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Raportul cu privire 
la proiectul 

bugetului de stat 
pe anul 1961

prezentat de tovarășul 
AUREL VIJOLI, ministrul 

Finanțelor

Cu planul anual 
și angajamentele îndeplinite

Numeroase întreprinderi din regiunea Cluj
CLUJ. — 50 întreprinderi 

industriale din regiunea Cluj 
au raportat îndeplinirea pla
nului anual înainte de vreme. 
Printre acestea se numără și 
Uzinele „Janos Herbak“ din 
Cluj. Harnicul colectiv din 
mijlocul căruia a pornit iniția

tiva patriotică de a se realiza 
la cît mai multe produse cele 
mai mici consumuri specifice 
și cea mai bună calitate a 
obținut în acest an eco
nomii suplimentare de peste 
11-000.000 lei și un beneficiu 
peste plan de 8.140.000 lei.

Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

aspect din timpul desfășurării lucrărilor.Un
Joi 22 decembrie s au des

chis lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni din 
ră a Marii 
nale.

Deputății 
temice aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

în loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Dumitru 
L eon te Răutu, 
mată Leontin 
Voitec, Mihai

în

actuala legislatu- 
Adunări Națio-

au primit cu pu«

loja din

Coliu, 
genera] de ar* 
Sălăjan, Ștefan 
Dalea.
stingă incintei

au luat loc tovarășii • Ion 
Gheorghe Maurer, Mihail Ha
lea, Anton Moisescu, Gheor
ghe Stoica și ceilalți membri 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești. Au fost de față, de ase
menea, conducători ai institu
țiilor centrale, ai organiza
țiilor obștești, fruntași în 
muncă din întreprinderile 
Capitalei, oameni de știință 
Și cultură, ziariști romini și 
corespondenți ai presei stră
ine.

Tovarășul Constantin Pîrvu-

Marii A- 
a deschis

lescu, președintele 
dunări Naționale, 
lucrările sesiunii.

Marea Adunare 
a adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului. de Stat 
pe anul 1961.

2. Proiectul 
îmbunătățirea 
ministrative a 
publicii Populare Romîne.

3. Proiectul de lege pentru 
modificarea articolelor 18, 19 
și 39 din Constituția Repu
blicii Populare Romîne.

4. Proiectul de lege pentru 
. ratificarea decretelor emise

Națională

de lege pentru 
împărțirii ad- 
teritoriului Re-

de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale.

Din însărcinarea Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mîne, tovarășul Aurel Vi joii, 
ministrul Finanțelor, a pre
zentat proiectul Bugetului de 
Stat al R. P. Romîne pe 
anul 1961.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., a prezentat proiectul 
de lege pentru îmbunătăți
rea împărțirii administrative 
a teritoriului Republicii Popu
lare Romîne.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezi-

diului Marii Adunări Națio
nale, a prezentat proiectul de 
lege pentru modificarea arti
colelor 18, 19 și 39 din con
stituția Republicii Populare 
Romîne.

După ședința sesiunii, co
misiile econom ico-f inane iară, 
administrativă și juridică s-au 
întrunit 
problemele 
de zi.

Lucrările
nuă vineri 
loc discuții 
de pe ordinea de zi.

pentru a examina 
de pe ordinea

sesiunii conți- 
cînd vor avea 

asupra punctelor

(Agerpres)

Peste 50 întreprinderi din regiunea 
Craiova

CRAIOVA. — Peste 50 de în
treprinderi industriale și unități 
economice din regiunea Craiova 
au trecut pina în prezent pragul 
noului an. Printre acestea se ti
flă Uzinele constructoare de ma
șini și unelte agricole „7 Noiem
brie11 din Craiova, care au pro.

dus luni ultimele repere prevă
zute în planul producției glo
bale din acest an. Ca urmare a 
reducerii consumului specific de 
materiale colectivul uzinelor a 
obținut 1.274.000 lei economii 
peste cele planificate.

28.000.000 lei economisiți 
de mecanizatorii constănțeni

Mecanizatorii de 
la stațiunile de ma
șini și tractoare 
din regiunea Con
stanța au realizat 
anul acesta cel mai 
mare volum de lu
crări pe tractor 
convențional — 
peste 500 ha arătu
ră normală și cel 
mai redus preț de 
cost pe hectarul de 
arătură normală — 
59 lei. Pe această

cale stațiunile de 
mașini și tractoare 
din regiune au ob
ținut în primele 11 
luni ale anului e- 
conomii la prețul 
de cost de aproape 
28 milioane lei, de 
două ori și jumăta
te mai mult decît 
angajamentul luat 
la începutul anu
lui. Aceste rezulta
te, care situează 
S.M.T.-urile regiu

nii ca fruntașe pe 
țară, se datoresc 
mai bunei utilizări 
a capacității de lu
cru a tractoarelor, 
executării repara
țiilor în cea mai 
mare parte în ate
liere proprii, mai 
bunei gospodăriri a 
carburanților și 
pieselor de schimb, 
creșterii calificării 
mecanizatorilor.

(Agerpres)

Invdtînd
de la fruntași

regiunea București, ca de 
în toate regiunile țării,

In 
altfel 
oamenii muncii din agricultură, 
urmînd indicațiile partidului, a* 
cordă un interes tot mai mare 
dezvoltării sectorului zootehnic. 
In gospodăriile agricole de stat 
se măresc fermele de animale și 
totodată crește productivitatea 
acestora. Colectiviștii își dezvoltă 
necontenit șeptelul proprietate 
obștească. Regulile zootehnice, 
înaintate au intrat în practica 
zilnică a majorității îngrijitori
lor de animale. îndeletnicirea de 
crescător de animale a 
o meserie îndrăgită de 
mulți tineri care își 
manifestă dorința sâ 
lucreze în acest im
portant sector de pro
ducție al agriculturii 
socialiste.

In scopul generaliză
rii experienței bune a 
îngrijitorilor de anima
le fruntași, a experien. 
ței organizațiilor de bază 
în îndrumarea și organizarea aces
tora în producție, Comitetul re
gional U.T.M București a or
ganizat recent o consfătuire. 
Pentru pregătirea ei, comitetul 
regional U.T.M. a studiat expe
riența înaintată a unor comitete 
raionale U.T.M.. a unor organi
zații de bază a îngrijitorilor 
fruntași și a ținut seama și de 
acele unități agricole socialiste 
unde organizațiile U.T.M. aveau 
mai puțină experiență în aceas
tă direcție. Prin organizarea 
consfătuirii. Comitetul regional 
U.T.M. București și-a propus să 
ajute aceste organizații în acti-

devenit 
tot mai

vitatea pe care o desfășoară ele 
pentru cultivarea în rindul tine
rilor a dragostei, a interesului 
fața de meseria de crescător de 
animale. La consfătuire au fost 
prezenți peste 200 de secretari de 
comitete comunale și organizații 
dc bază U.T.M.. tineri îngriji
tori de animale și brigadieri zoo
tehnici din raioanele Fetești, 
Călărași și 91obozia. Au luat 
parte, de asemenea, organizatori 
de partid din G.A.S., președinți 
de gospodării colective, ingineri 
agronomi și zootehnîști.

Din referatele prezentate și 
din cuvîntul participanților la

care au fost invitați să participe 
tovarăși din biroui organizației 
de partid, din conducerea gospo
dăriei și îngrijitori de animale 
vîrstnici, cu experiență sau în 
cadrul ședințelor de comitet, s-a 
analizat munca lor și s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea ei. 
Și iată rezultatele : în anul aces
ta, pînâ acum, producția medie 
pe cap de vacă furajată a eres'1 
cut cu 450 litri față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Planul' 
anual va fi cu siguranță depășit! 
Organizația de partid și consiliul 
de conducere al gospodăriei a- 
preciază

însemnări pe marginea unei 
consfătuiri cu îngrijitori de 

animale fruntași din G. A. S. 
și G. A. C.

U.T.M.

In secția finisaj de la Bumbăcâ- 
r«a Rominească Jilava lucrează 
și tinăra fruntașă in producție 
Elena Mirea. Ea lucrează la 
mașina de dublat fire și dă zil

nic peste plan 7 kg. de fire.

discuții a reieșit că multe orga< 
nizații de bază U.T.M. din 
G.A.S. și G.A.C. au dobîndit, în 
ultima vreme, o experiență bună 
în. îndrumarea tinerilor spre me
seria de îngrijitori de animale 
și în organizarea acestora în 
producție.

Vorbind despre activitatea 
desfășurată în această direcție de 
organizația de bază U.T.M. de 
la Gospodăria colectivă „7 No
iembrie “ din comuna Ștefan Vo
dă, utemistul Tănase Petcu, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M., a spus pa încă din anul 
1956 cînd în gospodărie se sim
țea nevoia de îngrijitori de ani
male pricepuți, organizația de 
bază U.T.M. a început să reco. 
mande consiliului de conducere 
al gospodăriei tineri care să lu
creze în acest sector. Acum, în 
sectorul zootehnic al gospodă
riei muncesc 21 de tineri. Aceș
tia au fost recrutați din rindul 
celor mai harnici tineri colecti
viști, cu dragoste de meserie. Re. 
comandarea lor a fost făcută 
după ce fiecare în parte a fost 
propus și discutat în cadrul adu
nărilor generale deschise ale or4 
ganizației. Organizația de bază 
U.T.M. nu s-a mulțumit însă nu
mai cu faptul că î.a recomandat 
pe acești tineri, ci s-a preocupat 
și se preocupă în continuare de 
munca lor. I-a mobilizat pe toți 
la cursurile agrozootehnice, i-L ■ 
îndrumat și i-a ajutat să studie, 
ze literatura de specialitate în 
scopul îmbogățirii cunoștințelor 
lor profesionale. Periodic, în a- 
dunări generale deschise ale or* 
ganizației de bază U.T.M., la

munca tinerilor îngriji
tori de animale și de 
aceea au cerut organic 
zației de bază U.T.M. 
să recomande pentru 
anul 1961 încă 13 ti. 
neri care să lucreze în 
sectorul zootehnic. A- 
cești a au și fost re
crutați din rindul celor 
mai harnici tineri co
și, în vederea califi

cării în noua meserie, urmează 
acum cursurile învățămîntului 
agrozootehnic.

Luînd cuvîntul în numele or
ganizației de bază U.T.M. de la 
G.A.C. „Grigore Preoteasa44 din 
comuna Amara, utemistul Gheor
ghe Dumitrescu, inginerul agro
nom al gospodăriei, a arătat că 
și organizația lor s-a preocupat 
cu același simț de răspundere de 
îndrumarea tinerilor spre mese
ria de îngrijitor de animale, an- 
trenîndu-i totodată pe aceștia 
într o însuflețită întrecere pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de producție Vorbitorul a arătat 
că organizația de bază U.T.M. a 
analizat angajamentele fiecărui 
tînăr îngrijitor în parte cu scopul 
de a stabili dacă corespunde po
sibilităților reale existente în gos. 
podărie. Aceste angajamente au 
fost totalizate și trecute ca un 
obiectiv important în planul de 
muncă al organizației, de înde
plinirea lor individual și în an
samblu ocupîndu se un membru 
al comitetului organizației de 
bază U.T.M. In scopul ajutorării 
celor antrenați în întrecere, sub 
îndrumarea organizației de par
tid și cu ajutorul consiliului de 
conducere al gospodăriei au fost 
organizate periodic schimburi de 
experiență între mulgători, vizite 
la gospodăriile de stat vecine. 
Roadele acestei preocupări n.au 
întîrziat să se arate. Angajamen
tul inițial al tinerilor pe anul 
acesta, de a obține de la fiecare 
vacă furajată cel puțin 200 litri 
lapte peste plan (planul este de 
2.000 litri lapte pe cap de vacă

lectiviștî

N. SIMIONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Minerii de
DEVA (de la coresponden

tul nostru).
In aceste zile care au mai 

rămas din anul 1960, in aba
tajele minelor de cărbuni din 
Valea Jiului se desfășoară 
cu intensitate întrecerea pen
tru îndeplinirea și depășirea 
ultimelor prevederi ale planu
lui de producție pe acest an. 
Fiecare colectiv de mineri a 
obținut, mai ales în ultima 
vreme, rezultate frumoase în 
producție. Ținind seama de 
faptul că minerii de la Vulcan 
dețin drapelul de colectiv 
fruntaș al bazinului carboni
fer Valea Jiului, era de aștep
tat ca și în acest an colectivul 
de aici, să fie printre fruntași.

Și intr-adevăr, așa a și fost.

ERDELYI LUDOV1Q „NOI VREM PACE'

Plecarea spre patrie 
a delegației Uniunii 

Tineretului 
Cehoslovac care ne-a 

vizitat țara
Joi a părăsit Capitala dele

gația Uniunii Tineretului Ce
hoslovac, condusă de tov. L. 
Metlicky, secretar al C. C. al 
Uniunii Tineretului Ceho
slovac, care, timp de două săp- 
tămîni, a făcut o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.M.

înainte de plecare, delega
ția i fost primită de secreta
riatul C.C. al U.T.M.

Cu acest prilej s-a făcut un 
fructuos schimb de experien
ță și s-au stabilit măsuri pen
tru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre organizațiile 
de tineret din R. S. Ceho
slovacă și R. P. Romînă.

la Vulcan
în ziua de 20 decembrie co
lectivul acestei exploatări a 
raportat îndeplinirea planului 
de producție cu 11 zile mai 
devreme. Este al treilea co
lectiv din Vulcan, după termo
centrala Paroșeni și Uzina 
electrică, care și-a îndeplinit 
sarcinile de producție pe acest 
an cu multe zile înainte.

Succesul înregistrat de mi
nerii de aici se datorește în 
mare măsură sporirii produc
tivității muncii și organizării 
în cele mai bune condiții a 
locului de muncă. Pe primele 
11 luni ale anului, la exploa
tarea Vulcan s-a înregistrat 
un randament mai mare de- 
cît cel planificat, colectivul de 
aici realizînd în același timp 
aproape 1.000.000 lei economii 
•la prețul de cost ca urmare a 
reducerii consumului specific 
de material lemnos.

Moria Moca nu este cunoscută 
ca o muncitoare fruntașă la Fa
brica de faianțe din Sighișoara, 
lat-o în fotografie lucrind la 
imprimarea desenelor pe farfurii.

---- •-----

La Hunedoara 

A intrat în funcțiune 
furnalul nr. 2

La Combinatul siderurgie 
Hunedoara a intrat miercuri 
in funcțiune, cu 6 zile înainte 
de termenul planificat, furna
lul nr. 2 la care s-au făcut re
parații capitale. Colectivul 
secției de montaje și reparații 
siderurgice din combinat a 
executat lucrările în numai 
26 de zile, ceea ce înseamnă 
un record în domeniul repa
rațiilor capitale. Reducerea 
timpului de reparații asigură 
realizarea în plus a unui spor 
de producție de aproximativ 
500 tone de fontă.

