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Tovarăși,
Plenara noastră are loc după un an de la Congresul al Il-lea 

al Partidului Muncitoresc Romin congres care a pus in centrul 
atenției partidului eforturile pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai al poporului.

In perioada 1948—1956 oamenii muncii din țara noastră In 
frunte cu clasa muncitoare, luptînd pentru a înfăptui politica par
tidului, au obținut realizări de seamă în dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei naționale; a luat un mare avînt industria noastră 
grea și îndeosebi industria petroliferă, minieră, energetică, electro
tehnică șî constructoare de mașini A luat dezvoltare industria 
ușoară și alimentară; s-au construit o serie de întreprinderi pro
ducătoare de bunuri de larg consum Această linie a fost apro
bată cu entuziasm și urmată cu încredere de oamenii muncii. 
Dar ca în orice acțiune mare, finind seama de faptul că noi nu 
im avut experiență suficientă, am săvlrșit și greșeli, atlt în ce 
privește înfăptuirea unor proporții Intre diferitele ramuri ale eco
nomiei, cît și tn îndeplinirea sarcinii principale de a ridica ra
pid nivelul de trai. S-a obținut o îmbunătățire a nivelului de 
trai, dar în măsură mai mică decît am prevăzut atunci cînd au 
fost elaborate planurile de construcție economică.

In cursul anului 1956 economia noastră s.a dezvoltat continuu. 
Producția industrială a crescut cu peste 10% fată de 1955. Creș
terea principală a avut loc în producția mijloacelor de producție 
•—peste 13%. Producția bunurilor de consum a crescut numai cu 
cca. 6% : la aceasta a contribuit în măsură însemnată recolta slabă 
din acest an.

Investițiile realizate au permis să se dea tn funcțiune fabrici, 
uzine, instalații și construcții social-culturale cum stnt: furnalul de 
700 m. cubi și bateria a doua de cocs și semicocs la Hunedoara, 
trei Instalații de prelucrare a țițeiului la rafinăria nouă din Bor- 
zeșfi și la Teleajen. al 4 lea grup electrogen de 25 000 kW la termo
centrala „Steaua Roșie" de la Singeorgiu de Pădure, liniile de 
* ’lă tensiune Borzeșli Focșani.Galați. Borzeșfi-Bacău și Paro- 
i .< Reșița, fabrica de tuburi și plăci de asbociment de Ia Bicaz; 
iustalații pentru fire de lină pieptănată la Ghimbav, fabrici de 
conserve și de pline. Au fost date în folosință 16000 aparta
mente attt prin construcțiile de stat, cît și prin construcția prin 
credite, In afara locuințelor construite de populație din mijloace 
proprii.

A avut loc o îmbunătățire calitativă a activității Industriei șl a 
altor ramuri, exprimată prin creșterea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție și de circulație: s-a realizat ast
fel o economie totală de circa 1.8 miliarde lei. Aceasta a permis 
ca tn cursul anului să se îmbunătățească salariile tn unele ramuri, 
iar spre sflrsitul anului să se sporească salariile și pensiile mici 
și să se acorde un ajutor de stat pentru copil; a sporit Erija față 
de nevoile social-culturale, cheltuielile bugetare pentru aceste ac
țiuni depășind cu peste 500 milioane lei cele din 1955 Prin asigu
rările sociale de stat salariații au primit cu 200 milioane lei mal 
mu't ca tn 1955.

In agricultură, așa cum a constatat Congresul al Il-lea al P.M.R., 
s au realizat progrese însemnate; Insă producția vegetală șl ani
mală a rămas in urma dezvoltării industriei și a cerințelor cresclnde 
provenite din sporirea continuă a consumului populației de la orașe 
și sa’e Aceasta se reflectă In sens negativ tn dezvoltarea produc
ției bunurilor de consum și mal cu seamă a produselor alimentare, 
precum și. In domeniul circulației mărfurilor, cretndu-ne periodic 
greutăți trt aprovizionarea oamenilor muncii și tmbunătățirea nive
lului de trai.

Astfel, anul acesta producția de grtu șl celelalte cereale pătoase, 
de porumb șl plante uleioase, a fost insuficientă ; recolte mal bune 
am avut la cartofi, sfeclă de zahăr șt la plantele textile. Pe baza 
rezervelor de furaje din recolta 1955 a crescut producția de carne 
și alte produse animale, populația fiind mal bine aprovizionată tn 
cursul anului cu aceste produse.

Consumul populației a crescut tn primul semestru, dar spre sftr- 
șitul anului au început să se resimtă unele urmări ale recoltei slabe. 
Am Înlăturat o parte mare a acestora, pe baza ajutorului In cereale 
pe care I primim din partea U R.S S S au luat șl alte măsuri pentru 
a îmbunătăți aprovizionarea populației cu produse alimentare și 
Industriale.

Sporirea producției Industriale șl a unor produse agricole ne-a 
dat posibilitatea să mărim vtnzările de mărfuri prin comerțul so
cialist cu peste 2.5 miliarde lei In cursul anului 1956.

tn perioada care urmează, contlnutnd să dezvoltăm cu precădere 
Industria producătoare de mijloace de producție, este necesar să 
Kunem tn centrul atenției noastre sarcina dezvoltării sistematice șl 
otărlte a agriculturii și Industriei producătoare de bunuri de con

sum. concentrlnd In aceste ramuri In mal mare măsură dectt plnă 
acum mijloace materiale șl financiare.

Ridicarea nivelului de viață al poporului
— sarcină centrală

Tovarăși,
Biroul Politic al Comitetului Central a examinat tn perioada ce 

8-a scurs de la Congresul partidului o serie de probleme ale poli
ticii economice în lumina sarcinii centrale trasate de Congresul al 
li lea al partidului — îmbunătățirea sistematică a condițiilor de 
viată $i de muncă ale oamenilor muncii. Concluziile și propunerile 
proiectelor elaborate cu privire la planul de stat, bugetul statului, 
la măsurile pentru îmbunătățirea actualului sistem de salarizare, cu 
privire la înlocuirea actualului mod de constituire a fondului cen
tralizat de produse agricole prin extinderea relațiilor comerciale 
între oraș și sat sint supuse acum dezbaterii plenarei C. C. al 
P M R.

Pe b37a calculelor preliminare rezultă că realizarea tuturor In
vestițiilor prevăzute prin Directivele pentru cel de-al II.lea plan 
cincinal ar cere eforturi în economie care ar îngreuna înfăptuirea 
prevederilor privitoare la ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii De a-;eea propunem să se reexamineze unele prevederi ale 
Directivelor în direcția micșorării investițiilor de stat pe perioada 
195H—Î9BG.

Considerăm necesară îmbunătățirea proporției între fondul de acu
mulare și fondul de consum al populației, pentru a se repartiza o 
parte mai mare din venitul național satisfacerii cerințelor materiale 
și culturale ale poporului muncitor.

Volumul investițiilor va trebui să asigure dezvoltarea continuă 
a industriei socialiste, deși intr-un ritm mai lent, corespunzător 
resurselor și posibilităților reale ale economiei naționale. Exis
tenta puternicului sistem mondial al economiei socialiste, cola
borarea frățească economică cu Uniunea Sovtetică și cu celelalte 
țări socialiste ne dau posibilitatea să proclam din aceste țări 
în condiții convenabile mașinile, instalațiile industriale, semifa
bricatele și alte produse industriale pe care nu le fabricăm în 
țară.

Trebuie să orientăm eforturile spre dezvoltarea masivă a pro
ducției agricole, precum și a producției industriei ușoare și ali
mentare, a construcțiilor de locuințe, de care se leagă astăzi 
nemijlocit ridicarea nivelului de viață a populației muncitoare.

Odaia cu aceasta se va asigura dezvoltarea continuă a indus
triei grele, temelia progresului tuturor ramurilor economiei națio
nale și a reproducției socialiste lărgite.

Gheorghiu-Dej
O atenție deosebită se va acorda ramurilor minieră, petroliferă, 

chimică, energetică, materialelor de construcții, marilor lucrări de 
la Hunedoara, Bicaz și Borzești, tncepute în primul cincinal, dării 
tn funcțiune în a doua jumătate a anului 1957 a laminorului de 
țevi de la Roman

In industria construcțiilor de mașini ne orientăm spre producția 
de mașini și utilaj destinate agriculturii, de utilaj petrolifer, minier 
și mi|loace de transport ; industria chimică o îndreptăm tn special 
spre producția masivă de îngrășăminte chimice și insecto-fungi- 
cide destinate agriculturii, precum și a fibrelor sintetice și a ma
selor plastice pentru mărirea producției bunurilor de larg con
sum.

Toate ramurile economiei naționale trebuie să conlucreze la me
canizarea și chimizarea agriculturii, la creșterea producției agri
cole și a bunurilor de larg consum, necesare îmbunătățirii conti
nue a aprovizionării populației.

După definitivarea îndreptărilor ce urmează să fie aduse Di
rectivelor. propunem ca ele să fie supuse aprobării tuturor orga
nizațiilor de partid. Consiliul de Miniștri va trebui să elaboreze 
proiectul de lege cu privire la cel de al ll-lea plan cincinal, care 
să fie prezentat Marii Adunări Naționale.

In orientarea politicii noastre de investiții avem în vedere că 
baza trainică a creșterii productivității muncii o constituie pro
gresul tehnic, înlocuirea a ceea ce este tnvechit în procesul tehno
logic Trebuie să accentuăm însă că dezvoltarea producției și a 
productivității muncii poate fi obținută în primul rînd prin mai 
buna folosire a utilajului de producție existent, prin modernizarea 
unor întreprinderi și prin dotarea lor cu mașini și tehnică nouă, 
perfecționată, evitind pe cît posibil proiectarea de noi construcții in
dustriale.

Aplicarea centralismului democratic. 
Lărgirea atribuțiilor conducerilor 

întreprinderilor și sfaturilor populare
In fața organizațiilor de partid, a conducătorilor de ministere 

industriale și de întreprinderi, a muncitorilor și inginerilor stă 
sarcina de cinste de a lua măsurile tehnice și de a organiza ast
fel munca, Incit să folosească mai bine suprafețele de producție, 
să asigure ca toate mașinile unelte, utilajele și agregatele indus
triale să lucreze cu indicii cei mai ridicați, să sporească producția 
și să scadă prețul de post prin folosirea rezervelor interne exis
tente tn fiecare întreprindere.

In acest scop este necesară o lărgire a atribuțiilor conducerilor 
de întreprinderi industriale șt agricole de stat Centralismul exce
siv dăunează dezvoltării Inițiativei oamenilor muncii Lichidarea 
lui nu se poate înfăptui decît prin lărgirea atribuțiilor direcțiilor 
de fabrici, mine, uzine, gospodării agricole de stat. Conducerile 
acestor întreprinderi socialiste trebuie să aibă posibilități și drepturi 
mai largi în întocmirea planurilor economice, în distribuirea unor 
venituri ale întreprinderii. Astfel, tn proiectul de buget pe 1957 
se prevede ca cea mai mare parte din beneficiile peste plan ale 
întreprinderilor Industriale de importanță republicană ale statului 
să fie lăsată întreprinderilor și sfaturilor populare locale.

In același sens, tncepînd din 1957 fondul întreprinderii, care 
a luat locul fondului directorial, va putea fl întrebuințat lo
cal șl pentru construcția de locuințe, cantine, premii ș. a. 
Chestiunea construirii de locuințe pentru muncitori șl funcționari 
trebuie să devină o preocupare principală nu numai a ministere
lor și direcțiilor generale, cl șl a trusturilor, a întreprinderilor de 
stat șl cooperatiste, precum șl a sfaturilor populare.

Centralismul excesiv există nu numai la nivelul ministerelor șl 
altor organe centrale, ci și la nivelul trusturilor care, prin modul 
cum lucrează, frtnează adesea tn activitate multe tntreprinderi, 
stimuilnd birocratismul.

Centralismul democratic este principiul fundamental de orga
nizare a statului nostru democrat-popular; el îmbină necesitatea 
conducerii unitare șl coordonate a economiei șl activității social- 
culturale cu stimularea inițiativelor de jos, dind posibilitate largă 
de dezvoltare activității maselor muncitoare.

