pentru complectarea și 
înfrumusețarea Căii Victoriei, 
Bulevardului N. Bălcescu, Caii 
Griviței și altor artere principa. 
le ale Capitalei, se va îmbună
tăți în continuare transportul oră
șenesc și aprovizionarea popu
lației.

Oamenii muncii din Capitala 
patriei noastre sint hotăriți, ca, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să îndeplinească cu elan 
sporit sarcinile care le stau în 
față.

a veniturilor bănești ne-a dat 
putința să ridicăm o serie de 
noi construcții gospodărești ți 
social-ciillurale. La realizările 
noastre in construcții a contri
buit și faptul că alături de spri
jinul prețios acordat de stat 
prin credite și materiale am fo
losit resursele și posibilitățile 
locale și munca voiuntrră pe 
care au depus-o cu deosebită 
dragoste colectiviștii.

Cred că măsura, despre care 
a vorbit in expunerea sa tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la recenta plenară C.C., de a 
folosi creditele statului pentru 
cumpărări de animale și de a 
face construcții în gospodăriile 
agricole colective cu mijloa
cele proprii ale acestora este 
o măsură justă, corespun
zătoare intereselor și posi
bilităților noastre, ale colec
tiviștilor. folositoare tuturor oa
menilor muncii.

La noi în Păulești politica 
partidului nostru drag a prins 
rădăcini adînci. Prin muncr> lor 
harnică, colectiviștii își ridică 
continuu nivelul de trai

Astăzi satul nostru este elec
trificat. Aproape toți colectiviș
tii au aparate de radio, mobilă 
nouă, biciclete, avem cinemato
graf în szit, dispensar medical, 
școală de 7 ani, grădiniță de co
pii și majoritatea colectiviștilor 
și-au construit case noi, iar 
ceilalți șt le-au modernizat. Ca 
să fim demni de grija și spriji
nul pe crre partidul și guver
nul ni le acordă necontenit, noi 
căutăm să contribuim cît mai 
bine la aprovizionarea oameni
lor muncii de la orașe și a in
dustriei noastre socialiste cu 
produsele necesare. In acest roi 
am valorificat prin contracte și 
achiziții însemnate cantități de 
produse agricole și ne angajăm 
ca în anul viitor să sporim 
rceste cantități contribuind ast
fel și mai mult la întărirea sta
tului nostru.

încrezători în politica justă a 
partidului, colectiviștii noștri se 
angajează să-și sporească efor
turile în lupta pentru înfăptuirea 
mărețelor idei ale construirii so- 
ciallsmului în scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Romîna.

însemnate realizări au obți
nut și oamenii muncii din cir
cumscripția electorolă Bicaz, 
unde îmi desfășor activitate, de 
deputat.

Constructorii hidrocentralei 
„V. I. Lenin“-Bicaz au turnat 
peste plan la baraj 146.000 m.c. 
beton. Sînt orerte premisele ter
minării barajului în anul 1960.

Colectivul Fabricii de ciment 

Bicaz, unde lucrez, și-a depășit 
planul de producție cu 32.000 
tone ciment, realizind totodată 
economii de 8 milioane lei pes
te plan.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
o serie de probleme privitoare 
la sporirea eficienței investițiilor 
in lumina sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.M.R.

Pentru reducerea cheltuielilor 
de investiții și scurtarea terme
nelor de drre în funcțiune a 
întreprinderilor, a spus vorbito
rul, socot că trebuie evitate gre
șelile din proiectele executate în 
anii trecuți pentru fabrica de 
ciment „Bicaz“, fabricile de că
rămizi Roman și Piatra Neamț 
sau Combinatul de k' Borzești, 
unde o serie de utilaje și agre
gate, ce pot funcționa in bune 
condiții în aer liber, au fost 
amplasate in construcții costisi
toare. Ministerele împreuna cu 
C.S.C.A.S. ar trebui să întoc
mească o listă a utilajelor și 
instalațiilor a căror amplasare 
in aer liber să fie obligatorie.

Subliniind că la stabilirea 
fluxului tehnologic, proiectanții 
trebuie să acorde c mai mare 
atenție justei folosiri a spațiului, 
vorbitorul a aratat că la Rafina, 
rin nr. 10 Onești distanțele mari 
între diferitele secții, nejustifi
cate din punct de vedere tehno
logic au scumpit costul con
strucției. Tot la Onești, fiecare 
din cele 4 unități au fost prevă
zute cu cute un atelier mecanic, 
in loc de a se construi un sin
gur atelier central de reparații.

In continuare, deputatul Sil
viu Opriș a criticat fap
tul că industria pune dispo
ziția constructorilor un sorti
ment încă redus de materiale, 
mai ales materiale ușoare și de 
finisaj variate, iar unii proiec- 
tanți ocolesc folosirea pe o sca
ră mai largă a materialelor noi 
și a metodelor industriale în 
construcții. Prefabricatele sint 
folosite cu mult sub posibilități. 
In timp ce la fabrica de prefa
bricate Roman, se folosea abia 
50 la sută din capacitatea de 
producție, la Rafinăria nr. 10 
Onești din aceeași regiune 
proiectantul a prevăzut ini
țial montarea conductelor pe 
stilpi metalici în loc de stîl.pi 
prefabricați. Prin folosirea tu-

Cuvîntul deputatului 
Vasile Vîlcu

(regiunea
Prevederile proiectului de bu

get privind finanțarea agricultu
rii — a spus vorbitorul — vor 
constitui un ajutor deosebit de 
prețios pentru regiunea Constan
ța care în ultimii ani, datorită 
sprijinului permanent primit din 
partea partidului și guvernului, 
a făcut pași mari pe calea so
cialismului. Marile realizări obți
nute în regiunea noastră se da- 
toresc conducerii înțelepte de 
către partid, muncii neobosite a 
oamenilor care au văzut că prin 
munca lor pot transforma pirloa- 
gele, bălțile și mlaștinile în o- 
goare roditoare ale căror praduc- 
ții cresc an de an.

Un prim factor care a contri
buit la creșterea producției a- 
gricole la hectar a fost meca
nizarea pe scară tot mai largă 
a lucrărilor agricole. In pre
zent în gospodăriile agricole de 
stat din regiunea Constanța la 
cultura păioaselor, lucrările de 
arat, însămînțat și recoltat sînt 
complet mecanizate. In gospo
dăriile colective aratul și însă- 
mi.nțatul se execută în propor
ție de 90 la sută cu mijloace 
mecanizate.

Un aport însemnat l-a adus 
de asemenea folosirea agroteh
nicii înaintate. Ca rezultat, anul 
acesta — un an secetos pentru 
ținutul dobrogean — au fost ob
ținute producții d^4—5 ori mai 
mari ca cele din timpul regi
mului burghezo-moșieresc. Re
zultate deosebit de evidente au 
fost obținute pe loturile experi
mentale. Gospodăriile agricole 
colective Tortomanu și Făcăe- 
ni, de pildă, au obținut de pe 
u>n asemenea lot irigat peste 
13.000 kg porumb boabe ia 
hectar, iar cele din Negureni 
și Saraiu în jurul a 12.000 kg 
porumb boabe la hectar. Ase
menea producții au fost obținu
te și la alte culturi, de pildă 
112.500 kg sfeclă de zahăr la 
hectar în gospodăria colectivă 
Baia, sau 7.866 kg floarea soa
relui la hectar la gospodăria 
colectivă Hîrșova. Pe baza po
sibilităților de care dispunem, 
ne propunem ca în anul 1960 să 
realizăm producții mai mari. Ne 
propunem să realizăm pe regiune 
pe fiecare tractor convențional 
în medie 480 hantri la un preț 
de cost de 68—70 lei.

Vorbind în continuare despre 
dezvoltarea șeptelului, deputatul 
V.Vîicu a arătat că în ultimii 
doi an) efectivele de animale 
din gospodăriile colective din 
regiunea Constanța au înregis
trat creșteri însemnate : la vaci 
de 3,6 ori, la porcine de peste 
patru ori, la ovine de peste 
două ori, iar la păsări de șase 
ori.

Deși numărul de animale a 
crescut simțitor — a adăugat 
vorbitorul — considerăm ca o 
lipsă serioasă a noastră faptul 
că nu am reușit să îndeplinim 
sarcinile reieșite din Consfătui
rea de la Constanța, în ce pri
vește numărul de animale la 
suta de hectare. în anul viitof 
numărul vacilor va crește cu 
încă 17.000, al scroafelor cu cel 
puțin 7000, iar al oilor cu 
220.000. După ce a arătat că pen
tru dezvoltarea șeptelului regiu
nea Constanța va primi din ppr- 
tea statului un ajutor de peste 

burilor de asbociment pe o 
scară mai largă, s-ar putea 
economisi anurl cel puțin 15.000 
tone conducte din material fe
ros. In mică măsură sînt încă 
folosite in construcții cărămizi
le aparente și cu goluri, ipso
sul, varul, plăcile de sticlă ar
mate și ondulate, tuburile de 
presiune și plăcile mari de asbo
ciment șî alte materiale. Subli
niind că în industria cimentului 
ru fost obținute succese impor
tante, deputatul Silviu Opriș a 
cerut Departamentului Construc
țiilor și Industriei Materialelor 
de construcții să introducă în 
toate fabricile de ciment un șir 
de metode noi, ceea ce ar putea 
aduce economii anurle de cel 
puțin 10 milioane lei.

Arătînd că unele întreprinderi 
ale industriei locale produc • var 
la un preț de cost ridioatf vorbi
torul a cerut să fie folosită mai 
deplin capacitatea de producție a 
industriei republicane unde pre
țul de cost al varului este de 
3—4 ori mai mic.

Subliniind că în accelerarea 
ritmului de realizare a investiții
lor un rol important îl are du
rata de intocmire a proiectelor, 
precum și calitatea acestora, vor- 
bitorul a propus să se analizeze 
dacă organizarea actuală, depar- 
tamentală, a institutelor de pro
iectări nu este o frină in ridi
carea calității proiectelor, întru- 
cît fiecare institut în parte exe
cută o varietate mare de proiec
te. Ar fi indicat — a spus vor
bitorul — ca C.S.C.A.S., ministe- 
rele și C.S.P. să elaboreze nor. 
me limite atît pentru duratele 
ds întocmire a proiectelor cit și 
pentru cele de execuție.

In încheiere deputatul S. Opriș 
a spus: Cu prilejul discutării 
sarcinilor de plan în adunările 
din întreprinderi și de pe șantie- 
re, oamenii muncii din regiunea 
Bacău și-au exprimat hotărîrea 
de a îndeplini și depăși preve
derile planului de stat pe anul 
1960.

Proiectul de buget pe anul 
1960. expresie a politicii de pace 
și progres social promovată de 
partidul și guvernul nostru, asi
gură mijloacele financiare nece
sare îndeplinirii acestor sarcini, 
și de aceea îl votez cu toată în
crederea.

Constarea)
40 milioane lei, sub formă de 
credite, vorbitorul a subli
niat că gospodăriile colective 
vor contribui din fondurile pro
prii cu aproape 50 milioane lei.

In continuare, deputatul V. 
Vîlcu a arătat că in anul 1959, 
in regiunea Constanța au fost 
insilozate 563.142 tone furaje, 
dar această cantitate este insu
ficientă pentru nevoile regiunii. 
In anul 1960 în regiunea Con
stanța se vor cultiva cu porumb 
pentru siloz 50.000 hectare și se 
vor insiloza 1 milion tone.

In regiunea Constanța, ca 
și în celelalte regiuni ale țării, 
se acordă o atenție deosebită 
contrucțiilor zootehnice. In de
curs de 8 ani în cadrul gos
podăriilor colective au fost ridi
cate 2.100 construcții, iar în 
ultimii 2 ani circa 3.000 con
strucții. Prin folosirea pe scară 
mai largă a materialelor loca
le, s-a redus prețul de cost al 
acestor construcții cu 40—50 la 
sută. Totuși, în unele gospodării 
de stat și gospodării colective, 
costul adăpostului pe cap de 
animal este dublu față de dt 
ar trebui să fie în mod nor
mal.

