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Se dezvoltă industria chimică

0 politică de apărare a păcii 
şi independenţei naţionale

Declaraţia tov. Chivu Stoica, preşe
dintele Consiliului de Miniştri, asupra 
politicii interne şi externe a guvernu
lui R. P. Romíné a devenit, prin votul 
unanim al Marii Adunări Naţionale, 
programul aprobat de activitate a gu
vernului. Este un program bogat de 
muncă paşnică a întregului popor pe 
drumul necontenitei dezvoltări a eco
nomiei şi culturii, a| construirii victo
rioase a socialismului în patria noas- 
tră.

In partea rezervată politicii exter
ne a R. P. Romíné acest program ex
pune temeiurile politicii de pace a ţă
rii noastre. Republica Populară Romî- 
nă a rupt odată pentru totdeauna cu 
politica guvernelor burghezo-moşiereşti 
de aservire a ţării faţă de marile pu
teri imperialiste. Ţara noastră duce 
astăzi, sub cîrmuirea înţeleaptă a par
tidului şi a guvernului, o politică de 
apărare consecventă a intereselor na
ţionale, a independenţei şi suverani
tăţii de stat, de pace şi prietenie între 
popoare.

La baza politicii externe a ţării noas
tre se află prietenia frăţească şi uni
tatea indestructibilă cu ţările lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea So
vietică şi China populară. Poporul 
nostru este profund recunoscător Uniu
nii Sovietice pentru puternicul şi fră
ţescul ajutor internaţionalist pe care 
îl acordă patriei noastre, ajutor expri
mat încă odată în tratativele şi înţe
legerea romîno-sovietică realizate la 
sfîrşitul anului trecut la Moscova. Po
porul nostru salută de asemenea dez
voltarea necontenită a schimburilor 
economice şi culturale, a legăturilor 
de prietenie dintre ţara noastră şi 
marea R. P. Chineză, a cărei întărire 
exercită un rol uriaş în viaţa interna
ţională în sprijinul forţelor socialis
mului şi păcii.

Credincios intereselor fundamentale 
ale poporului nostru şi principiilor 
internaţionalismului socialist, statul 
romín democrat-popular, în care pu
terea aparţine oamenilor muncii, duce 
în mod firesc o politică de prietenie 
frăţească cu toate ţările lagărului 
socialist. Romînia va continua şi de 
aci înainte să acţioneze neobosit 
pentru întărirea legăturilor de priete
nie dintre aceste ţări — unite prin 
ţelul comun al construirii socialismului 
şi prin ideile marxism-leninismului. 
Prietenia şi colaborarea frăţească din
tre ţările lagărului socialist au un rol 
covîrşitor în marea luptă care se duce 
azi în lume pentru menţinerea păcii 
şi promovarea independenţei naţionale 
şi libertăţii popoarelor. De unitatea de 
granit a frăţescului lagăr socialist 
s-au sfărîmat şi se vor sfărîma toate 
uneltirile duşmanilor păcii 1

In cursul anului trecut a fost pusă, 
cu prilejul vizitelor reciproce ale de
legaţiilor de stat şi de partid între 
R. P. Romînă şi R. P. F. Iugoslavia, 
o bază de întărire şi dezvoltare a re
laţiilor între ţările noastre socialiste, 
în interesul păcii şi colaborării inter
naţionale.

Declaraţia guvernamentală oglin
deşte, în cadrul unui vast tablou, po
ziţia constructivă a guvernului R. P. 
Romíné în problema întăririi relaţiilor 
de prietenie şi colaborare cu toate ţă
rile, indiferent de natura orînduirii lor 
sociale şi de stat.

Poporul romín salută cu satisfacţie 
întărirea relaţiilor prieteneşti cu ţări 
ca India, mare putere iubitoare de 
pace din Asia. El este solidar şi spriji
nă cu caldă simpatie lupta popoarelor 
Asiei şi Africii împotriva colonialismu
lui, pentru libertate şi independenţă.

Declaraţia subliniază atenţia deo
sebită pe care o acordă guvernul 
nostru stabilirii şi dezvoltării unor re
laţii de colaborare şi bună vecinătate 
între statele din Balcani şi sud-estul 
Europei, îmbunătăţirii continue a re
laţiilor cu Grecia şi Turcia. Guvernul 
romîn îşi manifestă dorinţa de a dez
volta multilateral relaţiile economice 
şi culturale cu Franţa şi Italia, de care 
ne leagă vechi tradiţii de prietenie şi 
colaborare, precum şi cu celelalte po
poare romanice din Europa şi Ameri
ca de Sud, cu care avem un bogat te
zaur comun de cultură, obiceiuri şi 
tradiţii. Guvernul romîn se pronunţă 
pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
relaţiilor cu S.U.A., Anglia şi alte 
ţăr| occidentale, considerind că acest 
obiectiv poate fi realizat pe baza ega
lităţii în drepturi, avantajelor reci
proce şi neamestecului în treburile in
terne.

Ţara noastră îşi aduce contribuţia 
la opera de întărire a păcii şi de so
luţionare a diferendelor internaţionale 
pe cale paşnică. Prin politica de zi cu 
zi a guvernului, prin poziţia adoptată 
Ia lucrările recentei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Romînia a mili- 
tat_ pentru restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze în O.N.U„ a 
susţinut cu fermitate cauza nobilă a 
Egiptului împotriva agresorilor colo
nialişti, s-a pronunţat hotărît in spri
jinul dreptului populaţiei cipriote la 
autodeterminare, aducînd o contribuţie 
activă în dezbaterea problemei dezar
mării, a securităţii colective şi a altor 
probleme internaţionale importante. 
Romînia se pronunţă împotriva încer
cărilor pe care Ie face în prezent im
perialismul american de a prelua moş
tenirea cercurilor imperialiste engleze 
şi franceze în Orientul arab şi de a 
instaura acolo, sub steagul „doctrinei 
Eisenhower“, rînduieli colonialiste sub 
egida S.U.A., menţinînd încordarea în 
această parte a lumii.

Activităţii constructive a ţării noas
tre, ca şi a celorlalte ţări iubitoare de 
pace i s-a opus vastul complot al for
ţelor imperialiste agresive. Acesta şi-a 
găsit expresie în agresiunea angio- 
franco-israeliană împotriva Egiptului 
ca şi în dezlănţuirea rebeliunii contra
revoluţionare din Ungaria — prin care 
forţele reacţionare interne, cu sprijinul 
forţelor agresive ale imperialismului şi

folosind greşelile grave ale fostei con
duceri, au încercat să răstoarne orîn- 
duirea democrat-popuiară şi să restabi
lească capitalismul în Ungaria, să 
transforme Ungaria într-un avant-post 
imperialist şi un focar de război şi 
provocaţii agresive.

Este grăitor faptul că, în zilele în 
care contrarevoluţia se socotea stă- 
plnă în Ungaria, a şi început să răsune 
Ia Budapesta glasul revizioniştilor 
maghiari care încercau să fluture ve
chile pretenţii horthyste asupra Tran
silvaniei şi teritoriilor altor state 
vecine. Aceeaşi propagandă este dusă 
azi de diferite fiţuici şi posturi de 
radio reacţionare din Occident care îşi 
travestesc uneltirile revizioniste sub 
lozinca mincinoasă şi făţarnică, demas
cată încă de Lenin, a „federalizării" 
Europei, adică a transformării statelor 
naţionale europene istoriceşte consti
tuite în simple provincii aflate sub 
dominaţia politică a imperialismului 
american şi a aliatului acestuia — mi
litarismul german.

Agitaţia revizionistă, arma otrăvită 
a reacţiunii şoviniste, este condamnată 
în mod definitiv la eşec. După răstur
narea dictaturii fasciste şi eliberarea 
Romîniei, zeci de mii de ostaşi romîni, 
fii ai poporului muncitor, şi-au vărsat 
sîngele pentru eliberarea Transilvaniei 
de sub jugul horthyst, pentru anula
rea dictatului hitlerist de la Viena 
care ciuntise hotarele patriei noastre. 
Problema Transilvaniei a fost rezolvată 
în mod just şi pentru totdeauna. 
„Astăzi cînd apărarea libertăţii şi inde
pendenţei naţionale se află în mîinile 
puternice ale poporului muncitor — a 
spus tovarăşul Chivu Stoica — nimic 
nu mai poate clinti hotarele patriei 
noastre“. Ridicîndu-se cu hotărîre îm
potriva instigărilor revizioniste şi „fe
deraliste" de vădită inspiraţie impe
rialistă, deputatul Nagy István din re
giunea Cluj a subliniat că „populaţia 
maghiară din Republica Populară Ro- 
mînă şi-a precizat atitudinea sa de 
mult în aşa-zisa problemă a Ardea
lului. înfrăţită cu poporul romîn şi cu 
celelalte naţionalităţi conlocuitoare, 
populaţia maghiară rezolvă în comun 
toate problemele sale, construind socia
lismul în patria sa, Republica Populară 
Romînă. Să ştie duşmanii noştri că de 
pe această cale nimic şi nimeni nu ne 
va abate!“

Infrîngerea contrarevoluţiei din Un
garia a însemnat un mare succes al 
cauzei păcii şi socialismului. S-a do
vedit încă odată că în lume există as
tăzi forţe capabile să pună capăt cu 
succes oricărei agresiuni imperialiste şi 
că, în ciuda tuturor străduinţelor pe 
care le depun promotorii războiului 
rece, forţele păcii sínt mai puternice.

Unul din principalele învăţăminte 
ale evenimentelor din Ungaria este 
necesitatea întăririi vigilenţei revoluţio
nare, cu atît mai mult cu cît cercurile 
imperialiste din S.U.A. nu renunţă la 
activitatea lor de subversiune îndrep
tată împotriva ţărilor socialiste. To
todată intensificarea cursei înarmări
lor de către S.U.A., inclusiv înarma
rea atomică, reînvierea militarismului 
revanşard vest-german impun fiecărei 
ţări socialiste cea mai mare grijă pen
tru asigurarea securităţii sale. Poporul 
romîn, care preţuieşte ca lumina ochi
lor independanţa naţională şi cuceriri'e 
socialiste de care se bucură, aprobă 
cu toată convingerea hotărîrea guver
nului R. P. Romíné de a se îngriji de 
întărirea capacităţii de apărare a ţării, 
de a menţine şi de a-şi aduce propria 
contribuţie la consolidarea tratatului 
de la Varşovia în interesul păcii şi 
securităţii popoarelor ţărilor socialiste.

Politica de pace a guvernului nostru, 
izvorîtă din însăşi natura orînduirii 
sociale şi de stat a Romîniei, este o 
politică profund popu'ară. Poporul ro
mîn o socoteşte ca pe propria sa po
litică, ştiind bine că ea răspunde inte
reselor şi năzuinţelor sale vitale. In 
aplicarea mai departe a acestei politici, 
guvernul nostru va avea aprobarea 
unanimă şi sprijinul călduros al între
gului popor romîn.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAŢIONALE

Democraţia socialistă în acţiune
Pe deputaţii Marii Adunări Na

ţionale îi întilneşti pe culoarele clă
dirii cu o oră, o oră jumătate 
înainte de începerea şedinţei. Unii 
dintre ei participă la lucrările felu
ritelor comisii permanente, alţii se 
retrag în cîte un colţ pentru a da 
o ultimă şlefuire cuvîntărilor pe 
care le vor rosti de la tribună, iar 
alţii vin pur şi simplu pentru a mai 
sta de vorbă, a-şi împărtăşi impre
sii, experienţă, sugestii.

Pe deputatul Traian Cercega, 
muncitor la Reşiţa, l-am găsit în
tr-un grup de deputaţi din regiu
nea Timişoara. L-am rugat să ne 
împărtăşească cîteva impresii des
pre sesiune:

— Dacă e vorba să spun pe scurt 
sentimentul care mă stăpîneşte de 
la începutul sesiunii, apoi este acela 
că poporul conduce ţara. Cine se pe
rindă la tribuna Adunării noastre ? 
Oameni simpli, sarea pămîntului. 
Muncitori, ţărani, intelectuali. Cei 
al căror glas nu-l asculta nimeni pe 
vremuri. Şi azi, iată-i, îşi spun răs
picat, cu hotărîre şi competenţă pă
rerea în toate treburile statului. Şi 
mai îndrăznesc unii din apus să ne 
dea lecţii de democraţie ? De ase
menea „profesori" mincinoşi poporul 
nostru s-a săturat de mult. Adevă
rata democraţie şi-a creat-o el, cu 
mîinile lui. Ceea ce facem noi aici, 
la Marea Adunare, e de fapt demo
craţia socialistă în acţiune.

Dar iată că deputaţii se îndreaptă 
spre sala de şedinţe.

Înainte de deschiderea şedinţei, 
deputatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu a prezentat o informare des
pre activitatea grupului naţional ro
mîn al Uniunii interparlamentare.

Şedinţa s-a deschis la ora 9,15, 
sub preşedinţia tovarăşului Constan
tin Pîrvulescu, preşedintele Marii 
Adunări Naţionale.

In loja din dreapta incintei sínt 
prezenţi tovarăşii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnăraş, 
Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Io
sif Chişinevschi, Miron Constanti- 
nescu, general colonel Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroş, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, general 
colonel Leontin Sălăjan, Ştefan Voi- 
tec, Alexandru Bîrlădeanu, Vladimir 
Gheorghiu, Ianos Fazekas.

în  loja din stingă incintei au luat 
loc tovarăşul dr. Petru Groza şi 
membrii Prezidiului Marii Adunări 
Naţionale.

Preşedintele Marii Adunări Naţio
nale dă cuvîntul tov. Aurel Vijoli, 
ministrul Finanţelor, care, din în
sărcinarea Consiliului de Miniştri, 
supune spre examinare şi aprobare 
Marii Adunări Naţionale, proiectul 
Bugetului de Stat al R.P. Romíné pe 
anul 1957.

Deputatul Emil Popa, preşedintele 
comisiei economico-financiare a Ma
rii Adunări Naţionale, a prezentat 
apoi raportul comisiei economico- 
financiare, recomandînd deputaţilor 
să voteze proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P. Romíné pe anul 1957, cu unele 
modificări propuse de comisie.

După o pauză a început dezbate

rea generală asupra proiectului de 
lege pentru aprobarea Bugetului de 
Stat al R.P. Romíné.

In cursul şedinţei de dimineaţă au 
luat cuvîntul deputaţii: FI. Dănă- 
lache, din circumscripţia electorală 
Rahova, oraşul Bucureşti; Gr. Stan- 
ciu din circumscripţia electorală 
Ploeşti, regiunea Ploeşti; C. Ma- 
teescu din circumscripţia electorală 
Cricov, regiunea Ploeşti; Ion Da
laban din circumscripţia electorală 
Topoloveni, regiunea Piteşti; acad. 
prof. dr. Şt. Milcu din circumscrip
ţia electorală Roman, regiunea Ba
cău ; Pavel Ştefan din circumscrip
ţia electorală Răcari, regiunea Bucu
reşti ; Gh. Prodan din circumscripţia 
electorali Miercurea, regiunea Hu
nedoara şi Eroul Muncii Socialiste, 
Vasile Voichiţă, din circumscripţia 
electorală Sînnicolau Mare, regiunea 
Timişoara.

Toţi vorbitorii au aprobat cu hotă
rîre proiectul de Buget, ridicînd 
totodată cu acest prilej probleme 
de mare însemnătate pentru econo
mia naţională. Unii deputaţi au cri
ticat cu tărie risipa care s-a făcut 
în unele locuri cu banul statului, 
prin umflarea personalului, prin 
crearea de verigi intermediare inu
tile, prin formularistică etc.

Cu mult interes au ascultat depu
taţii cuvîntarea plină de vioiciune 
rostită de deputatul Vasile Voichiţă, 
Erou al Muncii Socialiste. Vorbind 
despre necesitatea reducerii preţului 
de cost şi îmbunătăţirii lucrărilor 
la S.M.T., el a propus renunţarea 
la unele posturi inutile în schema 
S.M.T.-urilor, o grijă mai mare pen
tru finisarea maşinilor trimise din 
uzine, un control mai serios asupra 
reparaţiilor făcute la Centrele me
canice.

Cu umor a povestit tov. Voichiţă 
despre un tractor recent reparat de 
Centrul Mecanic A rad: „Acesta era 
un tractor tamponat de tren, strîm- 
bat şi apoi îndreptat. Ei au băgat 
în tractor şuruburile cu ciocanul. 
Cînd tractorul a mers pînă la braz
dă, a început să dea din aripi ca o 
barză".

...Şedinţa de după-amiază s-a des
chis la ora 17, sub preşedinţia tov. 
I. Gh. Maurer, vicepreşedinte al 
Marii Adunări Naţionale.

La începutul şedinţei de după-a
miază Marea Adunare Naţională a 
cinstit solemn memoria miilor de 
ţărani căzuţi în 1907 pentru pămînt 
şi o viaţă mai bună, sub gloanţele 
regimului burghezo-moşieresc.

Deputatul Irimia Pardău a evocat 
în cuvinte emoţionante grelele sufe
rinţe din acea vreme ale ţărănimii 
exploatate sîngeros de un pumn de 
moşieri, avîntul răscoalelor care au 
ridicat la luptă aproape întreg po
porul satelor, sprijinul de care s-au 
bucurat din partea muncitorilor de 
la oraşe, precum şi pactul mons
truos de înăbuşire a răscoalelor 
încheiat de conservatori şi liberali 
chiar sub cupola acestei clădiri, unde 
s-a înstăpînit în zilele noastre defi
nitiv poporul muncitor.

Un minut de reculegere, intr-o at
mosferă plină de emoţie...

Apoi dezbaterile îşi continuă 
cursul.

Au luat cuvîntul deputaţii Mihai 
Beniuc, din circumscripţia electorală 
Huedin, regiunea Cluj ; Vasile Pîrvu, 
din circumscripţia electorală Titu, 
regiunea Bucureşti; Ion Dob re, din 
circumscripţia electorală Boldeşti, 
regiunea Ploeşti; Gh. Rădoi, din cir
cumscripţia electorală Prejmer, re
giunea Stalin ; Csupor Ludovic, din 
circumscripţia electorală Gheorghi- 
eni, Regiunea Autonomă Maghiară; 
Gabriela Bernachi, din circumscrip
ţia electorală Slăveşti, regiunea 
Bucureşti; Igsif Hess, din circum
scripţia electorală Agnita, regiunea 
Stalin, şi Ion Beldean din circum
scripţia electorală Bîrzava, regiunea 
Timişoara.

Deputatul Dumitru Praporgescu, 
în numele comisiei economico-finan
ciare, a supus apoi aprobării Marii 
Adunări Naţionale un proiect de ho
tărîre cu privire la planul de chel
tuieli al Marii Adunări Naţionale pe 
anul 1957. Marea Adunare Naţională 
o aprobat proiectul de hotărîre su
pus votului.

S-a trecut apoi la citirea şi dis
cuţia pe articole a proiectului de 
lege pentru aprobarea Bugetului de 
Stat al R. P. Romíné pe anul 1957. 
cu modificările propuse de comisia 
economico-financiară.

Marea Adunare Naţională a votat 
în unanimitate prin vot secret proiec
tul de lege pentru aprobarea Bugetu
lui de Stat al R. P. Romíné pe anul 
1957.

In continuarea şedinţei, vicepre
şedintele Marii Adunări Naţionale, 
I. Gh. Maurer, a propus în com- 
plectarea ordinei de zi discutarea 
proiectului de lege pentru ratifica
rea decretelor emise de Prezidiul 
Marii Adunări Naţionale al R. P. 
Romíné în perioada dintre sesiuni.

Propunerea a fost aprobată de Ma
rea Adunare Naţională.

Deputatul Avram Bunaciu, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări Na
ţionale, a dat citire proiectului de 
lege supus discuţiei.

Marea Adunare Naţională a apro
bat prin vot secret cu 391 voturi 
pentru şi 1 contra proiectul de lege 
pentru ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări Naţio
nale al R. P. Romíné în perioada 
de la 27 noiembrie 1956 pînă la 16 
martie 1957.

