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Raportul delegației P. M. R.
cu privire la lucrările Congresului 

al XX-lea al P. C. U. S.

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Nationale

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica

Cfelul 24-lea
Congres al Partidului 

Comunist Britanic
LONDRA

Dragi tovarăși.
Comitetul Cețitral al Parțiduiui 

Muncitoresc Romtn transmite un 
salut frățesc‘celui de al 24-teh Con
gres al Partidului Comunist Bri
tanic.

Urăm Partidului Comunist Bri
tanic noi succese in lupta pentru 
întărirea rîndurilor partidului, pen
tru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare, pentru obținerea unor 
condiții de trai mai bune ale po
porului, pentru realizarea progra
mului partidului și întărirea co
laborării între popoare, pentru pace 
in lumea întreagă. .

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN
București, 29 martie 1956

Raport prezentat de
la plenara largita a C.

(text

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
C. al P. M. R. din 23-25 martie
prescurtat)

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.

Lucrările Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, urmărite cu un imens interes de 
oamenii muncii din țara noastră, ca și 
de oamenii muncii din toate țările lu
mii, se găsesc astăzi în centrul aten
ției opiniei publice din lumea întreagă. 
Aceasta se datorește faptului că lucră
rile Congresului al XX-lea sînt de o ex
cepțională importanță istorică mondia
lă și vor exercita, un timp îndelungat, 
o uriașă influență asupra întregului 
mers al evenimentelor internaționale, 
contribuind Ia întărirea continuă a la
gărului socialist, la creșterea forțelor 
păcii, democrației și socialismului din 
toată lumea

Documentele și dezbaterile Congre
sului — și în p-imul rînd raportul de 
activitate al C.C. al P.C.U.S. prezen
tat de tovarășul Hrușciov, raportul pre- 

■zentat de tovarășul Bulganin despre 
Directivele cu privire la cel de-al 6-lea 
plan cincinal și hotărîrile adoptate de 
Congres — constituie un program 
grandios al înaintării continue și vic
torioase a Uniunii Sovietice sore comu
nism Congresul a pus poporului sovie
tic sarcina economică fundamentală de 
a ajunge din urmă și a denăși cele mai 
dezvoltate țări capitaliste în ce privește 
nivelul producției pe cap de locuitor.

Documentele și dezbaterile Congre
sului au examinai problemele funda
mentale ale epocii actuale și au tras o 
serie de concluzii profund științifice, de 
înaltă valoare teoretică și programa
tică, care demonstrează, odată mai 
mult, minunata capacitate a partidu
lui creat și educat de Lenin de a a- 
plica dialectica marxistă la condițiile 
istorice noi și de a dezvolta în mod 
creator atotbiruitoarea învățătură mar- 
xist-leninistă Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. a dat o lovitură puternică 
dogmatismului în gîndirea teoretică și 
a îmbogățit marxism-leninismul cu 
teze noi izvorîte din legile dezvoltării 
sociale și corespunzătoare schimbărilor 
adînci care au avut loc în lume în ul
timul timp.

Cuvîntul conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești care au participat la Congres 
și adresele de salut transmise de par
tidele frățești care, din diferite motive, 
nu au -putut trimite delegații, au de
monstrat odată mai mult solidaritatea 
și dragostea oamenilor muncii din 
toate țările față de Uniunea Sovietică, 
față de Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Referindu-se la faptul că în evolu
ția situației internaționale s-au pro
dus schimbări radicale în direcția în
tăririi pozițiilor socialismului, vorbi-, 
torul a subliniat că principala trăsă
tură a epocii noastre este faptul că 
socialismul a ieșit din cadrul unei sin
gure țări și s-a transformat într-un 
sistem mondial.

Tn continuare, raportorul a trecut 
în revistă mărețele succese obținute 
de poporul sovietic pe calea construi
rii comunismului, subliniind că în ur
ma aplicării consecvente de către Co
mitetul Central al P.C.U.S. a politicii 
generale leniniste a partidului. Uniunea 
Sovietică s-a consolidat și mai mult în 
anii dintre Congresul al XlX-lea și 
Congresul al XX-lea. Exprimînd prin 
fapte superioritatea sistemului econo
mic socialist asupra sistemului econo
mic capitalist, ritmul mediu anual de 
creștere a producției industriei sovie
tice a fost în al 5-lea cincinal de peste 
trei ori mai rapid decît în Statele 
Unite ale Americii și de 3,8 ori mai 
rapid decît în Anglia, cele mai dez
voltate țări capitaliste.

Desfășurînd în fața poporului sovie
tic și a întregii omeniri tabloul gran
dios al Directivelor pentru cel de-al 
6-lea cincinal, prin îndeplinirea că
rora nivelul producției industriale va 
ajunge în 1960 de peste 5 ori mai mare 
decît în 1940, iar recolta anuală de 
cereale se va ridica la 180 milioane 
tone. Congresul a arătat că astăzi, 
continuînd dezvoltarea cu prioritate a 
industriei grele, s-a creat posibilitatea 
practică a dezvoltării într-un ritm mai 
rapid nu numai a producției mijloa
celor de producție, ci și a producției 
bunurilor de consum popular.

Raportul s-a ocupat apoi pe larg de 
tendințele de dezvoltare a celor două 
sisteme economice mondiale, tendințe 
care caracterizează mersul și perspec
tivele istorice ale capitalismului și so
cialismului. în întrecerea economică 
între cele două sisteme mondiale, vic
toria socialismului este chezășuită de 
relațiile de producție noi. socialiste, 
de faptul că între statele socialiste se 
întărește în mod continuu colaborarea 
economică. între ele stabilindu-se re
lații comerciale reciproc avantajoase, 
schimb de experiență tehnică, întraju
torare multilaterală și coordonarea 
practică a planurilor economiei națio 
nale.

începînd din zilele Congresului. în 
întreaga lume nu există probleme care 
să fie discutate și frămîntate mai 
mult ca problemele evoluției actuale 
Internaționale examinate în raportul 
la Congres. Aceasta este și de înțeles, 
căci nu există astăzi în lume probleme

mai importante pentru soarta popoare
lor și a civilizației umane ca proble
mele dezbătute de Congresul al XX-lea: 
problema coexistenței pașnice a state
lor cu sisteme sociale diferite, posibi
litatea concretă de prevenire a răz
boaielor în epoca actuală și formele 
de trecere ale diferitelor țări de la ca
pitalism la socialism. Tratarea acestor 
probleme în dezbaterile Congresului re
prezintă un exemplu strălucit de dez
voltare creatoare a marxism-leninismu- 
lui, de rezolvare științifică a proble
melor pe baza aplicării cu măiestrie a 
învățăturii marxist-leniniste și a înlătu 
rării cu îndrăzneală din gîndirea teo
retică a tot ceea ce a devenit învechit.

Făcînd o amplă analiză a politicii 
externe a statului sovietic, vorbitorul 
a arătat că principiul leninist al 
coexistenței pașnice a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite a fost și rămîne 
linia generală a politicii externe a 
Uniunii Sovietice. Acest principiu fun
damental al politicii externe a Uniunii 
Sovietice ca și al tuturor țărilor din 
sistemul mondial socialist corespunde 
în întregime intereselor celor mai vi
tale ale tuturor popoarelor lumii.

Coexistența pașnică, așa cum a ară
tat Congresul al XX-lea, nu înseamnă 
un compromis ideologic între cele două 
sisteme. încetarea luptei împotriva 
ideologiei burgheze reacționare. Nu 
trebuie făcută nici un fel de analogie 
între problemele relațiilor între state 
și problemele luptei ideologice. Pe a- 
ceeași poziție fermă stă partidul nos
tru. Congresul al doilea al Partidului 
Muncitoresc Romîn a combătut cu toa
tă hotărîrea pe cei ce propagă așa- 
zisa „pauză“ în lupta ideologică.

Politica externă a Uniunii Sovietice 
a repurtat în ultimul timp succese 
imense. Se face simțit în întreaga viață 
politică internațională faptul că, în 
perioada dintre Congresul al XlX-lea 
și Congresul al XX-lea, C.C. al 
P.C.U.S. a promovat o politică activă 
și elastică în scopul coexistenței paș
nice, ținînd seama de particularitățile 
concrete ale situației, de raportul real 
de forțe, apreciind just deosebirile și 
nuanțele din politica diferitelor țări, în 
primul rînd în problema principală a 
zilelor noastre — problema luptei pen
tru pace.

în mod deosebit trebuie să remarcăm 
principialitatea leninistă cu care C.C. 
al P.C.U.S. a rezolvat problemele pri
vind relațiile cu Iugoslavia, țară care 
construiește socialismul și cu care ță
rile socialiste trebuie să întărească le
găturile de prietenie și colaborare, în 
interesul comun al păcii și socialis
mului.

Amintind apoi profundele schimbări 
petrecute în situația internațională și 
faptul că raportul de forțe pe arena 
mondială s-a schimbat radical în fa
voarea păcii, în defavoarea forțelor a- 
gresive, vorbitorul a arătat că rămîne 
valabilă și astăzi învățătura lui Lenin 
care ne arată că din moment ce există 
imperialismul, se menține și baza eco
nomică pentru dezlănțuirea războaie
lor. Aceasta înseamnă că atît timp cit 
există imperialismul, există și primej
dia de război. De aceea popoarele tre
buie să fie vigilente, dar războiul nu 
este o fatalitate. Forțele păcii sînt mai 
puternice decît forțele agresive, cu con
diția că ele să acționeze strîns unite, 
să demaște la timp pe provocatorii de 
război și uneltirile lor, să fie perma
nent mobilizate pentru a preveni pri
mejdia războiului și agresiunii.

Tn continuare, vorbitorul a subliniat 
excepționala însemnătate a tezei for
mulate de Congresul al XX-lea, potri
vit căreia, în urma profundelor schim
bări petrecute pe arena internațională 
în favoarea socialismului, se deschid 
noi perspective în ce privește trecerea 
țărilor de la capitalism la socialism.

Istoria a confirmat pe deplin geniala 
învățătură a lui Lenin după care toate 
națiunile vor ajunge la socialism, dar 
nu chiar în același fel, ci fiecare adu- 
cînd un specific într-o formă sau alta 
a democrației, într-o varietate sau alta 
a dictaturii proletariatului. Exemplul 
Uniunii Sovietice, al R.P. Chineze și al 
celorlalte țări de democrație populară 
din Europa și Asia, al R.P.F. Iugo
slavia demonstrează că trecerea spre 
socialism nu se poate face după un 
șablon unic, întrucît condițiile diferite 
naționale și internaționale generează 
forme și metode diferite de trecere la 
o nouă orînduire socială.

Experiența partidelor comuniste și 
muncitorești din țările de democrație 
populară din Europa, între care și ex
periența partidului comunist și a miș
cării muncitorești din Romînia, con
firmă în întregime că trecerea de la 
capitalism la socialism se poate înfăp
tui fără război civil. Analiza marxist- 
leninistă făcută de Congresul al 11-lea 
al P.M.R. procesului transformărilor 
revoluționare în țara noastră a arătat 
că insurecția armată, organizată de 
Partidul Comunist Romîn și cu care a 
început revoluția populară la 23 Au
gust 1944, a avut ca obiectiv răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste, instaura
rea unui regim democratic, ieșirea din 
războiul de jaf antisovietic și alătura-

rea Romîniei la coaliția antihitleristă 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Acest obiectiv nu se putea realiza în 
acele împrejurări istorice concrete de
cît prin insurecția armată. în condi
țiile create de înfrîngerea trupelor hit- 
leriste și de înaintarea glorioaselor 
armate sovietice pe teritoriul țării noas
tre, P.C.R. a înfăptuit acțiunea coor
donată a forțelor patriotice populare 
și a soldaților, ofițerilor și generali
lor patrioți din armată.

Transformările revoluționare din Ro
mînia, după răsturnarea dictaturii fas
ciste, s-au desfășurat în linii generale 
fără violență — forțele populare, în 
frunte cu 'clasa muncitoare, devenind 
destul de puternice pentru a instau
ra regimul democrat-popular la 
6 Martie 1945 și pentru a împiedica 
cercurile reacționare să pună în apli
care amenințarea că vor dezlănțui răz
boiul civil

O serie de factori favorabili au con- 
tribuit la desfășurarea fără război civil 
a transformărilor revoluționare din țara 
.noastră. Ne amintim ce mare însem
nătate a avut făurirea unității de ac
țiune a clasei muncitoare, începută 
prin realizarea frontului unic între 
partidul comunist și partidul social
democrat, încă în mai 1944; aceasta a 
sporit forțele clasei muncitoare, capa
citatea ei de a uni în jurul său toate 
forțele progresiste și patriotice ale 
țării. Trebuie să adăugăm că în lupta- 
pentru reforma agrară democratică s-a 
închegat și s-a consolidat alianța în
tre clasa muncitoare și țărănimea mun- 
citoare, creîndu-se astfel o forță de
mocratică și revoluționară cum nu a 
mai avut țara noastră.

Caracteristic pentru perioada res
pectivă este că Partidul Comunist Ro
mîn, în înțelegere cu Partidul social
democrat, a elaborat o platformă lar
gă de revendicări democratice pe care 
a propus-o tuturor partidelor. Cu toate 
că Partidul național țărănist și Par
tidul național liberal, partide antipopu
lare, au refuzat să accepte _ această 
platformă, ele n-au putut să împiedice 
ca, pe baza platformei propuse de 
P.C.R., să se realizeze un front de
mocratic larg care cuprindea și o par
te a burgheziei.

Tn lupta pentru realizarea acestei 
platforme, masele cele mai largi ale 
poporului s-au convins, prin propria 
lor experiență, că partidele „istorice" 
sînt reacționare, ceea ce a avut ca ur
mare demascarea complectă a acestora 
și izolarea lor de mase.

După 6 Martie 1945, noi am folosit 
calea parlamentară pentru consolidarea 
regimului democrat-popular, pentru 
pregătirea condițiilor de trecere de la 
etapa desăvîrșirii sarcinilor revoluției 
burghezo-democratice la etapa revolu
ției socialiste. Puterea populară a fost 
aceea care a înfăptuit pentru prima 
oară în țara noastră în mod efectiv 
votul universal. Alegerile generale din 
1946, la care au participat și partide 
capitalisto-moșierești, au dovedit că po
porul romîn, în covîrșitoarea lui ma
joritate, era pentru democrație popu
lară, împotriva restaurării regimului 
burghezo-moșieresc. Procesul revolu
ționar neîntrerupt care s-a desfășural 
în tara noastră a dus la trecerea ra
pidă la revoluția socialistă, aceasta a- 
vînd ca particularitate faptul că s-a 
produs de asemenea fără război civil, 
în cadrul regimului democrat-popular 
care a trecut la exercitarea funcțiunilor 
dictaturii proletare.

Tezele Congresului al XX-lea cu pri
vire la formele de trecere ale diferite
lor țări la socialism sînt o dezvoltare 
creatoare a teoriei leniniste a revolu
ției proletare. Cînd Lenin a arătat, pe 
baza învățăturii marxiste, că în stadiul 
imperialist, datorită dezvoltării inegale 
și în salturi a statelor capitaliste, vic
toria revoluției socialiste este posibilă 
într-o singură țară sau în cîteva țări, 
aceasta a stimulat activitatea revolu
ționară a clasei muncitoare din Rusia 
și a contribuit la victoria revoluției din 
Octombrie și la victoriile ulterioare ale 
mișcării muncitorești dintr-o serie de 
alte țări. Fără îndoială că dezvoltarea 
actuală a acestei teorii va stimula a- 
vîntul mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare din toate țările și va da o 
mare contribuție la accelerarea proce
sului istoric.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la 
mărețul program al muncii creatoare 
pentru construirea comunismului pe 
care-1 reprezintă Directivele Congresu
lui al XX-lea pentru cel de-al 6-lea plan 
cincinal al U.R.S.S.

Tn continuare, tov Gh Gheorghiu 
Dej a arătat următoarele :

Tovarăși,
Marile succese'obținute de Uniunea 

Sovietică în domeniul construcției eco
nomice și culturale, al întăririi statului 
sovietic socialist ca și în domeniul po
liticii externe se datorează înainte de 
toate politicii juste leniniste a P.C.U.S., 
unității de nezdruncinat a rîndurilor

(Continuare in pag. 2-a)

Tovarăși deputați șl deputate,
Proiectul bugetului de stat al R.P.R. 

pe anul 1956 are o deosebită impor
tanță pentru economia națională, în
trucît este bugetul primului an al ce
lui de-al doilea cincinal și se înteme
iază pe Directivele Congresului al 
Il-lea al P.M.R. cu privire la dezvol
tarea economiei naționale, este în con
cordanță cu planul economic de stat 
pe 1956 și asigură finanțarea sarci
nilor prevăzute în acest plan.

Proiectul bugetului de stat pe anul 
1956 reflectă posibilitățile crescute ale 
economiei naționale de a finanța volu
mul sporit al lucrărilor capitale, de a 
asigura mijloacele financiare pentru o 
producție industrială mărită, de a sus
ține efortul tot mai mare al statului 
nostru pentru a ridica producția agri
colă la un nivel superior, precum și 
de a crea cît mai multe condiții fa
vorabile în ceea ce privește transfor
marea socialistă a agriculturii. Proiec
tul de buget asigură de asemenea fon
durile necesare pentru dezvoltarea ac
țiunilor social-culturale, dezvoltarea 
științei și acoperă nevoile de sănă
tate, învățămînt, cultură și odihnă ale 
oamenilor muncii.

Orientarea pașnică a dezvoltării eco
nomiei noastre reiese limpede din 
structura cheltuielilor bugetare pe 
1956.

In scopul creșterii bazei materiale 
tehnice a tuturor ramurilor economiei 
naționale, pentru investițiile capitale 
sînt prevăzute aproape 25% din tota
lul cheltuielilor bugetului de stat 
(11,037 miliarde lei) la care se adaugă 
încă 6,793 miliarde lei din resursele 
proprii, ale întreprinderilor. Pentru ac
țiunile social-culturale s-au alocat 
17,3% din cheltuieli, ele fiind cu 
13,1 mai mari decît în 1955.

Politica consecventă de pace a Re
publicii Populare Romîne rezultă și 
din faptul că în 1956 cheltuielile pen
tru apărarea și securitatea statului nu 
reprezintă decît 9% din totalul chel
tuielilor prevăzute în buget.

Politica partidului nostru de dezvol
tare cu prioritate a industriei grele 
se exprimă în prevederile bugetului 
pe anul 1956; astfel, greutatea speci
fică a volumului de lucrări capitale 
în industria grea este de 52% din vo
lumul total al lucrărilor capitale. Pen
tru mărirea producției de energie elec
trică se prevede finanțarea unor lu
crări capitale în valoare de circa 1,138 
miliarde lei ; pentru dezvoltarea în con
tinuare a siderurgiei și a metalurgici 
neferoase — circa 2 miliarde lei, pen
tru industria petrolului — circa 2,5 
miliarde lei, pentru industria chimi
că, a hîrtiei și celulozei — aproape 1 
miliard lei, pentru industria materia
lelor de construcție — circa 450 mili
oane lei, pentru dezvoltarea transpor
turilor și telecomunicațiilor — aproa
pe 1,4 miliarde lei.

