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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAŢIONALE

Declaraţia tovarăşului c m  vil s t o ic a ,
Alegerea Prezidiului irlarii Adunări Iraţionale a __
tt. P. tt. — Modificarea ţi abrogarea unor articole PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI,
din Constituţia R .  P .  R .  — Stabilirea numărului ASUPRA POLITICII INTERNE ŞI EXTERNE

de ministere şi denumirea lor. — Formarea . , n  . .. .. n  m

g u v e r n u l u i  R .  p .  R .  a guvernului Republicii Populare
M*rţi dimineaţa au continuat lucră

rii. sesiunii Marii Adunări Naţionale
Şedinţa de dimineaţă a fost prezi

dată de tov. Constantin Pîrvulescu, 
preşedintele Marii Adunări Naţionale

După ce deputatul Gh. ionescu, se
cretar al Marii Adunări Naţionale, a 
dat citire procesului verbal sumar al 
şedinţei din ziua precedentă, care a 
fost aprobat de deputaţi, s-a intrat în 
ordinea "de zi a sesiunii.

Preşedintele Marii Adunări Naţio
nale a dat cuvîntul tovarăşului 
Gheorghe Apostol, care, din însărci
narea C.C. al P.M.R. şi în urma con
sultării cu un număr de 43 deputaţi 
din toate regiunile ţării, a prezentat 
propunerile cu privire la componenţa 
Prezidiului Marii Adunări Naţionale.

Tovarăşul Gheorghe Apostol a pro
pus ca preşedinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale pe tovarăşul dr. 
Petru Groza. Propunerea a fost pri
mită cu îndelungi aplauze. Deputaţii, 
în picioare, au făcut o caldă mani
festaţie tovarăşului dr. Petru Groza.

Propunerea ca tovarăşul Gheorghe 
Giheorghiu-Dej să facă parte din Pre
zidiul Marii Adunări Naţionale a 
R.P.R. a fost primită cu o deosebită 
însufleţire. Deputaţii, în picioare, şi-au 
exprimat prin puternice şi îndelungate 
aplauze dragostea faţă de partid şi de 
Comitetul său Central.

Propunerile făcute au fost supuse 
votului secret al Marii Adunări Naţio
nale.

După pauză tovarăşul Constantin 
Pîrvulescu a anunţat rezultatul votu
lui.

Marea Adunare Naţională a ales în 
unanimitate ca preşedinte al Prezidiu
lui pe tovarăşul dr. Petru Groza, de
putat în circumscripţia electorală Ate
lierele C.F.R. „16 Februarie“ Cluj.

Vicepreşedinţi ai Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale au fost aleşi 
deputaţii :

Acad. Mihail Sadoveanu, din cir
cumscripţia electorală Paşcani, re
giunea Iaşi,

Anton Moisescu, din circumscripţia 
electorală Corod, regiunea Galaţi.

Secretar al Prezidiului a fost ales 
deputatul Avram Bunaciu, din circum
scripţia electorală Ineu, regiunea Ora
dea.

Membri în Prezidiul' Marii Adunări 
Nationale au fost aleşi deputaţii:

gtanitru Balalia, din circumscripţia 
electorală Văleni, regiunea Ploeşti.

Mihail Bujor, din circumscripţia e- 
lectorală Gîmpina, regiunea Ploeşti.

Ludovic Csupor, din circumscripţia 
electorală Ghcorghieni, Regiunea Au
tonomă Maghiară.

Acad. prof. Petre Constantinescu- 
laşi din circumscripţia electorală Bîr- 
lad, regiunea Iaşi.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, din cir
cumscripţia electorală Griviţa Roşie, 
oraşul Bucureşti.

Fllip Geltz, din circumscripţia elec
torală Sibiu-Gară, regiunea Stajin.

Acad. prof. N. Gh. Lupii, din cir
cumscripţia electorală Botoşani, re
giunea Suceava.

Nagy István, circumscripţia electo
rală Fabrica de ţigarete, regiunea 
Cluj.

C. Paraschivescu-Bălaceanu, din
circumscripţia electorală Rîmnicu-Să- 
rat, regiunea Piloeşti.

Irimia Pardău, circumscripţia elec
torală Solea, regiunea Suceava.

Acad. Mihail Ralea, din circum- 
«cripţia electorală Huşi, regiunea Iaşi.

Acad. Raluca Ripan, din circum
scripţia electorală Beclean, regiunea 
«hij.

Gheorghe Stoica, din circumscrip
ţia electorală Giurgiu, regiunea Bucu
reşti.

Maria Zidaru, din circumscripţia 
electorală Halmeu, regiunea Baia 
Mare.

Romulus Zăroni, din drcumscrio- 
ţia electorală Ilia, regiunea Hune
doara.

Membrii Prezidiului nou ales îşi o- 
cupă locurile în loja Prezidiului.

S-a trecut apoi la punctul a| doilea 
al ordinei de zi: modificarea şi abro
garea unor artieole din Constituţia 
R.P.R.

Tovarăşul Emil Bodnăraş a prezen
tat expunerea cu privire la proiectul de

lege pentru modificarea art. 43, 47
lit. f şi 56, precum şi pentru abroga
rea art. 50, 59, 62 din Constituţia 
R.P.R.

A fost prezentat apoi raportul comi
siei juridice asupra proiectului de lege 
mai sus arătat, raportor deputatul 
Traian Ionaşcu, care a recomandat
deputaţilor Marii Adunări Naţionale 
să aprobe proiectul de lege cu modifi
cările propuse de comisia juridică.

S-a trecut apoi la citirea şi votarea 
pe articole a proiectului de lege, după 
care Marea Adunare Naţională a votat 
prin vot secret proiectul în întregime.

După o scurtă pauză tovarăşul Con
stantin Pîrvulescu, preşedintele Marii 
Adunări Naţionale, a anunţat rezulta
tul votului. Legea cu privire la modi
ficarea şi abrogarea unor articole din 
Constituţia R.P.R. a fost adoptată cu 
419 voturi pentru şi 2 contra.

S-a trecut apoi la discutarea punctu
lui 3 de pe ordinea de zi a sesiunii : 
legea cu privire la stabilirea numărului 
de ministere, precum şi denumirea lor.

Tovarăşul Ştefan Voitec a prezentat 
expunerea cu privire la stabilirea nu
mărului de ministere, precum şi denu
mirea lor.

In numele comisiei juridice deputatul 
Traian Ionaşcu a recomandat Marii 
Adunări Naţionale să voteze proiectul 
de lege pentru stabilirea numărului 
de ministere şi denumirea lor cu unele 
modificări propuse de comisie.

A urmat citirea şi votarea pe arti
cole a proiectului de lege. Deputaţii 
Marii Adunări Naţionale au votat a- 
poi prin vot secret proiectul de lege.

Legea a fost adoptată de Marea 
Adunare Naţională cu 418 voturi pen
tru şi 2 contra.

Ministerele R.P.R. sínt urmă
toarele : Ministerul Afacerilor Ex
terne ; Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Agriculturii şi Silvi
culturii ; Ministerul Comerţului; 
Ministerul Construcţiilor şi Materiale
lor de Construcţie; Ministerul Finan
ţelor ; Ministerul Forţelor Armate; 
Ministerul Industriei Bunurilor de Con
sum ; Ministerul Industriei Grele; Mi
nisterul Industriei Petrolului şi Chi
miei ; Ministerul Invăţămîntului şi 
Culturii; Ministem! Justiţiei; Minis

terul Minelor ; Ministerul Sănătăţii şi 
Prevederilor Sociale ; Ministerul Trans
porturilor şi Telecomunicaţiilor.

Din Consiliul de Miniştri fac parte 
de asemenea ministrul pentru Proble
mele organelor locale ale administra
ţiei de stat, precum şi preşedintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
şi preşedintele Comisiei Controlului 
de Stat.

Trecîndu-se la următorul punct al 
ordinei de zi tovarăşul Constantin Pîr
vulescu, preşedintele Marii Adunări 
Naţionale, a dat citire scrisorii pri
mite din partea preşedintelui Consi
liului de Miniştri, Chivu Stoica, prin 
care, pentru a da posibilitate 
Marii Adunări Naţionale să-şi 
exercite dreptul constituţional de 
formare a guvernului. Consiliul de 
Miniştri îşi depune mandatul primit 
din partea celei de a doua legislaturi 
a Marii Adunări Naţionale. Marea 
Adunare Naţională a aprobat depune
rea mandatului.

Primit cu îndelungi aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej care, din împuternici
rea C.C. al P.M.R. şi în urma consul
tării unui număr de 51 de deputaţi 
din toate regiunile ţării, a propus ca 
tovarăşul Chivu Stoica să fie însărci
nat cu formarea noului guvern.

Propunerea făcută a fost supusă vo
tului secret cu buletine de vot. Marea 
Adunare Naţională a votat tn una
nimitate desemnarea tovarăşului 
Chivu Stoica ca preşedinte al Consi
liului de Miniştri al Republicii Popu
lare Romíné. Deputaţii in picioare au 
făcut o călduroasă manifestaţie tova
răşului Chivu Stoica.

Primit cu vii aplauze, tovarăşul 
Chivu Stoica a mulţumit pentru ma
rea încredere ce i s-a acordat, asigu- 
rînd Marea Adunare Naţională că va 
munci cu tot devotamentul pentru a 
duce la îndeplinire sarcinile ce stau 
în faţa guvernului.

Tovarăşul Chivu Stoica a supus 
spre aprobarea Marii Adunări Naţio
nale lista guvernului Republicii Popu
lare Romíné.

Prin vot secret Marea Adunare Na
ţională a aprobat in unanimitate lista 
guvernului:

Lista Guvernului Republicii Populare Romine
Preşedintele Consiliului de Miniştri: Chivu Stoica
Vicepreşedinţi ai Consiliului de Miniştri:

general de armată Emil Bodnăraş
Alexandru Moghioroş 
Petre Borilă 
Miron Constantinescu 
Ştefan Voitec 
AI. Bîrlădeanu

Ministrul Afacerilor Externe : Grigore Preoteasa
Ministrul Afacerilor Interne:

general colonel Alexandru Drăghicl 
Ministrul Agriculturii şi Silviculturii: loan Cozma 
Ministrul Comerţului: Marcel Popescu
Ministrul Construcţiilor şi Materialelor 
de Construcţie : Gheorghe Hossu

Ministrul Finanţelor: Aurel Vijoli
Ministru! Forţelor Armate:

general colonel Leontin Sălăjan 
Ministrul Industriei Bunurilor de Consum :

Ştefan Voitec
Ministrul Industriei Grele: Gherasim Popa
Ministrul Industriei Petrolului şi Chimiei:

Mihail Florescu
Ministrul Invăţămîntului şi Culturii: Miron Constantinescu 
Ministrul Justiţiei : Gheorghe Diaconescu
Ministrul Minelor : loan Mineu
Ministrul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale :

Vdnea Marinescu
Ministrul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor >

general de armată Emil Bodnăraş 
Ministrul pentru Problemele organelor 
locale ale administraţiei de S ta t: Petre Costache
Preşedintele Comitetului de Stat
al Planificării: Gh. Gaston Marin
Preşedintele Comisiei Controlului 
de S tat: Dumitru Coliu

(Agerpres)

Şedinţa din după amiaza zilei de 19 martie
Şedinţa din după-amiaza zilei de 

marţi a fost consacrată Declaraţiei 
asupra politicii interne şi externe a 
guvernului Republicii Populare Ro
míné.

Şedinţa s-a deschis la ora 18 sub 
preşedinţia tovarăşului Constantin 
Pîrvulescu, preşedintele Marii Adu
nări Naţionale.

In loja din dreapta incintei au luat 
ioc tovarăşii: Gheorghe Gheorghiu-
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
genera! de armată Emil Bodnăraş, 
Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Io
sif Chişinevschi, Miron Constantines-
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Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, Vladimir Gheor- 
ghiu, Fazekaş Janoş.

In loja din stingă incintei au luat 
loc membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naţionale.

In tribune se aflau demnitari de 
stat. conducători ai organizaţiilor de 
masă, ziarişti romîni şi străini şi nu 
meroşi oameni ai muncii invitaţi să 
asiste la lucrările sesiunii.

In tribuna rezervată corpului diplo
matic au luat loc şefii unor misiuni 
diplomatice acreditaţi în ţara noastră 
şi alţi membri ai corpului diplomatic.

------Xrtif a r a c u l — r h i u n ___S l n i r a ___ i n .

politicii interne şi externe a guver- 
nului Republicii Populare Romíné.

Expunerea preşedintelui Consiliului 
de Miniştri a fost ascultată cu deose
bit interes şi subliniată în repetate 
rînduri prin puternice aplauze.

Posturile noastre de radio şi staţia 
de televiziune au făcut retransmisia 
directă a desfăşurării lucrărilor şe
dinţei.

Şedinţa a luat sfîrşit Ia ora 20,30.
Lucrările sesiunii continuă astăzi 

20 martie avînd Ia ordinea de zi dis
cuţii cu privire la Declaraţia asupra 
politicii interne şi externe a guvernu
lui Republicii Populare Romíné, pre-
r-lim «j P r r w g p f n l  «t» l„n.»__-I R 11 nr.-l. , I n

Tovarăşe preşedinte,
tovarăşi deputaţi şl deputate,

In numele Consiliului de Miniştri 
al Republicii Populare Romíné, de
semnat de Marea Adunare Naţională 
In această sesiune de început a unei 
noi legislaturi, exprim profunde mul
ţumiri pentru încrederea acordată, 
asigurîndu-vă, cu întreaga răspundere 
ce ne revine, că vom depune toiate 
eforturile pentru dezvoltarea econo
mică şi culturală a tării, pentru apă
rarea păcii între popoare, pentru bună 
starea poporului, pentru succesul con
struirii socialismului în patria noas
tră. (aplauze).

Sarcina centrală a guvernului este 
îndeplinirea programului pe care Fron
tul Democraţiei Populare l-a prezen
tat Ia alegeri şi care, prin votul de la 
3 februarie 1957, a întrunit aprobarea 
a peste 11 milioane de cetăţeni ai 
tării. Acest program, elaborat pe baza 
hotărîrilor celui de-al Il-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romín şi ale 
Plenarei din decembrie 1956 a C.C. 
al P.M.R., are ca principal obiectiv 
îmbunătăţirea neîncetată a condiţii
lor de viată ale oamenilor muncii.

Guvernul Republicii Populate Ro- 
rtiîne va continua cu aceeaşi fermitate 
politica de întărire multilaterală a 
oriinduirii democrat-populare şi de 
dezvoltare a democraţiei socialiste, 
politica de consolidare a statului de
mocrat-popular, ca instrument ai con
strucţiei socialiste, călăuzindu-se în
totdeauna după linia Partidului Mun
citoresc Romín, după interesele fun
damentale ale poporului muncitor. 
Guvernul Republicii Populare Romíné 
va urma cu aceeaşi consecventă ca şi 
pînă _ acum politica de dezvoltare şi 
întărire a unităţii şi solidarităţii fră
ţeşti cu ţările lagărului socialist, de 
coexistentă paşnică cu toate ţările lu
mii, indiferent de orînduirea lor so
cială şi de stat.

Tovarăşi deputaţi,

întreaga organizare politică şi eco
nomică a statului democrat-popular, 
de la preluarea puterii politice de 
către clasa muncitoare îti alianţă cu 
ţărănimea muncitoare, a avut şi are 
ia baza sa aplicarea principiului cen
tralismului democratic.

V. I. Lenin scria în noiembrie 1917:
„Noi sintern pentru centralism şi 

pentru „plan“, dar pentru un centra
lism şi un plan al statului proletar, al 

{ reglementării proletare a producţiei şi 
repartiţiei în interesul celor săraci, al 

j celor ce muncesc şi sínt exploataţi, 
împotriva exploatatorilor. Prin expre
sia „de stat“ noi sintern de acord să 
înţelegem numai ceea ce sfărîmă 
împotrivirea capitaliştilor, ceea ce dă 
întreaga putere majorităţii poporu
lui...“ Aplicarea principiului leninist al 
centralismului democratic la condi
ţiile tării noastre constituie temeiul 
stimulării şi desfăşurării energiei şi 
iniţiativei creatoare a muncitorilor, a 
ţăranilor şi a intelectualităţii.

Regimul democrat-popular, formă a 
dictaturii proletariatului, a atras mase 
din cele mai largi la conducerea ac
tivităţii gospodăreşti şi social-culturale 
din sate şi oraşe, mase care participă 
nemijlocit la conducerea treburilor 
statului.

Practica conducerii de stat a arătat 
că metodele de aplicare a democratis
mului socialist, formele organizatorice 
şi atribuţiile organelor puterii de stat 
miincitoreşti-tărăneşti, nu sînt rigide 
şi neschimbătoare, că ele depind de 
stadiul dezvoltării construcţiei socia
liste, de evoluţia forţelor de clasă, de 
creşterea conştiinţei socialiste a mase
lor, de pregătirea cadrelor de condu
cere a vietü locale de stat şi economice, 
oa şi de alte condiţii concrete ale pe
rioadei de trecere de la capitalism la 
socialism.

Din primii ani ai instaurării puterii 
populare în Romînia, oamenii muncii, 
- .1 ---- ■>-------------

consolidare a. unui stat nou, statul de
mocrat-popular, şi de organizare şi 
dezvoltare pe baze noi, socialiste, a 
vieţii economice şi social-culturale a 
ţării.

Statul democrat-popular a făurit, 
dintr-o economie capitalistă haotică, 
o economie socialistă care cuprinde 
mii de întreprinderi şi unităţi din cele 
mai diferite ramuri ale economiei na
ţionale, strîns unite între ele Intr-un 
singur tot, care se dezvoltă planificat, 
pe baza proprietăţii obşteşti. Aceasta 
a cerut um mare efort de organizare şi 
concentrare a industriei, transporturi
lor, comerţului şi altor domenii de ac
tivitate economică.

Concomitent cu această acţiune or
ganizatoare de mari proporţii, a fost 
necesar să se La curs hotărît spre li
chidarea înapoierii economice a Romî- 
niei; oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, au trecut la înfăptuirea sar
cinii de industrializare a tării, au creat 
in timp scurt noi ramuri industriale 
şi au dezvoltat ramurile industriale 
existente.

Creşterea în ritm rapid a întregii 
activităţi economice şi social-cultu
rale a fost însoţită de crearea unor 
ministere şi altor organe centrale, ne
cesare conducerii si administrării, pe 
ramuri, a acestei complexe activităţi-

Crearea noului aparat de stat, reor
ganizarea şi dezvoltarea economiei 
naţionale nu a fost un proces lipsit 
de greutăţi, ci el a avut loc în con
diţiile luptei împotriva torţelor retro
grade care încercau pe toate căile să 
frineze crearea şi consolidarea puterii 
populare şi a economiei socialiste.

De importanţă hotărîtoare pentru 
realizările obţinute de oamenii' mun

cii din ţara' noastră în anii puterii 
populare a fost şi este studierea şi 
aplicarea creatoare a uriaşei experi
enţe a Uniunii Sovietice, prima ţară 
din liane care a construit cu succes 
societatea socialistă, (aplauze).

întreaga această activitate organi- 
zatorică-economică, în desfăşurarea 
căreia s-au ridicat Ia conducerea sta
tului şi economiei oameni noi, ieşiţi 
din rîndurile poporului, a avut loc 
într-o perioadă în care cadrele puterii 
populare, lipsite încă de experienţă, 
au fost nevoite să înveţe în procesul 
muncii de construcţie.