Şedinţa s-a ridicat la ora 21.
In cursul după-amiezii comisia 

administrativă a Marii Adunări Na
ţionale, întrunită sub preşedinţia 
deputatului Gh. Vidraşcu, a conti
nuat discuţia proiectului de lege de 
organizare şi funcţionare a sfaturi
lor populare. Acelaşi proiect de lege 
a fost dezbătut ieri după-amiază şi 
de comisia juridică întrunită sub 
preşedinţia deputatului Traian lo- 
naşcu.

Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naţionale continuă azi 22 martie 
1957 avînd la ordinea de z i : legea 
de organizare şi funcţionare a sfa
turilor populare.

Azi vor fi noi dezbateri vii, crea
toare în marele sfat al ţării.

REPORTER

Muncile agricole să se desfăşoare din plini
P r i m e l e  s u c c e s e

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
N-au trecut nici două săptămîni de la 
plecarea din S.M.T.-Laloşu, regiunea 
Craiova, a primelor brigăzi de tracto
rişti. Atunci pămîntul era încă înghe
ţat. In cîteva zile timpul călduros a 
făcut ca munca să se poată desfăşura 
din plin.

Fiecare tractorist era hotărît să se 
numere printre fruntaşi. Aproape toate 
brigăzile folosesc întreaga capacitate

de lucru a tractoarelor şi maşinilor şi 
obţin rezultate apropiate în întrecere. 
Totuşi brigada de tractorişti condusă 
de Bercea Florentin este acum în frun
te. In numai 10 zile ea a realizat 33% 
din planul pe campania de primăvară.

Deşi nu a putut folosi din primele 
zile toate tractoarele, S.M.T. Laloşu 
a realizat în mai puţin de 15 zile 23 
la sută din planul campaniei agricole 
de primăvară.

Muncă harnică pe ogoare
GIURGIU (red. ziarului „Lupta 

noastră“).— De cîtva timp, pe ogoarele 
raionului Giurgiu muncile agricole de 
primăvară se desfăşoară din plin.

^Gospodăria de stat Giurgiu, gospo
dării colective ca cele din Frăţeşti şi 
Plopşoru, întovărăşirea din satul Băla- 
nu au terminat în întregime însămîn- 
ţarea culturilor din epoca întîia.

Printre comunele fruntaşe se află 
Daia, Onceşti şi Frăţeşti, în care în- 
sămînţările din epoca întîia s-au reali
zat în proporţie de 30—50%.

Pînă acum cîteva zile au fost schim
bate în întregul raion peste 10.000 kg. 
porumb obişnuit cu sămînţă de porumb 
hibrid.

Intr-o pauză dintre şedinţe discută cu mult Interes despre problemele agriculturii patru deputate preşedinte 
de gospodării colective: Maria Şeitan — preşedinta gospodăriei colective „Hristo Botev“ din comuna Jurcani, 
raionul Filimon Sîrbu, regiunea Galaţi; Maria Zidaru — preşedinta gospodăriei colective „Steagul lui Lenin", 
comuna Păuleşti, Baia Mare; Iuliana Simian — preşedinta gospodăriei colective „23 August" din comuna Ozun, 
Regiunea Autonomă Maghiară, şi Dinu Maria — preşedinta gospodăriei colective „Griviţa Roşie“ din comuna Bo- 
lintinul din Vale, regiunea Bucureşti. Foto. M Cioe

TIMPUL NU AŞTEAPTĂ
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — In 

ultimele zile, în regiunea Bacău timpul 
a devenit favorabil muncilor agricole 
de primăvară. Mecanizatorii de la 
S.M.T.-Zeletin s-au străduit să-l folo
sească cît mai bine. Brigada de trac
toare condusă de Constantin Lungu, 
care deserveşte gospodăria colectivă 
Corbiţa, a arat în numai 2 zile 40 ha., 
brigada lui Nicolae Neguţ a arat la în
tovărăşirea din comuna Podul Turcu
lui 30 ha., iar tractoriştii din brigada 
lui Gheorghe Gheorghe au făcut ară
turi pe o suprafaţă de 35 ha. la întovă
răşirile din Blaga şi Frumuşelu.

Şi în raionul Adjud au început mun
cile agricole. In comuna Valea Seacă, 
de pildă, cîţiva ţărani muncitori 
au arat în ultimele zile 20 de ha..

Trebuie spus însă că zilele bune de 
lucru n-au fost folosite din plin în 
toate comunele raionului Adjud. In co
muna Orbeni, de pildă, au fost arate 
şi însămînţate pînă acum doar 4 ha. 
Cu atelajele existente în comună s-ar fi 
putut ara într-o singură zi 43 ha. Si
tuaţii asemănătoare pot fi întîinite şi 
în alte comune din raion.

Timpul este înaintat şi totodată fa
vorabil arăturilor şi însămînţărilor. 
„Nefavorabil" raionului este că în loc 
să facă treabă, atelajele stau, şi acea
sta din cauza slabei îndrumări pe care 
o primesc ţăranii muncitori din partea 
sfaturilor populare comunale, a ingine
rilor şl tehnicienilor agronomi.

I Printre întreprinderile importante ale industriei chimice care se cons- |  
f truiesc în cursul acestui cincinal se numără şi -Uzina de sodă nr. 2 J 
l Govora.
i  In clişeu: Un aspect de pe şantierul noii uzine. (Foto. Agerpres) ?
• ............................... ........_....

Adunarea consacrată deschiderii festive
a Saptâmînii mondiale a tineretului

Joi după-amiază a avut loc la Pala
tul Pionierilor o adunare a tineretului 
din Capitală, consacrată deschiderii 
festive a Săptămînii mondiale a tine
retului. Au participat membri ai C.C. 
al U.T.M., numeroşi tineri muncitori, 
elevi şi studenţi, precum şi tineri de 
peste hotare care studiază în ţara 
noastră.

Cuvîntu] de deschidere a fost rostit 
de tov, D. Bejan, prim secretar al Co
mitetului orăşenesc Bucureşti al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tov. Al. Ko- 
pandi, secretar al C.C. al U.T.M., care 
a vorbit despre importanţa Săptămî
nii mondiale a tineretului.

In continuare, vorbitorul a trecut 
în revistă numeroasele acţiuni iniţiate 
de F.M.T.D. care se află în fruntea 
luptei tineretului progresist de pretu
tindeni, subliniind aportul pe care îl 
aduce la realizarea acestor acţiuni ti
neretul din patria noastră.

Vorbind despre entuziasmul cu care a 
primit tineretul lumii vestea organiză
rii celui de-al VI-lea Festival Mondial 
la Moscova, tov. Al. Kopaindi a sub

liniat că întreaga activitate a tinere
tului nostru în vederea participării la 
acest mare eveniment se desfăşoară 
sub semnul întăririi continue a le
găturilor de prietenie cu tineretul so
vietic şi cu tineretul din ţările de de
mocraţie populară, cu tinerii progre
sişti din lumea întreagă.

Educat în spiritul dragostei faţă de 
patrie, a spus în încheiere vorbitorul, 
tineretul ţării noastre ia parte activă 
la lupta poporului nostru pentru con
tinua consolidare a regimului demo
crat-popular, pentru întărirea păcii în 
întreaga lume.

Participanţii la adunare au trimis o 
telegramă de salut Federaţiei Mon
diale a Tineretului Democrat.

A urmat un spectacol de cîntece şi 
dansuri prezentat de ansamblul artis
tic al Uniunii Tineretului Muncitor.

Adunări asemănătoare au mal avut 
loc la Constanţa, Galaţi, Iaşi şi în alte 
oraşe ale ţării.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării răscoalelor ţărăneşti din 1907

Sesiune de comunicări ştiinţifice 
organizată de Academ ia R. P. Romíné

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 50 de ani de la răs
coalele ţărăneşti din 1907, Academia 
R. P. Romíné organizează o sesiune 
de comunicări ştiinţifice ce se va ţine 
în zilele de 25 şi 26 martie în sala de 
şedinţe a Academiei R. P. Romíné.

Vor prezenta comunicări academi
cienii Traian Săvulescu, Alexandru 
Bîrlădeanu, P. Constantinescu-Iaşi,

Mihail Ralea, Mihail Roller, A. Oţe
tea, Tudor Vianu, precum şi cercetă
tori de la Institutul de istorie al Aca
demiei R. P. Romíné şi Institutul de 
istorie a partidului de pe lîngă C.C. 
al P.M.R.

Comunicările vor fi urmate de dis
cuţii.

(Agerpres)

Operele lui Goethe în limba romînă
Azi se împlinesc 125 de ani de la 

moartea lui Goethe. Operele sale se 
bucură de o largă răspîndire în ţara 
noastră. Editura de Stat pentru Lite
ratură şi Artă a publicat, pînă acum, 
în traducere romînească „Faust", în 
25.000 de exemplare, „Poezie şi ade
văr", volumele I şi Ii, în cîte 20.000 
de exemplare. In colecţia „Mica bi
bliotecă critică“ s-a publicat volumul 
„Despre literatură şi artă". E.S.P.L.A.

a editat în limba germană scrierile 
„Götz von Berlichingen", „Egmont“ 
şi „Eseuri despre literatură".

Anul acesta urmează să apară, tn 
colecţia „Biblioteca pentru toţi*, par
tea I-a din „Faust“, care va fi edi. 
tată şi în limba maghiară.

Editura Ştiinţifică publică, de ase
menea, lucrarea „Goethe şi problemele 
de filozofie" de C. I. Gulian.

Alegerile de asesori populari
Cu multe zile în urmă muncitorii 

întreprinderii „7 Noiembrie“ din Bucu
reşti luaseră cunoştinţă că în ziua de 
20 martie va avea loc în uzină alege
rea de asesori populari pentru Tribu
nalul raional Tudor Vladimirescu.

Sala de festivităţi devenise neîncă
pătoare, se adunaseră din schimbul 
de dimineaţă circa 400 muncitori şi 
muncitoare ; veniseră să chibzuiască 
şi să hotărască asupra acelora care, 
alături de judecătorii de carieră, vor fi

chemaţi să vegheze la stricta respec
tare a legalităţii socialiste.

Intr-o atmosferă de entuziasm au 
fost aleşi cu unanimitate de voturi 14 
asesori populari. Printre ei figurează 
fruntaşii în producţie Holoşpin Gheor- 
ghiţa, ţesătoare, Tudósé Rebeca, fila
toare, lăcătuşul Sîrbu Constantin şi 
alţii.

După alegeri mai mulţi asesori au 
luat cuvîntul angajîndu-se să lupte 
pentru respectarea şi întărirea legali
tăţii populare.

----------- --  ------------------  -

IRIÎHIOlÂLt
PENTRU U N II,

„M U M A “ ...

Călătoria vicepreşe
dintelui S.U.A., Nixon, 
în Africa, cu popasuri 
în coloniile engleze, în 
cursul căreia dl. Nixon 
a lăsat să curgă din el 
mai multe valuri de bu
năvoinţă decît de trans
piraţie, a fost privită 
chiorîş de unele cercuri 
engleze.

Ziarul englez „Ti
mes“ a publicat o co
respondenţă acră-ama- 
ră-strepezită în care i 
se adresa lui „Nixon 
africanul" întrebarea — 
de ce nu vizitează mai 
bine sudul Statelor 
Unite şi nu-şi dovedeşte 
acolo dragostea frăţeas
că faţă de negri.

...Pentru că negrii din 
sudul S.U.A. sínt de- 
acum sclavi americani, 
în timp ce acelora din 
Africa abia li se pregă
teşte „doctrina Eisenho
wer“.

C U M  E SACUL, 
A Ş A -I Ş l PETECUL

In cadrul programului 
„da austeritate“ al gu
vernului englez, t-au 
cheltuit pînă acum pen

tru yachtul regal „Bri- 
tania" 2.550.000 lire. 
Ziarul „Daily Mirror" a- 
rată că în decurs de 5 
ani aceste cheltuieli se 
vor ridica la fabuloasa 
sumă de aproape 5 mi
lioane de lire sterline. 
Ziarul critică cu înver
şunare această risipă.

Şi ştiţi de ce?
Pentru că fondurile 

nu sínt folosite mai 
bine pentru vasele de 
război.

Cum e guvernul, aşa-i 
şi opoziţia.

IM PRUDENŢĂ

Sociologul american 
Sorokin afirmă că peste 
maximum 20 de ani cri
minalii vor renunţa la 
cuţit şi revolver în fa
voarea armelor atomice. 
El cere de pe acum po
liţiei să prevadă măsu
rile pentru combaterea 
criminalităţii atomice.

Cam imprudentă reco
mandare I Oare puţine 
persoane oficiale din 
S.U.A. pot fi vizate ?

CIVILIZAŢIE

In «fîrşit, după secole 
de înrobire colonialistă, 
Anglia a luat o măsură 
hotărîtă pentru a intro

duce într-adevăr civili
zaţia modernă în colo
niile sale.

...Astfel în Malaya, 
trupele britanice vor fi 
echipate cu armament a- 
tomic ultramodern.

DE-ALE M ODEI

Aviaţia americană a în
fiinţat un nou post: coor
donator al modei. Sarci
na „coordonatorului“ va 
fi aceea de a ţine la cu
rent personalul american 
de la bazele S.Uci. d:n 
străinătate asupra ulti
melor noutăţi ale modei.

Ar putea să le dea sfa
turi cum trebuie îmbră
cate vestmintele care 
poartă — într-o anumită 
parte a corpului — ins
cripţia „Go home /“

OMISIUNE
Deschizînd dezbateri

le în Camera Comunelor 
asupra Orientului mijlo
ciu, dl. Selwyn Lloyd a 
ţinut să declare — vizînd 
desigur Egiptul — că 
„potrivit legilor, nici o 
ţară nu trebuie să-şi 
exercite suveranitatea a- 
supra teritoriului Gaza“.

D. Selwyn Lloyd a 
omis să precizeze că se 
referă Ia legile colonia
lismului.

PROLETARI DIN TOATĂ ŢĂRILE, UNIŢI-VA !

b r  Organ al Comitetului Central al P.M.R.
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SESI UNEA MARI I  ADUNĂRI  N A Ţ I O N A L E
Dezbaterile pe marginea Declaraţiei asupra politicii interne

şi externe a Republicii Populare Romíné
Cuvîntul deputatului Ion Moldoveanu,

Bucureşti
După ce şi-a exprimai deplina ade

ziune fată de declaraţia guvernului 
R. P Romîne, vorbitorul a subliniat 
însemnătatea acţiunii de îmbunătăţire 
a sistemului de salarizare pe baza 
hotărîrilor adoptate de Plenara C. C. 
al P.M.R.

Noul sistem de salarizare — a spus 
vorbitorul — ne va cointeresa mai mult 
în ridicarea calificării şi în folosirea 
celor mai bune metode pentru organi
zarea muncii şi depăşirea normelor de 
producţie In prezent, în uzina noastră 
se studiază măsurile ce trebuie luate 
pentru a se putea frece la experimen
tarea noului sistem de normare mai 
ştiinţifică a muncii. Normele actuale 
sînt depăşite cu uşurinţă în uzina 
noastră, procentul mediu de depăşirea 
normelor fiind de 132 la sută, ceea ce 
dovedeşte că normele actuale nu sînt 
reale.

Noi ne străduim să facem ca mă
surile luate pentru îmbunătăţirea sis
temului de salarizare — a spus în 
continuare vorbitorul — să însemne şi 
îmbunătăţirea activităţii întreprinderii 
noastre, astfel încît, pe de o parte, să 
dăm produse mai multe, mai bune şi 
mai ieftine, iar pe de altă parte să 
crească salariile muncitorilor. In 
consfătuirile de producţie care au avut 
loc pe secţii şi pe uzină, tovarăşii mej 
de muncă şi-au exprimat hotărîrea să 
depună toate eforturile pentru obţine
rea de noi succese, prin intensificarea 
întrecerii socialiste Primele rezultate 
se reflectă în faptul că planul de 
producţie pe lunile ianuarie şi februa
rie a fost depăşit cu peste 20 la sută.

Trebuîe să mai luptăm încă pentru 
reducerea rebuturilor, pentru îmbunătă
ţirea calităţii produselor noastre.

Măsurile luate pentru îmbunătăţirea 
sistemului de salarizare fac parte din- 
tr-un şir întreg de măsuri luate de 
partid şi guvern pentru ridicarea

nivelului de trai al oamenilor muncii. 
Noi simţim cu adevărat că regimul de
mocrat-popular este regimul nostru, al 
muncitorilor, al tuturor oamenilor 
muncii.

Propaganda imperialistă pretinde că 
toţi muncitorii din ţările capitaliste ar 
trăi în condiţii cum nu se poate mai 
bune. Noi ştim însă prea bine ce în
seamnă „raiul“ capitalist pentru mun
citori. Noi ştim că sînt milioane de 
muncitori care nu au asigurat dreptul 
la muncă şi sînt pradă şomajului, că 
intensificarea maximă a muncii face 
ca muncitorii la patruzeci de ani să 
fie incapabili de a munci, că salariile 
reale ale muncitorilor scad datorită 
creşterii preţurilor produselor de con
sum, a impozitelor etc.

Dacă pentru muncitorii din ţările 
capitaliste toate acestea şi multe alte 
necazuri reprezintă prezentul, viaţa 
lor de azi, pentru noi acestea înseam
nă trecutul, care nu' se va mai întoar
ce niciodată.

Nu vreau să spun prin aceasta că 
la noi nu mai există încă greutăţi şi 
lipsuri. Mai avem încă multe de făcut 
pentru a ne asigura un trai îmbelşu
gat. Dar noi nu uităm de unde am 
plecat şl nu putem să nu simţim cum 
an de an viaţa noastră devine mai 
bună prin munca noastră, a tuturor. 
Tocmai aceasta ne dă încrederea că. 
sub conducerea partidului, vom reuşi 
să ne făurim o viaţă din ce în ce mai 
bună pentru noi şi familiile noastre. 
Pentru această viaţă au luptat întot
deauna muncitorii cei mai înaintaţi 
din ţara noastră, printre care şi mun
citorii din întreprinderea noastră. în
treprinderea „Timpuri Noi“, fostă „Le- 
maître“, are o bogată tradiţie revolu
ţionară. Noi, muncitorii tineri, ne 
mîndrim cu această tradiţie şi vrem 
s-o ducem mai departe, să fim mereu 
în primele rînduri ale luptătorilor pen
tru construirea socialismului.

Cuvîntul deputatului Teodor Iordăchescu,
regiunea Bucureşti

Declaraţia guvernului, expusă de 
preşedintele Consiliului de Miniştri, 
este în fond continuarea programelor 
de pînă acum ale guvernelor noastre, 
continuare în vederea consolidării îm 
făptuirilor socialiste, în vederea unor 
noi realizări pe drumul socialismului 
şi a ridicării bunei stări a poporului 
patriei noastre.

Această continuitate de guvernare 
este cea mai sigură garanţie a solidi
tăţii înfăptuirilor socialiste. Numai a- 
semenea continuitate creează condi- 
ţiunile necesare grandioaselor lu
crări, pe care civilizaţia socialistă le 
cere popoarelor.

Caracteristica guvernărilor capita
liste, a aşa-ziselor democraţii bur
gheze, este tocmai contrară: schimba
rea cît mai deasă a guvernelor spre 
a se putea înfrupta din marile foloase 
ale unei guvernări burgheze, cît mai 
mulţi politicieni, cît mai mulţi patroni, 
cit mai multi bancheri cu numeroasele 
clici caie-i înconjoară.

Sub trecutul de tristă amintire al 
regimului burghezo-moşieresc partide
le erau grăbite ca, în cele cîteva luni 
de putere, să stoarcă în aşa fel buge
tul ţării pentru ca „partizanii“ să aibă 
ce mînca în amarii ani ai opoziţiei.

De aci moştenirea grea ce am gă- 
sit-o după acel regim, moştenire care 
ne-a fost o mare piedică în constru
irea mai rapidă a statului socialist.