Pe baza acestor mijloace financia
re, în industria grea vor fi puse în 
funcțiune în acest an obiective indus
triale de o mare însemnătate pentru 
economia națională. După intrarea în 
funcțiune la începutul acestui an a 
primului grup de 50.000 kw. la marea 
centrală termoelectrică Petroșani, spre

sfîrșitul anului urmează să între în 
funcțiune al doilea grup de 50.000 
kw. Se continuă construcția centrale
lor termoelectrice de la Sîngeorgiu de 
Pădure și de la Borzești, unde urmea
ză a se pune în funcțiune 2 grupuri 
termoelectrice a 25.000 kw. Lucrările 
de construcție ale marii hidrocentrale 
de la Bicaz vor fi accelerate.

Tn acest an se termină construcția 
și intră în funcțiune la Hunedoara 
cel mai mare furnal din țara noastră 
care va da el singur o producție de 
1,5 ori mai mare decît întreaga pro
ducție de fontă a țării noastre reali
zată în 1938. Pe șantierul Hunedoarei 
se vor desfășura din plin lucrările de 
montaj ale noii oțelării Martin, ale 
oțelăriei electrice și ale laminorului 
bluming de mare capacitate. Va intra 
în funcțiune a doua baterie de cocs 
a uzinei cocsochimice.

Se vor continua cu intensitate spo
rită lucrările de montaj ale marelui 
laminor de țevi fără sudură de la 
Roman, în vederea intrării în probă 
în cursul anului viitor. Este în curs 
de montaj un laminor de tablă sub
țire la uzinele „Cristea Nicolae“-Ga- 
lați, care va intra în funcțiune spre 
sfîrșitul anului.

Creșterea producției de țiței și a re
zervelor geologice se asigură prin spo
rirea însemnată a forajului de explo
rare și exploatare. în industria de pre
lucrare a țițeiului este prevăzută da
rea în funcțiune în prima etapă a unei 
instalații moderne pentru fabricarea u- 
leiurilor superioare, a unei instalații 
de prelucrare primară a țițeiului cu o 
capacitate de 600.000 tone, precum și 
a altor unități de prelucrare. Tn acest 
an începem construcția marilor con
ducte magistrale de gaz metan care 
vor asigura treptat alimentarea cu a- 
cest combustibil ieftin și comod atît 
a industriei, cît și a populației din nu
meroase centre industriale și localități 
din Ardeal, Banat și Moldova.

Pășind la realizarea programului de 
dezvoltare a industriei chimice —pro
gram trasat de Directivele celui de-al 
Il-lea Congres al partidului — vom 
desfășura larg construcția uzinei de 
îngrășăminte chimice de Ia Năvodari, 
a uzinelor de produse sodice de la 
Govora și Borzești și a primei fabrici 
de fibre sintetice (perlon). Totodată 
vom începe construcția unei noi uzi
ne de îngrășăminte azotoase. Produc
ția de acid sulfuric va fi sporită prin 
intrarea în funcțiune a unei noi uzi
ne. Tn cursul acestui an vom mări ra
pid producția principalelor materiale 
de construcție prin construirea a nu
meroase unități de prefabricate de be
ton și prin darea în funcțiune a unor 
fabrici de cărămizi silico-calcare, de 
blocuri de sgură și de țigle de ciment.

In transporturi, fondurile de inves
tiții alocate vor fi utilizate pentru în
zestrarea mai departe a căilor ferate 
cu locomotive și vagoane de mare ca
pacitate, pentru realizarea unui larg 
program de construcții de drumuri 

.și pentru reutilarea transporturilor na
vale, aeriene și a telecomunicațiilor.

Asigurînd dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, proiectul de buget 
prevede totodată mijloacele financiare

necesare dezvoltării producției bunuri
lor de consum. Volumul lucrărilor ca
pitale din aceste ramuri este de 6% 
din volumul total al lucrărilor capi
tale economice și social-culturale. 
Fondurile alocate vor fi utilizate pen
tru dezvoltarea filaturilor de bumbac 
și lînă, pentru terminarea și punerea 
în producție a fabricii noi de faianță 
de la Sighișoara, pentru sporirea ca
pacității de finisare a țesăturilor, pen
tru construirea, în continuare, și pu
nerea în probe a fabricii de zahăr de 
la Livezi, pentru construirea abatoa
relor Brăila și Bacău, a frigoriferului 
de la Iași și pentru sporirea capaci
tăților de producție ale fabricilor de 
bere și ale centrelor de vinificare.

Grija pentru creșterea producției a- 
gricole și pentru consolidarea și lăr
girea continuă a sectorului socialist 
al agriculturii se oglindește și în vo
lumul important de investiții pentru 
agricultură prevăzut în proiectul 
de buget (circa 1,875 miliarde lei).

Volumul lucrărilor ce vor fi execu
tate de S.M.T. va crește în anul 1956 
cu cca. 29%. atingînd 5,3 milioane 
ha. arătură normală. Pe baza mij
loacelor financiare ce li se alocă, va 
crește într-o măsură însemnată înzes
trarea tehnică a G.A.S. Ca o urmare 
a sporirii numărului de tractoare și 
mașini agricole din G.A.S. și a unei 
mai bune folosiri a mijloacelor de me
canizare existente, se prevede o creș
tere a indicelui de mecanizare la prin
cipalele lucrări — pînă la 95% la 
arat și 93% la semănatul și recol
tatul păioaselor — ceea ce va con
tribui la îndeplinirea cu succes a sar
cinii acestor gospodării de a livra sta
tului cantități importante de cereale 
și alte produse stabilite în plan.

Pentru întărirea ecpnomico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective s-a 
prevăzut acordarea de către stat a unor 
credite pe termen lung pentru inves
tiții, în valoare de 210 milioane lei.

In proiectul de buget pe anul 1956 
sînt prevăzute mijloace financiare im
portante pentru dezvoltarea sectoru
lui circulației mărfurilor. In anul a- 
cesta rețeaua comercială va crește cu 
peste 1500 unități, dintre care peste 
700 la sate.

Investițiile pentru acțiuni social- 
culturale vor cunoaște un puternic 
avînt în acest an, ridieîndu-se la 
peste 15 la sută din totalul investi
țiilor. Numai din fondurile statului 
vor fi construite locuințe în valoare 
de peste 800 milioane lei. In cursul 
acestui an va fi construit postul de 
televiziune din București. Pentru ocro
tirea sănătății oamenilor muncii se vor 
construi noi spitale și se va mări nu
mărul de paturi în toate unitățile sa
nitare.

In domeniul gospodăriilor comu
nale, se vor efectua lucrări de alimen
tare cu apă la București, Iași, Galați. 
Mediaș, precum și pe litoralul mării, 
se va extinde rețeaua de gaze pentru 
încălzitul casnic și se vor dezvolta 
transporturile în comun.

(Continuare in pag. 3-a)

O delegație a Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
va vizita Uniunea Sovietică

Președintelui Marii Adunări Naționale a R. P. R. 
tovarășul Constantin Pîrvulescu

Sovietul Suprem al U.R.S.S. are onoarea de a invita 
o delegație a Marii Adunări Naționale a R.P.R., să vizi
teze Uniunea Sovietică la începutul lunii aprilie a. c. sau 
la un alt termen care îi convine.

Sîntem convinși că vizitarea U.R.S.S. de către delega
ția Marii Adunări Naționale a R.P.R. va contribui la în
tărirea continuă a prieteniei frățești, de nezdruncinat, din

tre popoarele noastre și va însemna un nou și important 
aport la dezvoltarea colaborării strinse și multilaterale 
între Uniunea Sovietică și Romînia.

V-am fi recunoscători dacă în răspunsul dvs., în legă
tură cu propunerea noastră, ne veți înștiința șl asupra da
tei sosirii în U.R.S.S., care convine delegației Marii Adu
nări Naționale.

Președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
A. VOLKOV

Președintele
Sovietului Naționalităților 

al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.
V. LAȚ1S

Președintelui Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U. R. S. S., tovarășul A. Volkov

Președintelui Sovietului Naționalităților
al Sovietului Suprem al U. R. S. S., tovarășul V. Latis

Dragi tovarăși,

Am primit cu o deosebită bucurie scrisoarea dvs. prin 
care Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste invită o delegație a Marii Adunări Naționale

a Republicii Populare Romîne să viziteze Uniunea Sovie
tică. ș

Vă mulțumim călduros pentru această Invitație.
Tn ce privește data vizitei, sîntem de acord ca aceasta 

să aibă loc la începutul lunii aprilie 1956.

Cu salutări tovărășești, 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.
C. PÎRVULESCU

Campania agricolă 
de primăvară 

a început
★ ★ 

Colectiviștii în frunte
Zăpada mai stăruia pe alocuri cînd 

țăranii muncitori din raionul Turda au 
început lucrările agricole de primă
vară. Pînă acum ei au arat peste 445 
ha. și au semănat 324 ha., din care 79 
hectare cu grîu de primăvară, 43 ha. 
cu. orz, 62 hă. cu ovăz, 60 ha. cu bor- 
ceag. Bătălia pentru terminarea în 
timpul optim a lucrărilor agricole de 
primăvară se desfășoară cu tot mai 
multă însuflețire. Tn fruntea întrecerii 
se situează colectiviștii din comuna 
Triteni, care au însămînțat peste 40 de 
ha, cei din Boian și Bolduț etc.

Brigăzile de tractoriști de la S.M.T. 
Cîmpia Turzii sprijină intens munca 
colectiviștilor. Brigada a 3-a, de pil
dă, a executat arături pentru însămîn- 
țări la gospodăria colectivă din Lun- 
cani, pe o suprafață de 12 hectare; 
brigada a 4-a a arat 9 hectare pe lotul 
sfatului popular din Poiana, iar tracto
ristul Traian Hădărugă, din brigada a 
2-a, a însămînțat 5 hectare cu grîu de 
primăvară și 3 hectare cu orz la gos
podăria colectivă din Cimpia Turzii. 
De asemenea, brigada a 8-a a arat 12 
hectare la gospodăria colectivă din 
Boian.

Parale! cu însâmînțări'Q 
se face și întreținerea 
culturilor de toamnă

Timpul favorabil din ultimile zile 
este folosit din plin de oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunii Oradea. In 
fruntea bătăliei pentru obținerea unei 
producții sporite de cereale s-au situat 
colectiviștii, țăranii muncitori întovă
rășiți și cu gospodării individuale din 
raioanele Marghita, Criș și Oradea, 
care au însămînțat pînă acum aproape 
900 ha. cu orz, ovăz, trifoi și grîu de 
primăvară și au grăpat peste 1.000 
ha. cu culturi de toamnă.

Pentru scurgerea apelor de pe tere
nurile ce vor fi .însămînțate în această 
primăvară s-au executat aproape 250 
mii m. șanțuri de scurgere. Colectiviș
tii din Albiș, Reghea, Bale, Pățal ra
ionul Marghita, Sîntana, Olari și Pă- 
dureni din raionul Criș au însămînțat 
întreaga suprafață planificată cu grîu, 
orz, ovăz și trifoi și au executat grăpa- 
tul culturilor de toamnă în proporție 
de peste 45 la sută

Primele zile bune de lucru în cîmp 
sînt folosite din plin și de țăranii mun
citori cu gospodării individuale din re
giunea Oradea. Numai în ultimele 4 
zile, țăranii muncitori din comunele 
Sîntana. Salonta, Valea lui Mihai, Mi- 
hăleu, Lăzăreni, Sălard și Cintei au 
executat arături și' însămînțări pe o su
prafață de 265 ha. și au grăpat aproa
pe 300 ha. cu culturi de toamnă. Frun
tașii recoltelor bogate Francisc Balaș, 
Ioan Purgea, Valentin Sabău din Su- 
placu de Barcău, Alexandru Egriș, 
Papp Carol din Sălard, Teodor Lascu, 
Pop Gavril și alții din comuna Mihăleu 
au fost primii în comunele lor care au 
terminat însămînțările din urgența 1 și 
crăpatul culturilor de toamnă

(Agerpres)

l Afară, firul ierbii încolțește. In C 
> curînd pe alei, prin parcuri — ori- C 
. unde te va purta pasul — ochiul C 
( va fi plăcut impresionat de bogă- c 
. ția florilor, iar în piept vei aspira C 
, și mai adine parfumul lor. Dar C 
( pentru ca toate aceste flori să exis- C 
( te, în sere munca se duce din plin. C 
. Să poposim o clipă la sera Sfatu- C 
( lui popular al orașului Cluj. Iată G 
( fotografia: După cît vedeți fio- G 
k rile sînt tocmai bune pentru G 
k plantat. Ele vor împodobi orașul de C 
( la un capăt la altul. Tînăra pe care G 
k o priviți este Viorica Micu, ingri- G 
k jitoarea florilor și plantelor de G 
( aici. Hărnicia sa are și ea un sens G 
k — aduce primăvara mai devreme G 
( cu cîteva săptămîni. i
( Foto: AGERPRES G
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eale, unității întregului popor sovietic 
In jurul partidului și Comitetului său 
Central.

Așa cum se arată în raportul de ac
tivitate al C.C. al P.C.U.S., unitatea 
partidului a crescut și s-a Întărit în 
lupta cu numeroși dușmani. Troțkiștii. 
oportuniștii de dreapta, naționaliștii 
burghezi și alți dușmani înverșunați 
ai uniunii Sovietice, restauratori ai ca
pitalismului, au încercat de multe ori 
să submineze din interior unitatea le
ninistă a rîndurilor partidului, dar 
toți acești dușmani au fost zdrobiți de 
partid. Unitatea de fier a rîndurilor 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, care s-a închegat timp de mai 
multe decenii, constituie o pildă înaltă 
pentru toate partidele comuniste și 
muncitorești.

Perioada dintre Congresul al XlX-lea 
și al XX-lea a fost perioada unor noi 
și importante victorii ale politicii leni
niste a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Un rol uriaș în obținerea a- 
cestor victorii l-a jucat activitatea des
fășurată de Comitetul Central al 
P.C.U.S. în ultimii ani în vederea dez
voltării democrației interne de partid, 
pentru restabilirea normelor leniniste 
ale vieții de partid, pentru introduce
rea principiului conducerii colective.

învățătorul nostru, Vladimir llici 
Lenin, subliniind rolul hotărîtor al par
tidului în asigurarea victoriei socialis
mului, a privit întotdeauna respectarea 
strictă a tuturor normelor vieții de 
partid, și in mod deosebit a principiu
lui conducerii colective, drept chezășie 
a îndeplinirii de către partid a sarcini
lor sale istorice.

Lenin însuși constituia un exemplu 
în ce privește respectul față de princi
piile vieții interne de partid. Activita
tea sa in fruntea partidului comunist 
și a statului sovietic se caracteriza 
printr-o grijă permanentă pentru apli
carea în viața de partid a normelor 
democratice și pentru respectarea lega
lității revoluționare, prin atenția față 
de părerile altora, printr-o înaltă prin
cipialitate și o mare modestie perso
nală. N-a existat problemă importantă 
în care Lenin să fi luat hotărîrea în 
mod unipersonal, fără să se fi consul
tat și să fi primit aprobarea majori
tății membrilor Comitetului Central 
sau ai Biroului Politic.

In timpul vieții lui Lenin, chiar și 
în momentele cele mai grele pentru 
partid și pentru statul sovietic, se ți
neau regulat Congresele partidului, șe
dințele plenare ale Comitetului Central. 
Era in totul respectat principiul cole
gialității în conducerea treburilor par
tidului și statului

Nu tot astfel s-au petrecut lucrurile 
după moartea lui Lenin și îndeosebi 
în ultimii ani de viață ai lui Stalin. 
Așa cum s-a arătat la Congres, timp 
de aproape 20 de ani în partid nu a 
funcționat de fapt conducerea colecti
vă. Aceasta a avut o înrîurire nega
tivă asupra situației în partid și asu
pra activității sale.

Este necesar să arătăm că la baza 
încălcării normelor leniniste ale vieții 
de partid în Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a stat cultul perso
nalității, condamnat cu severitate la 
timpul său de Marx, Engels, Lenin.

Intr-o scrisoare adresată lui Wilhelm 
Blos, om politic german, Marx a scris- 
„...Din antipatie față de orice cult al 
personalității, în timpul existenței In
ternaționalei n-am lăsat niciodată să 
fie date publicității numeroasele mesaje 
în care se recunoșteau meritele mele și 
cu care eram plictisit din diferite țări 
— nici n-am răspuns vreodată la ele, 
cel mult dojeneam din cînd în cînd 
pentru așa ceva. Cînd Engels și cu 
mine am intrat pentru prima oară în 
asociația secretă a comuniștilor, am 
făcut-o cu condiția să fie scos din sta
tut tot ceea ce ar fi contribuit la ploco
nirea superstițioasă în fața somităților 
(ulterior, Lassale a procedat tocmai 
invers)". (K. Mar* și F. En
gels, Opere, ed. rusă, I. voi. 26. pag. 
487-488).

Cît despre V. I. Lenin, acesta a dat, 
în întreaga sa viață și activitate, un 
înalt exemplu de modestie și simpli
tate.

Sînt bine cunoscute meritele mari ale 
lui Stalin față de partid, față de clasa 
muncitoare din U.R.S.S., față de miș
carea muncitorească internațională, ro
lul pe care l-a avut Stalin în pregă
tirea și înfăptuirea revoluției socialiste, 
în războiul civil, în lupta pentru con
struirea socialismului tn Uniunea So
vietică. Prin funcția importantă de se
cretar general al CC al P.C.U.S., el 
a devenit unul din principalele cadre 
conducătoare ale partidului și statului 
sovietic. îndeosebi în primii ani după 
moartea lui Lenin, el a dus, alături de 
alți membri ai Comitetului Central și 
împreună cu aceștia, o luptă activă 
pentru apărarea învățăturilor leniniste, 
avînd un rol însemnat în zdrobirea de 
către P.C.U.S a concepțiilor antilenl- 
niste ale troțkiștilor, zlnovleviștilor, 
oportuniștilor de dreapta, naționaliști
lor burghezi. Stalin a fost un marxist 
de seamă. Tuturora le sînt cunoscute 
lucrările sale, logica sa, activitatea pe 
care a desfășuraf-o pentru răspîndirea 
și îmbogățirea teoriei marxist-leniniste.

In frunte cu Comitetul său Central 
leninist, P.C U.S a înfăptuit industria
lizarea socialistă a țării, colectiviza
rea agriculturii, revoluția culturală

în condițiile acestor mărețe victo
rii obținute de poporul sovietic sub 
conducerea partidului și a Comitetului 
său Central, numele lui Stalin a de
venit tot mai cunoscut, a crescut popu
laritatea lui în rîndul membrilor de 
partid și al celorlalți oameni ai mun
cii. Totodată însă, au început să se 
manifeste tot mai pronunțat tn activi
tatea lui Stalin acele trăsături care, 
cu timpul, s-au transformat tntr-un 
cult al persoanei sale. îndeosebi între 
anii 1934—1953, Stalin s-a îndepărtat 
în practică de la concepția marxist-le- 
ninistă asupra rolului personalității. 
Conducerea colectivă era în fapt sub
stituită prin conducere unipersonală.