Pentru aplicarea fustă a acestui principiu tn activitatea de stat 
este necesară descongestionarea Consiliului de Miniștri de multe din 
problemele care îi îngreunează munca și lărgirea atribuțiilor nu 
numai a ministerelor și direcțiilor generale, ci și a conducerilor în
treprinderilor republicane și locale de la bază.

Experiența arată că întreprinderile de importanță locală — tn
treprinderi de bunuri de larg consum, de construcții și de deser
vire a populației — trebuie să fie subordonate sfaturilor populare 
ale localităților respective.

Situația actuală, cînd aceste întreprinderi stnt subordonate Mi
nisterului Gospodăriei Comunale și altor mț-'stere, nu cointere
sează organele locale și populația. frinează!i/:iițiativa lor, tmpie- 
dică dezvoltarea acestor tntreprinderi. îngrozind totodată activi
tatea ministerelor.

Trecerea Întreprinderilor de importanță locală tn subordinea sfa
turilor populare, aprobarea de către acestea a programului lor de 
activitate, îndrumarea șl controlarea lor de către sfaturile populare, 
repartizarea producției lor direct de către sfaturile populare locale 
vor contribui la dezvoltarea lor rapidă, la creșterea producției lor 
șl la mai buna satisfacere a nevoilor populației.

Aceasta face necesar să se treacă chiar de la începutul anului 
1957 la experimentarea în orașele unei regiuni a celor arătate 
mai sus, după care, făcîndu-se îmbunătățirile ce vor rezulta din 
această experiență și din propunerile pe care le fac cei interesați, 
noul mod de organizare și funcționare a întreprinderilor de Interes 
local să se aplice pe întreaga țară.

Centralizarea excesivă a dus la umflarea aparatului, Ia creș
terea formularisticii de evidență și statistică ; problema nu se 
rezolvă numai prin reducerea numerică a aparatului sau prin redu
cerea formularisticii — măsuri necesare — ci, în primul rînd, prin 
rezolvarea chestiunii esen|iale șt anume lărgirea atribuțiilor condu
cerilor întreprinderilor de la bază, lărgirea atribuțiilor organelor re
gionale, orășenești șl raionale, stimularea activității maselor munci
toare tn opera de construire a socialismului.

Numai cointerestnd tn dezvoltarea producției pe muncitori, ingi
neri și tehnicieni în fiecare întreprindere, se va putea desfășura 
lupta pentru înlăturarea elementelor inutile, inerte, birocratice, care 
există tn numeroase tntreprinderi ale noastre.

îmbunătățirea sistemului de salarizare 
și sporirea cîștigului muncitorilor

Tovarăși,
Preocuparea noastră principală se îndreaptă permanent spre 

tmbunătăfirea condițiilor de muncă șl de viață ale clasei munci
toare, pe măsura progreselor realizate in dezvoltarea economică

(Continuare tn pag. 2-a)
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Eram de două zile 
in căutarea unui su
biect. Veți surlde: ce 
fel de gazetar — fără 
subiect ? Subiecte a- 
veam eu, dar nu-i con. 
veneau secretarului de 
redacție care, senti
mental tn alte ocazii, 
era de astă dată cu 
totul necruțător. Voia 
ceva „tare". deosebit. 
Pagina tntlia ,— nu
mărul festiv de Anul 
Nou. Toate propune
rile mele se izbiră 
astfel, rtnd pe rînd, 
de un adevărat zid.

•— Gloduri cu prile
jul toastului dinnoap. 
tea de revelion ?...

— Hmt Ăsta s-a 
scris anul trecut?

— Proiecte pentru 
1957 ?...

— Avem de-acum 
pregătite cinci co
loane.

Același succes tl ob
ținură propunerile cu 
„orășelele copiilor1', 
„prin magazine tn a- 
junul anului nou" și 
alte vreo două-trei.

Scrisoare 
neașteptată 
N-aveam așa dat. 

subiect, Iar ora de 
predare a materialu
lui se apropia amenin
țătoare. Pe stradă, 
nins asemenea unul ve
ritabil Moș gerilă, un 
om tșl purta spre casă 
bradul. In felul lui, 
avea... subiect. Din a- 
partamentul vecin răz- 
băteau plnă la mine 
voci subțiri: „...Ca
merii, ca perii, tn 
mijlocul verii..." Co
piii repetau ...subiectul 
lor.

Deodată, bătăi tn 
ușă. Poștașul, cu un 
plic uriaș tn mină. 
Desfac nervos plicul. 
O scrisoare de ctteva 
rinduri:

Stimate tovarăș,

Am aflat cu mîhnl- 
re că n-ai subiect. 
N-aș vrea, atîta vre. 
me cît mai am de trăit,

1956 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiniiiii 

ultimele două zile, 
să-ți provoc amără
ciune. De aceea iți 
trimit alăturat rapor
tul meu de activitate. 
Sper să-ți folosească,

Cu salutări 
aproape postume, 

1956.

Chiar așa era Iscălit 
răvașul: 1956. Am bă
nuit la tnceput ci e o 
glumă. 1956 e doar o 
simplă noțiune de 
timp. Dar... tn plicul 
cel voluminos se gă
sea intr-adevăr o ma
pă groasă pe care 
scria cu aceleași litere 
omenești: „Raportul
anului 1956", Treisute- 
șaizecișicinci de foi 
scrise ordonat, cu 
meticulozitate de con
tabil. Haida-de I Să 
aibă oare dreptate ca- 
ricaturiștii schițtnd, tn 
desenele lor ocaziona
le acel clasic moșneag 
gtrbovit — anul care 
a trecut ?T.

Am tnceput, mal tn 
glumă, mal tn serios, 
să răsfoiesc raportul. 
Uimitor. In fața ochi
lor retnviau zile șl 
fapte trăite aevea. To
tul era exact. Nici o 
literaturizare, nimic. 
Teribil de exact. Prin 
contrast, mi-am amin
tit de gogorițele lui 
Mister Hangen și ale 
altor misterl — venițl 
„la fața locului" tn 
Romtnia — față de 
care minciunile baro
nului Munchausen nu 
erau dectt niște 
păcăleli nevinovate. 
Vă amintiți: „tulbu
rări studențești", „tn 
Romtnia nu se mai 
poate circula pe străzi 
după ora șapte seara" 
etc. In fața unor ra
poarte teribil de exac

te, ca acesta al anu
lui 1956, cum de nu i 
se usucă lui Mister 
Hangen cerneala din 
stilou I?

1956 tml vorbea tn 
fapte și cifre. Dar tn 
pofida stilului sobru 
de raport, se desprin
dea din aceste pagini, 
cu mult farmec, profi
lul autorului, persona
litatea sa.

1956 tșl recunoștea 
cinstit uscăciunea a- 
notimpurilor, din care 
pricină griul și porum
bul, cu toată străda
nia plugarilor, trăise
ră un an „greu".

Urmărind Istoria 
celor 365 zile, mi-am 
dat seama cit de deo
sebit este un an al 
cincinalului față de 
toți anii din trecut, al 
părinților șl buniciloș 
noștri. Altădată, oa. 
menii nu aveau altă 
împărțire dectt a lu
nilor și anotimpurilor: 
vine iarna, — lemnele, 
paltonul I Primăvara 
— mutatul, proprieta
rul ridică chiria... Șl 
anii se scurgeau șchio- 
păttnd. Lipsea lumina, 
perspectiva, bilanțul. 
Sau,.ce-i drept, mai 
puteai citi prin ziare: 
se anunță tn anul care 
vine o nouă scumpire 
a vieții. Să-i auziți pe 
vechii greviști poves
tind despre sflrșitul 
lui 1932, despre înce
putul lui 1933 I

Anii aceștia noi, anii 
cincinalului, poartă 
tnsă din plin pecetea 
entuziasmului mun
cii noastre. Au un a- 
nume ritm, trepidant 
și grav, de tren care 
nu oprește prea mult 
tn nici o gară. începu
tul lor e viu, în
suflețit. Perioadele 
tntrecerii... Pe har
ta țării răsar noi 
unități industriale...

VICTOR VÎNTU

(Continuare 
In pag. 4-a)
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TINERILORPRIETENI
Mihai Beniuc

Tineri prieteni tovarăși al mei de luptă intru 
socialism, vlăstare de nădejde ale republicii 
noastre populare I Mă ndeamnă datina stră
veche sa vă spun din Inimă o urare, acum in 
prag de an nou, In ziua de început a acestui 
1257, pe care vi-t doresc Îmbelșugat In tzbînzl 
șl aducător de fericire tuturor. Este anul unor 
amintiri și tocmai de aceasta parcă l-am dori al 
unor șl mai lainice Înfăptuiri ca pe alți ani. El 
sUn|eșfe o jumătate de secol de cind țăranii 
acestor meleaguri, 11.000 de țărani au mohor» 
cu singele lor glia țării, pe care au Încercat s-o 
smulgă din stâpinlrea moșierilor. El este anul 
caxe in cronica nemuririi faptelor omenești În
scrie patru decenii, de cînd Intila oară pe pă- 
mint clasa muncitoare, sub braful călăuzitor al 
lui Lenin, și-a inlăptuit victorios revoluția el, tă- 
cind din Rusia jugului târlei patria biruinței so
cialiste. nebiruita Uniune Sovietică.

Sub auspiciul unor astfel de amintiri mărețe 
sclipește intila rază de zoare in anul 1257. E cu 
putință oare ca inima să nu ne bată mal tare 7 
E cu putință oare să nu ne gindim. cum avem 
să aducem cinstirea cuvenită noului an ? Știm, 
el va trebui să Întruchipeze pentru noi o nouă 
trăsătură viguroasă a profilului socialist al țării 
noastre, sculptat zl de xl, de 11 ani. cu hărnicie 
și dirzenie, cu trudă șl pricepere, de poporul 
nostru muncitor, sub laru) puternic ăl Învățăturii 
și îndrumării partidului. Dar parcă mai mult ca 
cele din trecut, am vrea ca noua trăsătură să 
definească mal din plin, mal bărbătește, obrazul 
luminos și tinăr al țării, in lamiila frățească șl 
săritoare la greu a popoarelor socialiste. Și 
parcă mai mult ca oricind e nevoie pentru lap
tele noastre de avintuL de Înflăcărarea, de spo
rita destoinicie a tineretului nostru, neșovăielnic 
înregimentat in rîndurlle prime ale celor ce 
muncesc. Cintecul vostru și brațele voastre, pri
ceperea și fermitatea voastră, vor înăita șl ci- 
menlc treptele de slavă ale noului an.

Tineri muncitori in fabrici și uzine, țărani, 
cărturari! eu vă urez ca In noul an să contri
buiai cu har și vrednicie Ia creșterea, In primul 
rind, a tortei noastre industriale, la sporirea 
invențiilor șl descoperirilor științifice, la desă- 
virșlrea libertății socialiste a ogoarelor noastre 
prin cit mai multe gospodării colective, prin 
cît mai savante Îmbunătățiri ale muncii 
agricole, și la înmulțirea operelor noastre artis
tice și literare invâfind de la înaintași și pre- 
dind făclia învățăturii urmașilor și mai tinerL

Sacrificiile tinerilor din trecut In luata pooorrr 
Iul nostru, propriile voastre fapte din anii de 
libertate pe care nl i au adus armatele sovie
tice șl propriile noastre armate, conducerea de 
către partid, stnt chezășia succeselor voastre șl 
îndreptățesc, nețărmurite, nădejdile noastre.

Fie ca strădaniile șl munca voastră din noul 
an să devină prilejul mindrle! poporului nostru 
șl pragul de aur al gloriei voastre.

Fie ca noul an să vă aducă șt să ne aducă 
tuturor numai fericire și pace I
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a tării. Această grijă izvorăște din caracterul statului demo. 
crat-popular, stta't al oamenilor muncii, din caracterul partidului 
nostru, partidul clasei muncitoare.