Mulţumită la început P.C.R şi în 
urmă P.M.R, mulţumită marelui aju
tor multilateral al puternicii noastre 
surori, Uniunea Sovietică, graţie efor
turilor oamenilor muncii din ţara noas- 
tră. guvernele regimului de democra
ţie populară au putut rezolva proble
mele de bază ale unui stat complect 
nou, într-un timp record şi au dat Re
publicii Populare Romîne armătura 
moral-politică de neînfrînt, care este 
unitatea deplină între partid, guvern 
şi popor.

Această armătură ne-a susţinut pu
ternic în lupta cu greutăţile -şi de 
dînsa se vor fringe şi duşmanii noş
tri, atît cei interni cît şi cei externi, 
şi alte piedici şi greutăţi care se vor 
mai ivi în calea noastră spre socia
lism, spre comunism.

Programul conţinut în Declaraţia 
guvernului prezintă o serie de pro
bleme şi masuri, cărora noi, deputaţii, 
trebuie să le dăm tot sprijinul, să le 
lămurim convingător în fata alegăto
rilor

Vorbitorul a subliniat în continuare 
importanţa sporirii productivităţii 
muncii, a consolidării sectorului so
cialist din agricultură, arătlnd că de 
acestea depinde în mare măsură ridi
ca rea nivelului de tr^i al maselor.

Oprindu-se asupra problemei sfaturi
lor populare, vorbitorul a subliniat că 
noua organizate a sfaturilor va chema 
la viaţă elemente noi de la oraşe şi de 
la sate, capabile de o gospodărire su
perioară.

In legătură cu măsurile de simplifi
care şi raţionalizare a aparatului de 
stat, începînd chiar cu guvernul, vor
bitorul ? arătat că trebuie păstrat 
neştirbit principiul proporţiei juste în
tre fondul de salarii din sectorul pro
ductiv şi sectorul neproductiv, deoarece

călcarea acestui principiu dă naştere la 
efecte negative pe care nu este permis 
să le trecem cu vederea In continuare 
vorbitorul s-a ocupat de unele proble
me internaţionale.

Cercurile imperialiste încearcă să 
arunce agresivitatea lor în spatele 
statelor socialiste şi în special asupra 
Uniunii Sovietice, care tocmai dimpo
trivă a propus şi propune coexistenţa 
şi întrecerea paşnică între state de 
structură social-politică deosebită.

Imperialiştii au adoptat politica ca
lului troian, adică încearcă să dizloce 
statele socialiste din interior.

Cu nuanţe diferite, încercarea acea
sta a fost făcută în ultimii ani în 
R D. Germană, în Polonia şi acum în 
urmă în Ungaria, unde de altfel im
perialiştii şi-au demascat complect in
tenţiile.

Dar şi politica aceasta a calului tro
ian a dat faliment, întîi pentru că 
muncitorii şi ţăranii unguri conştienţi 
s-au dezmeticit la timp din confuzia 
din primul moment văzînd încotro sînt 
împinşi de contrarevoluţionari, şi apoi 
pentru că toate ţările socialiste au să
rit în ajutorul surorii lor. Lagărul so
cialist a răspuns prompt la străvechea 
chemare a lui Marx şi Engels : „Pro
letari din toate ţările, uniţi-vă I“.

Dar să nu credem că duşmanul a 
dezarmat. Prea mari sînt interesele lui 
în joc şi prea înverşunat a devenit 
văzîndu-şi încercările de pînă acum 
eşuate, ca să nu mai încerce altele.

Din acest punct de vedere, principiul 
internaţionalismului proletar devine 
pentru politica republicii noastre o 
chestiune de existenţă, iar pentru noi, 
deputaţii, aplicarea acestui principiu 
este o sarcină de aceeaşi importanţă 
ca însăşi construirea socialismului. 
Noi deputaţii trebuie să ţinem perma
nent trează vigilenţa alegătorilor, vi
gilenţa maselor faţă de uneltirile duş
manului şi să-i dăm riposta cuvenită 
la orice încercare, aşa cum arată De
claraţia guvernamentală

In privinţa relaţiilor internaţionale 
ale ţării noastre nu putem fi decît 
mulţumiţi de legăturile economice me
reu sporite şi în general de contactele 
politice şi diplomatice cu diferite sta
te, contacte despre care Declaraţia 
guvernamentală arată că vor continua 
şi se vor consolida pe baza avantajului 
reciproc, a respectării independentei 
şi neamestecului în treburile interne. In 
aceeaşi ordine de idei trebuie să salu
tăm atitudinea fermă a guvernului în 
problemele internaţionale cele mai acu
te ca problema securităţii colective, 
dezarmarea şi destinderea încordării 
internationale, întărirea securităţii sta
telor socialiste, unite prin tratatul de 
apărare de la Varşovia, lupta neobosită 
pentru pace.

Datoria fiecărui deputat este de a 
depune personal toate eforturile şi de 
a îndemna masele de alegători şi în
treg poporul să nu precupeţească nici 
un efort cerut de guvern pentru conso
lidarea regimului de democraţie popu
lară, pentru construirea socialismului, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului, pentru pace.

Aprob din toată inima bogata şi con- 
vingătoarea Declaraţie a guvernului.

Cuvîntul deputatului Pop Iosif, 
regiunea Oradea

Ascultînd Declaraţia guvernului pa
triei noastre scumpe care priveşte des
făşurarea vieţii noastre obşteşti, ca 
deputat al Marii Adunări Naţionale 
vin în faţa dv. să spun şi eu cuvîntul 
ca slujitor al bisericii romano-cato- 
lice.

In tara noastră viata se desfăşoară 
într-un ritm nou, principiile după 
care se călăuzeşte viaţa obştească 
sînt înalte şi profund omeneşti Intre 
acestea este şi cauza servirii păcii 
Noi îndeplinim o datorie poruncită de 
conştiinţă slujind această cauză a pă-

martie noul Regulament al Marii 
Adunări Naţionale care ne dă dreptul 
la interpelări, căci vom putea astfel 
avea ocaziunea de a ne spune cu
vîntul pentru îndreptarea unor even
tuale lipsuri inerente acţiunilor ome
neşti. A recunoaşte greşelile este o 
virtute, a le îndrepta o datorie. Noi 
în bisericile noastre, unde propovă- 
duim liber credinţa noastră cu toate 
dogmele şi preceptele sale morale, 
ne vom ruga totdeauna atît pentru 
binele patriei, cît şi pentru pace. 
Aceasta este datoria noastră sfintă, 
dar şi cu fapta vom fi alături puru
rea de conducătorii patriei noastre 
pentru asigurarea siguranţei statului.

In continuare, vorbitorul a declarat: 
fiii acestei patrii binecuvîntate putem 
fi în diferite tabere ideologice, dar

în iubirea de tară, în iubirea de popor, 
am fost, sîntem şi vom fi pururea 
împreună.

Vom pune deci umăr lîngă umăr pen
tru realizarea măreţelor planuri anun
ţate de domnul prim-mînistru Chivu 
Stoica Conducătorii patriei noastre 
— nu vreau să le fac complimente — 
însă după ce am avut onoarea să-i 
cunosc simt că trebuie să mărturisesc 
că ei sînt bărbaţi cu mare bună
voinţă. înţelegători şi iubitori de oa
meni, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
sperăm că dorinţele noastre jusie vor 
fi satisfăcute.

Speranţele cetăţenilor care ne-au 
trimis aci sînt că aceşti conducători, 
aleşi de Marea Adunare Naţională, 
vor asigura patriei noastre un strălu
cit viitor. Aşa să fie.

Cuvîntul deputatului Ion Barna, 
regiunea Hunedoara

Cărbunele din Valea Jiului reprezin
tă pîinea industriei noastre în plină 
dezvoltare De aceea, grija partidului şi 
guvernului a fost şi este îndreptată 
spre dezvoltarea continuă a acestei 
ramuri deosebit de importante pentru 
economia naţională.

Sub regimul burghezo-moşieresc, 
minerii lucrau în condiţiuni neome
neşti ; protecţia muncii şi grija faţă 
de nevoile minerilor nu intrau în preo
cuparea claselor stăpînitoare. Adese
ori muncitorii se trezeau cu minele 
închise de patroni şi rămîneau pe dru
muri, fără posibilitatea de a-şi cîştiga 
existenta pentru ei şi familiile lor.

Alta este situaţia în Valea Jiului 
după instaurarea regimului democrat- 
popular.‘Minele noastre au fost înzes
trate cu utilaje noi, multe dintre a- 
ceste utilaje tűnd produse de indus
tria noastra nouă.

Nu pot să nu subliniez ajutorul fră
ţesc acordat ţării noastre de către 
Uniunea Sovietică pentru dezvoltarea 
industriei miniere. In minele din Valea 
Jiului se lucrează cu maşini electrice 
pentru încărcat, perforatoare electrice, 
haveze, maşini de extracţie şi alte ma
şini de înaltă productivitate primite 
din Uniunea Sovietică.

Vorbind despre faptul că în anii re 
gimului democrat-popular producţia de 
cărbune a crescut de 2 ori în compa
raţie cu anul 1938, deputatul Ion Bar
na a arătat că totuşi, în raport cu noi
le condiţii tehnice existente în exploa
tările carbonifere, nivelul producţiei 
nu este încă satisfăcător.

Utilajul cu care au fost înzestrate 
minele noastre nu este din plin folosit. 
Din această cauză, mina Aninoasa, de 
pildă, nu şi-a realizat sarcina de plan.

La alte mine cum este Lupeni, utila
jele se defectează foarte des din cau
za slabei calificări a celor care le 
mînuiesc. Ca un fenomen general în 
Valea Jiului, care aduce daune serioase 
economiei nationale, este fluctuaţia 
braţelor de muncă. Acest lucru duce 
la scăderea producţiei şi a productivi
tăţii, la creşterea preţului de cost al 
cărbunelui.

Pentru acest lucru o mare vină au 
Ministerul Minelor şi Direcţia gene
rală a Combinatului carbonifer Valea 
Jiului care nu au luat măsurile pentru 
asigurarea stabilităţii muncitorilor din 
Valea Jiului, pentru ridicarea califică
rii profesionale a minerilor şi aprovi
zionarea minelor cu diferite materiale 
necesare.

Vorbitorul a amintit apoi din nou 
despre realizările din Valea Jiului, care 
au transformat-o dintr-o vale a plîn- 
gerii, cum îi spuneau minerii în tre
cut, într-o regiune înfloritoare. Pe 
harta Văii Jiului a apărut noul oraş 
Uricani, la Lonea, Petrila, Petroşani, 
Vulcan şi Lupeni au fost construite 
noi cartiere muncitoreşti. Mii de mi
neri s-au mutat în case noi.

In Valea Jiului s-au construit clu
buri, cinematografe, şcoli, a luat fiinţă 
un teatru de stat, s-au înfiinţat can
tine şi restaurante pentru mineri, s-a 
îmbunătăţit în mod simţitor aprovizio

narea muncitorilor prin magazinele de 
stat. In casele minerilor din Valea 
Jiului a pătruns lumina electrică, ra- 
dio-ul, radioficarea. Toate acestea se 
datoresc grijii părinteşti pe care o 
poartă regimul nostru democrat-popu
lar oamenilor muncii. Noi ne mîndrim 
cu rezultatele obţinute. Ele nu pot 
fi tăgăduite de nimeni, dar aceasta nu 
înseamnă că toate problemele au fost 
rezolvate.

In Valea Jiului se simte încă lipsa 
de locuinţe pentru muncitorii mineri, 
fapt ce influenţează asupra stabilităţii 
muncitorilor. Preţul de cost al cons
trucţiilor de locuinţe este ridicat, iar 
productivitatea muncii în acest sector 
este scăzută. Adeseori locuinţele nu 
pot fi date în folosinţă din lipsa de di
ferite materiale şi instalaţii.

In minele noastre sînt încă multe 
rezerve interne nefolosi'.e. în primul 
rînd trebuie să trecem la folosirea tu
turor maşinilor şi instalaţiilor cu care 
sînt înzestrate minele noastre. Pe in
ginerii şi tehnicienii cu pregătire de 
specialitate să-i scoatem din birouri 
şi să-i repartizăm la sectoarele pro
ductive în mine.

Conducerea ministerului nostru să 
concentreze mai puţini ingineri şi teh
nicieni la centru, să-i trimită în sec
toarele hotărîtoare ale producţiei

La noi, consfătuirile de producţie 
nu asigură încă în toate întreprinde
rile şi minele participarea colectivă a 
muncitorilor la conducerea întreprin
derilor. Multe propuneri făcute de că
tre muncitori pentru îmbunătăţirea 
procesului de producţie erau înecate în 
hîrtii şi formalităţi.

Considerăm anormală situaţia în 
care se găsesc unele mine ale noas
tre, cînd alături de mineri fruntaşi 
care obţin serioase depăşiri de pro
ducţie, lucrează mineri care abia în
deplinesc norma sau chiar lucrează sub 
plan. Noi ne vom strădui ca pe baza 
experienţei dobîndite în acesl an să 
extindem iniţiativele fruntaşilor în 
producţie, să obţinem îndeplinirea pla
nului la toate minele

Aş vrea în cîteva cuvinte să mă re
fer la o problemă care are o mare im
portanţă pentru noi. Este vorba de e- 
ducaţia copiilor şi a tineretului. în 
şcoli, în organizaţii de pionieri, în or
ganizaţii de tineret şi în unele ma
nuale şcolare şi în alte cărţi nu se 
cultivă dragostea pentru meseria de 
miner şi alte ramuri ale industriei. 
In această privinţă Ministerul Tnvă- 
tămîntului şi Culturii trebuie să ia 
măsurile cuvenite.

Tovarăşi, minerii din Valea Jiului 
care constituie un detaşament impor
tant al clasei muncitoare sînt ală
turi de partid şi guvern şi vor munci 
cu şi mai multă însufleţire pentru în
făptuirea politicii statului nostru de
mocrat-popular, pentru a da patriei 
mai mult cărbune Declaraţia guvernu
lui constituie pentru noi un program 
de muncă şi de luptă pentru noi suc
cese pe drumul ridicării continue a 
nivelului de trai material şi cultu
ral al poporului nostru muncitor..

Cuvîntul deputatei Elena Livezeanu, 
regiunea Bucureşti

cii care este cauza vieţii, a luminii, a 
progresului Măreţele planuri ale gu
vernului pentru ridicarea nivelului de 
trai al cetăţenilor ţării sîm strîns 
legate de această cauză a păcii. De 
aceea noi, care voim ca scumpii noş
tri credincioşi să fie cetăţeni sănătoşi 
şi sufleteşte şi trupeşte, ne vom da 
toată silinţa pentru slujirea acestei 
cauze şi, ca preot al bisericii romano- 
catolice, sînt bucuros că pot contribui 
şi eu la asigurarea bunei stări a po
porului.

Cu mare satisfacţie am votat la 18

Declaraţia guvernului prezentată 
de tovarăşul Chivu Stoica, preşedin
tele Consiliului de Miniştri, este un 
vast program de înfăptuiri care vor 
ridica pe o treaptă mai înaltă econo
mia tării noastre, cultura ei, condi
ţiile de viată ale întregului popor. 
Marile realizări obţinute în anii pu
terii populare, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romín, sínt o che
zăşie că oamenii muncii din patria 
noastră vor transpune în viată cu 
toată însufleţirea acest program, 
propriul lor program de făurire a bu
nei stări şi de apărare a păcii.

Ascultînd Declaraţia guvernului, nu 
pot să nu-mi exprim bucuria pentru 
grija necontenită arătată de către 
stat femeii muncitoare din patria 
noastră, familiei, mamei şi copiilor.

Intr-adevăr, marile transformări 
revoluţionare petrecute în viaţa po
porului nostru în anii regimului de
mocrat-popular au aşezat pe temelii 
noi şi viaţa femeii Regimul nostru 
democrat-populai a înlăturat pentru 
totdeauna legile burgheze care înjo
seau femeia, a acordat femeilor drep
turi egale cu ale bărbaţilor, le-a des
chis drum larg spre muncă şi viată 
liberă, le-a creat condiţii prielnice 
pentru îndeplinirea nobilei meniri de 
mamă Ce poate confirma acest lucru 
mai grăitor decît însăşi prezenta în a- 
ceastă sală, ca deputaţi ai Marii A- 
dunări Naţionale, a unui număr atît 
dfc însemnat de femei ? Multe dintre 
acestea în regimul de exploatare 
burghezo-moşierească, robeau la pa
troni sau pe moşia boierului, umilite 
şi desconsiderate

Noi sîntem pătrunse de mîndrie şi 
de simt de răspundere pentru faptul 
că puterea populară ne-a chemat să 
ne spunem cuvîntul ca cetăţeni liberi 
cu drepturi depline, alături de băr
baţi, în marile probleme politice ale 
statului nostru.

prinderi şi conducători de instituţii 
care nu apreciază priceperea şi apor
tul pe care femeile îl pot aduce la 
îmbunătăţirea procesului de produc
ţie, la realizarea de economii etc 
In industria uşoară, în domeniul sa
nitar, în comerţ şi cooperaţie unde 
lucrează un mare număr de femei nu 
se manifestă destul curaj în promo 
varea femeilor în funcţii de răspun
dere, potrivit cu pregătirea lor pro 
fesională şi cu nivelul lor politic Mai 
dăinuie încă atitudinea de dispreţ 
faţă de femet, rămăşiţă a mentali
tăţii vechi.

Este necesar să fie încurajată de 
asemenea munca femeilor în gospo
dăriile agricole colective şi în întovără
şirile agricole şi să fie promovate 
mai multe femei în funcţii de condu
cere.

In cei 8 ani de activitate a sfatu 
rilor populare, femeile deputate au 
adus o contribuţie însemnată la gos
podărirea oraşelor şi satelor noas
tre. Acum, cînd Marea Adunare Na 
ţională ia hotărîri importante cu pri
vire la lărgirea atribuţiunilor sfaturilor 
populare, femeile vor avea posibilita 
tea să participe în măsură sporită la 
rezolvarea problemelor gospodăreşti 
locale, la înfrumuseţarea oraşelor şi 
satelor noastre. Sfaturile populare tre
buie să stimuleze iniţiativa creatoare a 
femeilor şi să folosească din plin a- 
ceastă mare forţă obştească.

Duşmanii vieţii noastre noi, cercu 
rile imperialiste, calomniază regimul 
nostru democrat popular încercînd 
să demonstreze că la noi cică n-ar e- 
xista democraţie ca la ei. Dar întreb: 
de ce în multe ţări capitaliste care se 
pretind democratice, femeile sînt lip

site de dreptul la vot şi alte drepturi 
democratice, de ce nu au salariul egal 
la muncă egală ?

Este ştiut că în timp ce în ţările 
socialiste viaţa femeii devine din zi 
în zi mai bună, milioane de femei 
din ţările capitaliste şi coloniale se 
zbat în cruntă mizerie Este zgudui 
tor faptul că în statul Kenya, 75 la 
sută din copii mor înainte de a îm 
plini vîrsta de 2 ani, că astăzi o ma 
mă este nevoită să şi vîndă copii, 
pentru a cumpăra medicamente cu 
care să salveze viaţa altui copil al 
ei — aşa cum s-a întîmplat în oraşul 
Riwerhead din S.U A

In lupta încordată dintre forţelv 
care apără pacea şi forţele imperia
liste agresive care vor să reaprindă 
focul unui nou război — a spus vor 
bitoarea — femeile sînt alături de 
cei care apără viaţa şi liniştea că
minelor lor

Femeile din ţara noastră, dîrze 
luptătoare pentru pace, susţin din 
toată inima politica externă de pace 
a statului nostru democrat-popular 
care a fost reafirmată în Declaraţia 
guvernului Ele susţin cu toată hotărî, 
rea propunerile ţărilor socialiste pen 
tru dezarmare, pentru interzicerea ar
melor atomice, realizarea securităţii 
colective, pentru coexistenţa paşnică.