Aceste lucrări fac parte din 
programul de măsuri întocmit 
de siderurgiști pentru a reali
za în anul viitor indici sporiți 
de utilizare a agregatelor. 
Odată cu reparațiile capitală 
s-au adus furnalului și o se
rie de îmbunătățiri tehnice 
care creează posibilitatea să se 
obțină în plus peste 200 kg. 
de fontă pe fiecare m.c. volum 
util de furnal. pe zi calenda
ristică față de indicele mediu 
de utilizare a furnalului de 
pînă acum. Una din îmbună
tățirile importante aduse este 
introducerea utilizării în fur
nal a gazului metan prin care 
se economisește circa 36 kg. 
cocs pe tona de fontă.

(Agerpres)

(Expoziția interregională de 
fotografii de la Oradea, pre
miul II).

Sosirea delegafiei C.C. 
al U. T. M. care 

a participai la lucrările 
Congresului U. T. C. 

din R. P. Ungară

Joi după-amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, condusă 
de tov. Elena Poparad, secre
tar al C.C. al U.T.M., care a 
participat la lucrările Congre
sului Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungară.

(Agerpres)

T e I ejg ram â
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 

Pritn-secretar. al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER.
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii dta 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania, precum și in numele 
întregului popor albanez, vă mulțumim cordial dv. și prin dv. 
poporului frate romin, pentru felicitările și urările călduroase 
trimise cu prilejul sărbătoririi celei de-a 16 a aniversări a eli
berării patriei.

Prietenia tradițională strinsă care leagă ambele noastre 
popoare și colaborarea rodnică dintre cele două țări ale noas
tre, în cadrul familiei puternicului lagăr a) socialismului, in 
frunte cu Uniunea Sovietică, se vor întări și mai mult și in 
viitor, intrucît ele sînt bazate pe principiile nemuritoare ale 
marxism-leninismnlui și internaționalismului proletar și cores
pund năzuințelor și intereselor ambelor noastre popoare fră
țești, intereselor cauzei noastre comune, ale socialismului șl 
păcii.

Cu acest prilej, urăm poporului frate romin ca, sub condu, 
cerea Partidului Muncitoresc Romîți, să obțină succese și mai 
mari in Îndeplinirea planului de șase ani de construcție socia
listă a țării și in lupta pentru menținerea păcii in Balcani șl 
în întreaga lume.

ENVER HODJA,
Prim-secretar a] Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania
MEHMET SHEHU,

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

HADJI LLESIII,
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

în lăcașele de cultură ale 
tineretului din Capitală dom
nește, în aceste zile, o atmos
feră sărbătorească. Cea mai 
tînără promoție de cetățeni ai 
patriei — tinerii de 18 ani — 
trăiește clipe emoționante. 
Pentru ei s-au pregătit bu
chetele de flori purpurii, feli
citările, pentru ei artiști ama
tori și-au propus să se depă
șească în măiestrie, lor le 
sînt adresate cele mai calde 
urări.

„Să ne trăiți'!", „Să fiți 
buni cetățeni", „La mulți 
ani !“. Cu aceste cuvinte au 
fost întîmpinați la casele de 
cultură ale tineretului din 
raioanele N. Bălcescu, 1 Mai, 
I. V. Stalin, băieții și fetele de 
18 ani invitați aici pentru a- 
cest însemnat eveniment. Re
prezentanți ai comitetelor 
raionale de partid, ai comite
telor executive ale sfaturilor 
populare raionale, ai comite
telor raionale U.T.M., părinți 
și tovarăși mai vîrstnici de 
muncă le-au închinat urări de 
viață fericită, de muncă spor
nica, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

— De-acum, alături de oa

Clipe de neuitat 
în viața celor de 18 ani

menii muncii maturi, vă veți 
spune și voi cuvîntul în bu
nul mers al treburilor țării 
— le spunea tinerilor din 
raionul I. V. Stalin, tov. I. 
Magheru, secretar al comite
tului raional de partid. E o 
mîndrie dar și o mare răspun
dere.

Pe chipurile luminoase, ce 
mai păstrează trăsături de co
pil, citești emoții abia stăpî- 
nite. Da, e un moment de 
mare răspundere: au crescut, 
odată cu republica, educați în 
spiritul unei morale înalte, 
pentru a fi buni muncitori, 
harnici constructori ai socia
lismului. în fabrică, la școală, 
acasă, au simțit și simt grija 
părintească a partidului pen
tru creșterea lor dreaptă, 
pentru a le asigura o viață fe
ricită. Gîndul lor în aceste

clipe se îndreaptă cu fierbin
te mulțumire spr.e partid. De 
la tribuna sărbătorească, ti
nerii muncitori, elevi — prin
tre care Conachi Ion — mun
citor la atelierele I.T.B., Năs- 
tase Rodica, elevă la școala 
pedagogică nr. 2, Lungu Ion, 
muncitor la Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii", Marin 
Dinu, montor la uzina „Tu- 
dor Vladimirescu" — s-au an
gajat ca prin munca lor să 
răspundă acestei griji, să fie 
la înălțimea epocii noastre 
mărețe, socialiste.

— Am împlinit 18 ani, spu
nea în cuvîntul său Ion Lun
gu, muncitor la secția legăto- 
rie-arte a Combinatului Poli
grafic „Casa Scînteii". N-am 
simțit vîntul aspru al nevoilor 
și necazurilor prin care au tre

cut generațiile din trecut la 
această vîrstă. Iată de ce, cînd 
împlinim vîrsta drepturilor 
depline și a îndatoririlor de 
cetățeni vrem să încredințăm 
încă o dată partidul că vom fi 
constructori de nădejde ai pa
triei noastre socialiste.

în numele celor 18 ani s-a 
angajat să învețe cît mai bine 
Anca. Duma, elevă în anul II 
al grupului școlar petrol-chi- 
mie, ce peste puțin timp va 
deveni mecanic instalator; în 
numele celor 18 ani s-a anga
jat și Cucu Nicolae, care peste 
cîteva luni va fi tehnician op
tician, să muncească oriunde 
va fi repartizat de școală. Și, 
la fel ca el gîndește Maria 
Iancu. fiică de țărani colecti
viști din Crovu, să devină în
vățătoare și să predea într-u- 
na din școlile noi ce se clădesc

an de an, tot mai mari și fru* 
moașe, în satele patriei.

Conștienți de marea răspun
dere, sărbătoriții zilei pășesc 
cu încredere în viață. Certi
tudinea că orice năzuință, ori
ce vis li se va împlini le-o dă 
înseși cele 18 primăveri trăi- 
te. Au deschis ochii minții în 
anii regimului nostru, pașii 
le-au fost călăuziți în ritmul f 
impetuos al construcției So
cialismului. Spre desăvârșirea,' 
lui sînt hotărîți să-și închine 
întreg elanul și forța lor tine- ' 
rească.

Și dacă în aceste clipe sinț ■ 
emoționați este pentru că mo
mentul acesta al sărbătoririi 
este la fel cum l-au visat.: de 
neuitat pentru urările calde, 
pentru cîntecul, dansul și ver
sul înaripat, pentru flori — și 
pentru cuvintele de laudă a- 
duse vîrstei lor. Nu vor uita 
nici valsul celor de 18 ani, nu 
vor uita nimic. Nu vor uita 
mai ales că această sărbătoa
re a minunatei lor vîrste i-a 
adus în fața răspunderilor de 
cetățean, cărora sînt hotărîți 
să le închine întreaga lor ti
nerețe.

FLORIDA POPA



prezentat de tovarășul Aurel Vi joii, ministrul Finanțelor
Tovarăși deputați,

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri vă prezint, spre 
examinare și aprobare, pro
iectul bugetului de stat al Re
publicii Populare Romîne pe 
anul 1961.

întocmirea proiectului de 
buget s-a făcut în lumina ho- 
tăririlor istorice ale Congre
sului al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care a 
trasat un măreț program de 
muncă și de luptă pentru de- 
săvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră.

Plenara lărgită a Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn din 31 octom
brie — 1 noiembrie a trasat 
sarcinile principale pe anul 
1961, privind dezvoltarea în 
continuare a producției indus
triale și agricole, sporirea vo
lumului de investiții, crește
rea veniturilor reale și satis
facerea nevoilor materiale și 
Culturale ale celor ce mun
cesc. Indicatorii proiectului 
de buget reflectă în întregi
me sarcinile planului de dez
voltare a economiei naționale 
pe anul 1961. Propunerile pri
vind proiectul bugetului de 
stat pe anul 1961 au fost apro
bate de plenara Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn din 19—20 de
cembrie I960.

înainte de a trece la expu
nerea principalelor caracteris
tici ale proiectului de buget, 
vă rog să-mi îngăduiți ca, in 
conformitate cu legea bugeta
ră, să prezint spre aprobare 
Marii Adunări Naționale ci
frele execuției definitive a 
bugetului de stat pe anul 
1959, precum și execuția pre
liminată a bugetului de stat 
pe anul 1960.

Bugetul de stat pe anul
1959 a fost îndeplinit la veni
turi în sumă de 51,059 miliar
de lei și la cheltuieli in sumă 
de 48,260 miliarde lei, înche- 
indu-Se ou un excedent de 
2,798 miliarde lei.

Rezultate șl mai bune au 
fost obținute in îndeplinirea 
bugetului pe anul 1960. După 
datele preliminate, veniturile 
bugetare se ridică Ia 57,470 
miliarde lai, depășind sarcina 
de plan cu 670 milioane lei.

La cheltuieli, bugetul pe 
anul 1960 va fi realizat în 
Sumă de 55,120 miliarde lei. 
Volumul sporit al veniturilor 
și întărirea regimului de eco
nomii la cheltuieli vor duce 
la un excedent de 2,350 mi
liarde lei, superior celui pla
nificat.

Rezultatele pozitive ale în
deplinirii bugetului de stat pe 
anul 1960 se datoresc muncii 
creatoare, pline de elan, a 
clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, care au 
realizat și depășit sarcinile 
planului de stat. Succesele 
obținute au determinat crește
rea venitului național și, pe 
această bază, sporirea în anul
1960 a veniturilor bugetare 
din economia socialistă cu 
6,878 miliarde lei față de anul 
precedent.

în timp ce veniturile din e- 
conomia socialistă sînt în con
tinuă creștere, impozitele și 
taxele de la populație scad în 
anul 1960, față de 1959, cu 466 
milioane lei, ca urmare a scu
tirilor și reducerilor de impo
zite acordate salariaților în a 
doua jumătate a anului 1959,

Bugetul de stat pe anul 1961
In proiectul bugetului de 

stat pe anul 1961, veniturile 
se prevăd in sumă de 65,651 
miliarde Iei, cu o creștere de 
14,2 la sută față de realiză
rile preliminate ale anului 
1960, iar cheltuielile în sumă 
de 64,801 miliarde lei, cu o 
creștere de 17,6 Ia sută. Ex
cedentul bugetar se planifică 
la 850 milioane lei.

Creșterea considerabilă a 
veniturilor bugetului de stat 
este urmarea lărgirii șl întă
ririi continue a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, a 
sporirii într-un ritm și mai 
inalt a producției și produc
tivității muncii. Astfel, în 
anul 1961, producția indus

Veniturile bugetului de stat
Oglindind dezvoltarea con

strucției socialiste în țara 
noastră, veniturile din secto
rul socialist al economiei re
prezintă partea covîrșitoare 
din totalul veniturilor buge
tului de stat. In proiectul de 
buget pe anul 1961 veniturile 
din sectorul socialist sint 
planificate în sumă de 61,704 
miliarde lei, adică 94 Ia sută 
din totalu] veniturilor buge
tului.

Sursa principală a venitu
rilor din economia socialistă 
o constituie acumulările bă
nești ale întreprinderilor, mo
bilizate la buget îndeosebi 
sub forma impozitului pe cir
culația mărfurilor și a cote- 
lor-părți din beneficii. Pen
tru anul 1961 se prevede ca 
veniturile din impozitul pe 
circulația mărfurilor șl eotele- 
părți din beneficii să se ridice 
la 37,454 miliarde lei, cu o 
creștere de 6,370 miliarde lei 
față de anul 1960.

Pentru realizarea ta volu
mul stabilit a veniturilor din 
economia socialistă este ne
cesar ca toate întreprinderile 
și organizațiile economice 
să-și concentreze în conti
nuare atenția asupra îndepli
nirii integrale a sarcinilor 
privind acumulările bănești. 

precum și a intrării unui nu
măr tot mai mare de țărani 
muncitori în gospodării agri
cole colective și întovărășiri, 
care beneficiază de scutiri și 
reduceri de impozite.

în ce privește cheltuielile 
bugetare pe anul 1960, o su
mă de 34,440 miliarde lei s-a 
folosit pentru finanțarea 
economiei naționale. Mij
loacele bugetare destinate 
dezvoltării economiei au 
fost îndreptate in primul 
rînd spre finanțarea in
vestițiilor. Volumul investiții
lor ce se vor realiza în anul 
1960 din fondurile statului se 
ridică la 22,5 miliarde lei. Au 
intrat în producție noi fabrici 
și uzine, au fost dezvoltate și 
înzestrate cu tehnică moder
nă numeroase întreprinderi 
în toate ramurile economiei.

Din bugetul de stat pe anul 
I960 s-a cheltuit pentru înva- 
țămînt, știință și cultură, 0- 
crotirea sănătății și alte ac
țiuni cu caracter social-cultu
ral suma de 13,681 miliarde 
lei, adică aproape a patra 
parte din totalul cheltuielilor 
bugetare.

Se realizează cu succes sar
cina trasată de partid privind 
generalizarea învftțămîntului 
obligatoriu de 7 ani. De ase
menea, începînd cu acest an 
școlar, toți elevii de la clasa 
I-a pînă la clasa a Vll-a in
clusiv primesc manualele șco
lare complet gratuit. Această 
măsură privește, în medie, 
2.500.000 de elevi anual. Nu
mărul elevilor și studenților 
crește de la an la an, iar baza 
materială a învățămîntulul de 
toate gradele se îmbunătățeș
te tot mai mult

Prin aplicarea consecventă 
a politicii partidului și guver
nului de ridicare sistematică 
a nivelului de trai, în anul 
1960 a fost îmbunătățită sala
rizarea cadrelor tehnice, eco
nomice și de cercetare știin
țifică și au fost reduse pre
țurile cu amănuntul la unele 
produse, ceea ce a dus la 
sporirea puterii de cumpăra
re a populației cu circa 2 mi
liarde lei anual.

Lucrările Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. au subliniat 
că asigurarea oamenilor mun
cii cu locuințe corespunzătoa
re constituie o preocupare 
permanentă de cea mai mare 
importanță a partidului și 
guvernului nostru. în anul 
1960 au fost date in folosință 
peste 30.000 apartamente, cu 
circa 35 la sută mai mult de
cât în ânul 1959.