Deputatul Vasile Vilcu a ară
tat în continuare că rezultatele 
obținute de colectiviști le-au 
permis să aloce an de an 
sume tot mai mari la fondul de 
bază. Dacă în anul 1957 fondul 
de bază al gospodăriilor colec
tive era de 168 milioane lei, în 
acest an, după calculele estima
tive, sînt perspective ca el să 
ajungă la 355 milioane lei.

Vorbitorul a arătat că în acest 
an G.A.C. au contribuit cu fon
duri proprii la realizarea a a- 
proape 50 la sută din volumul 
investițiilor, folosind acumulă
rile bănești în special pentru 
cumpărări de animale de rasă. 
Ca urmare a dezvoltării G.A.G., 
a crescut aportul lor la formarea 
fondului centralizat al statului cu 
importante cantități de produse 
vegetale și animale.

Vorbitorul a criticat Ministerul 
Agriculturii, pe tov. ministru I. 
Cozma, ca șî Academia R.P. Ro
mâne care, deși sezisați, nu au 
luat măsuri eficiente pentru 
combaterea unor dăunători.

Referindu-se la o acțiune im
portantă în curs de desfășurare 
în regiune, aceea de îmbunătățiri 
funciare, deputatul V. Vilcu a 

' arătat că în ultimii 2 ani, prin 
lucrări de hidroameliorații și des. 
țțleniri, au fost redate în 
arcuitul agricol sau a fost 
mărită productivitatea unor tere
nuri în suprafață de peste 46.000 
ha, s-au făcut lucrări de irigații 
pe circa 20.000 ha etc. Gospo
dăriile de stat și gospodăriile 
colective vor iriga în anul viitor 
incă 13.000 ha.

Ne angajăm să continuăm cu 
și mai mult avînt lucrările de 
hidroameliorații, să continuăm 
lucrările de desecare din incin
tele indiguite unde vom executa 
prin muncă patriotică un volum 
de 700.000 mc terasamente. Gos
podăriile colective vor participa 
și în continuare la lucrările de 
hidroameliorații atît cu muncă 
patriotică cit -și cu fonduri.

Deputatul V. Vîlcu a vorbit 
apoi despre desfășurarea acțiunii 
de modernizare a drumurilor în 

regiune. Pină în prezent peste 
60.000 de colectiviști au partici
pat cu entuziasm la această , ac
țiune, realizind o economie la 
bugetul statului de 16.800.000 lei.

In incheiere deputatul V. Vilcu

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Stoian

(regiunea Stalin)
In Uzinele de tractoare „Ernst 

Thälmann" din Orașul Stalin, 
unde muncesc și îmi desfășor ac
tivitatea obștească de deputat, 
s-au obținut in acest an succese 
Importante. Ca urmare a muncii 
însuflețite depuse de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei, 
sub conducerea organizației de 
partid, au fost obținuți indici 
inalți de creștere a producției, și 
productivității muncii și de redu
cere a prețului de cost, realizîn- 

. du-se o producție marfă de 11.000 
tractoare, cu 2.000 mai mult decit 
prevedea planul inițial de stat pe 
1959 și cu 4.000 mai mult decît 
în 1958. Constructorii de trac
toare acordă o atenție deosebită 
îmbunătățirii calității tractoare
lor, continuei lor perfecționări 
pentru a ține astfel pasul ou dez
voltarea tehnicii mondiale.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la rezultatele importante 
obținute în urma măsurilor lua
te pentru aplicarea hotăririi par. 
tidului șj guvernului privind ri
dicarea rolului maiștrilor în pro
ducție. Astfel s-a trecut la pre
luarea de către maiștri a unor 
atribuțiuni îndeplinite pînă acum 
de controlorii de calitate și de 
normatori, ceea ce a dus la re- 
zolvarea mai operativă a unor 
probleme de producție și în ace
iași timp se realizează și o eco
nomie anuală la fondul de sala
rii de peste 500.000 lei prin re
ducerea numărului de controlori 
și normatori, care sint astăzi fo
losiți în alte sectoare produc, 
tive.

Râspunzind cu entuziasm che
mării partidului, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei 
și-au depășit angajamentele, 
realizind pînă în prezent eco-

Cuvîntul deputatei 
Larisa Maieu

(orașul București)
După ce a arătat că bugetul 

prezentat Marii Adunări Națio
nale este corespunzător nevoilor 
dezvoltării economiei naționale, 
deputata Larisa Maieu a subli
niat necesitatea punerii in va
loare a noi rezerve interne ale 
producției.

In ramură textilă în care lu
crez — a spus vorbitoarea — 
buna funcționare a mașinilor 
joacă un rol hotăritor în obține
rea unei producții sporite și de 
calitate. Din îndemnul comuniș
tilor, textiliștii de la „Industria 
Bumbacului“ au lansat inițiativa 
de folosire intensivă a capacității 
utilajului. Exemplul lor s-a 
transformat într-o mișcare largă, 
care a cuprins întreaga ramura 
textilă. Astăzi producem în 8 
ore cu 5 m. mai mult la fiecare 
război de bumbac și cu 6 kg 
fire tnai mult pe fiecare mașina 
de filat

Cu toate acestea mai există 
încă întreprinderi unde indicele 
de utilizare este sub nivelul me
diu.

Arătînd că reducerea consumu
lui specific reprezintă o mare 
sursă de economii, vorbitoarea a 
spus că economisindu-se numai 
cîte un singur gram la fiecare 
m.p. de țesături de bumbac, se 
pot obține economii în valoare 
de circa 5.000.000 lei. La folosi
rea în mod rațional a materiilor 
prime ajută și stabilirea judi
cioasă a standardelor care 
trebuie revizuite și îmbună
tățite. Economii se pot obține 
dacă industria nu ar primi unele 
cantități de lînă cu un procent 
mare de seaeți, turițe și alte im
purități. în afară de faptul că 
plătim acești „ciulini ai Bărăga
nului“ ei ne aduc mari neajun
suri în desfășurarea procesului 
tehnologic.

Comenzile de mică serie pe 
care industria este obligată une
ori să le execute duc la stațio
nări repetate ale mașinilor, la 
pierderi de materii prime și la 
cheltuieli inutile. înlăturarea a- 
cestei deficiențe nu trebuie să 
ducă nicidecum la resfringerea

Cuvîntul deputatului 
Petru Cartea
(regiunea

Una din bogățiile cele mai 
importante ale regiunii Suceava 
— a spus vorbitorul — o repre
zintă economia forestieră, care 
constituie 45 la sută din totalul 
producției globale industriale a 
regiunii. Valorificarea masei 
lemnoase în scopuri industriale 
se îmbunătățește de la an la an. 
Anul acesta s-a realizat cu 
85.000 mc mai mult lemn de 
lucru în comparație cu anul 
1958. Pentru anul viitor este pre. 
văzută o creștere a procentului 
lemnului de lucru pinâ la 83 la 
sută din masa totală doborită. 
Anul acesta, muncitorii din 
întreprinderile aparținind Mi
nisterului Economiei Forestiere 
din regiunea Suceava, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au dat 14 milioane lei 
economii peste plan, realizind un 
beneficiu total de 36,5 milioane 
lei.

Vorbitorul a arătat că mun
citorii forestieri din această re

fl informat Marea Adunare Na» 
țională că numai din calculele 
făcute pînă acum, oamenii mun
cii din regiunea Constanța vor 
realiza în 1960 economii peste 
plan de cel puțin 100.000.000 lei.

nomii peste plan în valoare de 
20.055.000 lei, O parte din a- 
ceste economii au fost obținute 
prin reducerea rebuturilor cu 
peste 30 la sută față de media 
anului anterior. Folosind divert 
metode și inițiative, s-a reușit sa 
se reducă consumul de metal, , 
obținîndu-se o economie de peste 
2.300 tone metal din care se poa
te construi un număr de circa 
700 tractoare,

.Vorbitorul a arătat că consu
mul de metal ar putea fi redus 
și mai mult dacă s-ar înlătura 
lipsurile în aprovizionare oare 
determină folosirea de materiale 
supradimensionate și a cerut ca 
Ministerul Industriei Grele și 
Comitetul de Stat al Planificării 
să ia toate măsurile pentru re
zolvarea acestei probleme.

In continuare, deputatul 
Gheorghe Stoian a citat exem
ple care arată că succesele 
obținute în producție s-au 
răsfrînt favorabil asupra îm
bunătățirii condițiilor de mun
ca și de trai ale colectivului uzi
nei. De pildă, numai în cursul 
acestui an, ca urmare a comple
xului de măsuri elaborate <je 
partid și guvern, salariul mte 
diu al muncitorilor a crescut de 
la 903 lei la 1.025 lei.

însuflețiți de hotărîrile Ple
narei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie «,c. constructorii 
de tractoare au analizat posibili
tățile întreprinderii, și au sta
bilit că există numeroase re
zerve interne ci re permit ca 
planul pe 1960 să fie nu nu
mai îndeplinit ci și depășit. Vor
bitorul a comunicat hotărirea 
colectivului uzinelor de a reali
za in anul 1960 o producție de 
16.000 tractoare.

numărului de sortimente, ci la o 
mai bună repartizare a sortimen
telor intre întreprinderi.

Produsele noastre textile, mai 
ales în ultimii ani, se bucură de 
aprecierea consumatorilor. Numai 
în acest an gaina de produse s-a 
îmbunătățit cu peste, 570 de noi 
țesături în aproximativ 11.600 
desene și culori, cu 278 modele 
noi de tricotaje și 540 modele 
noi de confecții. Cu toate aceste 
realizări, se acordă incă puțină 
atenție calității stofelor de lînă, 
a ciorapilor pentru femei; la ar
ticolele pentru copii între îl și 
15 ani lipsește varietatea de mo
dele ; de cîțiva ani de zile se gă
sesc pe piață aceleași sortimente 
de fulare pentru bărbați; se pro
duc în cantități insuficiente tri
cotaje de bumbac plușate, 
bascuri, milaneze tricotate și alte 
produse.

Grija pentru calitatea și pen
tru aspectul exterior al produse
lor trebuie să înceapă odată cu 
producerea mărfurilor și trebuie 
să continue pînă la cumpărarea 
lor de către consumatori. Vorbi
toarea a criticat Ministerul In
dustriei Bunurilor de (Sonsum și 
Ministerul Comerțului pentru in
suficienta preocupare față de 
modul cum sînt transportate 
unele mărfuri, de pildă, confec
țiile, de la fabrici la magazine.

In anul acesta s-a trecut la o 
producție mai largă din fire și 
fibre sintetice indigene.

Experiența dobîndită în ultim 
2—3 ani ne dă încrederea ca 
noile sortimente în care vor fi 
folosite in 1960 fibrele sintetice 
vor fi realizate la un nivel teh
nic corespunzător și vor satis
face cerințele consumatorilor.

Mă angajez, a spus în inohe- 
iere deputata Larisa Maieu, să 
folosesc toate cunoștințele mele, 
să lucrez neobosit im circumscrip
ția mea electorală pentru a putea 
ca după un an să auzim de la a- 
ceastă tribună că cifrele prezen
tate astăzi în Proiectul de Buget 
pe anul 1960 au fost îndeplinite 
și depășite.

Suceava)
giune vor realiza anul viitor, 
prin reducerea prețului de cos‘ 
noi economii.

Pentru realizarea acestor sar
cini consider că este necesar să 
se extindă într-o proporție mai 
mare mecanizarea fazelor grele 
care consumă un volum mare 
de muncă, în special la exploa
tările forestiere.

In sectorul economiei fores
tiere există încă mari rezerve 
nefolosite în ceea ce privește 
valorificarea deșeurilor din ex
ploatarea lemnului. Pentru pu
nerea lor în valoare este nece
sar ca Ministerul Economiei Fo. 
Testiere și C.S.P. să se ocupe 
mai intens de dotarea sectorului 
cu mașini care să transforme 
aceste deșeuri in fibre, obținjnd 
astfel placi fibrolemnoase și a- 
glomerate. Vorbitorul s-a refe
rit în continuare la numeroasele 
unități industriale care au in.