In numele femeilor din circum 
scripţia electorală în care am fost 
aleasă, în numele Comitetului Femei
lor Democrate din R.P Romînă care 
reprezintă mişcarea de femei din ţa
ra noastră, exprim deplina adeziune 
a femeilor la Declaraţia guvernului 
şi asigurarea că vom munci neobo
sit pentru traducerea ei în viaţă.

Cuvîntul deputatului Petru Lup, 
regiunea Hunedoara

Femeile au participat la lupta po
porului nostru pentru libertate şi in
dependenţă, pentru instaurarea re
gimului democrat-popular Ele şi-au 
adus aportul la progresele realizate 
în lichidarea . înapoierii economice 
a ţării, la reorganizarea pe baze 
socialiste şi dezvoltarea vieţii noa
stre economice şi social-cplturale. 
Ca muncitoare, maistre, ingineri, 
medici, învăţătoare, profesoare şi 
creatoare talentate în domeniul cer
cetărilor ştiinţifice, al artei şi literatu
rii, femeile îndeplinesc astăzi un rol 
important.

In continuare, vorbitoarea a rele
vat perspectivele largi ce se deschid 
dezvoltării mai departe a instituţiilor 
sanitare, de ocrotire a mamei şi co 
pilului, învăţămîntului şi educaţiei 
copiilor — aşa cum reiese din Decla- 
raţia guvernului.

Măsurile luate anul trecut de par 
tid şi guvern pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a oamenilor mun 
cii, hotărîrile plenarei din decembrie 
1956 a C.C. al P.M.R., menite să 
ducă la dezvoltarea economiei naţio 
nale şi ridicarea nivelului de trai 
material şi cultural al poporului — a 
subliniat apoi vorbitoarea — au fost 
primite cu deosebită bucurie şi încre 
dere de către femeile din patria 
noastră Ele răspund cu tot elanul la 
chemarea partidului şi guvernului de 
a munci mai bine în industrie, de a 
ridica producţia şi productivitatea 
muncii, a reduce preţul de cost, a 
face economii şi a îmbunătăţi caii 
tatea produselor, înţelegînd că nu 
mai astfel îşi pot îmbunătăţi viaţa 
lor şi a copiilor lor

Dar pentru aceasta trebuie respec 
tată întocmai legislaţia muncii care 
ocroteşte şi uşurează viaţa şi munca 
femeii, trebuie acordată toată atenţia 
rezolvării problemelor specifice fe
meilor. Mai sînt directori de Intre-

Am ascultat cuvîntul tovarăşului 
preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
care a vorbit în numele guvernului.

Noi, ţăranii muncitori, vom spri
jini din toate puterile guvernul fiindcă 
avem încredere că el va înfăptui ceea 
ce a arătat în Declaraţia făcută Avem 
încredere pentru că guvernul nostru 
este guvernul întregului popor munci 
tor, ales de deputaţii pe care poporul 
i-a trimis în Marea Adunare Naţio
nală.

Eu sînt ţăran muncitor din Munţii 
Apuseni, sînt urmaş al ţăranilor 
care s-au răsculat împotriva asuprito
rilor sub conducerea lui Horia, Cloşca 
şi Crişan

Ţăranii muncitori din Ţara Moţilor 
n-au dus viaţă de om în trecut, căci 
au fost ţinuţi în sărăcie şi robie de 
către moşieri şi burghezie La noi n-a 
fost nici şcoală, nici cultură, nici 
hrană Toată ţara era împînzită de ţă
ranii moţi de la munte care cerşeau o 
bucată de pîine.

La noi pămîntu! este sărac, dar sub 
pămînt sînt multe bogăţii. Din a- 
ceasta bogăţie însă nu se înfrupta po
porul muncitor, ci jefuitorii Oamenii 
oropsiţi au şi scos în trecut un cîntec 
că munţii noştri aur poartă, noi cer
şim din poartă-n poartă.

Sănătatea moţilor era în grija ba
belor. Eram buni doar spre a fi tîrîţi 
în războaie pentru a spori bogăţiile 
asupritorilor

Strămoşii noştri au luptat pentru o 
viaţă mai bună. Dar moşierii şi capi
taliştii i-au ucis şi i-au băgat în în
chisori Luptătorii pentru o viaţă mai 
bună a poporului n-au putut fi în- 
frînţi. Burghezia şi moşierimea au fost 
răsturnate prin lupta unită a clasei 
muncitoare şi ţărănimii muncitoare.

Astăzi, ţărănimea muncitoare se bu
cură de toate drepturile. Au dispărut 
moşierii şi proprietarii de păduri. O 
parte din ţăranii moţi sînt azi munci
tori la diferite lucrări începute în mun
ţii noştri pentru punerea în valoare 
a bogăţiilor de sub pămînt. Alţi moţi 
cresc vite şi lucrează pămîntul, acum 
al lor.

In fiecare sat este şcoală de 4 ani 
iar în comune şcoli de 7 ani Copiii 
ţăranilor muncitori au posibilitatea de 
a învăţa şi la şcoli mai înalte căci pri
mesc burse de la stat. Din fii de ţă

rani şi muncitori ies azi oameni cu mul
tă carte: profesori, medici, ingineri, 
judecători, ofiţeri. Acest lucru nu s-a 
pomenit niciodată la noi în trecut, pe 
vremea stăpînirii burgheziei In satele 
noastre au apărut dispensare, case de 
naşteri, grădiniţe de copii. Aproape în 
fiecare sat este cămin cultural cu echi
pă artistică şi bibliotecă. In fiecare sat 
se află magazine ale cooperaţiei cu 
mărfuri ieftine de tot felul

Cunoscuta poveste cu calul moţului 
veşnic pe drum a rămas doar o amin
tire, odată cii fabricarea în ţară a ca 
mioanelor care aduc tot ce are nevoie 
poporul muncitor de la munte. Pînă şi 
la transportul lemnelor de la pădure 
sînt folosite tot mai multe maşini.

Ţăranii muncitori din Brad au primit 
cu mare bucurie hotărîrile Plenarei Co
mitetului Central al partidului din de
cembrie 1956, Ei încheie contracte să 
vîndă statului animale şi produse ani
male

Eu am vorbit mult despre realizările 
de la noi, pentru că ele au schimbat 
în totul viaţa moţilor Dar nu trebuie 
să se creadă că totul este făcut şi că 
de acum trebuie doar să stăm să ne 
lăudăm Pe unde am umblat şi am 
stat de vorbă cu alegătorii — peste 
tot oamenii noştri au cerut electrifica
re şi radio Acesta este semn bun: 
poporul se ridică spre civilizaţie şi cul
tură Ţăranii au acum ce mînca şi ce 
îmbrăca, aşa că cer lumină electrică 
şi radio. De asemenea, alegătorii au 
propus să se facă sondarea unor tere
nuri din munte unde s-ar putea găsi 
minereuri.

O problemă pe care trebuie s-o rezol
ve Ministerul Agriculturii şi Silvicul
turii este aceea a păşunilor. S-a făcut 
o greşeală prin împădurirea unor pă
şuni şi conducerea ocolului silvic de la 
noi nu înţelege acest lucru.

Noi avem tncă multe lucruri de fă
cut şi vom reuşi să le facem pentru 
că puterea este în mîinile poporului 
muncitor Clasa muncitoare a ajutat 
ţărănimii să-şi împlinească visul de 
veacuri pentru care au hrptat şi murit 
strămoşii noştri.

Guvernul nostru este o întruchipare 
a alianţei dintre muncitori şi ţărani. 
Această alianţă a creat regimul nos
tru democrat-popular Care a înfăptuit 
visurile de libertate, dreptate şi viaţă 
mai bună ale strămoşilor noştri.

Cuvîntul deputatului Mihail Ralea,
regiunea laşi

Tovarăşul Chivu Stoica, preşedin
tele Consiliului de Miniştri, în cuprin
zătorul şi adîncul său discurs de ieri, 
ne-a trasat tabloul strălucit al ţării 
noastre modernizate, după un deceniu 
de la proclamarea republicii.

Noi măsuri sînt în curs de aplicare 
pentru o perfecţionare încă mai amplă 
a muncii noastre.

Sîntem partizani neclintiţi ai centra
lismului democratic, şi aceasta presu
pune, odată cu necesitatea conducerii 
centralizate dezvoltarea răspunderii şi 
iniţiativei unităţilor subordonate. De 
aceea, guvernul nostru a găsit justi
ficat să întărească competenţa minis
terelor şi sfaturilor populare. Astăzi 
cînd cadrele noastre şi-au sporit ex
perienţa putem să 'ăsăm în seama lor 
o mulţime de sarcini: Astfel de măsuri 
constituie un certificat de maturizare, 
de pricepere şi de destoinicie a cadre
lor formate şi educate în condiţiile pu 
terii populare.

Salutăm deci măsurile administrati
ve anunţate în Declaraţia guvernamen 
tală. Să-mi fie îngăduit a mă ocupa 
doar de două sectoare : cel cultural şi 
acela al politicii externe Saltul caii 
tativ realizat în domeniul culturii e 
desigur una din dobîndirile noastre e- 
senţiale Aceasta nu ne impresionează 
numai pe noi. O impresie covîrşitoare 
împărtăşesc toţi călătorii străini de 
bună credinţă Succesele noastre în 
lichidarea analfabetismului au avut un 
profund ecou. de pildă, în Organiza

ţia Culturală a Naţiunilor Unite, 
„U.N.E S.C.O." Voindu-se a se rezolva 
această problemă în ţările Americii 
Latine, ni s-a cerut să comunicăm ex
perienţa şi procedeele noastre.

Subliniind în continuare dezvoltarea 
învăţămîntului mediu şi necesitatea po- 
litehnizării, vorbitorul a arătat impor
tanţa unor măsuri, cuprinse în pro
iectul de reorganizare a învăţămîntu- 
lui superior, pentru îmbunătăţirea pre
gătirii studenţilor şi a condiţiilor lor 
de trai.

Artele şi ştiinţele sînt încurajate ca 
în puţine ţări — chiar şi de veche 
cultură din lume Artiştii şi oamenii 
de ştiinţă se bucură de o bună situa
ţie materială.

Artistul s-a apropiat de popor. El 
nu mai trăieşte o boemă penibilă, fără 
siguranţa zilei de mîine, cerşind ca 
clovn la un Mecena, care lăsa să-i 
cadă cîteva fărîmituri Azi el are o 
viaţă demnă şi respectată, îşi cîştigă 
existenţa în cadrul preocupărilor sale. 
Să nu uităm că pe timpuri, Eminescu, 
Caragiale, Vlahuţă sau Coşbuc nu pu
teau trăi din scrisul lor şi erau siliţi 
să fie modeşti funcţionari de minister

Mersul normal si Tnţele>pt al trebu
rilor culturale, adăugate la robusta şi 
măreaţa construcţie economică, a fost 
desigui în măsură să irite pînă la de
menţă cercurile imperialiste.

Politica de securitate colectivă şi 
dezarmare susţinută de lagărul socia
list este sabotată de aceste cercuri.

Sute de milioane de dolari se cheltu
iesc pentru spionaj şi subminare în- 
lăuntrul ţărilor socialiste. Un cordon 
de baze militare caută să încercuiască 
ţările socialiste Sforţări uriaşe au fă
cut cercurile imperialiste pentru a de
clanşa acţiuni contrarevoluţionare la 
Poznan ori în Ungaria Toate acestea 
sînt cunoscute. Cea mai recentă dintre 
manevrele întrebuinţate, care ne pri
veşte şi pe noi, romînii, e reînvierea 
politicii de „federalizare a Europei“

De o bucată de vreme se vorbeşte 
din ce în ce mai des de ideea „federa
lizării Europei“. In ochii naivilor sen
timentali. această idee poate să apară 
sub o mască progresistă Cu ea se 
poate arunca praf în ochi.

Să analizăm puţin ce se ascunde 
sub acest idilic proiect Mai întîi e bine 
să observăm că ideea „federalizării eu
ropene“ corespunde ia trei momente is
torice deosebit de reacţionare Prima 
îpcercare a fost aceea a lui Napoleon 
f. după ce scăldase în sînge Europa şi 
cucerise, prin arme, cea mai mare 
parte a ei Din Spania pînă la Mosco
va, Napoleon visa realizarea „Statelor 
Unite“ ale Europei Al doilea moment, 
şi mai elocvent, e acela al lui Hitler, 
care proiecta o „uniune europeană" bi- 
neînţeles sub sceptrul şi conducerea 
Germaniei naziste In fine, a treia for
mă, recentă, e aceea lansată de ban
cherii yankei din Wall Street, cu gîn- 
duri tot aşa de . „dezinteresate“ şi 
„umanitare“ ca şi acelea ale lui Na
poleon şi Hitler

Citînd cuvintele lui Lenin despre ca
racterul reacţionar al lozincii „State
lor Unite ale Europei“ in condiţiile ca
pitalismului, vorbitorul a subliniat că 
aceasta nu e decît o formă de a asi
gura dominaţia unei mari puteri im
perialiste asupra ţărilor Europei. Ca 
o ilustrare a contradicţiilor de inte
rese, imposibile de înlăturat, dintre ţă
rile capitaliste, vorbitorul a relatat o 
amintire personală :

Eram ministrul ţării noastre în 
S.U.A. Am asistat la o masă la care 
era invitat cel mai celebru ziarist al 
Americii, Walter Lippman Răspunzînd 
unei întrebări puse de un alt ziarist, 
el, cu un zîmbet calm, dar cinic a de
clarat : „pentru noi viitorul este asigu
rat, pentru că avem într-un buzunar 
planuri de război contra Uniunii So
vietice Şi în cazul cînd acestea nu vor 
reuşi, avem în celălalt buzunar planu
rile confiscării imperiului anglo-fran- 
cez“ Acesta era tratamentul pe care-1 
oferă bunăvoinţa americană aliaţilor 
lor.

Ce se urmăreşte atunci ? In primul 
rînd o exploatare capitalistă mai co
modă, mai „unitară“ a ţărilor euro
pene în favoarea S.U A. E mai uşor 
de exploatat o singură organizaţie e- 
cnnomică mare, decît mai multe orga
nizaţii mici. fiecare cu interesele lor. 
Exploatarea aceasta ar urma să aibă 
mai multe etaje, grosul beneficiilor ar 
fi luat de S U.A., iar Franţa şi Anglia 
s-ar despăgubi pe seama ţărilor mai 
mici.

Dar mai e şi altceva In faza actua
lă, Franţei îi e frică de creşterea Ger
maniei occidentale Ea nu poate privi 
cu ochi buni o hegemonie germană 
reacţionară, ca prim locotenent al Sta
telor Llnite Tntr-o „confederaţie euro
peană“ armata unică, sub comanda lui 
Speidel, va fi mult mai uşor de reali
zat. iar Franţa ar fi înghiţită, pur şi 
simplu, de o Germanie revanşardă, 
ţările mici ar deveni nişte judeţe, 
departamente, conduse de potentaţi 
agreaţi de Germania occidentală şi de 
S.U.A.
_ lată ce înseamnă azi ideea „federa

lizării europene“. Promotorii acestui 
proiect ipocrit au şi lansat planuri de 
Organizare, în care s-au legat şi de 
Transilvania noastră.

După tratativele de la Paris din 
1946 şi fiindcă în Ungaria exista şi 
există un regim de democraţie popu
lară, nu s-a mai vorbit deloc sau prea 
puţin de chestiunea Ardealului. Se 
ştie cu cîtă consecvenţă a fost înfăp
tuită de regimul nostru politica de de
plină înţelegere şi egalitate în drep
turi între naţionalităţi. Populaţia ma
ghiară din Ardeal se bucură de ace
leaşi drepturi ca toţi cetăţenii romîni; 
şcoli, universităţi, teatre în limba ma
ghiară sînt întreţinute de stat. Unei 
regiuni cu populaţie maghiară com
pactă i s-a acordat autonomie.

Or, pentru prima oară după atîţia 
ani, fasciştii contrarevoluţionari din 
Ungaria au fost văzuţi, după relată
rile corespondenţilor ziarelor occiden
tale, purtînd pancarte cu inscripţia 
„Jos romînii". Acum cîtăva vreme, în
tr-o revistă din Viena, „Die Furche“ 
a apărut un lung articol asupra 
Transilvaniei, în care sub pretextul 
„federalizării Europei“ se compară 
Transilvania cu Elveţia şi se susţine 
ideea „federalizării“ ei.

Aproape simultan, unii transfugi, 
trădători de patrie, au organizat la 
postul de radio Paris conferinţe des
pre. acelaşi subiect, ceea ce dovedeşte 
o inspiraţie comună.

Scopurile unei astfel de acţiuni sînt 
transparente :

1. Mai întîi, scopuri scizioniste în
dreptate împotriva prieteniei frăţeşti 
dintre poporul romín şi poporul ma
ghiar. dintre R P ' Romînă şi R. P. 
Ungară.

2. Tendinţa de a provoca frămîntări 
în Transilvania.

3 Crearea unei platforme pentru 
fasciştii şi transfugii unguri din ţă 
rile occidentale, cărora li se dă o lo 
zincă naţionalistă, cu caracter, chipu 
rile, „popular“ şi „patriotic“ — şi 
care n-ar face decît să reînvie reven 
dicările horthyste şi dictatul hitlerist 
de la Viena.

Asemenea intrigi nu pot să-şi 
atingă însă în ni£i un caz sco
pul. Pescuitorilor în apă tulbure 
Ie repetăm cuvintele din Declaraţia 
tovarăşului Chivu Stoica: „Problema

(Continuare in pag. 3-a)
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Transilvaniei a fost rezolvată în mod 
just şi pentru totdeauna“.

Ocupîndu-se apoi de relaţiile exter
ne ale ţării noastre, vorbitorul a ară
tat că legăturile economice s-au lărgit 
necontenit, ansamblurile noastre artis
tice cutreieră lumea: China, Franţa,
Iran, Grecia. Am găzduit în Bucu
reşti expoziţii de artă engleză, mexi
cană, italiană, indiană. Am invitat şi 
trimis la congrese internaţionale sute 
de oameni de ştiinţă şi artişti. Avem 
acorduri culturale cu ţările de demo
craţie populară. Sínt pe cale să se în
cheie acorduri cu India, Egipt, Siria. 
Voim să procedăm la fel şi în ce pri-

SESI UNEA MARI I  ADUNĂRI  N A Ţ I O N A L E
Raportul asupra proiectului Bugetului de Stat 

al R. P. Romíné pe anul 1957
prezentat de tov. Aurel Vi joii, ministrul Finanţelor

Dezbaterile pe marginea Declaraţiei 
asupra politicii interne şi externe 

a Republicii Populare Romíné
veşte Franţa, Italia şi ţările Americii 
Latine. Graniţele noastre stat des
chise tuturor artiştilor de talent şi a- 
devăraţilor savanţi. Trebuie însă să 
arătăm că nouă ni se refuză adesea 
vize pentru delegaţiile noastre, de 
către adevăraţii organizatori ai „cor
tinei de fier“. Cu toate acestea, noi 
vom continua cu tenacitate şi perse
verenţă politica de pace. Aşa cum a 
spus tov. HruşcioVj nu fiindcă sîntem 
slabi, ci fiindcă avem oroare de de
zastrele şi ferocitatea incalculabilă a 
unui nou război.

Perseverfnd în politica noastră de 
pace, ne vom sili s-o apărăm pretu
tindeni^ şi în orice moment. Vom ur
mări fără şovăire să realizăm visul de 
care ne-am legat viaţa: construirea so
cialismului şi a unei lumi mai bune.

Cuvîntul deputatului Virgil Trofin, 
regiunea Bacău

Am ascultat cu mult interes ampla
declaraţie a guvernului Republicii 
Populare Romíné expusă în faţa noas
tră de tovarăşul Chivu Stoica. Politica 
înţeleaptă şi fermă a Partidului Mun
citoresc Romín şi a guvernului Repu
blicii Populare Romíné a fost şi este 
pe deplin aprobată şi urmată, alături 
de toţi oamenii muncii, şi de tineretul 
patriei noastre. Aceasta, pentru că este 
politica făuririi viitorului fericit al pa
triei noastre socialiste, viitor care a- 
parţine tineretului.