Cifrele preliminate cu pri
vire la execuția bugetului de 
stat, împreună cu ceilalți in
dicatori financiari pe anul 
I960, confirmă întrutotul ca
racterizarea dată situației fi
nanciare din țara noastră în 
raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Congresul al IlI-lea al 
partidului t „Avem o circula
ție bănească sănătoasă; ba
lanța de plăți externe se pre
zintă echilibrată ; bugetul sta
tului asigură finanțarea ne
voilor legate de dezvoltarea 
economiei naționale și se în
cheie în fiecare an eu exce
dente ; volumul vînzărilor de 
mărfuri prin comerțul so
cialist asigură aproviziona
rea populației; crește tot mai 
mult puterea de cumpărare a 
oamenilor muncii și se întă
rește continuu moneda națio
nală".

trială va crește cu 13,5 la 
sută față de realizările pre
liminate ale anului 1960, pro. 
ductivitatea muncii cu circa 
9 la sută, iar numai în in
dustrie economiile din redu
cerea prețului de cost se vor 
ridica la circa 2,7 miliarde 
lei. Condițiile create prin 
procesul transformării socia
liste a agriculturii, care a 
cuprins peste 4 cincimi din 
gospodăriile țărănești și din 
suprafața arabilă a țării, și 
creșterea continuă a înzes
trării tehnice a agriculturii 
vor permite în anul 1961 spo. 
rirea Producției agricole cu 
19 la sută față de anul 1960.

O contribuție de seamă la 
realizarea unui volum sporit 
de acumulări bănești au avut 
angajamentele luate de oa
menii muncii în cinstea Con
gresului al IlI-lea al partidu
lui. Numeroase întreprinderi 
și organizații economice și-au 
sporit rentabilitatea, dind în
semnate acumulări bănești 
peste plan. Astfel, Fabrica 
de rulmenți Bîrlad a reali
zat pe primele 9 luni ale anu
lui beneficii peste plan în 
sumă de aproape 6 milioane 
lei; Rafinăria nr. 3 Telea- 
jen — de 10,7 milioane lei; 
întreprinderea de tăbăcărie 
și încălțăminte „Kirov“ Bucu
rești — de 4,0 milioane lei.

Rezultatele bune obținute 
de întreprinderi au făcut ca 
în numeroase sectoare de pro
ducție să se realizeze depă
șiri însemnate ale beneficiilor 
prevăzute în plan. De exem
plu, sectorul tricotaje din ca
drul Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum a reali
zat pe primele trei trimestre 
beneficii peste plan în sumă 
de 65 milioane lei, iar sec
torul pielărie — de 40,5 mi
lioane lei.

Prin îndeplinirea angaja
mentelor luate de oamenii 

muncii, economiile peste plan 
din reducerea prețului de 
cost și a cheltuielilor de cir
culație, realizate în primele 
9 luni ale anului 1960, sint 
ta valoare de peste 1,2 mi
liarde lei.

Economia noastră dispune 
de largi posibilități pentru o 
sporire mai rapidă a acumu
lărilor bănești. In acest scop 
este necesar să fie continuate, 
cu și mai multă perseveren
ță, eforturile în vederea ridi
cării Ia un nivel tot. mai înalt 
a activității economice și fi
nanciare a întreprinderilor, a 
cărei eficiență trebuie să-și 
găsească expresia in creșterea 
rentabilității, pe baza sporirii 
producției, îmbunătățirii cali
tății produselor și reducerii 
prețului de cost.

Pentru valorificarea mari
lor rezerve de creștere a ren
tabilității întreprinderilor și 
organizațiilor economice este 
necesară folosirea în cit mai 
bune condiții a capacităților 
de producție.

La valorificarea rezervelor 
de creștere a rentabilității 
contribuie de asemenea adîn- 
cirea specializării și îmbună
tățirea cooperării între între
prinderi.

Este necesar să fie conti
nuate măsurile de concentra
re a producției ta întreorin- 
derile care obțin cele mal 
bune rezultate, evitîndu-se 
mutarea nejustificată de la o 
unitate la alta a fabricării 
unor produse.

în anul 1960, numeroase 
întreprinderi au realizat eco
nomii importante de materii 
prime, materiale și combusti
bil prin reducerea simțitoare 
a consumurilor specifice. Ast
fel, întreprinderile din ca
drul Direcției generale a si
derurgiei au economisit pe 
primele trei trimestre ale a- 
nului peste 35.000 tone cocs, 
întreprinderile din cadrul Di. 
recției generale a energiei e- 
lectrice — peste 24.000 tone 
combustibil convențional.

Mai stat însă întreprinderi 
care nu folosesc judicios re
sursele materiale, nu iau mă
guri de pretatimpinare a 
pierderilor, nu urmăresc creș
terea sistematică a rentabili
tății la toate produsele. Așa 
de exemplu întreprinderea 
„Electro-Banat" Timișoara a 
depășit prețul de cost plani
ficat. iar planul de beneficii 
pe primele 9 Iun; ale anului 
a rămas neindeplmit cu 2,4 
milioane lei

Cheltuielile bugetului 
de stat

Tovarăși deputați,

în proiectul bugetului de 
stat pe anul 1961 stat prevă
zute mijloacele financiare ne
cesare pentru dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei 
naționale, lărgirea acțiunilor 
social-culturale și acoperirea 
celorlalte nevoi ale statului.

Din volumul total al chei-

Finanțarea
Volumul investițiilor din 

fondurile statului, prevăzut 
pentru anul 1961, este de 27.9 
miliarde lei. cu o creștere de 
24 la sută fată de realizările 
preliminate ale anului 1969. 
Pentru finanțarea investiții
lor se vor aloca de Ia buget 
17.635 miliarde lei, cu 4.0S5 
miliarde lei mai mult decît 
In 1960.

Volumul considerabil sporit 
al investițiilor reflectă poli
tica partidului de dezvoltare 
a forțelor de producție, pre
cum și capacitatea crescîndă 
a economiei noastre de a fi
nanța obiective tot mai în
semnate. pe baza măririi cor. 
tinue a acumulărilor bănești 
ale statului.

In conformitate cu Direc
tivele Congresului al m-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, privind continuarea in 
ritm susținut a industrializă
rii țării, aproape 57 la sută 
din totalul investițiilor vor fi 
destinate industriei, îndeosebi 
ramurilor industriale hotări- 
toare.

în anul 1961 vor intra în 
producție numeroase obiec
tive iadustriale. cum sînt: 
cuptorul nr. 5 la noua oțe- 
lărie Martin de la Hunedoara, 
două furnale reconstruite la 
capacitate mărită la Reșița, 
Combi r âtul chimic de la Roz- 
hoV. fa’-Mca de fibre roiau de 
la Săvinești. complexul de 
reformare catalitică și insta
lația de absorbție și fracțio
nare a gazelor de la rafină
ria Brazi, primele secții ale 
complexelor de industriali
zare a lemnului de la Blaj și 
Gherla, noi capacități de pro
ducție în industria textilă, 
tăbăcăria minerală de la Ji
lava, o fabrică de ulei la 
Iași, 12 fabrici de produse 
lactate, un abator modem la 
Hațeg ete. Tot în anul 1961 
se vor deschide lucrările de 
construcție a marelui combi
nat siderurgic de la Galați 
și a altor obiective importan
te prevăzute în planul de 6 
ani, cum stat : termocentrala 
de la Luduș și hidrocentrala 
de pe Argeș, complexul indu
strial pentru chimizarea ga
zului metan de la Craiova, 
complexele pentru industria
lizarea lemnului de la Foc
șani, Comănești, Pitești și 
Dej, fabricile de mobilă de la 
Arad șl Rădăuți.

Plenara C C. al P.M.R. din 
31 octombrie—1 noiembrie a 
subliniat importanța deose
bită pe care o prezintă, în 
etapa actuală de dezvoltare 
a economiei noastre, obține
rea unor produse de calitate 
superioară, la nivelul celor 
mai perfecționate produse si
milare din străinătate. In a- 
cest scop, plenara a trasat sar
cina luării măsurilor cores
punzătoare privind concepția, 
executarea și controlul pro
duselor pe toate treptele de 
fabricație. Pentru realizarea 
sarcinilor trasate de plenară 
este necesar ca ministerele, 
direcțiile generale și între
prinderile să pună în centrul 
activității lor preocuparea 
pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor.

Tovarăși deputați.

In parte» de venituri a 
proiectului de buget pe 1961, 
impozitele șl taxele de la 
populație sînt prevăzute în 
sumă de 3,947 miliarde Iei. 
Această sumă a fost stabilită 
aproximativ la nivelul înca
sărilor din I960, deși venitu
rile bănești ale populației 
vor crește ta anul viitor 
cu 5,5 miliarde lei. Pon
derea Impozitelor și taxe
lor de la populație ta totalul 
\ «niturilor bugetare scade de 
la 6.7 la sută in anul 1960, 
Ia 8 Ia sută ta 1961.

Această situație contras
tează în mod vădit cu aceea 
din țările capitaliste, unde 
fiscalitatea are un rol hotă- 
rîtor îh realizarea venituri
lor bugetare Și unde, conco
mitent cu scăderea venituri
lor reale ale oamenilor mun
cii, impozitele plătite de ei 
sînt tot. mai mari.

în țara noastră, odată cu 
creșterea veniturilor bănești, 
ale populației șl cu întă
rirea puterii de cumpă
rare a leului, se dezvoltă spi
ritul de economie și de bună 
gospodărire a banilor. în 
1960, soldul depunerilor popit 
lățiri la C EC. crețse față 
de finele anului 1959 cu circa 
51 Ia sută. Casele de economii 
și consemnațiuni trebuie să 
vină în intîmpinarea dorinței 
populației de a-și păstra dis
ponibilitățile bănești in condi
ții sigure și avantajoase, ex. 
tinztad rețeaua actuală, îndeo
sebi in mediul sătesc, îmbu
nătățind deșertarea depunăto
rilor și introducing forme noi 
de atragere a depunerilor.

tuielilor bugetare, 39.864 mi
liarde lei. sau 61.5 la sută, 
stat destinate finanțării eco
nomiei nat'onalc In același 
scop, pe lingă fondurile de la 
buget și mijloacele proprii 
ale întreprinderilor, se vor 
folosi și împrumuturi ban
care, al căror volum se va ri
dica la finele anului 1961 la 
circa 29 300 mdiarde lei.

investifiilor
Ca urmare a hotârîrilor lua

te de partid și guvern. între
prinderile vor fi înzestrate cu 
mașihi $i instalații de înaltă 
productivitate, la nivelul ul
timelor cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale.

în cursul anului 1960, orga
nele de stat centrale și locale 
au acordat o mai mare aten
ție utilizări! eficiente a mij
loacelor materiale și bănești 
destinate investițiilor. Lucră
rile de investiții au fost mai 
bine justificate din punct de 
vedere economic, costul lor 
s-a redus, a fost scurtată du
rata de execuție a construcții
lor, s-a îmbunătățit situația 
economico-financiară a orga
nizațiilor de construcții. Con
trolul prin leu exercitat de 
băncile speciale asupra lucră
rilor de investiții a fost în
tărit

Cu toate acestea. în proiec
tarea și realizarea obiectelor 
de investiții mai există încă 
unele deficiențe care trebuie 
înlăturate.

Definitivarea cu întîrziere a 
temelor de proiectare de că
tre beneficiari împiedică des
fășurarea normală a activită
ții proiectanților. Unele or
ganizații de proiectare nu 
predau întotdeauna lucrările 
în termen, nivelul calitativ al 
documentației lasă uneori de 
dorit, se mai fac cheltuieli ne- 
economicoase. inutile, care în
carcă costurile. Din partea 
organelor care avizează sau 
aprobă documentația tehnică 
se cere o Cit mai mare exi
gența și totodată mai multă 
operativitate în analiza pro
iectelor.

Pe șantierele de construcții 
trebuie continuate eforturile 
pentru reducerea prețului de 
cost, prin folosirea rațională 
a forței de muncă, mecanis
melor și materialelor.

Cel mai important indicator 
al planului de investiții este 
punerea în producție a obiec
tivelor la termenele planifi
cate. In anul 1960 au mai 
existat unele rămîneri în 
urmă în realizarea planului 
de punere în producție, de
terminate îndeosebi de primi
rea cu întîrziere a documen
tației tehnice și de nerespec- 
tarea termenelor de livrare 
a utilajelor de către unii 
furnizori.

La intrarea în producție a 
obiectivelor de investiții se 
constată în unele cazuri că 
indicatorii tehnico-economici 
avuți în vedere la aprobarea 
investiției nu se realizează 
decît parțial. Este necesar 
ca ministerele și comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare să analizeze periodic rea
lizarea indicatorilor prevăzuți

Finanțarea
In anul 1961, pentru finan

țarea industriei se prevede a- 
locarea de la buget și din 
mijloace proprii ale întreprin
derilor a sumei de 18,708 mi
liarde lei, la care se adaugă 
importante credite bancare.

Prin investițiile prevăzute 
și celelalte fonduri destinate 
finanțării și creditării produc
ției industriale se asigură re
sursele necesare pentru dez
voltarea în continuare a in
dustrializării țării noastre.

Sarcinile sporite ale anului 
1961 reclamă din partea în
treprinderilor, organelor tute
lare și aparatului flnanciar- 
bancar intensificarea efortu
rilor în vederea utilizării cit 
mai eficiente a resurselor ma
teriale și bănești, a realizării 
unui regim strict de econo- . 
mil.

în anul I960, îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale în
treprinderilor s-a făcut cu un 
volum de fonduri bănești pro 
porțional mai redus decît in 
anii treeuți. Astfel, în primul 
semestru al anului 1960, între
prinderile industriei republi
cane și organizațiile de con- 
strucții-montaj au avut o pro
ducție cu circa 7,3 miliarde 
lei mai mare deeît în perioa
da corespunzătoare a anului 
1958, deși fondurile bănești 
engajate în producție la sfîr- 
șitul semestrului erau, în con
diții comparabile, cu circa 3,8 
miliarde lei mai scăzute.

Acest rezultat pozitiv a fost 
obținut prin eforturile colec
tivelor de muncă din între
prinderi, care aduc la înde
plinire sarcinile trasate de 
partid privind valorificarea

Finanțarea
Pentru dezvoltarea produc

ției agricole, în anul 1961 se 
prevede a se aloca de la bu
get și din resursele proprii ale 
unităților de stat din agricul
tură suma de T.346 miliarde 
lei. La aceasta se adaugă re
sursele proprii ale unităților 
cooperat ist-colectiviste. pre
cum și credite pentru nevoile 
producției.