(Continuare în pag. 3-a)
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trat in funcțiune în regiunea 
Suceava in anii puterii populare 
și la importantele construcții 
care sînt în curs de executare, 
subliniind însemnătatea creșterii 
fondurilor de investiții acordate 
regiunii în 1960.

Cu toate că în cursul anului 
1959 — a spus vorbitorul — am 
înregistrat unele succese, planul 
de investiții pe regiune n-a fost 
in întregime îndeplinit din 
cauza slabei activități desfășu. 
rate de Trustul regional de con
strucții, nepredării la timp a do
cumentației tehnice, lipsei unor 
materiale de construcții-

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati, 
zare n-a sprijinit în suficientă 
măsură Institutul regional de 
proiectări. Problema sistemati
zării orașului Suceava este una 
din problemele principale care

Cuvintul deputatului 
Trofin Bumbas

(regiunea Stalin)
Proiectul de buget pe anul 

1960, a spus vorbitorul, exprimă 
întrutotul politica justă a parti
dului și guvernului nostru de 
construire a socialismului în Re
publica Populară Rorriînă.

Succesele importante obținute 
de oamenii muncii din țara 
noastră în cursul acestui an sînt 
mărturie a elanului cu care ei 
au luptat pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului. 
Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii Combinatului chimic „Karl 
Marx“ din Tîrnăveni, unde lu
crez și eu ca maistru, au înde
plinit planul pe acest an. Pînă 
fa sfârșitul anului vom da peste 
planul anual produse în valoare 
de circa 5.600.000 lei. Prețul de 
cost a fost redus cu 5,3 la sută.

O contribuție de seamă la ob
ținerea acestor rezultate a avut-o 
organizarea mai bună a consfă
tuirilor de producție și întrecerea 
socialistă, care s-a desfășurat pe 
obiective concrete.

Vorbitorul a arătat că în ca- 
drul combinatului mai există 
unele lipsuri care au efecte nega
tive asupra volumului producției, 
calității și prețului de cost: s-au 
produs plăci de faianță de ca
litate inferioară, unele materii 
prime au fost depozitate în con
diții care au provocat degradarea 
lor, consumurile specifice la acid 
clorhidric, minereu de crom, ben
zen sînt încă prea mari.

Pe de altă parte, prin livrarea 
de v.ar necorespunzător calitativ 
de către fabrica „Victoria So
cialistă“—Turda și de mangal 
cu umiditate ridicată de către

Cuvintul deputatului 
Martin Isac

(regiunea Timișoara)
Oamenii muncii din întreprin

derile regiunii Timișoara — a 
spus vorbitorul — a.u dat patriei 
peste plan însemnate cantități 
de metal, minereu de fier, țesă
turi de bumbac și lină, zahăr și 
multe alte produse și au reali
zat numai în primele 10 luni 
economii la prețul de cost de 
peste 180 milioane lei.

După ce a arătat că în acest 
an au crescut indicii de utiliza
re în oțelăriile din regiune, vor
bitorul a spus : dacă Ministerul 
Industriei Grele ar fi asigurat 
cantitățile necesare de fier ve
chi, utilajul pentru balotarea 
fierului vechi, aparatajul auto
mat de reglare a regimului ter
mic, și ar fi intervenit în apro
vizionarea cu utilaje de turnare 
și în eliberarea halei de pregă
tire, oțelăriile din regiunea noa
stră ar fi putut da o producție 
de oțel cu peste 10.000 tone 
mai mare. Deși tovarășul Carol 
Loncear a fost de mai multe 
ori la Reșița și cunoștea bine 
aceste probleme, totuși nu a in
tervenit energic și operativ pen
tru înlăturarea acestor neajun
suri.

Oțelarii noștri vor trebui Să 
dea în anul viitor cu 42 la sută 
mai mult oțel, iar constructorii 
de mașini cu 33 al sută mai 
multe mașini ca în acest an. A- 
ceasta cere organelor de partid 
și economice din regiune să de
pună eforturi susținute pentru 
mobilizarea tuturor forțelor și 
rezervelor în scopul îndeplinirii 
și depășirii acestor sarcini.

Ocupîndu-se de sursele impor
tante de economii, vorbitorul 
s-a referit, între altele, la redu
cerea greutății mașinilor, insta
lațiilor și construcțiilor. în a- 
ceastă direcție colectivele între
prinderilor din regiunea Timi
șoara au făcut experimentări 
valoroase, dar ele nu au găsit 
suficientă înțelegere și sprijin 
din partea ministerelor Indus
triei Grele, Transporturilor și 
Telec om uni ca ți i lor, I n d u s triei
Petrolului și Chimiei. Astfel, de 
II luni circulă 3 vagoane con
struite din oțeluri superioare care 
au parcurs peste 10.000 de km. 
dar Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor nu s-a pro
nunțat încă asupra comportării 
lor. Introducerea în fabricație a 
unor asemenea vagoane ar de
termina economisirea a 409 torte 
metal anual.

In continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de problema cooperării 
și specializării întreprinderilor, 
de necesitatea folosirii cu ma
ximum de eficiență a fondurilor 
■irculante ale întreprinderilor și 

ne preocupă în momentul de 
față. Totuși C-S.C.A-S. nu a 
terminat pînă în prezent schița 
de sistematizare.

Regiunea Suceava este o re
giune importantă din punct de 
vedere al bogățiilor subsolului.

Vorbitorul a propus ca în re
giune să ia ființă o întreprindere 
care să coordoneze întreaga ac
tivitate de cercetări geologice, 
întrucât acum în această regiune 
activează în întreprinderi carea- 
parțin de patru organizații cen
trale, ceea ce duce la dispersa- 
rea fondurilor materiale și bă
nești, precum și a cadrelor.

In încheiere vorbitorul și.a ex
primat convingerea că prevede
rile bugetului de stat pe 1960 
asigură mijloacele financiare 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a economiei noastre socia
liste și ridicarea continuă a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

unitățile Ministerului Economiei 
Forestiere, combinatul a avut de 
suferit pierderi.

Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei, organul nostru tute
lar, fără să facă o analiză temei
nica ne-a repartizat cantități 
insuficiente de acid sulfuric și 
clor lichid, deși el este acela 
care dirijează aceste produse. Din 
această cauză unele secții au lu
crat ștab capacitățile de produc
ție, reducând astfel posibilitățile 
noastre de a da peste plan sulfat 
de aluminiu și insecticide oloru- 
rate cerute de industrie și agri
cultură.
. Subliniind importanța hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la ridica
rea rolului maistrului în produc
ție, vorbitorul a arătat că, în 
urma măsurilor luate pentru rea, 
lizarea prevederilor acestei ho- 
tărîri, în prezent majoritatea 
maiștrilor din întreprinderea 
„Karl Marx“ exercită conducerea 
întregului proces de producție la 
locul da muncă încredințat, se 
ocupă cu mai multă competență 
de repartizarea judicioasă a for
ței de muncă, de introducerea 
tehnologiei avansate și perfecțio
narea producției.

Dezbătînd în adunările de par, 
tid și în consfătuirile de produc
ție sarcinile de producție sporite 
ce ne revin în anul viitor, a spus 
în încheiere vorbitorul, noi ne-arn 
angajat să le îndeplinim și să le 
depășim la toți indicii, dind tot
odată beneficii peste plan la bu
getul pe anul 1960, buget al 
păcii și socialismului.

de însemnătatea lichidării stocu
rilor supranormative. Este ne
cesar, a spus vorbitorul, ca pe 
lîngă eforturile locale ministere
le și organele centrale să acțio
neze mai energic, mai operativ, 
pentru lichidarea cauzelor care 
generează aprovizionarea supra- 
normativă.

Considerăm necesar să se stu
dieze mai temeinic lansarea în 
producție a unor prototipuri. In 
majoritatea cazurilor prototipu
rile se suportă din fondurile 
producției curente, iar apoi nu 
se introduc în fabricația de se
rie. Din această cauză cheltuie
lile de însușire nu pot fi amorti
zate și grevează mijloacele cir
culante ale întreprinderilor. 
Este de asemenea nevoie să se 
stabilească un regim mai flexi
bil privind renunțarea de către 
întreprinderi la repartiții și să 
fie înlăturată practica unor 
ministere de a impune întreprin- 
derilor să se aprovizioneze cu 
produse ce nu le sînt necesare.

Un rol deosebit în ridicarea 
nivelului tehnic al producției îl 
are cercetarea științifică. dome, 
niu în care și in regiunea noa
stră s-au alocat importante sume 
și s-au obținut și unele rezul
tate.

îndeplinirea sarcinilor cres
cânde, puse de partid, cere ca 
cercetarea științifică să sprijine 
mai intens rezolvarea probleme
lor pe oare le ridică dezvoltarea 
Construcțiilor de mașini și mo
toare. Trebuie să subliniem că 
pînă în prezent cercetarea știin
țifică a ajutat prea puțin între
prinderile de acest fel din re
giunea ■ Timișoara.

La fel, în ridicarea nivelului 
tehnic al producției, un rcJ im
portant îl au cadrele de munci 
tori cu o bună calificare. Rezul
tatele obținute în această privin
ță în regiunea noastră puteau 
fi și mai bune dacă ar fi fost 
lichidate o serie de neajunsuri ce 
mai există în instruirea practi
că a elevilor, în controlul și în
drumarea procesului de învăță- 
mint, în asigurarea acestuia cu 
materiale didactice. In anul șco
lar 1958—1959, Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, Ministerul 
Industriei Grele și alte ministere 
au controlat foarte slab școlile 
profesionale din regiunea noa
stră. Nici pînă în prezent n-au 
fost asigurate unele manuale.

In momenhil de față, a spus 
în încheiere vorbitorul, oamehii 
muncii din regiunea noastră dez 
bat într-o atmosferă de entuziasm 
patriotic sarcinile de plan pc 
anul 1960, angajîndu-se să înde
plinească și să dcj^âșeasta pțaaul.

Cuvintul deputatului 
Ioan Moza

(regiunea Hunedoara)

fost

Ca mediic, sânt mândru că ac
tivez într-un stat socialist, în 
care grija față de om reprezintă 
o preocupare de bază pentru 
partid și guvern, unde nouă, 
cadrelor medico-sanitare, ni s au 
creat condiții de lucru excepțio
nal de bune.

Prin sporirea an de an a 
fondurilor alocate pentru ocroti
rea sănătății, concomitent cu ri
dicarea generală a nivelului de 
trai, s-a dezvoltat considerabil 
baza materială a rețelei unități
lor sanitare din țara noastră, 
obținîndu-se o remarcabila îmbu
nătățire a stării de sănătate a 
populației. Aceasta se oglindește 
elocvent prin creșterea duratei 
medii de viață, care a ajuns in 
prezent la 63 ani, în scăderea 
simțitoare a mortalității gene
rale, care situează țara noas
tră printre țările cele mai avan
sate, cît și în scăderea an de 
an a mortalității infantile.

De mare însemnătate a 
hotărîrea luată de plenara C.C. 
al P.M.R. din iulie a.c. prin care 
s-au adus serioase îmbunătățiri și 
sistemului de pensii. In regiunea 
noastră pensiile au crescut in 
medie cu 70 la sută, sporul fiind 
mult mai ridicat in centrele 
muncitorești carbonifere și side
rurgice.

Pensionarii și familiile lot din 
regiunea Hunedoara m-au însăr- 
cinat să aduc de la această 
înaltă tribună cele mai calde și 
profunde mulțumiri conduceri! 
partidului si statului nostru pen
tru grija deosebită pe care le-o 
poartă.

Ca urmare a grijii partidului 
și guvernului, in ultimii ani ca
litatea asistenței medicale din 
regiunea noastră ca și din în
treaga țară s-a îmbunătățit sim
țitor. Asistența medicală din me
diul rural a fost consolidată și 
lărgită prin repartizarea de nu
meroase cadre medicale. O bună 
parte din circumscripțiile rurale 
au fost dotate în acest an cu 
aparatură medicală și mobilie
rul necesar.