După ce a relevat condiţiile grele 
de muncă şi de viaţă ale tineretului 
muncitor în anii regimului burghezo- 
moşieresc, vorbitorul a continuat:

Viaţa grea şi plină de suferinţe ta 
care a fost ţinut tineretul patriei noas
tre de regimul burghezo-moşieresc s-a 
dus pentru vecie şi oricîte sforţări ar 
face imperialiştii de a readuce „bine
facerile“ democraţiei burgheze din 
care poporul nostru a gustat din plin 
şi, cum spune o vorbă romînească, 
„s-a săturat pînă în gît“, aceste vre
muri nu se vor mai întoarce, aşa cum 
nu se mai întoarce mortul de la 
groapă.

In regimul nostru democrat-popu
lar, tineretul se bucură de drepturi 
politice depline, îi este asigurat drep
tul la muncă, primeşte salariu egal 
pentru muncă egală, îi stat create con
diţii tot mai bune pentru odihnă, dis
tracţie şi cultură.

Porţile tuturor şcolilor stat larg 
deschise fiilor oamenilor muncii de la 
oraşe şi sate Avem peste 6.400 insti
tuţii preşcolare, peste 4.700 şcoli de 
7 ani, 3.092 şcoli medii, 32 şcoli pe
dagogice, 95 şcoli tehnice care pregă
tesc maiştri, 360 şcoli profesionale de 
ucenici.

Dacă în anul şcolar 1938-39 exis
tau numai 41 de facultăţi cu 26.000 
de studenţi, în prezent avem 127 
de facultăţi în care studiază pes
te 56.000 de studenţi. Dacă în a- 
celaşi an numai 10 la sută din
tre studenţi primeau burse, astăzi nu
mărul bursierilor depăşeşte 50 la sută 
din numărul total al studenţilor. Un 
exemplu evident al dezvoltării dorin
ţei şi condiţiilor pentru învăţătură ale 
tineretului nostru este faptul că în 
afară de studenţii* cu frecvenţă, peste
17.000 de tineri din cîmpul muncii în
vaţă fără frecvenţă în instituţiile de 
învăţămînt superior 

înfrăţiţi în muncă, bucurîndu-se de 
aceleaşi drepturi şi libertăţi, tinerii 
din rîndul tuturor naţionalităţilor con
locuitoare muncesc cu avînt alături de 
tinerii romîni pentru înflorirea patriei 
comune — R P Romînă.

Tineretul ştie că drumul spre soda. 
lism nu este lin, neted, că ta procesul 
construirii socialismului se ridică 
multe probleme, trebuie înlăturate des
tule greutăţi obiective şi subiective, 
întotdeauna partidul şi guvernul nos
tru au analizat aceste greutăţi şl lip
suri, au arătat căile de înlăturare a 
lor şi ne-au chemat la luptă pentru 
învingerea lor.

Măsurile luate pînă ta prezent, pre
cum şi cele preconizate în vederea 
lărgirii atribuţiilor sfaturilor populare 
şi ale conducerilor întreprinderilor 
vor înlesni îmbunătăţirea şi a con
diţiilor de muncă şi de viaţă ale 
tineretului. Consider că au fost şi 
sínt destule cazuri cînd unele organe 
locale ale puterii de stat, precum şi 
unele conduceri de întreprinderi, au 
folosit ca motiv elementele de centra
lizare excesivă pentru a-şi ascunde 
lipsa lor de spirit gospodăresc şi de 
perseverenţă în rezolvarea probleme
lor De pildă, ta unele întreprinderi 
sínt tineri care, contrar prevederilor 
Codului Muncii, stat pu$i în schimbu
rile de noapte sau tineri muncitori 
care sínt încadraţi la categorii de Sa
larizare inferioare pregătirii lor. 
Problema locuinţelor pentru tinerii 
ce se căsătoresc este încă nerezolvată 
în multe locuri.

Tineretul patriei noastre — a spus 
în continuare vorbitorul — va sprijini 
prin munca sa, şi mal mult decît pînă 
acum, activitatea sfaturilor populare, 
a conducerilor întreprinderilor. In 
prezent, în peste 70 oraşe a început o 
puternică acţiune a tineretului de în. 
frumuseţare a oraşelor.

In întreprinderi, tineretul nostru 
muncitor participă activ la îndeplini
rea planului de producţie, pentru re
ducerea preţului de cost al produselor, 
pentru obţinerea a cît mai multe e- 
conomii. Numai în primul trimestru al 
acestui an, utemiştii şi tinerii din 7 
întreprinderi din regiunea Ploeşti au 
realizat economii în valoare de peste
350.000 lei.

Tinerii patriei noastre vor folosi mai 
mult decît pînă acum toate posibili
tăţile ce le stat create pentru a de
veni muncitori şi tehnicieni cu o înal
tă calificare.

Tineretul satelor patriei noastre lup
tă pentru obţinerea unei recolte din 
ce în ce mai îmbelşugate, păşeşte cu 
încredere pe drumul transformării so
cialiste a agriculturii Pînă în prezent, 
în gospodăriile agricole colective şi 
întovărăşirile create au intrat peste
71.000 utemiştf şi un număr însemnat 
de tineri neutemişti.

In declaraţia guvernului s-a arătat 
că se vor lua măsuri pentru a lărgi

acoesul fiilor de muncitori şî ţărani 
muncitori în învăţămîntul superior. A- 
ceste măsuri stat absolut necesare. Cu 
toate că numărul fiilor de muncitori 
şi ţărani a crescut an de an în insti
tute şi universităţi, trebuie să spun 
că datorită insuficientei griji a Mi
nisterului Invăţămîntului, aceasta s-a 
făcut într-un ritm necorespunzător cu 
posibilităţile create de partid şi gu
vern. De aceea, măsurile preconizată se 
vor bucura de sprijinul entuziast al 
tineretului muncitor din patria noastră.

Conferinţa pe ţară a asociaţiilor 
studenţilor, care a avut loc zilele tre
cute, a afirmat încăodată cu tărie 
faptul că studenţii patriei noastre, 
care datoresc regimului nostru demo
crat-popular condiţiile din ce în ce 
mai bune de studiu şi de viaţă, spri
jină cu încredere politica Partidului 
Muncitoresc Romín şi a guvernului 
Republicii Populare Romíné şi stat 
hotărîţi ca prin munca şi activitatea 
lor să fie la înălţimea sarcinilor în
credinţate de poporul nostru muncitor, 
de a se pregăti temetnie pentru a de
veni buni specialişti.

Duşmanii democraţiei şi socialismului 
încearcă să dezorienteze tineretul ţări
lor socialiste, să-l rupă de interesele 
clasei muncitoare, să propage naţio
nalismul şi şovinismul. Interesele tine
retului coincid însă cu interesele cla
sei muncitoare, cu intereseié întregu
lui popor muncitor. Tineretul patriei 
noastre este conştient că locul său 
este alături de clasa muncitoare, de 
poporul muncitor, că idealurile sale 
sínt strîns legate de lupta pentru 
construirea socialismului, sub condu

cerea clasei muncitoare şi a Partidu
lui Muncitoresc Romín.

Vom întări în rîndurile tineretului 
activitatea de demascare a ideologiei 
imperialiste, de combatere a influen
ţei ideologiei şi moralei burgheze, vom 
educa tineretul ta spiritul patriotismu
lui socialist şi al internaţionalismului 
proletar, ajutîndu-l să se elibereze de 
rămăşiţele mistice ta gîndire, să-şi în
suşească o concepţie ştiinţifică.

Tineretul patriei noastre va contri
bui prin toate mijloacele la întărirea 
capacităţii de apărare a patriei, împo
triva tuturor încercărilor de a atenta 
la independenţa şi suveranitatea na
ţională a patriei noastre. Pe lîngă or
ganizaţiile noastre de tineret şi alte 
organizaţii obşteşti vor trebui să-şi 
aducă o mai mare contribuţie la edu
carea tineretului decît pînă acum Mult 
mai mult trebuie să facă în această 
privinţă şi Ministerul Invăţămîntului 
şi Culturii.

Tineretul patriei noastre sprijină po
litica externă a statului nostru demo
crat-popular, reafirmată cu putere in 
declaraţia guvernului.

Tineretul nostru va participa la cel 
de-al VI-lea Festival mondial al tine
retului şi studenţilor, pentru pace şi 
prietenie, ce se va ţine anul acesta 
la Moscova, care fără îndoială va fi 
o puternică manifestare a celor mai 
nobile năzuinţe ale tinerei generaţii a 
lumii.

Tineretul Republicii Populare Romí
né va întări necontenit prietenia sin
ceră şi frăţească care ne leagă de 
eroicul tineret sovietic, tineretul pri
mei ţări socialiste, tineretul ţării în 
care se construieşte comunismul. Vom 
întări prietenia eu tineretul marii 
Chine populare şi cu tineretul celor
lalte ţări socialiste, de care ne leagă 
puternice sentimente de prietenie ba
zate pe comunitatea de idei şi ţeluri 
ale popoarelor noastre. Vom întări 
prietenia cu tineretul progresist din 
toate ţările lumii care luptă pentru 
pace, independenţă naţională şi pro 
greş social.

Sínt întru iotul de acord cu conţinu
tul declaraţiei guvernului Republicii 
Populare Romíné şi am convingerea 
că exprim gîndurile întregului tineret 
muncitor din patria noastră, asigurînd 
partidul nostru, guvernul nostru şi 
poporul muncitor, că se poate bizui 
cu nădejde pe contribuţia entuziastă şi 
din ce în ce mai rodnică a tineretului 
Republicii Populare Romíné, în lupta 
pentru traducerea în viaţă a progra
mului de măsuri conţinut în această 
declaraţie, ta lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

Cuvîntul deputatului Bayerle Iosif, 
regiunea Timişoara

Declaraţia prezentată de tovarăşul 
Chivu Stoica a precizat încă odată po
litica fermă şi consecventă a partidu
lui şi guvernului nostru, politică de 
construire a socialismului şi de apă
rare a păcii, politică al cărei scop este 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor. Această politică 
corespunde întru totul intereselor po
porului nostru muncitor şi de aceea 
oamenii muncii, romîni, maghiari, ger
mani şi de alte naţionalităţi o sprijină 
din toată inima.

Muncitorii din regiunea Timişoara, 
îndrumaţi şi conduşi de partid, sínt 
conştienţi de faptul că, aşa cum se 
arată şi în declaraţia guvernului, sin 
gura oale justă pentru ridicarea nive
lului de trai, care corespunde intere
selor oamenilor muncii, este creşterea 
productivităţii muncii, reducerea pre
ţului de cost, realizarea unni strict re
gim de economii.

Mai avem însă uzine ca Oţelul 
Roşu, Combinatul Metalurgic Reşiţa, 
Uzina „Gheorghe Dimitrov“ şi altele 
unde din cauza depăşirii indicilor de 
consum de materii prime, a procentu
lui ridicat de rebuturi, a folosirii insu
ficiente a capacităţii de producţie, a 
lipsurilor în organizarea muncii, a 
fost depăşit preţul de cost. Dacă o 
mare vină pentru aceste lipsuri o 
poartă organele locale, trebuie să ară- 
tăm că în unele cazuri nici Ministerul 
Industriei Metalurgice şi Construcţii
lor de Maşini nu a luat măsurile care 
se impuneau.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la articolul 82 din Constituţie, care a- 
rată că „In Republica Populară Romî
nă se asigură minorităţilor naţionale 
folosirea liberă a limbii materne, învă
ţămîntul de toate gradele în limba ma
ternă, cărţi, ziare şi teatre ta limba 
maternă. In raioanele locuite şi de 
populaţii de altă naţionalitate decît 
cea romînă, toate organele şi institu
ţiile vor folosi oral şi scris şi limba 
naţionalităţilor respective şi vor face 
numiri de funcţionari din rîndul naţio
nalităţii respective sau al altor local
nici care cunosc limba şi felul de trai 
al populaţiei locale“.

Toate acestea nu sínt numai vorbe 
ca în constituţiile regimului burghezo 
moşieresc din trecut, in care erau în
scrise de formă dreptul de asociaţie, 
libertatea presei etc., dar nu erau asi
gurate sedii, edituri şi alte mijloace 
pentru exercitarea acestor drepturi de 
către masele muncitoare.

Regimul democrat-popular asigură 
exercitarea drepturilor înscrise în 
Constituţie. De exemplu, ta regiunea 
Timişoara, ca şi pe întinsul întregii 
noastre republici, există ziare şi re
viste în limbile romînă, maghiară, 
germană, sîrbă. In ultimul timp s-a 
înfiinţat un ziar regional în limba 
germană „Die Warheit“, în afară de 
ziarul central „Neuer Weg".

De asemenea, în oraşul Timişoara 
avem teatre de stat în limbile romî
nă, germană şi maghiară şi un an
samblu de stat sîrb. şcoli elementare 
şi medii în limbile naţionalităţilor con
locuitoare. Statul nostru dă un mare 
ajutor populaţiei în vederea construi
rii de locuinţe.

Desigur, că s-ar fi putut face mai 
mult în ce priveşte construirea de lo
cuinţe dacă organele locale şi îndeo
sebi cele centrale s-ar fi îngrijit mai 
mult de planificarea unor materiale 
de construcţii. Noi avem ta regiune 
mai multe fabrici de ţiglă şi propu
nem ca producţia realizată peste plan 
în aceste fabrici să fie repartizată 
pentru construirea de locuinţe ta re
giunea noastră.

Regimul nostru de democraţie 
populară a dovedit în repetate rînduri 
justeţea politicii sale în problema na
ţională, politică bazată pe deplina 
egalitate în drepturi între poporul ro
mín şi naţionalităţile conlocuitoare. 
In diferitele întîlniri cu alegătorii ce 
am avut în campania electorală la 
Cărpinişi, Iecea mică, lecea mare şi 
în alte comune, oamenii muncii ger
mani şi-au exprimat dragostea şi ata
şamentul faţă de partid şi guvern.

De altfel, încrederea lor se mani
festă şi prin aceea că în raionul Jim- 
bolia nu există comună şi sat fără gos
podărie colectivă sau întovărăşire agri
colă. Aproape jumătate din familiile 
înscrise în gospodăriile colective sínt 
germane ele muncind înfrăţite cu fa
miliile de romîni, maghiari, sîrbi.

Oamenii muncii germani îşi dau 
tot mai bine seama că în trecut popu
laţia germană a fost folosită de cla
sele exploatatoare în vederea satisfa
cerii intereselor fascismului german, 
care a adus însă mari nenorociri oa
menilor muncii de toate naţionalită
ţile, inclusiv populaţiei germane. Azi 
ei înţeleg tot mai clar adevăratele lor 
interese şi de aceea participă tot 
mai activ alături de poporul romín la 
opera de construire a socialismului în 
patria comună, R. P Romînă.

Oamenii muncii din regiunea Timi
şoara sprijină din tot sufletul politica 
externă a guvernului nostru, politică 
de apărare a păcii, de întărire a prie
teniei cu Uniunea Sovietică şi cu ţă
rile lagărului socialist, politică de 
coexistenţă paşnică cu toate ţările, pe 
baza egalităţii şi respectului reciproc 
al independenţei şi suveranităţii na
ţionale. Noi sîntem pentru pace şi 
luptăm pentru apărarea ei, dar tot
odată sîntem vigilenţi faţă de unelti
rile imperialiştilor şi ale cozilor lor 
de topor; sîntem hotărîţi să împiedi 
căm repetarea crimelor fascismului 
Eu consider că un rol însemnat în în
tărirea patriei noastre, a regimului de
mocrat-popular, îl are frăţia de ne
zdruncinat dintre poporul romín şi na
ţionalităţile conlocuitoare. De aceea, 
una din sarcinile noastre principale 
ca deputaţi ai Marii Adunări Naţio
nale este să depunem o activitate vie 
în spiritul celor arătate de tovarăşul 
Gh. Gheorghiu Dej la conferinţa de 
partid a Regiunii Autonome Maghiare 
şi în declaraţia guvernului prezentată 
de tovarăşul Chivu Stoica, pentru e- 
ducarea oamenilor muncii în spiritul 
internaţionalismului proletar, împo
triva naţionalismului şi şovinismului.

Eu susţin cu toată încrederea şi 
votez pentru declaraţia guvernului 
scumpei noastre patrii, Republica 
Populară Romină.

Tovarăşi deputaţi şi deputate,
Din însărcinarea Consiliului de Mi

niştri vă prezentăm spre examinare şi 
aprobare proiectul Bugetului de Stat 
al Republicii Populare Romíné pe a- 
nul 1957, buget care asigură resursele 
financiare necesare îndeplinirii sarci
nilor prevăzute ta Plănui de Stat.

înainte de a expune proiectul Bu
getului de Stat pe anul 1957, vă pre
zentăm rezultatul executării bugetului 
pe anuţ 1956. In anul trecut, după da
tele provizorii, Bugetul de Stat a fost 
realizat la venituri ta sumă de 42,363 
miliarde lei, iar la cheltuieli ta sumă 
de 41,817 miliarde lei, cu o depăşire 
a veniturilor faţă de cheltuieli în 
sumă de 546 milioane lei.

Bugetul de Stat a asigurat mijloa
cele financiare necesare realizării ac
ţiunilor economice şi social-culturale 
ale anului 1956.

In cursul anului 1956, pe baza hotă- 
rîrilor luate de partid şi guvern, au 
fost îmbunătăţite salariile fctr-o serie 
de ramuri. Au fost sporite pensiile 
mici, bursele acordate studenţilor şi 
au fost introduse alocaţiile de stat 
pentru copii.

Partea principală şi anume 90»/« din 
totalul veniturilor bugetului pe 1956 
a fost realizată din sectorul socialist 
al economiei. Pe baza creşterii produc
ţiei întreprinderilor de stat, a ridicării 
productivităţii muncii şi a reducerii 
preţului de cost, realizate ta 1956, 
acumulările ia buget din producţie şi 
circulaţia mărfurilor (inclusiv cotele 
părţi de beneficii) s-au ridicat la 23 
miliarde lei.

Veniturile din impozitele şi taxele 
de la populaţie au însumat 3,9 miliar
de lei. In anul 1956, guvernul a ve
nit în ajutorul gospodăriilor ţărăneşti 
care au avut de suferit de pe urma 
calamităţilor naturii, acordîndu-le scu
tiri şi reduceri de impozite.

In ceea ce priveşte cheltuielile sta
tului, arătăm că în 1956, cea mai mare 
parte a mijloacelor bugetare şi anume 
24,4 miliarde lei a fost destinată pen
tru finanţarea economiei naţionale, in
clusiv a investiţiilor capitale. In a- 
celaşi scop s-au folosit şi resurse pro
prii ale întreprinderilor şi organiza
ţiilor economice de stat, în sumă de 
circa 10 miliarde lei.

Cheltuielile bugetare pentru finan
ţarea acţiunilor social-culturale au a- 
tins suma de 8 miliarde lei, adică cu

1,2 miliarde lei mal mult decît în 
1955

Rezultatele favorabile obţinute în 
construcţia economică, soliditatea fi
nanţelor statului şi întărirea continuă 
a leului creează premizele necesare 
îndeplinirii cu succes a prevederilor 
Rezoluţiei Plenarei din decembrie a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romín, cu privire Ia pro
gramul de dezvoltare a economiei na
ţionale şi a culturii şi de ridicare a 
bunei stări materiale a poporului.

Proiectul Bugetului de Stat pe 1957 
cuprinde mijloacele financiare pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute pen
tru 1957 în programul expus în nu
mele guvernului de tov. Chivu Stoica, 
preşedintele Consiliului de Miniştri.

Bugetul de Stat pe anul 1957 însu
mează la venituri 46,147 miliarde lei, 
iar la cheltuieli 45,247 miliarde lei, 
cu un excedent planificat de 900 mi
lioane lei. Veniturile Bugetului de 
Stat cresc cu 8,9%, iar cheltuielile cu 
8,2% faţă de realizările anului 1956. 
In volumul total al cheltuielilor bu
getare se include o rezervă în sumă 
de 3,1 miliarde lei.