în agricultură se vor aloca 
pentru investiții, din fondurile 
statului, circa 4 miliarde lei 

Pentru ridicarea continuă a 
nivelului de mecanizare și 
chimizare, agricultura va fi 
înzestrată în anul 1961 cu 
peste 12 mii tractoare, 15 mii 
semănători, 6 mii combine 
pentru păioase, precum și cu 
alte mașini și utilaje agricole. 
Totodată, ea va prim» aproa
pe 450 mii tone îngrășăminte 
chimice.

Dezvoltarea sectorului so
cialist al agriculturii, precum 
și îmbunătățirea necontenită 
a condițiilor tehnice în care 
sînt efectuate muncile agrico
le duc ta sporirea recoltelor 
și măresc contribuția agricul
turii noastre socialiste la con
stituirea fondului central de 
produse agricole.

Gospodăriile agricole de stat 
aduc an de an un aport tot 
mai mare la asigurarea fondu
lui central de produse agrico
le. Astfel, în 1960 ele au pre
dat statului 39 la sută la 
gnu și 26 la sută la porumb 
din fondul central de ce
reale. Acest rezultat, care a 
fost posibil datorită producției 
ridicate la hectar obținute de 
gospodăriile agricole de stat, 
demonstrează o dată mai 
mult superioritatea agricultu
rii socialiste-

Aplictnd indicațiile plena
rei din 31 octombrie — 1 no
iembrie 1960 cu privire la 
dezvoltarea șeptelului, gospo
dăriile agricole de stat și gos
podăriile agricole colective 
vor obține rezultate tot mai 
însemnate în îmbunătățirea 
activității sectorului zootehnic.

înzestrate cu tehnică îna
intată și cu cadre de înaltă 
calificare, gospodăriile agrico
le de stat au asigurate toate 
condițiile pentru creșterea 
rentabilității la nivelul mari
lor posibilități ce le-au fost 
create.

Pentru efectuarea lucrărilor 
de hidroameliorații, în ultimii

Finanțarea
Dezvoltarea producției bu

nurilor de consum și crește
rea sistematică a puterii de 
cumpărare a oamenilor mun
cii vor determina în anul 
1961, față de 1960, sporirea 
cu aproape 15 la sută a volu
mului desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul prin comerțul 
socialist.

Finanțarea comerțului va fi 
asigurată atît prin mijloacele 
proprii ale organizațiilor și 
întreprinderilor comerciale, cît 
și prin sume alocate de la 
buget și credite bancare.

în anul 1961 rețeaua de 
desfacere cu amănuntul va fi 
extinsă, se vor construi de
pozite moderne de mare ca
pacitate, va fi îmbunătățită 
înzestrarea rețelei comerciale 

în documentația tehnică șl 
să ia măsuri pentru înlătura
rea deficiențelor.

Organele financiare și de 
credit trebuie să efectueze un 
control mai eficient și mai 
operativ asupra folosirii fon
durilor de investiții, începînd 
încă din faza de întocmire a 
documentației investițiilor de 
către beneficiari și institutele 
de proiectare.

industriei
multiplelor rezerve din eco
nomie. La aceasta a contribuit 
și aplicarea unor măsuri cu 
caracter financiar, in primul 
rînd a tehnicii îmbunătățite 
de finanțare, creditare și de
contări. îmbunătățirea nor
mării consumurilor, stocurilor 
și a normativelor mijloacelor 
circulante a dus de asemenea 
la eliberarea în industrie a 
unor mijloace circulante în 
valoare de circa 1,1 miliarde 
lei. Această acțiune v» fi ex
tinsă ți la celelalte ramuri 
ale economiei, în vederea asi
gurării mijloacelor circulante 
strict necesare întreprinderi
lor ți a readucerii în circui
tul economic a stocurilor care 
depășesc acest necesar.

Pentru buna gospodărire a 
mijloacelor circulante din e- 
conomie, o deosebită impor
tanță are lichidarea practicii 
nesănătoase a unor întreprin
deri de a se aproviziona cu 
materii prime și materiale 
peste necesarul planificat, 
ceea ce duce la imobilizarea 
unor importante mijloace ma
teriale și bănești, cu care s-ar 
putea înfăptui acțiuni econo
mice și social-culturale supli
mentare.

Aprovizionarea tehnico-ma- 
terială ritmică a întreprinde
rilor, în limitele necesităților 
stricte ale producției, asigu
rarea desfacerii integrale și 
la timp a produselor, ea și 
readucerea în circuitul econo
mic a valorilor materiale imo
bilizate în stocuri inutile și 
supranormative constituie Sar
cini permanente de mare im
portanță pentru toți factorii 
de răspundere din economie.

agriculturii
ani s-au alocat importante 
fonduri materiale și bănești. 
Cu toate acestea, suprafețele 
amenajate nu sînt pretutin
deni integral și rațional folo
site. Valorificarea maximă a 
investițiilor făcute trebuie să 
constituie o preocupare per
manentă pentru organele a- 
gricole centrele și locale.

Jn anul 1961, pentru finan
țarea stațiunilor de mașini și 
tractoare s-au prevăzut la 
buget 1,458 miliarde lei, cil 
22,7 la sută mal mult decit 
în anul 1960. Creșterea im» 
portantă a alocațiilor bugeta
re pentru S.M.T. se datorește 
măririi simțitoare a planului 
de producție in acest sector 
de activitate.

In anul 1960 numeroase 
S.M.T.-uri au depășit planul de 
producție ți au redus substan
țial prețul de cost. Se apre
ciază că prețul de cost mediu 
pe hantru va fi in acest an 
cu circa 14 la sută mai mic 
decit cel planificat.

Cu toate acestea, ta stațiu
nile de mașini ți tractoare 
mai există încă rezerve im
portante de reducere a prețu
lui de cost

Plenara CC. al P.M.R. 
din 31 octombrie — I no
iembrie 1960 a dat indicații 
ca aprecierea muncii S.M.T.- 
urilor să se facă după calita
tea lucrărilor executate și 
după producția obținută la 
hectar pe terenurile lucrate. 
In anul care vine se va acor
da o atenție deosebită execu
tării arăturilor la adincimea 
corespunzătoare solului și cul
turilor, lutadu-se măsuri pen
tru Îmbunătățirea sistemului 
de salarizare a lucrătorilor 
din S.M.T., la baza veniturilor 
acestora urmind să stea re
zultatele obținute în creșterea 
producției la hectar.

In sectorul forestier, princi
palele preocupări trebuie să 
fie îndreptate spre refacerea 
pădurilor, mai buna îngrijire 
a fondului forestier și exploa
tarea rațională a materialului 
lemnos.

Statul nostru democrat- 
popular acordă un sprijin 
multilateral sectorului socia- 
list-cooperatist din agricultu
ră. în anul 1961 se vor acor
da credite sporite gospodării
lor agricole colective și înto
vărășirilor, în special pentru 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic.

comerțului
cu utilaje ți instalații frigo
rifice.

Ținînd seama de ritmul viu 
în care se dezvoltă comerțul 
nostru socialist, este necesar 
ca lucrătorii din acest sector 
să manifeste o exigență spo
rită atît la contractările eu 
industria, cît și la recepțio- 
narea produselor, netogăduind 
pătrunderea în rețeaua co
mercială a unor mărfuri de 
calitate inferioară și necores
punzătoare nevoilor popu
lației.

Lucrătorii din comerț tre
buie să lupte pentru redu
cerea cheltuielilor de circula
ție și pentru buna gospodă
rire a fondului de mărfuri ți 
a ambalajelor.

în prezent, Republica Popu

lar» Romînă face schimburi 
economice cu peste 80 de țări. 
Mărfurile noastre sînt din ce 
în ce mai bine primite pe pia
ța externă, fiind apreciate de 
consumatori. întreprinderile 
care produc pentru export 
trebuie să depună eforturi 
pentru continua reducere a 
prețului de cost al produse
lor destinate exportului, con
tribuind astfel la sporirea 
rentabilității comerțului nos
tru exterior.

Recentele acorduri încheia-

Finanțarea acțiunilor social-culfurale
Creșterea sistematică a bu

năstării materiale și culturale 
a oamenilor muncii este o- 
blectlvul central *1 politicii 
partidului ți guvernului.

O contribuție de seamă la 
creșterea nivelului de trai 
aduc fondurile tot mai mari 
alocate de la buget pentru 
înfăptuirea acțiunilor social- 
culturale, adică pentru învă- 
țămtnt, cultură și știință, să
nătate, pensii, asigurări so
ciale, asigurarea condițiilor 
de odihnă a oamenilor mun
cii, asistență socială etc. 
In proiectul bugetului de stat 
pe anul 1961 cheltuielile des
tinate acțiunilor aoelal-cultu. 
rale se ridic» la 15,199 mi
liarde lei, cu o creștere de 
1,518 miliarde Iei faț» de 
anul 1960.

Pentru dezvoltarea tavăță- 
mtatulul de toate gradele, 
bugetul pe anul 1961 prevede 
alocații de 4.155 miliarde Ie), 
adică cu 19,4 la șut» mai 
mult decit în anul 1960. Nu
mai in învățămîntul preșco
lar și de cultură generală, 
numărul copiilor și elevilor 
va fi cu circa 280.000 mal 
mare decit în anul școlar 
1959-1960.

Baza material» a procesului 
de invățăitunt Va crește în 
continuare. Va fi lărgită ca
pacitatea școlilor de cultură 
general» cu 3.200 săli de ela- 
s»; în învățămîntul superior 
vor fi date în folosință săli 
pentru cursuri, laboratoare 
etc., în suprafață totală de 
peste 36.000 m.p. ; se vor con
strui cămine studențești cu 
o capacitate totală de aproa
pe 11.000 de locuri, cantine 
pentru circa 12.500 studenți ; 
va începe construcția Institu
tului politehnic din Bucu
rești.

Fonduri importante — șl »- 
niime 1,173 miliarde Iei, sau 
cu 15,3 la sută mii mult de-

Bugetele organelor locale 
ale puterii de stat

Dezvoltarea economică și 
social-culturală a regiunilor șl 
raioanelor țării se reflectă și 
în creșterea de la an la an a 
bugetelor sfaturilor populare. 
Pentru anul 1961, veniturile și 
cheltuielile bugetelor sfaturi* 
l»r populare sint prevăzute in 
sumă de 10,858 miliarde lei. 
La această sumă trebuie a- 
dâugate alocațiile de 622 mi
lioane lei de la bugetul repu
blican pentru lucrări de in
vestiții, care vor îi repartiza
te pe măsura prezentării do
cumentațiilor. finind scama 
și de aceste fonduri, cheltuie
lile bugetelor sfaturilor popu
lare vor crește în anul 1961, 
față de anul 1960, cu suma de 
1,292 miliarde lei.

Din totalul veniturilor în
scrise in proiectele bugetelor 
sfaturilor populare, veniturile 
proprii reprezintă 5,427 mi
liarde lei. Organele locale ale 
puterii de stat se preocupă în 
tot mai mare măsură de îm
bunătățirea activității econo
mice ți, implicit, de întărirea 
bazei proprii de venituri a 
bugetelor sfaturilor populare.

Trebuie totuși arătat că, ti
nted seama de rezervele exis
tente în economia locală, ve
niturile proprii ale bugetelor 
sfaturilor populare pot crește 
într-un ritm mult mai accen
tuat decît pînă în prezent. 
Mai există încă întreprinderi 
locale care nu îndeplinesc 
sarcina de reducere a prețu
lui de cost, au o rentabilitate 
scăzută sau chiar lucrează cu 
pierderi. •

Ca urmare a măsurilor lua
te de partid și guvern în 
cursul acestui an, ministerele 
s-au preocupat mai mult de 
coordonarea producției locale 
cu producția industriei repu
blicane. Din planul pe 1961 
al întreprinderilor locale s-au 
eliminat O serie de produse 
care se fabrică în industria 
republicană mai bine și mai 
ieftin. Această preocupare 
trebuie continuată, deoarece 
se mai mențin încă paralelis
me nejustificate.

Investițiile staturilor popu
lare sint prevăzute pentru 
anul 1961 in sumă de 3,547 
miliarde Iei. Importanța aces
tei sume mărește răspunderea 
comitetelor executive în legă
tură cu folosirea fondurilor 
pentru obiective economice și 
social-culturale temeinic jus
tificate, evitîndu-se fărîmița- 
rea lor pe lucrări mărunte și 
neeconomicoase.

Din totalul acestor fonduri, 
circa 38 la sută sînt alocate 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit ale oamenilor 
muncit în vasta campanie a 
construcțiilor de locuințe care 
se desfășoară în întreaga 
țară, comitetelor executive ale 
sfaturilor populare le revine 
sarcina de a urmări îndea
proape activitatea întreprin
derilor de construcții, ta ve
derea încadrării costurilor ta 

te cu Uniunea Sovietică, pe 
baza cărora ni se vor livra 
importante cantități de uti
laje și materii prime, repre
zintă o nouă manifestare a 
sprijinului puternic pe care 
îl primim din partea poporu
lui sovietic. Ele constituie un 
aport deosebit de însemnat 
pentru îndeplinirea cu suc
ces de către oamenii muncii 
din Republica noastră Popu
lară a planului de 6 ani de 
dezvoltare a economiei națio
nale.

cit în 1960 - sint destinate 
dezvoltării culturii și științei.

In anul 1961 se va folosi 
de la buget suma de 4,239 
miliarde lei pentru sănătate 
și prevederi sociale. Această 
sumă va asigura îmbunătăți
rea în continuare a îngriji
rii medicale a populației de 
la orașe și sate, în primul 
rînd prin dezvoltarea rețelei 
sanitare șl extinderea activi
tății de combatere și preve
nire a bolilor.

Lărgirea acțiunilor cu ca
racter social în țara noastră 
se reflectă și in proiectul bu
getului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1961, care se ri
dică la 3,745 miliarde lei, 
fiind cu 240 milioane lei mai 
mare decît realizările preli
minate ale anului 1960.

Sporirea eficienței sumelor 
alocate pentru acțiunile so- 
eial-culttirale trebuie să con
stituie o preocupare constan
tă a Ministerului învățămîn- 
tului și Culturii, Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, comitetelor executive 
ale sfaturilor populare și a 
tuturor celorlalte organe care 
activează ta acest domeniu.

în continuarea eforturilor 
pentru îmbunătățirea condi. 
fiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, în anul 1961 se asi
gură fondurile necesare pen
tru construirea și darea în 
folosință a circa 37.000 apar
tamente, cu o suprafață lo
cuibilă de 1,1 milioane m.p. 
Va trebui asigurată construi
rea unor locuințe trainice, 
bine finisate și confortabile 
precum și reducerea în conti
nuare a costului construcțiilor.