In cursul organizării şi construcţiei 
au apărut şi unele deficienţe; la mi
nistere şi instituţii centrale s-ati con
centrat în măsură din ce în ce mai 
mare sarcini care trebuie să fie re
zolvate de unităţi inferioare sau de 
organele locale ale puterii de stat, 
dar a căror rezolvare de către or
ganele centrale frînează iniţiativa 
unităţilor de bază, diminuiază răspun
derea şi activitatea proprie a , sfaturi
lor populare. Fenomenele de excesivă 
centralizare şi umflarea aparatului de 
stat generează birocratism şî tărăgă
nare în rezolvarea problemelor şi 
frînează participarea largă a oameni
lor muncii în conducerea treburilor 
obşteşti.

Aplicînd indicaţiile partidului, tre
buie să luăm o serie de mă
suri menite să extindă drepturile şi 
atribuţiile comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, să lărgească com
petenţa şi atribuţiile miniştrilor, con
ducătorilor de direcţii generale şi de 
întreprinderi socialiste, ,să stimuleze

participarea şi mai activă a masele® 
muncitoare la opera de construire 4 
socialismului.

Pentru a asigura aplicarea justă * 
acestor măsuri, vom trece la reorgani
zarea şi îmbunătăţirea funcţionării 
aparatului central în sensul simplifi
cării lui şi descongestionării organelor 
centrale de multe lucrări ce vór fi 
trecute în atribuţiile organelor locale.

In cadrul acestor măsuri, vom or
ganiza şi îmbunătăţi funcţionarea Con
siliului de Miniştri, care în prezent 
este supraîncărcat cu numeroase pro
bleme ce trebuie să fie rezolvate de 
ministere şi direcţii generale.

In ultimii ani au crescut experienţa 
şi capacitatea de conducere a cadre
lor din organele centrale, din între
prinderi şi din organele de stat şi e- 
conomice locale.

Aceasta ne dă posibilitatea să cu
prindem mai bine munca şi să redu
cem numărul ministerelor, grupînd u- 
nele ministere cu ramuri de activitate 
direct înrudite. Astfel, de pildă, Mi
nisterul Industriei Grele va concentra 
activitatea ramurilor conduse pînă a- 
cum de Ministerul Metalurgiei şi 
Construcţiilor de Maşini şi de Mi
nisterul Energiei Electrice şi Indus
triei Electrotehnice; Ministerul Trans
porturilor şi Telecomunicaţiilor va în
globa Ministerul Căilor Ferate, Minis
terul Transporturilor Navale, Aeriene 
şi Rutiere, Ministerul Telecomunicaţii
lor şi Poştelor; Ministerul Agricultu
rii şi Silviculturii va concentra acti
vitatea ramurilor conduse pînă acum
de Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Silviculturii şi de Ministerul Gospo
dăriilor Agricole de Stat. In cadrul
ministerelor vor funcţiona departa
mente pe ramuri de activitate, conduse 
de adjuncţi ai miniştrilor şi secretari 
generali, desfiinţîndu-se actualele func
ţii de locţiitori de miniştri ca necores
punzătoare, iar în cadrul departamen
telor vor funcţiona direcţii generale 
care vor conduce unităţile tutelate de 
departament.

Reorganizarea Consiliului de Mi
niştri, pe baza orientării trasate iri 
comunicatul Biroului Politic al C. G. 
al P. M. R„ lărgeşte competenţa 
ministerelor şi dă posibilitate miniş
trilor să elaboreze, în mod operativ 
şi de sine stătător, măsuri unitare 
care privesc activitatea unui grup în
treg de sectoare înrudite, asigurînd 
unitatea de concepţie şi folosirea op
timă a mijloacelor de realizare. Lăr
girea competentei miniştrilor va 
îmbunătăţi activitatea Consiliului de 
Miniştri, care va putea astfel să se 
concentreze în măsură mult mai ma
re spre principalele probleme ale po
liticii de stat. Odată cu aceasta, mă
surile preconizate trebuie să ducă la 
îmbunătăţirea muncii şt simplificarea 
aparatului de stat şi la reducerea 
cheltuielilor administrative ale sta
tului.

Noua lege a sfaturilor populare
In aplicarea politicii partidului de 

lărgire a democratismului socialist în 
viaţa de stat şi economică, guvernul 
va acorda o însemnătate deosebită lăr
girii drepturilor şi atribuţiilor sfaturilor 
populare, ridicării nivelului de activi
tate a sfaturilor populare ca organe lo
cale ale puterii de stat.

Sfaturile populare constituie cea mai 
democratică formă de organizare a pu
terii de stat cunoscută în viaţa po
porului nostru, fonmă de organizare 
care asigură participarea nemijlocită 
a maselor la conducerea treburilor 
obşteşti şi de stat.

In contrast izbitor cu vechile or
gane administrative burghezo-moşie- 
reşti, care erau rupte de popor şi po
trivnice intereselor acestuia, sfaturile 
populare, organe largi şi consecvent 
democratice, au ridicat la conducerea 
directă a treburilor de stat şi ob
şteşti sute ’de mii de oameni ai mun
cii. In componenţa lor intră în pre
zent peste 135.000 de deputaţi, dintre 
care 18.500 muncitori, 79.000 ţărani 
muncitori şi 14.800 intelectuali. Din 
totalitatea deputaţilor, peste 17.000 
sínt aleşi din rîndurile minorităţilor 
naţionale, iar peste 33.000 sínt femei. 
Sfaturile populare sínt o expresie ne
mijlocită a faptului că în ţara noas
tră întreaga putere de stat aparţine 
oamenilor muncii.

In cei 8 ani de activitate, sfaturile 
populare au acumulat o bogată ex
perienţă în conducerea vieţii locale, 
dovedindu-se organe capabile să des
făşoare o largă muncă organizatorică 
de masă şi să aducă o importantă 
contribuţie la întărirea şi dezvoltarea 
economiei naţionale şi culturii socia
liste. Ele au obţinut însemnate reali
zări în domeniul ridicării nivelului 
gospodăresc edilitar, social-oul tu ral al 
oraşelor şi satelor, au desfăşurat o 
intensă activitate pentru întărirea şi 
dezvoltarea sectorului socialist în a- 
grkuMură şi au muncit cu pricepere 
pentru dezvoltarea industriei locaile, 
producătoare de bunuri de larg con
sum şi a serviciilor comunale.

Elementele de excesivă centralizare

întregii vieţi administrative, economi
ce, culturale şi gospodăreşti, pe scară 
locală.

Secţiile sfaturilor populare, care 
constituie propriul aparat al comite
telor executive ale sfaturilor populare, 
în loc să fie subordonate în întreaga 
loc activitate comitetului executiv pe 
lingă care funcţionează, erau de fapt 
în mare măsură subordonate minis
terului de specialitate. Aceasta dimi
nua răspunderea şi autoritatea comi
tetului executiv faţă de propriile sale 
organe, faţă de aplicarea propriilor 
sale hotărîri şi dispoziţii.

In ultimul timp s-au luat măsuri 
importante pentru lărgirea competen
ţei şi atribuţiilor comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, atît în dome
niul economic cit şi social-cultural.

întreprinderile mici care deservesc 
cu prioritate nevoile locale au fost 
trecute din subordonarea ministerelor 
în subordonarea sfaturilor populare.

Industria locală este unul din mij
loacele puternice puse la dispoziţia 
sfaturilor populare pentru ridicarea la 
un nivel mai înalt a activităţii lor 
economice şi gospodăreşti. întreprin
derile locale pot şi trebuie să folo
sească în mult mai mare măsură va
riatele resurse locale, a căror prelu
crare dau o diversitate de produse, de 
la materiale de construcţii pînă Ia 
obiecte de îmbrăcăminte şi articole 
alimentare. Valorificarea lor gospodă
rească, strădania de a găsi mereu noi 
surse locale de materii prime, vor 
crea sfaturilor populare mijloace fi
nanciare proprii pentru dezvoltarea lu
crărilor edilitare şi a activităţii so
cial-culturale şi vor contribui la îm
bunătăţirea continuă a aprovizionării 
populaţiei cu mărfuri 'de larg consum.

Pînă în prezent, peste 4.000 de în
treprinderi au trecut în subordinea 
sfaturilor populare, iar acţiunea este 
în continuare.

Din produefia acestor întreprinderi 
numai un număr foarte restrîns de 
produse vor fi repartizate în mod cen
tralizat, cu stabilirea prin plan ă can- 
tităţilor ce vor fi livrate. Repartizarea

trai, va fi făcută de sfatul popular, 
prin plan local, pentru a îmbunătăţi 
aprovizionarea şi deservirea populaţiei 
locale şi a lărgi baza materială pentru 
investiţii proprii.

De asemenea, s-au luat măsuri pri
vitoare Ia descentralizarea întreprin
derilor comunale de servicii, existente 
în prezent la regiuni (apă, canal, sa
lubritate) şi organizarea acestora di
rect la oraşele care trebuie deservite, 
trecerea în subordonarea sfaturilor 
populare a unor întreprinderi alimen
tare a căror producţie are caracter lo
cal, precum şi trecerea pieţelor şi o- 
boarelor în administrarea oraşelor şi 
comunelor pe teritoriul cărora acestea 
se găsesc.

Pînă în prezent beneficiile între
prinderilor comunale, fiind vărsate în 
întregime Ia bugetul regional, unită
ţile respective nu erau în suficientă 
măsură cointeresate în îmbunătăţirea 
şi dezvoltarea activităţii lor, precum 
şi în realizarea de beneficii sporite.

Acum s-a stabilit şi aplicat o nouă 
reglementare a repartizării beneficii
lor, care duce la cointeresarea sfatu
rilor populare pentru realizarea şi de
păşirea pianului, printr-o mai bună 
gospodărire şi prin dezvoltarea pro
ducţiei locale.

Din beneficiile întreprinderilor co
munale, 25% se varsă pentru fondul 
regional de dezvoltare a întreprinderi
lor şi serviciilor comunale şi 75% ră- 
mîne pentru gospodăria comunală a 
oraşului respectiv.

De asemenea se prevede o cotă din 
beneficiile realizate de întreprinderile 
comerciale să rămînă pentru dezvolta
rea reţelei comerciale locale.

Beneficiile realizate de unele între
prinderi rămîn la dispoziţia acestora 
pentru reparaţii şi completarea de in
ventar, iar cele'realizate de întreprin
derile de locuinţe şi localuri se vor fo
losi pentru repararea clădirilor aflate 
în administrarea întreprinderii respec-

S-ă lărgit mai mult competenţa sfa
turilor populare de toate categoriile,
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cale şi organele centrale ale puterii,
precum şi principiul răspunderii şi 
subordonării organelor executive şi 
:de dispoziţie atît faţă de organele 
focale ale puterii cît şi ţaţă dejor- 
■ganele de execuţie şi'dispoziţie ierar
hic superioare,- respectiv Consiliul 
de Miniştri.

Se subliniază caracterul sfaturilor
populäre ca organe prin care masele 
participă direct la conducerea trebu
rilor de stat şi obşteşti şi se precizează 
poziţia juridică şi însemnătatea comi
siilor permanente şi a comitetelor de 
cetăţeni ca principale forme organi
zatorice de legătură cu masele.

Qpmitptele executive al^ slaturilor 
populare au posibilitatea şi răspun
derea de a contribui la întărirea or- 
dinei, populare şi a legalităţii popu
lare.

De mare însemnătate este trecerea, 
proiectării şi executării construc
ţiilor de interes local, în subordona
rea sfaturilor populare. Trebuie să a- 
jungem în scurt timp să nu existe 
oraş fără de organizaţii proprii * de 
proiectare şi construcţii. Aceasta va 
da mai mare impuls construcţiilor de 
locuinţe acolo tinde staturile popu
lare vor dovedi spirit gospodăresc 
şi iniţiativă în muncă.

Sínt prevăzute măsuri pentru tre
cerea întreprinderilor de transporturt 
comerciale sub conducerea comitete
lor executive ale sfaturilor populare, 
precum şi pentru descentralizarea 
conducerii inspecţiei comerciale de 
stat. In domeniul circulaţiei mârlu- 
rilor, guvernul a luat şi va lua in 
continuare măsuri pentru apropie
rea conducerii comerţului de stat de 
locul de desfacere, în scopul îmbună
tăţirii continue a aprovizionării popu
laţiei şi al reducerii cheltuielilor de 
circulaţie.

Lărgirea drepturilor şt atribuţiilor 
sfaturilor populare şi ale comitetelor 
lor executive nu se poate opri ia re
laţiile între organele centrale şi re
gionale; ele trebuie să fie extinse şi 
adîncite, corespunzător condiţiilor lo
cale, şi de la regiune la raion, la 
comună sau, respectiv, oraş. Statu
rilor populare raionale, orăşeneşti, 
comunale le revin răspunderi mult 
mai mari, ca gospodari de sine stă
tători. In acest sens, de mare însem
nătate este dreptul acordat sfaturilor 
populare orăşeneşti şi comunale de 
a înfiinţa întreprinderi economice de 
interes local care să înglobeze mici 
întreprinderi, ateliere, mori şi care 
să dezvolte noi activităţi economice, 
ale căror venituri vor putea fi folosite 
pentru ridicarea nivelului economic 
şi gospodăresc al oraşelor şi comu
nelor.

Toate măsurile de mai sus sínt me
nite să ducă la intensificarea lucră
rilor de interes obştesc pe scară lo
cală — canalizări, drumuri, construc
ţii de şcoli, spitale, transporturi, ins-j 
talaţii pentru apă, şlectritiCare, baze 
sportive, — care să ridice nivelul e- 
dilitar al oraşelor şi comuritelor. Ué- 
pinde de fiecare sfat popular, de fie
care muncitor, tehnician şi inginer, 
de fiecare cetăţean ca întreprinderile 
cu caracter local să fie bine gospodă
rite, pentru a da . producţii. mari . şi 
beneficii însemnate, şl ca fondurile 
realizate să fie cît maf bine folosite.

Odată cu desfiinţarea sistemului de 
cote la-majoritatea produselor agri
cole, sarcini mari revin comitetelor 
executive aie sfaturilor populare în 
legătură cu realizarea integrală îşi la 
timp a planului de contractări şi a- 
chiziţii la produse agricole, lnccpind 
din acest an, întreaga acţiune de 
contractare şi achiziţie a produselor 
agricole vegetale şi animale trece 
sub conducerea şi ’răspunderea sta
turilor populare locale. Comitetele e- 
xeentive ale sfaturilor populare au 
datoria să îndrume, să sprijine şi să 
controleze îndeaproape activitatea or
ganelor de achiziţii şt contractări; de 
asemenea, ele au datoria să vegheze 
ca nici un fel de piedici administra
tive să nu fie puse tn calea desface 
rii dé către producători a produselor 
■or şi să ia măsurile necesare de 
combatere a speculei cu cereale.

Sfaturile populare, comitetele for 
executive au datoria să-şi ridi
ce munca politică şi economlc- 
organizatorică la un nivel mai înalt. 
In activitatea lor, ele trebuiş să în
lăture inerţia şi metodele de muncă 
ingust administrative care se mai 
practică în unele comitete executive, 
să nu mai aştepte rezolvarea numai 
,,de sus” a problemelor proprii, cu 
caracter local. In acelaşi timp, statu
rile populare şi comitetele lor execu
tive au obligaţia să respecte cu stric
teţe legile ca şi hotărîriie şi ins
trucţiunile normative ale organelor 
centrale, să prevină orice exagerare 
in aplicarea măsurilor de lărgire a 
atribuţiilor organelor locale, orice ar 
putea dăuna conducerii unitare a 
statului şi economiei.

Legătura strînsă cu masele popu
lare, atragerea maselor la conduce
rea economiei şi statului, asigură sta
turilor populare forţe]e necesare pen
tru realizarea cu succes a multiple
lor sarcini ce stau în faţa lor, pen
tru ridicarea nivelului economic, gos
podăresc şi sociai-curiural al oraşe
lor şi comunelor.

Politica econom ică
Politica economică a guvernului are 

ca scop înfăptuirea obiectivului prin
cipal trasat de Congresul al II-lea 
al partidului: dezvoltarea economiei 
naţionale in vederea ridicării nivelu
lui de trai material şi cultural al po
porului muncitor.

Chezăşia progresului neîncetat al 
economiei noastre pe drumul socialis
mului este industrializarea socialistă 
a ţării, pe baza dezvoltării în primul 
rînd a sectorului determinant al in
dustriei şi economiei naţionale — in
dustria grea.

Oamenii muncii — în frunte cu cla
sa muncitoare — au obţinut succese 
de seamă în torte ramurile economiei 
naţionale. Drept urmare an de an s.a 
realizat o sporire a venitului naţional 
Aproape trei sferturi din venitul na
ţional se creează în sectorul socialist 
al economiei. Industria noastră socia
listă este izvorul principal al acumu
lărilor necesare îeproducţiei socialiste 
lărgite, dezvoltării economiei şi cul
turii,

Şe prevede ca In 1957 venitul na
ţional să crească cu circa 10% — în 
special pe baza sporirii productivită
ţii muncii în industrie şi în agricul
tură. In ce priveşte repartiţia veni
tului naţional, planul de stat pe 1957 
prevede măsuri ce duc la o creştere 
importantă a fondului de consum, a 
cărui pondere va atinge aproximativ 
85% din venitul naţional repartizat.

Creşterea productivităţii muncii este 
condiţia hotărîtoare pentru mărirea 
producţiei şi reducerea preţului de 
cost al produselor, determinînd creşte, 
rea acumulărilor băneşti ale întreprin
derilor şi mărirea rentabilităţii lor.

Reducerea permanentă a preţului 
de cost al producţiei şi a cheltuielilor 
de circulaţie, paralel cu practicarea 
celui mai strict regim de economii în 
toate ramurile economiei naţionale tre
buie să asigure sporirea însemnată a 
acumulărilor necesare investiţiilor în 
industrie, agricultură, transporturi, 
precum şi în sectorul social-cultural. 
Aceste sarcini trebuie să ctea în cen
trul atenţiei conducerilor din minis
tere şi întreprinderi şi la îndeplinirea 
ior trebuie mobilizate în mod efectiv 
masele oamenilor muncii. Reducerea 
în 1957, cu un singur procent, a pre
ţului de cost în industrie, construcţii 
şi transporturi echivalează cu peste 
500 milioane lei economii.

Conducerile ministerelor şi între
prinderilor trebuie să asigure folosirea 
cu maximum de eficacitate a fonduri
lor materiale (materii prime, materia
le auxiliare, combustibil) şi a forţei
de muncă prin reducerea consumului
de materiale pe unitatea de produs,
folosirea raţională a utilajului, intro
ducerea tehnicii noi şi tehnologiei a- 
vamsate şi înlăturarea cheltuirii exce
sive de timp de muncă; folosirea ra
ţională în producţie a cadrelor de in
gineri şi tehnicieni, micşorarea chel
tuielilor de transport şi manipulare, 
înlăturarea rebuturilor şi a celorlalte 
cheltuieli neproductive, reducerea 
cheltuielilor de regie şi administra
tive.

Pentru anul 1957 se prevede o creş
tere .importantă a fondului de con
sum. Astfel, îmbunătăţirea proporţiei 
dintre fondul de acumulare şi fondul 
de consum al populaţiei se concreti
zează prin creşterea cu aproape 5 mi
liarde lei a sumelor destinate îmbu
nătăţirii sistemului de salarizare, spo- 
rului de pensii, indemnizaţiilor de

Republica Populară Romînă cons
truieşte socialismul. în , condiţiile, exis
tenţei şi dezvoltării puternicului sis
tem al economiei socialiste — cea 
mai măreaţă realizare a epocii noas
tre — bazat fie principiul colaborării 
frăţeşti şi sprijinul reciproc între 
ţările lagărului socialist.