Aşa cum s-a arătat în Declaraţia 
guvernului, îmbunătăţirea proporţiei 
dintre fondul de acumulare şi fondul 
de consum al populaţiei este concre
tizată în planul economiei şi în proiec
tul Bugetului de Stat pe anul 1957, 
prin creşterea cu aproape 5 miliarde 
lei a mijloacelor care asigură îm
bunătăţirea sistemului de salarizare, 
lărgirea acţiunilor cu caracter social- 
cultural, acoperirea sporului de pensii 
şi a alocaţiilor de stat pentru copii 
— puse în aplicare tacă din anul tre
cut - -  precum şi pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de desfiinţarea co
telor obligatorii la principalele pro
duse agricole.

O contribuţie însemnată la îndepli
nirea sarcinilor noastre economice o 
constituie ajutorul primit din partea 
Uniunii Sovietice în baza acordului 
încheiat la Moscova ta decembrie 
1956, prin livrarea, pe credit, în con
diţii avantajoase, a unor materii prime 
necesare industriei noastre, a unei im
portante cantităţi de grîu, cum şi pe 
iinia reducerii şi amînării plăţii unor 
datorii scadente.

Prin destinaţia dată unei părţi im
portante a resurselor sale, Bugetul de 
Stat pe 1957 oglindeşte o creştere 
mai accentuată a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Veniturile Bugetului de Stat pe 1957

Denumirea veniturilor

TOTAL VENITURI
I. Veniturile din sectorul socialist
din care :
— Acumulările din producţia şi circu

laţia mărfurilor
— Cote părţi din beneficiile întreprin

derilor şi organizaţiilor economice.
— Contribuţia întreprinderilor şi insti

tuţiilor pentru Asigurări Sociale
— Veniturile S.M.T.
— Impozitul pe veniturile cooperaţi 

velor şi pe terenurile gospodăriilor 
agricole colective

II. Impozitele de la populaţie.
III. Alte venituri

1956
(execuţie 
r .ovizorie)

% faţă 
de total 1957 % fa 

de to

42,363 100,0 46,147 100,0
38,341 90,5 41,972 91,0

15,879 37,5 16,490 35,7

7,120 16,8 8,305 18,0

2,104 4,9 2,360 5,1
0,351 0,8 0,467 1,0

0,318 0,7 0,250 0,5
3,882 9,2 4,175 9,0
0,140 0,3 — —

(Continuarea dezbaterilor pe marginea Declaraţiei asupra 
politicii interne şi externe a R.P. Romíné în numărul următor)

Cifrele de mai sus arată că partea 
covîrşitoare a veniturilor bugetare şi 
anume 91*/« din total, provine din sec
torul socialist al economiei, fapt care 
oglindeşte importanţa covîrşitoare a 
sectorului socialist în economia naţio
nală.

Prin sporirea producţiei şi circula
ţiei mărfurilor în 1957 faţă de 1956, 
se prevede că acumulările la buget 
(inclusiv cotele părţi de beneficii) vor 
fi în sumă de 24,795 miliarde lei, cu 
o creştere de 1,796 miliarde lei faţă 
de realizările anului trecut.

Beneficiile totale pe 1957 sínt pla
nificate în sumă de 10,3 miliarde lei, 
cu o creştere de 2,6°/o faţă de 1956. 
Din acestea, cotele părţi de beneficii 
ce se prelevă la buget reprezintă 8,3 
miliarde lei, iar restul va fi lăsat la 
dispoziţia întreprinderilor şi organiza
ţiilor economice pentru satisfacerea 
nevoilor proprii de finanţare a pro
ducţiei şi investiţiilor şi pentru con
stituirea fondului întreprinderii.

Principalele rezerve ale creşterii 
rentabilităţii activităţii economice stat 
mărirea productivităţii muncii şi a 
producţiei, reducerea preţului de cost, 
realizarea consecventă şi multilate
rală a regimului de economii. Re
zultate bune în ceea ce priveşte 
reducerea cheltuielilor de producţie au 
obţinut de exemplu fostul Minister al 
Industriei Metalurgice şi Construcţii
lor de Maşini, care a realizat economii 
de peste 400 milioane lei, fostul Mi
nister al Industriei Uşoare 70
milioane lei şi alte ministere. 
Merită să fie relevate succesele 
obţinute în această direcţie de
colectivele de muncitori, tehnicieni, 
ingineri şi funcţionari ale uzinelor 
„Ernst Thälmann“ din Oraşul Stalin 
şi „I. C. Frimu“ din Sinaia.

Stat însă şi întreprinderi care nu
folosesc pe deplin posibilităţile de
care dispun. De pildă, unele întreprin
deri din cadrul fostului Minister al 
Industriei Lemnului şi fostului Mi
nister al Industriei Materialelor de 
Construcţii n-au folosit pe deplin re
zervele interne.

Interesele economiei şi ale oamenilor 
muncii cer ca întreprinderile rămase 
în urmă să fie ridicate la nivelul ce
lor fruntaşe. Fiecare întreprindere, 
secţie, atelier, echipă poate şi trebuie 
să participe la realizarea acumulări
lor.

Pentru a vedea ce însemnătate are 
realizarea acestei sarcini, este sufi
cient să arătăm că reducerea cu încă 
un procent a preţului de cost din 1956, 
echivalează cu o producţie suplimen
tară de 9600 tractoare, sau 6,3 milioa
ne perechi pantofi bărbăteşti, sau 100 
milioane metri de stambă.

Experienţa întreprinderilor şi ramu
rilor fruntaşe ne arată că sporirea ne
contenită a rentabilităţii producţiei 
este rezultatul succeselor obţinute în 
realizarea regimului de economii. Un 
rol important ta efectuarea regimului 
de economii îl are folosirea mai com
plectă şi mai raţională a maşinilor şi 
utilajelor, lichidarea pierderilor în folo
sirea timpului de lucru, reducerea con
sumului de materii prime auxiliare, 
de energie, a cheltuielilor neproducti
ve, micşorarea rebuturilor.

Cel mai important izvor de economii 
îl constituie creşterea productivităţii 
muncii, care determină atît sporirea 
cîştigului muncitorilor, cît şi reduce
rea cheltuielilor de muncă pe unitate 
de produs. Anul trecut, pe baza îm
bunătăţirii folosirii tehnicii existente, 
a progresului tehnic, mai bunei orga
nizări a muncii, productivitatea pe în
treaga industrie a crescut cu 9°/o faţă 
de 1955.

In unele întreprinderi însă, defici
enţele existente în realizarea sarcini
lor de creştere a productivităţii mun
cii au făcut ca să se efectueze plăţi 
de salarii fără o producţie corespun
zătoare. In această situaţie s-au gă
sit : unele întreprinderi ale fostului 
Minister al Industriei Metalurgice şi 
Construcţiilor de Maşini, cu suma de 
64 milioane lei, ale fostului Minister 
al Construcţiilor cu 54,7 milioane lei 
şi ale fostului Minister al Silviculturii 
cu 48,8 milioane lei.

Nu este în interesul oamenilor mun
cii sporirea veniturilor băneşti fără o 
creştere corespunzătoare a productivi
tăţii muncii şi a producţiei. De aceea, 
toate eforturile trebuie îndreptate spre 
a produce mai mult. mai bun şi mai 
ieftin. Mărfuri mai multe, mai bune 
şi mai ieftine vor întări şi mai mult 
acoperirea monedei noastre, vor face 
ca leul să capete an de an o putere 
de cumpărare mai mare şi astfel sa
lariile reale şi veniturile populaţiei 
vor spori

Un regim sever de economii trebuie 
observat nu numai în sectorul produc
ţiei, dar şi în administraţie. Ministe
rele şi instituţiile trebuie să restrîngă 
la minimul necesar cheltuielile ce se 
fac cu deplasarea personalului, cu în
treţinerea mijloacelor de transport şl 
a imobilelor, cheltuielile de birou şi 
gospodărie şi ta general cheltuielile 
administrativ-gospodăreşti.

In Bugetul de Stat pe 1957, greuta
tea specifică a impozitelor şi taxelor 
plătite de populaţie reprezintă 9°/» din 
totalul veniturilor bugetare, faţă de 
9,2»/« în 1956.

încasările din impozitul agricol au 
fost planificate pe baza actualului sis

tem de impunere aplicat la veniturile 
gospodăriilor ţărăneşti din 1957.

In anii trecuţi, ţărănimea muncitoa
re, a cărei bună stare a crescut ta tim
pul regimului democrat-popular, şi-a 
îndeplinit cu cinste îndatoririle faţă de 
bugetul statului, contribuind la con
struirea socialismului ta patria noas
tră.

In 1957, la propunerea guvernului, 
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a 
aprobat anularea rămăşiţelor din im
pozite şi taxe unor categorii de gos
podării ţărăneşti, mici meseriaşi, 
liber profesionişti, comercianţi etc., da
torate pînă la 1 ianuarie 1955, pentru 
a stimula şi pe această cale creşte
rea producţiei agricole şi meşteşugă
reşti.

Sistemul de impunere a veniturilor 
agricole va trebui să devină cît mai

clar, mai uşor de înţeles şî de contro
lat de masa însăşi a contribuabililor.

In anul 1956, Administraţia Asigu
rărilor de Stat a plătit asiguraţilor, 
drept despăgubiri, circa un sfert de 
miliard lei, cea mai mare parte fiind 
acordată pentru acoperirea pagubelor 
suferite de gospodăriile ţărăneşti. Asi
gurările de Stat vor lua măsuri pen
tru dezvoltarea asigurărilor facultati
ve, pentru crearea de noi avantaje asi
guraţilor. pentru rezolvarea mai rapidă 
a cererilor îndreptăţite ale asiguraţilor.

Volumul depunerilor la C.E.C. a 
crescut, ta anul 1956, cu aproape ju
mătate miliard lei faţă de 1955. Nu
mărul depunătorilor, la sfîrşitul anului 
trecut, a fost de 1.756.000. ceea ce în
seamnă un livret de economii la fie
care trei gospodării.

Cheltuielile Bugetului de Stat pe 1957
Pe principalele destinaţii, cheltuielile bugetare pe anul 1957 se reparti

zează astfel: _  în miliarde lei —
1956 »/, faţă I % faţă

Execuţie de total 1957 de total 
provizorie cheltuieli________ 'cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI 41,817 100,0 45,247 100,0
din care:

— Cheltuieli pentru economia naţio
nală 24,416 58,4 23,934 52,9

— Cheltuieli pentru acţiuni social-cul
turale 8,007 19,1 10,497 23.3

— Cheltuieli pentru apărare 3,984 9,5 3,696 8,1
— Cheltuieli pentru întreţinerea orga

nelor puterii şi administraţiei de
stat___________________________  1,482 3,5 1,455 3,2

Cheltuielile pentru finanţarea econo
miei naţionale (inclusiv investiţiile ca
pitale) vor însuma în acest an 33,3 mi
liarde lei din care 23,9 miliarde lei se 
vor acorda de la buget, iar restul se 
va acoperi din resursele proprii ale 
întreprinderilor şi organizaţiilor eco
nomice. In afară de mijloacele acor
date de la buget, întreprinderile şi or
ganizaţiile economice vor primi pentru 
nevoile lor de producţie şi de circulaţie, 
importante credite bancare. Volumul 
împrumuturilor acordate de bănci la 31 
decembrie 1957, va atinge circa 22 
miliarde lei.

Cheltuielile prevăzute în 1957 
pentru întreţinerea organelor ad
ministrative de stat se menţin 
aproape la nivelul anului 1956 Acest 
nivel este determinat de extinderea 
şi în sectoarele unde nu s-a aplicat, 
a îmbunătăţirii salarizării personalu
lui tehnic administrativ, efectuată în
1956.

Mijloacele financiare destinate dez
voltării industriei de stat totalizează
12,1 miliarde lei. Se asigură în con
tinuare dezvoltarea cu precădere a 
industriei producătoare de mijloace de 
producţie — baza dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei naţionale.

In anul 1957 vor intra în funcţiune 
noi întreprinderi de industrie uşoară 
şi alimentară şi vor fi lărgite şi în
zestrate cu utilaj nou o serie de între
prinderi existente.

Pentru finanţarea cu mijloace circu
lante a întreprinderilor industriale se 
va folosi de la buget şi din resurse 
proprii suma de 543 milioane lei şi în 
acelaşi timp se va lărgi participarea 
creditelor bancare ta acoperirea nece
sităţilor de mijloace circulante.

In anul trecut, un număr rtiare de 
direcţii generale şi întreprinderi au 
dovedit o preocupare susţinută ta gos
podărirea mijloacelor circulante asigu
rînd bunul mers al activităţii între
prinderilor cu un volum mai redus de 
mijloace materiale şi băneşti. Aseme
nea acţiuni, extinse la toate întreprin
derile impun lichidarea stocurilor su
pranormative, încasarea debitorilor etc. 
şi prin aceasta eliberarea unor sume 
importante ce pot fi folosite pentru 
lărgirea producţiei, pentru ridicarea 
nivelului de trai.

Pentru funcţionarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor feroviare, rutiere, na
vale şi aeriene, cum şi pentru întreţi
nerea şi repararea drumurilor de in
teres republican, se prevede a se chel
tui, ta anul 1957, de la buget şi din 
resurse proprii, suma de 2,3 miliarde 
lei.

tn vederea îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor Congresului al II-lea al
P.M.R şi ale Plenarei din decembrie 
a C.C al P.M.R. cu privire la dezvol
tarea agriculturii, mijloacele bugetare 
şi resursele proprii ce se vor utiliza 
în anul 1957 pentru finanţarea agri
culturii şi silviculturii însumează 4 
miliarde lei — de două ori mai mult 
ca în 1951.

In 1957 se alocă gospodăriilor agri
cole de stat fonduri pentru investiţii 
de 715 milioane lei, cu 50% mai 
mult decît investiţiile primite, în 
medie, ta anii primului cincinal.

Experienţa gospodăriilor fruntaşe:
G.A.S Oradea, G.A S Popeşti-Leor- 
deni, G.A.S.-Satu Mare şi altele, arată 
că atunci cînd lucrează bine, gospo
dăriile agricole de stat obţin o pro
ducţie mare la hectar, devenind unităţi 
model ca organizare şi rentabilitate.

In Bugetul de Stat pe anul 1957 se 
prevăd 1,1 miliarde lei pentru activi
tatea de producţie şi dezvoltarea ca
pacităţii S.M.T.-urilor.

Rezultatele bune obţinute de o serie 
de staţiuni de maşini şi tractoare, ca 
de pildă: S.M.T. Hagieni şi S.M.T. 
Ţăndărei din regiunea Constanţa,

S.M.T Hárman din regiunea Stalin — 
demonstrează că în cadrul S.M T. uri
lor există largi posibilităţi de îmbună
tăţire a activităţii lor economice, ast
fel îneît fiecare unitate să devină un 
sprijin puternic în transformarea socia
listă a agriculturii.

Statul a acordat şi acordă o grijă 
deosebită gospodăriilor agricole colec
tive, cooperativelor agricole de pro
ducţie şi întovărăşirilor şi ţăranilor 
muncitori cu gospodării individuale. 
In 1957 s-au alocat acestora credite pe 
termen lung de peste 300 milioane lei.

In anul trecut, Banca Agricolă a 
acordat împrumuturi unui număr de 
peste 1.300.000 producători agri
coli, care au încheiat contracte deli 
vrare de produse animale şi vegetale cu 
întreprinderile de stat şi cooperatiste. 
In anul 1957, creditele pentru contrac
tări vor spori în măsură însemnată, 
atingînd un volum de peste 1,2 miliar
de Iei.

O parte din aceste credite, ca şi din 
creditele pe termen lung ce se acordă 
ţărănimii, vor fi date prin cooperati
vele de credit şi economie.

Va trebui să se ia o serie de măsuri 
pentru simplificarea şi îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare şi creditare a 
agriculturii. Desfiinţarea sistemu
lui de cote la principalele pro
duse agricole, îmbunătăţirea con
diţiilor de contractare şi achizi
ţii la o seamă de produse şi a- 
locarea unoi sume importante de la 
buget pentru dezvoltarea agriculturii 
reprezintă un sprijin puternic pe care 
ţărănimea muncitoare îl primeşte din 
partea statului democrat-popular. Con
diţiile create prin aceste măsuri vor 
stimula ţărănimea să vîndă cooperati
velor şi organizaţiilor comerciale sur
plusul de produse agricole şi să aducă 
pe piaţă mărfuri mai multe, vor duce 
la îmbunătăţirea aprovizionării popu
laţiei, la întărirea alianţei muncitoreşti- 
ţărăneşti, la consolidarea continuă a 
regimului democrat-popular.

In anul 1957, volumul de mărfuri 
alimentare şi industriale destinate 
populaţiei prin comerţul de stat şi 
cooperatist va creşte faţă de 1956 cu 
4 miliarde lei.

Ministerul Comerţului, sfaturile 
populare şi Centrocoop-ul, cum şi uni
tăţile comerciale care depind de aces
tea, vor trebui să ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea aprovizionării reţelei şi 
desfacerii mărfurilor şi să lupte pen
tru reducerea cheltuielilor de circula
ţie care, în 1956, s-au menţinut la un 
nivel ridicat.

Un rol important pentru econom a 
noastră îl are lărgirea continuă a 
schimburilor de mărfuri cu alte ţări şi. 
în primul rînd, cu ţările socialiste. în 
cursul anului 1956 am avut relaţii 
comerciale cu 68 de ţări Planul co
merţului exterior pe anul 1957 preve
de mărirea volumului de schimburi de 
mărfuri faţă de anul 1956 Pentru a 
realiza sarcinile planului de comerţ 
exterior, toate departamentele şi în
treprinderile furnizoare de mărfuri 
pentru export trebuie să răspecte ne
condiţionat sarcinile stabilite în plan 
în ceea ce priveşte cantităţile, sorti
mentele şi termenele de livrare şi să 
dea mărfuri de bună calitate, care să 
reprezinte cu cinste peste hotare eco
nomia noastră.

In centrul politicii partidului şi gu
vernului stă grija pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii A- 
ceasta se reflectă şi în volumul impor
tant a| cheltuielilor pentru acţiunile 
social culturale. In bugetul pe anul 
1957, cheltuielile pentru finanţarea ac
ţiunilor social-culturale sínt prevăzute 
în sumă de 10.5 miliarde lei. adică cu
2,5 miliarde lei mai mult decît în anul 
1956, repartizate astfel:

Realfzări
provizorii P 11 de 1956 

— în miliarde Iei —
— învăţămînt, ştiinţă şi cultură. ! ' 3,253 3,807 1 1 7,0
— Ocrotirea sănătăţii, cultură fizică

Şi s p o r ! .......................  2,041 2,299 112,6
— Ajutorul familial de stat şi alocaţia

de stat pentru c o p i i .......................  0,290 1,255 de 4.3 ori
rnai mult

— Prevederi sociale , , , , t . 0,405 0,595 146,9
— Asigurări sociale . . . . . . .  2,018 2,540 125,8

Aceste cifre arată că puterea popu
lară asigură condiţiile pentru desfăşu
rarea unei rodnice activităţi social-cul
turale şi ştiinţifice, pentru creşterea 
continuă a bunei stări a poporului.

In anul 1957, volumul investiţiilor 
capitale va atinge 12,6 miliarde lei

(din care 8,9 miliarde lei se voi aco
peri de la buget iai reslul din resur
sele proprii ale începiindeiilnr şi or
ganizaţiilor economice). Mijloacele 
materiale şi linancia;e vor fi îndrepta

(C on tinua re  In pag 4-a)

_____________Pag, a

Volumul total al veniturilor pe anul 
1957, comparativ cu realizările anului 
1956, creşte cu 3,784 miliarde lei, pe 
seama creşterii producţiei, a redu
cerii preţului de cost, pe seama eco

nomiilor de materiale, materii prime, 
combustibil, energie electrică etc.