în bugetul de stat al Repu
blicii Populare Romine pe 
anul 1961 cheltuielile de 
apărare reprezintă 5,4 la sută 
din totalul cheltuielilor buge
tare. Suma prevăzută este 
aproximativ la același nivel 
ca în anul 1960.

limita prețurilor ferme con
tractate cu beneficiarii și a 
îmbunătățirii calitative a lu
crărilor. Este de asemenea 
necesar să se urmărească fo
losirea sumelor destinate în
treținerii curente și repara
țiilor fondului locativ, înlătu- 
rîndu-se cazurile de risipă și 
proastă gospodărire.

O sarcină de seamă revine 
comitetelor executive în buna 
organizare a întreprinderilor 
din localitățile balneoclimate
rice, astfel ca ele să asigur® 
condiții din ce în ce mai bune 
de odihnă șil tratament oame
nilor muncii.

Pentru întreținerea și repa
rarea străzilor, iluminatul 
public, salubritate și alte lu
crări de gospodărie comuna
lă, sfaturile populare vor 
primi, în afara sumelor spo
rite alocate prin buget, o 
parte din beneficiile peste 
plan realizate de întreprinde
rile industriale republicane.

Organele financiare și ban
care trebuie să ajute comite
tele executive ale sfaturilor 
populare în îndeplinirea sar
cinilor tot mai complexe care 
le stau în față, sprijinind rea
lizarea integrală a veniturilor 
proprii prevăzute te bugetele 
locale, precum șl gospodări
rea cu chibzuință a fondurilor 
materiale și bănești.

Tovarăși deputați,

Volumul sporit al bugetului 
de stat al Republicii Populare 
Romine pe anul 1961, natura 
veniturilor și destinația chel
tuielilor prevăzute ta buget 
oglindesc succesele Istorice 
obținute de poporul nostru 
muncitor. în țara noastră a 
învins socialismul, forțele de 
producție cunosc o creștere 
impetuoasă, economia națio
nală se caracterizează prin 
echilibru și stabilitate, prin- 
tr-o dezvoltare sănătoasă, 
continuu ascendentă.

Impunătoarele succese do- 
bîndite, ca și victoriile către 
care ne îndreptăm sînt indi
solubil legate de colaborarea 
frățească și multilaterală cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
state, cu care formăm îm
preună marea familie a țări
lor socialiste. Sprijinul reci
proc, folosirea tuturor avan
tajelor unității și coeziunii ță
rilor lagărului socialist con
stituie cea mai importantă 
condiție internațională a rea
lizărilor noastre.

Avem convingerea nestră
mutată că, strîns uniți în ju
rul Partidului Muncitoresc 
Romîn, șl al guvernului Re
publicii Populare Romîne, oa
menii muncii de la orașe și 
sate vor dezvolta succesele 
obținute, traducînd în viață 
cu entuziasm și abnegație pre
vederile planului economic și 
ale bugetului de stat pe anul 
1961.

4 /



Vacanță plăcută

Comitetul olimpic japonez 
a alcătuit lista celor 18 disci
pline sportive care urmează 
să figureze in programul Jocu
rilor Olimpice de vară din 
1964 de la Tokio. Ca și la J.O. 
de la Roma și la viitoarea e- 
diție vor avea loc întreceri la 
18 discipline sportive. Comite
tul olimpic japonez propune 
insă introducerea a două spor
turi noi : judo și voleibttl în 
locul probelor de caiac-canoe 
și pentatlon modern. Celelalte 
16 discipline sînt: atletism, 
înot și sărituri de la trambu
lină. călărie, canotaj academic, 
scrimă, gimnastică, tir, lupte, 
box. haltere, iahting, ciclism, 
baschet, hochei pe iarbă, polo 
pe apă și fotbal.

Propunerile de schimbare a 
celor două discipline sportive 
ca și alte probleme legate de 
desfășurarea viitoarei ediții a 
Olimpiadei de la Tokio ur
mează să fie luate in discuție 
cu prilejul congresului C.l.O. 
care va avea loc în cursul lu
na iunie 1961 la Atena.

plecînd spre Iugoslavia. Din 
lot fac parte printre altele 
Irina Nagy, Aurora Niculescu, 
Aurelia Szoeke, Elena Pgdu- 
reanu, Josefina Ștefinescu și 
Carolina Cîrligeanu.

Returul acestui meci va ti
vea loc la 10 ianuarie la Bucu
rești.

pentru elevi
și școlari

Fotbal
In orașul elvețian Basel s-a 

disputat miercuri în nocturnă 
al treilea meci dintre echipele 
Wismut Karl Marx Stadt 
campioana R. D. Germane și 
Rapid Viena contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
la fotbal. Echipa vieneză a 
repurtat victoria cu scorul de 
1-0 prin punctul marcat în 
minutul 5 de interul dreapta 
Halla. în sferturile de finală 
ale competiției Rapid Viena 
va întîini 
Malmo.

echipa suede2ă 1FK

★
cehoslovacă de fot-
Hvezda-Bratislava a

Haltere
Au luat sTirșit campionate

le unionale de haltere pe echi
pe, desfășurate timp de mai 
multe zile în orașul Ufa. în 
ultima zi de întreceri tînărul 
halterofil Mihail Dubov a sta
bilit un nou record unional la 
categoria „semigrea" stilul a- 
runcat cu performanța de 
181,500 kg.

Pe echipe primul loc în a- 
ceste campionate a fost ocu
pat de selecționata R.S.F.S. 
Ruse ai cărei reprezentanți au 
cucerit victoria la 4 categorii. 
Pe locul doi s-a clasat selec
ționata R.S.S. Ucrainene ur
mată de cea a R.S.S. Gru
zine.

Echipa 
bal Ruda 
întâlnit miercuri pentru a doua 
oară echipa reprezentativă a 
statului Haiti. Fotbaliștii ceho
slovaci au cîștigat cu scorul 
de 4-0 (3-0). In primul joc 
victoria revenise de aseme
nea echipei cehoslovace cu 
scorul de 3-1.

Hochei pe gheață
Patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală a găzduit joi 
seara întilnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele 
selecționate ale orașelor Bucu
rești și Budapesta. Victoria a re
venit hocheiștUor romîni Cu sco
rul de

# in ziua de 26 a 
acestei luni numeroase 
tabere, organizate în 
cele mai pitorești re
giuni ale țării — Pre
deal, Sinaia, Homorod, 
Bran, Curtea de Argeș 
etc. — își vor deschide 
porțile pentru a primi 
miile de elevi și șco
lari, fruntași la învăță
tură și în activitățile 
obștești ai școlilor ele
mentare, pedagogice și 
profesionale din întrea
ga țară. Aci, elevii se 
vor putea odihni și re
crea, vor participa și la 
bogatele activități cul- 
tural-sportive: între
ceri de schi și patinaj, 
plimbări și excursii șe
zători și carnavaluri etc. 
organizate cu ajutorul 
și Sub supravegherea 
unor cadre didactice, 
instructori de pionieri, 
activiști U.T.M.

Deși sîntem în lunc decembrie, profitind de timpul prielnic, pescarii din Deltă desfășoară o 
intensă activitate, lată în fotografie, un grup de bărci la întoarcerea de la pescuit.

Inoăfînd de la fruntași
(Vrnurt din paf. l-a)

10-1 (20 ; 31 ; 5.0).

Box

TELEGRAME EXTERNE

Plenara C.C.
BUDAPESTA 22 (Agerpres). 

- După cum transmite agen
ția M.T.I. la 21 decembrie a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. în ca
drul Plenarei, Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central, a prezentat raportul 
delegației ungare care a par
ticipat la Consfătuirea de la 
Moscova a partidelor comu
niste și muncitorești din luna 
noiembrie.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar a aprobat în unanimi
tate activitatea delegației un
gare la Consfătuire, manifes- 
tîndu-și întreaga adeziune cu 
Declarația adoptată la Con
sfătuirea de la Moscova și cu 
Apelul către popoarele lumii.

în hotărîrea adoptată, C.C. 
al P.M.S.U. subliniază că a- 
ceastă consfătuire la care au 
participat reprezentanții a 81 
de partide comuniste și mun
citorești a fost cea mai im-

Handbal în 1
stabilit ca întilnirea de 
Patersson — Johanssen

al P.M.S.U.
portantă consfătuire interna
țională a mișcării comuniste 
mondiale de pînă acum, 
ceasta demonstrează 
influență a mișcării 
niște mondiale care a 
nit forța politică și 
cel mai important al progre- . 
sului social în epoca noastră. 
Declarația adoptată la Con
sfătuirea de la Moscova re
afirmă și dezvoltă mai depar
te principiile de bază ale De
clarației adoptate la Consfă
tuirea de la Moscova din 
1957. Noul Apel adresat po
poarelor lumii va contribui la 
intensificarea luptei desfășu
rate cu succes pînă acum 
pentru lichidarea completă a 
sistemului colonial și crearea 
unei lumi fără războaie.

Plenara C.C. al P.M.S.U. a 
ascultat după aceea raportul 
prezentat de Istvan Friss cu 
privire la planul economiei 
naționale pe anul 1961 șl a 
adoptat acest plan.

A- 
uriașa 
comu- 
deve- 

factorul

40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Francez

Adunarea festivă de la Paris

In primul meci al competi
ției feminine de handbal în 7 
„Cupa campionilor europeni" 
echipa Știința București va 
întîini duminică la Șubotița 
echipa 
Handbalistele noastre au pă
răsit

iugoslavă Spartak.

miercuri seara Capitala

S-a 
box : 
pentru titlul mondial al cate
goriei „grea" să aibă loc la 5 
mai 1961 la New York sau 
Los Angeles. Aceasta este cea 
de-a treia întîlnire dintre cei 
doi boxeri. Ultima oară Pâ- 
tersson a revanșat înfrîngerea 
recucerindu-?i 
victorie înainte

® Mai bine de 300 de 
elevi din școlile medii 
cu program special de 
educație fizică 
secțiile de schi 
Iilor sportive 
își vor petrece
de iarnă în taberele or
ganizate pentru ei in 
Paring, Muntele Mic.

ji din 
ale șeo- 
de elevi 
vacanța

titlul printr-o 
de limită.

Importante economii 
de combustibil

termocentralele aparți- 
de Direcția generală a

în 
nînd , „
energiei electrice din Ministe
rul Industriei Grele, care fur
nizează aproape trei sferturi 
din producția totală de energie 
electrică a țării s-a economi
sit pînă la 21 decembrie o 
cantitate de combustibil, con
vențional suficientă pentru 
funcționarea acestor unități în 
restul zilelor ce au mai rămas 
din acest an. Combustibilul e- 
conomisit anul acesta asigură 
producerea unei cantități de 
energie electrică necesară con
sumatorilor casnici din în
treaga țară pe timp de patru 
luni și jumătate.

Colectivele termocentralelor 
electrice Paroșeni, Dolcești, 
Borzești, Schltu-Golești, în
treprinderii regionale de elec-

tricitate Cîmpina, termocen
tralei Grozăvești din Capitală 
și altele au contribuit cu sute 
de tone la economia totală de 
combustibil.

• Peste 2.000.000 lei a 
alocat Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii 
școlilor din întreaga 
țară în vederea organi
zării pomului de iarnă 
pentru elevii claselor 
V-V1I.

furajată) a fost îndeplinit încă 
de la 1 noiembrie. Un nou anga
jament prevede o depășire a pla
nului cu încă 200 litri.

•— Și avem posibilitatea să 
obținem rezultate și mai bune — 
a spus utemistul Gheorghe Dumi
trescu Noi vă chemăm pe toți la 
întrecere pentru îndeplinirea ut. 
tnătoarelor obiective : recoman
darea în continuare de tineri care 
să lucreze în sectorul zootehnic: 
calificarea acestora la cursurile 
agrozootehnice și într-o gospo
dărie de stat cu experiență bună 
în creșterea animalelor ; obține
rea unei producții anuale do cel 
puțin 2.400 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, la un preț de 
cost de cel mult un leu pe li
tru ; însilozarea cu forțele tine
retului, prin muncă patriotică, a 
cel puțin 60 la sută din volumul 
total al nutrețurilor de siloz 
planificate pe gospodărie ; între
ținerea prin muncă patriotică a 
întregii suprafețe de siloz.

Despre experiența bună a unor 
organizații de bază U.T.M. în 
legătură cu îndrumarea și orga
nizarea muncii tinerilor în Sec
torul zootehnic au vorbit multi 
participant la consfătuire. Con. 
ducătorii de unități agricole so
cialiste, inginerii agronomi și

male cei mai harnici tineri, cu 
dragoste de muncă Recomanda, 
rea lor să se facă în adunări ge
nerale deschise ale organizațiilor 
de bază U.T.M. astfel ca aceș- 
tia să se simtă răspunzători în 
fața organizației și să se stră
duiască să-și îndeplinească cu 
conștiinciozitate sarcina ce le.a 
fost încredințată. In continuare, 
organizațiile de bază U.T.M. au 
datoria să se îngrijească de ridi
carea calificării tinerilor îngriji
tori de animale, inobilizîndu-i la 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic și stimulîndu.le intere
sul față de studierea literaturii 
de specialitate. Periodic, în adu* 
nări generale de organizație sau 
în ședințe de comitet, să fie ana
lizată munca acestora și, cu aju
torul inginerilor și tehnicienilor, 
a îngrijitorilor vîrstnici, cu mai 
multă experiență, să se stabi
lească cele mai bune măsuri pen. 
ttu îmbunătățirea muncii lot.

O atenție deosebită trebuie să 
Se acorde mobilizării tuturor ti‘ 
nerilor îngrijitori de animale la 
întrecerea socialistă ce se des
fășoară în gospodăriile agricole 
de gtat și colective în scopul ob
ținerii unor cantități sporite de 
produse Ia un preț de cost redus. 
In cadrul întrecerii fiecare tînăr 
să-și ia un angajament concret, 
pe măsura posibilităților reale 
existente în unitatea respectivă, 
de îndeplinirea căruia organiza, 
ția de bază U.T.M. să se preo
cupe îndeaproape.

S-a recomandat, de asemenea, 
participanților la consfătuire să 
generalizeze experiența înaintată 
a îngrijitorilor de animale frun
tași experiență împărtășită de 
numeroși patticipanți la discuții.

S-â discutat însă insuficient 
despre utilitatea școlarizării ti
nerilor îngrijitori de animale, 
pe o anumită perioadă, în cadrul 
gospodăriilor de stat cu expe* 
riență bogată în creșterea anima
lelor. Și în regiunea București 
există numeroase asemenea gos
podării ; Jegălia, Dragâlina, An- 
drășești etc. Asupra acestei pro. 
bleme trebuie să și îndrepte a- 
tenția, mai ales acum, în perioa
da de iarnă, atît comitetul regio
nal cît și comitetele raionale 
U.T.M. din regiunea București.