Guvernul va duce mai depadte po
litica de industrializare a ţării orien- 
tîndu-se spre dezvoltarea acelor ra
muri industriale care au baza de ma
terii prime în ţară, asigurîndu-se prin 
aceasta creşterea venitului naţional, 
acumulările socialiste şi ridicarea 
continuă a nivelului de trai. (Aplauze).

Guvernul va continua cu toată fer
mitatea realizarea planului decenal 
de electrificare; în anul acesta, vorn 
produce numai în 76 zile tot atîta 
energie cît s-a produs în întreg anul 
1938.

Mari perspective va deschide econo
miei naţionale folosirea paşnică a 
energiei atomice. După cum vă este 
cunoscut, cu ajutorul Uniunii Soviets 
ce se va pune în funcţiune in scurt 
timp primul reactor atomic în ţara 
noastră. (Aplauze).

In 1957 vor fi date în exploatare 
noi unităţi industriale, printre care 
marele laminor de ţevi de la Roman 
şi laminorul de tablă subţire de la 
Galaţi; un mare avînt va lua indus
tria producătoare de maşini necesare 
agriculturii şi industriei uşoare. Im
portante investiţii vor fi îndrumate 
spre dezvoltarea rapidă a industriei 
chimice, pentru oaie avem în ţară 
resurse de materii prime.

Industria chimică va fi un puternic 
factor în politica economică a guver. 
nului; ea va fi orientata __ în 
special spre producţia de îngrăşă
minte şi antidăunători necesară agri
culturii, spre producţia de fibre _ şi 
fire sintetice, mase plastice, cauciuc 
sintetic, celuloză şi altele.

In colaborare cu R. D, Germană, 
R. Cehoslovacă şi R- P. Polonă se 
va construi un mare combinat pentru 
producerea de celuloză, spirt, fibre 
artificiale din stuful Deltei Dunării.

Au început lucrările pentru dezvol
tarea ramurii petro-chimice, folosind 
gazele de sondă, gazele de rafinării 
precum şi produse petrolifere li- 
chide. Pe această bază de materii 
prime, se vor construi fabrici de 
cauciuc sintetic, fabrici de mase 
plastice, de fire şi fibre sintetice şi 
altele. Toate aceste lucrări vor fi în
făptuite cu ajutorul tehnicii celei 
mal noi, cu instalaţii automatizate, 
cee,a ce va asigura o producţie mare 
de bunuri de larg consum de calitate 
superioară.

Industria construcţiilor de maşini 
va fi orientată in direcţia realizării 
obiectivelor de bază ale politicii eco
nomice a partidului şi guvernului. In 
concordanţă cu aceasta, va creşte pro
ducţia de tractoare şi maşini agricole 
în vederea dezvoltării continue a gra
dului . de mecanizare a agriculturii. 
Potrivit planului de stat pe 1957, 
producţia de maşini agricole va cre
şte de 3 ori faţă de realizările din 
1956. Un accent deosebit se pune pe 
producţia de utilaj petrolifer, de uti
laj minier, de utilaj pentru industria 
chimică, de mijloace de transport fe
roviar, rutier şi naval, precum şi de 
utilaj pentru industria textilă şi aii 
montară pe baza tehnicii moderne.

Continuând fără întrerupere dezvol
tarea industriei mijloacelor de produc
ţie, atenţia noastră se va îndrepta de 
asemenea spre dezvoltarea producţiei a- 
gricole, ,a industriei uşoare şi alimen
tare, industriei locale, întreprinderilor 
de servicii comunale de care se leagă 
astăzi nemijlocit ridicarea nivelului de 
viaţă al populaţiei muncitoare. Aceasta 
se reflectă în proiectul bugetului de 
stat pe anul 1957, care prevede mij
loace bugetare şi resurse sporite pen
tru finanţarea agriculturii şi silvicul
turii, în sumă de 4 miliarde lei. — de 
două ori mai mult decit în 1951.

In cursul primului cincinal şi în 
anul 1956 volumul de construcţii a 
crescut continuu; au fost date în fo-

Tovarăşi deputaţi,

Ne vom ocupa în cele ce urmează 
de cîteva probleme importante ale 
dezvoltării economiei naţionale.

In vederea unei mai bune aprovizio
nări a industriei şi a populaţiei cu 
combustibil se va începe în acest an 
construcţia conductei magistrale de 
gaz metan, în lungime totală de circa 
600 km., care va alimenta Hunedoara 
şi Reşiţa, ajungînd pînă l-a Timişoara 
şi Arad ; de asemenea, se construieşte 
conducta Gura Suţii-Bucureşti, care 
va intra în funcţiune spre sfîrşitul 
acestui an. In anii următori ai celui 
de-al doilea cincinal se va construi 
conducta magistrală de gaz metan 
spre Moldova, care va atinge locali
tăţile : Brăila, Galaţi, Tecuci, Mără- 
şeşti, Focşani, Adjud, Bacău, Piatra 
Neamţ, Roman şi Iaşi, conductă ce 
ulterior va fi extinsă spre nord. In 
acelaşi 'timp se va construi o nouă 
conductă de mare capacitate care va 
alimenta cu gaze Capitala ţării.

Experienţa din perioada primului 
cincinal a dovedit că folosirea gazu
lui metan în termocentrale este cea 
mai convenabilă cale, în condiţiile 
ţării noastre, pentru producerea ener
giei electrice ieftine, fără transporturi 
inutile şi costisitoare. Aceasta va eli
bera de altfel o cantitate importantă 
de păcură, ce va putea fi folosită 
pentru export.

De mare însemnătate este folosirea 
gazului metan drept combustibil pen
tru nevoile industriale şi nevoile de 
consum casnice ale populaţiei.

Prin folosirea într-o mai mare mă
sură a gazului metan î,n industrie se 
va face o mare economie de combus
tibili şi în primul rînd de cărbuni 
şi păcură. Aceasta va contribui la 
reducerea simţitoare a cheltuielilor de 
producţie.

Guvernul va lua măsurile necesare 
pentru treptata extindere a folosirii 
gazului metan, atît în Bucureşti şi 
regiunile învecinate, cît- şi în Tran
silvania şi Moldova. Aceasta va per
mite o serioasă economie de combus
tibil lemnos, care va putea fi folos ri 
pentru alte nevoi interne şi pentru 
export.

O deosebită atenţie vom acorda in
dustriei petrolifere, cu accent puter
nic pe forajul de explorare, în vede
rea sporirii însemnate a rezervelor 
industriale de ţiţei. Se vor lua mă
suri penliru utilizarea în mai bune 
condiţiuni a gazelor de sondă.

Pentru o mai bună prelucrare a ţi
ţeiului în vederea valorificării pro
duselor superioare, se vor construi şt 
pune în funcţiune o instalaţie de dis- 
tilaţie primară şi 2 cracking-uri ter
mice la rafinăria Borzeşti de mare 
capacitate. De asemenea au fost pre
văzute fonduri în vederea măririi cu 
15.000- tone a capacităţii instalaţiilor 
de gaze lichefiate şi începerii cons-
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diţiilor de viaţă ale oamenilor mun- 
cii. '

Aceste realizări au fost posibile da
torită fapţpluL că s - a .  trecut la a p u 
carea metodelor industriale in jfeali-- 
zarea construcţiilor şi s-aU creat-- onr* 
ganizaţii puternicaspÎcializate p Altoi 
proiectare şi execuţiei; Şantierele Se | 
construcţii au fost dotate cu mijloace 
tehnice din ce în ce mai -perfecţionate 
pentru mecanizarea executării lucră- 
rilor.

Volumul de prefabricate a crescut, 
faţă dé 1951, de pesle 20 ori, iar in
dicele global de mecanizare a crescut- 
de peste 13 ori. Productivitatea munáiiá 
în 1956 a crescut cu peste 30% raţa’*'5 
de 1951. Durata de execuţie a multor 
lucrăpl a , fost cQrtşiţlerabil scurtată, 
'tbtaşi ;sfht -sériéase tieajunsuri în a- 
cest domeniu.
y  NeconteŞB s-au introdus ' procedee 
‘woi de c onstrucţii, materialo şi utilaje 
noi, urm*iricfd-se reiftlcerea C'öhsurrtU- 
iui de materiale deficitare, uşurarea 
greutăţii construcţiilor şi accelerarea 
fitfrttilü« de execuţie..-\

Gűveíniíf R'.P. Romine vaJ*îndruma 
mai departe activitatea de construcţii 
în vederea realizării în condiţii opti
me a obiectivelor fixate în cel de-al 
doilea plan cincinal. Se vor urmări în
deosebi :

— Reducerea preţului de cost al 
construcţiilor în general şi al locuin
ţelor în special.

— îmbunătăţirea continuă a cali
tăţii construcţiilor şi a materialelor 
de construcţii.

— Accelerarea ritmului de executa
re şi respectarea termeneior de dare 
în folosinţă.

Toate acestea se vor putea realiza 
prin dezvoltarea mai departe a in
dustrializării construcţiilor, prin tre
cerea pe scară largă la tipizarea con
strucţiilor şi elementelor de construc
ţii, prin creşterea continuă a gradu
lui de mecanizare, prin introducerea 
unei tehnologii înaintate, prin ridicarea 
continuă a calificării constructorilor.

Pentru mărirea fondului de consum 
s-a avut în vedere că în indus
tria noastră sociaiistă există mari ré- 
zerve de sporire a producţiei. De acest 
lucru trebuie să ţină seama mai ales a- 
cei conducători din economie, miniştri, 
directori generali, directori de în
treprindere, care se gîndesc la 
noi construcţii, la noi maşini şi uti
laje, dar nu depun o activitate destul 
de susţinută pentru a valorifica re
zervele interne nefolosite, pentru uti
lizarea raţională a utilajului şi a su
prafeţelor de producţie existente.

Guvernul va lua măsuri pentru lăr
girea atribuţiilor conducerilor de în
treprinderi.

Se lărgesc drepturile conducerilor 
de întreprinderi în gospodărirea fon
dului de salariu, în raport cu nevoile 
producţiei. Pe baza hotărîrilor Con
siliului de Miniştri adoptate recent 
cea mai mare parte din beneficiile 
peste plan vor fi lăsate la dispoziţia 
întreprinderilor, iar prin îmbunătăţi
rea condiţiilor de formare şi folosire 
a fondului întreprinderii suine impor
tante din acest fond vor putea li în
trebuinţate pentru acordarea de pre
mii individuale, pentru construcţii de 
locuinţe destinate muncitorilor şi func
ţionarilor, pentru cantine, creşe, ac
tivitate socială şi sportivă etc.

Sporirea cointeresării materiale a 
lucrătorilor la creşterea rentabilităţii 
întreprinderii va stimula activitatea Şi 
iniţiativa lor precum şi organizarea 
mai bună a întreprinderii în lupta pen
tru creşterea producţiei şi productivi
tăţii muncii şi reducerea preţului de 
cost.

O deosebită însemnătate o are; 
îmbunătăţirea sistemului de salarizare 
a muncitorilor.

In elaborarea măsurilor pentru îm
bunătăţirea sistemului de salarizare, 
guvernul porneşte de la principiul că 
interesele creşterii veniturilor reale 
ale oamenilor muncii cer ca sporirii 
salariilor să-i corespundă o creştere 
a producţiei şi a productivităţii mun
cii. O consultare largă a muncitorilor, 
tehnicienilor şi inginerilor din între
prinderi va avea loc în lunile aprilie- 
iulie a.c. asupra proiectelor de îmbu
nătăţire a s-stemului, iar după aceas
tă consultare se va trece la aplicarea 
treptată a sistemului îmbunătăţit de sa
larizare pe ramuri de producţie in 
cursul semestrului- II. Izvorul princi
pal al sporirii salariului real al mun
citorilor este crpşterea productivităţii 
muncii şi a producţiei, reducerea pre-, 
tului de cost. De aceea, toate efortu
rile trebuie îndreptate spre a produ
ce mai mult, mai bun şi mai ieftin. 
(Aplauze).

Singura cale justă pentru ridica
rea nivelului de trai, care corespunde 
intereselor oamenilor muncii, este creş
terea productivităţii muncii, reducerea 
preţului de cost, rcspcctind cu stric
teţe regimul sever de economii ma
teriale şi băneşti. Aceasta este baza 
sigură a continuei întăriri a leului şi 
a puterii de cumpărare, a salariilor.

Fiecare om al muncii înţelege lim
pede că nu orice fel de mărire a sa
lariului este folositoare, că o ridicare 
a salariilor trebuie bazată pe o spo
rire a productivităţii muncii, pe o 
creştere a volumului de mărluri şi 
pe scăderea continuă a preţului de 
cost, care să asigure reducerea pre 
ţului de vînzare a bunurilor de larg 
consum, necesare populaţiei, şi întări
rea monetei naţionale, leul

Tovarăşi deputaţi,

rumb să fie însămânţată cu porumb hi-1- 
brid. De,, asţmpflCjL ţrebuie să lărgim 
suprafaţa însămînţată cu grîu şi In 
primul rînd cu soiuri de grîu de înal
tă prodiMtivlat? M  Ţ I  f

I.n acelşi hmpjJtotn duce1® acţiune 
sistematMă « n try  defcvo|tar^ pţpdffd- 
tiei pomftol<*şi "vitAolej fln sprijine 
susţinut va fi acordat crescătorilor de 
animale.

Guvernul va lua măsurile necesare 
pentru extinderea .suprafeţelor arabile 
pe calea îndigundţol,-.;rţ<^ăriii ca ia  a- 
jgricultură a unor 'terémirl: folosite 
Seraţioinal. Fără îndoială însă că, în 
Condiţiile ţării noastre, mijlocul prin
cipal pentru sporirea, masivă, a pro
ducţiei agricole este creşterea produc
ţiei la hectar.

lare  ̂ oamenii muncii din agricul- 
tur^jqu experiential hp m da  lor |i  j 
lucrind din an în an mai bine pamîn- 
t'iil fertil al ţării noastre, pot fig u ra  
recolte bo|ate:'lal hectar,lît® ilecate an. 
Aceasta, desigur nu va veni de la 
sine, ci cu condiţia să aplicăm/con- 
secvent principiul cointeresării mate
riale a producătorilor agricoli, să apli
căm metodele agrotehnice corespunză
toare în funcţie de climă şl sol, să 
asigurăm agriculturii mijloacele nece
sare, în primul riud maşinile şi uti
lajul agricol modern, îngrăşămintele 
chimice şi naturale şi cadrele de spe
cialitate de înaltă calificare. In 
faia noastră stă obligaţia de a 
asigura agriculturii aceste condi
ţii. Congresul al II-lea al parti
dului a atras atenţia că lichidarea ră- 
mînerji în urmă a agriculturii este 
strîns legată de sarcina principală 
care stă astăzi în faţa noastră. în o- 
pera de construire a socialismului — 
sarcina transformării socialiste a agri
culturii. De aceea toate forţele din in
dustrie, din agricultură, din instituţiile 
ştiinţifice şi culturale, din celelalte ra
muri de activitate care pot contribui la 
dezvoltarea agriculturii şi la creşterea 
producţiei agricole vor trebui să fie 
mobilizate pentru îndeplinirea acestor 
sarcini de importanţă deosebită.

In perioada care a trecut de la con
gres pînă astăzi, ca urmare a muncii 
politice depuse de organele de partid 
şi de stat şi ,a rezultatelor pozitive 
obţinute de ma|oritatea gospodăriilor 
colective şi întovărăşirilor agricole, 
mase largi de ţărani muncitori s-au 
îndreptat spre diferite forme de coope
rative de producţie agricolă, pe baza 
liberului cohsimţămînt.

Guvernul va acorda şi de acum îna
inte un ajutor, multilateral şi temeinic 
gospodăriilor agricole colective, coope- 
raţivelor de producţie agricolă cu rentă 
şi Întovărăşirilor agricole să se con
solideze din punct de Vedere econo- 
mic-organizatoric.

Statul va acorda gospodăriilor co
lective Şi cooperativelor agricole de 
producţie credite în condiţii avanta
joase şi diferite înlesniri materiale 
pentru a se întări din punct de ve
dere gospodăresc, astfel ca ele să fie 
puternice centre de atracţie pentru ţă
ranii’ muncitori cu gospodărie .indivi
duală. Vom sprijini întovărăşirile a- 
gricole să-şi organizeze munca în co

mma,, să-şi creeze, şl să-şi dezvolte a- 
Mitul, obştesc.

Este o sarcină de cea mai mire im
portanţă a organelor centrale şi locale 
ale aimfnisbraţiei d f s t M  să sprijBie £  
diik nm «^titerile  fcuiArea le  Kot * 
goFp®â|îf colective, eoŞperatife Ide , 
HpdijJtiţ şj^ntovăr%iri,;‘p^ba ia  fjs- £ 
pectăriii depline a liberului consimţă- 
mint al .ţăranilor niuniytori; o atenţie 
deosebită trebuie acordată creării şi 
consolidării diferitelor forme de coope
rative dp pţoducţie zootehnice.

Odată cu măsurii* pentru întărirea 
şi dezvoltarea sec tarului socialist din 
agricultură, guvernul va acorda şi pe 
viitor jpriiin ţ|ranilor muncitori cu 
gospqdărnjf’ individuale pentru a pbţine 

recolte sporite.
După .desfiinţam cotelor obligato

rii "la 'majoritatea produselor agricole, 
dăm o atenţie cu totul deosebită dez
voltării . P$i scara cea mai largă a 

'bchfziţiilot' * fi contractărilir, dez'vol » 1 
tării relaţiilor de schimb între oraş şi 
sat- pe fcaz<* comerciale. Producătorii 
agricoli au posibilitatea sa vindă pro
dusele l$re la libera înţelegere. Aceasta 
>sfl|]ul«az| în. Msuiră mai mare inte
resul ţărănimii de a spori producţia a - 
gricolă şi întăreşte mai departe alian
ţa muncitorească-ţărănească. Guvernul 
va sprijini ţărănimea să obţină re
colte bogate de cereale şi alte cul
turi, astfel ca să poată vinde statu
lui sau pe piaţă cantităţi ciît mai mari 
şi să realizeze venituri sporite pe a- 
ceastă oale. In acelaşi timp, vom spori 
cantităţile de mărfuri industriale tri
mise la sate şi în special prin coope
rativele de consum.

Congresul al II-lea al Partidului şi 
recenta plenară a Comitetului Central 
au trasat un program de acţiune me
nit să facă din gospodăriile de stat, în 
anii următori, mari producătoare de 
rereale şi în principal de grîu şi po
rumb. Aplicarea acestui program cons
tituie una din cele maii importante sar-, 
■••ni ale guvernului. Spre gospodăriile 
de stat vor fi îndrumate cele mai ca
pabile şi cele mai calificate cadre de 
specialitate, cantităţi însemnate de în
grăşăminte chimice, maşinile necesare 
mecanizării complexe a culturii griu
lui şi porumbului, care să asigure exe
cutarea lucrărilor într-o perioadă 
■•curtă, înlăturînd pierderile la recol
tare.

Este de datoria conducerilor şi lu
crătorilor din gospodăriile agricole de 
stat, organelor locale de stat şi a Mi
nisterului Agriculturii şi Silviculturii 
să asigure folosirea raţională, cît 
mai productivă şi economicoasă a mij
loacelor materiale şi financiare ce le 
sínt şi Ie vor fi puse la dispoziţie. 
Guvernul va sprijini cointeresarea 
personală a lucrătorilor din gospodă
riile de stat în raport cu producţia 
realizată; cu cît vor obţine o produc
ţie' mai mare, cu atît vor creşte şi 
veniturile lor.