Structura principalelor venituri ale 
Bugetului de Stat este următoarea : 

— în miliarde lei —
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Raportul asupra proiectului Bugetului de Stat 
ai R. P. Romíné pe anul 1957

prezentat de tov. Aurel Vi joii, ministrul Finanţelor
(Urmare di* pag. 3-a)

le, în primul rînd, spre terminarea şi 
darea în funcţiune a obiectivelor în
cepute, limitînd începerea de noi şan
tiere la un număr restrîns de obiecte 
industriale, cu mare eficacitate econo
mică.

Banca de Investiţii şi Banca Agri
colă trebuie să se preocupe în mai 
mare măsură de mobilizarea resurse
lor pentru finanţarea investiţiilor şi să 
lupte cu mai multă hotărîre pentru re
ducerea costului construcţiilor. Băn
cile trebuie să ridice nivelul muncii 
de control, să urmărească punerea la 
timp în funcţiune a noilor capacităţi 
de producţie şi, în general, mărirea 
eficientei economice a investiţiilor ca
pitale.

Cheltuielile de apărare pe anul 1957

sínt prevăzute în sumă de 3,7 miliarde 
lei, cu 7,2 la sută mai puţin decît în 
anul precedent.

Guvernul Republicii Populare Romí
né duce o politică fermă de pace, prie
tenie şi colaborare — expresie a celor 
mai profunde năzuinţe ale poporului. 
Partidul şi guvernul nostru iau toate 
măsurile necesare pentru întărirea ca
pacităţii de apărare a patriei.

Cheltuielile pentru întreţinerea orga
nelor puterii şi administraţiei de stat 
sínt prevăzute în sumă de 1,4 miliarde 
lei, reprezentînd 3,2 la sută din tota
lul cheltuielilor bugetare.

Ministerele şi comitetele executive 
ale sfaturilor populare trebuie să ia 
măsuri hotărîte pentru continuarea ac
ţiunii de raţionalizare şi ieftinire a 
aparatului de stat şi de a face econo
mii Ia cheltuielile administrativ-gos- 
podăreşti.

B u getele  sfaturilor populare
Bugetele sfaturilor populare pe anul 

1957, cuprinse în Bugetul de Stat al
R. P Romíné, însumează la venituri 7,3 
miliarde lei, iar la cheltuieli 7,2 miliar
de lei.

Veniturile proprii ale bugetelor lo
cale sínt prevăzute în sumă de 2,7 
miliarde lei, iar sub forma cofelor de
falcate li se atribuie cea mai mare 
parte din impozitul pe veniturile popu
laţiei, impozitul agricol, veniturile
S. M.T., cum şi din acumulările la bu
get din producţie şi circulaţia mărfu
rilor care se realizează de la între
prinderile de interes local şi din sis
temul cooperaţiei. Această măsură mă
reşte cointeresarea sfaturilor populare 
în realizarea integrală a acestor veni
turi.

Din totalul mijloacelor bugetelor lo
cale, partea cea mai importantă şi 
anume 83,7 la sută este destinată fi
nanţării economiei locale şi acţiunilor 
social-culturale.

In scopul dezvoltării industriei lo
cale, din bugetele sfaturilor populare 
pe anul 1957 şi din resursele proprii 
ale întreprinderilor sínt alocate fon
duri în sumă de circa 450 milioane lei.

Pentru finanţarea întreprinderilor 
comunale cum şi pentru alte acţiuni de 
gospodărie comunală menite să contri
buie la întreţinerea oraşelor se va 
cheltui de la buget şi din resursele 
proprii ale întreprinderilor suma de 
peste un miliard lei.

Pentru construcţii de locuinţe noi, 
cum şi pentru întreţinerea şi repararea 
fondului de locuinţe, se alocă în total 
peste un miliard lei.

Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea 
drumurilor de interes local s-a prevă
zut în buget suma de 354 milioane 
lei, adică cu 14,0 la sută mai mult 
decît în anul 1956.

Pentru finanţarea acţiunilor agricole 
(întreţinerea reţelei agricole, a spitale

lor şi dispensarelor veterinare, comba
terea dăunătorilor şi epizootiilor etc.) 
s-a prevăzut în bugetele sfaturilor 
populare suma de 325 milioane lei. In 
afară de aceasta, sfaturile populare vor 
putea utiliza şi veniturile din păşuni, 
loturi zootehnice şi staţiuni de montă 
comunale, în sumă de peste 350 mili
oane lei.

Mijloacele sporite prevăzute în bu
getele locale pe 1957, precum şl măsu
rile economice şi financiare luate, 
creează condiţiile menite să ducă la 
creşterea rolului sfaturilor populare în 
construcţia economică şi culturală a 
statului nostru.

Tovarăşi deputaţi,

Congresul al II-lea şi Plenara din 
decembrie a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romín au ară
tat necesitatea perfecţionării conducerii 
vieţii economice şi de stat, a realizării 
unei conduceri mai simple, mai opera
tive şi mai eficace, prin lichidarea 
centralismului excesiv, care generează 
birocratismul şi frînează adesea des
făşurarea iniţiativei de jos.

Pentru înlăturarea centralismului 
excesiv a devenit necesară în primul 
rînd lărgirea atribuţiilor conducerilor 
întreprinderilor, organelor regionale, 
orăşeneşti şi raionale, stimularea acti
vităţii maselor muncitoare.

Recent, guvernul a luat o serie de 
hotărîri cu privire la îmbunătăţirea 
condiţiilor de Formare şi folosire a fon
dului întreprinderii, de repartizare a 
beneficiilor peste plan, de folosire de 
către conducătorii de întreprinderi a 
unor sume mai mari în numerar pen
tru cumpărături curente la fondul pie
ţei.

In hotărîrea Plenarei din decembrie 
se arată că gospodărirea fondului de 
salarii trebuie lăsată în mai mare mă

sură în răspunderea directă a condu
cătorilor de întreprinderi.

In afară de măsurile luate, sínt stu
diate în continuare şi alte măsuri, 
menite să asigure lărgirea treptată a 
drepturilor conducătorilor de întreprin
deri Aceasta impune întărirea răspun
derii personale a cadrelor conducă
toare din economie pentru buna gos
podărire a fondului de salarii şi un 
control mai riguros din partea bănci
lor.

Trebuie subliniat că lichidarea cen
tralismului excesiv nu trebuie să ducă 
la o slăbire a controlului executării 
planului şi bugetului. Dimpotrivă, atît 
din partea conducerii întreprinderilor, 
direcţiilor generale şi ministerelor, cît 
şi din partea organelor financiare şi 
bancare, acest control trebuie întărit 
în vederea aplicării unui strict regim 
de economii în folosirea fondurilor ma
teriale şi băneşti, a respectării disci
plinei de plan şi financiare, a dezvol
tării simţului de răspundere în gospo
dărirea avutului obştesc.

Controlul prin leu efectuat de orga
nele financiare şj de credit este o im
portantă acţiune de stat şi trebuie con
siderată ca atare, acordîndu-se orga
nelor financiare şi bancare întregul 
sprijin. Ministerul Finanţelor şi băn
cile vor lua măsuri pentru aplicarea 
unui regim sever de economii, pentru 
întărirea controlului prin leu asupra 
economiei, pentru executarea în bune 
condiţiuni a bugetului.

In încheiere raportorul a spus:
Bugetul de Stat pe anul 1957 asi

gură mijloacele financiare necesare 
dezvoltării industriei noastre socia
liste şi concentrează mijloace finan
ciare sporite pentru dezvoltarea agri
culturii şi creşterea nivelului de trai al 
poporului. Prin însăşi structura sa ei 
arată, în mod convingător, caracterul 
profund paşnic al dezvoltării noastre. 
Bugetul a fost elaborat pe baza apre
cierii realiste a resurselor şi posibili
tăţilor economiei noastre naţionale.

Importantele cheltuieli prevăzute în 
bugetul de stat pentru finanţarea eco
nomiei nationale şi a acţiunilor social- 
culturale, fac necesară realizarea ne
condiţionată a veniturilor planificate.

Iniţiativa şi lupta maselor largi de 
oameni ai muncii, pentru descoperirea 
şi folosirea rezervelor interne ale pro
ducţiei, pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a activităţii economice şi 
gospodăreşti în fiecare unitate, con
stituie chezăşia îndeplinirii cu succes 
a planului financiar al statului nostru 
pe anul 1957.

Bugetul de Stat pe 1957 poate şi 
trebuie să devină un mijloc eficace 
pentru sprijinirea, pe linie financiară, a 
politicii partidului şi guvernului, în
dreptată spre dezvoltarea economică 
şi socială a patriei noastre şi spre creş
terea continuă a nivelului de trai ma
terial şi cultural al poporului muncitor.

Primirea de către ministrul Afacerilor Externe 
a noului ambasador al R.D. Germane la Bucureşti

Joi 21 martie a.c., ministrul Afaceri- Democrate Germane în Republica 
lor Externe, Grigore Preoteasa, a pri- Populară Romînă, Georg Stibi, în le- 
mit în audienţă pe ambasadorul extra- gătură cu apropiata depunere a scriso- 
ordinar şi plenipotenţiar al Republicii rilor de acreditare. (Agerpres)

Guvernatorul oraşului Cairo a fost primit de către 
ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romíné

La 21 martie a.c., ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Romíné, Gri
gore Preoteasa, a primit pe generalul 
Abdel Fattah El Bindary, guvernato
rul oraşului Cairo, care se află în viJ 
zită în tara noastră. La întrevedere 
au participat ing. Anton Vlădoiu, pre

şedintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, şi Ion Mo- 
ruzi, director ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

A participat de asemenea şi minis
trul Egiptului la Bucureşti, dr. Hus
sein Chawky. (Agerpres)

Vizitele guvernatorului oraşului Cairo
Generalul Abdel Fattah El Bindary, 

guvernatorul oraşului Cairo, a depus 
joi dimineaţă o coroană de fiori la 
Placa comemorativă din faţa Acade
miei militare, unde se va ridica mo
numentul ostaşilor romîni, căzuţi în 
lupta pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

Au fost prezenţi ing. Anton Vlădoiu, 
preşedintele Sfatului popular al Ca
pitalei. Leonida Ionescu, secretar al 
Sfatului popular al Capitalei, general 
maior P. Dumitrescu, ofiţeri şi ostaşi 
ai forţelor armate ale R. P. Romíné.

A fost de faţă Hussein Chawky, mi
nistrul Egiptului la Bucureşti

Tot jof dimineaţă, generalul Abdel 
Fattah El Bindary a făcut vizite la 
Academia militară „I. V. Stalin“ şi la

Combinatul poligrafic Casa Scînteii- 
I. V. Stalin.

La Combinatul poligrafic, generalul 
Abdel Fattah El Bindary şi-a exprimat 
admiraţia pentru acest măreţ edificiu 
de cultură al tării noastre scriind în 
cartea de onoare: „Am simtit o deo
sebită plăcere vizitînd această mare 
casă de tipărit din Romînia. Sínt im
presionat de cele văzute şi apreciez 
succesul cu care progresează această 
întreprindere de poligrafie. Doresc 
muncitorilor Combinatului poligrafic 
Casa Scînteii-I. V. Stalin succese în 
continuare“.

In cursul după amiezii, guvernato
rul oraşului Cairo a vizitat Palatul 
Pionierilor, iar seara a asistat la un 
spectacol dat de Ansamblul de cîntece 
şi dansuri M.F.A. în sala C.C.S.

(Agerpres)

I N F O R M A Ţ I I
■ Printr-o hotărîre a Consiliului de 

Miniştri al Republicii Populare Romí
né a fost înfiinţat Departamentul Cul
telor de pe lingă Consiliul de Miniş
tri al Republicii Populare Romíné.

■ Societatea pentru răspîndirea şti. 
intei şi culturii anunţă că vineri la 
ora 18 va avea loc în sala Bibliotecii 
centrale universitare din Calea Victo
riei 88, conferinţa ing. A P. Veselkin, 
din Direcţia generală pentru folosirea 
energiei nucleare de pe lîngă Consi
liul de Miniştri al U R S S„ care va 
înfăţişa „Perspectivele dezvoltării e- 
nergiei nucleare în U R S.S “. Confe
rinţa va fi urmată de un film docu
mentar.

B In dorinţa de a dezvolta cît 
mai mul* relaţiile ştiinţifice dintre 
R.P. Romînă şi R P. Ungară, Academia 
R P Romíné şi Academia maghiară 
de ştiinte au încheiat zilele acestea la 
Bucureşti o convenţie privind colabo
rarea ştiinţifică dintre cele două Aca
demii

B Joi la amiază a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre R. P. Bulgaria, 
pentru a particlDa ia lucrările adună
rii generale a Organizaţiei internatio

nale de radio (O.I.R.) ce se va desfă
şura între 22 şi 30 martie la Sofia, 
tovarăşii Melita Apostol, director ge 
neral al Radiodifuziunii romíné şi 
Radu Vasiliu, redactor şef al progra
melor de televiziune

B In sala Ateneului R. P. Romíné 
a avut loc joi seara un concert sim
fonic dat de corul şi orchestra Radio, 
cu concursul corului Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“ conduse de Al
fred Alessandrescu, maestru emerit al 
artei din R. P. Romînă.

Programul a cuprins: uvertura „Co- 
riolan“ de Beethoven şi oratoriul 
„1907“ pentru solişti, cor şi orchestră 
de Alfred Mendelsohn, maestru emerit 
al artei din R. P Romînă, pe versuri 
de acad. Tudor Arghezi, în primă au
diţie.

B' Cu prilejul aniversării primului 
zbor cu avionul al inginerului romín 
Traian- 'Vuia (18 martie 1906), joi 
după-amiază, în sala Centrului de do
cumentare tehnică din Parcul Libertă
ţii, A. Meţianu. fost colaborator al lui 
Traian Vuia, a conferenţiat despre 
„Opera lui Traian Vuia prezentată în 
Uniunea Sovietică“.

(Agerpres)

Violonista franceză 
Ieanine Andrade a sosit 

în Capitală
Joi dimineaţa a sosit în Capitală 

violonista franceză Jeanine Andrade 
care va întreprinde un turneu în tara 
noastră.

Solistă a Asociaţiei simfonice din 
Paris, Jeanine Andrade a concertat în 
multe dintre capitalele lumii. La Bucu
reşti, violonista franceză va susţine 
la 28 martie, în sala Ateneului R. P 
Romíné, un recital care va cuprinde 
lucrări de Pergolese, Beethoven, Fran- 
ţais, Debussy şi Ravel. In zilele de 23 
şi 24 martie. Jeanine Andrade îşi va 
da concursul Ia concertele simfonice 
ale Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, cînd va interpreta Simfonia 
spaniolă de Lalo, lucrare ce va fi cîn- 
tată şi la Oraşul Stalin cu Filarmo
nica de Stat „Gh. Dima“.

(Agerpres)

SPECTACOLELE DE AZI
RECITAL DE PIAN -  PROGRAM 

BRAHMS — Gheorghe Halmoţ (Cluj) — o- 
rele 20 sala Ateneului R. P. Romíné.

CINEMATOGRAFE: PREA TtR ZIU -Patrla 
(zilnic de la orele 22,45 -  DON JÜAN) 
I C. Frimu; AL 41 LEA -  Cultural, Cen
tral, AI. Sahia, I Mai ; URAGA
NUL — Republica, Bucureşti. înfră
ţirea tntre popoare, Mioriţa, Libertăţii ; 
RISETE IN PARADIS -  V. Alecsandrt, E- 
lena Pavel Gh Doja N Bălcescu; TRAN 
DAFIRII LUI ALAH -  M ^(heru Lumina, 
Moşilor, Gh Coşbuc; GARNIZOANA NEMU 
RITOARE — Donca Simo, Volga; THE
RESE RAQUIN — Victoria. Ai. Popov, 
23 August; DREPTUL DE A TE NAŞTE
-  Doina ; VIZITA PREŞEDINTELUI SU
KARNO tN U R S S . -  Timpuri Noi; CÎN- 
TECE PE VISTULA -  Maxim Gorki; 
POEMUL PEDAGOGIC -  Tineretului; 
CIO CIO SAN — Unirea, Munca, 
M. Eminescu ; TU ŞI CAMARAZII 
TAI — T. Vladlmirescu Aurel Vlaicu; 
O AVENTURA IN MAREA CARAI- 
BELOR -  Griviţa; MAt PRESUS DE DRA
GOSTE -  Vasile Roaltä ; PARADA LUI 
CHARLOT -  Const David , PĂTRATUL 
45 -  Arta; CIND ÎNFLORESC LALELELE
-  Iile Pintilie; AM FOST MAI TARE -  
Popular; SINHA MOCA -  8 Mal; CAZUL 
Pil Ol ULUI MARESZ -  Olga Banele; MOA
RA CU NOROC -  Alianţa; PRIETENE DE 
NOAPTE — Boleslaw Bierut.

k | * G .m v a  fi n  
J g g S j H j  v r e m e a /

Timpul probabil pentru regiunea Bucu
reşti ; vremea rămîne frumoasă şi călduroa
să cu cetül mai mult senin Vtnt în general 
slab cu intensificări tempói are în cursul zi
lei. Temperatura puftn va-iabilă : noaptea 
coboară între 5 la 7 grade, iar ziua urcă în
tre 24 la 26 grade .

Pentru următoarele trei zile : vreme tn
genei al caldă cu cer puţin noros. Vînt slab 
cu intensificări ziua. Temperatura se men
ţine ridicată.

Pentru următoarele trei zile fn ţară : vre
me în general caldă cu cer puţin noros în 
sud şi mai mult acoper't în nord. unde 
vor cădea ploi de scurtă durată, însoţite 
local de descărcări electrice. Vînt 1n gene
ral slab cu intensificări moderate, ziua. 
Temperatura se menţine ridicată : minimele 
vor fl superioare Iui I grad. Iar maximele 
vor oscila tntre 16 şl 26 grade.

Intr*o atmosferă frăţească

Au început tratativele 
sovieto-ungare

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite :
La 21 martie au început la Kremlin tratativele între delegaţia gu

vernamentală şi de partid a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şl 
delegaţia guvernamentală şi de partid a Republicii Populare Ungare
Din partea sovietică, la tratative cer acordat Republicii Populare Un-

participă N. A. Bulganin, preşedin
tele Consiliului de Miniştri al 
U.R.S.S., K. E. Voroşilov, preşedin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
a! U.R.S.S., N. S. Hruşciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. şi prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. I. Mikoian, prim vice
preşedinte al Consiliului de Miniş
tri al U.R.S.S., G. M. Malenkov, 
vicepreşedinte al Consiliului de Mi
niştri al U.R S.S., G. K. lukov, mare
şal al Uniunii Sovietice, ministru al 
Apărării al U.R.S.S., A. A. Gromlko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., E. I. Gromov, ambasadorul 
extraordinar şi plenipotenţiar al 
U.R.S.S. în Republica Populară Un
gară.

Din partea ungară, la tratative 
participă János Kádár, preşedintele 
guvernului revoluţionar muncitoresc 
ţărănesc şi preşedinte ai Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar (P.M.S.U.), 
István Dobi, preşedintele Prezidiu
lui Republicii Populare Ungare, An
tal Apró, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
P.M.S.U. şi ministru al Industriei, 
Imre Horváth, membru al Comitetu
lui Central al P.M.S.U. şi ministru al 
Afacerilor Externe, Gyula Kállai, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.M.S.U. şi mi
nistru al Culturii, Károly Kiss, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al P.M.S.U., gene- 
ral-locotenent Géza Révész, mem
bru al Comitetului Central al 
P.M.S.U. şi ministru al Apărării. Já
nos Boldoczki, ambasadorul extra
ordinar şi plenipotenţiar al Repu
blicii Populare Ungare în U.R.S.S.

După un schimb de saluturi prie
teneşti, delegaţiile guvernamenta
le ale Republicii Populare Ungare 
şi Uniunii Sovietice au trecut la 
examinarea multilaterală a proble
melor care interesează cele două 
părţi.