In comuna Lunca Cernii din 
raionul Hațeg, care face parte 
din circumscripția în care sînt 
eu deputat, după anul .1944 cind 
a apărut primul medic locuitorii 
l-au întâmpinat cu teamă, ba 
unii ch'ar s-au ascuns.

Azi, în comună există un dis
pensar modern construit în ul
timii ani și o casă de naștere 
dotate cu aparatura medicală

In

în regiu- 
pr ivește 

și social-

Cuvintul deputatului 
Gheorghe Stan 

(regiunea
regiunea Ploești planul

de investiții pe anul 1'959 
a însumat peste 1,144 miliarde 
lei, din care fondul destinat pen- 
tru construcții de locuințe și 
obiective cu caracter social-cul
tura! depășește suma de 70 mi
lioane lei.

Anul acesta au fost terminate 
și date în folosință în regiunea 
noastră numeroase obiective in
dustriale și construcții social
culturale, iar altele sînt în pli
nă construcție.

De asemenea în acest an a 
început construcția urmi număr 
de peste 1300 apartamente ; și 
au fost date in folosință pînă în 
prezent peste 970 apartamente. 
Costui mediu al urmi apartament 
cu două camere și dependințe a 
fost sub 37.000 lei.

Realizările obținute 
nea noastră în ce 
dezvoltarea economică 
culturală în 1959 ar fi putut să 
fie mai mari, dacă la munca 
noastră n-ar fi existat unele lip
suri. De pildă, o serie de. lu
crări n-au fost începute la ter
menul planificat, iar altele 
suferit întârzieri pe parcurs da
torită lipsei de documentație, 
sau unor documentații neco- 
respunzătoare. La Țesăteria de 
in și oinepă-Păulești, de exem
plu, Institutul de Proiectări al 
Industriei Bunurilor de Consum 
a refăcut de două ori proiectele 
în timpul execuției. O serie de 
deficiențe în elaborarea la timp 
a proiectelor de locuințe au exis
tat și există și la Institutul re
gional de proiectări. Această si
tuație se datorește în bună mă
sură și Comitetului Executiv al 
Sfatului popular regional care 
nu a reușit să îmbunătățească 
activitatea acestui institut și nici

au

Un grup de depistați discuti nd Intr-una din pauzele lucrărilor sesiunii.

me- 
sani- 

a 
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necesară, deservite de doi 
dici și personalul mediu 
tar. Numărul îmbolnăvirilor 
scăzut considerabil, sifilisul 
tuberculoza nu mai fac ravagii 
în rândul populației, iar durata 
medie a vieții cetățenilor a cres
cut.

Pentru regiunea Hunedoara, 
suma alocată în proiectul de 
buget pentru ocrotirea sănătății 
depășește 100 milioane lei, fiind 
cu 8 milioane lei mai mare de- 
cît în acest an, în afara sume
lor acordate pentru construcții 
de noi unități sanitare.

Referindu-se în continuare la 
unele neajunsuri în utilizarea 
fondurilor alocate de stat, pen. 
tru ocrotirea sănătății populației, 
vorbitorul a arătat că Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
și sfaturile populare nu s-au 
străduit să găsească mijloacele 
cele mai eficace pentru folosirea 
cît mai judicioasă a fondurilor 
repartizate, în vederea obținerii 
unui randament maxim, admițînd 
să se facă cheltuieli inutile, care 
au dus, în unele cazuri, la risipă.

Din cauza unor examinări su
perficiale la circumscripții sani
tare sau la policlinici sînt inter, 
nați în spitale bolnavi cu cazuri 
ușoare care ar putea fi tratați 
ambulator în bune condiții,
și care ocupă locurile necesare
altor bolnavi. De
datorită faptului că 
policlinici se fac
incomplete și nu se
menele de laborator 
logice necesare pentru bolnavii 
ce urmează să fie internați, se 
prelungește inutil cu cel puțin, 2 
zile pentru fiecare bolnav durata 
medie de spitalizare.

Ar fi bine ca tov. ministru al 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
să ia măsuri mai energice pentru 
înlăturarea acestor deficiențe.

Consider de asemenea că pro
blema acoperirii ou prioritate a 
centrelor muncitorești cu cadre 
medicale necesare trebuie să con
stituie o preocupare urgentă a 
conducerii Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, a tova
rășului ministru Voinea Mari
nescu.

Vom depune toate eforturile, a 
spus în încheiere vorbitorul, pen
tru mobilizarea cetățenilor și an
trenarea tuturor cadrelor medico- 
sanitare la munca de 
țire continuă a stării 
tate a populației, cu folosirea 
cît mai chibzuită a ' ‘ "
alocate in bugetul statului.

asemenea, 
în unele 
examinări 
fac exa. 

și radio-

îmbunată- 
de sănă-

fondurilor

Ploești)
să-l încadreze cu elementele cele 
mai calîficdte.

Pentru întârzierea întocmirii și 
predării unor documentații pri
vind construcțiile de școli poartă 
răspunderea și Ministerul învă
țământului și Culturii care a 
tergiversat luni de zile elaborarea 
de noi proiecte tip.

Pe șantierele de construcții nu 
a fost încă lichidat consumul 
nejustificat de mare de cheres
tea, fier beton, ciment, și altele, 
fapt ce contribuie la creșterea 
prețului de cost pe apartament.

Trebuie spus că sfaturile 
populare regional și raional nu 
au luat măsuri energice pentru 
aprovizionarea șantierelor cu 
materiale de construcții care 
se puteau procura pe plan local 
ca: nisip, balast, pietriș, var 
etc. ceea ce a dus la ridicarea 
prețului de cost și la întîrzierea 
execuției unor lucrări.

Ocupîndu-se de problemele 
bunei aprovizionări a oamenilor 
muncii din regiunea Ploești, vor
bitorul a arătat că în compara
ție cu anul trecut s-au desfăcut 
cu 1.110 tone mai multă carne, 
cu 370 tone mai mult ulei co
mestibil, mai multe confecții, 
mobilă, biciclete, televizoare etc.

Cu toate că nivelul cheltuieli
lor de circulație a scăzut com
parativ cu anii precedenți, sar
cina planificată pe anul 1959 
nu a fost îndeplinită.

Deși planul valoric al desface, 
rii de mărfuri în regiune este la 
nivelul capacității de cumpărare a 
populației, fondul de mărfuri nu 
cuprinde, în cantități suficiente, 
unele sortimente cerute de Con
sumatori.

Unitățile comerțulur din regiu
nea noastră au primit repartiții 
de mărfuri produse de industria 
locală din alte regiuni, cn toate 

că aceleași mărfuri se găseau 
din abundență în regiune. De 
exemplu O-.C.L.-Produse Indus
triale Ploești a primit de la Mi
nisterul Comerțului cu repartiție 
o cantitate de 940 tone ipsos de 
la Turda, deși industria locală 
fabrică ipsos în orașul Ploești.

In 1960, prin bugetul de stat, 
unitățile comerciale vor fi do
tate cu un număr important de 
utilaje 
ceasta

și aparate frigorifere. A- 
va ridica nivelul de de-

Cuvintul deputatului 
Adochîtei

Suceava)
Astăzi s-au schimbat multe 

lucruri. Sectorul zootehnic, ca 
și toate celelalte sectoare, este 
rentabil. Se prevede ca anul a- 
cesta beneficiile provenite din 
creșterea animalelor să fie de 
peste 500.000 lei.

In anul 1958 noi am obținut 
de la fiecare vacă furajată o 
producție medie de 
lapte, iar anul acesta 
litri.

Brigada pe care o 
obținut de la fiecare 

■ 120 vaci cîte 4.019 litri, reali- 
zînd peste plan 54.000 litri lap
te. Anul acesta am livrat statu
lui 196 tone carne și 6.334 hec
tolitri lapte, iar pe suta de hec
tare teren agricol am realizat ; 
anul acesta 314 hectolitri lapte 
și 10 tone carne.

La obținerea acestor rezultate ■ 
a contribuit mult și introduce
rea în rația animalelor a po
rumbului siloz. Pentru perioada i 
pînă la primăvară am asigurat : 
crte 10 Tone porumb însilozat 
de fiecare vacă furajată.

Vorbitorul a arătat apoi că ' 
în ultimul timp- au fost ridicate 
grajduri cu materiale din resur
se locale care au costat pe ju
mătate față de cele construite 
cu 2—3 ani în urmă.

Pentru anul viitor vom pro
duce peste 40.000 kg porumb si
loz la hectar și vom asigura cel • 
puțin 15 tone siloz pentru fie- i 
care vacă furajată. Pentru a- 

_ ceasta noi am și luat unele mă- I 
" suri. Este însă necesar ca De- : 

partamentul Gospodăriilor, de 
Stat -să aibă în preocupările 
sale asigurarea gospodăriilor 
din nordul Moldovei cu săm’în- 
ță de porumb pentru siloz de 
înaltă productivitate și încerca
tă, nu așa cum s-a procedat pi
uă acum, cîrtd ni s-a trimis să
mânță cu slabă putere de ger
minație și productivitate mică. 
Anul viitor vom obține un be
neficiu de 1,9 milioane, sau 1000 
lei de fiecare hectar arabil.

Constantin
(regiunea

Ca unul ce muncesc în agri
cultură, la gospodăria agricolă 
de stat Coțușca, regiunea Su
ceava, am ascultat cu bucurie 
că în proiectul de buget se 
prevăd pentru agricultură inves
tiții însumînd 4,4 miliarde lei. 
Mă gîndesc totodată că sarci
na de mare răspundere și încre
dere pe care o am ca deputat 
în Marea Adunare Națională mă 
face nu numai să ascult sau să 
votez proiectul de buget, dar 
să muncesc și să ajut și pe to
varășii mei din G.A.S., din cir
cumscripția electorală, să mun
cească in așa fel incit fiecare 
oră de muncă, fiecare ban chel
tuit să ne aducă producții cît 
mai mari și mai ieftine.

Referindu-se apoi la munca 
pentru rentabilizarea gospodă
riei, vorbitorul a arătat că în 
urma consfătuirii de la Constan
ța, a hotărîrilor Plenarelor C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958 
și iulie 1959, colectivul în frunte 
cu comuniștii, și-a îmbunătățit 
activitatea.

Astfel, dacă în anii 1956 și 
1957 gospodăria noastră a avut 
pierderi, în 1958, ea a obținut 
un beneficiu de 186,000 lei. In 
1959, gospodăria noastră își va 
încheia activitatea cu un benefi- 

, ciu de peste un milion lei. în 
' anul trecut în regiunea noastră 

19 din cele 21 gospodării de 
stat au fost rentabile, iar anul 
acesta toate vor fi rentabile.

Anul acesta noi am obținut 
la hectar 2.057 kg grîu, 2.760 
kg porumb boabe, 31058 kg orz 
de toamnă. Kilogramul de gritt 
a costat amil acesta 0,47 lei, de 
orz de toatonă 0,44 lei, iar li
trul de lapte 1,07 lei.

Mulți ani în gospodăria noa
stră 'de 
era mic în raport cu suprafața, 
producția de carne și lapte de 
asemenea, costurile erau ridica
te și animalele „mâncau“ bene
ficiile obținute în sectorul vege
tal.

stat numărul animalelor

Cuvintul deputatului
Ludovic Csupor

(Regiunea Autonomă Maghiară)
Vorbitorul a subliniat că su

mele importante prevăzute în 
proiectul de buget pentru dezvol
tarea economiei naționale — 
dindu-se prioritate sectorului 
producător de mijloace de pro
ducție — oglindesc aplicarea 
liniei politice juste a partidului.

Din sumele alocate o pondere 
mare o au fondurile destinate 
dezvoltării sistematice a activi
tății geologice.

In ultimii ani s-a îmbunătățit 
simțitor activitatea de cercetare 
geologică în țara noastră, a 
crescut preocuparea departamen
telor pentru cunoașterea și pu
nerea in valoare a resurselor 
de gaz metan, cărbune, sare, 
minereuri complexe și rare, roci 
utile și ape minerale de care 
dispune și Regiunea Autonomă 
Maghiară. Subliniind rezultatele 
obținute, vorbitorul a arătat 
unele deficiențe ca : paralelismul 
în desfășurarea cercetărilor geo
logice de către diferite ministere 
și departamente, faptul că or
ganele locale nu an avut posi
bilitatea de a îndruma și atuta 
activitatea geologică.