Cultul personalității este incompati-
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bil cu concepția marxist-leninistă, în- 
trucît transformă pe un conducător în- 
tr-un fel de făcător de minuni, îl pro
clamă absolut infailibil, micșorează și 
întunecă rolul partidului, rolul mase
lor populare, adevăratele făuritoare ale 
istoriei și forța hotărîtoare a progre
sului social.

Ca urmare a încălcării normelor le
niniste ale vieții de partid, congresele 
partidului nu s-au ținut timp înde
lungat. Intre Congresele al XVlIl-lea 
și al XlX-lea ale partidului au trecut 
13 ani. Rar se țineau și plenarele Co
mitetului Central. Cultul personalită
ții răpea inițiativa cadrelor de condu
cere ale partidului, paraliza activita
tea lor, împiedica elaborarea în co
lectiv a hotărîrilor, găsirea soluțiiloi 
celor mai juste pentru rezolvarea pro
blemelor de partid și de stat. Cultul 
personalității ducea la încălcarea nor
melor vieții de partid și a legalității 
revoluționare, la represiuni neînte
meiate.

Aceste împrejurări au făcut cu pu
tință vreme îndelungată activitatea 
dușmănoasă provocatoare a lui Beria 
și a complicilor săi, care înscenau 
procese bazate pe acte falsificate, ni
micind oameni nevinovați. cadre cins
tite ale partidului.

Pe plan teoretic se încerca justifica
rea încălcărilor legalității socialiste, 
a actelor samavolnice, prin teza 
că în fiecare țară, pe măsura 
înaintării spre socialism, lupta de 
clasă trebuie să se ascută tot mai 
mult. Din această teză, care a avut și 
are încă o largă circulație, reieșea că 
pe măsură ce ne apropiem de socialism, 
vom avea tot mai mulți dușmani, ceea 
ce nu corespunde cu realitatea isto
rică.

Cultul personalității încătușa gîndi- 
rea creatoare, ducea la stagnare în 
domeniul ideologic, făcea să întîrzie 
luarea de hotărîri dictate de nevoile 
vieții. Adeseori membri ai conducerii 
P.C.U.S. au căutat să pună în discuție 
probleme arzătoare ale construcției co
muniste. dar lipsa colegialității în con
ducere, practica hotărîrilor luate de 
unul singur au împiedicat discutarea 
acestor probleme și aplicarea în viață 
a propunerilor juste făcute de alți 
membri ai conducerii partidului.

Analizarea aprofundată a urmărilor 
negative pe care le-a avut cultul per
sonalității în viața Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a statului so
vietic constituie un exemplu strălucit 
de atitudine cu adevărat leninistă față 
de lipsurile și neajunsurile în viața și 
activitatea partidului.

P.C.U.S. nu se teme să dezvăluie în- 
tr-un ascuțit spirit critic și autocritic 
greșelile și lipsurile în activitatea sa. 
considerînd că atitudinea partidului 
față de greșelile sale este criteriul cel 
mai înalt al tăriei și forței sale.

Această analiză curajoasă a permis 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice să înfăptuiască în termen scurt 
măsuri radicale de restabilire a norme
lor leniniste ale vieții de partid, de 
dezvoltare a democrației interne de 
partid

în răstimpul dintre Congresul al 
XlX-lea și Congresul al XX-lea, con
ducerea P.C.U.S. a elaborat un sistem 
întreg de măsuri în vederea lichidării 
rămînerii în urmă a agriculturii, cît și 
alte hotărîri destinate dezvoltării rapi
de a economiei sovietice și ridicării bu
nei stări materiale și culturale a po
porului sovietic. Aceste hotărîri sînt 
rodul unei analize științifice a dezvol
tării economiei socialiste, rodul unei 
aprecieri juste a cerințelor noi. dictate 
de dezvoltarea societății sovietice.

Restabilirea principiilor conducerii 
colective a avut efecte binefăcătoare și 
pentru activitatea P C.U.S. în dome
niul politicii externe Călăuzindu-se de 
învățătura marxist-leninistă, P.C.U.S 
— așa cum s-a arătat mai sus — a 
supus unei analize științifice fenome
nele evoluției sociale contemporane 
Comitetul Central leninist traduce în 
viață o politică externă adînc princi
pială, activă, elastică, calmă, fără să 
se dea înapoi atunci cînd este cazul de 
a arăta și unele greșeli ce s-au comis 
în trecut, așa cum a fost cazul cu Iu
goslavia.

.Astăzi ne este cunoscută cauza con
flictului dintre țările lagărului socia
list și R.P.F1., dintre partidele comu
niste și muncitorești și Uniunea Comu
niștilor Iugoslavi

Pe baza unor informații falsificate 
de Beria și complicii lui, neverificate, 
au fost rupte în grabă și în 
mod arbitrar relațiile între par
tide și apoi între state. Probleme care 
puteau fi pe deplin soluționate pe ca
lea discuțiilor partinice, tovărășești, au 
fost monstruos exagerate, ceea ce a dus 
la ruperea relațiilor țărilor lagărului 
socialist cu o țară prietenă, care con
struiește socialismul

Astăzi conducerea P.C.U.S. a găsit 
soluția justă care este aprobată de 
toate partidele comuniste și muncito
rești, de toate popoarele, de întreaga 
omenire progresistă Lichidarea rela
țiilor anormale cu Iugoslavia a fost 
înfăptuită în interesul întregului lagăr 
al socialismului, mișcării muncitorești 
internaționale și în interesul păcii.

Se știe ce urmări importante pentru 
consolidarea forțelor păcii în întreaga 
lume au avut inițiativele de pace luate 
de Uniunea Sovietică în ultimii ani. 
Pînă și dușmanii declarați ai Uniunii 
Sovietice, purtătorii de cuvînt ai cercu
rilor imperialiste agresive, care în
cearcă în fel și chip să dea o interpre
tare răuvoitoare lucrărilor și hotărîri
lor Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 
sînt nevoiți de multe ori să recunoască 
tn public că după Congres prestigiul 
Uniunii Sovietice și atracția pe care 
o exercită în diferite țări politica ei 
externă a crescut și mai mult

Urmările adînc negative ale cultului 
personalității s-au manifestat cu pu
tere șl în domeniul vieții ideologice, 
în domeniul activității teoretice pe tă- 
rîmul marxism-leninismului

Marx, Engels, Lenin au fost adver
sari neîmpăcați ai dogmelor în tot 
cursul activității lor ei n-au contenii 
să repete că marxismul nu este o dog
mă, ci o călăuză în acțiune. Vorbind 
despre problemele filozofiei marxiste, 
Lenin sublinia că aceasta din urmă 
ia o nouă înfățișare cu fiecare nouă 
descoperire științifică.

Lenin n-a șovăit să înlăture o serie 
de teze ale marxismului care s-au do
vedit învechite, înlocuindu-le cu teze 
noi corespunzătoare cu noua etapă a 
dezvoltării societății.

Lenin a stimulat necontenit gîndirea 
creatoare a comuniștilor din Uniunea 
Sovietică și din alte țări, îndemnlndu-i 
să caute soluții corespunzătoare cu 
împrejurările economice, sociale, națio
nale specifice ale fiecărei țări, în fie
care fază a evoluției ei istorice

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a 
pus cu deosebită putere problema dez
voltării creatoare a teoriei revoluțio
nare — condiție hotărîtoare a mersu
lui înainte al societății sovietice — a 
accentuat necesitatea combaterii dog
matismului și a ruperii teoriei de via 
ță, de practica construcției comunis
mului. Congresul a cerut cercetătorilor 
în domeniul economiei și filozofiei să 
se călăuzească cu fidelitate de ideile 
leniniste pentru înțelegerea situației 
internaționale contemporane, a legilor 
evoluției capitalismului în epoca im
perialismului, a căilor victoriei socia
lismului și comunismului. In această 
ordine de idei s-a atras atenția asu
pra faptului că teza din lucrarea lui 
Stalin „Problemele economice ale so
cialismului“ că după scindarea pieții 
mondiale unice, volumul producției în 
țările mari capitaliste se va reduce, 
nu explică fenomenele complexe și 
contradictorii ale capitalismului con
temporan și trebuie reexaminată în 
mod critic.

Urmările negative ale cultului per
sonalității s-au manifestat cu deose
bită putere în domeniul științei isto
rice.

Rolul pe care l-a avut Stalin tn în
făptuirea revoluției din Octombrie, tn 
construirea socialismului a fost mult 
exagerat — în contradicție cu faptele 
istorice — umbr-indu-se rolul partidu
lui, rolul poporului, rolul lui Lenin, 
marele întemeietor și conducător al 
partidului, precum și al altor discipoli 
și tovarăși de luptă ai lui Lenin.

Datorită cultului personalității a fost 
prezentată în mod denaturat istoria 
Marelui Război de Apărare a Patriei. 
Cultul personalității împiedica înțele
gerea rolului jucat de masele popu
lare, de numeroasele cadre militare 
făurite de partid și de partidul însuși.

Oricărui marxist trebuie să-i fie clar 
că o asemenea victorie epocală ca cea 
repurtată în Marele Război de Apăra
re a Patriei nu poate fi opera unui om 
Uriașele victorii istorice obținute de 
poporul sovietic atît în opera de con
strucție pașnică a socialismului și co
munismului, ca și în război, sînt re
zultatul activității eroice a poporului 
și a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Așa cum a arătat l enin, 
statul sovietic este puternic prin con
știința milioanelor, istoria este făurită 
de milioane de oameni.

Comitetul Central al P.C.U.S. s-a 
ridicat cu hotărîre împotriva cultului 
personalității, a restabilit principiul 
conducerii colective și celelalte princi
pii leniniste ale democrației interne de 
partid.

Lichidarea cultului personalității va 
contribui, fără îndoială, la un nou 
avînt al muncii ideologice în P.C.U.S.. 
precum și în celelalte partide comu 
niste și muncitorești. Aceasta va cons 
titui un puternic stimulent pentru gîn
direa ideologică creatoare, va îndemna 
pe comuniști să studieze cu atenție 
fenomenele noi și schimbările petre
cute atît în evoluția sistemului mon
dial socialist, cît și în evoluția siste
mului mondial capitalist.

Critica necruțătoare făcută cultului 
personalității va face să apară clar 
rolul poporului ca făuritor al istoriei, 
va duce la înlăturarea denaturărilor 
învățăturii marxist-leniniste cu privire 
la rolul maselor și rolul personalității 
în istorie, va lichida concepțiile idea
liste, nemarxiste, în această problemă, 
care decurgeau din cultul personali
tății.

înseși documentele Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. — rapoartele și cu- 
vîntările conducătorilor P.C.U.S., rezo
luția adoptată — sînt pilde de 
marxism creator, de analiză științifică 
marxist-leninistă a fenomenelor funda
mentale ale vieții sociale contemporane 
Aceste documente înarmează ideologi- 
cește partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume, clasa munci
toare, popoarele care luptă pentru li
bertate, independență și democrație. Pe 
bună dreptate s-a subliniat că proble
mele fundamentale ale teoriei marxist- 
leniniste aplicate la situația contempo
rană. care au fost tratate la Congresul 
al XiX-lea, au nu numai o mare va
loare teoretică, dar capătă un caracter 
programatic, au o însemnătate prac
tică uriașă.

Pentru aceasta comuniștii din toate 
țările și toată omenirea progresistă 
este recunoscătoare gloriosului partid 
al lui Lenin — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Tovarăși,
Lucrările Congresului al XX-lea au 

o însemnătate uriașă pentru activitatea 
partidului nostru în domeniul ideolo
giei și în domeniul vieții interne de 
partid. Se știe că și în țara noastră a 
fost larg propagat cultul personalită
ții lui Stalin — care a exercitat o pu
ternică influență în întreaga noastră 
activitate.

Popularizînd excesiv și aproape nu
mai pe Stalin, a fost estompat și dimi
nuat astfel rolul P.C.U.S. ca forță 
conducătoare a societății sovietice. 
Operele lui Lenin au fost editate în 
tr-un tiraj de 2 ori mai mic decît ale 
lui Stalin. Discursurile și articolele 
conducătorilor partidului și ale altoi 
cadre de partid, lecțiile școlilor noas
tre de partid erau îmbibate de cultul 
personalității.

In domeniul activității ideologice 
cultul personalității ducea spre îngus 
time de orizont, spre aplicarea meca 
nică, bucheristă a unor teze, fără ana 
lizarea realităților noastre social-eco 
nomice, spre citatomanie.

Orientarea dată propagandei și agi
tației, presei, literaturii și artei a con
tribuit în mare măsură la răspîndirea 
cultului personalității.

Influența cultului personalității s-a 
manifestat și la noi în diferite forme, 
întreprinderi, instituții, raioane, străzi, 
au primit numele unor persoane din 

conducerea partidului și statului nos
tru. In presă apăreau descrieri roman
țate ale întîlnirilor conducătorilor par
tidului și guvernului cu oamenii mun
cit Lucrări literare și compoziții mu
zicale au fost închinate proslăvirii 
cultului personalității. A căpătat 
o largă extindere una din for
mele cele mai zgomotoase ale cultului 
personalității — scandarea unor nume.

După cum știți. încă în anul 1952 
la consfătuirea cu lucrătorii din dome
niul presei, propagandei și agitației, 
Comitetul Central al P.M R a combă
tut aspru practica ce se înrădăcinase de 
a ridica conducători ai partidului nos
tru deasupra partidului, ceea ce 
ducea la estomparea partidului, la 
micșorarea rolului său ca forță 
conducătoare Dar datorită îaptului 
că această critică nu a devenit 
publică, spre a orienta organele și or
ganizațiile noastre de partid în activi
tatea lor de propagandă și agitație, re
zultatele au fost doar parțiale, nesa
tisfăcătoare.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953. referindu-se la cultul per
sonalității, a indicat '

„Trebuie lichidate manifestările 
cultului personalității în propagan
da de partid și în activitatea prac
tică a organizațiilor partidului, ma
nifestări ce sînt incompatibile cu în
vățătura marxist-leninistă. Membrii 
de partid și oamenii muncii fără 
partid trebuie educați în spiritul 
devotamentului față de partid și po
por. Trebuie arătate membrilor par
tidului și masei de oameni ai mun
cii fără partid marea forță colectivă 
a partidului, experiența și înțelep
ciunea colectivă a Comitetului Cen
tral“,

Așa cum s-a arătat la Congresul 
P.C.U.S., marxismul nu neagă rolul li
derilor clasei muncitoare în acțiunea 
de conducere a mișcării revoluționare. 
Dar, acordînd o mare însemnătate ro
lului conducătorilor și organizatorilor 
maselor. Lenin a biciuit totodată ori
ce manifestare a cultului personalității, 
a dus o luptă neîmpăcată împotriva 
concepțiilor socialiștilor-revoluționari 
cu privire la „erou“ și „gloată“, împo
triva încercărilor de a-l opune pe „e- 
rou“ — maselor, poporului

Lenin ne-a învățat că organizato
rul victoriilor poporului, dascălul și 
conducătorul său, este partidul, pe 
care Lenin îl numea înțelepciunea, o- 
noarea și conștiința epocii noastre.

Călăuzindu-ne după învățătura le
ninistă, trebuie să dezrădăcinăm cu ho
tărîre orice influentă a cultului perso
nalității în propagandă presă, în crea
ția literară și artistică, în toate dome
niile de activitate ale partidului nostru.

Lichidarea cultului personalității ne 
va ajuta să lichidăm bucherismu] și 
dogmatismul care sînt adînc înrădă
cinate în activitatea ideologică și care 
au fost supuse unei critici serioase la 
Congresul al II-lea al partidului nostru. 
Aceasta ne va ajuta la înlăturarea lip
sei principale a propagandei noastre 
de partid — slaba ei legătură cu pro
blemele practice ale construcției socia
liste

Trebuie să acordăm atenția cuvenită 
ridicării continue a nivelului teoretic al 
propagandei noastre, tratării creatoare, 
nedogmatlce a tezelor marxism-leninis
mului

Nu puține confuzii a produs în par
tidul nostru teza lui Stalin că, pe mă
sura înaintării spre socialism, lupta de 
clasă trebuie să se ascută

Este limpede că, după ce în țara noa
stră puterea a fost cucerită de clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea mun
citoare, după ce s-a înfăptuit reforma 
agrară, s-au naționalizat industria și 
băncile, s-a creat și se dezvoltă secto
rul socialist al agriculturii, comerțul de 
stat și cooperatist a devenit precum
pănitor, iar comerțul exterior a deve
nit monopol al statului democrat-popu
lar — fenomenele luptei de clasă tre
buie privite în lumina situației schim
bate și supuse unei analize științifice, 
pe baza studierii concrete a schimbări
lor ce au survenit în realitatea noastră.

Trebuie adăugat că teza greșită la 
care He-am referit ducea șl la conclu
zii tactice greșite, îndemnînd la ațî- 
țarea artificială a luptei de clasă, ceea 
ce avea urmări dăunătoare po
liticii partidului nostru, de consolidare 
a regimului democrat-popular și a ba
zei sale de neclintit — alianța între 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare.

Totodată, trebuie să avem în vedere 
că atîta vreme cît la noi în țară există 
rămășițe ale claselor exploatatoare, 
atîta vreme cît cercurile imperialiste 
agresive uneltesc împotriva păcii și 
independenței popoarelor, dușmanul 
de clasă va căuta și pe viitor să lo
vească în regimul democrat-popular șl 
în interesele oamenilor muncii. Acea
sta cere o neslăbită vigilență organi
zațiilor noastre de partid și organelor 
de stat.

Trebuie să reexaminăm unele hotă
rîri ale C.C., cuvîntări și articole ale 
conducătorilor de partid și de stat. în 
vederea înlăturării influențelor cultu
lui personalității și îndepărtării unor 
formulări bazate pe teze greșite sau 
depășite.

în condițiile noastre este pe deplin 
valabilă analiza critică făcută de Con 
greșul al XX-lea modului în care s-au 
studiat pînă acum bazele marxism-le 
ninismului. Aceasta ne-a arătat-o și 
propria noastră experiență.

Este necesar și pe viitor ca mero- 
brii partidului nostru și îndeosebi ca 
drele noastre de partid să studieze 
experiența istorică a gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, pildă 
vie, de însemnătate istorică universală, 
a traducerii în viață a învățăturii 
marxist-leniniste. Este însă nejust că 
studierea marxism-leninismului a fost 
de fapt limitată la studiul istoriei 
P.C.U.S., iar acest studiu s-a făcut a- 
proape exclusiv pe baza cărții „Cursul 
scurt de istorie a P.C. (b) al U.R.S.S “ 
care are o serie de lipsuri în tratarea 
problemelor istoriei P.C.U.S., din cau
za influenței cultului personalității, și. 
în afară de aceasta, nu tratează isto
ria ultimilor 18 ani.