Odată cu foansforinarea socialistă tot mai profundă a econo
miei Republicii Populare Romine, cu participarea tot mai largă a 
maselor muncitoare la conducerea economiei și la desfășurarea ac- 
tivitătii culturale, cu dezvoltarea relațiilor socialiste de producție 
și '•epartiție șj cu ridicarea nivelului conștiinței socialiste, regi
mul nostru de democrație populară se consolidează și se dezvoltă 
în direcția făuririi societății socialiste.

Deși s-au realizat succese însemnate în creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, iar cîștigurile muncitorilor au sporit, 
cîștigurjle realizate astăzi de o mare parte din muncitori au un 
nivel nesatisfăcător.

In cursul anului 1956 în urma măsurilor cunoscute s a îmbună
tățit salarizarea într-o serie de ramuri de activitate și au fost ma
jorate veniturile muncitorilor. cu salarii mici, stabilinduse un sa
lariu minim mai ridicat.

Pe baza indicațiilor Congresului al ll-lea. Comitetul Central a 
studiat problema sporirii cîștigului tuturor categoriilor de mun
citori pe calea îmbunătățirii sistemului actual de salarizare și nor
mare.

Care sînt principalele lipsuri și anomalii ale sistemului actual 
de salarizare ?

Nivelul salariului tarifar este necorespunzător, el a încetat să 
fie elementul hotărjtor în cîștigul muncitorilor, ceea ce are o in
fluență negativă asupra interesului muncitorilor pentru ridicarea 
productivității și prin aceasta a producției, precum și pentru ridi
carea calificării lor.

Diferențierile între salariile tarifare din ramurile economiei na
ționale nu țin întotdeauna seama de importanța economică și de 
condițiile specifice de muncă.

Normele de muncă în cea mai mare parte nu sînt stabilite după 
criterii tehnico științiflce; efectul lor stimulativ este cu totul insu
ficient.

Sistemul premial și celelalte forme de stimulare și cointeresare 
materială a muncitorilor sînt insuficient legate de rezultatele teh
nico.economice ale întreprinderilor, sînt greoaie, complicate, cu 
forme birocratice, și în numeroase cazuri duc la pierderea carac
terului stimulativ al premiilor

Proiectul de îmbunătățire a sistemului de salarizare prevede re
vizuirea actualelor rețele tarifare, majorarea salariilor tarifare ale 
muncitorilor în același timp cu o mărire a nivelului cîștigului. 
Partea cea mai importantă din cîștigul muncitorului trebuie s-o 
constituie salariul tarifar, care oferă muncitorului o bază sigură 
și stabilă a veniturilor sale. Salariul trebuie să asigure o justă di
ferențiere a cîștigurilor în raport cu calificarea muncitorilor, cu 
condițiile specifice de muncă din diferitele ramuri ale economiei 
și să stimuleze creșterea neîntreruptă a productivității muncii.

Ca urmare a măsurilor propuse, salariul mediu tarifar pe în
treaga economie națională va putea crește în medie cu 36%; creș
terea netă a cîștigului mediu față de cîștigul mediu actual va 
fi de cca. 15%. cu variații între 13% șl 25% pe diferite ramuri 
ale economiei. Creșterea cîștigului mediu va fi mal accentuată la 
categoriile de muncitori cu salarii mici.

!n același timp cu îmbunătățirea salariului tarifar, trebuie să 
trecem la o mai bună normare a muncii care să țină seamă de par
ticularitățile economice șl tehnice ale fiecărei întreprinderi. Măsurile 
privind sistemul tarifar și reașezarea normelor trebuie să ducă la 
mărirea continuă a cîștigului muncitorilor

Criteriile de premiere trebuie să fie mai simple șl mai strîns le
gate de rezultatele tehnfco-economice ale activității întreprinderi
lor. stimulindu-se realizarea? de beneficii ale întreprinderii peste 
plan, reducerea suplimentară a prețului de cost, obținerea de eco
nomii de muncă și materiale, îmbunătățirea calității, introducerea 
tehnicii noi și a tehnologiei înaintate. în legătură cu îmbunătăți
rea sistemului premial este necesar să se lărgească drepturile di
rectorilor de întreprindere de a premia, consultîndu-se cu comi
tetul de întreprindere, pe muncitorii tehnicienii, inginerii și func
ționarii întreprinderii in funcție de rezultatele obținute; trebuie 
simplificate și reduse diferitele condiții obligatorii și formalități 
birocratice, care actualmente complică în mod inutil și îngreu
nează aplicarea sistemului premial

Este de așteptat ca în a mi următori ținîndu-se seama de condi
țiile create prin reglementarea problemelor de muncă și salarizare 
și prin Celelalte masuri privind îmbunătățirea activității de condu
cere a producției eforturile creatoare ale muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerii™ să ducă la o mai accentuată creștere a productivității 
muncii și la scăderea prețului de cost, care vor asigura baza ma
terială pentru ridicarea mai departe a nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Aplicarea măsurilor de îmbunătățire a sistemului de salarizare 
este O’acțtune de mare răspundere, căci ea privește de aproape dez
voltarea economiei naționale și condițiile de muncă și de viață ale 
maselor celor mai largi de muncit oti. De aceea propunem* ca îna- 
in e de a fi definitivat acest proiect, să fie experimentai în între
prinderi timp de cîleva luni în primă jumătate a anului 1957. Apli
carea urmează a se face treptat în a doua jumătate a anului.

In perioada de experimentare, sindicatele și ministerele econo
mice trebuie să organizeze in corrtun o consultare largă a munci
torilor. tehnicienrloi și inginerilor din principalele întreprinderi în 
scopul găsirii soluțiilor celor mai diferite pentru a stimula crește
rea productivității muncii în întreprinderea respectivă, ridicarea 
producției reducerea prețului de cost, economisirea de materie 
primă și alte malertale. îmbunătățirea calității produselor. Trebuie 
să arătăm limpede ryuncitotîlor tehnicienilor, inginerilor și func
ționarilor că de ei depinde. în primul rînd creșterea continuă a 
cîștigurilor lor și a salariului real ^întem pe deplin convinși că 
oamenii muncii dm întreprinderi vor ajuta cu propuneri concrete 
partidul și guvernul la definitivarea măsurilor de îmbunătățire a 
s:stemului de salarizare și normare. Sporirea salariilor și ridicarea 
continuă a nivelului de frai al oamenilor muncii pot avea loc nu
mai în condițiile creșterii producției, ale creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de cost Aceasta cere o luptă hotărîtă 
din par‘ea oamenilor muncii din industrie și agricultură pentru 
descoperirea și folosirea resurselor interne, pentru folosirea cit mai 
productivă a timpului de lucru și înfăptuirea unui regim strict de 
economii, penîru realizarea și depășirea sarcinilor planului de stat.

ĂAăsuri de îmbunătățire a planificării 
econom iei. Bugetul de Stat

Tovarăși,
în elaborarea planului pe anul 1957 s-a făcut un pas înainte tn 

direcția îmbunătățirii metodelor de planificare și de conducere a 
economiei naționale Numărul indicatorilor a fost simțitor redus, 
ceea ce ușurează îndeplinirea de către întreprinderi a sarcinilor de 
plan, dlndu-le mai multă Inițiălivă.

tn domeniul aprovizionării s-au lărgit drepturile întreprinderilor, 
trecindu.se repartiția a 2 500 pryduse din competenta ministerelor 
și direcțiilor generale tn competenta întreprinderilor.

Sarcina principală în domeniul aprovizionării tehnico-materiale 
este asigurarea regularității aprovizionării fabricilor cu materii 
prime și materiale auxiliare In acest scop s-a prevăzut tn plan 
sporirea stocurilor tehnice și a rezervelor în întreprinderi și pe 
șantiere

Planificarea și gospodărirea fondului de salarii au fost lăsate în 
mai mare măsură în răspunderea directă a ministerelor Și între
prinderilor, planul de stat stabilind numai fondul total de salarii 
la dispoziția ministerelor. iar de la ministere tn jos la dispoziția 
întreprinderilor pentru îndeplinirea producției planificate.

în planificarea investițiilor se stabilește numai volumul total pe 
minister și listele principalelor obiecte, cu sarcinile de dare în func
țiune, lăsindu-se ministerelor dreptul de a stabili volumul lucrări
lor pe fiecare șantier.

Nu se mal planifică central recrutarea și calificarea forțelor de 
muncă, precum și pregătirea cadrelor medii și superioarei fiecare 
întreprindere va trebui să se îngrijească de angajarea și calificarea 
cadrelor ce-i sînt necesare și să colaboreze cu instituțiile de spe
cialitate în ceea ce privește pregătirea cadrelor medii si superioare.

Penîru realizarea planului de stat pe 1957 șl înlăturarea greută
ților ce ne vor sla in cale este necesară mobilizarea tuturor for
țelor clasei muncitoare, a poporului muncitor pentru a îmbunătăți 
organizarea activității economice șl pentru a stimula inițiativa 
creatoare a oamenilor muncii din țara noastră.

Metoda principală pentru a putea realiza cu succes hotărtrile și 
Directivele Congresului al II-lea al P.M.R. și ale plenarelor C.C. 
din 1956 este ridicarea nivelului conducerii economice sl cultu
rale. pe baza participării tot mai largi, tot mai mari a oamenilor 
muncii la rezolvarea problemelor obștești.

Tovarăși.

în această plenară a C.C, al PMR urmează să examinăm șî 
proiectul bugetului de stat pe anul 1957, care a fost elaborat ne 
baza indicatorilor proiectului planului economic pe 1957 și a re- 
zuliaielor executării bugetului pe 11 luni ale anului 1956. Bugetul 
este excedentar. Trăsătura sa principală este efortul sporit ce se 

«ere bugetului in acest an pentru realizarea acțiunilor de ridicare 
i nivelului de trai al muncitorilor și țăranilor

Majoritatea covârșitoare a veniluriloi, bugetare pe 1957 — aproa
pe 90% din total — provine din sectorul socialist al economiei și 
urmează a se realiza in principal sub forma impozitului pe circu
lația măriurilor și a cotelor părți de beneficii

Volumul cheltuielilor pe anul 1957 este sporit față de anul an
terior. această creștere reflectind In principal îmbunătățirea sala
rizării. sporirea alocațiilor pentru copii. îmbunătățirea pensiilor 
Ș.a.. precum si finanțarea relațiilor de schimb cu gospodăriile ță
rănești

O importanță deosebită au măsurile menite să îmbunătățească 
activitatea financiară a întreprinderilor, pe linia cointeresării mun
citorilor și tehnicienilor

In sensul lărgirii drepturilor comitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale, se propune ca incepind din anul 1957 să se 
creeze la dispoziția acestora fonduri de rezervă, constituite din 
economii bugetare din care sfaturile populare să poală acoperi 
unele acțiuni și sarcini noi, ivite in cursul anului și care nu au 
puiuț fi prevăzute cu ocazia intocmirii planului economic și a bu. 
getului local

Pentru ca sfaturile populare să poată face față plăților prevă
zute in buget tn unele perioade ale anului cind. din diferite mo. 
live, veniturile nu s ai realiza la nivelul corespunzător nevoilor de 
plăți, se propune crearea de solduri de rezervă din bugetul repu
blican la dispoziția comitetelor executive ale stalurilor populare 
regionale

Din acest fond se vor putea acorda împrumuturi rambursabile 
bugetelor raionale, orașelor și comunelor.