Referindu-se apoi la impor
tanța valorificării superioare a 
masei lemnoase, deputatul Lu
dovic Csupor a arătat rezulta
tele pozitive obținute în regiune 
în îmbunătățirea indicilor de uti
lizare a lemnului de lucru. Tot
odată vorbitorul a arătat că prin 
valorificarea deșeurilor și a res
turilor de exploatare, în R.A.M. 
se realizează anual o economie 
de peste 6.500.000 lei. Vorbito
rul a criticat ministerul tutelar 
pentru faptul că nu a asigurat 
repartiția integrală a. unor can
tități de lemne pentru construcții 
rurale, ceea ce a făcut ca ele 
să fie folosite ca lemn de foc.

Vorbitorul, a atras atenția de
partamentelor de resort asupra 

servire și igienă și va reduce 
simțitor pierderile.

Din raportul prezentat reiese 
că proiectul de buget pe I960 
asigură finanțarea tuturor acțiu
nilor economice Șj social-cultu
rale din planul de dezvoltare a 
economiei naționale. Declar că 
voi vota cu toată încrederea pro
iectul de buget oare asigură creș
terea continuă a puterii econo
mice a patriei și a nivelului 
trai a.l poporului muncitor.

de

3.067 litri 
cite 3.500

conduc a 
din cele

unor cheltuieli inutile care

care

»e 
fac în confecționarea traverse
lor ca și asupra posibilității în
locuirii traverselor de fag cu 
traverse din beton.

Analizind posibilitățile
permit creșterea în continuare 
a producției și varietății de ti
puri de mobile, considerăm nece
sar ca la fabrica de mobile 
I.P.R.O.F.l.L. Tg. Mureș supra
fețele productive să fie mărite 
cu circa 600 mp, putîndu-se ob
ține prin aceasta o producție 
mai mare cu aproximativ 2.000 
garnituri. Lucrarea ar necesit^, o 
investiție de 500.000 lei care 
s-ar putea amortiza în 6 luni.

Totodată -mecanizarea opera
ției de lustruire a mobilei ar con
tribui nemijlocit la ridicarea 
producției cu aproximativ 1.500 
garnituri mobilă anual și la îm
bunătățirea calității ei-

Utilizarea maselor plastice la 
înseilarea pieselor de mobilă din 
plăci aglomerate este de mare 
actualitate și indicată atât din 
punct de vedere al reducerii ci
clului de fabricație, '---------
rii unei importante

■ materiale lemnoase 
te tocii.

O lipsă serioasă a organelor 
regionale de partid, a sfatului 
popular, ca și a conducerii în
treprinderilor regionale—a adău
gat vorbitorul — a fost că nu au 
luptat cu suficientă consecvență 
pentru rentabilizarea tuturor în
treprinderilor forestiere.

Deputatul Ludovic Csupor a 
vorbit apoi pe larg despre unele 
probleme privind dezvoltarea 

bazei

al economisi- 
cantități de 

cit și al es-

probleme privind 
șeptelului și asigurarea 
furajere in regiune.

După ce a subliniat succesele 
obținute, vorbitorul a arătat că 
numărul animalelor proprietatea 
obștească a gospodăriilor colec
tive nu a crescut încă în măsură 
suficientă față de posibilitățile 
existente. Cu ocazia discuțiilor 
purtate în consfătuirea cu crescă
torii de animale, tov. Korodi 
Gheza, președintele gospodăriei 
•colective din Tușnad-Sat, a de
monstrat pe bază de fapte și 
cifre concrete că creșterea ani
matelor din G.A.G. este mai ren
tabilă și asigură în consecință 
venituri mai mari țăranilor co
lectiviști decît cele pe care le 
obțin de la animalele proprietate 
personală. Totodată în numele 
colectiviștilor din G.A.G. Tușnad- 
Sat, el a chemat la întrecere 
toate gospodăriile colective din 
regiune, propunând ca obiectiv 
sporirea în 1960 a numărului de 
taurine proprietate obștească la 
100 ha. teren agricol.

Cu ocazia dezbaterii documen
telor Plenarei. C.C. al P.M.R. din 
3— 3 decembrie, a spus în în
cheiere vorbitorul — oamenii 
muncii romîni și aparținând mi
norităților naționale și-au expri
mat hotărîrea de a munci umăr 
la . umăr pentru realizarea și de
pășirea mărețelor sarcini ce izvo
răsc din planul și bugetul de stat 
pe 1960.

Luni dimineața, 900 de pio
nieri și elevi bucureșteni din 
școlile sportive au plecat să-și 
petreacă o parte din vacanța 
de iarnă în tabăra de schi pe 
care secția de învățămînt a Sfa
tului Popular al Capitalei și Co
mitetul orășenesc U.TM. Bucii 
rești o organizează în munții 
Bucegi. Ei vor fi fi cazați într-o 
serie de cabane printre care : 
Furnica, Schiori, Poiana Stalin. 
Piatra Arsă, Virfu cu Dor, Peș
tera, Babele, Caraiman și mun
tele Roșu.

Sub îndrumarea profesorilor, 
pionierii și elevii vor face timp

De ce a intrat 
Gheorghe Oiță 

în gospodăria colectivă
(Urmare din pag. l-a) 

mea ca un om care are din 
ce să trăiască în bunăstare și are 
cu ce să te omenească. Ba, i-a 
făcut fică-si și o casă nouă. 
Vreau să spun o casă mare și 
nouă. Cum de s au întâmplat cu 
el toate astea 1

Oiță nu stă prea departe de 
unchi-său. Sînt aproape vecini și 
cînd își aduc acasă bucatele se 
văd, se salută, sau se ajută în
tre ei.

Și iată că din nou veni vorba 
despre aceste care cu bucate 
despre care vorbim mereu cînd 
e să arătăm bogăția veniturilor 
colectiviștilor. N-avem ce face, 
e cel mai direct și mai 
vizibil argument. Oiță singur 
o spune : „Cînd culegeam
porumbul eu aduceam acasă în
tr-o căruță și știuleții și cocenii 
și dovlecii. IJnchiu-meu își adu
cea acasă avansurile și venitu
rile eu mai multe care. Și nu-mi 
prea venea la socoteală“.

Mai erau și alte lucruri care 
nu-i veneau lui Oiță la socoteală 
și-l făceau să stea seara în pat cu 
ochii ațintiți în tavan și să se 
giudească, să socotească...

Tinerii de seama lui, care 
munceau în gospodăria colectivă, 
erau și mai bine înibrăcați decît 
el, se înnoiau mereu cu cîte ceva, 
erau și mai mîndri și mai veseli. 
Și umblau toți împreună la cine
matograf, la căminul cultural se 
duceau mai des și stăteau toți 
grămadă și discutau întotdeauna 
ceva, erau preocupați, aveau ce 
vorbi.

îi auzeai spuniud că... „peste 
o săptămînă băgăm vitele în graj
durile noi. Atît mai trebuie, vă
ruit. Atunci o să putem face și 
furajarea vacilor, cum scrie la 
carte. începem să le dăm po
rumb siloz. Să vedem cu cît o să 
crească producția de lapte“.

Și de cîte ori aveau prilejul 
tinerii aceștia îl luau pe Oiță în 
mijlocul lor și-i vorbeau despre 
viața pe care o duc.

Oiță trăia totuși mai mult sin
gur. Adică trăia mai mult în fa
milia lui. Cu ceilalți tineri din 
sat ce putea vorbi ? Stăteau la 
cîte un colț de uliță și se uitau 
în sus : „Plouă sau nu plouă 
„Se face sau nu se face porum
bul

„Acolo“ era mai multă viață. 
Oiță înțelegea mereu mai limpe
de ce se petrece „acolo“. „Acolo“ 
oamenii își închegau un avut co
mun care creștea mereu și le a-

A încetat din viață artistul 
poporului Ion Maoolescu

Duminică 27 decembrie a înce
tat din viată, după o lungă și 
grea suferință, artistul poporului 
ton Manoleseu.

Născut la 2 martie 1881, în 
comuna Breaza, regiunea Ploești, 
Ion Manoleseu a activat, încă 
de pe băncile Conservatorului, 
în mișcarea noastră teatrală, de
butând in 1904 pe scena Teatru
lui Național din București. După 
absolvirea Conservatorului a fost 
nevoit să se angajeze în formații 
artistice de turneu, care colindați 
țara.

Angajat Ia Teatrul Național 
din 1908, Ion Manoleseu s-a afir
mat de-a lungul anilor ca lin 
actor cu excepționale calități, ca 
una dintre marile personalități 
ale teatrului românesc. Neuitate 
vor .răniîne creațiile sale în ro
lurile Hamlet și Richard al 
ril-lea din piesele cu aceleași 
nume de Shakeșpeare, Osvald 
din „Strigoii" și Ranke din 
„Nora“ de Ibsen, marchizul de 
Posa din „Don Carios“ de Schil- 
Ier, rolul titular din piesa „Ta
tăl“ de Strindberg, Ivan din 
„Frații Karaniazov“ după Dosto- 
ievski, Karenin din „Ana Kare- 
nina“ după L. Tolstoi, Trofimov 
din „Livada cu vișini“ de A. P. 
Gehov, profesorul din „Călătoria 
din urmă“ de G. R. Sheriff, 
Gringoire din piesa cu același 
nume a lui Theodore de Ban- 
Ville.

După eliberarea țării noastre, 
fon Manoleseu a fost rechemat 
în rândul artiștillor Teatrului 
Național. în acești ani, dînd do
vadă de o înalta conștiință pro
fesională, pildă pentru mulți ac
tori mai tineri și mai vîrstnici, 
Ion Manoleseu a jucat o seamă 
de roluri din repertoriul original 
și universal, distiugindu-se in. 
totdeauna prin alese calități ar
tistice. Creațiile sale în rolul 
Satin din „Azilul de noapte“ și 
Ivan Kolomițov din „Cei din 
urmă“ de M. Gorki, ta piesele

★
Conpul defunctului se află de-, 

pus în holul sălii Comedia a Tea
trului Național „I. B. Gara, 
giale", unde publicul îi poate 

de 10 zile cursuri de schi. In 
același timp, în tabără se orga
nizează numeroase acțiuni cul
tural-educative : conferințe tra- 
tind despre „A Xll-a aniversare 
a Republicii Populare Romîne", 
„P.M.R. - forța conducătoare în 
R.P. Romină și părintele iubit al 
tineretului“ etc., seri de poezie 
și de proză în cadrul cărora ss 
va citi din operele scriitorilor 
noștri clasici și contemporani în 
care sînt descriși munții patriei, 
concursuri „Drumeții veseli" pe 
temele : „Cunoașteți munții Bu
cegi“

h (Agerpres) 
________ sb foii

T

ducea venituri. Aveau de acum o 
cireadă de vaci cu lapte, bine în
grijite și care dădeau producții 
de 3—4 ori mai mari decît vacile 
din afară. Două mii de litri de 
la fiecare vacă față de 500—600 
cit obțineau ei, individualii, e o 
diferență, nu glumă. „Acolo“ oa. 
menii făceau să le rodească mai 
mult pămîntul și să nu se teamă 
de secetă. Erau în toate chibzuiți. 
Toți se frămîntau cum să spo
rească veniturile lor. Și unde sînt 
atâtea capete, și atâtea brațe uni
te, unde sînt atâtea posibilități 
cum se poate să nu izbutești ce-ți 
pui în gînd ? „Oamenii, tinerii 
de acolo vorbeau despre un vii
tor oare lui Oiță i se părea ceva 
asemănător cu poveștile. Dar nu 
era vorba de povești, ci de lu
cruri pe care colectiviștii și le 
puneau în planurile lor. Vor să 
aibă sute și mii de animale de 
producție, grajduri moderne, me
canizate, cu mașini electrice de 
muls, cu vagonete, cu adăpători 
automate, cu lumină electrică, 
crescătorii moderne de porci și 
păsări, iar lucrările agricole le 
vor face în întregime eu mașinile 
și vor obține producții de care 
niciodată n-a auzit Oiță.