Studierea de către membrii noștri de 
partid a tezelor marxism-leninismului 
trebuie să se sprijine pe studiul opere
lor lui Marx, Engels, Lenin, al expe
rienței P.C.U.S.. al experienței pro

priului nostru partid și a mișcării co
muniste internaționale.

Va trebui să revizuim cu toată se
riozitatea programele școlilor noastre 
de partid, precum și programele de 
studiere a științelor sociale în învăța- 
rnîntul superior de stat.

In centrul muncii noastre de educa
ție ideologică trebuie pusă studierea 
clasicilor marxism-leninismului. Tre
buie acordată importanța cuvenită stu
dierii inepuizabilului tezaur de teorie 
și practică cuprins în opera nemuri
toare a lui Lenin. Biroul Politic a luat 
măsuri pentru intensificarea traducerii 
și editării operelor lui Lenin, pentru 
extinderea studiului lor în învățămîn- 
tul de partid și de stat, pentru aplica
rea creatoare a învățăturii marxist- 
leniniste în condițiile concrete ale țării 
noastre.

Combaterea cultului personalității va 
constitui un stimulent puternic pentru 
istoricii noștri, pentru filozofii noștri 
și pentru alte cadre care lucrează pe 
tărîmul ideologiei, de a trata apro
fundat una dintre temele de bază ale 
marxism-leninismului — poporul, fă
uritor al istoriei — arătînd în toată 
amploarea ei eroica luptă a poporului 
nostru pentru eliberarea sociajă și na
țională și — în vremea noastră — pen
tru construirea societății socialiste.

Tovarăși,
Cel de-al doilea Congres al partidu

lui nostru s-a preocupat pe larg de 
problemele întăririi rîndurilor partidu
lui, îmbunătățirii muncii organizato
rice și politice, dezvoltării democrației 
interne de partid, întăririi continue a 
legăturii partidului cu masele.

După plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn din au
gust 1953, care s-a ocupat de problema 
îmbunătățirii muncii de partid și a 
adoptat o hotărîre în această problemă, 
munca conducerii partidului s-a îmbu
nătățit, unitatea și coeziunea sa au 
permis să se elaboreze și să se aplice 
cu succes o serie de hotărîri de mare 
importanță, s-a întărit munca colectivă, 
democrația internă de partid, ceea ce a 
avut urmări pozitive în activitatea comi
tetelor regionale, raionale și orășenești 
și în munca organizațiilor de bază ale 
partidului.

La Congresul al ll-lea al partidu
lui, subliniindu-se rezultatele incontes
tabile obținute în ultimii ani în apli
carea principiilor democrației interne 
de partid, s-au relevat o serie de ne
ajunsuri care mai există în acest do
meniu.

Pînă la Congres, plenarele Comite
tului Central nu se țineau cu regula 
ritate Convocarea Congresului parti
dului a intîrziat cu 3 ani

Lenin atribuia o însemnătate excep
țională activității Comitetului Central 
al partidului

„Principiile partidului — arăta Le
nin — le păzește de la un Congres 
la altul și le interpretează Comitetul 
Central".

Cel de-al II-lea Congres al parti
dului nostru a ales un Comitet Cen
tral din care fac parte cadre ce lu
crează în toate sectoarele principale 
ale activității de partid și de stat. Tre 
buie ca fiecare membru al Comitetului 
Centra! să fie pătruns de conștiința 
răspunderii colective pe care o poar
tă. împreună cu ceilalți membri ai Co
mitetului Central, pentru politica par
tidului. pentru hotărîrile partidului și 
pentru aplicarea lor în practică

învățămintele prețioase ale Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S., care 
a acordat o atenție atît de mare 
problemelor vieții interne de partid, 
constituie pentru partidul nostru un 
îndemn pentru întărirea caracterului 
colectiv al conducerii, pentru dez
voltarea continuă a democrației in
terne de partid, pentru întărirea uni
tății partidului și a disciplinei de 
partid, pentru îmbunătățirea activi
tății organelor conducătoare de par
tid.

Ducînd o luptă neslăbită pentru dez
rădăcinarea tuturor rămășițelor cultu
lui personalității, trebuie să desfășurăm 
o largă muncă politică de lămurire și 
educare a membrilor de partid și a 
oamenilor muncii asupra rolului po
porului ca făuritor al istoriei și asu
pra rolului conducător al partidului în 
construcția socialistă a țării. Va trebui 
să veghem ca termenele prevăzute în 
Statut să fie respectate cu strictețe. 
Plenarele Comitetului Central să se 
țină regulat, să abordeze problemele 
fundamentale ale politicii partidului, 
să fie un for de analizare, de dezba
tere la un nivel înalt și de soluționare 
colectivă a celor mai importante pro
bleme.

Comitetele noastre regionale, raio
nale și orășenești trebuie să se 
călăuzească în întreaga lor activitate 
după principiile democrației interne de 
partid. Trebuie spus că în această 
privință nu peste tot lucrurile se pre
zintă satisfăcător In unele regiuni 
lipsește munca colectivă în activita
tea comitetului regional. Unii prim-se- 
cretari de comitete regionale iau ho
tărîri de unul singur, desconsiderînd 
părerea celorlalți membri ai comitetu
lui, nu stimulează, iar cîteodată chiar 
frînează exprimarea liberă a părerilor, 
discutarea problemelor în spirit critic 
și autocritic.

Sarcina noastră este de a asigura 
respectarea cea mai strictă a norme
lor leniniste ale vieții de partid, de 
sus pînă jos.

A respecta normele leniniste ale vie
ții de partid înseamnă mai presus de 
toate a duce o muncă colectivă, a asi
gura colegialitatea . deplină în munca 
organelor de partid, deoarece numai 
hotărîrile elaborate în colectiv, pe baza 
unei discuții duse în spirit partinic, 
principial, cu participarea activă a tu
turor membrilor organului de partid, 
asigură succesul în munca de partid 
Respectarea normelor leniniste de par
tid înseamnă stimularea și dezvoltarea 
criticii și autocriticii. Trebuie să încu
rajăm și să stimulăm critica făcută 
în scopul de a contribui la ridicarea 
și îmbunătățirea muncii, în scopul de 
a ajuta pe tovarășii de muncă să-și 
lichideze lipsurile. Observațiile critice 
ce se fac de jos trebuie ascultate și 
analizate cu atenție. Orice înăbușire 
sau nesocotire a criticii de jos trebuie 
aspru combătută. Odată cu aceasta 
trebuie combătută critica neprincipia

lă, netovărășească, epitetele și califi
cările nedrepte, la care recurg cîte
odată unele cadre de partid și de stat 

întărirea și dezvoltarea democrației 
interne, aplicarea consecventă a nor
melor leniniste trebuie să ducă la în
tărirea continuă a disciplinei conștiente 
în partid, la ridicarea simțului de răs
pundere a cadrelor de partid și a mem
brilor de rînd ai partidului 1.1 <> Și 
mai mare cimentare a unității rîndu
rilor partidului.

Partidul nostru este puternic prin le
gătura sa cu masele Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o perma
nentă muncă polltico-organlzatorică în 
rîndurile maselor, iar succesele acestei 
munci depind în cea mai înaltă măsură 
de participarea nemijlocită a cadrelo- 
de răspundere la această muncă de or
ganizare, mobilizare și educare a ma
selor

Trebuie ca membrii Comitetului 
Central, începînd cu membrii Biroului 
Politic, să se afle mai des în mijlocul 
membrilor de partid, în mijlocul oame
nilor muncii din întreprinderi, institu
ții, sate, să ia cuvîntul în fața 
oamenilor muncii în problemele princi
pale ale politicii partidului și statului 
democrat-popular, să afle din contac
tul nemijlocit cu oamenii muncii pro 
blemele care-i preocupă, întrebările pe 
care le pun. nevoile lor care se cer so
luționate.

Alegerile pentru sfaturile populare, 
care au avui loc recent, au demonstrai 
creșterea nivelului politic al maselor 
populare, participarea lor tot mai ac
tivă la rezolvarea treburilor obștești și 
de stat, a problemelor gospodărești și 
culturale locale. încrederea lor In 
partid, în politica lui, în puterea 
populară. Trebuie să dezvoltăm în
continuu democrația socialistă, să îm
bunătățim activitatea sfaturilor popu
lare ca organe locale ale puterii de 
stat Trebuie să lărgim comoetența co 
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare, în conformitate cu prevederile 
constituției, să luăm măsuri pentru în 
lăturarea centralismului excesiv care 
frînează activitatea sfaturilor populare. 
In special, trebuie întărită munca sfa
turilor populare pentru atragerea ma
selor la rezolvaiea problemelor econo 
mice și culturale, dezvoltînd inițiativa 
lor creatoare și activitatea lor Trebuie 
introdusă în practică regula Ca depu
tății să dea socoteală de activitatea lor 
în fața celor ce i-au ales.

Congtesul partidului nostru a trasat 
sarcini în ce privește îmbunătățirea ac
tivității organelor de stat

Este hecesar să veghem la stricta 
respectare a legalității populare din 
partea organe'or de partid și de stat

Ministerul Afacerilor interne și or
ganele securității de stat au obținut 
rezultate pozitive importante în activi
tatea lor din ultimii ani, mai cu sea
mă în descoperirea unor grupuri 
contrarevoluționare și a unor agenți ai 
spionajului imperialist strecurați pe te
ritoriul țării noastre.

In același timp trebuie menționat că 
din partea unor organe ale Securită
ții de Stat sau lucrători ai Securității 
au avut loc în trecut și mai au Ioc 
uneori și astăzi încălcări serioase ale 
legalității populare, cărora trebuie să 
li se pună capăt cu toată fermitatea.

Chezășia principală a întăririi sta
tului democrat-popular și a succesului 
în munca organelor de stat este con
trolul de partid. Fără un astfel de con
trol se creează inevitabil primejdia U- 
nor greșeli și eșecuri serioase, primej
dia degenerării unor organe sau lu
crători ai aparatului de stat.

■Trebuie intensificat controlul de 
partid și educația politică în toate 
verigile aparatului de stat și mun
ca educativă cu lucrătorii acestor 
organe. Este o sarcină principală 
a organelor regionale, raionale, oră
șenești de partid de a veghea per
manent la respectarea legalității popu
lare de către toate organele de stat.

Tovarăși,
Politica dusă de partidul nostru față 

de naționalitățile conlocuitoare a fost 
și este o politică justă marxist-le
ninistă, bazată pe deplina egalitate în
tre popoare, pe principiile internațio
nalismului proletar.

In relațiile între poporul romîn și 
naționalitățile din țara noastră sînt 
pentru partidul nostru pline de învă
țăminte indicațiile lui Lenin cu privire 
la necesitatea unei politici de egalitate 
reală, nu formală ; Lenin arăta că na
țiunea majoritară trebuie, în mod cu 
totul deosebit, să arate în practică o 
grijă și o solicitudine specială față de 
minoritățile naționale.

Datorită muncii P.M.R., în Republica 
Populară Romînă s-au creat noi relații 
între poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare, relații de prietenie și 
conviețuire frățească Trebuie spus tot
odată că în țara noastră mai există o 
bază socială pentru naționalism, și 
anume, rămășițele burgheziei și chia- 
burimea.

Unele comitete regionale și raionale 
subapreciază munca politică de masă 
în rîndurile naționalităților conlocui
toare, studiază insuficient particulari
tățile lor naționale, pentru a ține sea
ma de acestea'în întreaga activitate 
de partid, în activitatea organizațiilor 
de masă și a organelor de stat.

Trebuie să ținem seama că în tre
cut, clasele exploatatoare au cultivat 
timp de secole naționalismul și șovi
nismul ca o diversiune pentru învrăj
birea popoarelor.

Partidul trebuie să desfășoare o 
muncă largă pentru combaterea națio
nalismului burghez, în primul rînd a 
naționalismului romîn, de asemenea a 
naționalismului din rîndurile minorită
ților naționale; partidul trebuie să des
fășoare o muncă și mai intensă pentru 
educarea oamenilor în spiritul interna
ționalismului proletar, al patriotismu
lui socialist, al înfrățirii între oamenii 
muncii romîni și de alte naționalități, 
al colaborării între popoare, pentru a 
înlătura rămășițele neîncrederii, rezul
tat al politicii partidelor burghezo-mo- 
șierești de discriminare națională din 
trecut.

O atenție deosebită trebuie acordată 
intelectualității — îndeosebi reeducării 
intelectualilor vechi, care s-au adăpat 
la izvoarele culturii burgheze — com- 
bătînd rămășițele naționalismului șl 
influențele ideologiei burgheze. Sarcina

noastră este de a-i ajuta să se orien
teze pe drumul nou al construirii so
cialismului — eu răbdare și perseve
rență, cu voința de a valorifica talen
tele și cunoștințele lor.

Tovarăși,
Realizarea mărețului program de 

dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S în cel de-al 6-lea plan cinci
nal va întări și mai mult ajutorul fră
țesc și multilateral acordat de Uniunea 
Sovietică țărilor de democrație populară 
In construirea socialismului, va spori 
și mai mult roadele colaborării frățești 
intre țara noastră și URSS Cu cît 
este mai pufernică Uniunea Sovietică, 
cu cil mai puternice sînt țările mare
lui lagăr al socialismului, cu atît mai 
puternice sînt și forțele poporului nos
tru care muncește neobosit pentru în
florirea economiei și culturii, pentru îm
bunătățirea continuă a nivelului său de 
trai material și cultural

O sarcină principală a întregului par
tid, de la organele de conducere ale 
partidului pînă la organizațiile de bază, 
este de a studia în mod aprofundat do
cumentele Congresului al XX-lea al 
P.C U S și de a trage învățăminte pen
tru activitatea partidului nostru. In a- 
cest sens. Biroul Politic al C.C al 
P.M R a adoptat o hotărîre prin care 
se stabilesc măsurile concrete pentru 
organizarea studiului documentelor ce
lui de-al XX-lea Congres al P.C.U.S., 
pe care o supune aprobării acestei ple
nare.

Studiul documentelor Congresului al 
XX-lea al P.C U.S întărește și mai 
mult încrederea membrilor partidului 
nostru și a tuturor oamenilor muncii 
din R.P R în justețea liniei generale a 
partidului nostru, care se călăuzește 
după învățătura leninistă cu privire la 
construcția socialismului — linia indus
trializării socialiste bazată pe dezvol
tarea cu prioritate a industriei grele, a 
transfo-mării socialiste a agriculturii și 
a ridicării nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. Aceasta 
este linia generală pe care se bazează 
hotărîrile celui de-al II-lea Congres al 
partidului nostru și Directivele pentru 
cel de-al doilea plan cincinal, adoptate 
de Congres

Studiul documentelor Congresului al 
XX-lea a' P C U.S trebuie organizat in 
strînsă și indisolubilă legătură cu stu
diul hotărîrilor Congresului al ll-lea 
al partidului nostru, cu activitatea 
practică de traducere în viață a aces
tor hotărîri

In lupta pentru îndeplinirea cu suc
ces a hotărîrilor Congresului partidu
lui nostru, documentele Congresului al 
XX lea al PCUS, în care este con
cretizată uriașa experiență a construc
ției economice In Uniunea Sovietică, ne 
sînt de ajutor neprețuit.

De la Congresul al II-lea al parti
dului au trecut aproape 3 luni. Este ne
cesar ca Comitetul nostru Central să 
efectueze un control temeinic asuora 
modului tn care organele și organiza
țiile de partid, organele de stat, minis
terele și instituțiile economice centrale, 
organizațiile de masă, lucrează pentru 
aplicarea în practică a hotărîrilor Con
gresului, pentru ridicarea calitativă a 
întregii activități economice, creșterea 
productivității muncii, folosirea din plin 
a rezervelor interne ale economiei noa
stre.

Birocratismul continuă să frtneza 
buna desfășurare a activității econo
mice, ducînd la umflarea aparatului 
neproductiv și la sporirea cheltuielilor 
de producție încă nu s-a luat curs, cu 
toată seriozitatea, spre combaterea ten
dinței unor întreprinderi de a realiza 
sporirea rentabilității pe calea greșită 
a sporirii masive a producției de sorti
ment scump.

După Congresul al II-lea al parti
dului se remarcă o îmbunătățire a 
muncii politico-organizatorice în di
recția transformării socialiste a agri
culturii și s-au obținut unele rezul
tate însemnate. Astfel, în lunile ianu-i 
arie și februarie s-au constituit un nu
măr de cca. 1.100 noi gospodării colec
tive și întovărășiri. In gospodăriile co-> 
lective și întovărășirile noi, cît si în 
cele vechi, au intrat peste 70.000 fa
milii. Aceste rezultate pozitive sînt 
frică departe de ceea ce este posibil 
de realizat. Ele nu corespund încă ne
cesităților dezvoltării economiei națio-- 
nale și condițiilor favorabile existente 
în rîndurile țărănimii muncitoare.

Organele de partid și sfaturile popu
lare au datoria să depună o activi
tate politică și organizatorică neîn
treruptă, pentru a asigura un ritm mal 
viu de dezvoltare a sectorului socia
list al agriculturii, pe baza respectării! 
cu strictețe a principiului liberului con- 
simțămînt al țărănimii muncitoare.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să-și mobilizeze toate forțele 
pentru a asigura succesul deplin al lu
crărilor agricole de primăvară și înde
plinirea sarcinilor fixate pentru anul 
1956 în ceea ce privește sporirea pro
ducției agricole. ~ ------ —

Tovarăși,
Congresul P.C.U.S. este un eveniment 

de o uriașă însemnătate mondială, care 
va exercita o puternică înrîurire asupra 
întregii vieți internaționale. Cu atît 
mai mare este importanța acestui eve
niment pentru țările care construiesc 
socialismul, pentru forța conducătoare 
a acestor țări, partidele comuniste si 
muncitorești. Nu mă îndoiesc că ex
prim părerea unanimă a tuturor parti- 
cipanților la plenara noastră, salutînd 
și aprobînd în totul hotărîrile istoricu
lui Congres al P.C U.S. împreună cu co
muniștii din toate țările împărtășim 
mîndria și bucuria pentru grandioa-i 
sele succese ale construcției comunis
mului în Uniunea Sovietică, pentru suc
cesele obținute de U R S.S în fruntea 
lagărului socialist — pentru asigurarea 
păcii, pentru tăria și unitatea de mono
lit a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru înțelepciunea Comite
tului său Central leninist.

Succesele mari ale Uniunii Sovie
tice, ale țărilor care construiesc socia
lismul constituie o strălucită dovadă 
a superiorității socialismului asupra 
capitalismului, un izvor nesecat de în
credere pentru oamenii muncii din toate 
țările că epoca noastră este epoca vic
toriei definitive a socialismului și co
munismului.



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Discuțiile asupra proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de Stat al R.P.R. pe anul 1956

„Propunerile Ministerului Invățămlntulul 
pentru dezvoltarea și ridicarea nivelului 

InYâțămlntului de cultură generală“
Cuvintarea tov. Chivu Stoica 

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.
(Urmare din pag. t-a)

Pe anul 1956 proiectele de bu
get ale sfaturilor populare însu
mează 6.541,9 milioane lei, ceea 
ce reprezintă o creștere de 8,1% 
fa{ă de anul 1955. Cheltuielile 
pentru finanțarea economiei lo
cale, inclusiv investițiile capitale, 
însumează 2.844,2 milioane lei. și 
sînt destinate dezvoltării indus
triei locale și comerțului, lărgirii 
acțiunilor agro-zoo-veterinare, îm
bunătățirii capacității întreprin
derilor și serviciilor de gospodărie 
comunală și de deservire a popu
lației.