Guvernul a luat şi va lua în conti
nuare măsuri pentru ca toate gospo
dăriile de stat să devină rentabile, să 
aducă o contribuţie din ce în ce mai 
mare la fondul central de produse a- 
gricole, în special cereale, să sprijine 
temeinic ţărănimea cooperativizată în

procurarea seminţelor, de înaltă pro
ductivitate, ‘astfel ca ' fiecare"gospodă- 
*îo "de stat să devină un model' de •
gospodărie socialistă, un factor pu- 
:crflic lit ,dezvoltarea »agricujturiiy »

lin te #  deplfn convinşi că 'ţărăşimea 
ioistrăf.muncitoare, cu sprijinul frăţesc I  
al {clasei nmnoltoare, îşy va îndreRta i 
toate e'fortirrile spre rezolvarea s a r - *  
cinii patriotice ds a spori .continuu, 
producţia .agricolă, a-sigurlnd p>o£[férf-->r' 
tatea satelor noastre, buna aprovizio
nare a oraşelor şi asigurarea cu ma
terii'prime a industriei.

Comerţul socialist s-a dezvoltat şi 
s-a întărit simţitor în ultimii ani şi 
sştisface într-o măsură mai bună ce- 
rfjhj<ţ popul|ţffe| 1

Organele comerţului ' socialist vot' 
trebui să îmbunătăţească i.stuidjere^« 
cererii populaţiei, pentru, ca industria { 
producătoare Ae‘ bunuri de larg con
sum şâ .ţină seama jţt], mai mare mă-| 
pură ‘de nevoile şi1 gusturile consflmi-«^ 
torilor din diferite regiuni şi raioane.

Trebuie să ne preocupăm de organi
zarea comerţului dé produse’ influs- 
triale în jurul pieţelor ţărăneşti, a 
Adrt^şrii mărfurilor industriale în 
tîrgufi şi oboare şi de asigurarea unei 
repartizări cît mai raţionale a mărfu
rilor industriale şi alimentare prin 
reţeaua comercială de la oraşe şi 
sate.

Un rol deosebit în aprovizionarea. 
şi deservirea populaţiei dar mai ales 
în dezvoltarea schimbului între oraş şi 
sat îl au cooperaţia de consum şi cea 
meşteşugărească. Cooperaţia de con
sum va fi sprijinită să devină unul 
din principalii achizitori de produse 
agricole la sate. In acelaşi timp.ca va 
trebui să asigure aprovizionarea sa
telor cu mărfuri industriale.

Guvernul va s p r i j i n i  cooperaţia meş
teşugărească să dezvolte producţia 
bunurilor de larg consum şi serviciile 
pentru nevoile populaţiei. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare tre
buie să înlesnească cooperativelor 
meşteşugăreşti procurarea de materii 
prime locale pentru ca astfel coope
raţia meşteşugărească să contribuie 
mai mult şl mai bine la aproviziona
rea şi deservirea populaţiei.

In ţara noastră lucrează cu sir- 
guinţă zeci de mii de mici meseriaşi. 
Guvernul consideră că activitatea lor 
trebuie sprijinită, înlesnindu-li-se a- 
provizionarea cu unele materiale şl 
stimulîndu-i să contribuie la slujirea 
populaţiei prin unele servicii pe care ■ 
micii meseriaşi sínt potriviţi să le in-t 
doplinească.

O problemă care interesează îndea- < 
proape populaţia oraşelor şi centre
lor muncitoreşti este problema cons
trucţiilor de locuinţe. Pentru aceasta 
guvernul a prevăzut, numai pentru ■ 
anul 1957, investiţii pentru locuinţe 
în valoare de cca. 1 miliard lei. In. 
afară de aceasta vor fi studiate şi în- , 
făptuite noi măsuri menite să stimu
leze construcţia de locuinţe din fon
durile de stat şi ale populaţiei, prin 
credite şi alte înlesniri, precum şi 
măsuni de stimulare a cetăţenilor 
pentru buna întreţinere a fondului de 
locuinţe.

Invăţăm înhil, cultura şi sănătatea
Tovarăşi deputaţi,

In anii puterii populare s-au obţi
nut însemnate succese în R. P. Ro- 
mînă pe drumul ridicării nivelului de 
învăţămînt şi cultură.

Reforma învăţămîntului din 1948 
eşţe temelia noiţlui ' îijyăţămînţ. rea
list; ştiinţific, căre a realizat Jnsem- 
nate progrese îh ţară noastră.

Pe baza acestp^ înfăp.Ujjrţ se ela
borează noi măsuri níenité să ducă 
la ridicarea calitativă a învăţămin- 
tului de toate gradele şi la dezvoltarea 
multilaterală a şţiinţelor şi artelor, 
puse in slujba poporplui. Şe vor lua 
măsuri ca şcolild elementare şi medii 
să dea tinerei generaţii o bază trai
nică de cultură generală realist-ştiin- 
ţifică. O atenţie deosebită se va acor
da şcolilor âiri ’ întreprinderi şi din 
sate. Invăţămîfitnl mediu vă fi mai 
strîns legat de problemele concrete, 
practice,,. ale dezvoltării producţiei eco
nomice şi culturii.

Pe temelia reformei ‘ înviţiamîntuîui 
general din Romîhîa se pregăteşte o 
mai bună organizare a învăţămîntului 
universitar, Uneje .caragţepjistici ale a- 
cestei reorganizări coiistau îjl legătura 
mai strînsă dintre ihstituteW superioa
re de învăţămînt pe de o parte şî  in
dustria, transporturile, .comerţul şi a- 
gricultura socialistă pe de altă parte; 
se va lărgi şi mai mult accesul fiilor 
de muncitori şi1 ţărani muncitori în uni
versităţi şi .institute, acordîndu-se, în 
afară de burse de stat, şi burse ale în
treprinderilor şi sfaturilor, populare; se 
va îmbunătăţi practică studenţilor în 
producţie şL munca de educare politică 
şi socială a tinefetului studios; nivelul 
calitativ al învMămîntului nostru uni
versitar va ii ' ridicat, dhrninîndu-se 
în aceiaşi timp supraîncărcarea pro
gramelor. Baza materială a învăţă
mîntului superior, precum şi a 
activităţii cadrelor .didactice, va fi 
treptat îmbunătăţită:'

Pentru ca învăţămîntul superior să 
pregătească cadre ,-îr» numărul Ş> de 
calificarea cerută de sarcinile con
strucţiei socişiiste, unele institute vor 
fi reprofilate,’ în Concordanţă cu sar
cinile de perspectivă ale economiei 
naţionale şi culturii, , f i

Partidul .şi guvernul' dau o mare 
preţuire ifiieiectualităţii, oamenilor de 
ştiinţă, scriitorilor .artiştilor. Guver
nul acordă întregul său sprijin sii- 
mulării «aiţi'litp^L işţtiinţi íjáeT şi ereţ^ 
ţiei literare *şr artistice; creşte răs
punderea intelectualităţii noastre -faţă 
de poporul muncitor alături de care 
participă la făurirea societăţii noi, 
socialiste.

Un rol important are Academia 
R.P. Romíné, care coordonează acti
vitatea institutelor de cercetări şti
inţifice. ■

Un mare succes al revoluţiei noastre 
culturale constă in faptul că cele 
mai largi şi variate domenii ale ar
tei şi culturii au devenit un bun al 
ceior ce muncesc.

Aceasta îşi găseşte o expresie vie 
în larga mişcare culturală de masă 
care se desfăşoară în căminele cul
turale săteşti, în casele de cultură 
şi în cluburile întreprinderilor, în 
marea sete de citit care se exprimă 
nrin creşterea însemnată a niiniărilliii

Guvernul va acorda o mare însem
nătate sporirii producţiei agricole ve
getale şi animale, mai ales a produc
ţiei de cereale, sfeclă de zahăr, floa
rea soarelui şi cartofi.

O atenţie cu totul deosebită o vom 
acorda dezvoltării culturilor porumbu
lui şi griului, cereale de importanţă 
principală în alimentaţia populaţiei, în 
creşterea animalelor producătoare de 
came, lapte şi ouă şi ca materie primă 
industrială. Trebuie să lărgim supra-

Una din caracteristicile dezvoltării 
noastre culturale constă în faptul că 
instituţiile de artă şi cultură nu mai 
sint concentrate cu exclusivitate în 
Capitală, sau în cîteva centre. Un 
număr însemnat de instituţii au fost 
create pentru satisfacerea cerinţelor 

,qulturale ale minorităţilor .naţionale: 
şdoli, instituţii de învăţămînt superior, 
’teatre, miifeee; biblioteci, etc.

Nu există nici o regiune a ţării care 
să nu aibă în raza ei numeroase in
stituţii culturale.

Această dezvoltare a instituţiilor de 
artă şi cultură se datoreşte în bună - 
parte şi faptului că, din 1950, ele sínt 
sub conducerea nemijlocită a sfaturi
lor populare, care s-au străduit cu 
succes să asigure dezvoltarea, cultura
lă a regiunii.

Trecerea reţelei cinematografice la 
sfaturile populare duce la o mai di
rectă şi eficientă preocupare de între
ţinerea şi extinderea reţelei cinemato
grafice şi la o mai bună utilizare a ei

A început proiectarea Teatrului Na
ţional din Bucureşti, a cărui construi
re se va înfăptui între 1958—1960; 
teatrele din Reşiţa, Roman, Oraşul 
Stalin şi Botoşani sínt în construcţie, 
urmînd să fie date în funcţiune în anii 
viitori.

Radiodifuziunea şi televiziunea au 
de asemenea un maţe rol educativ; 
ele vor fi extinse în anii următori.^

Baza materială care a fost creată 
pentru dezvoltarea culturii, succesele 
obţinute pînă acum în acest domeniu 
deschid perspective largi de dezvol
tare în ţara noastră a unei arte şi 
culturi socialiste, care să răspundă 
îndeaproape aspiraţiilor şi exigenţelor 
mereu crescînde ale poporului nostru.

Datorită succeselor dobîndite în do
meniul întregii economii naţionale 
şi aplicării perseverente a politicii sa
nitare a partidului şi guvernului, sta
rea de sănătate a poporului nostru 
s-a îmbunătăţit în mod deosebit.

La început măsurile de ocrotire a 
sănătăţii au fost concentrate în spe
cial spre lichidarea gravelor conse
cinţe ale războiului, a calamităţilor 
naturale şi scăderea mortalităţii ge
nerale şi infantile.

Acţiunile principale au luat aspectul 
unor largi campanii pentru combate
rea epidemiilor şi a bolilor cu extin
deri în masă. Paralel cu aceste ac- 
tlwii i a avut, loc o <jWfltare depşe.: 
bTtă! 'a unităfifbr spităneoşti, sanaţo- 
riale, dişpensare, a numărului de ca
dre şi a bazei materiale.

'Avem astăzi' cu peste 51.000 paturi 
de spital mai mult ca în anul 1938, cu 
aproape 14.000 medici mai mult decit 
în acelaşi an, revenind un medic la 
800 locuitori. O atenţie deosebită s-a 
acordat în această perioadă dezvol
tării unităţilor sanitare din întreprin
deri, menite să asigure asistenţa me
dicală a muncitorilor. Pentru popu
laţia rurală a ţării noastre, s-au creat 
noi unităţi sanitare în cele mai înde
părtate locuri, s-a sporit numărul dis
pensarelor de circumscripţie cu me- 
dici.'s-au întemeiat 1.465 case de naş
teri şi 2.100 puncte de sănătate. 
Pentru îngrijirea copiilor unităţile spi-

Progrese însemnate s-au tnregis-i 
trat în asigurarea producţiei şi des
facerea medicamentelor, care a crescut 
de peste 3 ori faţă de 1950.

Datorită măsurilor de ocrotire a să
nătăţii, mortalitatea generală a scăzut 
cu 48% faţă de cea înregistrată în 
1938, iar mortalitatea infantilă a scă
zut cu 55%, faţă de acelaşi an.

Au scăzut radical de asemenea îm
bolnăvirile şi decesele prin febră ti
foidă, tifos exantematic, difterie şi tu
berculoză.

In prezent se iau măsuri serioase 
pentru îngrădirea poliomielitei, trfe- 
cîndu-se pentru prima dată în ţara 
noastră la vaccinarea unui mare nu
măr de copii.

In aceeaşi perioadă bugetul de 
prevederi sociale a crescut de la
538.826.000 lei (1949) la 1.248.983.000 
lei (1957); fapt care a permis îmbună
tăţiri succesive ale legislaţiei de asi
gurări şi pensii, astfel că în 1956 s-âu 
putut introduce pensiile personale, 
pensiile sociale, s-a redus vîrsta de 
pensionare pentru anumite categorii 
şi s-au luat măsuri noi de ocrotire a 
bătrînilor.

GuvernuT va urmări cu aceeaşi fer
mitate realizarea programului de îm
bunătăţire continuă a sănătăţii po
porului.

In anul 1957 cheltuielile pentru să* 
nătate vor fi de 2,2 miliarde lei. Se 
va extinde reţeaua sanitară la sate 
şi în centrele muncitoreşti, axîndu-se 
pe următoarele linii principale: »

— Consolidarea realizărilor de pînă 
acum în asistenţa populaţiei în cen
trele muncitoreşti şi rurale, întărind 
asistenţa ambulatorie de specialitate 
şi îmbunătăţind aprovizionarea cu me
dicamente şi aparatură medicală;

— Dezvoltarea şi întărirea acţiuni
lor de ocrotire a mamei şi a copilului.' 
prin crearea de noi unităţi şi cadre 
specializate;
, — Lărgirea reţelei de ocrotiri so-' 

ciale. care să cuprindă un procent mal 
mare de cazuri de Invaliditate şi de 
bătrînj.

Dreptul la asigurarea materială pe 
care-1 au oamenii muncii astăzi este 
un drept fundamental, consacrat da 
Constituţia R. P. Romíné şi este ga
rantat prin dezvoltarea largă a asigu
rărilor sociale pe socoteala statului, 
prin asistenta medicală gratuită acor
dată celor ce muncesc şi prin punerea 

.staţiunilor balneare şi climaterice la 
.expoziţia oamenilor muncii.

a ilustra co-ntribuţia pe care 
asigurările sociale au adus-o pentru 
ridicarea nivelului de viaţă a o a m e n i
lor muncii, trebuie arătat că pentru 
realizarea drepturilor de asigurări so
ciale, statul a pus la dispoziţia sindi
catelor, în ^perioada 1949-1957, impor- 
tanta _ sumă de aproape 13 miliarde 
lei, dintre care numai pentru pensii 
şi ajutoare 9,3 miliarde lei.

Guvernu] Republicii Populare Ro
míné, urmînd cu fidelitate politica na
ţională a Partidului Muncitoresc Ro
mín, călăuzit de învăţătura marxist- 
leninistă în problema naţională, se 
ocupă cu toată grija de rezolvarea 
chestiunilor concrete pe care le ri
dică viaţa în localităţile unde convie
ţuiesc cetăţeni de diferite naţionali
tăţi, atît în domeniul gospodăresc cît
c I t n  /->o1 o. 11 411 r-o 1   înXTQ + o m î.n f  n r t a

Sri d|» crfdite pţin d^izia comjţetului 
xecutiv 1  S'îatifiui popular. reSpecjţiv, 

fără săpfii nevoie de aprobarta o l a 
nelor I cerwaie. I

Se TOrgfec*atribuţifle stetufi!or*-po[l.u- 
lare privind dezvoltarea învăţămîntului 
şi activităţii culturale; ele vor asigura 
îndeplinirea planului de şcolarizare, 
organizarea ijiupciiAde cţiltujaţiza/S. a 
maselorĂbuna luncţionarc şi dezvol
tare a învăţămîntului; preşcolar, ele
mentar şBmedill ŞI a instituţiilor cul- 
tural-^ducativţ,-:. precum fiţi dezvolta
rea «imffii nfflce %  ă ’sportului* de 
masă.

Instituţiile culturale locale, teatrp, ä 
cinematografe, muzee, biblioteci,, efc., 
au fost de asemenea trecute sub în
drumarea şi ;goşpodărirea sfaturilor 
populare.

Sporesc nrepturifé şl obligaţiiii' sta
turilor populare cu privire la apărarea 
sănătăţii publice, organizarea de ins
tituţii sanitare, de: ocrotire a mamei 
şi a copilului şi de asistenţă Soci al
ia, Stabilirea şi plata pensiilor şi a- 
jutorütui familial de stat. Veniturile 
din taxele de spitalizare şi veniturile 
şcolare rămîn în întregime la dispo
ziţia -unităţilor care le încasează.

Prin legea de organizare şi funcţio
nare a sfaturilor supusă dezbaterii 
dv. în actuala sesiune a Marii Adu
nări Naţionale, se consfinţeşte prin
cipiul că sfaturile populare conduc, 
în unităţile administrativ teritoriale 
în care sînt alese, întreaga activitate 
locală pe tărîm economic, gospodă
resc, social-cultural şi administrativ, 
tn conformitate cu legile ţării. Udată 
cu aceasta, se desvoltă condiţiile ma
teriale şi financiare pentru ca sfatu
rile populare să rezolve cu deplina 
competenţă problemele vieţii econo
mice şi social-culturaie locale.

O nouă reglementare a organiză
rii şi funcţionării organelor locale ale 
puterii de stat a devenit necesară ca 
urmare a dezvoltării muncii acestora, 
a experienţei pe care au acumulat-o. 
a lărgirii competenţei lor.

Proiectul de lege pe care guvernul 
îl supune aorobării Marii Adunări Na
ţionale reglementează intr-un singur 
act normativ organizarea şi funcţio
narea sfaturilor populare.

Una din principalele probleme ce 
se va rezolva este aceea privitoare 
la activitatea sfaturilor populare In 
sesiuni, lărgind sfera de preocupări 
a acestora şi asigurînd un control 
eficace asupra muncii organelor lor 
executive şi de dispoziţie, precum şi 
a întreprinderilor şi a instituţiilor 
subordonate.

Legea reglementează şl precizează 
de asemenea orincipiul subordonării



STEÄCUE ROŞtJ Pag. 3

LUCRĂKILE ShSU M I MARII AIHVARf NATIONALE

Declaraţia tovarăşului CHIVU STOICA,
P R E Ş E D I N T E L E  C O N S I L I U L U I  D E  M I N I Ş T R I

(U ţm are din  pag. 2-a)

Statul democrat-popular romfn a a- 
sigurit oamenilor muncii de toate na
ţionalităţile egalitate deplină In drep

turi. Toate naţionalităţile participă cu 
elan, mină în mină cu poporul romtn,
la opera de construire a socialismului.

Vom duce cu aceeaşi fermitate ca şi 
pînă acum politica de continuă întărire

a frăţiei între poporul romín şi naţio
nalităţile conlocuitoare şi vom com
bate cu toată hotărîrea orice manifes
tări de şovinism şi naţionalism. (A- 
plauze).

Politica externă  
a Republicii Populare Romíné

Tovarăşi deputaţi,
şi deputate

Marile progrese realizate de Repu
blica Populară Romînă în construirea 
socialismului, avîntul ei economic şi 
cultural, lupta ei pentru pace, demo
craţie şi progres social sínt factori 
care au întărit poziţia internaţională 
a ţării noastre.