Beneficiile întreprinderilor comunale și locale se lasă acestora și 
vor constitui una din sursele lor de venituri Ele Iși vor alcătui bu
getul — și numai ceea ce depășește posibilitățile locale se va da 
de la centru Organizația de construcții trebuie să fie subordonată 
comitetului executiv al sfatului popular de oraș Aceasta va face 
ca acolo să fie proiectași și organizații de construcții care-și vor 
justifica existenta în măsura în care vor lucra și se vor spe
cializa, Numai in măsura în care se vor dezvolta organizațiile de 
construcții proprii, tn care vor crea baze proprii de aprovizionare 
cu materiale de construcții numai tn acea măsură va crește și fon
dul de_ locuințe și se va îmbunătăți și spațiul locativ actual. Tre
buie să se aducă îmbunătățiri legii spațiului locativ, eliminîndu se 
anomaliile existente. în așa fel incit să rezulte mai buna între
ținere a spațiului locativ

Proiectul de buget care este prezentat astăzi plenarei C. C. 
al PMR. reflectă aceste probleme și dă soluțiile financiare cores
punzătoare. reprezentind un însemnat pas înainte față de bugetele 
anilor anteriori, atlt tn ce privește metodele finanțării economiei 
naționale, ctt și tn privința asigurării îmbunătățirii nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

înlocuirea sistemului de cote obligatorii 
prin dezvoltarea contractărilor 

și achizițiilor
Tovarăși.
Plenara Comitetului Central al partidului va dezbate problema 

înlocuirii actualului sistem de cote obligatorii la majoritatea pro
duselor agricole prin organizarea schimbului între oraș și sat pe 
baze comerciale. Propunerile supuse discuției plenarei prezintă deo
sebită însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii tn cadrul dezvol. 
tării generale a economiei naționale, pentru întărirea bazei econo
mice a alianței muncitoreștl-țărăncștl și îmbunătățirea continuă ■ 
traiului populației muncitoare.

După cum a arătat analiza făcută la Congresul al II-lea al 
partidului, cu toate că in anii puterii populare în agricultură s-au 
realizat progrese însemnate, producția agricolă a rămas incă mult 
în urma dezvoltării industriei, tn urma cerințelor crescînde pro
venite din sporirea continuă a consumului oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

în tara noastră are loc un proces de creștere a populației, care 
a aiuns, potrivit datelor recensămîntului din 1956, la 17 489,794 
oameni Datorită industrializării socialiste a țării crește îndeosebi 
populația muncitoare din orașe și centre industriale, populație 
consumatoare de produse agricole intre 1938 și 1956 populația 
orașelor a crescut cu cca 2 000 000 locuitori fn același timp a 
crescut masiv consumul în rîndurile populației muncitoare de la 
sate. Ca urmare, în fața statului democrat-popular stă sarcina de 
a asigura aprovizionarea unei populații mai numeroase și la un 
nivel de trai mai ridicat decît înainte.

Stocurile de produse agricole intrate tn fondul central al 
statului și cantitățile puse în vînzare de țărani pe piața liberă 
au asigurat, în anii cu recoltă bună, consumul intern de produse 
agro-alimentare și unele stocuri pentru export, in anii cu recoltă 
slabă, statul a fost nevoit să importe cantități de cereale și alte 
produse agricole, pentru a face față nevoilor alimentare ale popu
lației și de materii prime pentru industria ușoară.

Rămînerea în urmă a producției agricole marfă creează greutăți 
în dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei naționale și con
stituie o frînă în calea îmbunătățirii continue a traiului popu. 
lației.

Congresul al II-lea a pus în centrul atenției partidului lupta 
pentru dezvoltarea agriculturii pentru creșterea producției agri- 
cole-marfă și, în primul rind, a producției-marfă provenite din 
sectorul socialist al agriculturii.

Țara noastră are condiții favorabile pentru un avînt al produc
ției agricole. Pămintul nostru fertil, hărnicia și priceperea oame
nilor muncii din agricultură, sprijinul materiat tehnic acordat agri
culturii de către industria socialistă pot să contribuie an după an 
la obținerea unor recolte bogate, care să asigure satisfacerea ce
rințelor populației și un surplus pentru export.

Realizarea acestui obiectiv principal în agricultură depinde tn 
măsură hotăritoare de aplicarea consecventă a principiului co
interesării materiale a țăranilor muncitori în creșterea produc
ției agricole și In sporirea cantităților de produse agricole puse tn 
vînzare. de Intensificarea muncii politico-organizatorice pentru 
trecerea țărănimii muncitoare cu gospodărie individuală la marea 
gospodărie agricolă socialistă, capabilă să folosească pe deplin 
agrotehnica înaintată, utilajul tehnic modern și să dea o mare 
cantitate de cereale-marfă.

In condițiile construirii bazei economice a socialismului, dezvol
tarea schimbului de mărfuri între oraș și sat duce la în
tărirea alianței între clasa muncitoare șl țărănimea muncitoare. 
Această alianță este puternică pentru că la baza ei stau interesele 
economice fundamentale ale clasei muncitoare și ale maselor largi 
țărănești, interesele colaborării economice între oraș și sat, ale 
legăturii Intre industria socialistă și agricultură.

In condițiile existenței mai multor sectoare social-economice tn 
cadrul economiei naționale, pe terenul schimbului de mărfuri, tn 
jurul problemelor de aprovizionare a populației și de stabilire a 
prețurilor de vînzare se împletesc și se ciocnesc interesele diferi
telor clase și categorii sociale. In această luptă, politica partidului tn 
problemele schimbului de mărfuri, ale comerțului trebuie să asigure 
îmbinarea intereselor clasei muncitoare cu ale țărănimii munci
toare, îngrădirea elementelor chiaburești, capitaliste, consolidarea 
regimului democrat-popular.

Tovarăș!,
Tn cadrul schimbului de mărfuri între oraș ș! sat din țara noa

stră, un loc deosebit de important l-a avut, începînd din anul 1948, 
sistemul de cote obligatorii de produse agricole. Acest sistem a 
reprezentat cea mai importantă resursă a fondului central al 
statului la produse agricole, mai ales la cereale.

Cantitățile de produse agricole intrate în fondul central au 
înlesnit statului să asigure aprovizionarea populației orășenești, să 
influențeze prețurile pe piață frînînd acțiunea elementelor specula
tive, să aprovizioneze industria cu materii prime agricole și să 
constituie, în anii cu recoltă bună, rezerve de stat și stocuri des
tinate exportului.

Sistemul cotelor obligatorii reprezintă, tn cadrul legăturilor eco
nomice între oraș și sat, o îmbinare a formei de schimb comercial 
cu forma de impozit în produse agricole.

Țărănimea muncitoare a înțeles că predarea cotelor este o dato
rie patriotică și că este în propriul ei interes să contribuie la dez
voltarea industriei, să răspundă, prin îndeplinirea obligațiilor către 
stat, eforturilor pe care clasa muncitoare le face jentru a asigura 
condițiile progresului tehnic al agriculturii și buna stării țărănimii. 

Sistemul de constituire a fondului central al statului pe calea 
cotelor obligatorii, care a corespuns unei anumite faze a dezvol
tării economiei naționale, a început, în ultimii ani, să îngreuneze 
dezvoltarea agriculturii Predarea obligatorie de cote și nivelul pre
țurilor de colectare nu au constituit un stimulent suficient pentru 
țărănime de a se preocupa, cu stăruință, de sporirea producției agri
cole, de extinderea suprafețelor însămînțate cu culturile supuse 
regimului de colectări, în special cu grîu și cu celelalte păioase.

Comitetul Central a! partidului a luat, încă din 1953, cursul 
spre schimbul de mărfuri între oraș și sat pe baze economice 
care să lărgească inițiativa producătorilor agricoli, să-i cointereseze 
materialicește la mărirea producției agricole și a producției de 
cereale-marfă Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953 
a criticat greșelile săvîrșite tn aplicarea politicii de stimulare ma
terială a țărănimii și a luat o serie de măsuri care reprezentau 
o trecere treptată de la sistemul cotelor la sistemul de contrac

tare și achiziții. Au fost reduse cotele la carne și treptat s-a redus 
numărul produselor supuse cotelor obligatorii In aceiași timD s-a 
dat o mare extindere contractărilor și achizițiilor de animale și 
produse animale, contractărilor de plante tehnice și industriale, de 
legume și fructe, de struguri ș.a

F.ste semnificativ, din acest punct de vedere, că în formarea fon
dului central de stat, incepind din anul 1954 are loc o scădere 
continuă a participării cotelor obligatorii și o creștere a participării 
achizițiilor și contractărilor. Astfel, in anul 1955 cotefe obligatorii 
au reprezentat. In fondul central al statului, doar 44% din in- 
trările de grîu. 29°/o la porumb. 32% la carne. 40% la intrările de 
lapte de vacă Aceasta arată că s au dezvoltat posibilitățile sta. 
tului de a asigura formarea fondului central pe alte baze decît 
prin sistemul de cote obligatorii

în lumina sardnii trasate de Congresul al ll-lea al partidului de 
a concentra forțele spre dezvoltarea agriculturii, de a înlătura 
tot ceea ce frineazâ creșterea producției de cereale marfă, conside
răm necesară și justificată înlocuirea sistemului de alcătuire a fon
dului central ne calea cotelor obligatorii la maioritatea produse, 
lor agricole prin sistemul de contracte și achiziții, astfel ca incepind 
de la I ianuarie 1957 să se înlăture cotele obligatorii ale gospodă
riilor cooperatist-socialiste și ale gospodăriilor individuale pentru 
produsele vegetale: grîusecară. porumb. fioarea;soarelui, alte 
boabe, cartofi, fin. precum și pentru laptele de vacă și oaie.

Aplicind politica partidului de avantajare a sectorului socialist- 
cooperatist și a.țăranilor muncitori cu gospodărie mică, propunem 
ca. incepind incă de la I ianuarie 1957 gospodăriile agricole co. 
lective, cooperativele agricole de producție, întovărășirile zooteh
nice, precum șt țăranii muncitori care posedă o suprafață agricolă 
sub un hectar, iar principatele lor venituri nu provin din creșterea 
și comercializarea animalelor, să fie scutiți de cote obligatorii de 
carne.

Pentru celelalte gospodării agricole să se mențină cotele 
obligatorii |a carne și lină, pină cind, pe măsura realizării, 
prin contractări, a necesităților fondului centrai, se va 
trece la desființarea cotelor și la aceste produse Ca o primă fază 
propunem să se mărească prețurile la cotele de carne, iar in vede
rea stimulării contractărilor să se acorde reduceri însemnate la co
tele de carne gospodăriilor agricole care încheie cu siatut contracte 
de creștere. îngrășare și livrare de animale către stat.

Predarea linei să se facă mai departe pe baza cotelor și prețurilor 
actuale Pentru a stimula contractările și a înlesni producătorilor 
agricoli valorificarea mai avantajoasă a întregii producții de lină, 
pe calea contractelor propunem să fie scutite de cotă gospodăriile 
agricole din sectorul soclalist-cooperatlst și din sectorul individual 
care încheie cu statut contracte de livrare de lină.

Producătorii agricoli care mai au de predat restanțe de cote 
provenite din obligațiile pe anul 1956 nentru produse vegetale, 
carne, lapte și lină, sînt datori să le predea în anul 1957 la prețu
rile vechi de cotă, pînă la complecta lichidare a acestor restanțe.

înlocuirea sistemului de cote aduce rriari schimbări în relațiile 
de schimb între oraș și sat Statul își va as’gura constituirea fon
dului central pe baza cumpărării produselor agricole la preț de 
înțelegere cu producătorii agricoli, pe cale de achiziții și con
tractare Din relațiile de schimb se elimină partea obligatorie, par
tea cu caracter de impozit, astfel că între industrie și agricultură, 
între clasa muncitoare și țărănime vor fi relații de schimb, de 
comerț.

Așezarea legăturilor între Industrie și agricultură pe baze co
merciale lărgește cointeresarea materială a gospodăriilor țărănești 
în creșterea producției agricole și a cerealelor-marfă. mărește inte
resul și inițiativa în producție a țărănimii. Aceasta reprezintă un 
sprijin puternic pe care țărănimea muncitoare ii primește din par
tea clasei muncitoare, din partea statului democrat-popular Țără
nimea va răspunde la acest nou sprijin aducînd pe piață mărfuri 
mai multe și vinztnd cooperativelor și organizațiilor comerciale 
autorizate de stat surplusul de produse agricole, în propriul interes 
material al țărănimii și în interesul statului

Ne exprimăm convingerea că înlocuirea sistemului de cote obli
gatorii va fi bine primită, că ea va duce la mărirea producției agri
cole și intensificarea schimbului între oraș și sat. la îmbunătățirea 
aprovizionării populației, la consolidarea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare și întărirea mai departe a regimului de
mocrat.