Tovarăși deputati și deputate,

înfăptuirea acestui important 
program financiar al construcției 
economiei și culturii noastre so
cialiste impune realizarea inte
grală a veniturilor bugetare pla
nificate și depășirea acestora prin 
atragerea la buget a altor surse 
de venituri, a căror mobilizare 
este pe deplin posibilă în etapa 
actuală de dezvoltare a econo
miei.

Realizarea veniturilor bugetare 
planificate face necesară o puter
nică mobilizare a rezervelor in
terne ale econòmici naționale, 
lichidarea lipsurilor și greutăților 
din activitatea diferitelor sectoare, 
înlăturarea cauzelor care duc la 
irosirea resurselor statului.

îndeplinirea prevederilor buge
tului de Stat pe 1956 este strîns 
legată de creșterea neîncetată a 
productivității muncii în toate ra
murile economiei naționale, de 
scăderea continuă a prețului de 
cost, de asigurarea unei activități 
rentabile în toate întreprinderile 
economice, de lupta permanentă 
pentru economii în producție și 
în circulația mărfurilor, de iefti
nirea aparatului de stat și admi
nistrativ.

Ceea ce determină ridicarea 
continuă a nivelului de trai este 
creșterea permanentă a producti
vității muncii. Circa 2/3 din spo
rul de producție planificat pentru 
anul 1956 trebuie obținut pe sea
ma creșterii productivității.

Realizarea unei productivități 
înalte a muncii necesită organi
zarea producției de serie mare pe 
baze tehnologice avansate, intro
ducerea sistematică a tehnicii 
celei mai noi, ridicarea continuă 
a calificării rpuncitarilor și a ca
drelor tehnice, adaptarea în mod 
corespunzător a normelor, astfel 
încît ele să aibă mereu un carac
ter mobilizator și să asigure mun- 
citorilot un cîștig stimulator. în 
același timp creșterea producti
vității muncii este calea sigură 
de reducere a prețului de cost, a 
sporirii acumulărilor bănești.

In anul 1955, o serie de minis
tere ca: Ministerul Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Industriei Mate
rialelor de Construcție, Ministe
rul Industriei Petrolului și altele 
au depășit planul de creștere a 
?roductivității muncii. Alte minis
ere și direcții generale nu au 

realizat însă sarcina trasată prin 
plănui de stat.

Pentru a elimina deficiențele 
care frînează creșterea producti
vității muncii, trebuie cunoscute 
și înlăturate cauzele. Din datele 
statistice rezultă însă că folosirea 
utilajelor și mecanismelor nu a- 
tinge indici satisfăcători. O ase
menea situație s-a constatat în 
1955. în industria lemnului, a 
cărbunelui, a petrolului, în side
rurgie și în industria construc
țiilor de mașini.

Dacă pe întreaga Industrie s-ar 
ff utilizat timpul pierdut din 
cauza absențelor nemotivate, a 
învoirilor, a întreruperilor și stag
nărilor, productivitatea muncii în 
1955 ar fi crescut cu încă 4% față 
de 1954, ceea ce ar fi determinat 
o creștere a producției globale 
de circa 3,4%.

Urmărind felul cum s-a reali
zat în 1955 creșterea productivi
tății muncii se constată că aceasta 
a rămas în urma creșterii sala
riului mediu al muncitorilor la 
mai multe ministere, deși pe in
dustrie raportul din acești indi
catori s-a realizat în mod satis
făcător. Aceasta a determinat 
plata unor salarii mai mari decît 
creșterea producției, scumpind 
prețul de cost.

Depășirea fondului de salarii 
față de producția realizată a re
zultat și din practicarea unor 
norme de producție învechite, ne
corespunzătoare nivelului tehnic 
și experienței muncitorilor. Norme 
mai mari decît media pe țară au 
înregistrat Ministerul Energiei 
Electrice și Industriei Electroteh
nice, Ministerul Transporturilor 
Navale și Aeriene, Ministerul Căi
lor Ferate, Ministerul Construc
țiilor, Ministerul Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini 
și alte ministere.

Mai grav este faptul că în unele 
întreprinderi se practică pontajul 
unor lucrări neexecutate, achitîn- 
du-se în acest mod, salarii ile
gale.

în anul 1955 au crescut rebu
turile la Ministerul Energiei E- 
lectrice și Industriei Electroteh
nice. Ministerul Industriei Mate
rialelor de Construcție și la aite 
ministere

La Ministerul Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Ma
șini s-a consumat în plus o can
titate de 40.000 tone cocs, la pro
ducția de fontă, consumul de fon
tă a fost depășit cu 5.460 tone, 
iar consumul de laminate feroa
se cu L730 tone

Prețul de cost a fost încărcat 
în cursul anului 1955 și de im
portante cheltuieli neproductive 
datorită locațiilor pentru vagoa
ne, amenzilor și penalizărilor, do- 
bînzilor la împrumuturile neresti
tuite în termen și altele.

Cele mai importante cheltuieli 
de acest fel le-au avut Mi
nisterul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini. Ministe
rul Construcțiilor, Ministerul In
dustriei Alimentare, Ministerul 
Comerțului Interior și Centro- 
COOD-Ul

Ministerul Industriei Ușoare a 
continuat să producă unele măr
furi in sortimente și calități care 
nu corespund cerințelor consuma
torilor. Datorită acestei situații, 
la întreprinderile Ministerului in
dustriei Ușoare și mai ales în re
țeaua comerțului s-au format 
stocuri mari de țesături, confecții, 
încălțăminte; la întreprinderile 
Ministerului Industriei Alimen
tare s-au. format stocuri de mar
meladă, brînzeturi și alte mărfuri. 
Din comerțul de stat.și coopera
tist lipsesc însă confecții, tricota
je și încălțăminte pentru copii. A- 
ceste stocuri mari, din care o 
parte sînt necorespunzătoare ca
litativ și pe sortimente pentru 
sezon, au o vînzare lentă, imo- 
bilizînd însemnate .mijloace ma
teriale și bănești ale statului.

în anul 1955 au existat lip
suri serioase și în ceea ce pri
vește îndeplinirea sarcinii de re
ducere a cheltuielilor de circula
ție. Ministerul Comerțului Inte
rior și Centrocoop au depășit chel
tuielile de circulație, deși nivelul 
planificat al acestor cheltuieli a 
fost destui de' ridicat. Mari chel
tuieli de circulație s-au constatat 
și la Ministerul Colectărilor, da
torită deselor transferuri de pro
duse de la un depozit la altul.

Sînt unele ramuri de producție 
unde statui e nevoit să aloce do- 
tații de la buget pentru acoperi
rea de pierderi provenite din ac
tivitatea lor. Această situație re
flectă productivitatea scăzută cu 
care ae lucrează în acele sectoare 
ceea ce determina realizarea unui 
preț de cost mai mare decît pre
țurile cu ridicata stabilite.

Pierderile cele mai importante 
au fost, în 1955, la Ministerul 
Gospodăriilor de stat, Ministerul 
Industriei Alimentare, Ministerul 
Construcțiilor, Ministerul Indus
triei Lemnului, Ministerul Colec
tărilor.

Luînd măsuri pentru înlătura
rea cauzelor care aii determinat 
asemenea pierderi, ministerele 
trebuie să găsească resurse noi 
de mărire a beneficiilor, de accele
rare a vitezei de rotație a fondu
lui de rulment și alte surse inter
ne. Totodată, ministerele trebuie 
să lichideze imobilizările de 
mijloace în stocurile supranor- 
mative la întreprinderi. Volu
mul fondurilor de rulment e- 
xistente în economie conține re
zerve însemnate a căror descope
rire și mobilizare trebuie să fie 
în atenția ministerelor, direcțiilor 
generale și întreprinderilor, a or
ganelor financiare.

Din datele Băncii de Investiții 
rezultă că numeroase obiecte care 
trebuiau să fie date în funcțiune 
pînă la sfîrșitul anului 1955, au 
rămas neterminate. A persistat și 
în 1955 împrăștierea materiale
lor, utilajelor și a forțelor de 
muncă pe un număr prea mare de 
șantiere. Toate acestea dovedesc 
cît de necesară este lupta împo
triva împrăștierii mijloacelor des
tinate investițiilor.

îndeplinirea sarcinii de redu
cere a costului construcțiilor a 
continuat să fie nesatisfăcătoare. 
După datele pe trei trimestre din 
1955 rezultă că față de sarcina 
anuală de reducere cu 4,6% s-a 
realizat numai 2,6% și acest lu
cru se datorește aproape în între
gime organizațiilor Ministerului 
Construcțiilor. La organizațiile de 
construcții-montaj au existat în 
1955 lipsuri importante și în ce 
privește cheltuirea fondului de sa
larii. O cauză care a creat se
rioase greutăți în executarea lu
crărilor capitale au fost desele 
modificări aduse de ministere și 
direcții generale în planurile lu
crărilor sub limită ale întreprin
derilor.

Veniturile prevăzute în buget 
trebuie să fie realizate și depășite 
în vederea lărgirii posibilităților 
de finanțare a economiei noastre. 
In acest scop, miniștrii, directorii 
generali șl directorii de întreprin
deri să acorde o atenție mai mare 
decît pînă acum problemelor de 
gospodărie financiară.

Activitatea întreprinderilor so
cialiste trebuie să fie organizată 
în așa fel ca ele să realizeze șî 
să depășească beneficiile planifi
cate, să reducă dotațille de la bu
get pentru acoperirea pierderilor, 
pe calea creșterii continue a pro
ductivității muncii și a reducerii 
prețului de cost Pentru aceasta, 
este necesar să fie mai complect 
folosite mașinile cu care au fost 
înzestrate întreprinderile noastre 
în cursul primului cincinal, să fie 
introduse treptat tehnica și tehno
logia cea mai înaintată, să se dea 
o mai mare atenție mecanizării 
acelor procese care cer un mare 
consum de forță de muncă.

Miniștrii, directorii generali și 
directorii de întreprinderi nu au 
privit cu destulă grijă problema 
creșterii rentabilității întreprinde
rilor. Ei trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre această problemă, gos
podărind în modul cel mai rațio

nal mijloacele materiale și fondul 
de salarii, să nu admită formarea 
unor stocuri peste necesități și să 
lupte pentru lichidarea pierderilor.

Ministerul Gospodăriilor de 
Stat șl directorii G.A.S. trebuie să 
ia măsuri pentru ca fiecare gospo
dărie să livreze întreaga produc
ție marfă planificată, prin crește
rea productivității muncii și înlă
turarea pierderilor cauzate de 
proasta -gospodărire. S.M.T.-urile 
trebuie să-și reanalizeze și să 
reducă simțitor prețul de cost al 
lucrărilor.

Ministerul Comerțului Interior 
și conducerea Centrocoop-ului tre
buie să studieze continuu cere
rea de mărfuri a populației, să 
elaboreze propuneri pentru inten
sificarea vînzării mărfurilor și 
micșorarea stocurilor de mărfuri, 
să asigure prin comenzile către 
industrie, producerea sortimente
lor cerute, nepermițînd intrarea 
In rețeaua comercială a produse
lor de calitate și sortimente neco
respunzătoare, să repartizeze 
mărfurile pe teritoriu și după se
zon în conformitate cu cererile 
specifice ale populației, să ex
tindă și să îmbunătățească re
țeaua comercială. Ministerele 
producătoare de bunuri de 
larg consum. îndeosebi Mi
nisterul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Industriei Alimentare și 
Ministerul Gospodăriei Comunale 
și Industriei Locale, trebuie să 
producă mărfuri numai în sorti
mentele și calitatea cerută de 
populație. De asemenea, trebuie 
luate măsuri corespunzătoare pen
tru reducerea continuă a cheltuie
lilor de circulație.

Cheltuielile administrativ-gos- 
podărești sînt prea mari, datorită 
faptului că în ministere, direcții 
generale. întreprinderi și instituții 
social-culturale funcționează ve
rigi paralele și inutile, că formele 
de evidență sînt încă complicate 
și că centralismul birocratic nu a 
fosț încă înlăturat din activitatea 
economică și de stat.

Multe din deficiențele econo- 
mico-financiare din întreprinderi 
nu sînt eliminate din cauza lip
sei unui control financiar sim
plu, regulat, preventiv și de ca
litate. Ministerul Finanțelor și 
celelalte ministere trebuie să îm
bunătățească munca de control 
financiar, să simplifice și să ra
ționalizeze munca organelor de 
control și să asigure periodicita
tea controlului și a justei îndru. 
mări în gospodărirea financiară.

In multe întreprinderi fondul 
de salarii planificat este depășit 
în mod nejustificat, fără o depă 
șire corespunzătoare a planului 
de producție. Ministerele trebuie 
să ia măsurile cuvenite pentru a 
asigura creșterea eîștigului mun
citorilor printr-o mai bună orga
nizare a muncii, pe baza crește, 
rii producției, combătînd practi
ca unor conducători de întreprin
deri care efectuează plăți nejusti- 
ficate din fondul de salarii.

Se constată o serioasă rămî- 
nere în urmă pe trimestrul I 1956 
a îndeplinirii planului de cons
trucții. Organizațiile de construc
ții trebuie Să-și concentreze efor
turile pentru terminarea lucră
rilor începute, pentru realizarea 
lucrărilor de investiții planificate 
și darea lor în funcțiune la ter
men, pentru reducerea costului 
construcțiilor.

Comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să dea 
dovadă de mai multă inițiativă 
în valorificarea resurselor locale, 
să îmbunătățească controlul acti
vității economice-financiare a în
treprinderilor și organizațiilor e- 
conomice locale, să urmărească 
îndeplinirea planurilor de produc
ție și de acumulări bănești. Ele 
trebuie să analizeze trimestrial 
execuția bugetelor locale și să ia 
măsuri concrei e pentru creșterea 
veniturilor și realizarea acțiuni
lor planificate, utilizînd cît mai 
rațional fondurile alocate. Pen
tru o mai bună aprovizionare a 
populației, ele trebuie să contro
leze îndeaproape activitatea uni
tăților comerciale, să dezvolte re^ 
țeaua comercială și să extindă 
cît mai mult unitățile de prestări 
de servicii pentru populație.

Ministerul Finanțelor să asi
gure justa așezare a impozitelor 
în raport cu veniturile reale ale 
populației și să identifice pe eva- 
zioniști. Este neapărat necesar ca 
sfaturile populare să sprijine lu
crătorii financiari în îndeplinirea 
acestor sarcini.

Ministerul Comerțului Exterior, 
Comitetul de Stat al Planificării 
și Ministerul Finanțelor trebuie 
să se preocupe mai atent de pro- 
blema rentabilității exportului.

Problemele producției și ale in
vestițiilor, ale ieftinirii produselor 
și ridicării calității lor, proble
mele rentabilității întreprinderilor, 
ale circulației -mărfurilor și cir. 
culației bănești, ale unui buget 
excedentar și ale unor finan
țe sănătoase — toate acestea 
sînt importante probleme de stat, 
de rezolvarea cărora depinde 
mersul nostru înainte spre so
cialism, depinde viața tot mai îm
belșugată a poporului.

Problemele financiare trebuie 
să stea în atenția organelor eco
nomice și de stat, centrale și lo
cale, care au datoria să mobili
zeze pe toți oamenii muncii la 
îndeplinirea și depășirea indicilor 
financiari strîns legați de înde
plinirea planului, avîndu-se tot 
timpul în vedere că ridicarea ni
velului de trai se poate face nu
mai prin creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost

Joi s-au încheiat lucrările celei 
de-a 8-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale.

Erau prezenți în loja din stin
gă incintei tovarășii : dr. P 
Groza, Acad: M. Sadoveanu, A. 
Bunaciu și alți membri ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

în loja din dreapta se aflau 
tovarășii : Gh. Apostol, E. Bodnă- 
raș, P. Borilă, N. Ceaușescu, I. 
Chișinevschi, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, Al. Drăghici, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș, L. 
Răutu, L. Sălăjan, J. Fazekaș, S. 
Bughici.

în tribune se aflau membri ai 
corpului diplomatic, precum și nu
meroși invitați.

în ședința de dimineață, pre
zidată de tov Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Tov. Gh. Diaconescu, mi
nistrul Justiției. a prezentat ra
portul cu privire la proiectul de 
lege pentru modificarea legii nr. 
5/1952 pentru organizarea jude
cătorească, proiectul de lege pen
tru modificarea codului de proce
dură penală și proiectul de lege 
pentru modificarea și complecta- 
rea Codului Familiei.

Deputatul Nicolae Vasu a pre
zentat apoi coraportul comisiei de 
propuneri legislative asupra pro
iectului de lege privind modifica
rea legii pentru organizarea jude
cătorească.

Au urmat discuții în cadrul că
rora au luat cuvîntul deputății C. 
Cristescu, din circumscripția e- 
lectorală Strehaia, regiunea Cra- 
iova, Stelian Nițulescu, din cir
cumscripția electorală Cîmpulung, 
regiunea Pitești și Ion Vințe din 
circumscripția electorală Timi- 
șoara-Nora.

Cuvîntul deputatului 
FILIP GELTZ

Deputatul Filip ' Geltz a spus 
între altele : în anul 1955 S-au 
făcut și în regiunea Timișoara 
investiții importante atît în in
dustria grea și industria de bunuri 
de larg consum, cît și în scopuri 
social-culturale.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de unele probleme ale in
dustriei locale

Vorbind despre problemele gos
podăriei comunale și gospodăriei 
locative, deputatul Filip Geltz a 
subliniat legătura strînsă dintre 
aceste sectoare și ridicarea nive
lului de trai și cultural al oame
nilor muncii. In acest an, a spus 
el, trebuie înlăturate lipsurile care 
s-au manifestat în sectorul gospo
dăriei comunale. în anul 1955 
uzinele „Electroputere" au livrat 
pentru orașele București și Timi
șoara 55 vagoane de mare capaci
tate. Colectivul uzinei „Electropu
tere“ nu s-a străduit îndeajuns 
pentru a produce vagoane de ca
litate superioară.

Deputatul Filip Geltz a vorbit 
apoi despre unele deficiențe în 
problemele de salubritate a orașe
lor.

Vorbind despre problema ame
liorării terenurilor din regiunea 
Timișoara, deputatul Filip Geltz a 
arătat că instituțiile și întreprin
derile Ministerului Agriculturi! 
care au ca sarcină ameliorarea te
renurilor, deși au un aparat tehnic 
și administrativ încărcat, nu-și 
îndeplinesc sarcinile.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare necesitatea ieftinirii apara
tului de stat și înlăturării forma
listici! excesive.