Și toate acestea, așa cum s-a 
întâmplat și pînă acum, se vor 
revărsa în viața personală a fie
cărui colectivist.

El, Oiță, gospodăria lui indi
viduală ce perspectivă are ? Oii- 
cît se gândea nu putea să vadă 
cum ar putea ține pasul colec
tiviștilor.

Și la urma urmei de ce ținea 
el atît să stea pe margine ? Ca
lul ? Dă-1 naibii de cal ! Acum 
dacă ar veni Gheorghe Constan- 
tinesou ar sta eu el altfel de 
vorbă. Ce-ar fi să-l caute și să-l 
întrebe, să i ceară sfatul ? Și ee 
sfat i-ar da ? I-ar spune : „Ți-am 
mai spus de atâtea ori, vino Ia 
noi 1“

— Vin I — i-ar răspunde 
Oiță.

Bine, cu Gheorghe o să stea 
el de vorbă și după aceea. E 
hotărit.

★
Acum Gheorghe Oiță e colec

tivist. E alături de ceilalți, egal 
și la fel de mîndru și sigur ca 
ei. Acum poate să-i spună Iui 
Constatinescu : „Ei ce facem, 
măi Gheorghe, mergem miine la 
căratul gunoiului pe oîmp ?“ în
țelegând prin asta că amîndoi au 
același drum și același interes 
să se gîndească la aceleași lucruri 
în ce privește ziua de miine.

„Argilă și porțelan“ de A. Gri- 
gulis, „Ilia Golovin“ de S. Mi- 
ha.lkov, în rolul inginerului Jă- 
mănar din „Cetatea de foc“ de 
M. Davidoglu și, in ultimul 
timp, .în Gloster din „Regele 
Lear“ de Shakeșpeare, sînt o 
pildă de înaltă măiestrie artis
tică, de interpretare realistă.

încă înainte de eliberarea 
țării, ton Manoleseu a fost un 
militant pe tarta obștesc, făcînd 
parte dintre membrii fondatori 
ai Sindicatului artiștilor drama
tici și lirici, al cărui președinte 
a fost în mai multe rânduri.

După 23 august 1944, Ion Ma- 
nolescu a participat cu însufle
țite la reorganizarea teatrului ro
mânesc, la punerea lui în slujba 
celor mai înaintate idei, la apro- 
pierea lui de masele largi popu
lare. Nu odată Ion Manoleseu a 
însoțit echipele Teatrului Națio
nal care au dat spectacole la 
sate.

Membru al Comitetului națio, 
nai pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, membru fondator 
al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzi
cale, Ion Manoleseu a împletit 
activitatea sa artistică cu o sus
ținută activitate pe tărâm ob
ștesc.

Ca o recunoaștere a marilor 
sale calități artistice, a devota
mentului pus în slujba teatrului 
românesc, Ion Manoleseu a fost 
distins de regimul democrat, 
popular cu înaltul titlu de artist 
al poporului și decorat cu Ordi
nul muncii ci. I.

Moartea lui ton Manoleseu, 
artist de seamă, constituie o grea 
pierdere pentru teatrul românesc.

MINISTERUL INVĂTAMÎN- 
TULUI Șl CULTURII 

ASOCIAȚIA OAMENILOR 
DE ARTA DIN INSTITUȚIILE 
TEATRALE Șl MUZICALE 

TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE"

★

aduce ultimul omagiu, marți 29 
decembrie, între orele 9—13.

Adunarea de doliu are loc î.n 
aceeași zi la ora 13, iar înhuma
rea la ora 14,30 la cimitirul 
Bellu.



Recenta plenară a C.C. al P.C.U.S
plenara mobilizării rezervelor agriculturii

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 28 (Agerpres): — 

TASS transmite textul rezumat 
al cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., la 25 decembrie, în 
cadrul Plenarei C.C. al P.C.U.S.

Uniunea Sovietică, a spus N. S. 
Hrușciov, are largi posibilități 
ca pînă la sfârșitul septenalului 
(1959-1965) să ajungă din urmă 
Statele Unite in ce privește pro
ducția de carne pe cap de locui
tor. Pentru aceasta, este nece
sar ca în anul 1965 să se asi
gure producția unei cantități de 
26-21 milioane tone carne in loc 
de 16 milioane tone, cit prevedea 
planul septenal, adică să se a- 
tingă un spor mediu anual da 
aproximativ 16 la sută.

N. S. Hrușciov a sublimat că 
„în ce privește dezvoltarea agri
culturii în Uniunea Sovietică tre
burile merg bine, foarte bine".

Anul acesta, statul a primit 
2.845.600.600 puduri de cereale. 
In ultimii patru ani statul a pri
mit în medie cite 3.000.000.900 
puduri față de 2 miliarde puduri 
din cei patru ani premergători.

In țară s-au realizat anul a- 
cesta 8,6 milioane tone de carne. 
In primele 11 luni ale anului 
1959, producția de carne în col
hozuri și sovhozuri a sporit cu 
32 la sută, iar achizițiile cu 36 
la sută.

Statul a primit 4.669.000 tone 
bumbac. „Aceasta este o canti
tate mai mare decît cea obținută 
în oricare alt an în decursul în
tregii istorii a dezvoltării cul
turii bumbacului în țara noas- 
tră“ — a spus N. Ș. Hrușciov.

După cum a subliniat primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
cota parte globală a colhozurilor 
și sovhozurilor din achizițiile de 
stat de carne este de 83 la sută, 
iar de lapte — 92 la sută. „A- 
ceasta este o mare victorie a 
sistemului socialist al agricul
turii“, a spus N. S. 
„Sectorul socialist a 
furnizorul principal, activ

Hrușciov. 
devenit 

______ r t " r de 
carne și lapte pentru orașe. Col
hozurile și sovhozurile satisfac 
cerințele de came și lapte".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în ce privește producția de unt 
pe cap de locuitor. Uniunea So
vietică a întrecut în anul 1959 
Statele Unite ale Americii. Pro- 
ducția de unt în U.R.S.S. a fost 
în anul acesta de 845.600 tone 
sau în medie de 4 kg pe cap de 
locuitor. Potrivit aprecierilor de
partamentului Agriculturii al 
S.U.A., anul acești în Statele 
Unite se vor produce, inclusiv 
producția provenită din ferme, 
658.000 tone unt, sau 3,7 kg pe 
cap de locuitor.

N. S. Hrușciov a declarat că 
o condiție hotărâtoare a sporirii 
producției agricole este ridicarea 
continuă a productivității mun
cii. „Problema ridicării produc, 
tivității muncii este problema 
mecanizării, problema însușirii 
tehnicii, a stăpînirii ei. Și acum 
trebuie să acordăm o deosebită 
atenție acestui lucru“ — a spus 
N. S. Hrușciov.

In domeniul agriculturii, a 
conținu it el, noi trebuie să mer
gem acum nu numai in lărgime 
ci și în adîncime, să mergem nu 
numai pe calea extinderii supra
fețelor cultivate, ci și pe calea 
sporirii recoltei prin introducerea 
unei mai bune agrotehnici, să 
obținem o productivitate mai 
înaltă a muncii, să reducem pre
țul de cost al producției.

„Nu formele extensive ale a- 
griculturii, bazate în special pe 
extinderea suprafețelor însămin- 
țate, ci o agricultură intensivă, 
de înaltă calitate să dea 
o cantitate maximă de produse 
la hectar, la fiecare unitate de 
muncă depusă, — iată calea 
noastră“, a subliniat N. S. Hruș
ciov.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
există încă numeroase lipsuri 
serioase în dezvoltarea agricul
turii. El a spus printre altele 
că în acest an Kazahstanul nu a 
făcut față sarcinilor trasate și 
nu a efectuat în mod satisfăcă
tor principalele lucrări agricole.

N. S. Hrușciov a arătat că în

Kazahstan s-a obținut anul a- 
ccsta o recoltă bună de culturi 
cerealiere, dar din cauza slabei 
organizări a muncii, această 
recoltă nu a fost strinsă în în
tregime. La 1 noiembrie, în a- 
ceastă republică rămăseseră ne
secerate și nerecoltate cereale pe 
o suprafață de 1.618.600 ha.

N. S. Hrușciov a arătat că 
din cauza proastei organizări a 
muncii în Kazahstan au fost pri
cinuite mari pagube statului. 
Totodată N. S. Hrușciov a sub
liniat că R.S.S. Kazahă a înre
gistrat succese însemnate mai 
ales în ce privește sporirea pro
ducției și vînzării de carne către 
stat.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că o pro
blemă urgentă este pregătirea pe 
scară și mai largă de ingineri- 
mecanizatori pentru colhozuri și 
sovhozuri. A sosit timpul, a 
spus el, să fie rezolvată sarcina 
cultivării, fără folosirea muncii 
manuale, a unor asemenea cul
turi ca bumbacul, sfecla de za
hăr, cartoful, soia, fasolea și 
altele. Aceasta va permite să 
fie sporită considerabil producti
vitatea muncii și să fie redus pre
țul de cost al producției.

N. S. Hrușciov a declarat că 
principala problemă a întregii 
munci la sate este problema ca
drelor, a repartizării lor juste, 
educării și folosirii lor cu pri
cepere.

Refer’indu-se la retribuirea 
muncii în colhozuri, N. S. Hruș
ciov a arătat că aceasta trebuie 
să stimuleze creșterea producției 
agricole.

Trebuie să stabilim un sistem 
de retribuire a muncii în colho
zuri, a spus el, care să excludă, 
veniturile exagerat de mari 
prin nimic justificate, dar să ră
mână stimulentul material, col
hoznicii să nu fie lipsiți de sti
mulent pentru dezvoltarea con
tinuă a producției obștești.

N. S. rirușciov a arătat că pe 
măsura dezvoltării mecanizării 
în producția agricolă, a creșterii 
calificării colhoznicilor, a îmbu
nătățirii organizării muncii, este 
necesară revizuirea sistematică 
și fixarea unor norme mai a- 
vansate de stabilire și apreciere 
a retribuirii muncii în colhozuri, 
așa cum se procedează în între, 
prinderile industriale. Aceasta, 
a spus N. S. Hrușciov, va asi
gura o creștere continuă a pro
ductivității muncii, creșterea a- 
cumulărilor pentru reproducția 
lărgită a gospodăriei obștești și 
ridicarea bunăstării materiale a 
colhoznicilor.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică încheie cu 
mare avînt primul an al septe- 
naluîui. Volumul producției in
dustriale în primele 11 luni a 
sporit cu 11,3 la sută, în loc de 
7,7 la sută cum era prevăzut în 
plan. Acesta este un început 
foarte bun, promițător.

fn primul an al septenalului, 
a spus N. S. Hrușciov, sînt date 
în exploatare peste 1.666 de noi 
întreprinderi mari. Se înfăp
tuiesc ou succes planurile creș
terii continue a bunăstării po
porului, a subliniat N, S. Hruș
ciov.

In primele 11 luni ale anului 
1959, în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
vînzarea către populație la pro
duse de carne a sporit cu 20 la 
sută, la produse lactate — cu 
10 la sută, la ouă — cu 9 la 
suta, la zahăr — cu 10 la sută.

Vorbind despre succesele agri
culturii, N. S. Hrușciov a amintit 
că după hotărîrile plenarelor C.C. 
al P.C.U.S. din anii 1953 *!
1955, cind 
cu hotărîre 
dezvoltarea 
reacționară din S.U.A. trimbița 
că colhozurile s-ar fi discreditat, 
că în Uniunea Sovietică are 
loc o criză în agricultură și așa 
mai departe, „lată că oamenii 
sovietici le-au arătat cam despre 
ce fel de „criză" este vorba. Și 
doar aceasta nu-i decît începu
tul. Ei trebuie să se obișnuiască

Si 
partidul a dezvăluit 
lipsurile existente în 
agriculturii, presa

s.cu aceasta“, a declarat N. 
Hrușciov.