In ansamblu consfătuirea și-a 
atins scopul. Ea a Constituit un 
larg schimb de experiență între 
organizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile agricole de stat și 
colective și între tinerii îngriji
tori de animale. Aceștia au ple
cat de aci cu hotărîrea de a 
munci și mai bine, de a contri
bui cu toate forțele lor la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel 
de al Ill.lea Congres al partidu
lui cu privire la dezvoltarea 
sectorului zootehnic și la crește
rea productivității animalelor.

zootehniști oare au luat euvîntul 
la consfătuire, au făcut aprecieri 
interesante în legătură cu această 
experiență. Tovarășul Ștefan 
Moise, inginer zootehnist la gos
podăria de stat Bordușani, a ară
tat, spre exemplu că consiliul de 
conducere al gospodăriei consi
deră bună activitatea pe oare o 
desfășoară organizația U.T.M. în 
rîndul tinerilor crescători oe a. 
nimale. Un membru al comite
tului răspunde de munca acesto
ra, îi îndrumă, îi controlează; 
periodic, munca lor este anali
zată în adunările generale ale 
organizației. Organizația de bază 
U.T.M. se ocupă cu grijă de an
trenarea tinerilor îngrijitori de 
animale în întrecerea socialistă 
organizată de comitetul sindical. 
Pe cei mai buni dintre ei i.a 
recomandat conducerii gospodă
riei să fie înscriși Ia școli pro
fesionale zootehnice, iar patru au 
fost trimiși la școala de maiștri. 
Comuniștii din gospodăria de 
stat Bordușani sînt mulțumiți de 
munca tinerilor îngrijitori de a- 
nimale. Asemenea aprecieri au 
mai fost făcute de tovarășii Ion 
Slujitotu, președintele gospodă
riei colective din comuna Șoca, 
riciu, Procopie Brînzan, pre
ședintele gospodăriei colective 
din comuna Dragalina și alții.

Din discuțiile participanților 
Ia consfătuire a reieșit însă și 
faptul că unele organizații de 
bază U.T.M. din gospodăriile co
lective s-au preocupat slab de a- 
ceastă latură a activității lor. La 
Ogoarelle, Stelnica și în alte gos
podării, munca de îndrumare a 
tinerilor spre meseria de îngri
jitori de animale era foarte 
„simplă“ și ,.operativă”, Secre' 
tarei comitetului U.T.M. pe gos
podărie i se adresa unui tînăr :

— Să știi că de mîine mergi 
sa lucrezi în sectorul zootehnic. 
Am vorbit cu tovarășul pre
ședinte. El mi.a spus să-i reco
mand un tînăr. Ai să mergi tu.

Și cu asta sarcina era îndepli
nită.

Superficialitatea manifestată 
de aceste organizații de bază 
U.T.M. față de cultivarea în rîn
dul tinerilor colectiviști a dra
gostei față de meseria de îngri
jitori de animale, slaba lor preo
cupare față de comportarea aces
tora în producție a fost criticată 
de participanții la discuții. In 
euvîntul lor aceștia au arătat că 
ținînd seama de sarcinile de pro
ducție mereu sporite ale unități
lor agricole socialiste și de sar
cinile trasate organizațiilor 
U.T.M, din agricultură de către 
cel de al Ill.lea Congres al U- 
n iun ii Tineretului Muncitor, a- 
cestea trebuie să se ocupe cu 
mai multă grijă de recomandarea 
tinerilor care să lucreze în sec
torul zootehnic, de îndrumarea 
și ajutorarea lor. Să fie re
comandați ca îngrijitori de ani-

PARIS 22 (Agerpres). — 
Clasa muncitoare și opinia 
publică democrată din Fran
ța sărbătoresc aniversarea a 
40 de ani de la crearea Parti
dului Comunist' Francez. în 
seara zilei de 21 decembrie în 
sala Mutuality din Paris a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată acestei date impor
tante.

La adunare au participat 
cîteva mii de parizieni.

Deschizînd adunarea festi
vă, Raymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al P.C. 
Francez, a vorbit despre dru
mul glorios de luptă parcurs 
de Partidul comunist în ceî 
40 de ani ai existenței sale. El 
a subliniat că după Consfătu
irea reprezentanților celor 81 
de partide comuniste și mun
citorești, mișcarea comunistă

intemațională este mai unită 
și mai puternică ca orieînd.

A luat apoi euvîntul Mauri
ce Thorez, secretarul general 
al P.C. Francez, a cărui apa
riție la tribună participanții 
la adunare au salutat-o în 
picioare cu un tumult de 
aplauze.

Maurice Thorez a vorbit, 
despre istoria glorioasă a 
Partidului Comunist Francez, 
despre forța puternică pe care 
o reprezintă în zilele noastre 
mișcarea comunistă interna
țională, despre admirabilele 
succese obținute de țările 
lagărului socialist, despre 
lupta curajoasă și dîrză a co
muniștilor francezi împotriva 
regimului puterii personale, 
pentru pace în Algeria, pen
tru restabilirea și reînnoirea 
democrației în țară, pentru 
progres social.

Puternice greve în Belgia

(Agerpres)

TITUS POPOVICI

PARIS 22 (Agerpres). - De 
trei zile se desfășoară greva 
muncitorilor și funcționarilor 
belgteni începută la 20 decem
brie în semn de protest îm
potriva majorării simțitoare a 
impozitelor percepute de la 
populație.

Potrivit agențiilor telegrafi
ce. greva a cuprins multe din 
cele mai mari orașe ale 
Belgiei printre care Bruxelles, 
Anvers, Charleroi, Liege, Na-

In multe locuri s-au produs 
tulburări in alimentarea cu 
apă, gaze și electricitate și în 
serviciul de transporturi. Ma
joritatea întreprinderilor și 
instituțiilor legate de aceste 
servicii, precum și școlile au 
fost închise.

In unele regiuni ale Belgiei 
aproximativ 95 la sută din., 
muncitorii și funcționarii mu
nicipali nu au ieșit la lucru.

Informații
Joi după-amiază atașatul 

militar al R.P.F. Iugoslavia la 
București, locotenent colonel 
Jure Mihaici, a oferit un 
cocteil cu prilejul Zilei Arma
tei R.P.F. Iugoslavia.

Au luat parte generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor 
Armate ale R. P. Romine și 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București ți atașați militari.

★
Timp de două zile, la Uniu

nea compozitorilor, s-a desfă
șurat o amplă dezbatere cu 
tema „Contemporaneitatea în 
muzică". Baza discuțiilor a 
constituit-o referatul prezen
tat de compozitorul Alfred 
Mendelsohn, secretar al Uni
unii compozitorilor, care a 
tratat despre conținutul ideii 
de contemporaneitate în crea
ția muzicală și în special în 
muzica de operă, operetă și 
balet.

Compozitorul Ion Dumitres
cu, prim-secretar al Uniunii 
Compozitorilor, a tras conclu
ziile dezbaterii.

(Agerpres)

Mulțl tint tinerii șl tinerele din comuna Dumitrești, regiunea Ploești care-șl petrec timpul liber 
la căminul cultural, Iotă, in fotografie un grup din aceștia cintind In corul căminului cultural.
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OFICIILE POȘTALE 
FACTORII POȘTALI,

Titus Popovici, cunoscut și 
apreciat ca romancier, afirmat 
ca unul din cei mai intere- 
sanți scenariști de film, ni se 
înfățișează acum ca un dra
maturg complex, investigator 
subtil al psihologiei umane, și 
în primul rînd un scriitor 
combativ, militant, partinic 
prin mesajul său literar.

Passacaglia, piesa care se 
joacă în București pe scena 
Teatrului Municipal (și pe 
scenele mai multor teatre din 
provincie), surprinde pe un 
portativ amplu destinul unor 
oameni prinși de viitoarea 
războiului. Un provincial, pro
fesor de muzică, își ocrotește 
elevul favorit, care a refuzat 
să plece pe front (condamnat 
din această pricină, în lipsă, 
la moarte), ascunzindu-l în lo
cuința sa. Aici, ca într-un 
ostrov ferit de vînturile apri
ge ale războiului, profesorul, 
fiica sa Ada și pianistul An
drei visează ziua cînd războ
iul se va fi sfîrșit, iar ome
nirea va trăi în deplină feri
cire, scăldată de lumini și 
muzici diafane. In zilele eli
berării patriei, cîțiva fasciști 
în retragere, urmărind un 
luptător din gărzile patriotice, 
Mihai, năvălesc în micul lor 
paradis artificial. Tînărul pia
nist are naivitatea de a-l 
crede pe locotenentul Knapp, 
care aparent se lasă copleșit 
de acordurile divine ale muzi
cii lui Bach.: Passacaglia.

,..Pentru a-l face să. mârtu-

risească unde se află ascuns 
Mihai, fasciștii îi mutilează 
degetele cu un clește...

In noaptea cumplită a ma
rilor revelații, a contactului 
aspru și viforos cu viața, Ada, 
fata care crescuse ferită de 
vUtorile vieții, e cea dintîi 
care simte că a bătut ceasul 
unor mari înnoiri. Mihai, 
luptător ilegalist, îi deschide 
ochii minții, îi ține un „curs" 
Viu, dramatic, zguduitor, des
pre viață...

Piesa lui Titus Popovici e 
în primul rînd o valoroasă 
creație literară; tensiunea 
dramatică urcă treaptă după 
treaptă pe replicele vii, ar
dente, ca o poezie latentă. 
Dialogul are un fior ascuns, 
captează atenția chiar cînd 
acțiunea propriu-zisă înaintea
ză mai lent (adeseori replici
le au respirația tragică inte
rioară, a teatrului antic).

Passacaglia e, așadar, o 
piesă de idei, o piesă de dez
batere ideologică, ea pune față 
în față lumea veche cu eroii 
viitorului. Din soarele faptelor 
noi, lumina umple bătrîna 
casa de cucuvaie a profesoru
lui provincial, care-și găsește 
idealul la bătrînețe în bucu
ria de a învăța oamenii sim
pli să cînte.

Poate și Andrei își Va re
căpăta echilibrul sufletesc în
călzit de același soare, deși a 
pierdut-o pe Ada, care a în
țeles că fericirea ei se aflfl

alături de Mihai, plecat 
lupte mai departe împotriva 
fasciștilor...

Titus Popovici supune, dra
matic vorbind, unei critici 
necruțătoare diversele aspecte 
ale filozofiei Idealiste contem
porane, care a hrănit fascis
mul. Knapp e în teorie un 
discipol al evazionismului, ex
ponent al existențialismului;

Cronica 
dramatică

dar, în practică, aplică meto
dele bestiale ale fascismului. 
Extaziat, în beatitudine atunci 
cind Andrei a interpretat 
Passacaglia. a privit cu ci
nism cină acestuia i se muti
lau degetele. Andrei e victi
ma propriului său egocen
trism, a înțelegerii strimte a 
vieții văzută doar prin prisma 
autosatisfacțiilor pe care i le 
dă muzica. Drumul de la di
buire metafizică spre cunoaș
terea concretă a vieții, spre 
înțelegerea rosturilor ei, și de 
aici către poziția de luptător 
pentru viață și pace e expri
mată limpede de 
de profesorul în casa 
răsună în final Internaționala. 
Această prefacere se face însă 
direct sub influența lui Mihai,

Ada șt
Căruia

care aduce în casa profesoru
lui euvîntul incandescent al 
partidului, forță, combativi
tate.

încrucișările de floretă ale 
replicilor, (s-ar putea scrie un 
mic studiu despre caracterul 
replicii ofensive» partinice), 
valoarea literară a cuvîntului, 
exprimînd totdeauna meta
foric momentul dramatic, din
colo de cadrul scenic, tint 
reușite ale unui valoros crea
tor.

Dincolo de valorile majore 
ale acestei piese, i se pot re
proșa totuși Passacagliei u- 
nele tendințe de literaturiza
re, un ușor aer livresc, pe 
care talentatul romancier nu 
l-a putut înlătura din piesă, 
unde eroii se mișcă și vorbesc, 
cîteodată, pe arii dinainte con
struite, cu un limbaj foarte 
colorat.

Piesa lui Titus Popovici ră- 
mine însă un bun exemplu ar
tistic dat unor tineri care 
și-au construit piesele lor nw- 
mai din elementele tehnicii 
dramatice, depărtînd însă 
creația lor de sfera literaturii 
propriu-zise. Asemenea eroi
lor din cele două romane, 
(t,Străinul" și „Setea") eroii 
Passacagliei vin sa îmbogă
țească profilul literaturii noas
tre noi cu eroi tineri ca Ada 
și Mihai.

Liviu Ciulei a compus un 
spectacol dramatic, expresiv, 
urmărind destinele eroilor în 
coordonatele lor psihologice.

Există în spectacol momente 
remarcabile, de mare tensiu
ne dramatică (chioșcul), alte
le de efuziune lirică bogată 
(actul ultim). Nu a existat 
insă o coeziune deplină in 
jocul unor actori. Apreciatul 
artist Jules Cazaban nu a a- 
vut o atitudine unitară față 
de rol, l-a interpretat pe pro
fesor cînd ca pe un bătrin se
nil, cind ca pe un dezaxat, cu 
mijloace artistice pe care le 
repetă din alte piese. Inegal 
în elementele de abordare ale 
personajului (Mihai) a fost și 
Lazăr Vrabie.

Ileana Predescu a interpre
tat cu multă sensibilitate, cu 
o mare putere de emoție și 
căldură rolul Adei — o veri
tabilă creație actoricească. 
Fory Etterle a fost foarte a- 
proape de intenția autorului 
în rolul fascistului Knapp — 
complex, cu o mască bogată 
în nuanțe, cu o poziție critică 
față de rol. Foarte reușit, 
plastic și expresiv a fost Mi
hai Mereuță. V. Boghiță a con
turat bine caracterul dezuma
nizat al unui „cavaler al Cru
cii de fier".

Decorurile lui Liviu Ciulei 
au fost inegale.

în ansamblul său, spectaco
lul Teatrului Municipal e, 
însă, datorită în primul rtnd 
textului, o valoroasă realiza
re artistică.

AL. POPOVICI
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Statele iubitoare de pace
exercită o influență tot mai puternică

• • • •asupra activității 0. N. U.
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— La 21 decembrie, la New 
York a avut loc o conferință 
de presă la care V. A. Zorin, 
șeful delegației U.R.S.S. la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a făcut o 
apreciere asupra lucrărilor 
primei părți a acestei sesiuni 
pe care a calificat-o drept una 
dintre cele mai importante din 
întreaga istorie a O.N.U., atit 
prin amploarea și caracterul 
problemelor abordate cit și 
prin însemnătatea hotăririlor 
adoptate.

V. A. Zorin a arătat că in 
tot cursul primei părți a celei 
de-a 15-a sesiuni in centrul 
lucrărilor s-au aflat probleme
le propuse spre examinare de 
delegația sovietică condusă de 
N. S. Hrușciov.