Cuvîntul deputatului 
IOSIF SÎRBU

Subliniind grija deosebită ce 
este acordată pentru continua dez
voltare a mișcării de cultură fi
zică și sport, deputatul losif Sîr- 
bu, a arătat printre altele, că su
mele ce sînt prevăzute în proiec
tul de buget pentru a fi alocate 
culturii fizice și sportului sînt încă 
o dovadă în plus a acestei griji.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că din cauza unei slabe 
preocupări a Comitetului pentru 
cultură fizică și sport și a Consi
liului Central al Sindicatelor spor
tul de masă nu s-a dezvoltat la 
nivelul cerințelor și posibilităților 
actuale. în anul 1955 numai 10 la 
sută din fondurile alocate mișcării 
sportive au fost cheltuite pentru 
sportul de masă. De asemenea, 
deficiențele în administrarea fon
durilor alocate pentru baze spor
tive și echipamente au dus la chel
tuirea unor sume prea mari, ceea 
ce a împiedicat o mai largă dez
voltare a bazei materiale precum 
și dezvoltarea într-un ritm din ce 
în ce mai viu a sportului de mase. 
Administrarea și gospodărirea 
fondurilor alocate din bugetul sta
tului și din alte surse trebuie să 
constituie o preocupare a noastră 
a tuturor.

Cuvîntul deputatului 
STATE IONESCU

Spre deosebire de regimul bur- 
ghezo-moșieresc, unde cea mai 
mare parte a încasărilor buge
tare era stoarsă de pe spinarea 
oamenilor muncii, în regimul de
mocrat popular — a arătat depu
tatul State Ionescu, printre altele 
— impozitul pe venitul populației 
reprezintă numai o foarte mică 
parte (8,7%) din totalul venitu
rilor bugetare, care se reîntoarce 
și acesta la populație sub for
ma realizărilor social-culturale ale 
statului democrat popular.

Faptul că sectorul socialist al 
economiei naționale are sarcina 
să asigure 88,7% din veniturile 
bugetare pune în fața noastră, a 
conducătorilor din economie, sar
cini de mare răspundere. Reali
zarea lor este pe deplin posibilă 
dacă în munca noastră ne vom 
sprijini pe munca creatoare a oa
menilor muncii care luptă cu ab-

Ședința de închidere
S-a trecut apoi la votarea pro

iectului de lege. Marea Adunare 
Națională a votat în unanimitate 
pe articole și în întregime, legea 
privind modificarea legii pentru 
organizarea judecătorească.

Deputatul Stelian Nițulescu, 
membru al comisiei de propuneri 
legislative a Marii Adunări Na
ționale, a prezentat apoi corapor 
tul comisiei cu privire la proiectul 
de lege pentru modificarea codu
lui de procedură penală.

La discuțiile care au urmat au 
luat cuvîntul deputății: Izidor 
Pop, din circumscripția electorală 
Bicaz, regiunea Bacău, C. Paras 
chivescu-Bălăceanu din circum 
scripția electorală Rîmnicu Să
rat, regiunea Ploești și Alexa Au- 
gustin, din circumscripția electo
rală Dej, regiunea Cluj, procu
rorul general al R.P.R.

Marea Adunare . Națională a 
votat în unanimitate, pe articole 
și în întregime legea pentru mo
dificarea codului de procedură 
penală.

în continuarea lucrărilor sesiu
nii deputatul Stelian Nițulescu, a 
prezentat coraportul comisiei pri
vind proiectul de lege pentru mo
dificarea și complectarea Codului 
Familiei.

Au urmat discuții Ia care au 
luat cuvîntul deputății: Maria 
Ciocan, din circumscripția electo
rală Rodna, regiunea Cluj și D. 
Dejeu, din circumscripția electo 
rală Năsăud, regiunea Cluj.

Trecîndu-se la vot, Marea Adu
nare Națională a votat în una
nimitate, pe articole și în între
gime, legea pentru modificarea 
și complectarea Codului Familiei.

* *
negație pentru traducerea în via
ță a politicii partidului.

Vorbind în continuare despre 
dezvoltarea uzinelor „7 Noiem
brie“ — Craiova în anii puterii 
populare, despre succesele în pro
ducție ale muncitorilor de aici, 
al căror salariu mediu a crescut 
în anii primului plan cincinal cu 
34 la sută, deputatul State Io
nescu a făcut unele propuneri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
continuă a activității muncitori
lor uzinelor „7 Noiembrie“ din 
Craiova. Ministerul Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de Ma
șini — a spus vorbitorul — va 
trebui să se îngrijească mai mult 
de repartizarea la timp a materia
lelor necesare unei producții rit
mice, iar Ministerul Energiei Elec
trice și Industriei Electrotehnice 
va trebui să ia măsuri imediate 
pentru rezolvarea problemei ener. 
giei electrice în orașul Craiova.

Bugetul de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1956 — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— este ca și în anii trecuți, un 
buget al construcției pașnice care 
oglindește politica partidului și 
guvernului nostru îndreptată spre 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale și ridicarea bunăstării 
materiale.

Cuvîntul deputatului 
NICOLAE CIOCAN
Deputatul Nicolae Ciocan a 

arătat printre altele că gospodăria 
agricolă de stat Deleni dispune 
acum de o bază tehnică de două 
ori mai mare față de anul 1952. 
Aceasta a dat posibilitatea gospo
dăriei să execute lucrările cele 
mai grele, mecanizat, scutind un 
număr de brațe de muncă și 
economisind la fiecare hectar 
plantat cu vie 8600 lei. Folosirea 
tractoarelor și mașinilor agricole 
a adus gospodăriei o economie de 
brațe de muncă de 10.000 zile-om 
și a dus la o creștere a producti
vității muncii. Dar gospodă
ria de stat Deleni nu și-a îndepli
nit sarcinile la producția marfă 
planificată și nici cea de ridicare 
a productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost. Pentru 
aceasta, gospodăria încă nu este 
rentabilă. Aceasta se datorește 
faptului că nu se aplică cu con
secvență metode înaintate agro
tehnice care să asigure o reducere 
Continuă a prețului de cost.

Vorbitorul a făcut apoi propu
neri însemnate în legătură cu îm
bunătățirea sistemului de finan
țare a gospodăriilor de stat, utili
zarea fondului de salarii, dotarea 
gospodăriei de stat cu noi utilaje 
de mare randament etc.

în încheiere, tov. Ciocan Nico
lae a arătat că muncitorii gospo
dăriei de stat Deleni au terminat 
din timp pregătirile pentru lucră
rile agricole de primăvara și a 
asigurat Marea Adunare Națio
nală că muncitorii acestei unități 
se vor strădui ca anul acesta să 
livreze statului întreaga cantitate 
de produse marfă planificată de 
calitate superioară și vor lupta 
pentru ridicarea rentabilității gos
podăriei.

Cuvîntul deputatului 
ȘTEFAN BONTEA

Vorbind despre dezvoltarea uzi
nelor „Mao Țze-dun“ din Capi
tală în anii primului cincinal, de
putatul Ștefan Bontea a arătat că 
uzinele unde muncește ca direc
tor au îndeplinit la 10 octombrie 
1955 sarcinile cincinalului la vo
lumul producției globale. în anul 
1955 față de anul 1950, valoarea 
producției globale â fost de a- 
proape două ori mai mare, pro
ductivitatea muncii pe cap de 
muncitor a fost depășită cu 88 la 
sută, iar cîștigul mediu a crescut 
cu 56 la sută.

Oprindu-se asupra unor lipsuri 
care au frînat munca, vorbitorul 
a arătat că nu s-a urmărit cu per
severență creșterea oroductivității 
muncii și scăderea prețului de 
cost, folosirea deplină a capaci
tății de producție, introducerea 
tehnicii noi, utilizarea din plin și 
productiv a timpului de lucru, ri-

După o scurtă pauză, ședința 
se redeschide fiind prezidată ae 
tov. C. Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale.

La propunerea comisiei de pro
puneri legislative, Marea Adunare 
Națională a votat în unanimitate 
legea pentru modificarea unor ar
ticole din Constituția R.P.R.

Deputatul Avram Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a propus apoi Marii 
Adunări Naționale ratificarea de
cretelor emise de Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale în interva 
Iul dintre sesiunile a 7-a și a 8 a 
Marea Adunare Națională a votat 
In unanimitate decretele emise de 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le în intervalul dintre , cele două 
sesiuni.

Tov. C. Pîrvulescu a adus la 
cunoștința deputaților că Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. a invitat 
o delegație a Mari) Adunări Na
ționale a R.P.R. să viziteze Uniu
nea Sovietică.

Marea Adunare Națională a 
primit cu bucurie această invita
ție și a desemnat delegația carj 
va face această vizită. Delega
ția este alcătuită din deputății: 
C. Pîrvulescu, președintele Ma
rii Adunări Naționale, conducă
torul delegației, Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Petre Lupu, FI. Dănă- 
lache, A. Breitenhofer, Ion Pas, 
E. Nicolaev, Ion Țurai, L. Banyai, 
P. Jurcă, State Ionescu, Domnica 
Mărgineanu, N. Ciocan, R. Zăroni 
și Elena Vîlcoci.

Inchizînd lucrările sesiunii Ma
rii Adunări Naționale, tov. C. Pîr
vulescu a rostit o scurtă cuvîn- 
tare.

dicarea pregătirii tehnice a mai
ștrilor, reducerea consumurilor de 
materiale și energie electrică, îm
bunătățirea calității unor pro
duse.

Aplicarea în practică a învăță
mintelor celui de al II-lea Con
gres al P.M.R. a dus la o seamă 
de realizări în primele două luni 
ale anului în curs, realizări care 
sînt departe de a fi satisfăcătoare 
ținînd seama de posibilitățile 
existente și de experiența uzinei. 
Pe de altă parte s-au întîmpinat 
greutăți din partea unor organe 
ale Ministerului Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini 
și ale Ministerului Finanțelor care 
lucrează încă birocratic și nu re
zolvă operativ problemele în le
gătură cu planul de producție.

Luptînd împotriva lipsurilor 
existente în uzinele noastre — a 
spus deputatul Ștefan Bontea — 
vom lua toate măsurile pentru a- 
sigurarea îndeplinirii planului de 
stat înlăturînd pierderile planifi
cate și asigurînd o rentabilitate 
corespunzătoare, conștienți fiind 
că prin aceasta vom contribui din 
plin la îndeplinirea prevederilor 
bugetului pe anul 1956, condiție 
esențială pentru creșterea con
tinuă a nivelului de viață a po
porului nostru muncitor.

Cuvîntul deputatului 
FLORIAN 

DĂNĂLACHE
Raportul la buget — a spus vor

bitorul — prezintă în mod succint 
realizările obținute în sectorul so
cialist al economiei noastre și în
deosebi în întreprinderile indus
triale.

Raportul arată însă că lupta 
noastră pentru realizarea Buge
tului pe anul trecut ar fi avut 
rezultate și mai bune dacă în ac
tivitatea noastră nu ar fi existat 
o serie de lipsuri.

Una din aceste deficiențe con
stă în faptul că aparatul nostru 
de stat este încă umflat într-o 
serie de verigi.

Un aspect negativ cu privire la 
cheltuirea unor fonduri însemna
te din bugetul nostru privește pa
ralelismul care există în munca 
de cercetare științifică în rezol
varea anumitor probleme.

Sarcini importante se pun în 
fața Sfatului Popular al Capitalei 
•în legătură cu buna gospodărire 
a orașului București, Capitala 
patriei noastre. In folosirea de 
către sfat a fondurilor destinate 
pentru diferite acțiuni gospodă
rești s-au manifestat însă multe 
deficiențe și abateri care îngreu
nează realizarea în bune condi- 
țluni a multor lucrări și aduc 
importante daune materiale. Pe 
de altă parte, deși prin bugetul 
local au fost puse la dispoziția 
Sfatului Popular al Capitalei im
portante mijloace bănești pentru 
întreținerea fondului de locuințe 
naționalizate, acesta nu a fost 
decît în mică parte cheltuit, lip
sind un număr mare de locuințe 
de reparațiile de care au nevoie. 
La aceasta a contribuit și lipsa 
materialelor necesare. De aseme
nea fondurile bănești alocate pen
tru construcții de locuințe mun
citorești nu au fost gospodărite cu 
toată grija.

Lipsuri serioase se manifestă 
în munca aparatului de control 
al Ministerului de Finanțe. Din 
cauza muncii superficiale a Unor 
inspectori financiari care nu con
trolează sistematic și profund în
deplinirea obligațiilor legale de 
către întreprinderi, statui este pus 
în situația de a pierde sume im
portante din impozite care tre
buie vărsate de către întreprin
derile respective.

Congresul ai II-lea al partidu
lui nostru a pus în fața întregu
lui popor sarcini deosebit de im
portante, de realizarea cărora 
depinde și îndeplinirea sarcinilor 
financiare.

Sînt convins că prin activitatea 
pe care o vor depune oamenii, 
muncii din patria noastră sub 
conducerea partidului prevederile 
planului nostru vor fi realizate pe 
deplin.

„Gazeta învățămîntului“ pu
blică „Propunerile Ministerului 
învățămîntului pentru dezvoltarea 
și ridicarea nivelului învățămîntu
lui de cultură generală“ pentru a 
fi supuse discuției cadrelor di
dactice, părinților elevilor și tutu
ror celor ce se interesează de bu
nul mers al școlii.

In partea introductivă se arată 
principalele cauze care au 
determinat unele lipsuri în orga
nizarea și conținutul învățămin- 
tului de cultură generală : întoc
mirea defectuoasă a planurilor de 
învățămînt, a programelor școlare 
și a manualelor ; neconcordanța 
dintre programe și manuale ; fă- 
rîmițarea rețelei școlilor de 7 ani 
pe unități mici; munca deficitară 
a unor cadre didactice și organe 
de îndrumare și control; slaba 
colaborare dintre școală și fami
lie; insuficienta înzestrare a șco
lilor cu material didactic necesar 
laboratoarelor și muzeelor.

Pentru îndeplinirea sarcinei da
tă de Congresul al II-lea al 
P.M.R. în vederea ridicării nive
lului științific al învățămîntului 
de cultură generală, Ministerul 
învățămîntului propune aplicarea 
unui larg sistem de măsuri privi
toare la îmbunătățirea conținutu
lui învățămîntului, dezvoltarea si 
perfecționarea rețelei școlilor ae 
cultură generală, îmbunătățirea 
pregătirii cadrelor didactice și în
cadrarea funcțiilor de îndrumare 
și control cu personal Calificat; 
realizarea bazei materiale nece
sară pentru desfășurarea în con
diții optime a procesului instruc
tiv educativ.

In ceea ce privește durata de 
școlarizare a învățămîntului de 
cultură generală se propune mă
rirea acesteia cu un an, adică tre
cerea la școala de cultură gene
rală de 11 ani așa cum s-a pre
conizat prin legea de reformă a 
învățămîntului din 1948. Cei 11 
ani de școlarizare sînt repartizați 
astfel;

— 4 ani pentru cursul primar 
(clasele I—IV) ;

— 3 ani pentru cursul de gim
naziu (Clasele V—VII);

— 4 ani pentru cursul mediu 
sau de liceu (clasele VIII—XI).

Cele mai importante propuneri 
se referă la îmbunătățirea conți
nutului învățămîntului de cultură 
generală.

Astfel, Ministerul învățămîntu
lui propune noi planuri de învăță- 
mînt pentru școlile cu limba de 
predare romînă, germană, rusă și 
pentru școlile cu limbi de predare 
ale celorlalte minorități naționale.

Prin noile planuri de învăță
mînt, Ministerul învățămîntului 
urmărește ca în cadrul școlii de 
cultură generală să se poată asi
gura absolvenților a 7 clase un 
sistem închegat de cunoștințe și 
deprinderi practice la nivelul per
mis de vîrsta lor din principalele 
obiecte de studiu: matematică, fi
zică, chimie, științe naturale, geo
grafie, istorie, limba romînă, lu
crări practice.

In același timp, se urmărește 
ca absolvenții a 11 clase să poată 
căpăta cunoștințe de economie 
politică, marxism-leninlsrrt, mate
matici superioare (geometrie ana
litică. elemente de algebră su
perioară,, analiză matematica — 
calcul diferențial și integral), 
geologie.

O preocupare deosebită ce se 
desprinde din noul plan pentru 
Școala de cultură generală este 
introducerea treptată a învăță
mîntului politehnic prin asigura
rea orelor de lucru manual și lu
crări practice și prin crearea posi
bilităților însușirii temeinice a cu
noștințelor din domeniul științelor 
despre natură (matematică, fizică, 
chimie, științe naturale), care stau 
la baza învățămîntului politehnic 
general.

Noul plan de învățămînt pentru 
școlile de 11 ani mai Conține, 
față de planul astăzi în vigoare, 
unele propuneri inspirate din ne
cesitatea de a ajuta elevii să de
vină oameni cu o vastă cultură 
și cu o educație multilaterală. 
Astfel, se propune introducerea 
studiului unei a doua limbi moder
ne (engleză, franceză sau germa
nă) din clasa a V-a ; predarea lim
bii latine în clasele a VIII-a și a 
IX-a ; introducerea muzicii la cla- 
sele VIII—X ; a logicei în clasa 
a Xl-a și a teoriei literaturii în 
clasa a VIII-a.

Planurile de învățămînt pentru 
școlile de 11 ani cu limbi de pre
dare ale minorităților naționale 
îndeplinesc aceleași condiții, 
avînd în plus limba și literatura 
maternă ca obiect de studiu.

In proiectul noului plan de în» 
vățămînt este prevăzută bifurca
rea cursului mediu, tacepînd cu 
clasa a X-a pe două secții: reală 
și umanistă. în prima va pre
domina studiul matematicilor, în 
a doua se va da o extensiune mai 
mare studiului literaturii (inclu
siv limbii și literaturii latine) și 
filosofiei. La celelalte obiecte nu 
există nici o deosebire între cele 
două secții.

Pentru a stimula elaborarea 
unor manuale originale de calitate 
se propune introducerea concursu
lui al cărui proiect de regulament 
va fi elaborat de Ministerul în- 
vățămîntului.

In vederea dezvoltării învăță
mîntului de cultură generală și a 
rețelei școlilor de 7 ani și medii 
se propun următoarele acțiuni: 
normalizarea efectivului clasei la 
30-40 elevi; generalizarea școli
lor și claselor mixte; obligativi
tatea organizării de școli de 7 ani 
cu cel puțin 2 rînduri de clase 
V—VII; posibilitatea organizării 
în localități cu populație ameste
cată de școli unice primare, de 7 
ani și medii, cu secții sau clas« 
romîne și secții sau clase în limba 
minorităților naționale.

Ministerul învățămîntului pro* 
pune înființarea institutelor peda
gogice de 2 ani pentru pregătirea 
temeinică și multilaterală a învă
țătorilor, ta care să fie primiți 
absolvenții școlilor de 11 ani pe 
bază de concurs. Pentru viitorii 
profesori de la clasele V—XI se 
propune ca, pe lîngă o temeinică 
pregătire științifică și pedagogică 
să li se asigure și o serioasă pre
gătire practică pentru a putea în
druma cu succes lucrările practice 
în atelierele școlare și pe loturile 
agricole experimentale, pentru a 
putea preda cu competență elevi
lor bazele producției industriala 
și agricole moderne.