Noi am întrecut S.U.A. în 
privește producția de unt pe cap 
de locuitor, a declarat primul- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Pro
ducția globală de lapte este de 
asemenea mii mare la noi decît 
în S.U.A. Nu este departe timpul 
cind vom întrece S.U.A. și în 
ceea ce privește producția de 
carne.

In continuare N. S. Hrușciov 
a declarat: „Cred că americanii 
nu au dreptul să se supere pe 
noi din cauza aceasta, căci da
torită faptului’ că îi vom depăși, 
că ÎI vom întrece în domeniul 
producției animaliere, ei nu se 
vor alege cu nici un fel de sgî- 
rieturi și vînătăi. Oamenii noș
tri vor trăi mai bine dacă în 
țara noastră va fi mai multă 
carne, mai mult lapte și unt“.

Actuala plenară a C.C., a spus 
N. S. Hrușciov, este plenara mo. 
bilizării rezervelor agriculturii. 
Această plenară lărgită a fost 
într-o anumită măsură un fel 
de conferință de partid. La lu. 
crările plenarei participă nume
roși activiști de partid, oameni 
de știință, președinți de colho
zuri, inovatori în producție.

ce

Țesătoarele din Riesaer (R. D. Germană), și-au îndeplinit pla nul anual încă 
cembris. Pline de veselie harnicele muncitoare ciocnesc cu acest prilej un pahar cu vin.

„Aici se află numeroși tovarăși 
fără de partid care muncesc în
totdeauna împreună cu partidul. 
Forța noastră constă tocmai în 
faptul că acțiunile partidului se 
contopesc cu acțiunile întregului 
popor, că oamenii muncii fără 
de partid muncesc nemijlocit, 
umăr la număr cu membrii de 
partid", — a subliniat N. S. 
Hrușciov.

N. S. Hrușciov a spus că pen
tru a se face bilanțul dezvoltării 
agriculturii în cel de-al doilea an 
al planului septenal, va fi con
vocată, probabil o plenară spe
cială în decembrie 1960. Aceasta 
va constitui un bun stimulent, a 
subliniat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a subliniat 
încă o dată că succesele Uniunii 
Sovietice sînt strălucite. „Duș
manii socialismului, a spus el, 
Sînt în prezent descurajați din 
cauza victoriilor Uniunii Sovie
tice. Pe baza acestor victorii noi 
putem înainta cu mai multă în
credere, spre noi realizări. Am 
cucerit o culme înaltă și am rea
lizat o viteză bună. De aceea în 
prezent este mai ușor să trecem 
la alte viteze superioare și 
ajungem pe culmi noi.

Cuvîntarea lui T. Jivkov 
la Adunarea Populară

a R, P.«
(Agerpres). — In 

de-a 4-a sesiuni

Cadou american: 
medalia+ghilotină
~T~xccent, dictatorului sud-vieV* 

namez, Ngo Dinh Diem, 
i s-a conferit de către re

prezentantul forțelor militare a- 
mericane din Vietnamul de. Sud 
o medalie. Pentru ce a fost Ngo 
Dinh Diem medaliat ? Inscripția 
de pe medalie glăsuiește : Pentru 
conducere prin libertate ! Nici 
mai mult, nici mai puțin ! Dar 
pentru că veni vorba de... li
bertate“ ținem să reamintim că 
sus-numita medalie americană 
strălucea pe pieptul său în clipa 
cind a 
nu cu

Ngo 
pat în 
mele... 
prin care în Vietnamul de Sud 
au fost create tribunale militare 
speciale, înzestrate cu puteri de" 
pline, nelimitate. Adică : tribu
nalele au dreptul să aresteze 
samavolnic pe oricine se face vi
novat de următoarele „crime“': 
„ascultă la radio vocea Hanoiu
lui“, „nu frecventează cursurile, 
de combatere a comuniștilor“, „se 
plîng de sărăcia în care trăiesc ', 
„vorbesc de dragostea de patrie“ 
etc. „Crime" grave !

Și ce soartă îi așteaptă pe a* 
restați, învinuiți pentru una din 
„crimele" de mai sus ? Ghiloti* 
narea ! Citiți bine, ghilotinarea. 
Cu ajutorul unei ghilotine, în* 
tr-un colț al căreia, la fel ca și 
pe medalie, sînt înscrise cuvinJ 
tele cheie : „Made în U.S.A/%

sancționat legea nr. 10/59, 
mult timp în urmă.
Dinh Diem fiind preocu- 
mod exclusiv de proble- 
libertății a iscălit legea

TEHERAN 27 (Agerpres). — 
TASS : Ambasada Republicii 
Irak din Teheran a dat publi
cității o declarație în care se 
spune: „în ultimul timp unele 
ziare iraniene au publicat o se
rie de știri, potrivit cărora gu
vernul Republicii Irak ar fi con
centrat cinci brigăzi blindate 
în regiunea Fakka, în apropiere 
de frontierele vestice ale Ira
nului.

Ambasada Republicii Irak este 
împuternicită să dezmintă a-

ceste știri absolut neîntemeiate 
și născocite. Ambasada declară 
că în politica sa externă Irakul 
se conduce cu consecvență după 
normele morale și politice stabi
lite și este de părere că în re
zolvarea problemelor litigioase 
dintre state trebuie să fie folo
site mijloace pașnice și de
mocratice“.

In încheierea declarației se 
spune că Republica Irak promo- 
vează o politică externă iubi
toare de pace.

SOFIA 28 
cadrul celei 
extraordinare a Adunării Popu- 
lare a R. P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, pri-m-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, membru în Prezi
diul Adunării Populare, a rostit 
o cuvîntare în problemele situa-, 
ției interne și internaționale.

T. Jivkov a analizat succesele 
poporului bulgar în lupta pen
tru dezvoltarea economică a țării 
și s-a oprit în mod detailat asu
pra politicii externe de pace a 
Bulgariei.

Țara noastră, a spus T. Jiv
kov, va sprijini și în viitor așa 
după cum a sprijin.t și pînă 
acum, toate organizațiile și ac
țiunile internaționale îndreptate 
spre îmbunătățirea relațiilor în 
lume și între state, spre întări
rea păcii, înțelegerii reciproce și 
colaborării între toate popoarele

Noi salutăm apropiata confe. 
rință Ia nivel înalt și sperăm că 
ea va corespunde cu aspirațiile 
omenirii care năzuiește spre în
tărirea păcii, va ajuta lumea să 
pășească înainte pe calea înțe
legerii reciproce și a colaborării 
pașnice.

Fiind o țară balcanică, a spus 
T. Jivkov, noi am acordat și a- 
cordăm o foarte mare importan
ță problemei 
țările balcanice, i 
situației și întăririi păcii 
Peninsula Balcanică..

T. Jivkov a subliniat că rela
țiile Republicii Populare Bulga
ria cu R. P. Romînă și R. P. Al
bania se dezvoltă excelent în 
spiritul unei depline înțelegeri 
reciproce.

El a arătat totodată că rela
țiile și colaborarea dintre R. P. 
Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia 
s-au irnbunătățit pe linie de stat 
și pe linia schimburilor comer
ciale și culturale.

Noi nu vedem nici un motiv, 
a continuat T. Jivkov, ca să nu 
îmbunătățim pe viitor relațiile 
de bună vecinătate cu Turcia. 
In același timp, el și-a exprimat 
o serioasă neliniște cu privire la 
faptul că cercurile conducătoare 
turce nu numai că au consimțit, 
dar au și pășit la construirea 
instalațiilor pentru arma ra
chetă. Trebuie să declarăm sin
cer conducătorilor de astăzi ai 
Turciei că prezența instalațiilor 
pentru arma raciietă pe terito
riul turc, amenință securitatea în 
Balcani.

In continuare T. Jivkov a 
arătat că s-au realizat unele 
succese in relațiile cu Grecia 
care, din păcate, nu s-au dezvol
tat, din cauza poziției cercurilor 
conducătoare ale Greciei. Refe- 
rindu-se la larma stârnită în mod 
artificial în jurul problemei pri
vitoare la plățile financiare ne
reglementate dintre Bulgaria și 
Grecia și la problema reparații- 
lor, Ț. Jivkov a spus că pentru 
reglementarea acestor probleme 
există doar o singură cale ra
țională și reală — discutarea 
problemelor litigioase, ajungerea 
la un acord ținrnd seama de in
teresele celor două țări.

Tn Balcani există condițiile 
obiective necesare pentru rezol
varea problemelor litigioase, pen
tru întărirea relațiilor economice, 
culturale și de altă natură dintre 
țările și popoarele noastre, pen-

relațiilor dintre 
îmbunătățirii 

în

(Desen de AD. DRAGOMIRESCU )

Bulgaria
tru transformarea Peninsulei 
Balcanice într-o regiune a păcii, 
liniștii ș( securității.

Ce posibilități minunate de 
colaborare reciprocă a declarat 
T. Jivkov, s-ar deschide în fața 
popoarelor balcanice dacă ar 
exista dorința de a le folosi,, EF 
a indicat ca exemplu lărgirea 
multilaterală a colaborării eco
nomice și legaturilor comerciale 
dintre toate țările balcanice, fo
losirea deplină a bogățiilor na
turale și a resurselor din Bal
cani, folosirea potrivit unor acor
duri, a resurselor de apă, crea
rea unei gospodării a apelor , pe 
întreaga Peninsulă Balcanică, 
dezvoltarea turismului în masă. 
•In legătură cu aceasta, a decla
rat T. Jivkov, ar putea avea loc 
întîlniri bilaterale și pe întreaga 
Peninsulă Balcanică a reprezen
tanților respectivi.

Referindu-se la declarațiile pri
vitoare la întîlnirea parlamenta
ră pe întreaga Peninsulă Balca
nică care ar contribui la întă
rirea păcii și înțelegerii recipro
ce dintre popoarele balcanice, 
T. Jivkov a declarat: Conside
răm o asemene^ Intilnire nece
sară și folositoare, sprijinim con
vocarea ei și vom participa la 
ea.

La noi nu există baze pentru 
rachete, a declarat T. Jivkov. Noi 
nici nu vrem sa le avem. Dacă 
însă Turcia și Grecia se înar
mează cu arme rachete și nuclea
re, trebuie să ne gîndira la ur
mările acestei acțiuni și să luăm 
măsurile corespunzătoare în ve
derea asigurării securități; țării 
noastre. Este evident că atunci 
vom fi nevoiți să adresăm Uniu
nii Sovietice rugămintea de a ne 
pune la dispoziție instalații pen
tru rachete, pentru a apăra li
bertatea și independența poporu
lui nostru de atentatele pe care 
ar încerca sâ le întreprindă ori
ce agresor. Și noi sîntem ferm 
convinși că Uniunea Sovietică 
va da curs cererii noastre. Con
tinuăm însă să sperăm — a spus 
în continuare T. Jivkov — că în
țelepciunea va ieși victorioasă și 
în Grecia și în Turcia, că in pre
zent cînd întreaga omenire este 

.însuflețită de adierile noi și paș
nice care s-au făcut simțite în 
relațiile internaționale, cercurile 
conducătoare din aceste țări vor 
renunța la crearea de baze pen
tru rachete.

T. Jivkov a propus guverne
lor țărilor balcanice să se întîl- 
nească și să discute laolată în 
special problema efectivelor mi
litare. Propunem, a declarat el, 
să fie încheiat un acord pentru 
reducerea considerabilă a forțe, 
lor armate ale țărilor balcanice 
astfel Incit ele să ajungă la 
proporțiile necesare pentru apă
rarea frontierelor. De ce să nu 
transformăm Peninsula Balcani
că într-o regiune în care s-a în
făptuit pentru prim,a oară ideea 
dezarmării totale și totodată să 
încheiem un pact de neagresiu
ne între țările balcanice?

Exprimîndu-și convingerea că 
orientarea țărilor socialiste spre 
îmbunătățirea situației din Bal
cani va învinge, va deveni o rea- 
litate, T. Jivkov a declarat în în
cheiere : Coexistența și întrecerea 
pașnică dintre cele două sisteme 
este singura ieșire și singura 
salvare a lumii de un război 
mondial nimicitor.