Nu întîmplător, cu prilejul 
discutării problemelor dezar
mării generale și totale, lichi
dării colonialismului, situația 
din Congo, restabilirii dreptu
rilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U., 
la sesiune s-a conturat o largă 
înțelegere între statele socia
liste și principalele state neu
tre din Asia și Africa — India. 
Indonezia, Republica Arabă 
Unită, Irak, Afganistan, Gha
na. Guineea și altele.

A fost just înțeleasă de că
tre statele neutre poziția U- 
niunii Sovietice și într-o pro
blemă atît de acută și actuală 
ca cea a reorganizării organe
lor executive ale O.N.U.

In tot cursul primei părți 
a celei de-a 15-a sesiuni a A- 
dunării Generale, puterile oc
cidentale în frunte cu S.U.A. 
nu au formulat nici o proble
mă a cărei discutare ar fi pu
tut aduce o contribuție poziti
vă la întărirea păcii și asigu
rarea libertății popoarelor.

Puterile occidentale au în
cercat totodată cu insistență 
și încăpățînare să se opună a- 
doptării unor hotăriri pozitive 
în problemele ridicate de sta
tele iubitoare de pace. Fapte
le dovedesc însă fără echivoc 
că în condițiile noii repartiții 
a forțelor mondiale, S.U.A. și 
aliații lor din blocurile mili
tare nu mai pot exercita o in
fluență dominantă în Organi
zația Națiunilor Unite, așa 
cum se intimpla acum cinci 
sau zece ani. Desigur, puterile 
apusene dispun încă de posi
bilitatea de a menține in sub- 
ordinea lor în O.N.U. multe 
țări care depind de ele sub 
raport militar, politic și eco
nomic, în special majoritatea 
țărilor Americii Latine, anu
mite țări din Europa. Asia și 
Africa. Puterile apusene și, in 
primul rînd S.U.A., profita ca 
și înainte de acest fapt pentru 
a pune în funcțiune faimoasa 
mașină de vot în Adunarea 
Generală spre a impune O.N.U. 
hotăriri pe placul acestor pu
teri. Astăzi însă această ma
șină scîrțîie puternic, funcțio
nează tot mai des cu întreru
peri, iar din cînd în cînd se o- 
prește cu totul.

Statele socialiste și cele neu
tre au căzut de acord in cursul 
sesiunii în ceea ce privește 
necesitatea elaborării și înche
ierii cit mai grabnice a unui 
tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală și a a- 
doptării în acest scop de către 
Adunarea Generală a unor di
rective clare și precise pentru 
participanții la viitoarele tra
tative în ceea ce privește 
principiile fundamentale ale 
unui astfel de tratat.

Năzuința statelor și po
poarelor iubitoare de pace de 
a găsi căi spre încetarea 
cursei înarmărilor, spre rezol
varea problemei dezarmării 
generale și totale a determi

— Conferința de presă
a lui V. A. Zorin —

prezentarea în cursul pri- 
părți a celei de-a 15-a se-

nat 
mei 
siuni a Adunării Generale de 
către un șir de state a unor 
proiecte de rezoluție asupra 
diferitelor aspecte ale proble
mei dezarmării.

Desigur că nici acest com
plex de rezoluții nu a fost pe 
placul puterilor occidentale 
care, după cum au arătat-o 
discuțiile la sesiune, resping 
nu numai dezarmarea ger.era- 
iâ și totală, ci și orice măsuri 
care urmăresc cel puțin stăvi
lirea cursei înarmărilor.

Adunarea generală ar fi pu
tut firește sâ facă mult mai 
mult in direcția rezolvării pro
blemei dezarmării, dar a îm
piedicat o poziția negativă a 
puterilor occidentale. Este insă 
necesar să se sublinieze că 
toate propunerile in problema 
dezarmării continuă să se afle 
in examinarea Adunării Gene
rale și vor ma; juca fără în
doială un rol important în 
lupta pentru întărirea păcii.

Nu se poate uita impresia 
excepțională pe care a pro- 
dus-o in O.N.U și in afara 
O.N.U. prezentarea de către 
N. S. Hrușciov. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
UJLSS-, spre examinarea ce
lei de-a lâ-a sesiuni a Adună
rii Generale a proiectului so
vietic de Declarație cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
declarație care a devenit de- 
îndată un program de luptă 
pentru toți cei ce năzuiesc 
spre o cit mai grabnică rezol 
\are radicală și totodată paș
nică a problemei lichidării de
finitive a robiei coloniale.

Aproape toate clauzele prin
cipiale ale proiectului sovietic 
de Declarație au intrat in de
clarația elaborată de țările 
afro-asiatice in problema a- 
cordârii independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a- 
doptată de majoritatea covir- 
șitoare a membrilor O.N.U. 
Dar puterile coloniale nu au 
depus armeZe ; acest lucru este 
dovedit de faptul că țâri ca 
S.U^A.. Anglia. Franța. Belgia, 
Spania, Portugalia, Australia. 
Uniunea Sud-Africana s-au 
abținut cu prilejul votării de
clarației afro-asiatice- Acesta 
este un semnal serios care a- 
rată că puterile colonialiste 
se vor crampona și pe viitor 
de politica colonialismului, că 
ele nu vor să accepte fără 
luptă lichidarea robiei colo
niale.

La cea de-a 15-a sesiune a 
Adunări: Generale și în Con
siliul de Securitate ale cărui 
ședințe au avut loc in aceeași 
perioadă s-a desfășurat, după 
cum se știe, o luptă înverșu
nată în jurul problemei con
goleze. Folosindu-se de servi
ciile d-lui Hammarskjoeld. se
cretarul general al O.N.U„ pu
terile coloniale și în primul 
rind S.U^A. și Belgia au im
primat in ultimul timp 
forme noi agresiunii lor in 
Congo. UNIUNEA SOVIETI
CĂ, CARE ÎNȚELEGE SUFE
RINȚELE POPORULUI CON
GOLEZ, A FĂCUT TOT PO
SIBILUL IN CONSILIUL DE 
SECURITATE, IAR APOI IN 
ȘEDINȚELE PLENARE ALE 
ADUNĂRII GENERALE, 
PENTRU A OPRI CA EVE
NIMENTELE DIN CONGO 
SĂ EVOLUEZE IN SENSUL 
DORIT DE COLONIALIȘTI 
ȘI PENTRU A AJUTA PO
PORUL CONGOLEZ SĂ A- 
PERE INDEPENDENȚA, SU
VERANITATEA ȘI INTEGRI
TATEA TERITORIALĂ A

ȚARII SALE, Eforturile noas
tre în această direcție au găsit 
înțelegere și sprijin la princi
palele state din Asia și Africa.

Puterile coloniale în frunte 
cu Statele Unite ale Americii 
au împiedicat atît în Consiliul 
de Securitate, cit și în Adu
narea Generală adoptarea u- 
r.or hotăriri constructive în 
scopul normalizării situației 
din Congo.

La spulberarea iluziilor, care 
mai dăinuie pe alocuri în pri
vința politicii puterilor colo
nialiste, a contribuit și discu
tarea în prima parte a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a problemei algerie
ne care a fost prezentată din 
inițiativa țărilor arabe și care 
a devenit deosebit de actuală 
in legătură cu atrocitățile să- 
vi rșite in ultimul timp in Al
geria de colonialiștii francezi. 
Statele arabe și afro-asiatice 
au obținut cu sprijinul țârilor 
socialiste, adoptarea de câtre 
Adunarea Generală a unei re
zoluții care reafirmă dreptul 
poporului algerian la autode
terminare și independență

De la tribuna Adunării Ge
nera ie. reprezentanții celor 
mai diferite state din Europa 
și Asia, Africa și America 
și-au ridicat glasul cerînd în
cetarea blocadei politice, or
ganizate în O.N.U. împotriva 
marii Chine populare la cere
rea S.UA.

Tot ceea ce s-a petrecut pînă 
în prezent la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
arătat în modul cel mai evi
dent că UNIREA STATELOR 
IUBITOARE DE PACE SUB 
STEAGUL LUPTEI PENTRU 
PACE. PENTRU LIBERTA
TEA POPOARELOR CONSTI
TUIE FACTORUL HOTĂRl- 
TOR, DE CEA MAI MARE 
IMPORTANȚĂ, CARE VA 
EXERCITA O INFLUENȚĂ 
POZITIVĂ TOT MAI PU
TERNICĂ ASUPRA ACTIVI
TĂȚII ORGANIZAȚIEI NA
ȚIUNILOR UNITE.

|

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite: 
jumătate a zilei de 22 decem
brie la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. s-a înche
iat discutarea proiectelor pla
nului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
și bugetului de stat pe 1961. 
La discuțiile care au durat 
trei zile atit în Sovietul U- 
niunii cit și în 
ționalităților, au 
de persoane.

In ședința din 
de 22 decembrie 
Camere ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a luat cuvîntul in 
încheierea dezbaterilor Vladi
mir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S.

Apoi Sovietul Suprem al 
U.R.S.S, a adoptat în unani
mitate legea cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 1961.

După cuvîntul de închidere 
ai ministrului de Finanțe al 
U.R.S.S., Vasili Garbuzov. So
vietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat legea cu privire la 
bugetul de stat al Uniunii So
vietice pe anul 1961. A fost 
adoptată de asemenea hotărî- 
rea privitoare la aprobarea 
raportului cu privire la exe
cutarea bugetului de stat al 
U.R.S.S. pe anuj 1959,

In prima

Sovietui Na- 
participat 64

după-amiaza 
a celor două

Deputății Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. i-au ales apoi în 
funcția de vicepreședinți ai 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. pe Iadgar Nasrid- 
dinova (președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
Uzbekistanului) și Gheorghi 
Dzoțenidze (președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
Gruziei).

Șaraf 
rat din 
dinte al 
Suprem 
tură cu alegerea sa în funcția 
de prim-secretar al 
Partidului Comunist 
bekistan.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat de asemenea legile 
și hotărîrile cu privire la ra
tificarea decretelor emise de 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. după ultima (cea 
de a 5-a) sesiune.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat hotărîrea cu privi
re la numirea pe cea de-a 
doua perioadă constituțională 
a lui Roman Rudenko în func
ția de procuror general al 
U.R.S.S.

La 23 decembrie cea de-a 
6-a sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. își va conti
nua lucrările. Pe ordinea de 
zi a rămas o singură proble
mă : cu privire la situația in
ternațională și politica exter
nă a Uniunii Sovietice.

Rașidov a fost elibe- 
funcția de vicepreșe- 
Prezidiului Sovietului 
ai U.R.S.S.. în legă-

C.C. al 
din Uz-

Vizita delegației guvernamentale romîne 
italiain

ROMA 22. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 21 de
cembrie, Al. Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației 
guvernamentale romine care se 
află in Italia la invitația gu
vernului italian, a oferit un prinz

•-

Gală de filme 
rominești la Geneva

GENEVA 22 (Agerpres). — 
La 21 decembrie Iacob Io- 
nașcu, reprezentantul perma
nent ad-interim al R. P. Ro
mine pe lingă Oficiul Euro
pean al Națiunilor Unite și 
Instituțiile specializate ale 
O.N.U., a organizat o gală de 
filme la cinematograful Elysee 
din Geneva. Au fost prezen
tate filmele Valurile Dunării 
și Homo Sapiens.

Declarația comună 
chino - cambodgiana

PEKIN. — Agenția China 
Nouă a transmis textul decla
rației comune a președintelui 
Republicii Populare Chineze, 
Liu Șao-ți, și șefului statului 
Cambodgia, prințul Norodom 
Sianuk.

Cele două părți subliniază 
că crearea unei atmosfere in
ternaționale pașnice constituie 
o necesitate pentru desfășu
rarea construcției naționale în 
cele două țări — China și 
Cambodgia.

Cele două părți consideră 
că o problemă importantă în 
actuala luptă pentru pace în 
întreaga lume este lupta pen
tru dezarmarea generală și. in
terzicerea armei nucleare.

Cele două părți consideră 
că lichidarea definitivă a co
lonialismului este năzuința 
generală a popoarelor din di
ferite țări ale lumii și repre
zintă de asemenea o condiție 
importantă pentru apărarea 
păcii în întreaga lume.

PE SCURT
ATENA. - 

de cînd este 
zlțla de artă 
porană romină de la Atena a 
fost vizitată de peste 5.000 de 
vizitatori.

MOSCOVA. - A fost dată 
In exploatare calea ferată 
Murmansk — Pecenga, cea 
mai nordică cale ferată din 
lume. Intinzindu-se de a lun
gul a 167 km, noul drum de 
fier a deschis accesul la bo
gatele minereuri de nichel din 
apropierea Mării Barenț șl a 
creat posibilități sporite de 
construire a marelui combinat 
de Înnobilare de la Jdanovsk.

WASHINGTON.— La 22 de
cembrie ministerul Comerțului 
al S.U.A. a anunțat că în tri-

In cele 17 zile 
deschisă Expo- 

pl as ti că cont-em-

mestrul trei al anului curent 
pierderile în aur și dolari ale 
Statelor Unite s-au ridicat la 
4.129.000.000 dolari, cea mai ri
dicată cifră din cursul unui 
an.

LONDRA. — Referindu-se la 
posturile de radio ale Arabia 
Saudi te, Agenția Reuter anun
ță că prințul Feisal, fratele 
regelui Saud, a demisionat din 
postul de Prim ministru. Au 
demisionat de asemenea toți 
membrii guvernului Feisal.

CAIRO. — In seara zilei de 
22 decembrie la Cairo a avut 
loc semnarea planului de 
schimburi culturale pe anii 
1961-1962 Intre R.A.U. și U- 
niunea Sovietică.

Regimul fascist
al lui Franco

Spania franchistă a fost complet demascată în fața lumii ca 
făcînd parte din rîndul celor mai înrăiți dușmani ai libertății 
popoarelor. Franco s-a dovedit a fi o marionetă docilă a 

imperialiștilor, care urmează cu slugărnicie ordinele patronilor de la 
Washington. Fiind ea însăși o țară colonialistă, Spania și-a găsit 
cuvenitul loc in galeria-colonialiștilor. După cum se știe, din această 
galerie fac parte 9 state, adică S.U.A., Anglia, Franța, Belgia, Por
tugalia, Spania, Uniunea Sud-Africană, Australia și Republica Do
minicană, care au fost singurele state ce s-au împotrivit Declarației 
cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. 

Politica externă a Spaniei este strîns legată de politica internă. 
Franco a instaurat în țară un sîngeros regim, de cruntă represiune 
a -maselor populare. Regimul franchist fiind un asupritor al altor 
popoare este în același timp un asupritor sîngeros al poporului 
spaniol. Acest lucru este dovedit din plin de greaua situație in care 
se află poporul spaniol sub jugul nemilos al franchiștilor.