Stăpînirea claselor exploatatoare a 
ţinut vreme îndelungată Romînia in
tr-o stare de dependenţă faţă de mo
nopolurile internaţionale şi de marile 
pujeri. imperialiste. Regimul de demo- 
crlţia-popukră a eliberat poporul ro
mín de toate aceste grele semtuţi. 
Rqmînia duce, astăzi, o politică de a- 
părare a intereselor naţionale, a inde
pendenţei şi suveranităţii de stat., de 
pace şi prietenie între popoare. (A- 
plauze prelungite).

Guvernul romín va continua să ducă 
mai departe în mod neabătut a- 
cea.stă politică externă corespunză
toare năzuinţelor celor mai profunde 
şi intereselor poporului romín.

Ca ţară socialistă în care puterea 
aparţine oamenilor muncii, Romînia 
duce o politică de prietenie frăţeasca, 
de unitate indestructibilă cu ţăriie 
lagărului socialist de care ne leagă 
cauza comună a construirii lumii noi, 
socialiste, şi măreţele idei ale mar- 
xism-leninismului. Unitatea, prietenia 
şi colaborarea frăţească a ţărilor lagă
rului socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică şi China Populară s-a dez
voltat şi s-a întărit pe baza principii
lor de egalitate deplină în drepturi, 
respect reciproc al independenţei şi 
suveranităţii de stat, integrităţii terito
riale şi neamestecului in treburile in
terne. (Aplauze prelungite).

Influenţa exercitată de unitatea ţări
lor lagărului socialist, de principiile 
leniniste cu privire la relaţiile^ între 
state şi popoare s-a dovedit a fi de o 
covîrşitoare importanţă pentru menţi
nerea păcii în lume, pentru întărirea 

p a u z e i independenţei naţionale şi a 
^ P ^ rtă ţii popoarelor. Uneltirile duşma- 
™ tbr păcii s-au sfărâmat şi se vor 

sfărâma şi în viitor ca de o stîncă 
în faţa puternicului şi frăţescului 
nostru lagăr socialist. (Aplauze).

Guvernul romín, credincios interese
lor fundamentale ale poporului nostru 
şij principiilor internaţionalismului so
cialist, va continua şi de aci înainte 
să acţioneze pentru dezvoltarea operei 
de colaborare şi într-ajutorare cu ţă
rile lagărului socialist, pentru întă- 
ritea legăturilor lor de frăţească prie
tenie.

Relaţiile de prietenie şi colaborare 
dintre Republica Populară Romînă şi 
Uniunea Sovietică, schimburile econo
mice şi culturale s-au intensificat şi 
s-au dezvoltat continuu spre folosul 
ambelor ţări.

Datorită colaborării cu Uniunea 
Sovietică, cooperării şi într-ajutorării 
frăţeşti, sprijinului primit pentru ridi
carea industriei noastre, a sporit în 
mod considerabil puterea economică a

« omîniei. In cadrul acestei colaborări 
ncere, prieteneşti, Republica Ponu- 
iră Romînă primeşte din partea 

Uniunii Sovietice un sprijin interna
ţionalist frăţesc.

Rezultateje tratativelor şi înţelegerii 
realizate între guvernele ţărilor noas
tre la sfîrşitul anului trecut, constituie 
o contribuţie de seamă pentru dez
voltarea şi întărirea continuă a prie
teniei între popoarele noastre şi a 
colaborării strînse între ţările socia
liste pe baza principiilor leniniste ale 
egalităţii în drepturi şi ajutorului re
ciproc internaţionalist. (Aplauze pre
lungite).

Ne bucurăm de dezvoltarea re
laţiilor de colaborare multilaterală 
dintre Republica Populară Romrnă 
şi China Populară, pe care cele două 
ţări le promovează cu stăruinţă în- 
tr-un spirit de prietenie frăţească. Cu 
ocazia congresului Partidului Comu
nist Chinez, delegaţia romînă în 
frunte cu tovarăşul Gh. Gheorgniu- 
Dej, (aplauze) a vizitat China şi a 
luat cunoştinţă de marile progrese 
înfăptuite de poporul chinez. Dezvol
tarea marii C#me pe drumul socialis
mului, creşterea prestigiului şi a ac
tivităţii ei pe arena mondială aduce 
o contribuţie tot mai mare la cauza 
păcii şi socialismului, a independenţei 
popoarelor şi progresului omenirii. 
(Aplauze).

Pe acelaşi drum şi într-tin spirit 
comun de înţelegere reciprocă şi co
laborare prietenească în scopul con
struirii socialismului Şl apărării păcii, 
pentru întărirea mutuală a puterii po
poarelor noastre, se dezvoltă relaţiile 
Romîniei cu celelalte ţări din Europa 
şi Asia ale lagărului socialist.

In scopul întăririi legăturilor frăţeşti 
şi al cunoaşterii reciproce, anul tre
cut au avut loc vizitele delegaţiei 
Republicii Populare Democrate Coree
ne în Romînia, precum şi vizitele 
delegaţiei Republicii Populare Romí
né în R.P.D. Coreeană şi în R.P 
Mongolă.

Vizitele reciproce din cursul anului 
trecut ale delegaţiilor de partid şi 
de stat între R.P. Romina şi R.P.F. 
Iugoslavia au contribuit în mod în
semnat la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie şi colaborare între cete 
două ţări. Declaraţiile de la Bucu
reşti şi B.rioni, bazate pe principiile 
suveranităţii, integrităţii teritoriale, 
egalităţii în drepturi, respectului re
ciproc şi neamestecului în treburile 
interne constituie o bază de întărire 
a acestor relaţii în interesul celor 
două ţări socialiste, în interesul păcii 
şi colaborării internaţionale.

Tovarăşi deputaţi şi deputate,
Ultimele evenimente au arătat, încă 

odată, că in viaţa internaţională se 
înfruntă într-o luptă încordată două 
linii, două tendinţe opuse de politică 

'  externă : linia forţelor care apără pa
cea şi securitatea tuturor popoarelor 
şi linia torţelor reacţionare şi a- 
gresive ale imperialismului. Este cu
noscut că în ultimii ani s-a dezvoltat 
tot mai mult un proces de destindere 
a încordării internaţionale deschizător 
de perspective favorabile pentru solu
ţionarea treptată a marilor, probleme
! n t Pu-; I :i 1 r___ Aresta y [oŞţ ÍU ___

Sovietice, ale Chinei Populare şi ce
lorlalte ţări socialiste, ale Indiei şi 
altor ţări asiatice, rodul eforturilor 
tuturor ţărilor iubitoare de pace.

Politica guvernului romín a fost 
îndreptată spre a aduce o contribuţie 
cit mai efectivă la opera de destin
dere a încordării şi de dezvoltare a 
colaborării internaţionale. Sínt cunos
cute rezultatele pozitive ale acestei 
politici.

Numai in ultimul an s-au stabilit 
relaţii diplomatice cu şapte ţări. ceea
ce constituie o extindere înseninată 
a legăturilor externe ale ţării noastre.

Voi menţiona In primul rînd sta
bilirea relaţiilor diplomatice cu Siria, 
Sudan şi Birmania. Este cunoscută 
lupta acestor ţări şi a popoarelor lor 
pentru independenţă naţională şi pro
gres social.

Poporul român nutreşte un senti
ment de solidaritate şi sprijină cu 
caldă simpatie lupta popoarelor Asiei 
şi Africii împotriva colonialismului, 
pentru independenţă naţională, pen
tru libertate. Această luptă, care în
scrie un capitol de o însemnătate 
uriaşă în istoria lumii, constituie o 
puternică forţă a mersului înainte al 
popoarelor spre pace şi progres. (A- 
plauze).

Republica Populară Romînă se stră
duţe să dezvolte relaţii prieteneşti cu 
aceste ţări, să promoveze cu ele legă
turi economice, politice şi culturale. 
Ne bucurăm că atitudinea Romîniei 
este întâmpinată ou prietenie din par
tea acestor ţări.

Salutăm cu satisfacţie întărirea re
laţiilor de colaborare ou India — ma
rea putere iubitoare de pace din Asia.

Anul treout Romînia a fost vizitară 
de vicepreşedintele Indiei, Dl. Rad- 
hakrishnan. Un început folositor îşi 
găseşte colaborarea rom î.no-indiană 
în domeniul dezvoltării industriei 
petrolifere a Indiei. Este în curs de 
perfectare aoordul cultural romîno- 
rnd lan.

Guvernul romín acordă o atenţie 
deosebită stabilirii şi dezvoltării unor 
relaţii paşnice de colaborare şi bună 
vecinătate între statele din Balcani 
şi sud-estul Europei.

Pe baza înţelegerii reciproce am a- 
juns la rezolvarea unor probleme fi
nanciare şi restabilirea relaţiilor di
plomatice cu Grecia.

Dorim să înlăturăm orice piedică 
care ar putea să stea în calea unor 
reiaţii bune, bazate pe respect şi a- 
vantaje reciproce cu Turcia,

Existenţa unor state socialiste în 
Balcani, care duc o politică consec
ventă de coexistenţă paşnică, consti
tuie un element fundamental de stabi
litate şi colaborare în această re
giune, care a fost deseori frământată 
de conflicte inspirate şi folosite de 
puterile imperialiste pentru promo
varea scopurilor lor agresive.

Guvernul romín îşi va aduce şi In 
viitor întreaga contribuţie pentru ca 
această regiune a Europei să devină 
o regiune a păcii şi colaborării prie
teneşti între state şi va susţine ori
ce iniţiativă în acest sens.

Guvernul romín a luat de aseme
nea iniţiativa îmbunătăţirii şi dezvol
tării relaţiilor cu ţările occidentale. 
Au crescut schimburile economice şi 
culturale cu Franţa şi, de asemenea, 
într-o anumită măsură, cu Italia.

Noi dorim dezvoltarea mai departe 
a relaţiilor multilaterale cu aceste 
ţări. Popoarele noastre sínt legate prin 
tradiţii de prietenie şi, în trecut, nu
0 singură dată au luptat împreună 
pentru cauza păcii, securităţii şi inde
pendenţei lor. Considerăm că în ac
tualele condiţii internaţionale, ţările 
noastre sínt profund interesase să 
colaboreze pentru înfăptuirea secu
rităţii colective în Europa, pentru dez
voltarea relaţiilor lor economice, cul
turale şi politice.

Dorim de asemenea îmbunătăţirea 
relaţiilor cu Anglia, Statele Unite ale 
Americii şi cu celelalte ţări occiden
tale şi considerăm că acest obiectiv 
poate fi realizat pe baza egalităţii în 
drepturi, a avantajelor reciproce, a 
neamestecului în treburile interne 

Anul trecut, la invitaţia Marii Adu
nări Naţionale, în scopul promovării 
relaţiilor de prietenie, ţara noastră a 
primit delegaţiile parlamentare: so
vietică, franceză, bulgară, maghiară, 
indoneziana şi chineză. Romînia a 
[ost vizitată de asemenea de grupul 
parlamentar brazilian şi de numeroşi 
alţi deputaţi din ţările occidentale.

Credem că noua Adunare Naţională 
va continua să realizeze astfel de 
vizite, care constituie prilejuri rod
nice de schimb de vederi şi cunoaş
tere reciprocă.

Experienţa ne-a dovedit de ce mare 
olos pot fi relaţiile culturale pentru 
:u noaşterea reciprocă şi pentru 
crearea unei atmosfere de prietenie şi 
nţe-egere între popoare. Ca şiptnăîn 
jrezent, guvernul romín va încuraja 
schimburile culturale cu 'toate ţările,
•a o parte integrantă a politicii sale 
ie pace şi prietenie între popoare.

Poporul romín îşi manifestă dorinţa 
sa de intensificare a relaţiilor cultu- 
ale cu popoarele romanice din Euro- 
ra şi America de sud. Aceste relaţii 
m largi perspective pe baza bogatu- 
ui tezaur de cultură, de obiceiuri şi 
radiţii comune ale popoarelor noas
tre. Sintern convinşi că aceste po- 
soare privesc de asemenea relaţiile 
:ulturale între ele şi poporul nostru 
:u interes şi simpatie şi doresc înlă
turarea tuturor piedicilor din calea 
lezvoltării acestora.

Trebuie subliniată vasta activitate 
ie care organizaţiile şi instituţiile 
loastre obşteşti au avut-o pe tărîmul 
relaţiilor internaţionale. Romînia a 
»articipat în 1956 la peste 300 de 
lonferinţe internaţionale, economice, 
'tilturale, sociale, ştiinţifice, în diferite 
ari din Europa, Asia, America de 
,tid, precum şi în Statele Unite ale 
Imericii. S-a dezvoltat un viu schimb 
ie vizite de oameni de ştiinţă şi cul- 
ură, de artişti şi scriitori. Toate aces- 
ea au spulberat legenda reacţionară
1 cortinei de fier, acreditată de poli- 
icieni reacţionari, de profesioniştii
:i /I mini ni rece.___________________________

laborării internaţionale a ţării noastre, 
îl constituie comerţul nostru exterior' 
în dezvoltare. In anul care a trecut 
s-au lărgit şi întărit schimburile eco
nomice, s-au deschis noi reprezentan
te comerciale ale Romîniei în străină
tate. Trebuie amintit că în urma pri
mirii Republicii Populare Romine în 
Organizaţia Naţiunilor Unite, delega
ţia guvernului romín a luat pentru 
prima oară parte la dezbaterile Adu
nării Generale a Organizaţiei.

Exprimînd punctul .de vedere al gu
vernului romín, delegaţia romînă a a- 
dus o contribuţie susţinută pentru a- 
părarea cauzei păcii şi libertăţii po
poarelor, pentru soluţionarea pe cale 
paşnică a diferendelor internaţionale.

Republica Populară Romînă şi-a a- 
dus contribuţia activă la O.N.U. în 
problema respingerii agresiunii impe
rialiste împotriva Egiptului, ca şi în 
dezbaterea marilor probleme interna
ţionale ca dezarmarea şi securitatea 
colectivă. Delegaţia romînă a susţi
nut dreptul la autodeterminare al po
porului cipriot, necesitatea neîntîrziată 
ca regimul colonial englez să ia sfîr- 
şit, iar Cipru! să înceteze să fie o 
bază miji tată de agresiune împotri
va popoarelor din această parte a 
lumii.

Primirea noilor membri în O.fJ.U, 
s-a dovedit nu numai un succes im
portant pentru aoeste state,' ci o îrttă-' 
rire considerabilă a O.N.U. pe dru
mul universalităţii şi eficacităţii sale.

In legătură cu aceasta, guvernul ro
mín subliniază încăodată necesitatea 
imperioasă a recunoaşterii drepturilor 
Chinei Populare ca membru al Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite şi membru 
permanent al Consiliului de Securitate 
al Organizaţiei, cauză care este sus
ţinută în sinul Organizaţiei de un 
număr din ce în ce mai mare de 
ţări. (Aplauze).

Aceste cîteva elemente arată, tova
răşi deputaţi, contribuţia crescîndă a 
Republicii Populare Romíné la opera 
de dezvoltare a colaborării internaţio
nale, de apărare şi întărire a păcii în 
lume, ţelul suprem al politicii noas
tre externe.

Eforturile ţărilor iubitoare de pace 
pentru promovarea principiilor coexis
tenţei paşnice nu avut de înfrunte, t 
un vast complot al cercurilor reacţio
nare, menit să împiedice cursul des
tinderii internaţionale.

Agresiunea anglo-franeo-israeliană a 
fost oprită datorită atitudinii ,'crme a 
poporului egiptean şi a celorlalte po
poare arabe, sprijinite hotărit de ţă
rile socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, de India şi de toate ţările 
iubitoare de pace.

Cu toate acestea situaţia în Orien
tul Mijlociu rămîne încordată ca ur
mare a noilor planuri ale Statelor 
Unite ale Americii, consfinţite în 

„Goctrina Eisenhower“. Aceasta for
mulează în fond programul militar de 
intervenţie în treburile interne ale 
ţărilor arabe şi programul de aser
vire de către marile trusturi de peste 
ocean a bogăţiilor lor naturale, în 
special a zăcămintelor de petrol.

Guvernul romín, care a susţinut cu 
căldură cauza nobilă a poporului e- 
giptean în lupta împotriva agresiunii 
colonialiste, consideră că libertatea şi 
independenţa popoarelor arabe, res
p ectu l suveranităţii loir, dreptul de 
a dispune ele însele de bogăţiile ţă
rilor lor, dreptul de a-şi dezvolta ne- 
stimgherit cooperarea economică cu 
toate ţările, constituie baza trainică 
a păcii şi progresului în Orientul A- 
propiat.

In lumina răspunderii marilor pu
teri pentru pacea şi colaborarea inter
naţională, guvernul romtn consideră 
propunerile Uniunii Sovietice cu pri
vire la asigurarea păcii în Orientul 
Apropiat şi Mijlociu ca juste şi co
respunzătoare intereselor popoarelor 
arabe şi colaborării internationale.

După cum se ştie, în acelaşi timp 
:u agresiunea din Egipt a fost dezlăn
ţuită rebeliunea contrarevoluţionară 
lin Ungaria. Forţele reacţiunii ma
ghiare, cu ajutorul cercurilor impe- 
’ialiste agresive, folosind greşelile 
grave ale fostei conduceri, specu - 
indu-le şi lansînd lozinci dema
gogice, au încercat să râstoar- 
îe puterea populară, să restau- 
•eze capitalismul şi să transforme 
Ungaria intr-un avant-post al impe
rialismului, într-un tocar de război.

Zdrobirea complotului ccntrarevoiu- 
;ionar din Ungaria a însemnat un 
nare succes al iorţelor socialismului 
ji păcii. In planurile lor, cercurile im- 
jerialiste agresive ţinteau departe, 
iperînd ca rebeliunea contrarevoluţio- 
iară din Ungaria să ducă la tulburări 
fi în celelalte ţări democrat-populare,
;ă semene vrajbă între? eie şi să le 
împiedice mersul mai departe pe 
irumul păcii şi socialismului.

Odată cu atacul sîngeros împotriva 
lUterii populare maghiare, s-a şi au
rit glasul cercurilor agresive şi ban- 
ielor contrarevoluţionare cerând revi 
suirea graniţelor Ungariei cu ţările 
recîne, elementele revizioniste au şi 
neeroat să fluture pretenţiile horthiste

asupra Transilvaniei şi teritoriilor
altor state vecine.

Propaganda revizionistă este dusă 
mai departe în ultima vreme de anu-' 
mite publicaţii şi posturi de radio oc
cidentale, în slujba aceloraşi cercuri 
imperialiste. Constatind se vede că 
„strugurii sínt prea acri” aceste 
cercuri caută să travestească revizio
nismul în haina, cirpăcită a „Statelor 
Unite ale Europei”, a „federalismului" 
european.

Conform apologeţilor acestor for
mule, ţările europene, formate istori
ceşte prin lupta de veacuri a popoa
relor lor ca state naţionale indepen
dente, ar urma să dispară, să se des
compună, să devină simple provincii 
ale aşa-numitei federaţii europene.

Formula nu prezintă nimic nou. în
că în timpul primului război mondial, 
Lenin a demascat lozinca „Statelor 
Unite ale Europei“ ca o lozincă reac
ţionară, lansată de cercurile imperia
liste împotriva independenţei popoare
lor europene, împotriva luptei clasei 
muncitoare pentru pace şi socialism. 
Astăzi, ca şi atunci, la adăpostul for
mulei federalismului operează marile 
trusturi şi cercurile imperialiste inter
naţionale, pe care independenţa na
ţională şi suveranitatea de stat le 
împiedică în lupta îor pentru extinde
rea şi cucerirea de noi pieţe. Un roi 
important este atribuit în această pri
vinţă monopolurilor şi militarismului 
vest-german.