Tovarăși.
înlocuirea sistemului de cote obligatorii pune sarcina constituirii 

pe baze noi a fondului central al statului.
Izvoarele principale pentru acoperirea fondului central de 

produse agricole sînt contractările și achizițiile de produse agricole 
din sectorul socialist-cooperatist și din sectorul individual al agri
culturii, precum și resursele proprii ale statului (gospodării agri
cole de stat, încasări pentru muncile S.M T. ș.a.).

înlocuirea sistemului de cote obligatorii cu contractări și achiziții 
trebuie însoțită de sporirea cantităților de mărfuri industriale 
destinate satelor și de un ansamblu de măsuri organizatorice, care 
să asigure intensificarea activității de achizi|ionare și contractare 
de produse agricole de către cooperative și organele comerciale 
autorizate de stat.

_ Rolul cel mai important tu organizarea activității de achiziționare 
și contractare de produse agricole revine sfaturilor populare regio
nale, raionale și comunale. Sarcina și întreaga răspundere pentru 
realizarea planului de contractări și achiziții la produse agricole 
revin comitetelor executive ale sfaturilor populare.

Organizarea pe baze comerciale a schimbului de mărfuri între 
oraș și sat cere îmbunătățirea radicală a activității cooperației de 
consum, pentru a realiza o cotitură hotăritoare în valorificarea 
produselor țărănești. Cooperativele de consum au primit din par- 
iea industriei socialiste cantități mereu sporite de mărfuri indus
triale pe care le-au vîndut țărănimii Dar cooperativele nu folo
sesc satisfăcător mărfurile industriale ca un mijloc de stimulare 
a interesului producătorului agricol de a vinde cooperativei pro
duse agricole și, în primul rînd, cereale. Valorificările de produse 
agricole au crescut în mod nesatisfăcător.

Cooperativele de consum sînt organizațiile comerciale cele mai 
apropiate de masele țărănești, ele au cele mai mari posibilități de 
a cumpăra surplusul pus în vînzare de țărani. Sarcinile coopera
tivelor în domeniul valorificării produselor agricole devin acum 
și_ mai mari; ele vor putea fi îndeplinite cu condiția unei schim
bări radicale a metodelor de muncă ale cooperativelor de consum 
de sus pînă jos.

Cooperativele de consum sînt organizații de masă și trebuie să 
activeze ca organizații de masă ale țărănimii, nu ca simple ma
gazine comerciale. Consiliilor de conducere ale cooperativelor li 
se cere să aibă o activitate permanentă, să atragă tn activitatea 
cooperativei pe toți membrii cooperatori.

Pentru a tntări legăturile comerciale aie cooperației de consum 
și ale organizațiilor autorizate de stat cu masele țărănești și pen
tru a stimula achizițiile și contractările este necesar să fie îm
bunătățită aprovizionarea cu mărfuri a cooperativelor.

Trebuie să avem tn vedere că datorită desființării cotelor obli
gatorii și înlocuirii lor cu vînzarea liberă a produselor agricole 
veniturile gospodăriilor țărănești vor crește In interesul dezvol. 
tării schimbului de mărfuri Intre oraș și sat trebuie să sporim 
cantitățile de mărfuri industriale trimise la sate.

Ministerele tutelare ale industriilor producătoare de mărfuri 
pentru sate trebuie să depună eforturi sporite pentru a da canti
tăți mai mari, sortimente mai variate, cerute de masele țărănești.

Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop-ul să trimită la 
sate mărfuri mai multe, corespunzătoare cerințelor de sezon și de 
tradiție locală a satelor.

Veniturile sporite ale țărănimii creează condiții pentru a se în
treprinde, cu contribuția țărănimii, lucrări de îndiguiri și asanări de 
interes local și de construcții locale cu caracter cultural-sanitar, 
măsuri pentru combaterea epizotiilor în sate, organizarea stațiuni
lor de montă ș. >.

Măsurile pe care le preconizăm pentru intensificarea comerțului 
de produse agricole pe baza vînzărilor libere dau posibilitate pro
ducătorilor agricoli să vîndă direct pe piață sau să vîndă coope
rativelor sau statului surplusul lor de produse Organele de partid, 
sfaturile populare trebuie să vegheze ca nici un fel de piedici admi
nistrative să nu fie puse în calea desfacerii de către producători a 
produselor lor.

Fără îndoială, vor fi încercări din partea elementelor chiabu
rești și a altor elemente capitaliste speculative, de a trage fo
loase pe spinarea oamenilor muncii de la orașe și sate. Sfaturile 
populare, oamenii muncii de la orașe și sate, trebuie să lupte îm
potriva speculei, să facă cu neputință cumpărarea cerealelor in 
scopul revînzării lor de către negustorii particulari; comercializa
rea pentru revînzare o fac numai cooperativele și organizațiile co
merciale autorizate de stat. Este tn interesul maselor muncitoare 
de la orașe și sate să sprijine statul în lupta împotriva speculei.

Sporirea producției agricole. întărirea 
și lărgirea sectorului socialist 

al agriculturii
Tovarăși.
Este neîndoios că înlocuirea sistemului de cote obligatorii prin 

sistemul, de alcătuire a fondului central pe cale de contractări 
și achiziții va avea influență pozitivă asupra ansamblului econo
miei naționale. Rezultatele pozitive se vor resimți treptat, dar nu 
vor veni de la sine. Ele cer din partea oamenilor muncii din indus

trie și agricultură, din partea întregului partid și a apsratutui de 
stat să se îndrepte cu toată hotărîrea spre realizarea sarcinii tra
sate de Congresul al ll-lea al partidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii

Putem și trebuie să obținem, pină la începutul celui de.al treilea 
plan cincinal, o producție anuală de 15 milioane tone de ce
reale și sporuri însemnate de producție la celelalte culturi. Con
diția hotăritoare pentru avîntul tuturor ramurilor producției agri
cole, in special al creșterii animalelor, o constituie dezvoltarea pro
ducției principalelor cereale, porumb și grîu.

O atenție cu totul deosebită trebuie să acordăm dezvoltării cul
turii porumbului și sporirii producției de porumb la hectar. Dato
rită calităților sale, porumbul își găsește o largă întrebuințare în 
alimentația unei mari părți a populației noastre rurale și este folosit 
ca materie primă în unele ramuri importante ale industriei alimen
tare. ca industria amidonului, glucozei, spirtului, ș.a Ceea ce face 
să crească considerabil însemnătatea porumbului este faptul că el 
constituie unul din furajele concentrate de bază pentru creșterea 
și îngrășarea animalelor, îndeosebi a animalelor producătoare de 
Carne, lapte și ouă.

Pentru satisfacerea nevoilor gospodărești ale producătorilor 
agricoli și ale economiei naționale, trebuie ca pînă în anul I960 
să ajungem la cultivarea unei suprafețe de 4 milioane hectare po
rumb. Tntr un număr de ani trebuie să ajungem ca aproape în
treaga suprafață cultivată cu porumb să fie insămințată cu hibrid 
de înaltă productivitate

Noul Institui de cercetări pentru cultura porumbului va trebui 
să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea culturii acestei plante 
în tara noastră și la creșterea și răspîndirea in producție a unor 
hibrizi de mare productivitate.

Dacă calculăm că vom obține o producție medie de 2.000 kg. 
porumb-boabe la hectar, vom avea o producție totală pe tară 
de 8 milioane tone porumb. Dar în condițiile favorabile de climă 
și sol este cu putință să realizăm și o medie de 3.000 kg po
rumb boabe la hectar, ceea ce ar da o producție totală pe țară 
de 12 milioane tone porumb Dacă am folosi pentru satisfacerea 
nevoilor interne și mai ales pentru creșterea de animale și spori
rea productivității lor o cantitate de 6 mhioane tone porumb, ceea 
ce înseamnă cu aproape t 5011000 tone mai mult decît astăzi, ar 
rămîne disponibil pentru export, la o producție medie de 2.000 kg. 
la hectar, o cantitate de 2 milioane tone, iar la o producție medie 
de 3.000 kg. la hectar ar rămîne disponibil pentru export o canti
tate de 6 milioane tone. Ne putem imagina ușor ce bogăție pentru 
economia națională, ce posibilități de ridicare a nivelului de traf 
al populației, ce venituri putem avea tn balanța de plăți externe 
prin sporirea la 4 milioane hectare a suprafeței cultivate cu po
rumb și prin însămîntarea cu porumb hiorid a acestei suprafețe, 
in decursul anilor viitorii

Putem să obținem asemenea recolte de porumb ? Fără îndoială 
că putem cu condiția șă aplicăm metodele agrotehnice corespun
zătoare in funcție de climă și sol și să asiguram agriculturii mij
loacele materiale necesare. In primul rînd mașinile și utilajul agri
col modern. Ingrășămintele chimice șj naturale și cadrele de spe
cialitate de înaltă calificare.

Tn acțiunea de extindere a culturii porumbului hibrid pe supra
fețe cit mai mari șl de aplicare a îngrășămintelor chimice este 
necesar să asigurăm mai întîi necesitățile gospodăriilor agricole 
de stat, apoi ale gospodăriilor colective, cooperativelor de pro
ducție șl întovărășirilor agricole, iar pe măsura acoperirii nevoilor 
sectorului socialist, vom asigura cerințele sectorului Individual din 
agricultură.

Trebuie să atragem atenția oamenilor muncit din agricultură 
asupra importanței pe care o are folosirea complexă a porumbului 
pentru producția de boabe și coceni și pentru producția de siloz 
în scopul creșterii animalelor.

Dacă un producătot agricol obține 3.000 kg boabe la hectar 
și le folosește pentru creșterea animalelor el poate obține, de ne 
un singur hectar, 632 kg. carne de porc, iar din cocenii folosiți 
ca furaj 1800 litri lapte Avântatele porumbului folosit ca siloz 
sînt și mai mari. De pe un hectar porumb cultivai pentru siloz se 
poate realiza o producție de 50 000 kg cu care, prin furafarea 
vacilor de lapte, se poate obține cantitatea de 12 000 litri lapte; 
dacă porumbul siloz este folosit In combinație eu alte furaje, un 
hectar porumb poate asigura o producție de 20.000 litri lapte sa" 
800—1000 kg unt.

u Ește de așteptat ca producătorii agricoli, odată cu noile posil i. 
făfi de valorificare a produselor agricole să se îndrepte in mai 
mare măsură spre creșterea animatelor Să încurajăm acest lucru 
și să le arătăm limpede ce avantaje materiale vor avea prin folo
sirea porumbului în hrănirea animalelor.

La griu, care este principala noastră cereală panificabilă, tre
buie să ajungem pînă tn 1960 la suprafața de cca. 3.500.000 ha. 
(inclusiv secara).

In condițiile țării noastre mijlocul principal pentru sporirea pro
ducției este sporirea producției la hectar

Obținerea unor recolte bogate depinde de o bună lucrare a pă- 
mintului, de aplicarea rațională a îngrășămintelor organice și mi
nerale, de îngrijirea culturiloi și cultivarea unot soiuri de mar» 
productivitate

Trebuie să combatem tendința exis'entă la noi în țară de a se 
semăna tirziu Recolte bogate pot fi obținute numai prin semă
nături mai timpurii, preferabil în luna septembrie, care să asigure 
o bună înfrățire a plantelor pînă la venirea iernii.

Să_ introducem în cultură soiuri mai productive, mai rezistente 
la cădere, mai rezistente la" ger și secetă, la-boli și dăunători

Va trebui să dăm o dezvoltare deosebită mecanizării culturii griu
lui de toamnă, perfecționind mereu mașinile necesare acestei cul
turi. pentru a le putea ridica randamentul tn lucru.

Sînt unele țări care au condiții naturale mai puțin favorabile 
decît (ara noastră, dar care prin folosirea ingrășăminlelm chimice, 
cultivarea unor soiuri de mare productivitate și prin mecanizarea 
lucrărilor obțin recolte medii de 3—4.000 kg. grîu la hectar Fără 
îndoială că în țara noastră, cu soluri mai fertile, este în puterea 
noastră ca. prin folosirea îngrășămintelor, a soiurilor productive si 
prin mecanizarea agriculturii să realizăm an după an recolte mari 
la gtîu-secară.