In cursul tratativelor, care s-au 
desfăşurat într-o atmosferă de cor
dialitate şi frăţie, János Kádár a ca
racterizat situafia internă şi externă 
a Republicii Populare Ungare. In 
numele guvernului ungar, al Parti
dului Muncitoresc Socialist şi al po
porului ungar, el a exprimat recu
noştinţă profundă guvernului sovie
tic, partidului comunist şi poporului 
sovietic pentru ajutorul frăţesc sin-

gare.
Participanţii la tratative au făcut 

apoi un schimb de păreri asupra 
problemelor politice şi economice 
avînd o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea continuă a relaţiilor fră
ţeşti dintre Uniunea Sovietică şi 
Republica Populară Ungară.

A avut loc de asemenea un 
schimb de păreri corespunzător a- 
supra problemelor legate de evo
luţia situaţiei internationale ac
tuale.

In timpul tratativelor s-a consta
tat o unanimitate de păreri şi înţe
legere reciprocă în toate proble
mele discutate. S-a hotărît ca ex
perţii celor două părţi să pregă
tească propuneri corespunzătoare 
spre a fi examinate în cadrul şe
dinţelor delegaţiilor.

Tratativele vor continua.

La 21 martie N. S. Hruşciov a primit pe 
membrii delegaţiei ungare. A avut loc o 
convorbire prietenească, cordială.

Delegaţia ungară a vizitat tn după amia
za zilei de 20 martie mausoleul lui V. I. 
Lenin şi I. V. Stalin şi a depus coroane 
de flori.

Panglica uneia din coroane poartă In
scripţia : „Marelui învăţător al poporului
muncitor, nemuritorul conducător al miş
cării muncitoreşti internaţionale — V. I. Le
nin, din partea delegaţiei guvernamentale a 
R. P. Ungare” .

Pe panglica celeilalte coroane sta sc ris : 
„Luptătorului dîrz pentru cauza clasei mun
citoare şi a socialismului — I. V. Stalin, 
din partea delegaţiei guvernamentale a R. 
P. Ungare” .

Soţiile tovarăşilor J. Kadar, I. Dobi, A. 
Apró, J. Horvath, K- Kiss, G. Révész şl H. 
Boldoczki, membri al delegaţiei ungare, au 
vizitat în dimineaţa zilei de 21 martie, fa
brica de dulciuri „Krasnîi Oktiabr".

Oaspeţii au petrecut la această întreprin
dere peste două ore.

întărirea relaţiilor de prietenie 
dintre Cehoslovacia şi R. D. Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — Agenţia 

Vietnameză de informaţii transmite: 
La 20 martie s-a dat publicităţii ia 
Hanoi comunicatul comun cu privire 
la tratativele dintre delegaţia guver
namentală a R D. Vietnam, în frunte 
cu primul ministru Fam Van Dong, şi 
delegaţia guvernamentală a Republicii 
Cehoslovace, în frunte cu preşedintele 
guvernului, V. Siroky.

După cum se subliniază în comuni
cat, părţile au constatat că împărtă
şesc întru totul aceleaşi păreri asupra 
situaţiei internationale actuale. Ele 
declară că scopul politicii lor externe 
este menţinerea şi întărirea păcii, slă
birea încordării internationale pe baza 
celor cinci principii ale coexistenţei 
paşnice.

In cursul tratativelor s-a acordat o 
mare importantă problemei întăririi 
continue a unităţii tarilor lagărului 
socialist. Părţile consideră că este o 
datorie primordială a ţărilor socialiste 
de a întări unitatea lor în conformi
tate cu principiile leniniste, de a dez
volta relaţiile !nr pe fundamentul de 
neclintit al internaţionalismului prole
tar.

După stabilirea păcii în ţară, po
porul vietnamez a primit un ajutor 
frăţesc din partea Cehoslovaciei în 
restabilirea şi dezvoltarea economiei şi 
culturii. Părţile au considerat necesar 
să încheie un acord cultural pe ter
men de cinci ani.

Comuniştii deţin majorîfafea absolută 
în Adunarea statului indian Kerala

DELHI 21 (Agerpres). — Agenţia 
United Press anunţă că pentru prima 
oară în istoria Indiei comuniştii obţin 
majoritatea în Adunarea nnui stat in
dian. In statu! Kerala din sudul Indiei 
partidul comunist a obţinut pînă acum 
59 de mandate din 124 rezultate cu
noscute. Partidul Congresul Naţional 
Indian a obţinut 42 de mandate, so
cialiştii Praja — 9, Liga Musulmană—S, 
şi Independenţii—6. Mai rămîn de pro

clamat rezultatele în donă circumscrip
ţii din acest stat. Agenţiile de presă 
relevă că obţinind 59 de mandate şi 
cu sprijinul probabil a 5 deputaţi inde
pendenţi, Partidul Comunist din India 
şi-a asigurat de pe acum majoritatea 
absolută in Adunarea Legislativă a sta
tului Kerala.

Agenţia Reuter subliniază că comu
niştii vor forma guvernul în acest stal.

Presa indiană despre ţara noastră
In ziarul „Hindustan Times“ (New 

Delhi) a apărut de curînd un articol 
amplu despre dezvoltarea folclorului şi 
artei populare din Romînia în anii 
de democraţie populară. Un spaţiu 
larg se acordă în articol descrierii Ins
titutului de folclor, despre care se subli
niază că este un centru mondial al fol
clorului, întreţinînd numeroase legături 
cu instituţii similare din diferite ţări.

„Hindustan Standard“ (Calcutta) a 
publicat un articol despre viaţa teatrală 
în Romînia semnat de acad. Zaharia

Cercurile guvernante am ericane continuă 
sâ ia masuri în v ed erea  organizării acţiunilor 

subversive îm potriva ţărilor socialiste
NEW YORK 21 (Agerpres). —

TASS
După cum reiese din ştirile apărute 

in presa americană, cercurile guver
nante din S.U.A. continuă să ia măsuri 
in vederea organizării de aefiuni sub
versive şi în vederea amestecului în 
treburile interne ale U.R.S.S. şi ţărilor 
de democraţie populară.

Această politică agresivă imperialistă 
făţişă a S.U.A. şi-a găsit expresia în 
crearea subcomisiei speciale a Comi
siei pentru Afacerile Externe a Came

rei Reprezentanţilor pentru „studierea“ 
politicii S.U.A. în cazul unor „răs
coale“ in ţările Europei răsăritene şi 
pentru prezentarea de recomandări.

Potrivit ştirilor din presă, această 
faimoasă subcomisie urmează să plece 
intr-un viitor apropiat în Austria, chi
purile pentru cercetarea problemelor 
sus-menţionate, dar de fapt — pen
tru activizarea elementelor reacţionare 
subversive în U.R.S.S. şi ţările de de
mocraţie populară.

Importante hotărîri ale plenarei C. C. 
al Partidului Comunist din Grecia

BERLIN 21 (Agerpres). — Ziarul 
„Neues Deutschland“ a publicat un 
comunicat în care se spune :

In cea de a doua jumătate a lunii 
februarie a avut Ioc cea de-a VII-a 
plenară lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia.

In raportul Biroului C.C. a fost 
expusă activitatea partidului în do
meniul dezvoltării mişcării patrioti
ce în perioada de după plenara a Vl-a 
a Comitetului Central şi a Comisiei 
Centrale de Control (martie 1956). Ra
portul analizează evoluţia evenimente
lor internationale şi situaţia actuală 
din Grecia. După ce a analizat situaţia 
în care se află poporul grec datorită 
subordonării tot mai accentuate a ţării 
faţă de imperialismul american, rapor
torul — tov. C Koliannis — a subliniat 
că lupta întregului popor pentru pîine, 
democraţie, independenţă naţională şi 
pace se dezvoltă. El a vorbit des
pre avîntui luptei nationale pentru e- 
liberarea poporului cipriot de sub o- 
cupa{ia engleză. Raportul subliniază 
marea importanţă pe care a avut-o şi 
o are corectarea vechii linii sectariste 
a conducerii partidului, pentru rea
lizarea unităţii sindicale, pentru uni
rea tuturor forţelor patriotice din Gre
cia în lupta pentru transformări de
mocratice.

Plenara a subliniat încă odată că 
partidul consideră că sarcina sa cen
trală este să contribuie la unirea tutu
ror forţelor patriotice în lupta pentru 
transformări democratice, pentru 
menţinerea păcii, ameninţată în regiu
nea de est a Mării Mediterane de 
„doctrina Eisenhower“.

Plenara a subliniat că Partidul Co
munist din Grecia este gata să spri
jine înfăptuirea tuturor măsurilor care 
vor deschide calea spre promovarea 
unei politici externe independente şi 
paşnice, spre democratizarea tării şi 
spre uşurarea situaţiei materiale grele 
a oamenilor muncii.

Plenara a condamnat cu hotărîre 
orice încercări de a întoarce partidul 
pe calea politicii care duce la rupe
rea de mase şi la revenirea la situaţia 
anormală din interiorul partidului, a 
aprobat activitatea Biroului Comitetu
lui Central şi a adoptat o amplă ho- 
lărîre cu privire la prima problemă de 
pe ordinea de zi.

In legătură cu cea de-a doua pro
blemă de pe ordinea de zi, plenara 
a examinat proiectul Declaraţiei-pro- 
gram cu privire la scopurile democra
tice naţionale ale Partidului Comu
nist din Grecia, elaborată de către Bi
roul C.C. i.a discutarea proiectului au 
participat un mare număr de tovarăşi 
care prin cuvîntul lor au contribuit 
la elaborarea textului definitiv al de
claraţiei. Declaraţia a fost adoptată în

unanimitate. Declaraţia analizează si
tuaţia economică şi politică a tării, de
pendenta sa faţă de capitalul străin, 
în special faţă de cel american, arată 
consecinţele dăunătoare ale politicii de 
subordonare a tării faţă de planurile 
imperialiştilor americani, şi analizează 
lupia dusă de popor pentru o viaţă 
mai bună, pentru independentă naţio
nală, pentru transformări democra
tice fundamentale din Grecia. în de
claraţie se arată că contradicţia do
minantă astăzi în Grecia dintre popor, 
pe de o parte, şi imperialismul ame- 
rican-englez şi oligarhia plutocratică, 
pe de altă parte, determină caracte
rul naţional, antiimperialist, democra
tic al transformărilor de care are ne
voie tara. Declaraţia arată calea pen
tru obţinerea acestor transformări, 
formulează un program concret în ju
rul căruia se pot uni toate forţele pa
triotice ale ţării. Declaraţia afirmă ho
tărîrea Partidului Comunist din Gre
cia de a face tot ce-i stă în putinţă 
ca aceste transformări să fie înfăptuite 
pe cale paşnică.

In legătură cu cel de-al treilea 
punct de pe ordinea de zi, cea de-a 
7-a plenară lărgită a hotărît să re
pună în drepturile de membru al C.C. 
pe tov. Markos Vafiadis, exclus din 
C.C. pe baza unor acuzaţii neînteme
iate şi a încălcării statutului partidu
lui, în perioada cînd în interiorul par
tidului domnea un regim anormal. 
Plenara a repus de asemenea în drep
turile de membru al C.C. pe tov. Va- 
tusianos.

Plenara a examinat comportarea fos
tului secretar general al Comitetului 
Central, N. Zahariadis.

După cum se ştie, cea de-a 6-a ple
nară a C.C. şi Comisia Centrală de 
control au examinat în martie 1956 si
tuaţia nesănătoasă care s-a creat în 
acea vreme în Partidul Comunist din 
Grecia. Cauza acestei situaţii a consti
tuit-o greşelile serioase cu caracter 
sectar ale conducerii Partidului Comu
nist din Grecia in frunte cu Zaharia
dis, precum şi viata internă nenormală 
de partid. Aceste greşeli se explică, în 
mare măsură, prin faptul că linia stîn- 
gistă aventuristă a lui Zahariadis în 
perioada luptei armate din anii 1946— 
1949, n a fost dată la iveală şi supusă 
criticii. El se ridica împotriva oricărei 
încercări de criticare a greşelilor sale. 
Zahariadis a impus Partidului Comu
nist din Grecia un regim nenormal al 
vieţii interne de partid în condiţiile 
căreia se înăbuşea orice critică şi se 
calomniau activişti de partid cinstiţi, 
încâlcind principiul conducerii colecti
ve, el a înlăturat de fapt Comitetul 
Central şi a încercat să instaureze în 
partid conducerea de unul singur. Za
hariadis a dat dovadă de o inadmisi

bilă desconsiderare a problemelor se
curităţii cadrelor de partid. Plenara a 
6-a a considerat că principala răspun
dere pentru toate acestea o poartă 
Zahariadis şi l-a înlăturat din funcţia 
de secretar general al C.C. şi din 
componenţa Biroului Politic.

In loc să-şi dea seama de gravita
tea răspunderii sale, să recunoască ur
mările grele pe care politica sa aven
turistă a avut-o pentru Partidul Co
munist din Grecia şi pentru mişcarea 
populară şi să contribuie la înlătura
rea greşelilor, Zahariadis a încercat 
să se eschiveze de la discutarea acti
vităţii sale în CC. al P.C din Grecia. 
I s-a oferit posibilitatea să-şi îndrepte 
greşelile şi să se situeze pe poziţii de 
partid juste. .

Dar el nu numai că a refuzat să par
ticipe la lucrările plenarei a 6-a, ci 
în perioada care a trecut de la plenară 
a încercat să se opună realizării ho- 
lărîrilor partidului.

Prin comportarea sa ŞÎ prin cele 
spuse la cea de-a 7-a plenară, Zaha
riadis a dovedit că a alunecat pe po
ziţii antipartinice, el s-a dedat la 
atacuri împotriva internaţionalismului 
proletar, folosind minciuna, denatura
rea faptelor şi calomnierea cadrelor 
de partid.

Cea de-a 7-a plenară a condamnat 
fn unanimitate atitudinea antiparti
nică a lui Zahariadis, incompatibilă 
cu calitatea de comunist şi a hotărît 
tn unanimitate să-l excludă din C.C. 
şi din partid.

Cea de-a 7-a plenară a ales Biroul 
Politic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Grecia compus 
din 7 membri : Apostolos Grozos, Mi- 
ţos Partalidis, Costas Koliannis, Mar
kos Vafiadis, Leonidas Stringos, Ros
tás Theos. Petros Rusos. Preşedinte al 
Comitetului Central a fost ales Apos
tolos Grozos.

Plenara a adoptat hotărîrea de a 
revizui cazurile cadrelor de partid care 
au fost acuzate sau calomniate în pe
rioada situaţiei nenormale în viaţa 
internă a partidului.

Plenara a chdmat pe to{i membrii 
partidului să continue lupta împotriva 
încercărilor reacţiunii din tară şi in
ternationale de a semăna discordie in 
rînduriie comuniştilor şi democraţilor 
greci. Plenara a subliniat necesita
tea unităţii partidelor comuniste şi 
muncitoreşti şi a afirmat devotamen
tul Partidului Comunist din Grecia 
faţă de principiile internaţionalismu
lui proletar.

Lucrările celei de-a 7-a plenare lăr
gite a CC. au demonstrat deosebita 
importantă a schimbării pe care au 
produs-o în sinul P.C. din Grecia ho- 
iărîrile celei de-a 6-a plenare lărgite 
din martie 1956.

Stancu, în care sínt trecute în revistă 
realizările din ultimul timp ale drama
turgilor noştri.

Ziarul „Malaysia Manorama Katta- 
yam“ a publicat un articol despre cân
tecele populare, înfăţişînd activitatea 
colectivelor de artişti amatori.

Ziarul „Wiswamitra“ (Bombay) se 
ocupă de creşterea productivităţii mun
cii în diferite ramuri ale economiei na
ţionale a R. P. Romíné prin introduce
rea tehnicii înaintate, de creşterea ve
nitului muncitorilor în ultimul an.

Scriitorul indian Yashpal, care a fost 
invitat la Congresul scriitorilor ceho
slovaci în 1956 şi după aceasta a făcut 
o călătorie în R.D.G. şi R. P. Romînă, 
a publicat de curînd o broşură intitu
lată „Rahabiti“ (Impresii de călătorie) 
în care un capitol de 35 de pagini e 
consacrat Romîniei.

Funeraliile
lui Constantin Brîncuşi

PARIS 21 Corespondentul Ager
pres transmite:

La 19 martie au avut ioc la Paris 
funeraliile marelui sculptor romín 
Constantin Brîncuşi. La ceremonia fu
nebră care s-a desfăşurat la biserica 
ortodoxă romînă din Paris, în prezen
ţa unui mare număr de admiratori, 
printre care se găseau numeroşi re
prezentanţi ai vieţii artistice din Fran
ţa, a participat o delegaţie a lega
ţiei Republicii Populare Rornîne la 
Paris, în frunte cu Gheorghe Pascu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim. care 
a depus o coroană de flori din partea 
legaţiei. A fost de asemenea depusă o 
coroană din partea Uniunii artiştilor 
plastici din Republica Populară Ro
mînă.

După ceremonie, Georges Salles, 
vicepreşedintele Consiliului de admi
nistraţie al asociaţiei muzeelor naţio
nale, şi scriitorul Jean Cassou, direc
torul Muzeului national de artă mo
dernă din Paris, au rostit cuvîntări în 
care au subliniat importanţa creaţiei 
lui Brîncuşi în evoluţia artei contem
porane.

înhumarea a avut loc la cimitirul 
Montparnasse.

R e c t i f i c a r e
In ştirea datată Moscova 20 Ager

pres, referitoare la cuvîntarea mareşa
lului G. R. Jukov, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., la Conferinţa fruntaşilor 
pe întreaga armată, ultima frază din 
aliniatul: „La instruirea trupelor...“
se va citi corect:

„Succesul său va depinde de o se
rie de factori, in special de nivelul 
tehnic şi de calitatea forţelor armate, 
de moralul, pregătirea de luptă şi de 
măiestria trupelor“.

•  La 21 mart’e au început pe Insulele 
Bermude tratativele oficiale anglo america
ne la care participă preşedintele Eisenhower, 
J. F. Dulles, primul ministru MacMillan şl 
Selwyn Lloyd, Tratativele au început prin 
examinarea problemelor legate de situaţia 
din Orientul Mijlociu.

•  BELGRAD. La 20 martie au tnceput la 
Belgrad convorbirile între reprezentanţii 
Uniunii comuniştilor din Iugoslavia şl de
legaţia Partidului Comunist Francez.

•  CAIRO. La 21 ma:tie a sosit la Cairo 
secretarul general al O.N U.. Hammarskjoeld, 
pentru a duce tratative cu conducătorii 
Egiptului.

— Comitetul politic al Ligi! arabe, ca- 
re-şl tine lucrările la Cairo, a adoptat re
zoluţii în care sprijioă poziţia Egiptului cu 
privire la teritoriul Gaza, deplina suvera
nitate a Egiptului asupra Canalului de 
Suez şi drepturile ţărilor arabe asupri 
apelor lor teritoriale din golful Akaba.

•  CAIRO. La 21 martie, la invitaţia pre
şedintelui Egiptului, Nasser. a sosit la 
Cairo într-o vizită oficială S. Vukmanovlei, 
vicepreşedinte al Vecel Federative Executi
ve a Iugoslaviei.

•  DJAKARTA. Preşedintele partidului na
ţional, Suvlrjo însărcinat cu formarea nou
lui guvern indonezian, s-a consultat cu 
Aidit. secretarul genei al al P.C l, care a de
clarat că partidul comunist va cere ca în 
guvern să tie reprezentate 4 alte partide, 
inclusiv P.C.I. dacă partidul Maşumi va fi 
reprezentat în cabinet.

•  PRAGA. Guvernul sirian a aprobat ofi
cial acordul cu Cehoslovacia cu privire la 
construirea unei rafinării complecte în apro
piere de oraşul Homs Rafinăria va prelu
cra 1.(100.000 tone ţiţei şt va produce unele 
varietăţi de benzină, petrol lampant, asfalt 
şl diferite uleiuri.
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