In prezent cercurile imperialiste din 
Occident pregătesc aşa-numita „piaţă 
comună” precum şi „Euratomul”, iu 
cadrul cărora statele şi monopolurile 
mai puternice să-şi inăbuşe concuren
ţii şi să impună voinţa lor ţârilor mai 
slabe. In acest scop, după cel de-al 
doilea război mondial, Statele Unite 
ale Americii au susţinut insistent di
feritele formule de această natura ca
re să favorizeze acapararea pieţelor 
europene de către marile monopoluri 
de peste ocean. In „Mica Europă“ ca 
şi în „piaţa comună“ se oglindesc a- 
celeaşi perseverente uneltiri de pene
traţie a imperialismului american, 
împotriva intereselor naţionale ale ţă
rilor europene. Aceasta este „noua 
ordine" pe care cercurile imperialiste 
americane o pregătesc pentru popoa
rele Europei.

Ţările socialiste se pronunţă cu fer
mitate împotriva acestor planuri care 
constituie un pericol pentru popoarele 
Europei. împotriva acestor planuri 
se ridică cu hotărâre clasa muncitoa
re din ţările apusene, opinia publică 
patriotică a acestor ţări, reprezentan
ţii lucizi ai intereselor naţionale ale 
acestor ţări

Nu este intîmplător că purtătorii de 
cuvînt ai revizionismului au găsit cu 
cale să lege planurile lor mîrşave pe 
care le nutresc în privinţa Transilva
niei de diferitele formuie de „federa
lizare” lansate de cercurile imperia
liste.

Dar agitaţia revizionistă, arma otră
vită a reacţiunii şoviniste, este con
damnată în mod definitiv la eşec. 
După răsturnarea dictaturii fasciste 
şi eliberarea Romîniei, zeci de mii de 
ostaşi romîni, fii ai poporului munci
tor, şi-au vărsat sîngele pentru eli
berarea Transilvaniei de sub jugul 
horthyst, pentru anularea dictatului 
hitlerist de la Viena, care ciuntise 
hotarele patriei noastre. Problema. 
Transilvaniei a fost rezolvată în mod 
just şi pentru totdeauna. (Aplauze 
puternice).

Astăzi cînd apărarea libertăţii şl 
independenţei naţionale se află în 
mîinile puternice ale poporului mun
citor nimic nu mai poate clinti ho
tarele patriei noastre. Aplauze puter
nice) .

Nici o concesie nu poate şi nu tre
buie să fie făcută naţionaliştilor şi 
şoviniştilor, oriunde s-ar găsi ei.

In timpul rebeliunii contrarevoluţio
nare din Ungaria, oamenii muncii 
maghiari din Romînia s-au manifes
tat cu hotărîre împotriva încercării 
de restaurare a capitaliştilor în Un
garia, a dictaturii fasciste horthyste, 
împotriva scopurilor imperialiste, re
vizioniste, urmărite de contrarevolu
ţionari.

In Romînia minorităţile naţionale, 
strînse frăţeşte în jurul poporului 
romín, luptă împreună, pătrunse de 
un fierbinte patriotism socialist, pen
tru progresul înflorirea şi Întărirea 
patriei' noastre comune, Republica 
Populară Romînă. (Aplauze).

Poporul muncitor maghiar, forţele 
unite ale clasei muncitoare şi ale so
cialismului s-au dovedit capabile să 
zădărnicească planurile imperialiste 
de restaurare a capitalismului In Un
garia. Armata sovietică a dat încăo
dată poporului muncilor ungar ajuto
rul său internaţionalist frăţesc. (A- 
plauze).

Alături de celelalte ţări socialist's, 
Republica Populară Romînă a dat 
poporului maghiar ajutorul său fră
ţesc pentru apărarea libertăţilor, a 
independenţei sale, pentru zdrobirea 
contrarevoluţiei şi de asemenea ti dă 
ajutorul său pentru vindecarea răni
lor provocate de contrarevoluţie. (A- 
plauze).

Complotul din Ungaria a demascat 
■olul jucat de cercurile imperialiste 
xcidentale, de organizaţiile S.U.A. de
diversiune, de spionaj şi de propa
gandă aţîţătoare şi calomnioasă dusă 
împotriva regimului democrat-popular. 
Hu multă înverşunare cercurile im
perialiste se străduiesc să. submineze 
unitatea ţărilor socialiste, cel mai

puternic bastion In oale a planurilor
lor de agresiune şi dominaţie mon
dială.

Evenimentele din Ungaria ne înva
ţă că trebuie să mărim şi să întărim 
vigilenţa faţă de activitatea de sub
versiune dusă de cercurile imperialis
te agresive, oare caută prim toate mij
loacele să iubmineze orînduirea soci
alistă şi prietenia frăţească dintre 
ţările lagărului socialist.

Prăbuşirea planurilor imperialiste 
în legătură cu Ungaria a arătat încă
odată că unitatea lagărului socia
list este de nebiruit. Popoarele marii 
comunităţi socialiste, strîns unite în
tre ele, nu vor da înapoi de la nici 
una din marile lor cuceriri revolu
ţionare. Călăuzite de învăţătura 
marxist-leninistă, ele merg cu hotă
rîre ma.i departe pe drumul constru
irii socialismului şi al apărării cauzei 
păcii în lumea întreagă, (aplauze).

Guvernul romín consideră că în 
interesul păcii şi securităţii generale 
este necesar ca politica cercurilor a- 
gresive din S.U.A. de subminare a 
orânduirii interne a ţărilor socialiste 
şi de amestec în treburile lor in
terne, amestec care constituie o sursă 
principală dc încordare în relaţiile 
internaţionale, să ia sfârşit.

Eşecul loviturii forţelor agresive în 
Orientul Apropiat şi zdrobirea com
plotului contrarevoluţionar din Un
garia, au arătat încăodată cu putere 
că în lume există astăzi forţe capa
bile să pună caipăt cu succes oricărei 
agresiuni -imperialiste şi că, în ci-ud.a 
tuturor stăruinţelor pe oare le depun 
promotorii războiului rece, forţele pă
cii şi ale destinderii internaţionale 
sínt mai tari. (aplauze).

Formarea sistemului economic so
cialist mondial, a vastei zone a păcii 
în Europa, Asia şi Africa, a întă
rit considerabil posibilitatea coexis
tenţei paşnice între ţări ou sisteme 
sociale diferite, a schimbat raportul 
de forţe pe arena internaţională, răz
boaiele nu mai sínt în mod fatal ine
vitabile.

Sintern oonvinşi că prin tratative 
şi înţelegere reciprocă, guvernele ţă
rilor iubitoare de pace, guvernele şi 
cercurile influente din toate ţările 
care doresc schimburi economice fo
lositoare, relaţii culturale şi vor să 
evite dezastrul războaielor moderne 
vor reuşi să promoveze procesul des
tinderi: internaţionale.

Sarcina asigurării unei păci dura
bile pune cu ascuţime pe crdlnea de 
zi a vieţii internaţionale rezolvarea 
a două probleme principale: dezar
marea şi securitatea colectivă.

Guvernul romín, prin declaraţia sa 
cu privire la problema dezarmării şi 
a destinderii încordării internaţiona
le, a sprijinit şi sprijină propunerile 
guvernului sovietic făcute la 17 no
iembrie 1956, pe care le consideră 
realiste, constructive şi corespunză
toare intereselor generale, (aplauze).

Nu poate să nu stârnească Insă 
îngrijorare faptul că Statele Unite 
ale Americii intensifică înarmările, 
îndeosebi cele atomice, promovează 
generalii hitlerişti la comanda unită
ţilor blocului agresiv N.A.T.O., în
mulţesc bazele militare pe teritorii 
străine. Apare evident că din partea 
Organizaţiei Naţiunilor Unite se im
pune tot mai mult o acţiune efectivă 
pentru realizarea unei înţelegeri ge
nerale ou privire la dezarmare şi la 
măsurile treptate care să conducă la 
acest scop.

Guvernul romín se pronunţă pen
tru stabilirea unui sistem de securi
tate colectivă în Europa, precum şi 
pentru orice măsură intermediară 
îndreptată în aoest sens, oum a;r fi 
încheierea unui pact de neagresiune 
între ţările tratatului de la Varşovia 
şi cele ale pactului Atlanticului de 
nord.

In condiţiile existenţei pactului At
lanticului de nord şi ale remii iitari- 
zării Germaniei occidentale. Romînia 
îşi va întări capacitatea^ de apărare, 
împreună cu celelalte ţări socialiste 
vom menţine şi consolida Tratatul 
de la Varşovia în interesul apărării 
păcii, securităţii şi independenţei po
poarelor noastre. (Aplauze),

EXPUNEREA TOVARĂŞULUI EMIL BGDNĂRAŞ
CU PRIVIRE U  PROIECTUL DE LEGE PENTRU MODIFICAREA 

$1 ABROGAREA UNOR ARTICOLE DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII POPULARE ROMÍNÉ

Onorată Adunare, tovarăşi deputaţi 
şi deputate,

Procesul de nestînjenită dezvoltare 
a economiei şi a activităţii social-cul- 
turale în statul nostru de democraţie 
populară cere cu stăruinţă o îmbună
tăţire a organizării şi funcţionării atît 
a organelor administraţiei centrale de 
stat cit şi a organelor locale ale pu
terii de stat.

Unele prevederi ale Constituţiei 
R.P.R., prin caracterul lor, fac ca a- 
ceastă cerinţă firească de continuă 
organizare a vieţii în stat să impună 
de fiecare dată modificarea însăşi a 
Constituţiei, împrejurare care nu ca
drează cu exigenţa legii fundamen
tale. Spre a evita în viitor aceste si
tuaţii guvernul propune Marii Adu
nări Naţionale abrogarea, respectiv 
îmbunătăţirea, prevederilor în cauză.

Este vorba în primul rînd de pre
vederile art. 50 al Constituţiei care 
reglementează numărul şi denumirea 
ministerelor. Fără a micşora greuta
tea prescripţiilor constituţionale, care 
priveşte Consiliul de Miniştri ca or
gan suprem executiv şi de dispoziţie 
al puterii de stat, abrogarea prevede
rilor art. 50 va permite ca, pe calea 
obişnuită a legii, numărul şi denumi
rea ministerelor să poată fi determi
nate ţinînd cont de necesităţi.

In al doilea rînd guvernul propune 
modificarea art. 47 lit. F din Consti
tuţie, întemeindu-se pe necesitatea, pe 
deplin confirmată de viaţă, de a pu
tea înfiinţa, pe lingă Consiliul de Mi
niştri, organe centrale dintre acelea 
prevăzute de art. 47, fără însă ca de
numirea acestor organe să fie în 
mod expres consacrată prin prevede
rea constituţională.

In mod corespunzător cu necesită
ţile unei mai bune organizări a gu
vernului se propune modificarea art. 
43 din Constituţie în sensul restrîn- 
gerii Consiliului de Miniştri la preşe
dintele Consiliului de Miniştri, vicepre
şedinţii Consiliului de Miniştri, mi
niştri, preşedintele Comitetului de 
S1at al Planificării şi preşedintele Co
misiei Controlului de Stat.

Actuala prevedere a art. 43. care 
înglobează în Consiliul de Miniştri 
oreşedinţii unui număr de comitete, 
trebuie considerată ca fiind azi com
plet depăşită, fie prin dispariţia uno
ra din aceste comitete, fie prin trece
rea celor existente la alte relaţii func
ţionale cu guvernul.

Cu privire la prevederile constitu
ţionale care reglementează activitatea 
organelor locale a'e puterii de stat, 
mrvernul prezintă Marii Adunări Na
ţionale şi următoarele propuneri:

Abrogarea art. 62 din Constituţie 
care prevede subordonarea secţiunilor 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare, atît faţă de sfaturile popu
lare şi comitetele lor executive, cit şi 
faţă de ministere.

Această dublă subordonare, necesa
ră în etapa imediat următoare înte
meierii sfaturilor populare, nu mai 
corespunde astăzi nici capacităţii

crescînde a organelor locale ale pu
terii de stat, de a fi pe deplin răspun
zătoare de aparatul lor de lucru, şi 
nu corespunde nici liniei pe care gu
vernul o urmează consecvent în în
făptuirea directivelor Congresului al 
IMea al P.M.R. şi a recomandărilor 
C.C. al P.M.R. privind raţionalizarea 
aparatului economic şi de stat şi. 
descentralizarea unor funcţiuni prin 
trecerea lor asupra organelor locale 
ale puterii de stat. Guvernul socoteşte 
că îndrumarea din partea sa, prin 
acte normative, a activităţii organelor 
locale ale puterii de stat şi controlul 
corespunzător sínt suficiente pentru 
a permite desfiinţarea cu succes a 
puterii pe care ministerele o exerci
tau asupra secţiunilor comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare, con
form actualei prevederi a Constitu
ţiei.

In sfîrşit, guvernul supune Marii A- 
dunări Naţionale propunerea de a a- 
proba şi modificarea art. 59 din Con
stituţie privind alcătuirea organelor 
executive şi de dispoziţie ale statu
rilor populare.

Guvernul socoteşte necesar ca se
cretarii comitetelor executive ale sfa
turilor populare să fie funcţionari 
permanenţi, numiţi de către sfatul 
popular erarhic superior. Pentru a 
putea asigura în bune condiţii înde
plinirea funcţiei ior secretarii comite
telor executive ale sfaturilor populare 
vor trebui să dispună în afară de 
stabilitate, deci continuitate în servi
ciu, pe care le-o asigură numirea în 
funcţie, şi de o bună pregătire de spe
cialitate administrativă. Prin numirea 
sa în funcţie, secretarul încetează de 
a mai fi membru cu vot deliberativ 
al comitetului executiv, aşa cum pre
vede art. 59 din Constituţie. Alegerea 
Comitetului executiv este reglemen
tată în proiectul de lege al sfaturilor 
populare care urmează a fi dezbătut 
de Marea Adunare Naţională în ac
tuala sesiune.

Prin propunerile pe care le face 
guvernul R.P.R. are convingerea ne
clintită că se asigură un însemnat 
pas înainte în dezvoltarea democra
ţiei noastre populare, în întărirea pu
terii oamenilor muncii, tn desăvîrşi- 
rea construcţiei noastre de stat.

Deputatul Traian lonaşcu, raporto
rul comisiei juridice a Marii Adunări 
Naţionale care a luat apoi cuvîntul, 
a arătat că luînd în studiu proiectul 
de lege pentru modificarea şi abro
garea unor articole din Constituţia 
R.P.R., comisia juridică. în unanimi
tate şi cu avizul comisiei administra
tive, a constatat că acest protact co
respunde nevoii de stabilire a unei 
mal bune organizări a organelor cen
trale şi locale ale administraţiei de 
stat, prin adaptarea lor la realităţile 
create pe drumul construirii socialis
mului în patria noastră. In continua
re raportorul a recomandat Marii A- 
dunării Naţionale să adopte proiectul 
de lege cu unele modificări propuse de 
comisia juridică.

Tovarăşi deputaţi şi deputate,

Bizuindu-se pe sprijinul poporului, 
guvernul romín va continua să înfăp
tuiască politica Partidului Muncitoresc 
Romín de construire a socialismului 
şi de apărare a păcii.

Avem o patrie bogată şi frumoasă. 
Dărnicia naturii se împleteşte cu hăr
nicia şi talentul poporului nostru. Des
cătuşat de exploatare, acesta pune în 
valoare, într-o măsură necunoscută şi 
cu neputinţă de realizat In trecut, 
bogăţiile ţării noastre.

Poporul romín eliberat a făcut din 
plin dovada capacităţilor sale creatoa
re prin marile sale realizări din anii 
regimului democrat-popular. !n puţini 
ani, oamenii muncii au construit sute 
de fabrici şi uzine, au schimbat faţa 
satelor, au dus Înainte cele mai bune 
tradiţii ale culturii noastre ridieînd-o 
pe o treaptă mai înaltă. Ei au trans
format Romînia dintr-o ţară înapo
iată într-o ţară în plină industriali
zare, cu o agricultură în continuu 
progres.

S-au creat astfel condiţiile pen
tru a înainta cu paşi mari în toate 
domeniile economiei şi culturii, pen
tru a face să pătrundă pînă în cele 
mai îndepărtate colţuri ale ţării lu
mina civilizaţiei, pentru a ne făuri 
un viitor luminos şi fericit.

Sub ochii noştri se îmalnesc visu
rile a generaţii întregi ale poporului 
muncitor, ale celor mai luminate 
minţi ale poporului nostru, ale cla
sei muncitoare, ale comuniştilor. Ro
mînia socialistă va fi întruchiparea 
a tot ceea ce au visat mai bun îna
intaşii noştri. (Aplauze prelungite).

Poporul romín a dobîndit mari 
succese în lupta pentru construirea 
socialismului. In faptul că masele 
de milioane, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romtn, participă ne
mijlocit la conducerea treburilor ob
şteşti, la uriaşa operă de gospodărire 
şi înmulţire a avuţiilor ţării, stă che
zăşia cea mai puternică a dezvoltării 
multilaterale a patriei noastre, a 
înlăturării greutăţilor şi lipsurilor pe 
care le mai avem în calea noastră, 
a creşterii continue a nivelului de trai 
— preocupare centrală a partidului 
şi guvernului. (Aplauze prelungite).

Cu încredere neclintită în victoria 
socialismului şi păcii, sub steagul 
atotbiruitoarei învăţături marxist-leni- 
niste, sub conducerea înţeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romín, po
porul romín păşeşte cu hotărîre îna
inte IDeruitaflI_la_nirinar»__arvl.aiiHä

Expunerea tovarăşului ŞTEFAN VOITEC 
asupra proiectului de lege cu privire la 

stabilirea numărului de ministere 
şi denumirea lor

Tovarăşe şi tovarăşi deputaţi,
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a 

analizat, în lumina indicaţiilor ple
narei din decembrie 1956, activita
tea organelor centrale ale adminis
traţiei de stat. Analiza făcută a scos 
Ia iveală faptul că in ultimii ani au 
fost create în ţara noastră nume
roase organe centrale de stat dis
tincte, în raport cu diferenţierile pe 
ramuri noi ivite, ca urmare a dez
voltării economiei naţionale şi a ac
tivităţii social-culturale.

Această situaţie a corespuns unei 
anumite etape de dezvoltare a statu
lui nostru, în care au fost dobîndile 
mari realizări in domeniul construc
ţiei de stat, economice şi cultural». 
Dar această situaţie nu mai cores
punde etapei actuale, deoarece între 
timp a crescut numărul cadrelor ca
lificate şi a fost acumulata o mare 
experienţă in conducerea de stat.

In prezent numărul organelor cen
trale de stat este prea mare faţă 
de nevoile reale ale economiei şi cul
turii noastre. De aici decurg mari 
greutăţi atît în munca organelor 
centrale, a Consiliului rle Miniştri şi 
a ministerelor cît şi in activitatea 
organelor locale şi a unităţilor de 
bază. Această formă de organizare 
îngreunează rezolvarea operativă a 
problemelor. însăşi activitatea Consi
liului de Miniştri se desfăşoară greoi 
din cauza marelui număr de membri,

in mod just se subliniază în re
centa Hotărîre a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. ca măsurile luate 
pentru lichidarea fenomenelor ele 
centralizare excesivă trebuie comple
tate şi prin măsuri corespunzătoare

în organizarea aparatului central 
de stat.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
guvernul R.P.R. supune discuţiei 
Marii Adunări Naţioitale proiectul de 
lege cu privire la stabilirea numă
rului de ministere. Acest proiect cu
prinde propuneri în legătură cu reor
ganizarea guvernului. Propunerile de 
reorganizare sínt întemeiate pe redu
cerea numărului de ministere prin 
contopirea unora dintre ele cu ramuri 
de activitate înrudite. înfiinţarea în 
cadrul unor ministere de departa
mente pe ramuri de activitate va asi
gura diferenţierea specifică între ra
muri, prin lărgirea accentuată a com
petenţei ministerelor, începînd de la 
ministru pînă la conducătorii unită
ţilor de bază.