Tovarăși.
fn condițiile noii așezări a relațiilor de schimb cu țărănimea 

pe baza comerțului, crește foarte mult Importanta sectorului socia
list din agricultură pentru constituirea fondului central al statului.

Rezultatele pozitive ale noului sistem de constituire a fondului 
central, sporirea producției agricole-marfă depind, tn măsură 
hotăritoare. de succesul operei de transformare socialistă a agri
culturii. Trebuie să ajungem ca in timp scurt sectorul socialist să 
furnizeze cea mai mare parte din cantitățile de produse agricole 
necesare fondului central.

O atenție deosebită trebuie acordată consolidării economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colective, cooperativelor de produc
ție și întovărășirilor agricole, lărgirii lor și creării de noi unități 
socialîst-cooperatiste.

Relațiile de schimb Intre oraș și sat pe baze comerciale creează 
țărănimii cooperativizate noi condiții favorabile de dezvoltare a 
mai multor ramuri economice, aducătoare de venituri ca, de pildă, 
creșterea animalelor și altele mai ales ca urmare a cultivării po
rumbului.

Prin înlăturarea cotelor obligatorii, întregul surplus al producției 
agricole rămîne la dispoziția gospodăriei colective, a cooperativei 
de producție sau a întovărășirii, astfel că poate fi valorificat in co
mun, pe prețuri de înțelegere cu statul. Aceasta va aduce mari 
venituri țărănimii cooperativizate și va constitui un îndemn pentru 
țăranii muncitori individuali să pășească și ei pe calea cooperati
vizării.

Este necesar ca statul să ajute gospodăriile colective pentru ca 
ele șă se întărească din punct de vedere gospodăresc, să le acorde 
credite în condiții avantajoase. „Orice orinduire — spunea Lenin — 
ia naștere numai cu sprijinul financiar al unei anumite clase... 
Acum trebuie să ne dăm seama că, in momentul de iată, orînduirea 
socială pe care trebuie s-o sprijinim, este orinduirea cooperatistă, 
și acest tucru trebuie să-l transformăm în realitate". Aceste cu
vinte ale lui Lenin sînt pe deplin actuale pentru noi.

Să desfășurăm o largă muncă politică pentru întărirea organi
zatorică a întovărășirilor agricole, astfel ca întovărășiții să mun
cească în comun, să creeze și să dezvolte avutul obștesc; să spri
jinim și să încurajăm tendința ce se manifeslă tn multe întovă
rășiri ca, pe măsura dezvoltării lor și a creșterii conștiinței țăra
nilor întovărășiți, să treacă pe baza propriului lor interes material 
la forme superioare de cooperativizare.

Trebuie să ducem o permanentă muncă de lămurire șl convin
gere în rîndurile țăranilor muncitori individuali, arătîndu-le. cu 
fapte concrete, că țăranii care au trecut pe calea cooperativizării 
au avantaje mult mai mari din vinzarea liberă a surplusului ds 
produse agricole, intrucit munca in comun pe suprafețe întinse 
creează condiții favorabile obținerii de recolte bogate și de mari 
surplusuri pentru vînzare.

Este datoria noastră să sprijinim temeinic pe țăranii muncitori 
cu gospodărie individuală care aleg forma cooperativelor de pro
ducție cu rentă și să încurajăm orice pas înainte în dezvoltarea 
lor spre forma superioară, gospodăria agricolă colectivă.

In îndeplinirea sarcinilor care ne stau în față în legătură cu 
desființarea predărilor obligatorii de cote, un rol de cea mai mare 
însemnătate îl capătă gospodăriile agricole de stat. Gospodăriile 
de stat trebuie să devină, în anii următori, mari producătoare de 
cereale, să contribuie an de an la formarea fondului central al
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statului tn așa fel Incit tn anul I960 această contribuție să ajungă 
la ce* puțin I milion de tone cereale.

Pentru ca gospodăriile de stat șă.șl îndeplinească sarcinile de 
mare răspundere ce le revin trebuie să luăm o serie de măsuri 
corespunzătoare.

Este necesar ca suprafața gospodăriilor de stat să crească sim
țitor în anii care urmează, astfel ca In anul 1960 să ajungă la 
cel puțin 1000000 hectare teren arabil

Suprafața cultivată cu grîu-secară va trebui să crească, ajungtnd 
ptnă la 350 000 hectare, tn ce privește cultura porumbului, ea va 
trebui extinsă din an în an. ajungînd la o suprafață de 400.000 
hectare. întreaga suprafață va fi semănată cu porumb hibrid.

Gospodăriile agricole de stat trebuie să extindă cultura porum
bului pentru siloz, pentru a se asigura o producție totală de cel 
puțin 500000 tone porumb de siloz

Folosirea îngrășămintelor chimice trebuie să se extindă tntr-un 
ritm accentuat Pentru creșterea randamentului îngrășămintelor 
chimice este necesar ca industria noastră chimică să treacă la fa
bricarea îngrășămintelor chimice complexe și granulate

Gospodăriile agricole de stat trebuie înzestrate cu mașinile ne
cesare mecanizării complexe a culturii griului și porumbului, care 
să asigure executarea lucrărilor tntr-o perioadă scurtă, fnlătu- 
rînd pierderile la recoltare

Pentru îmbunătățirea muncii gospodăriilor agricole de stat 
este necesar să trecem la organizarea acestora In unități economi
ce cu suprafețe plnă la cel mult 5 000 ha. comasate și profilate ca 
gospodării producătoare de cereale.

Pentru cointeresarea tn producție a muncitorilor din cadrul 
gospodăriilor agricole de stat trebuie îmbunătățită organizarea 
muncii. In anii care urmează să se treacă ia repartizarea supra
fețelor pe brigăzi permanente de mecanizatori, stabilindu H-se 
anual sarcinile de producție pentru care să răspundă Repartizarea 
terenului gospodăriei pe mecanizatori pe un ciclu mai mare de 
ani va duce la îmbunătățirea simțitoare a calității lucrărilor și 
la creșterea producției pe unitatea de suprafață.

O alenție deosebită trebuie acordată extinderii suprafețelor de 
culturi irigate șl tn special a culturii de porumb care asigură 
sporuri însemnate prin irigare. întocmirea planurilor de amena
jare a terenurilot și executarea lucrărilor trebuie să se bazeze ne 
metode simple șl economice, pe resurse existente pe plan local, 
care nu necesită cheltuieli mari de fonduri șl materiale.

Trebuie să facem totul ca gospodăriile de stat să devină o te
melie puternică a statului democrat-poțular tn dezvoltarea agri, 
culturii și ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce mun
cesc la orașe și sate

îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea producției agricole 
și intensificarea schimbului între oraș și sat pe calea vînzărilor 
libere cer eforturi coordonate din partea tuturor ministerelor și 
organelor economice centrale. Astfel, industria constructoare de 
mașini trebuie să asigure construcția de utilaj agricol în cantități 
și sortimente suficiente și de bună calitate; industria chimică 
trebuie să asigure cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte. 
Toate forțele din industrie, din agricultură și din celelalte ramuri 
de activitate, care pot contribui la dezvoltarea agriculturii și creș
terea producției agricole-marfă, trebuie mobilizate pentru îndepli
nirea acestor sarcini.

Avem convingerea că măsurile preconizate de partid In legă
tură cu înlocuirea sistemului de cote prin vînzări libere, achiziții 
șl contractări vor fi sprijinite de clasa muncitoare șl de masele ță
rănești. Condițiile create prin aceste măsuri vor duce la sporirea 
producției agricole și la ridicarea bună stării populației, la întări
rea alianței muncitorești-țărănești și consolidarea continuă a regi
mului democrat-popular

Tovarăși,
In cadrul măsurilor -generale de ridicare a nivelului de trai ai 

oamenilor muncii are un rol însemnat cooperația de producție 
meșteșugărească.

Cooperația meșteșugărească contribuie an de an într-o măsură 
tot mai mare la producerea bunurilor de larg con6um și la deser
virea populației. Totuși activitatea ei nu corespunde încă cerin- 

or crescînde ale populației muncitoare. O parte însemnată a ac- 
tății cooperației meșteșugărești se desfășoară nu în direcția 

deservirii nemijlocite a oamenilor muncii, ci în direcția executării 
unor comenzi tehnico-industriale, necorespunzătoare profilului ei.

In actualele condiții este deosebit de important să crească con
tribuția cooperației meșteșugărești la producerea în cantități spo
rite și la prețuri ieftine a feluritelor produse cerute de populație 
și să se extindă activitatea ei de deservire a cetățenilor.

Trebuie lichidate fenomenele de centralism birocratic tn sistemul 
de cooperație meșteșugărească și Întărită independența unităților 
cooperatiste.

Cooperativele de meseriași trebuie, pot obține rezultate prețioase 
depunînd eforturi pentru a furniza un sortiment bogat și variat 
de produse de larg consum, de buna calitate, pentru a reduce pre
țul de cost și a combate tendințele speculative.

Organele de stat trebuie să sprijine justa profilare a cooperati
velor de producție meșteșugărești și 6ă le acorde ajutor sub formă 
de credite și procurare de materii prime. De asemenea este necesar 
să se creeze condiții pentru desfășurarea normală a activității me
seriașilor necooperativizați și să se simplifice eliberarea autoriza
țiilor de funcționare pentru aceștia, dîndu-li-se posibilitatea de a 
contribui la satisfacerea nevoilor celor ce muncesc.

Sarcinile muncii de partid
în încheiere aș vrea să mă opresc asupra cîtorva sarcini actuale 

ale muncii de partid.
îndeplinirea hotărîrilor plenarei noastre va cere întregului partid 

eforturi serioase în direcția îmbunătățirii muncii politice șl orga
nizatorice în mase.

Conștiința politică a maselor a crescut mult în țara noastră ; 
este necesar ca nivelul muncii de partid, al muncii de organizare, 
propagandă, agitație, să se ridice la înălțimea corespunzătoare.

Este de asemenea necesar să subliniem îndatorirea activiștilor 
de partid și sindicali de a asculta de observațiile și propunerile 
muncitorilor din fabrici, uzine, mine, din sate, de a ține seama 
de acestea cu toată seriozitatea și de a munci pentru rezolvarea 
problemelor ridicate. . □ j

Anul acesta dezbaterea sarcinilor planului anual de producție 
capătă o deosebită importanță datorită măsurilor ce se iau și ce 
urmează a fi luate în vederea lărgirii atribuțiilor și a drepturilor 
conducerilor de întreprinderi în domeniul planificării producției șl 
folosirii mijloacelor materiale.

Organizațiile de partid și sindicatele trebuie să atragă masele 
de oameni al muncii la participare activă în dezbaterea planului 
de producție, in așa fel incit definitivarea lui să se realizeze ținin- 
du-se seama de toate propunerile valoroase ce vor fi făcute de 
către muncitori, ingineri și tehnicieni. .

Organizațiile de partid din Întreprinderi vor trebui tn lunile 
care vin să-?l concentreze eforturile asupra dezbaterii șt experi
mentării îmbunătățirilor aduse sistemului de salarizare, să mun
cească cu perseverență pentru ca această acțiune să ducă la un 
nou avînt al întrecerii socialiste, ia o mai largă valorificare a 
experienței înaintate a muncitorilor fruntași și la obținerea de 
rezultate bune în îndeplinirea tuturor sarcinilor planului de pro- 
dUOrganizațiile sindicale au un rol de importanță deosebită în 
îndeplinirea tuturor acestor sarcini, în mobilizarea oamenilor 
muncii pentru a da economiei noastre mărfuri mai multe, mai 
bune și mai ieftine, ceea ce constituie condiția principala a succe
sului în aplicarea hotărîrilor propuse plenarei spre aprobare.

Sindicatele în țara noastră au largi atribuții. Ele iși spun cu- 
vtntul la elaborarea și definitivarea planurilor de producție, la 
aplicarea politicii de retribuire a muncii, mînuiesc fonduri impor
tante de asigurări sociale, au sarcina de a veghea la îndeplinirea 
conștiincioasă a contractelor colective Și a altor măsuri de ridi
care a nivelului de trai, material și cultural, al oamenilor muncii.