Cel mai scăzut nivel
de trai din Europa

Adept al robiei 
coloniale

Întreaga politică a Spaniei 
franchiste este subordonată 
intereselor S.U.A. Franco a 
urmat totdeauna cu slugărni
cie ordinele Washingtonului și 
în cursul dezbaterilor de la 
O.N.U., Spania s-a demascat 
din nou ca fiind o marionetă 
docilă a S.U.A., făcînd parte 
din infama galerie' a colo
nialiștilor. Acest lucru a 
reieșit limpede cu prilejul vo
tării Declarației privind acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, prezenta- t 
tă de țările afro-asiatice. In 
timp ce majoritatea covtrși- 
toare a delegațiilor — repre
zentanții ai 90 de țări - s-au 
pronunțat în favoarea Decla
rației, Spania s-a alăturat ce
lor mai înrăiți adepți ai robiei 
coloniale, Impotrivindu-se do
cumentului adoptat la O.N.U. 
Poziția Spaniei franchiste este 
explicabilă, pentru că ea în
săși este o țară care ține încă 
sub jugul colonial teritorii în 
Africa : Marocul spaniol, Sa
hara spaniolă, Ifni și Guineea 
spaniolă, care însumează lao
laltă circa 528.000 km. p. Re
gimul franchist exploatează 
cu cruzime populația de a- 
proape 500.000 de locuitori ai 
acestor colonii, care trăiește 
tntr-o mizerie crîncenă.

In aceste colonii, masele 
populare luptă cu înverșuna
re pentru a obține condiții u- 
mane de viață. Lupta împo
triva colonialiștilor franchiști 
este o luptă grea, dar pe care 
masele populare o duc cu fer
mitate, cu credința că nu este 
departe vremea cînd vor sea« 
pa definitiv de jugul colonia* 
liștilor.

meni ai muncii spanioli nu 
este de mirare că „cine poate, 
acela fuge de Franco", cum 
își intitula recent un articol 
ziarul austriac „Arbeiter Zei- 
tung". Căci fuga muncitorilor 
și țăranilor spanioli a devenit 
un fenomen de masă. Ince- 
pînd numai din vara acestui

Cine vizitează Spania vede 
la tot pasul urmările nefaste 
ale puternicei crize economice 
care macină întreaga țară. 
„Populația flămînzește"; „Spa
nia a rămas în urmă cu 100 
de ani“ — iată în cîteva cu
vinte impresiile oricărui vizi
tator imparțial. De la un 
capăt la altul al țării îți sare 
în ochi sărăcia, mizeria crun
tă în care se zbat muncitorii 
și țăranii spanioli.

Este suficient să arătăm că 
în prezent în Spania se pro
duc mai puține articole ali
mentare decît în anul 1936, 
iar costul vieții a crescut de 
peste 12 ori pentru ca să în
țelegem de ce este menționat 
chiar în documentele O.N.U. 
că poporul spaniol are unul 
din cele mai scăzute

- de trai din Europa.
Criza economică, 

adîncește an de an 
creșterea considerabilă a șo
majului, plagă nevindecabilă, 
înseși după cifrele oficiale, 
vădit micșorate, șomajul 
ridică în prezent 
1 milion

Mizeria și foametea fiind 
destinul a sute de mii de oa-

Comerțu-

într-o

Roma,
■mem-

care se 
duce la

se 
la peste 

de oameni.

niveluri

în cinstea ministrului italian al 
Comerțului Exterior, Mc’io Mar
tinelli,

La acest prînz au participat 
miniștrii Notarangeli și Alvera, 
dr. Dcll’Olio, președintele Insti
tutului italian pentru comerțul 
exterior, dr. Di Falco, director 
general, și alți funcționari su
periori din Ministerul * 
țului Exterior.

Au luat parte de 
ministrul R.P. Romine 
Pompiliu Macovei, și 
bri al Legației.

PrînZul sa desfășurat 
atmosfera cordială. Crește teroarea, 

crește lupta 
antifranchistă

3 Imagini edificatoare din 
Spania franchistă. Mama 
este disperată că nu are cu 
ce-șl hrăni copiii și nici unde 
sâ se adăpostească, lată și 
„locuințele" oamenilor mun
cii. Iar jandarmii franchiști 
pot fi văzuțl pretutindeni, 

gata de represiune.

an 30.000 de muncitori, băr
bați și femei au părăsit țara.

în timp ce poporul spaniol 
este ținut intr-o mizerie de 
nedescris, monopoliștii, aface
riștii, protejații lui Franco, în 
care se includ in primul rind 
businessmanii din Washing
ton, storc necontenit profituri 
fabuloase. Ținînd seama de 
interesele Occidentului, cama
rila franchistă a devalorizat 
valuta și a promulgat un de
cret care permite monopoluri
lor străine să-și importe 
necoutrolat in Spania mărfu
rile și capitalurile.

Popoarele luptă împotriva asupritorilor imperialiști Bază militară
agresivă americană

Congo

Provincia răsăriteană 
se organizează 

pentru a se apăra 
împotriva 

clicii lui Mobutu
STANLEYVILLE 22 (Ager

pres). — După cum anunță co
respondentul din Stanleyville 
al ziarului „Borba", generalul 
Lundula, comandantul arma
tei naționale congoleze, care 
sprijină guvernul legal, ia 
măsuri în vederea organizării 
apărării provinciei răsăritene 
împotriva unui atac al ban
delor lui Mobutu. In această 
acțiune, a declarat corespon
dentului generalul Lundula, 
s-a încadrat întreaga provin
cie. A fost emisă o ordonanță 
cu privire la mobilizarea re
zerviștilor. Vom folosi toate 
mijloacele pentru a ne apăra 
împotriva unui atac al rebe
lilor lui Mobutu .și complici
lor acestuia, a spus generalul 
Lundula.

LEOPOLDVILLE 22 (Ager
pres). — Agenția France 
Presse transmite despre si
tuația tragică a celor 300 de 
mii de refugiați din tribul 
Baluba care se află in Kasaiul 
de Sud. Ei au trecut în a- 
ceastă regiune venind din 
Katanga pentru a fugi de re
presiunile lui Chombe, care 
cu ajutorul trupelor O.N.U., a 
stabilit în partea de nord a 
provinciei un regim de cum
plită teroare.

După cum arată corespon
dentul, in fiecare zi peste 200 
de locuitori ai tribului Balu
ba mor de foame. La Miabi, 
a cărei populație este de nu
mai 1000 de oameni, 30.000 de 
refugiați așteaptă ca organi
zațiile internaționale să le îm
partă rația mizeră: o ceașcă 
de făină, trei pești uscați și 
un pic de ulei de persoană, 
pentru o săptămină întreagă, 
în spitalul din Miabi, care are 
o capacitate de 150 decadenți, 
se află în prezent 1000 de 
bolnavi. Spitalul este deservit 
de un felcer congolez și de 
ajutorul său. Copiii se nasc 
morți sau mor curînd după 
naștere.

Ziarul englez „Observer" 
scrie că „situația este mai 
tragică decît a fost chiar în 
lagărul hitlerist de la Belsen".

Forțele patriotice 
laoțiene desfășoară 

războiul de rezistență

ță. Trupele guvernamentale 
au primit un sprijin larg din 
partea populației.

„în prezent — subliniază a- 
pelul — forțele armate patrio
tice în colaborare cu unitățile 
Patet Lao organizează gru
puri de luptă în diferite 
locuri. Un mare număr dintre 
cei care au trecut în rîndurile 
inamicului nu vor să mai 
lupte împotriva guvernului 
legal .laoțian și clica Nosavan 
— Boun Oum este din ce în 
ce mai izolată".

★
HANOI 22 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Infor
mații transmite :

După cum a transmis la 22 
decembrie postul de radio gu
vernamental „Vocea Laosu
lui", doi agenți sud-vietna- 
mezi luați prizonieri de către 
forțele patriotice ale Laosului 
au declarat că au primit mi
siunea să organizeze provocări 
împotriva Laosului, precum 
și împotriva R.D. Vietnam și 
Cambodgiei.

Acești agenți — locotenen-

HANOI 22 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de 
radio „Vocea Patet Lao“ căpi
tanul Kong Le a adresat tru
pelor guvernamentale și po
porului laoțian un apel în 
care le cheamă la desfășura
rea războiului de rezistență și 
salvare națională.

Căpitanul Kong Le arată că 
bătălia de la Vientiane mar
chează începutul războiului 
de rezistență împotriva inter- 
venționiștilor americani și 
tailandezi. precum și a grupu
lui de trădători condus de 

. clica Fumi Nosavan — Boun 
Oum.

Atunci cînd trupele guver
namentale au părăsit orașul 
Vientiane ele au fost însoțite 
de mii de persoane din rîndu- tul Nguyen Van Long și sub- 
rile populației civile hotărîte ' * • -
să ducă războiul de rezisten-

locotenentul Cian Van Nam — 
împreună cu alți 13 străini —

au fost luați prizonieri în 
timpul luptelor pentru Vien
tiane.

Ei au declarat, de asemenea, 
că au primit ordin să plece 
în Laos și, împreună cu tru
pele tailandeze care se află 
sub comanda ofițerilor ameri
cani, să participe la atacul 
împotriva capitalei acestei 
țări.

Agenția U.P.I. transmite că 
odată cu răsculații au părăsit 
orașul și membrii garnizoanei 
locale.

Nicaragua

Paraguay

Acțiuni armate 
ale răsculatilor

ASUNCION 22 (Agerpres).— 
Agențiile occidentale de presă 
anunță intensificarea acțiuni
lor răsculaților paraguaieni 
împotriva dictatorului Stroes- 
sner. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, la 21 
decembrie un grup de 60 de 
răsculați au ocupat orașul Fi- 
redo, situat la 7 km. de capi
tala țării, Asuncion. Guvernul 
a trimis imediat puternice for
țe de poliție și jandarmerie 
care, după o luptă de mai 
multe ore, au silit pe răscu
lați să se retragă.

Crește ura generală 
împotriva regimuiui 

dictatorial
RIO DE JANEIRO 22 (A- 

gerpres). — TASS transmite : 
După cum anunță corespon
dentul din Rio de Janeiro al a- 
genției ^Prensa Latina, emi- 
granții din Nicaragua care au 
sosit în Brazilia declară că 
„situația din Nicaragua este 
îngrozitoare. închisorile sînt 
pline cu adversari ai regimu
lui dictatorial care sînt tortu
rați cumplit**. în țară crește 
nemulțumirea generală față 
de regimul dictatorial care, 
după cum subliniază emigran- 
ții, se va transforma în curînd 
în mod inevitabil într-o 
nouă manifestare revoluțio
nară pentru „răsturnarea de
finitivă a regimului existent**.

Pe grumazul poporului spa
niol apasă din greu și povara 
cursei deșănțate a înarmări
lor. Căci dictatorul Franco nu 
stă niciodată pe ginduri a- 
tunci cînd e vorba să înhame 
țara la carul aventurii război
nice. Mai ales cînd actualii 
săi parteneri S.U.A., Germania 
occidentală, Anglia, Franța, 
îl stimulează. Numai așa se 
face că cheltuielile militare 
înghit 60 la sută din bugetul 
spaniol. Numai intr-un singur 
an bugetul militar a depășit 
de 38 ori alocările pentru dez
voltarea industriei și de 42 
ori cele pentru nevoile agri
culturii. Pe de altă parte, a- 
celași Franco și-a pus cu gra
bă semnătura încă în 
1953 pe acordul militar 
niolo-american, care a 
ca întregul teritoriu al 
să fie astăzi împinzit cu 
țea de baze militare 
S.U.A. La numai cițiva

anul 
spa- 

făcut 
țării 

o re
ale 

____ ____    kilo
metri de capitala, la Torrejon, 
se află cel mai mare aero
drom militar american din 
Europa. O activitate febrilă 
depun S.U.A. și in vederea 
„modernizării" armatei spa
niole, în scopuri evident agre
sive.

Paralel cu creșterea mize
riei și a militarizării țării, tn 
Spania se înăsprește teroarea, 
în „imperiul albastru11 al lui 
Franco închisorile sînt ticsite 
de sute de mii de oameni. Po
liția denumită pe drept cuvînt 
„Gestapoul spaniol" este omni
prezentă. Reînviind cele mai 
sălbatice moravuri ale evului 
mediu, inchizitorii franchiști 
se răfuiesc crunt cu oricine își 
iubește cu înflăcărare patria 
și se împotrivește fărădelegilor, 
franchiste.

Raziile polițienești, aresta
rea și torturarea 
cinstiți au devenit 
obișnuite ale lui Franco, 
ciuda acestei 
antifranchistă 
ploare.

Tribunalele 
dale țin aproape fără întreru
pere ședințe, pronunțînd sen
tințe drastice împotriva an- 
tifranchiștilor. în Catalonia, 
Cordoba și Sevilla, Madrid și 
Barcelona, pretutindeni în 
Spania sînt zilnic arestați și 
condamnați mii și mii de pa- 
trioți antifranchiști.

La mișcarea antifranchistă 
ia parte cu avînt și tineretul 
spaniol. Nu de mult zeci de 
tineri din Catalonia au fost 
arestați și torturați pentru că 
au îndrăznit să cînte „Cînte- 
cul steagului catalan" — un 
cîntec patriotic din timpul 
războiului civil. La Barcelona 
12 tineri patrioți au fost schin- 
giuiți de către poliția politică 
a lui Franco. Și astăzi mal 
zac în temnițe zeci de tineri 
spanioli pe motivul că au par
ticipat la festivalurile mon
diale ale tineretului și studen
ților.

Cele mai inumane și crimi
nale măsuri teroriste le iau 
autoritățile franchiste împo
triva comuniștilor, care se 
află în fruntea luptei antifran- 
chiste, care își închină viața 
intereselor poporului, pentru 
democrație, progres și pace în 
Spania. Sute de deținuți poli
tici zac în temnițe, condam
nați la cite 10-20 ani. La în
chisoarea din Burgos, de pil
dă, 400 de deținuți politici au 
executat pînă în prezent în 
total 4.362 de ani de în
chisoare.

în Spania crește amploarea 
protestelor împotriva tero
rii franchiste, pentru elibe
rarea deținuților politici. La 
Madrid, Barcelona, Malaga și 
în alte orașe spaniole au avut 
loc nu de mult puternice 
greve și demonstrații la 
care au luat parte mii 
de muncitori tineri și stu- 
denți. în Asturia au fost adu
nate într-o singură zi 20.000 
de semnături pe o cerere pen
tru eliberarea deținuților po
litici, iar în Barcelona 25.000.

„Regimul franchist — scria 
de curînd ziarul italian „Voce 
republicane" — trăiește cea 
mai ascuțită criză de la în
ceputul existenței sale“. Eve
nimentele din Spania, am
ploarea luptei maselor popu
lare. sînt mărturia prăbușirii 
inevitabile a singerosului re
gim franchist. prăbușire de 
care astăzi nimeni nu se mai 
îndoiește.

oamenilor 
mijloace 

In 
terori mișcarea 
crește, ia am-

militare spe-
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