In ceea ce privește organele da 
îndrumare și control de la secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare se propune ca acestea să fia 
alese dintre cadrele fruntașe, cu 
experiență didactică și cu studii 
superioare.

In încheiere, propunerile prevăd 
q etapă de 8—10 ani pentru tre
cerea la o durată de școlarizare de 
12 ani, de-a lungul căreia ar urma 
Să fie îndeplinite o serie de sar
cini printre care : generalizarea 
învățămîntului de 7 ani șl dezvol
tarea învățămîntului mediu, înfiin
țarea șl înzestrarea atelierelor șco
lare de pe lîngă școlile de 7 ani 
și medii de 11 ani, pregătirea per
sonalului didactic capabil să con
tribuie la introducerea învățămîn
tului politehnic în școala de cul
tură generală, atragerea întreprin
derilor industriale și agricole ta 
acțiunea de politehnizare a tnvă- 
țămîntuluî.

în ziua de 8 aprilie 1956, vor 
avea loc în toate raioanele din 
țară, consfătuirile cadrelor didac
tice în care se vor dezbate propu
nerile Ministerului învățămîntu
lui.

Sugestiile și observațiile din 
partea cadrelor didactice, părinți
lor elevilor și tuturor cetățenilor 
care se interesează de bunul mers 
al școlii în legătură cu propunerile 
Ministerului învățămîntului vor fi 
folosite în vederea definitivării 
măsurilor prin care se dă învăță
mîntului de cultură generală ca
drul juridico-organizatoric ne
cesar.

Propunerile Ministerului Invă- 
țămîntului sînt menite să aducă 
la îndeplinire sarcinile puse școlii 
de cel de al II-lea Congres al 
P.M.R. pentru ridicarea învăță
mîntului la nivelul cerințelor con
struirii socialismului în patria 
noastră.

(Agerpres)

CRONICA
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale tov. Mir
cea Bălănescu a fost numit trimis 
extraordinar și ministru plenipo-i 
tențiar al R.P.R în Franța, în lo.- 
cui tov. Ion Drînceanu care a prw 
mit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Elevii Școlii nr. 3 de băieți 
din Constanta văd și aplică 
practic cele învățate la 
cursuri în laboratorul șco
lar bine înzestrat cu mate
rial didactic pentru expe
riență.

Foto: AGERPRES



Contactele între oamenii de stat din diferite
țări — contribuție la cauza întăririipacii

Sosirea la Moscova 
a. primului ministru al Suediei

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 martie 
la invitația guvernului sovietic a 
sosit la Moscova primul ministru 
al Suediei, Tage Erlander și per
soanele care îl însoțesc, precum și 
un grup de ziariști suedezi.

Totodată la Moscova a sosit 
K. K- Rodionov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al
U. R.S.S în Suedia.

Pe aeroportul Vnukovo, pavoa
zat cu drapele de stat ale Sue
diei și U R.S.S . primul ministru
T. Erlander a fost întîmpinat de 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.;
V. M. Molotov, prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S. și ministrul afacerilor 
Externe, M Z. Saburov, prim vi-

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., miniștri ai 
U.R.S.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și alte perșonalități ofi- 
ci-ale. ziariști sovietici și străini

Primul ministru al Suediei a 
fost de asemenea întîmpinat de 
P. Suhlman, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Sue
diei în U.R.S.S., și de membrii 
ambasadei, precum și de șefii unor 
reprezentanțe diplomatice, acredi
tați în U.R.S.S.

Pe aeroport era aliniată o gar
dă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Suediei și U- 
niunii Sovietice.

Luînd cuvîntul la aeroport, T. 
Erlander a făcut o declarație.

Cuvîntarea rostită de T. ErJander
Pășind astăzi pe pămîntul Uniu

nii Sovietice, mulțumesc din su
flet pentru invitația amabilă care 
mi-a fost făcută mie și celor care 
mă însoțesc de a vizita Uniunea 
Sovietică. Sperăm că sosirea noa
stră ne va oferi prilejul să stabi
lim cîteva contacte prețioase, ne 
va îmbogăți experiența și ne va 
da posibilitatea să examinăm în 
mod rodnic problemele comune.

Timp de 142 de ani Suedia s-a 
bucurat de avantajul de neprețuit 
de a sta de o parte de războaiele 
pustiitoare care au bintuit lumea 
înțelegem că, pe lingă dorința 
de pace a poporului suedez, și o 
serie de împrejurări externe favo
rabile au contribuit ca noi să 
trăim în pace o perioadă atît de 
îndelungată.

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). - 

TASS transmite: In ședința din 
28 martie a Consiliului de Secu
ritate s-a continuat discutarea 
problemei prezentată de delegația 
S.U.A. — „Problema palestinia
nă : măsura in care au fost înde
plinite acordul de armistițiu și 
rezoluțiile Consiliului de Securita
te. adoptate anul trecut“.

Ca și în ședința precedentă a 
Consiliului de Securitate, repre
zentantul american. Lodge, a sus
ținut că proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația S U.A. este 
„absolut clar“ și că unicul său 
scop este „preîntîmpinarea unui 
război“ în regiunea Palestinei. 
Lodge a cerut Consiliului „să se 
grăbească“ cu adoptarea proiec
tului de rezoluție prezentat de de
legația S.U.A.

Reprezentanții Egiptului și Si
riei, care au luat apoi cuvintul, 
au cerut explicații în privința sen
sului cîtorvă puncte din proiectul 
de rezoluție american.

Declarind că Siriei nu îi sînt 
clare toate punctele din proiec-

tul american. Sukeiri a cerut unele 
explicații. In continuare, Sukeiri 
a cerut să se stabilească exact 
obiectul și proporțiile anchetei cu 
care urmează să fie însărcinat se
cretarul general al O.N.U.

Sîntem de acord în principiu cu 
ideea ca secretarul general al 
O.N.U. să cerceteze situația din 
regiunea Palestinei, cu condiția 
ca această călătorie să nu fie jus
tificată prin rezoluții echivoce și 
confuze, a spus reprezentantul Si
riei în încheiere.

Luînd cuvîntul pentru a doua 
oară, reprezentantul S.U.A. Lod- 
ge. a declarat că nu poate să 
răspundă imediat la întrebările 
reprezentanților Egiptului și Si
riei și că va răspunde în urmă
toarea ședință a Consiliului de 
Securitate.

Tn ședința din 28 martie au mai 
lua't cuvîntul reprezentanții Cu
bei și Belgiei, care au sprijinit 
proiectul de rezoluție american.

lă a Consiliu- 
i avea loc

Următoarea ș-edint; 
lui de Securitate va 
3 aprilie.

la

Bugetul Iugoslaviei pe anul 1956
Raportul lui M. Markovici

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
Scupșcina Populară Federativă a 
Iugoslaviei a adoptat la 28 mar
tie bugetul de stat și a aprobat 
cîteva proiecte de lege. închein- 
du-și cu aceasta lucrările. Cu o 
zi înainte, la ședința comună a ce
lor două camere ale Scupșcinei 
Populare Federative a Iugoslaviei 
M Markovici. membru al Vecei 
Executive Federative, a prezentat 
raportul cu privire Ia bugetul Iu
goslaviei pe anul 1956. El a anun
țat că bugetul federativ pe anul 
1956 prevede la capitolul venituri 
și la capitolul cheltuieli suma de 
212.500.000 000 dinari, adică 
2L910.000.000 dinari mai puțin de
cît în anul 1955.

Bugetul federativ asigură,Bugetul federativ asigură, în 
primul rînd, nevoile de apărare, 
nevoile organelor și instituțiilor 
de învățămînt și de cultură, de a- 
sigurări sociale, ocrotire a sănă
tății, administrație de stat, ale 
serviciilor comunale și ale altor 
servicii sociale.

Cheltuielile pentru apărare re
prezintă 10,8 la sută din venitul 
național prevăzut pe anul 1956.

La raportul lui M. Markovici. 
au prezentat corapoarte generalul 
de armată Ivan Goșniak, secre
tar de stat pentru problemele Apă
rării Naționale și Svetislav Ște- 
fanovici. secretar de stat 
Afacerile Interne.

pentru

Declarația lui Hatoyama
NEW YORK 29 (Agerpres). - 

După cum' anunță agenția United 
Press, răspunzînd la 29 martie in
terpelărilor care i-au fost adresate 
în Comisia pentru Afacerile Ex
terne a Camerei Inferioare a 
parlamentului, primul ministru a] 
Japoniei Hatoyama, a declarat că 
dacă este necesar, el este gata 
să se întîlnească cu premierul

R.P. Chineze, Ciu En-lai, în sco
pul normalizării relațiilor dintre 
R.P. Chineză și Japonia,

Hatoyama a declarat tn conti
nuare că dacă ar fi nevoie, el 
ar pleca și la Moscova pentru a 
contribui la încheierea cu succes 
a tratativelor sovieto-japoneze cu 
privire la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Revista pariziană „Paris 
Match" a publicat corespondența 
din New York „De ce sînt ameri
canii astăzi odioși în întreaga lu
me ?” de Raymond Cartier. După 
cum reiese din corespondență prin 
„americani" Cartier înțelege 
cercurile influente care conduc de 
fapt politica S.U A.

Fără să-și propună ca scop spe
cial să critice politica S.U.A. și 
încercînd chiar s-o prezinte intr-o 
lumină destul de favorabilă. Car
tier recunoaște insă de fapt că a- 
ceastă politică este în contradic
ție flagrantă cu interesele altor 
popoare șl chiar cu interesele po
porului american.

Un indiciu al atitudinii negative 
fată de politica americană il con 
stituie. după părerea autorului 
articolului, primirea făcută secre-
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Primirea de către N. A. Bulganin 
și V. M. Molotov
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a primit la 29 
martie pe d-l T. Erlander, primul 
ministru al Suediei.

Primul ministru T. Erlander a 
fost însoțit de d-l G. Hedlund, 
ministrul Afacerilor Interne al 
Suediei, d-l R. Suhlman, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Suediei în U.R.S.S. și d-l 
G. Jarring. șeful serviciului poli
tic din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Suediei.

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
TASȘ transmite : V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afaceri-

a lui T. Erlander
lor Externe al U.R.S.S., l-a pri
mit la 29 martie pe T. Erlander, 
primul ministru al Suediei.

Primul ministru Erlander a fost 
însoțit de G. Hedlund, ministru 
al Afacerilor Interne al Suediei, 
R. Suhlman, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Suediei 
în U.R.S.S. și G. Jarring, șeful 
secției politice din Ministerul A- 
facerilor Externe al Suediei.

La primire au fost de față V. S. 
Srmionov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
K- K. Rodionov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Suedia și M. G. Grin- 
banov, șeful secției pentru țările 
scandinave din ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

Vizita Iui A. L Mikoian în India
In tot cursul acestei perioade 

Suedia s-a aflat în afara alianțe
lor și blocurilor militare. Desigur 
că neutralitatea tradițională a 
Suediei și politica sa de neparti- 
cipare Ia alianțe nu înseamnă o 
tendință de izolare de restul lu
mii. Comerțul și relațiile interna
ționale sint o necesitate vitală 
pentru Suedia Influențele din a- 
fără și legăturile cu celelalte țări 
îmbogățesc cultura și viața noas
tră socială. Pe măsura forțelor 
noastre ne străduim să participăm 
la activitatea care se desfășoară 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și să sprijinim efectiv a- 
ceastă activitate spre binele păcii 
și înțelegerii internaționale.

Istoria Suediei este de secole 
strîns legată de istoria țării voas
tre. După lupte singeroase și con
flicte militare ruinătoare care au 
avut loc în epocile precedente, a 
urmat o perioadă de aproape 150 
de ani de pace. Sînt ferm convins 
că există premize favorabile prie
teniei între popoarele noastre 
Sper cu toată înflăcărarea că pa
cea și progresul vor contribui la 
dezvoltarea continuă a 
noastre.

țărilor

a
0 delegație parlamentară 

R. Cehoslovace va vizita 
R. P. F. Iugoslavia

PRAGA 29 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: In numele Adu
nării Naționale, președintele 
Adunării Naționale a R. Ceho
slovace, Zdenek Fierlinger, a ac
ceptat invitația făcută de Mose 
Pjade, președintele Scupșcinei 
Populare Federative a Iugoslaviei, 
ca o delegație parlamentară a 
R. Cehoslovace să viziteze R.P.F. 
Iugoslavia.

Delegația parlamentară a R. 
Cehoslovace va vizita R.P.F. Iu
goslavia la începutul lunii mai.

R. D. Germană

BERLIN 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: — La 28 mar
tie, cea de a IH-a 
Partidului Socialist 
mania a trecut la 
doua de pe ordinea 
Iul puterii muncitorcști-țărănești 
în Republica Democrată Germa
nă“ Raportul asupra acestei pro
bleme a fost prezentat de primul 
ministru al R. D. Germane. Otto 
Grotewohl.

La începutul raportului,' Grote 
wohl s a ocupat pe larg de pro 
hlemele legate de crearea orîn- 
duirii democrat-populare pe te
ritoriul Germaniei răsăritene. El 
a amintit că după zdrobirea ar 
matei hitleriste și eliberarea Ger
maniei de sub fascism, forțele 
democratice din răsăritul Germa 
niei. conduse de clasa muncitoa- 
re au trecut la organizarea și 
construirea unui stat nou Pe a- 
ceastă bază s-a format blocul 
partidelor antifasciste democrati 
ce.

Tn atragerVa oamenilor muncii 
la transformarea întregii vieți po
litice, economice și culturale și la 
desfășurarea forțelor 
re au avut un mare 
tele. organizațiile de 
neret, Uniunea de

„Paris Match“ despre 
politica externă 
americană

de stat Dulles în cursul 
sale in țările Extremului 
și Asiei de sud-est. La

tarului 
vizitei 
Orient 
Delhi, de exemplu, subliniază co
respondentul, Dulles a fost întîm- 
pinat „numai de un funcționar in
ferior cu un rang atît de mic in
cit agențiile de informații ameri
cane s-au jenat să-l amintească" 
„Singurii oameni care puteau fi 
văzuți erau polițiștii păzind aero
dromul Palam", scrie Cartier, Or. 
se spune in corespondență, numai 
„cu cîteva săptămîni înainte. 
Bulganin și Hrușciov au sosit la 
același aerodrom Palam intr o at 
mosferă de entuziasm care cuprin 
sese întreaga capitală și întregul 
popor

...Un milion de oameni i au sa 
lufat pe Hrușciov și Bulganin pe 
același drum pe care a trecut in 
goană limuzina închisă a lui 
Dulles ..“

„India, adaugă corespondentul 
nu este decît un exemplu. Același

conferintă a 
Unit din Ger- 
problema a 
de zi — „Ro-

lor creatoa 
rol sindica- 
femei și ti- 
întrajutorare

DELH1 29 (Agerpres). — TASS deMiniștrial U.R.S.S., Ș. R. Ra- 
transmite : La 28 martie, primul șidov, președintele Prezidiului So- 
ministru al Indiei, Nehru, a pri- vietului Suprem al R.S.S. Uzbece, 

persoanele care îi însoțesc, pre
cum și M. A. Menșikov, ambasa
dorul U.R.S.S. în India.

Răspunzînd la întrebările repre
zentanților presei, prezenți pe a- 

'• eroport, A. I. Mikoian a spus că 
vizita sa în India a fost foarte 
rodnică.

Pe drumul de la aeroport spre 
oraș, oaspeții sovietici au fost 
salutați , cu căldură de populație.

mit pe A. I. Mikoian. prim-viee- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu care a avut 
o convorbire. Au fost de față Ș. R. 
Rașidov — președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R S.S. 
Uzbece, și M. A. Menșikov, am
basadorul U.R.S.S. în India

CALCUTTA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 martie 
au sosit la Calcutta A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului

înființarea -în U.R.S.S. 
a Asociației pentru 

colaborarea cu O. N.U.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 28 martie a 
■avut loc la Moscova o adunare 
a reprezentanților opiniei publi
ce sovietice, consacrată înfiin
țării în U.R.S.S a Asociației pen
tru colaborare cu Organizația 
Națiunilor Unite.

La propunerea prof. S. A. Go- 
lunski, parficipariții la adunare 
au adoptat în unanimitate hotă- 
rîrea cu privire la constituirea 
Asociației din U.R.S.S. pentru 
colaborarea cu O.N.U. și cu pri
vire la afilierea Asociației la 
Federația Mondială a asociații
lor pentru colaborarea cu O.N.U. 
S-a adoptat de asemenea statu
tul Asociației.

Apoi, din însărcinarea unei se
rii de organizații obștești, repre
zentate la adunare, regizorul ci
nematografic S. A. Gherasirnov, 
artist al poporului al U.R.S.S., 
a propus alegerea conducerii cen
trale a Asociației compusă din: 
acad. A. M. Pankratova, N. V. 
Baranov, vicepreședinte al Aca
demiei de construcții și arhitec
tură a U.R.S.S.; S. A. Golunski, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., profe
sor la universitatea din Moscova; 
P. H. Korobova, secretar al Con
siliului Centrai al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică, scriitorul 
B. N. Polevoi, S. K. Romanovski, 
președintele Comitetului antifas
cist ai tineretului sovietic, A. V. 
Topciev, secretar științific princi
pal al Prezidiului Academiei de 
Științe a U R.S S. A fost aleasă 
de asemenea Comisia de Revizie.

In cadrul ședinței organelor de 
conducere, care a avut loc în a- 
ceeași zi, acad. A. M. Pankrato
va a fost aleasă președinte al 
conducerii centrale a Asociației,

«

După vizita în diferite orașe 
G. M. Malenkov s-a

LONDRA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 28 martie, G. M. Malen- 

•kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U R S.S. și minis
trul Centralelor electrice, care 
s a reîntors la Londra după vizi-

Un aspect din timpul vizitei j 
crupului de energeticieni sovie- J 
tici în Anglia. In fotografie:) 

j lordul Citrine, președintele ad- j 
ministrației energeticii centra-j 

i le. Aubery Jones, ministrul) 
(combustibilului și energiei e-j 
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lectrlce, Malik, ambasadorul j 
U.R.S.S. în Anglia și G. M. ) 
Malenkov. j

din Anglia 
la Londra
făcut-o în fruntea 

sovie- Demonstrații antimilitariste 
ale tineretului vçst-german

înapoiat
ta pe. tare a 
grupu’ui de energeticieni 
tici la Birmingham, Manchester,
Glasgow, Edinburgh și în alte 
orașe din Marea Britanie, a fost 
primit de Jones, ministrul Com
bustibilului și energiei electrice 
al Marii Britanii.

Apoi a avut loc un dejun oferit 
în cinstea lui G. M. Malenkov de 
Comitetul 'parlamentar anglo-rus.