In lucrarea sa „Despre sindicate" Lenin, ocupîndu-se de rolul 
sindicatelor, scria: „Lucrurile se prezintă astfel: partidul ab
soarbe, pa să zicem așa, avangarda proletariatului, și această 
avangardă Înfăptuiește dictatura proletariatului. Fără o temelie 
cum sînt sindicatele nu se poate înfăptui dictatura, nu pot fi în
deplinite funcțiile statului".

Tocmai din cauză că sindicatele, în condițiile trecerii de la ca
pitalism la socialism, joacă un astfel de rol, ele constituie una 
din țintele principale ale atacurilor din partea dușmanilor socia 
Hamului.

Călăuzindu-ne după indicațiile iul Lenin, avem sarcina de a 
întări rolul sindicatelor in opera de construire a economiei socia
liste in rezolvarea problemelor activității întreprinderilor în do
meniul producției, folosirii mijloacelor financiare, retribuirii 
muncii satisfacerii nevoilor social-cultural, etc ; organizațiile de 
partid trebuie să ajute sindicatele pentru a folosi mai bine con 
sfătuirile de prodocție șl a'te forme similare de activitate. In ve
derea descoperirii și Înlăturării deficiențelor in activitatea econo-
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mică șl administrativă a întreprinderilor. Sindicatele trebuie să 
unească aceste preocupări cu o muncă permanentă de mobilizare 
a maselor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, cu educarea 
oamenilor muncii tn spiritul atitudinii socialiste față de muncă 
și avutul obștesc, cu munca de ridicare a conștiinței de clasă și 
de lărgire a orizontului politic șl cultural al oamenilor muncii.

In ce privește organizațiile de partid sătești, înlocuirea cotelor 
prin extinderea sistemului de achiziții și contractări bazate pe 
schimb liber de produse impune îmbunătățirea și intensificarea 
activității politice în rîndurile țărănimii muncitoare. Desființarea 
sistemului de cote trebuie să ducă la o mobilizare și mai mare a 
organelor și organizațiilor de partid, la o mărire a simțului de 
răspundere pentru asigurarea cantităților de produse agro-ali- 
mentare necesare fondului central.

Exprimăm aici convingerea că țărănimea muncitoare va con
tribui într-o măsură sporită, pe calea achizițiilor 'și contractărilor, 
la formarea fondului sentral de produse agricole necesar aprovi
zionării oamenilor muncii de la orașe, rezervelor de stat, asigurării 
cu materii prime a întreprinderilor și a unui disponibil din ce 
în ce maj important pentru export. In această direcție trebuie 
să-și desfășoare activitatea organizațiile de partid de la sate.

S-a arătat ce rol important va juca în noile condiții cooperația 
de consum. Depinde in mare măsură de activitatea organizațiilor 
de partid de la sate, de atenția pe care o vor acorda cooperației 
sătești comitetele noastre regionale și raionale, pentru a trans
forma cooperația într-o largă organizație de masă, așa cum 
dorim, așa cum cer interesele alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare și așa cum este necesar pentru întărirea pozi
țiilor socialismului la sate.

Sarcina centrală a organizațiilor de partid șătești este dezvol
tarea Și consolidarea sectorului socialist al agriculturii. Avem în 
această privință multe exemple îmbucurătoare. Experiența organi
zațiilor de partid care au obtinut bune rezultate în munca de 
cooperativizare a maselor de țărani cu gospodărie mică și mijlocie, 
pe baza strictei respectări a liberului consimțăinînt, trebuie să 
devină un bun comun al tuturor organizațiilor sătești ale parti
dului nostru, a! tuturor comitetelor regionale și raionale ale par
tidului.

Odată cu preocuparea pentru formarea de noi gospodării colec
tive, cooperative de producție agricole și întovărășiri, organizațiile 
de partid trebuie să acorde o neslăbită atenție întăririi economico- 
organizatorice a unităților cooperatiste existente. Nu există pro
pagandist și agitator mai bun in favoarea trecerii țăranilor pe 
făgașul agriculturii socialiste dectt o gospodărie colectivă prosperă, 
înfloritoare. O muncă serioasă trebuie dusă de organizațiile de 
partid în vederea consolidării întovărășirilor agricole pe calea 
trecerii lor la executarea în comun a tuturor lucrărilor agricole 
de bază.

In ce privește gospodăriile de stat și S.M.T.-urile, ținînd seama 
de rolul hotărîtor pe care-1 au de jucat în ridicarea producției 
agricole și tn îniărirea sectorului Socialist al agriculturii, consi. 
derăm necesar ca toate comitetele regionale și raionale de partid 
să elaboreze măsuri speciale pentru îmbunătățirea muncii de 
partid, sindicale și a U.T.M. în aceste unități.

Pentru conducerea muncii de partid în gospodăriile agricole de 
stat trebuie desemnați activiști capabili, cu bună pregătire politică 
și aptitudini organizatorice.

Organizațiile de partid nu trebuie să cruțe nici un efort pentru 
< traduce tn viață obiectivele pe care ni le punem în direcția 
ridicării producției agricole a gospodăriilor agricole de stat, a 
gospodăriilor colective și Întovărășirilor, ctt și a ansamblului pro
ducției agricole vegetale și animale.

Pe calea dezvoltării democrației
socialiste

Tovarăș!,
Un* dintre cele mai importante sarcini care stau tn prezent tn 

fața partidului nostru atît tn legătură cu sistemul de măsuri 
propus spre aprobare plenarei de față, ctt și tn legătură cu pre
ocuparea generală a partidului pentru întărirea ortnduirii demo- 
crat-populare și dezvoltarea democrației socialiste este sarcina 
îmbunătățirii activității sfaturilor populare.

Măsurile care lărgesc sfera de acțiune și posibilitățile economice 
ale staturilor populare trebuie să ducă la o mare întărire a răs
punderii lor, pentru dezvoltarea economică a regiunii, orașului, 
comunei și pentru aprovizionarea oamenilor muncii Aceste măsuri 
trebuie să ducă la creșterea inițiativei și spiritului gospodăresc al 
sfaturilor populare, să le Îndemne să acționeze cu energie pentru 
rezolvarea cu forțe locale a feluritelor probleme economice, gos
podărești, edilitare, sociai-culturale, care interesează pe oamenii 
muncii.

Organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție serioasă în
tăririi rolului și autorității sfaturilor populare ca organe alese 
ale puterii de stat. Sesiunile sfaturilor populare trebuie convocate 
mai frecvent, lărgindu-se sfera de preocupări a acestor sesiuni. 
Este necesar să fie întărit controlul sfaturilor populare asupra 
activității comitetelor executive și a aparatului lor. Deputății sfa
turilor populare, comisiile permanente ale sfaturilor trebuie să ia 
parte la munca de control asupra activității secțiilor sfaturilor 
populare, la propunerea, pregătirea și elaborarea de hotărîri și de 
măsuri cu caracter economic și social-cultural. Trebuie întărit pre
stigiul deputaților sfaturilor populare In fața organelor de stat 
și economice.

Sarcina organizațiilor de partid este de a ridica la un nivel 
mai înalt activitatea sfaturilor populare, privind aceste sarcini ca 
unul din elementele cele mai importante ale preocupării partidu
lui pentru întărirea și dezvoltarea democrației socialiste.

Tovarăși,
Este necesar »ă întărim șl mal mult legătura partidului cu 

masele, să muncim cu toate forțele de care dispune partidul în 
mijlocul maselor, să facem larg cunoscută maselor muncitoare 
politica internă a partidului nostru și interpretarea pe care o dă 
evenimentelor internaționale. In această direcție trebuie să se 
desfășoare campania de alegeri pentru Marea Adunare Națională.

Ne prezentăm in fața alegătorilor Infățișîndu-le realizările ob
ținute de popor sub conducerea partidului — realizări pe care nici 
cei mai înverșunați dușmani șl calomniatori ai regimului nostru 
nu stnt în stare să le nege — vorbind deschis poporului despre 
greutățile pe care le mai avem și mobilizind pe oamenii muncii 
pentru Înlăturarea acestora. Nu Încape îndoială că alegerile pentru 
Marea Adunare Națională vor fi • nouă manifestare a unității 
poporului tn jurul partidului și guvernului, a patriotismului său 
socialist.

Este necesar să se asigure continua îmbunătățire a activității 
Marii Adunări Naționale — organ suprem al puterii de »tat tn 
țara noastră.

Considerăm de mare importanță dezvoltarea funcției legislative 
a Marii Adunări Naționale și dezbaterea problemelor fundamen
tale ale politicii interne și externe în sesiunile ei.

Trebuie întărit rolul comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale. De asemenea este necesar să fie practicate regulat dări 
de seamă ale conducătorilor diferitelor departamente In fața Marii 
Adunări Naționale precum și interpelări ale deputaților adresate 
acestor*.

O deosebită atenție trebuie acordată rezolvării problemelor eco
nomice, sociale, culturale ale oamenilor muncii din rtndurile națio
nalităților conlocuitoare. Organizațiile de partid și organele de stat 
trebuie să cunoască temeinic, să examineze cu grijă tovărășească 
și să îndrumeze concret spre rezolvare aceste probleme.

In opera de consolidare și dezvoltare a cuceririlor poporului 
nostru pe drumul construirii socialismului, un rol de seamă II 
are lupta împotriva Ideologiei dușmane.

Lupta între ideologia socialistă și ideologia burgheză a căpătat 
în ultima vreme o deosebită ascuțime. De aceea sarcina noastră 
este de a duce o luptă activă, principială, intransigentă, attt pe 
plan intern, ctt și pe plan internațional, Împotriva ideologiei bur
ghez* și împotriva influenței pe care ea o exercită. Trebuie luptat 
cu hotărtre pentru triumful Ideologiei marxist-leniniste — călăuză 
încercată a proletariatului revoluționar tn opera de construire a 
socialismului.

0 nouă dovadă a grijii partidului 
pentru bunăstarea poporului muncitor
2 ncepe mîine un an 

nou. Și în bilan
țul anului care a 
trecut, poporul 

muncitor, condus 
de înțeleptul par
tid al comuniști

lor, a înscris noi realizări pe 
drumul împlinirii sarcinilor 
trasate de cel de-al II-lea Con
gres al P.M.R. In cursul anu
lui pe care-1 încheiem acum 
economia noastră a făcut noi 
pași înainte. Producția indus
trială a crescut cu peste 10 
la sută față de 1955. Au in
trat în funcțiune noi fabrici, 
uzine, instalații și construcții 
social-cuiturale ; a crescut pro
ductivitatea muncii și s-au re
dus cheltuielile de producție și 
de circulație, ceea ce a permis 
ca în cursul anului să se ia 
o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea salariilor muncito
rilor din unele ramuri; spre 
sfîrșitul anului s-au sporit sa
lariile și pensiile mici și s-au 
acordat ajutoare de stat pen
tru copii; față de anul 1955 au 
sporit cu peste 500 milioane 
lei cheltuielile bugetare pentru 
nevoile social-cuiturale; sala- 
riații au primit prin asigură
rile sociale cu 200 milioane lei 
mai mult ca anul trecut: 16.000 
apartamente au fost date în 

? folosință, în afara locuințelor 
» construite de populație prin 
; mijloace proprii.
< Acest sumar bilanț al anului 
j 1956, demonstrează încă odată
< că în întreaga sa politică par-
< tidul clasei muncitoare urmă- 
} rește consecvent țelul său su-
< prem : făurirea unei vieți me- 
J ren tot mai bune, mai fericite 
z pentru poporul muncitor.
j In acest prag de an nou, 
; poporul nostru a aflat cu mul- 
J tă bucurie că C.C. al P.M.R. 
j a luat în ședința sa plenară 
! din 27—29 decembrie 1956, ho- 
j tărîri deosebit de importante 
J în vederea înfăptuirii sarcinii 
j centrale trasate de cel de-al 
j ll-lea Congres al P.M.R. — 
l îmbunătățirea sistematică a 
j nivelului de trai al oamenilor 
J muncii.
( Hofărîrile plenarei — luate 
ț pe baza unei analize profunde 
ț a situației economice de la 
J noi — reprezintă o nouă îlus- 
{ trare a capacității partidului 
j clasei muncitoare de a aplica 
1 fn mod creator învățătura 
i marxist-leninistă la specificul 
J țării noastre.
! Plenara a examinat proiec- 
j tul Planului de Stat pe 1957 și 
I proiectul Bugetului de Stat pe 
| 1957, stabilind ca ele să fie 
i prezentate de Consiliul de Mi- 
j niștri spre aprobarea Marii 
! Adunări Naționale. Plenara a 

arătat necesitatea îmbunătăți
rii proporției între fondul de 
acumulare și fondul de consum 
al populației, pentru a se re
partiza o parte mai mare din 
venitul național satisfacerii 
cerințelor materiale și cultura
le ale poporului muncitor. In 
acest scop au fost luate hotă
rîri pentru unele reduceri ale 
fondului de investiții. Plenara 
a stabilit că este necesar să 
îndreptăm eforturile spre dez
voltarea masivă a producției 
agricole, precum și a produc
ției industriei ușoare și ali
mentare și a construcției de 
locuințe. Odată cu aceasta se 
va asigura dezvoltarea conti
nuă cu precădere a in
dustriei grele, temelia pro
gresului tuturor ramuri
lor economiei naționale și a 
reproducției socialiste lărgite. 
Toate ramurile economiei na
ționale trebuie să conlucreze 
la mecanizarea și chimizarea 
agriculturii, la creșterea pro
ducției agricole și a bunurilor 
de larg consum necesare îm
bunătățirii continue a aprovi
zionării populației.