Fără îndoială, concretizarea şi apli
carea acestui principiu va duce la o 
simţitoare îmbunătăţire a muncii în
tregului aparat de stai.

După ce a arătat în ce constă oro- 
punerile de contopire a unor minis
tere, în încheiere tovarăşul Ştefan 
Voitec a spus :

Hotăririie plenarei din decembrie 
1956 a C.C. al P.M.R. au întrunit 
aprobarea unanimă a oamenilor mun
cii, deoarece ele corespund interese
lor lor vitale şi sínt menite să întă
rească tot mai mult regimul nostru 
de democraţie populară.

Avem convingerea că şi propune
rile de faţă pentru reorganizarea mi
nisterelor şi reducerea numărului lor, 
pe care le supunem spre aprobarea 
Marii Adunări Naţionale, vor fi pri
mite cu aceeaşi vie satisfacţie de în
tregul nostru popor muncitor.

CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE 
ALE MARII ADUNĂRI NATIONALE

Luni scara, după încheierea lucră
rilor şedinţei plenare a Marii Adu
nări Naţionale, au avut loc şedinţele 
de constituire ale comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naţionale. 
Fiecare comisie a ales dintre membrii 
ei un preşedinte, un vicepreşedinte 
şi un secretar, după cum urmează r

Comisia economico-financiară — 
preşedinte Emii Popa, vicepreşedinte 
Dumitru Praporgescu, secretar Gheor- 
ghe Stan.

Comisia pentru agricultură şi silvi
cultură — preşedinte Vladimir Gheor- 
ghiu, vicepreşedinte C. Sandu Viile, 
secretar Vasile Cristache.

Comisia pentru problemele de apă
rare — preşedinte Florian Dănălache, 
vicepreşedinte Alexandru Paraschiv, 
secretar Dumitru Constantin.

te Simion Bughici, secretar lacob Co- 
ţoveanu.

Comisia administrativă — preşe
dinte Gheorghe Vidraşcu, vicepreşe
dinte Ion Predescu, secretar Anton
Vlădoiu.

Comisia pentru cultură şi învăţă- 
mînt — preşedinte Simion Stoilov, 
vicepreşedinte Kovács Gvorgy, secre
tar Paul Niculescu Mizil.

Comisia pentru sănătate, prevederi 
şi asigurări sociale — preşedinte Şte
fan Milcu, vicepreşedinte Tiberiu An- 
draszofski, secretar Octacian Belea.

Comisia juridică — preşedinte Tra
ian lonaşcu, vicepreşedinte Dumitru 
Gheorghiu, secretar Barbu Solomon.

Comisia de validare — preşedinte 
Demostene Botez, vicepreşedinte Va- 
sile Vîlcu, secretar Elena lordăchescu-
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Guvernul sovietic a hotărît să tacă un nou pas 
spre apropierea poziţiilor în problema dezarmării
C uvtntarea lu i V, M. Z O R I  JV î subcom ite tu l

C om isiei O. J V . U .  p en tru  d eza rm a re
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite cuvîntarea rostită la 

18 martie de V. A. Zorin în şedinţa subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare.

După ce a trecut în revistă strădaniile perseverente depuse de Uniu
nea Sovietică în direcţia soluţionării problemei dezarmării — una din 
cele mai importante probleme a zilelor noastre — şi a expus punctul 
de vedere sovietic asupra acestei probleme, V. A. Zorin a spus:

După examinarea multilaterală apropunerilor făcute la ultima sesiune 
a Adunării Generale, guvernul sovietic, străduindu-se să îndrepte de la

bun început lucrările subcomitetului pe făgaşul soluţionării concrete şi 
practice a principalelor pAibleme ale dezarmării în vederea realizării 
cît mai grabnice a unui acord internaţional în această problemă, a ho- 
tărît să facă un nou pas spre apropierea poziţiilor membrilor în sub
comitet.

Călăuzită de aceste considerente, delegaţia sovietică prezintă subco
mitetului spre examinare, din însărcinarea guvernului sovietic, o nouă 
propunere în problema reducerii forţelor armate şi armamentelor şi in
terzicerii armelor atomică şi cu hidrogen.

Propunerea guvernului sovietic în problema reducerii armamentelor 
şi forţelor armate şi interzicerii armelor atomică şi cu hidrogen

Guvernul sovietic propune să se în
cheie un acord internaţional cu privire 
la recucerea armamentelor şi forţelor 
armate şi interzicerea armelor atomi
că şi cu hidrogen care, în conformi
tate cu hotărîrea celei de a 9-a sesi
uni a Adunării Generale din 4 noiem
brie 1954, să prevadă :

a) reglementarea, limitarea şi redu
cerea considerabilă a tuturor forţelor 
armate şi tuturor armamentelor cla
sice ;

b) interzicerea totală a folosirii şi 
producţiei armei nucleare şi a oricărui 
tip de arme de exterminare în masă, 
precum şi utilizarea stocurilor exis
tente de arme nucleare în scopuri 
paşnice;

c) instituirea unui control interna
ţional eficient printr-un organ de con
trol învestit cu drepturile, împuterni
cirile şi funcţiile necesare pentru ga

rantarea respectării eficiente a redu
cerii de comun acord a tuturor ar
mamentelor şi forţelor armate şi a 
interzicerii armelor nucleare şi a ce
lorlalte arme de exterminare în masă 
şi pentru a asigura folosirea ener
giei atomice numai in scopuri paş
nice.

In conformitate cu aceasta, conven
ţia internaţională cu privire la redu
cerea armamentelor şi forţelor ar
mate şi interzicerea armelor atomică 
şi cu hidrogen trebuie să cuprindă 
principalele prevederi mai jos arăta
te, referitoare ia luarea unor măsuri 
în vederea reducerii armamentelor 
clasice ale statelor, în vederea inter
zicerii armelor atomică, cu hidrogen 
şi a celorlalte tipuri de arme de ex
terminare în masă, precum şi ordinea 
înfăptuirii acestor măsuri în două 
etape.

'Altetei sate
MOHAMED LAMIN PAŞA 

Beiul Tunisiei
Tunis

Cu ocazia primei aniversări a pro
clamării independenţei Tunisiei, sínt 
bucuros să transmit Alte(ei Voastre şi 
poporului tunisian, în numele Prezi
diului Marii Adunări Naţionale a 
R.P.R. şi al poporului romín, feli
citări cordiale şi cele mai bune urări 
de prosperitate.

îmi exprim convingerea că rela
ţiile dintre R.P.R. şi Tunisia se vor 
dezvolta continuu în folosul ambelor 
popoare şi al colaborării internaţio
nale.

Dr. PETRU GROZA
Preşedintele Prezidiului Marii
Adunări Naţionale a Republicii 

Populare Romíné

P rim a etapă — m ăsu rile  care vor  fi în d ep lin ite  
in  d ecursu l anilor, 1957 1958

In decursul anilor 1957—-1958 vor 
fi înfăptuite următoarele măsuri:

1. — In decursul primelor trei luni 
de la intrarea în vigoare a conven
ţiei, statele semnatare ale acestui a- 
cord întreprind acţiuni pentru a nu-şi 
mări forţele armate şi armamentele 
clasice faţă de nivelul armamentelor 
şi forţelor armate existente la 3! de
cembrie 1956 şi nu-şi măresc aloca
ţiile pentru forţele armate şi arma
mente faţă de nivelul cheltuielilor e- 
fectuate în aceste scopuri în decursul 
anului expirat la 31 decembrie 1956.

2. — Se stabileşte nivelul de co
mun acord la care se reduc forţele 
armate ale tuturor statelor care de
păşesc acest nivel pentru ca nici un 
stat să nu dispună de forţe armate 
capabile să prezinte o primejdie seri
oasă pentru pacea internaţională. Se 
efectuează o reducere considerabilă a 
forţelor armate aie Statelor Unite, 
Uniunii Sovietice, Chinei, Marii Bri
tanii şi Franţei. In âcest scop, cele 
cinci puteri sus-menţionate îşi asumă 
obligaţia de a reduce efectivul for
ţelor lor armate astfel îneît ele să nu 
depăşească proporţiile prevăzute în 
memorandumul Marii Britanii şi 
Franţei din 29 martie 1955 şi în pro
punerea Uniunii Sovietice din 10 
mai 1955 şi anume: Statele Unite —
1.000. 000—1.500.000 oameni; U.R.S.S. 
— 1.000.000—1.500.000 oameni; China
1.000. 000—1.500.000 oameni; Marea 
Britanie — 650.000 oameni; Franţa —
650.000 oameni.

3. — Cele cinci puteri sus-menţio
nate îşi vor reduce pînă la sfîrşitul 
anului 1958 forţele armate pînă la ni
velurile următoare: Statele Unite,
U.R.S.S. şi China la 2.500.000 oameni 
iar Marea Britanie şi Franţa la
750.000 oameni.

Se reduc corespunzător alocaţiile 
statelor pentru forţele armate şi ar
mamentele clasice.

4. •— Proporţiile de reducere a ar
mamentelor şi forţelor armate ale ce
lorlalte state vor fi fixate în cadrul 
unei conferinţe mondiale pentru re

ducerea generală a armamentelor şl 
forţelor armate şi pentru interzicerea 
armelor atomice şi cu hidrogen, ţi- 
nîndu-se seama de criterii simple sta
bilite de comun acord, care să inclu
dă factori de ordin demografic, geo
grafic, economic şi politic avîndu-se 
in vedere întărirea păcii generale şi 
securităţii internaţionale, precum şi 
micşorarea primejdiei de agresiune. 
Drept urmare nivelul forţelor armate 
ale statelor menţionate nu va depăşi 
150.000—200.000 oameni.

5. — Din momentul intrării în vi
goare a prezentului acord şi pînă la 
interzicerea totală a armelor atomică 
şi cu hidrogen, statele care dispun de 
aceste arme se obligă în mod solemn 
să nu folosească aceste arme, inclu
siv arma-rachetă cu încărcătură ato
mică sau cu hidrogen pe care o con
sideră interzisă.

6. — Statele care dispun de arme 
atomică şi cu hidrogen se obligă să 
nu permită instalarea în afara frontie
relor lor naţionale a vreunor unităţi 
militare atomice sau a vreunor tipuri 
de arme atomică şi cu hidrogen.

7. — Statele care dispun de baze 
militare, navale şi aeriene pe terito
riile altor state îşi asumă obligaţia 
de a Ie lichida.

Urmează să se cadă de acord asu
pra problemei bazelor care vor fi li
chidate în decursul primei etape.

8. — Statele Unite, U.R.S.S., Ma
rea Britanie şi Franţa îşi vor reduce 
forţele armate staţionate pe teritoriul 
Germaniei cu o treime în comparaţie 
cu nivelul acestor forţe armate exis
tente la 31 decembrie 1956.

9. — Statele Unite, Marea Bri
tanie şi Franţa îşi vor reduce 
considerabil forţele lor armate staţio
nate pe teritoriul ţărilor membre ale 
N.A.T.O., iar U.R.S.S. — forţele ar
mate care staţionează pe teritoriul ţă
rilor participante la Tratatul de la 
Varşovia.

Urmează să se cadă de acord asu
pra proporţiilor reducerii mai sus 
menţionate.

Pentru a supraveghea îndeplini
rea obligaţiilor asumate de state în 
domeniul dezarmării, se înfiinteiză 
un organ international eficient de 
control care dispune de toate drep
turile şi funcţiile necesare în acest 
scop.

1. — Organul international de 
control va exercita controlul, inclusiv 
inspecfia, pe o bază permanentă, pe 
scara necesară, pentru a asigura în
deplinirea de către toate statele a 
convenţiei sus-mentionate.

Func{iile organului de control <e 
vor extinde corespunzător cu înfăp
tuirea de către state a măsurilor 
prevăzute în convenţie.

2. — In scopul preîntîmpinării unui 
atac prin surprindere ai unui stat 
împotriva altui stat, organul inter
national de control va avea, încă 
în decursul primei etape, pe teritoriile 
statelor, pe bază de reciprocitate, 
posturi de control în marile porturi, 
noduri de cale ferată, autostrăzi si

aerodroame. Misiunea acestor pos
turi este de a urmări să nu se pro
ducă o concentrare primejdioasă de 
forte armate şi armamente.

3. — Părţile interesate sínt de a- 
cord să se ia fotografii din avion 
în regiunea de stajionare în Europa 
a principalelor forte armate ale blo
cului Atlanticului de Nord şi ale ţă
rilor participante la Tratatul de la 
Varşovia, calculîndu-se în adîncime 
pînă la 800 km respectiv spre est 
şi vest de linia de delimitare a for
jelor armate sus-mentionate.

In cadrul înfăptuirii tuturor mă
surilor mai sus-mentionate este de 
dorit ca Ia o conferinţă specială să 
se discute problema lichidării totale 
a forţelor armate şi a armamentelor 
de toate tipurile, statele mentinînd 
numai contingente de miliţie (politie) 
care sínt necesare pentru menţinerea 
securităţii interne şi paza frontiere
lor.

C u p r iv ire  la  crearea in  E uropa  
a u n ei zo n e  de lim itare  ş i in sp ectare

a arm am entelor

A  doua e ta p ă — m ă su rile  ce  urm ează  
a fi lu a te  in d ecu rsu l an u lu i 1959

Se consideră că este oportun ca 
o măsură importantă pentru rezolva
rea problemei dezarmării să se stabi
lească în Europa o zonă de limitare 
şi de inspecţie a armamentelor, care 
să includă teritoriile celor două părţi 
ale Germaniei, precum şi state înveci
nate cu acestea.

1. — Statele respective trebuie -ă 
prevadă în acord nivelul limită al 
trupelor Statelor Unite, U.R.S.S., Ma
rii Britanii şi Franţei, staţionate pe 
teritoriile statelor din această zonă. 
Problema nivelului acestor trupe ur
mează să fie examinată de statele 
interesate.

2. — Acordul trebuie să prevadă 
interzicerea staţionării de unităţi mi
litare atomice şi depozitării de arme 
atomice şl cu hidrogen de orice fel 
în zona menţionată.

3. Acordul trebuie să prevadă obli
gaţia statelor care fac parte din zo
nă de a se abţine în relaţiile lor de 
la folosirea forţei şi de a rezolva 
toate problemele litigioase prin mij
loace paşnice.

4. Pentru îndeplinirea obligaţiilor 
cu privire la limitarea armamentelor 
pe teritoriile care fac parte din a 
ceastă zonă se instituie o inspecţie 
comună asupra forţelor armate şi ar
mamentelor statelor participante Ia 
acord.

5. Se exprimă speranţa că pînă 
la realizarea unui acord în problema 
acestei zone cele patru puteri care 
au trupe pe teritoriul Germaniei vor

lua neîntîrziat măsuri pentru redu
cerea efectivului acestor trupe in pro
porţii care vor fi stabilite de fiecare 
dintre aceste puteri după cum va 
crede de cuviinţă.

Propunerea prezentată de noi 
subcomitetului spre examinare, care se 
bazează pe prevederile propunerii so 
vietice din 17 noiembrie i956, este 
un program concret care cuprinde 
toate aspectele problemei dezarmării 
atît în domeniul armamentelor clasl 
ce, cît şi în domeniul armelor ato
mică şi cu hidrogen. Această propu
nere prevede de asemenea instituirea 
unui control internaţional eficient 
asupra înfăptuirii măsurilor de dezar
mare. Noul plan sovietic cuprind? 
propuneri concrete şi absolut reali

zabile în legătură cu fiecare dintr® 
aceste probleme principale ale dezar
mării.

Colegii noştri din subcomitet nu 
pot să nu vadă că această propu
nere sovietică constituie un nou pas 
spre apropierea poziţiilor puteriior. 

Ea a fost elaborată ţinîndu-se sea 
ma de prevederile cuprinse în pro
punerile puterilor occidentale, printre 
care ultimele propuneri prezentate 

de ele spre examinare celei de a 
Xl-a sesiuni a Adunării Generale. De 
aceea considerăm că propunerile so
vietice vor îi o bază bună pentru 
realizarea acordului pe care îl aş
teaptă de la noi popoarele tuturor 
ţărilor lumii.

Trupele O. N. IJ.
AII FOST RETRASE DIN GAZA

pe lin ia  de arm istiţiu  
i s r a e lo  * e g i p t e a n ă

GAZA 19 (Agerpres). —
Un purtător de cuvînt al comanda

mentului forţelor O.N.U. din Gaza a 
anunţat luni că unităţile forţelor in
ternaţionale de poliţie au părăsit zona 
Gaza şi au fost concentrate de-a lun
gul liniei de armistiţiu israelo-egiptea- 
nă din această regiune. Patrulele for
ţelor internaţionale au misiunea de a 
împiedica orice incident armat care ar

putea surveni pe teritoriile Egiptului 
sau Israelului.

In afară de paza frontierei dintre 
cele două ţări, purtătorul de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că forţele interna
ţionale de poliţie au misiunea să pro
tejeze lagărele de refugiaţi arabi şi să 
asigure liniştea în sectoarele pe car« 
le controlează.

GREVA CELOR 2 0 0 .0 0 0
m u n c i t o r i  e n g l e z i
din construcţiile navale continui

• . ^ R.I,NJP1PALELE ŞANTIERE na vale BRITANICE ŞI-AU ÎNCETAT 
ACTIVITATEA •  METALURGIŞTII AU HOTARIT DECLANŞAREA 

UNEI MIŞCĂRI GREVISTE DE MARE AMPLOARE

LONDRA 19 (Agerpres). —
Greva celor peste 200.000 de mun

citori din întreprinderile de construcţii 
navale continuă. Agenţia Reuter a-

Tratativele metre reprezentau P. c. din cehoslovacia 
sl Partidul celor ca muncesc din Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — Agenţia 
Vietnameză de informaţii transmite: 

Comitetul Centrai al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam a dat 
publicităţii un comunicat In care se 
arată că, cu prilejul vizitei in Repub
lica Democrată Vietnam a reprezen
tanţilor Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, au avut loc tratative în
tre reprezentanţii Partidului Comu
nist din Cehoslovacia şi Partidul ce
lo rc e  muncesc din Vietnam.

7rT comunicat se spune să repre
zentanţii celor două partide au făcut

schimb de păreri într-o atmosferă de 
cordială prietenie asupra actualei si
tuaţii internaţionale şi asupra rela
ţiilor dintre partidele comuniste şi 
partidele frăţeşti şi, printre altele, în
tre Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam şi Partidul Comunist din 
Cehoslovacia. Cele două părţi, se spu
ne în continuare in comunicai, au 
fost pe deplin de acord în aprecierea 
situaţiei şi a metodelor întăririi soli
darităţii internaţionale şi a luptei 
pentru socialism şi pace în întreaga 
lume.

nunţă că Ia 18 martie atit primul mi
nistru McMillan cît şi ministrul Mun
cii, McLeod, au recunoscut că greva 
muncitorilor de la întreprinderile de 
construcţii navale este totală şi că 
toate principalele şantiere navale bri
tanice şi-au încetat activitatea.