După dejun, G. M. Malenkov și 
I. A. Malik au vizitat Camera 
Comunelor unde au asistat la 
ședința în cadrul cărora repre
zentanții guvernului englez au 
răspuns interpelărilor membrilor 
parlamentului.

un stat pașnic și democrat
Raportul lui Otto Grotewohl

țărănească, Kulturbund-ul și alte 
organizații de masă. Dar premi- 
za hotărîtoare pentru dezvoltarea 
democratică, a subliniat Grote
wohl, a constituit-o unificarea 
partidelor comunist și social-de
mocrat din Germania in Partidul 
Socialist Unit din Germania, care 
s-a dezvoltat din ce în ce mai 
mult într-un partid rnarxist-leni- 
nist combativ de tip nou. Trăgînd 
învățăminte din istoria Germaniei, 
forțele democratice sub conduce
rea clasei muncitoare au stîrpit 
în Germania de răsărit imperialis
mul și militarismul și au creat 
bazele dezvoltării democratice 
pașnice.

In continuare, Grotewohl a de
clarat că principiul de bază al 
politicii externe a R. D. Germane 
este lupta pentru menținerea pă
cii și asigurarea securității po 
poarelor. Numai în condiții de 
pace, a spus el, sînt posibile întă 
rirea multilaterală și consolida
rea statului nostru, precum și re
zolvarea problemei naționale a 
poporului nostru.

Animați de sentimentul datoriei 
naționale, a spus în continuare 
Grotewohl. propunem guvernului 
Republicii Federale să luptăm îm
preună pentru interesele naționa-

lucru se poate spune despre in 
treaga Asie“.

Referindu-se la cauzele penîru 
care politica S.U.A. este condam 
nată de către opinia publică mon. 
dială, Cartier subliniază printre 
altele că „ajutorul“ american nu 
este nici o dată dezinteresat. Din 
punctul de vedere al S.U.A., scrie 
el, cheltuielile pentru acordarea de 
ajutor altor țări „au sens numai 
dacă acest ajutor asigură avanta 
ie politice : în caz contrar, ele 
nu au sens".

O altă cauză a lipsei de popu 
laritate a politicii americane, este 
după părerea autorului faimosul 
maccarthism, care întruchipează 
metodele politice de înăbușire a 
libertății gîndirii și convingerilor 
După cum se subliniază în 
col. ca urmare a activității 
McCarthy „despre America 
creat impresia că este o țară 
se rostogolește vertiginos 
fascism..."

arti 
lui 

s-a 
care 
spre

în continuare, Cartier se ocupă 
de declarațiile propagandistice 
ale politicienilor americani care 
în vorbe militează împotriva co
lonialismului contînd în felul a- 
cesta să-și asigure simpatia po
poarelor țărilor slab dezvoltate.

Fără să vorbească direct des
pre telurile principale ale acestei 
campanii propagandistice dictate 
de dorința cercurilor influente ale 
S.U.A. de a obține înlocuirea do
minației coloniale a altor puteri 
capitaliste 
nopolurilor 
arată 
terul nesincer, fățarnic 
ticolonialismului" oficial 
can. Amintind despre „grozăviile 
segregației rasiale" din S U.A.. 
Cartier subliniază „fățărnicia stri
gătoare cu care Statele Unite mi
litează pentru eliberarea negrilor 
din tribul Bantu din Africa, in 
timp ce în Mississippi și Alabama 
tinerii negri sînt mnoriți numai 
pentru că au îndrăznit să priveas
că o femeie albă fără ca autorii 
să fie pedepsiți". Acesta declară 
Cartier, este unul din 
pentru care „americanii 
viți în întreaga lume cu 
ne și adesea cu ură“.

le ale poporului german, împo
triva politicii nefaste de partici
pare la N.A.T.O., să luptăm în 
special pentru a crea garanția că 
Germania nu va mai fi niciodată 
teatru de operațiuni militare, că 
poporul german va obține pe cale 
pașnică, în mod treptat, restabi
lirea unității de stat a Germaniei, 
transformarea ei într-un stat iu
bitor de pace și democratic.

Vorbind despre obligațiile asu
mate de R. D. Germană în baza 
Tratatului de la Varșovia și des
pre necesitatea apărării realizări
lor obținute de oamenii muncii 
din R. D. Germană. Grotewohl a 
arătat că trebuie întărită tînăra 
armată populară națională a R. 
D. Germane.

Sarcinile mari și importante 
trasate de cel de al doilea cinci 
nai, a spus în continuare raporto
rul, cer din partea oamenilor 
muncii mai multă inițiativă și o 
participare și mai activă,. îmbu
nătățirea muncii organizatorice în 
rîndul maselor, înlăturarea a tot 
ceea ce frînează progresul.

In încheiere O. Grotewohl a sub
liniat că Republica Democrată 
Germană — stat muncitoresc-ță- 
rănesc — condus de clasa rriun 
citoare unită și de partidul ei, 
care a atras de partea sa majo
ritatea populației, merge pe ca 
lea spre viitorul fericit al între
gului popor german, pe calea spre 
socialism.

După cum anunță coresponden
ții de presă, in orașele vest-ger- 
mane München și Solingen au 
avut loc demonstrații antimilita
riste ale tineretului. La Solingen. 
demonstrația organizată de „Aso
ciația tineretului german" s-a 
desfășurat sub lozinca: „împotri
va serviciului militar, pentru de
zarmare și destindere“.

La München demonstranții, 
membri ai „Asociației adversari
lor serviciului militar", au difu
zat manifeste împotriva reînar- 
mării.

Necesitatea unității studenților 
din Asia și Africa

BANGKOK 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Salutînd apro
piata conferință a studenților din 
țările Asiei și Africii, care ur
mează să aibă loc anul acesta la 
Bandung, ziarul taiiandez „Kao- 
pap" scrie că unitatea studenți- 
ților din Asia și Africa este nece
sară atît în lupta pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață și învă
țămînt ale studenților, cit și în 
iupta pentru libertatea și inde
pendența tuturor țărilor Asiei și 
Africei.

Exprimîndu-și speranța că stu
denții din Tailanda vor participa 
de asemenea la această conferin
ță, ziarul subliniază necesitatea 
creării unei organizații unice a 
studenților din Asia și Africa în 
vederea colaborării cu celelalte 
organizații studențești internațio
nale, în lupta pentru pace, inde
pendență și condiții democratice

Pentru extinderea 
schimburilor comerciale 

cu R. P. Chineză
LONDRA 29 (Agerpres). — 

La 28 martie un grup de depu- 
tați laburiști din Camera Comu
nelor au cerut ca guvernul să 
ridice embargoul impus asupra 
exportului în China de mărfuri 
care pot fi exportate în celelalte 
țări socialiste.

In legătură cu viitoarea con
ferință de la Paris a Comitetului 
Consultativ al puterilor occiden
tale care se ocupă cu -------
problemă, deputatul 
Chapman a declarat că 
cânii nu își vor schimba poziția 
în această chestiune și a cerut 
ca guvernul englez să manifeste 
inițiativă, pentru a da posibilita
tea exportatorilor englezi să facă 
comerț cu China.

Liderul . ’
Gaitskell. a declarat ... ___
zele celor prezenți, că după pă 
rerea laburiștilor, lista de măr
furi care nu pot fi exportate în 
China este învechită. Ministrul 
Afacerilor Externe, S. Lloyd, a 
răspuns că în prezent se proce
dează la revizuirea aces'ei liste

această 
laburist 
ameri-

opoziției, deputatul 
în aplau-

în

prin dominația 
americane, 

același timp

mo- 
Cart ier 
carac

al „an- 
ameri-

motivele 
sînt pri- 
suspiciu-

MOSCOVA : — La 29 martie 
1956, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Jarnal 
E. D. Farra, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Siriei în U.R.S.S.

MOSCOVA. — Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U R S S. K. E. Voroșilov, a primii 
la 29 Martie, la Kremlin, pe am 
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popular' 
Federative Iugoslavia în URS S 
Velko Miciunovici, care a prezen 
tat scrisorile de acreditare.

ULAN 
zînd 
relui 
nului 
gole,
Ulan-Bator mareșalul 
vicepreședinte al 
Populare Chineze.

BATOR : — Răspun 
invitației Prezidiului Ma 
Hural Popular și a guver 
Republicii Populare Mon 
la 28 martie a sosit la

Ciu De, 
Republicii

KABUL: — La 28 martie a 
avut loc la Kabul ceremonia o- 
ficială a predării celor 15 auto
buse și a utilajului pentru un 
spital cu 100 paturi, dăruite de 
N. A Bulganin și N. S. Hruș- 
ciov cu prilejul vizitei lor în 
Afganistan in luna decembrie 
1955, în numele guvernului 
poporului Uniunii Sovietice.

GENEVA. — La 29 martie 
avut loc la Geneva ședința ordi
nară a ambasadorilor Republicii 
Populare Chineze și Statelor Uni- 
te ale Americii. Următoarea șe
dință va avea loc la 9 aptilie.

FRANKFURT PE MAIN. - A- 
genția France Presse anunță că 
Ealter Hallstein secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
de la Bonn a plecat cu avionul la 
Istanbul unde va asista la o con
ferință a ambasadorilor vest-ger- 
mani din țările Orientului Mij
lociu.

Și

a

10 ani
„Revistei

„Revista Romtnă", de la a 
cărei apariție se împlinesc as
tăzi 10 ani, este una din pu
blicațiile de seamă destinate 
să răsptndească dincolo de ho
tarele patriei tezaurul culturii 
noastre clasice și contempo
rane.

Apariția revistei tn limbile 
germană, franceză și engleză 
aducț în fața cititorului de 
peste hotare creația literară 
romlnească în ceea ce are ea 
mai reprezentativ, bucuria- 
du-se de cele mai bune apre
cieri.

Joi dimineața au părăsit Capi
tala pe calea aerului, îndreptîn- 
du-se spre Moscova, acad. prof. 
Raluca Ripan și prof. Eugen An- 
gelescu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., care, la invita
ția Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice, vor participa la Confe
rința despre aplicarea izotopilor 
în cataliză, ce va avea loc între 
30 martie și 4 aprilie la Moscova.

★
La Casa Ziariștilor a avut loc 

joi seara o adunare pentru săr-

apariția 
Romine“

Revista publică regulat stu
dii de critică și istorie literară, 
oglindind fidel ritmul rapid de 
dezvoltare ce-l cunoaște arta 
și cultura romlnească precum 
și prețuirea de care se bu
cură operele de artă și cul
tură ale altor popoare tn (ara 
noastră. Colectivul redacțional 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui" transmite redacției „Re
vista Romtnă“, cu prilejul a 
10 ani de la apariție, urări de 
noi succese tn muncă și sincere 
felicitări.

bătorirea a 10 ani de la apari
ția „Revistei Romîne“.

Au participat ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine, 
oameni de artă și cultură.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Mihail Roșianu. președintele 
Institutului Romîn pentru Rela
țiile^ Culturale cu Străinătatea, 
după care tov. Al. Sahighian, re
dactorul șef al „Revistei Romîne“ 
a vorbit despre activitatea revistei 
în cei 10 ani de la apariție.

(Agerpres]!

Turneul F. I. F. A. pentru juniori
Fotbaliștii romîni și iugoslavi 

au terminat nedecis: 1—1 (0—0)
GYOR 29 (prin telefon 

trimisul special al Agenției Romî- 
ne de presă „Agerpres").

Joi după-amiază, pe stadionul 
Vasas din orașul Gyor, echipa se
lecționată de fotbal a juniorilor 
din R.P.R. a susținut primul meci 
din cadrul turneului internațional 
F.I.F.A., întîlnind reprezentativa 
R.P.F. iugoslavia.

Meciul s-a disputat în fața a 
peste 10.000 de spectatori prile
juind o dispută deosebit de dîrză 
care s-a încheiat cu un rezultat 
nedecis: 1 — 1 (0—0). In primele 
10 minute jocul este eg31, apoi 
echipa iugoslavă are o perioadă 
de dominare. Portarul Sfetcu se 
remarcă, apărînd cîteva șuturi 
puternice trase de Berec și Galic. 
Echipa romînă contraatacă peri
culos și în minutul 16 Mateianu 
ratează din apropierea porții. Fot
baliștii iugoslavi continuă să ac
ționeze în careul nostru, dar a- 
părarea echipei R P.R. resptîge 
toate atacurile printr-un remar
cabil joc de intercepție. Pr:ma re
priză se termină cu un scor alb 
0-0.

Imediat după pauză iugoslavii 
pun stăpînire pe joc. In minutul 
46 Berec trage prin surprindere 
însă Sfetcu apără cu un plonjon 
spectaculos. Tn minutul 53 Durco
vic interul stînga al echipei iugo
slave îl deschide pe Galic și a- 
cesta de la 8 m. înscrie imparabil. 
Juniorii romîni nu se descurajea
ză și trec la atac. Numai după 3 
minute, Publik demarează pe ex
tremă și de la 16 m. șutează pu
ternic. Portarul iugoslav Radovici 
nu poate să rețină, respinge min
gea. care este introdusă de Ma
teianu în plasă: 1—1. Tn ultimele 
15 minute, tinerii fotbaliști romîni 
cu o condiție fizică mai bună, do
mină insistent dar nu reușesc să 
mărească scorul, astfel că meciul 
se termină la egalitate: 1 — 1.

de la Jocul s-a desfășurat într-o notă 
de perfectă sportivitate. Spectator 
rii au aplaudat în repetate rin« 
duri frumoasa comportare a ju* 
cătorilor celor două echipe.

Arbitrul maghiar, Janos Posa, 
a condus bine următoarele forma
ții : R.P.R.: Sfetcu — Schweilin- 
ger, Stancu, Mureșanu — Jenei, 
Mihăilescu — Anghel, Mateianu, 
Dridea, Dumitrescu, Publik.

R.P.F. Iugoslavia : Radovici — 
Malusic, Alinovic, Berglez 
tic, Mușkovic — Zlopașa, 
V'ukotic, Durcovic, Galic.

— Ju- 
Berek,

Mișa 
iugo-

Declarații după meci: 
Pavic (antrenorul echipei 
slave): „Rezultatul este just. Ti
nerii fotbaliști romîni sînt foarte 
iuți și în repriza a doua au ju
cat mai bine decît echipa noastră 
care nu a avut o condiție fizică 
corespunzătoare“.

Janos Posa (arbitrul meciului): 
„A fost un joc foarte frumos și 
aprig disputat. Rezultatul este e- 
chitabîl. Fotbaliștii iugoslavi, mai 
tehnici, au fost însă depășiți de 
elanul romînilor. Mi-au plăcut Je
nei și Mateianu“.

Augustin Botescu (antrenorul e- 
chipei R.P.R.): „Echipa noastră 
nu a dat randamentul pe care-1 
așteptam noi. Mijlocașii au jucat 
mult prea înapoi, mai ales în re
priza întîia și nu au susținut su
ficient atacul“.

Viitorul meci al echipei R.P.R. 
va avea loc sîmbătă în orașul 
Sztalinvaros în compania echipei 
R. P. Polone.

Iată celelalte rezultate înregis
trate în ziua a doua a turneului: 
Budapesta : R. Cehoslovacă-Gre- 
cia 2-0 (1-0); Csegled: R. P. 
Polonă-Austria 3-2 (2-1); Tata- 
banya : R D. Germană — Turcia 
1-1 (1-0).

înaintea campionatelor mondiale 
de tenis de masă

Jucăforii europeni au sosit luni seara la Tokio 
„Angelica Rozeanu are posibilitatea să ciștige 

a 7-a oară titlul mondial...“
La Tokio se află în prezent fos

tul campion mondial Victor Barna 
(Anglia) El a sosit odată cu e- 
chipa Indiei pe care o antrenează. 
Intr-o declarație făcută corespon
dentului agenției „United Press“. 
Barna a spus: „Campioana lu
mii, Angelica Rozeanu, are posi
bilitatea să facă fată cu succes 
unei astfel de competiții și să cîș- 
tige pentru a 7-a oară titlul mon-

dial. Rozeanu personal nu mi-a a- 
firmat acest lucru deoarece ea cre
de că are adversare puternice în 
jucătoarele japoneze și Ann Hay- 
don (Anglia). Eu consider totuși 
că Angelica Rozeanu nu a depășit 
încă culmea succesului său. Ea 
are o mare experiență și în ulti
mele 25 de concursuri internațio
nale n-a fost învinsă decît de 
două ori.

în lupta pentru titlul mondial de șah
In runda a doua a meciului- 

turneu al candidaților la titlul 
mondial de șah cea mai intere
santă partidă s-a disputat între 
marii maeștri sovietici Petrosian 
și Bronstein Jucînd cu albele. 
Petrosian și-a creat o poziție 
strategică care-i oferea șanse de 
cîștig, dar la mutarea 36-a el a 
făcut o greșeală gravă, lăsîndu-și 
dama în priză. Bronstein i-a luat 
dama și Petrosian s-a recunoscut 
învins.

Tn partida Spasski-Keres tî- 
nărul mare maestru a avut iniția
tiva. Keres s-a apărat însă cu

multă tenacitate și la mutarea 
30. creîndu-se o situație perfect 
egală, Spasski a acceptat remiza. 
Tot remiză s-a terminat și par
tida dintre Szabo și Panno. Două 
partide au fost întrerupte. După 
ce a atacat periculos pe flancul 
regelui, Gheller, cu albele, a in
trat în criză de timp și a permis 
partenerului său Smîslov să ob
țină avantaj pozițional. în par-t 
tida Pilnik-Filip șansele sînt îm
părțite.

Turneul continuă cu disputarea 
partidelor întrerupte din primele 
două runde.

La Moscova: lntîlnire
La 28 martie s-a desfășurat la 

Moscova întîlnirea internațională 
de volei dintre echipa masculină 
a asociației Minior din R. P. Bul-

internațională de volei 
garia și selecționata Uniunii So
vietice. Voleibaliștii sovietici au 
cîștigat întîlnirea cu scorul de 3-0.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria : 

Festivalul Filmului Italian: lnfi 
delele. Magheru, înfrățirea, Elena 
Pavel: Sfîrșitul unei cariere; Re
publica, Filimon Sirbu, București Const. 
Al. Sahia : Bel Ami; V. Alecsan- 
dri, I. C. Frimu, Flacăra, 1 Mai, 
Libertății: Serenada străzii; Lu
mina : Drum periculos; Central, 
Rahova: La marginea orașului ; 
Victoria: Fetele din piața Spa 
niei; Maxim Gorki, Timpuri Noi: 
Prietenia marilor popoare; Al. 
Popov, Miorița, N. Bălcescu : 
Accidentul; Grivița: Vagabondul 
(seria l-a); 8 Martie: O călătorie

în epoca preistorică; Vasile Roal- 
tă: Furtuna Echinocțiului; Cul
tural, Munca: Star fără voie; 
Unirea: Muzică și dragoste;

David: Soldatul Ivan 
Brovkin: T. Vladimirescu, Volga: 
Reprezentație de gală; Carpați: 
Tata, mama, bona și eu; Arta, 
Popular: Poveste neterminată; 
Moșilor: Căi albastre; 23 August: 
Vagabondul (seria Il-a); Donca 
Simo: Matrozul Cijik; M. Emi- 
nescu: Tinerețe sbuciumată; 8 Mai: 
Altura; Olga Bancic: Rio Escon
dido; Coșbuc: Desfășurarea și Ilie 
face sport.
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