Pentru
l?

dez a rm a re
destindere

MOSCOVA 28 (Agerpres). - TASS transmite : 
Guvernul U.R.S.S., de comun acord cu guvernele 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovace, R. P. Polone ți 
R. P. Romine, a anunțat în mod oficial că guver
nele acestor țâri sînt de acord cu convocarea la 
Geneva a Comitetului pentru dezarmare a! celor 
zece țări la 15 martie 1960 sau la o altă dată 
apropiată de aceasta.

Propunerea guvernelor puterilor occidentale cu 
privire la convocarea Comitetului la aceste date 
este cuprinsă in nota memorială din 22 decembrie 
a guvernului Franței.

In nota memorială a guvernului sovietic, înmî- 
nată la 28 decembrie ambasadorului Franței, 
Maurice Dejean, de către locțiitorul ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., Valerian Zorin, se 
spune că Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia și Romînia sini de acord cu con
vocarea Comitetului celor zece la o dată cit se 
poate mai apropiată in anul 1960. Deoarece insă 
puterile occidentale nu sînt de acord cu aceasta, 
guvernele țărilor sus-amintite nu obiectează împo
triva convocării Comitetului la data propusă de 
puterile occidentale.

BUCUREȘTI (Agerpres). - La 23 decembrie a.c., 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței la 
București a informat Ministerul Afacerilor Externe 
că guvernul francez a fost însărcinat de guvernele 
celor cinci țări occidentale membre ale Comitetu
lui pentru dezarmare (Statele Unite, Canada, 
Franța, Marea Britanie și Italia) să transmită gu
vernelor celorlalte cinci țări membre ale acestui 
Comitet (U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. P. Romînă), propunerea ca ne
gocierile asupra problemelor dezarmării să înceapă 
la 15 martie 1960 sau la o dată apropiată de 
aceasta la Geneva, sub rezerva acordului guver
nului elvețian.

La 28 decembrie a.c., însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței a fost invitat la Ministerul Afa
cerilor Externe, unde i s a comunicat că guvernul 
romîn s-a consultat cu guvernul U.R.S.S. și guver
nele celorlalte țări socialista membre ale Comi
tetului pentru dezarmare și că, în urma acestei 
consultări, la 28 decembrie, guvernul U.R.S.S. 
a transmis guvernului francez răspunsul celor cinci 
țări socialiste.

însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței la 
București a fost informat despre conținutul acestui 
răspuns.

Scrisoarea de răspuns a lui N. S. Hrușciov 
adresată lui Cyrus Eaton

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cunoscutul 
fruntaș al vieți; publice din 
S.UA., Cyrus Eaton, a trimis lui 
N. S. Hrușciov documentele con
ferinței internaționale de la 
Pugwash a oamenilor de știință 
în legătură cu problemele răz
boiului biologic și chimic. N. S. 
Hrușciov a adresat lui Cyrus Ea
ton o scrisoare de răspuns.

In scrisoarea de răspuns N. S. 
Hrușciov împărtășește convin
gerea lui Eaton că întîlnirea de 
la Pugwash a oamenilor de știin
ță din diferite țări, precum și în- 
tîlnirile lor ulterioare vor con
tribui la încălzirea continuă a

atmosferei internaționale. N. S. 
Hrușciov subliniază că unirea 
eforturilor oamenilor de știință în 
lupta împotriva războiului va 
avea, fără îndoială, o influență 
tot mai mare asupra formării 
unei opinii publice mondiale în 
favoarea interzicerii tuturor tipu
rilor de arme de exterminare în 
masă și în favoarea îndeplinirii 
sarcinilor dezarmării generale și 
totale. Acest lucru, scrie N. S. 
Hrușciov, va constitui un aport 
de neprețuit al oamenilor de 
știință la cauza luptei pentru 
stabilirea unei păci trainice pe 
pâmînt.
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In fotografia de mai sus este 
înfățișat un tînăr vietnamez din 
Vin Binh. Numele lui : Vo Tan 
Fat. Acest tînăr este unul din 
aceia care au pierit sub tăișul 
ghilotinei trimisă în dar de im
perialiștii americani lui Ngo 
Dinh Diem, împreună cu amin
tita medalie, în anul de grație 
1959.

Și culme a sadismului, mario
neta americană repetă papagali
cește că el a creat în țară „un 
regim al libertății, democrației 
și respectului demnității umane" I

ION D. GOIA

Manifestări peste hotare 
închinate aniversării R.P.R

La Moscova
MOSCOVA 28. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Școa
la centrală a Comsomolului, îm
preună cu studenții și aspiranții 
romîni care învață la Moscova a 
organizat o adunare festivă con
sacrată, celei de-a 12-a aniversări 
a proclamării R.P. Romine. La 
adunare au participat circa 500 
de persoane, activiști ai Comso
molului, ai uniunilor de tineret 
din țările socialiste, precum și

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
O NOUA INSULA IN MAREA 

CASPICA
In apropiere de insula Svinoi, 

la 75 km. sud de Bakti, a 
avut loc o erupție vulcanică sub
marină. Timp de 15 minute dea
supra mării s-a ridicat o coloa
nă de foc de 200 m. înălțime. în 
jurul ei totul era învăluit intr-un 
fum dens.

Pe locul erupției, unde adînci- 
mea mării atinge 10 metri, a a- 
părut o insulă nouă cu o supra
față de aproximativ 50 ha.

In ce privește proporțiile, a 
declarat prof. M. Varențov, a- 
ceastă ultimă erupție poate fi 
trecută în categoria erupțiilor 
care au loc foarte rar, o dată la 
o sută de ani.

Referindu-se la problema pre
zenței de gaz și țiței în regiunea 
erupției, prof. Varențov a decla
rat că activitatea vulcanică 
neobișnuită constituie o dovadă 
că subsolul este bogat în petrol 
Și gaz.

INSULA MARTINICA - 
UN PUTERNIC FOCAR 

DE NEMULȚUMIRE

A.G.L — un exemplu de rodnică 
colaborare științifică internațională

Agenția United Press Interna
tional anunță că marile manifes- 
tații pentru autonomie desfășu
rate în cursul acestei săptămîni 
de locuitorii insulei Martinica au 
fost înăbușite cu brutalitate de 
autoritățile franceze. In cursul 
ciocnirilor cu poliția au fost u- 
ciși mai mulți demonstranți și 
zeci dintre ei au fost răniți. A 
fost declarată starea de asediu, 
circulația fiind întreruptă în tot 
cursul nopții. Crucișătorul „De 
Grasse“ a primit ordin să pără
sească portul Brest spre a trans
porta spre Martinica mai multe 
sute de polițiști și unități ale 
gărzilor republicane pentru a 
„restabili liniștea“.

Corespondentul agenției Uni
ted Press International relatea
ză că, deși pentru moment ma
nifestațiile au încetat „situația 
pe insulă nu este rezolvată, 
deoarece locuitorii insulei, care 
are statut de departament fran
cez, cer dreptul la autoguver
nare.

din realitatea zilelor noastre și 
din tradițiile respectivelor țări.

Materialul a fost colecționat 
timp de opt ani de ziarul „Daily 
Worker“, care l-a împrumutat 
ziarului „Rude Pravo“, organiza
torul expoziției pragheze.

un mare număr de studenți și 
aspiranți romîni.

Nikolai Baranov, directorul 
școlii, a vorbit cu multă căldură 
despre succesele dobîndite de po
porul romîn în anii regimului 
democrat-popular. Studenta alba
neză Elisaveta Țziszko și Tamara 
Voszkovskaia, activistă a Comso- 
molului, au transmis felicitări 
cordiale tineretului și întregului 
popor romîn cu ocazia aniver
sării proclamării R.P. Romine.

Asistența a fost salutată de 
Valerian Stan, prim-secretar al 
ambasadei R.P.R. la Moscova.

După festivitate reprezen
tanți ai tineretului sovietic și din 
celelalte țări socialiste au felici
tat grupul de studenți și aspi
ranți romîni cu prilejul apropia
tei sărbători și le-au înmînat 
daruri.

FILMELE SOVIETICE - PRINTRE 
CELE MAI BUNE DIN LUME

Ziarul suedez „Aftenbladet“ a 
publicat un articol în care ana- 
lizează rezultatele dezvoltării ar
tei cinematografice în ultimii 10 
ani. Ziarul consideră că dintre 
cele 10 filme socotite ca fiind 
cele mai bune din lume, fac par
te filmele sovietice „Soarta unui 
om“ și „Don: Quichotte“, filmele 
italiene „Mantaua" (după nuvela 
cu același nume a lui Gogol) și 
„Minunile Milanului“, precum și 
filmul francez „Rififi“.

La Phenian
PHENIAN 28 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite: In cinstea ce
lei de-a 12-a aniversări a pro
clamării R. P. Romine a avut 
loc aici o seară de literatură 
romînească organizată de scrii
torii din Phenian. Au luat parte 
un număr de scriitori și citi
tori. După expunerea prezentată 
de poetul Chung Suh Chon, care 
a subliniat că numeroase lucrări 
literare romînești au fost traduse 
în limba coreeană, a urmat pre
zentarea unui film documentar 
românesc

U.R.S.S. ACORDĂ AJUTOR 
TEHNIC IRAKULUI

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS : in numărul său de luni 
ziarul „Pravda“ a publicat un 
articol semnat de Vladimir Be
lousov, membru al Comitetului 
special pentru Anul Geofizic In
ternațional consacrat perioadei 
de observații în cadrul progra
mului Anului Geofizic Internațio
nal și colaborării geofizice inter
naționale, perioadă care se în
cheie la 31 decembrie 1959. 
Geofizicienii sovietici, scrie au
torul, sînt dispuși să colaboreze

Cu colegii lor de peste hotare 
în viitoarele lucrări atît in do
meniul analizării rezultatelor A- 
nului Geofizic Internațional, cit 
și în soluționarea problemelor 
științifice ivite in urma acestor 
rezultate.

Uriașul volum al cercetărilor 
efectuate și coordonarea lor în
cununată de succes, scrie Belou
sov, permit să se considere Anul 
Geofizic Internațional drept un 
exemplu neîntrecut de colabo
rare științifică internațională.

EXPOZIȚIA DE PICTURA 
A COPIILOR DE LA PRAGA

La Fraga s-a deschis o expo
ziție neobișnuită. Expozanții, în 
număr de 400, sînt copii în 
vîrstă de 4—15 ani și provin din 
29 de țări. Lucrările de artă 
plastică — adeseori remarcabile 
— cu care se înfățișează publi
cului, se inspiră în mare parte

La 27 decembrie a fost semnat 
la Bagdad acordul privitor la 
acordarea de către Uniunea So
vietică de ajutor tehnic Repu
blicii Irak în organizarea de 
centre-școlare pentru pregătirea 
de cadre calificate necesare in
dustriei naționale a Irakului.

Potrivit acordului, în Irak vor 
fi create zece centre tehnice- 
profesionale înzestrate cu utilaj 
modern, cabinete de studii și 
laboratoare. Acest lucru va per
mite fiecărui cențru-școlar nu 
numai să pregătească cadre teh
nice calificate, dar și să producă 
diferite produse industriale ne
cesare Republicii Irak.

PARIS. Potrivit știrilor sosite 
din Madrid. Tribunalul militar 
suprem a pronunțat sentința in 
procesul intentai unui grup de 
democrați spanioli acuzați de 
„activitate subversivă“.

„Procesul" Intentat acestui 
grup de democrați spanioli fu. 
sese odată judecat in luna no. 
iembrie. Cei 17 acuzați au fost 
condamnați și atunci la închi
soare. Autoritățile franchiste insă 
au considerat sentința „prea 
bllndă“ și au trimis procesul lui 
Julio C.orort Ayuzo și al celorlalți 
antifasciști spre -ejudecarea Trt. 
banalului militar suprem care 
a pronunțat o sentință mai aspră.

RABAT. Ziarul „Ar.Rai-Al. 
Amm" a publicat un articol in. 
titulai „Anul 1960 — anul eva
cuării" în care relatează despre 
hotărirea guvernului marocan de 
a obține in anul viitor evacua, 
rea trupelor franceze și spaniole 
din Maroc
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