LONDRA 19 (Agerpres). —
Gei 240 de delegaţi reprezentind 

40 de sindicate din întreaga indus
trie constructoare de maşini din An
glia au hotărît să declanşeze o miş
care grevistă de mare amploare în 
două faze. Prima fază care va înce
pe sîmb'ătă 23 martie, şi va dura pînă 
la 6 aprilie va consta din greve par
ţiale care se vor desfăşura în diverse 
ramuri ale industriei constructoare 
de maşini, alternativ. Dacă în această 
perioadă nu se va putea obţine sa
tisfacerea revendicărilor muncitorilor 
se va trece automat la declanşarea 
unei greve generale pe întreaga 
dustrie a construcţiilor de maşini.

U.R.S.S.
•  N ava suedeză „R hodos” «are a  fost

su rp rin să  în  la rg  de fu rtu n ă  şi s-a 
îm potm olit în tr-u n  banc de n isip , a  
sem nalizat c i  se a fla  In  perico l. In  
a ju to ru l m arin a rilo r  suedezi au  p lecat 
vasele se rv ic iu lu i de sa lvare d in  p o r 
tu l V entspils (U.R.S.S.). In  c iuda  vîn- 
tu lu l năp rasn ic  m arin arii sovietici, pu- 
n indu-şi în  p rim ejd ie  v ia ţa , au  sa lvat 
pe m em brii ech ipaju lu i navei „R hodos” .

C ă p i t a n u l  n a v e i  „ R h o d o s ”  a  m u l ţ u 
m i t  c u  c ă l d u r ă  m a r i n a r i l o r  s o v i e t i c i  i n  
n u m e l e  e c h i p a j u l u i  s a l v a t .

•  La 19 martie a plecat in Se- 
hoslovacia o delegaţie guverna
mentală în frunte cu P. Jarosze- 
wiez, vicepreşedinte al Consiliului 
de Miniştri al R. P. Polone. De
legaţia va duce la Praga trata
tive în legătură cu reglementarea 
unor probleme economice de in
teres comun.

TAILANDA
•  La 19 m a rtie  in  clăd irea  San titam - 

H all d in B ankok  s-a  deschis cea de a 
13-a sesiune a Comisiei E conom ice ONU 
p e n tru  A sia şi E x trem u l O rient. • 
(C.E.A.E.O.). A ctuala  sesiune va  să r- : 
bă to ri cea de a  10-a an iv e rsa re  a  - 
C.E.A.E.O. La lu cră rile  sesiun ii p a rti-  ' 
cipă delegaţi d in 24 de ţă ri, observa- : 
to r i d in p a rtea  Cehoslovaciei, Rom îniei, ■ 
U ngariei şi a lto r  ţă r i, rep re zen tan ţi a i ; 
o rganelor specializate ale ONU şi ai ; 
o rgan iza ţiilo r in ternaţiona le .

CAMBODOIA
•  Z ia ru l cam bodgian „U nita te”  scrie j 

în tr -u n  artico l de fond că  Statele U nite • 
plătesc u n o r fu n c ţio n ari cam bodgieni ; 
in fluen ţi sum e im portan te  p e n tru  a - i ;

■orie z iaru l — încearcă p rin  to a te  m ij
loacele să ciştlge de p a rtea  lo r pe 
m em brii p a rlam en tu lu i cam bodgian. 
A m basadorul S.U.A. îi frecven tează  
foarte  adesea” .
TUNIS

•  La Tunis sosesc delegaţiile stră ine  
care vor p a rtic ip a  la apropiatele  fe s 
tiv ită ţi cu p rile ju l p rim ei an iversări 
a p roclam ării independen ţe i Tunisiei. 
La 18 m artie  în  oraşul Tunis a  sosit 
delegaţia guvernam enta lă  sovietică con
dusă de A. F. G orkin.
SAN MARINO

•  D upă cum  an u n ţă  agen ţia  Ansa, 
Ia 18 m artie  M arele Consiliu (parlam en
tul) a l R epublicii San-M arlno a  n u m it 
pe noii căp itan i-regen ţi p en tru  perioa 
da 1 aprilie-:»  septem brie  1957. P rin tre  
căp itan ii-regen ţi care au  p u te re  execu 
tivă a u  fost n u m iţi socialistu l G iorda
no Giaccom ini şi com unistul Prim o Ma- 
răni.
ISRAEL

•  După cum  a n u n ţă  ag en ţia  France 
Presse, E rich  O llenhauer, p reşed in tele  
partidu lu i social-dem ocrat d in G erm a
nia, a  sosit în tr-o  v iz ită  de o săptă- 
m înă în  Israe l la  in v ita ţia  guvernului 
i s r n e l i a n .

Constantin Brîncuşi
Uniunea Artiştilor plastici din R.P.R. 

aduce la cunoştinţă cu adînoă părer« 
de rău încetarea din viaţă la Paris a 
lui Constantin Brîncuşi, unul dintre 
cei mai de seamă sculptori romîni şi 
unul dintre cei mai înzestraţi şi mai 
originali oreatori ai artei mondiale con
temporane.

In 1956, cînd a împlinit 80 de »ni, 
Brîncuşi a fost sărbătorit în Republic* 
Populară Romînă prin expoziţia re
trospectivă cu lucrările aflate în ţară, 
organizată de Muzeul de artă al R.P.R.

C. Brîncuşi s-a simţit pînă în ul
timele clipe un exponent al folclorului^^ 
romînesc şi al imaginaţiei populare^® 
pe care adesea a folosit-o ca izvoi^^ 
de inspiraţie în lucrările sale, ilustrînd 
prin lucrările sale expuse în multe ţări 
ale lumii, puterea de creaţie a poporu
lui nostru.

In decursul anului 1959 se vor lua 
următoarele măsuri:

1. — Statele Unite, U.R.S.S., Chi
na, Marea Britanie şi Franţa vor ter
mina pînă la sfîrşitul anului 1959 re
ducerea tortelor lor armate în propor
ţiile menţionate la punctul 2, cap. I.

Aceste state îşi vor reduce în mod 
corespunzător alocaţiile pentru forţe
le armate şi armamentele clasice.

In decursul acestei etape se pun Ia 
punct de asemenea măsurile pentru 
reducerea forţelor armate ale altor 
state in proporţiile stabilite pentru 
ele la conferinţa mondială.

2. — Se interzice cu desăvîrşire 
producţia armelor atomică şi cu hi
drogen. Producţia ulterioară a mate
rialelor fisionabile va fi folosită ex
clusiv în scopuri nemilitare.

3. — După ce reducerea forţelor ar
mate şi armamentelor clasice va fi 
înfăptuită în proporţie de 50 Ia sută 
din cuantumul prevăzut de acord, cu 
care urmează să fie reduse, vor intra 
în vigoare prevederile cu privire la 
scoaterea armelor atomică şi cu hi
drogen din armamentele statelor şi 
prevederile cu privire la distrugerea 
stocurilor de arme de acest tip.

Atunci toate materialele atomice vor 
fi folosite exclusiv in scopuri paşnice. 
Trebuie să se pună totodată un ac
cent deosebit pe acordarea de ajutor 
în domeniul folosirii energiei ato
mice în scopuri paşnice ţărilor slab

dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

4. — Odată cu scoaterea armelor 
atomică şi cu hidrogen din armamen
tele statelor, se instituie un control 
international asupra rachetelor tele
ghidate pentru ca toate rachetele de 
acest tip care pot fi folosite ca 
arme atomică şi cu hidrogen să fie 
utilizate exclusiv în scopuri paşnice.

5. — Se pun la punct măsurile pen
tru lichidarea tuturor bazelor mili
tare, navale şi aeriene străine pe 
teritoriile altor state.

6. — Statele Unite, U.R.S.S., Ma
rca Britanie şi Franţa iau măsuri 
pentru reducerea ulterioară a forţe
lor lor armate sta{ionate pe terito
riul Germaniei.

Urmează să se cadă de acord asu
pra proporţiilor acestei reduceri.

7. — Statele Unite, Marea Bri
tanie şi Franţa iau măsuri pentru 
reducerea ulterioară a forţelor lor ar
mate staţionate pe teritoriul ţărilor 
membre ale N.A.T.O. şi pe teritoriile 
altor state străine, iar Uniunea So
vietică pentru reducerea forţelor sale 
armate care staţionează pe teritoriul 
ţărilor participante la Tratatul de Ia 
Varşovia.

Urmează să se cadă de acord asu
pra proporţiilor acestei reduceri.

Fondurile devenite disponibile în 
urma reducerii alocărilor statelor pen
tru nevoile militare vor fi folosite 
atît pentru ridicarea bunăstării po
poarelor acestor state, cit şi pentru

P. C. din indonezid cheamă j 
poporul la unitate naţională

, DJAKARTA. 19 (Agerpres). —
La 17 martie a avut loc la Bandung un miting la care au luat parte ' 

Icîteva sute de mii de persoane.
I Luînd cuvintul la miting, Aidit, secretarul general al P.C. din Indo
nézia, a declarat că din punct de vedere politic decretarea stării excep
ţionale este întrutotul întemeiată. Aidit a chemat poporul indonezian să 
Ídepună toate eforturile pentru a întări unitatea naţională. Este necesar, a 
ispus el, să curmăm orice abuzuri din partea reacţionarilor, birocraţilor şi 
felementelor sabotoare, legate de starea excepţională.
I Referindu-se la formarea de către Suwirjo a noului cabinet. Aidit a 
\ declarat că aceasta constituie un prim pas pe calea traducerii în via(ă a 
(ordinului preşedintelui Sukarno.

STAŢIUNEA EXPERIMENTALA 
PENTRU CULTURA PORUMBULUI 
SAFTICA-BUCUREŞTI. RAIONUL 
SNAGOV, angajează cu începere de 
la 1 aprilie a. c. 300 de muncitori ne- 
calificaţi pentru lucrări agricole în 
grădină şi cîmp experimental. Prezen
tarea la tovarăşul inginer Neagoe la 
Stajiunea experimentală Săftica.

TEATRUL MUNICIPAL-STUDIO
Sala Filimon Sîrbu (.Grădina 

Icoanei)
Telefon 2.74.50

Anunţă pentru duminică 24 martie 
1957, orele 19,30 

Premiera

„OMUL CARE ADUCE PLOAIA”
piesă in trei acte 

de N. Richard Nash
cui

(in ordinea intrării in scenă)
— Ştefan Ciobotăraşu, artist eme

rit, laureat al Premiului de Stat
— Dinu Dumitrescu
— Petrică Vasilescu
— Victor Rebenciuc
— Clody Bertola
— Petre Gheorghiu
— Mircea Albulescu
— Carol Krön
— Fory Etterle, artist emerit, lau

reat al Premiului de Stat
— Vrabie Lazăr

Direcţia de scenă; Liviu Ciulei 
Decoruri: Paul Bortnovschi şi 

Mircea Bordianu
Costume: Maria Bortnovschi

Conducerea muzicală: Liviu Cavassi
Sonorizarea: Ing. Gh. Buican

TEATRE : Teatrul de  Operă şl Balet 
al R.P.R. _  orele 19 : Ion Vodă cel 
Cumplit; Teatrul Naţional „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) — orele 19,30 : 
Apus de soare; Sala Studio — orele
19.30 : Citadela sfărîm ată; Teatrul Mu
nicipal (sala „Matei Millo“) — orele
19.30 : Trei generaţii; Studio (sala „Fi
limon Sîrbu“) — orele 19,30: învăţătoa
rea; Teatrul Arm atei (sala din Ma- 
gheru) — orele 19,30 : Femeia îndă
rătnică; Sala Teatrului de Stat de O- 
peretă — orele 19,30 : Cel tre i muşche
tari; Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
orele 19,30 : Domnişoara Nastasia; Tea
trul c . Nottara (sala Libertatea) — o- 
rele 19,30 : Nora; Teatrul Tineretului
— orele 19,30 : David Copperfield; Tea
trul Evreesc de  Stat — orele 20 : Hai 
să rîdem; Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase“ (Calea Victoriei 33—35) — ore
le 20 : B ujor ai XII-lea; Sala „Victo
ria" (Calea Victoriei nr. 174) — orele
20.30 : O seară la Estradă; Teatrul Ţăn
dărică — orele 16 : Povestea porcului; 
Sala O r í  eu — orele 16 : Albă ca zăpa-

da; Circul de Stat — orele 20 : Va- 
riete-Concert.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Fri- 
mu, Cultural, Al. Sahia, 1 Mai: Al
41-lea; Republica, Bucureşti, în frăţirea  
în tre  popoare, Mioriţa, L ibertăţii: U ra
ganul; Magheru, Lumina, Moşilor, Gh. 
Coşbuc: Trandafirii iui Alah; Elena
Pavel, Gh. Doja, V. Alecsandri, N. 
Bălcescu: Risete în paradis; Central,
Donca Simo, Volga: Garnizoana nem u
ritoare; Victoria, Al. Popov, Munca, 
23 A u g u st: Thérese Raguin; D o in a :
Dreptul de a te naşte; Tim puri Noi; 
Vizita preşedintelui Sukarno în  U.R.S.S.; 
Maxim Gorki; Hoţul cenuşiu; T inere
tului: Marile manevre; Griviţa: O a- 
ventură în Marea Caraibelor; Vasile 
Roaită: Mai presus de dragoste; Uni
rea, M. Eminescu: Cio Clo-san; C.
David: Parada lui Chariot; T. Vladi- 
mirescu, Aurel Vlaicu: Tu şl cam ara
zii tăi; Arta: Pătratu l 45; Ilie Pintilie: 
Cînd înfloresc lalelele; P opular: Am 
fost mai tare; 8 Mai: Sinha Moţa;
Olga Banele : Cazul pilotului Maresz;
Alianţa : Moara cu noroc.

MIERCURI 2« MARTIE 1957
PROGRAMUL I

7.30 A nunţuri şl muzică. 7.35 Mu
zică populară romînească. 7.55 Cînteee 
despre m ineri şi feroviari. 8.15 M ate
riale din presă. 8.30 Muzică. 9.00 Mu
zică din operete. 9.30 „Roza viaturilor".
10.00 Muzică de cameră. 11.00 Buletin de 
ştiri. 11.03 T eatru  la microfon: „Un duş
m an al poporului" de  H. Ibsen. 12.29 Cân
tece. 12.40 Muzică uşoară. 13.00 Buletin 
de ştiri. 13.05 Cînteee şi jocuri popu
lare romîneştl. 13.35 Muzică simfonică.
14.00 Muzică de estradă. 14.30 Cotele 
apelor Dunării. 14.45 Cîntă Ştefan Lă- 
zărescu. 15.00 Buletin de ştiri. 15.05 
Muzică corală de Gavril Muzicescu. 
15.35 Muzică uşoară. 15.55 Ancheta noa
stră. 16.15 „Ce ţi-a plăcut mai m ult?” 
16.45 Cînteee. 17.00 Buletin de ştiri şi 
buletin meteorologic. 17.15 Recoman
dări din program. 17.19 Cîntă Eedy A- 
rie. 17.35 La microfon „Rodica". 17.40 
„Aşa e jocul pe la noi“ . 18.00 Vor
beşte Moscova ! 18.30 Din creaţia com
pozitorului Gherase Dendrino. 19.00 Bu
letin de ştiri şi comentariu. 19.10 Cîntă 
Patachou şi Henry Deker. 19.45 Răs
pundem ascultătorilor. 19.55 „Noapte 
bună, copii“ . 20.00 Din viaţa muzicală 
a oraşelor şl regiunilor patriei. 20.30 
„Părinţi şi copii". 21.00 Muzică. 21.15 
Teatru şi d ram atu rg ie : „Goldoni şi re 
forma teatrului italian". 21.45 Jocuri 
populare romîneşti. 22.00 Buletin de

ştiri, buletin meteorologic şl sport. 
22.30 Muzică uşoară. 22.50 Doine din di
ferite  regiuni ale ţării. 23.10 Concert 
simfonic. 23.52—23.55 Buletin de ştiri.

PROGRAMUL II
14.00 Buletin de ştiri. 14.03 Cîntă co

rul C.F.R.-P.T.T.R. Giuleşti, dirijor 
Constantin Rădulescu. 14.20 Cărţi şl 
e r o i : „Neamul Gondoşilor“ de Szabó
Gyula. 14.40 Concertul în do minor 
pentru  vioară, oboi şi orchestră de 
coarde de Bach. 15.00 Anunţuri şi m u
zică. 15.15 Program de muzică popu
lară. 16.00 Buletin de ştiri şi buletin 
meteorologic. 16.15 Recomandări din 
program. 16.20 Ciclul : Muzică de ca
meră romînească : Ion Dumitrescu.
17.15 Tribuna Radio. 17.30 Cîntă o r
chestra Dinu Şerbănescu. 18.00 Buletin 
de ştiri. 18.10 Prezentare literară : Ma
rin  Preda. 18.30 Muzică populară romt- 
nească din Banat. 18.45 Anunţuri şl 
muzică. 18.55 Sfatul medicului. 19.00 O- 
peraţii neobişnuite. 19.15 Concert de 
muzică populară romînească alcătuit 
din melodii cunoscute. 20.00 Buletin de 
ştiri. 20.03 „Cu m aestrul Constantin 
Silvestri despre muzică şl muzicieni"
21.15 Buletin de ştiri. 21.20 Pagini din 
operele lui Wagner. 23.00 Buletin de 
ştiri, buletin meteorologic şl sport. 
23.15—24.00 Concert de noapte.

S T A R E A  T I M P U L U I
In s titu tu l M eteorologic C entral com u

n ică: în  C apitală şi reg iu n ea  B ucu
reşti, în u rm ăto are le  24 de o re, v re 

m ea răm îne  u scată  şl In  general f ru 
m oasă, cu cerul variab il, m ai m u lt se
n in  noap tea. V int p o tr iv it cu in tensi
ficări tem porare  din sec to ru l N ord— 
Veetic. T em peratu ra  va  scade uşor.

M inim a va  oscila In tre  3—s grade, l*r 
m axim a în tre  16—18 grade.

In  u rm ăto are le  3 zile. D upă o răcire  
trecă toare  v rem ea  se va  încălzi iarăşi. 
V tn t în  In tensificare . T em pera t i*  a In 
scădere la În cep u t apoi In  creştere. 
T end in ţă  de ploaie trecă to are .
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C u p r iv ire  la  con  tro lu l in tern a tion a l 
asupra red u cer ii arm am entelor  

ci înfpTyirpriî arm ei a tom ice

P rim irea  m in is tru lu i Iranului 
de c ă t r e  p re şe d in te le  

C onsiliului de M iniştri ai R .P .R .,  
Chivu S to ica

Marţi 19 martie a. c., la ora 10,15, 
preşedintele Consiliului de Miniştri al 
Republicii Populare Romíné, Chivu 
Stoica, l-a primit în audientă pe dom
nul Abdeil Hossein Meykadeh, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
al Iranului în Republica Populară 
Romînă.

(Agerpres)

unite se va crea un tona specia 
pentru ajutorarea acest r ţări.

Problema obligaţiilor ce revin Chi' 
nei potrivit convenţiei va fi exa 
minată cu participarea Republicii 
Ponulare Chineze.

acordarea de ajutor ţărilor slab dez
voltate din punct de vedere econo
mic.

Pentru a contribui la dezvoltarea 
economică a ţărilor slab dezvoltate,
Ir» On rl f- T11 Ai-.-rnnî'zafîoî Ma4!ilfiî1.ir