O mare atenție a acordat 
plenara C.C. al P.M.R. muncii 
de conducere a economiei na
ționale. Plenara a indicat ne
cesitatea lărgirii atribuțiilor 
conducerilor întreprinderilor 
industriale și agricole de stat, 
arătînd că centralismul exce
siv dăunează dezvoltării ini
țiativei oamenilor muncii. Ple
nara a subliniat că principiul 
fundamental de organizare a 
statului nostru democrat-popu-

Tovarăși,
Sîntem convinși că toți membrii de partid, precum și toți oa

menii muncii, attt de la orașe, ctt și de la sate, vor aproba cu 
însuflețire hotărtrile plenarei noastre. Oamenii muncii, membrii 
și nemembrii de partid, vor privi aceste hotărîri ca o ilustrare 
a modului tn care partidul nostru îndeplinește rolul de forță con 
ducătoare a operei de construcție socialistă, dezvăluind și studiind 
problemele complexe ce se ivesc în procesul construirii noii orin- 
rluiri, organiztnd masele muncitoare pentru rezolvarea acestor 
probleme. Ei vor vedea în aceste hotărîri o nouă expresie a ju
steței liniei politice a partidului, linie care exprimă necesitățile 
vitale ale dezvoltării economice ș! sociale ale Republicii Populare 
Romine și creșterii continue a nivelului de trai material și cultural 
al o?m-p:,or muncii

PRIMUL SPECTACOL 
al Ansamblului 

Igor Moiseev
Duminică seara, Ansamblul de 

stat de dansuri populare al 
U.R.S.S., condus de Igor Moiseev, 
artist al poporului din R.S.S. 
Moldovenească și R.S.F.S.R., a 
prezentat primul spectacol pe sce
na Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R.

Spectacolul artiștilor sovietici 
a întrecut așteptările publicului, 
care îi cunoștea creațiile din tur
neele întreprinse în țara noastră 
în 1945 și 1952. Aplauzele și ova
țiile au răsunat chiar după pri
mul dans.

Dansatorii Ansamblului au pre
zentat creații noi ale renumitului 
om de artă sovietic Igor Moiseev, 
alături de creații mai vechi ca 
„Partizanii", „Suita Moldove
nească", „Cadril orășenesc" și 
„Suita ucraineană”.

Spectatorii au ovaționat inter- 
pretatea originală a dansurilor 
lominești ,Brîul“ și „Mușamaua", 
în care dansatorii au dovedit că 
inteleg în adîncime folciorul nos
tru.

Din întregul spectacolului, spec
tatorii au desprins caracterul ge
neros și sincer al omului sovie
tic, dragostea sa de viată și prie
tenia pe care < manifestă față de 
alte popoare.

Iar este centralismul demo
cratic, care îmbină necesitatea 
conducerii unitare și coordo
nate a economiei și activității 
social-cuiturale cu stimularea 
inițiativelor de jos, dînd posi
bilitate largă de dezvoltare 
activității maselor muncitoare. 
Pentru lichidarea centralis
mului excesiv, plenara a ho- 
tărît ca conducerile întreprin
derilor socialiste să aibă posi
bilități și drepturi mai largi 
în întocmirea planurilor econo
mice și in distribuirea unor 
venituri ale întreprinderii. Ast
fel, în proiectul de buget pe 
1957 este prevăzut ca cea mai 
mare parte din beneficiile 
peste plan ale întreprinderilor 
industriale de importanță re
publicană ale statului să fie 
lăsate întreprinderilor și sfatu
rilor populare locale. De ase
menea, începînd din 1957 fon
dul întreprinderii, care a luat 
locul fondului directorial, va 
putea fi întrebuințat local și 
pentru construcția de locuințe, 
cantine, pentru premii ș. a.

Pornind de la preocuparea 
principală a partidului în
dreptată permanent spre îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale 
clasei muncitoare pe mă
sura progreselor realizate în 
dezvoltarea economică a țării, 
plenara C.C. al P.M.R. a a- 
probat propunerile privind 
îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și sporirea ciștigu- 
lui muncitorilor. Ca urmare a 
măsurilor propuse, salariul 
mediu tarifar pe întreaga eco
nomie națională va putea 
crește în medie cu 36 la sută, 
iar cîștigul mediu cu cca 
15 la sută. Creșterea salariu
lui mediu va fi mai accen
tuată la categoriile de munci
tori cu salarii mici. Odată cu 
îmbunătățirea salariului ta
rifar se va trece la o mai 
bună normare a muncii, la 
îmbunătățirea sistemului pre
mial. Partidul cheamă pe oa
menii muncii din întreprinderi 
să ajute cu propuneri con
crete la definitivarea măsuri
lor de îmbunătățire a siste
mului de salarizare și nor
mare.

Plenara C.C. al P.M.R. a 
acordat multă atenție proble. 
melor dezvoltării agriculturii 
Așa cum a arătat cel de-aJ 
doilea Congres al P.M.R., cu 
toate realizările obținute în a- 
gricultură producția vegetală 
și animală a rămas în urm» 
creșterii producției industriale 
și a nevoilor sporite de conPRIMELE ECOURI

Discutând despre hotăririle 
plenarei

Pe tov. Paul Alexandrescu, di
rectorul tehnic al uzinelor meta
lurgice „Mao Tze-dunu, l-am gă
sit tn biroul său, prins tntr-o dis
cuție aprinsă cu tov. Nicolae 
Mărculescu, șeful contabil, și tov. 
Ion Bălănescu, șeful serviciului de 
planificare.

— Baza producției noastre In 
noul an este utilajul petrolifer — 
spune tov. Alexandrescu. E clar 
deci că și uzina noastră se va 
bucura de o atenție deosebită, 
deoarece iată ce scrie aici tn ra
portul tov. Gh. Gheorghiu-Dej : 
„în industria construcțiilor de 
mașini ne orientăm spre produc
ția de mașini și utilaj destinate 
agriculturii, de utilaj petrolifer, 
minier și mijloace de transport".

— Ceea ce îndeosebi mă bucură 
— spuse tov. Mărculescu, este 
faptul că partidul ține seamă în
totdeauna de propunerile noastre. 
De pildă și noi am cerut ca o 
parte a beneficiilor peste plan ale 
întreprinderilor noastre să ne fie 
lăsate pentru a efectua lucrări 
sociale...

Intrasem deci la timp și, au
zind despre ce e vorba, tovarășii 
mă invitară să iau loc și să-mi 
notez părerea lor tn legătură cu 
Comunicatul asupra Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 27—29 decembrie 
1956. Și printr-o înțelegere taci
tă, tov. Paul Alexandrescu a fost 
lăsat să-mi vorbească, ceilalți doar 
ajutîndu-l din etnd tn clnd cu u- 
nele amănunte.

— Sîntem deosebit de bucuroși 
de cele cuprinse tn Raportul tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej și care au 
fost supuse Plenarei C.C. al 
P.M.R. Ar fi bine să vă spun 
poate mai multe și despre bucu
ria cu care muncitorii uzinei noa
stre au luat cunoștință de ple
nară, ce s-a ocupat și de îmbu
nătățirea sistemului de salarizare, 
bucurie manifestată tn toate adu
nările ce au avut loc în pauza de 
prînz tn secțiile uzinei. Eu însă 
doresc să spun clteva cuvinte 
despre capitolul privind aplicarea 
centralismului democratic. Fap
tul că partidul a ajuns la conclu
zia că fiecare conducere de între
prindere este astăzi capabilă să se 
gospodărească bine este o dova
dă de mare încredere. E adevă
rat că multe pătimim de pe urma 
centralismului excesiv practicat 
plnă acum. Avem o întreagă rețea 
de statistici la care iși pierd vre
mea tehnicieni ce vot ajuta prin 
cunoștințele lor producția fabricii, 
așteptăm mult uneori pină primim 
o - aprobare, chiar dacă lucrarea pe 
care vrem s-o facem e o lucrare 
de interes local, a noastră. Ideile 
cuprinse în raportul prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej ne 
ajută să vedem clar de pe acum 
că aceste greutăți vor fi reme
diate. Apoi, se prevede că cea 
mai ma^e parte din beneficiile 
peste olan pe care le vom obține 
să rămînă la noi aici, să dispu
nem noi de aceste sum'*, pentru 

sum ale populației. Congresul 
al II-lea al partidului a ară
tat că hotărîtoare pentru dez
voltarea agriculturii este 
transformarea ei socialistă pe 
baza liberului consimțămlnl 
al țărănimii muncitoare, pre
cum și înzestrarea agricultu
rii cu mașini moderne, îngră
șăminte, semințe selecționate 
și aplicarea pe scară larga a 
metodelor agrotehnice avan
sate.

Anaiizînd problemele lega
te de sarcina obținerii unul a- 
vînt al producției agricole, 
plenara C.C. al P.M.R. a scos 
în evidență că realizarea a- 
cestei sarcini depinde în mă
sură hotărîtoare de aplicarea 
consecventă a principiului 
cointeresării materiale a țăra
nilor muncitori în creșterea 
producției agricole și în spo- 
rirea cantităților de produse 
agricole puse în vînzare, de 
intensificarea muncii politico- 
organizatorice pentru trecerea 
țărănimii muncitoare cu gos
podărie individuală la marea 
gospodărie agricolă socialistă

De o mare însemnătate este 
hotărîrea plenarei cu privire 
la adoptarea sistemului de 
constituire a fondului central 
de grîu, porumb, secară, floa- 
rea-soarelui, cartofi, lapte pe 
calea achizițiilor și contractă
rilor, desființîndu-se cotele o- 
bligatorii la aceste produse 
Totodată, s-a luat măsura 
măririi prețurilor la cotele de 
carne, care se mai mențin tem
porar.

Hotărîrea plenarei cu pri
vire la înlocuirea sistemului 
de cote obligatorii cu contrac
tări și achiziții va avea o in
fluență pozitivă asupra an
samblului economiei naționa
le. Ea va duce la sporirea 
simțitoare a producției agri
cole, la intensificarea schim
bului între oraș și sat, la 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației și la întărirea con- 
tinuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Așa cum a subliniat plena 
ra, în condițiile noii așezări a 
relațiilor de schimb cu țără
nimea pe baza comerțului, 
crește foarte mult importanța 
sectorului socialist din agri, 
cultură pentru constituirea 
fondului central al statului. 
O importanță deosebită ca
pătă consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective, a cooperativelor de 
producție și întovărășirilor a. 
gricole, lărgirea lor și crearea 

prime sau crearea de condiții op 
time de muncă muncitorilor no
ștri.

Primul lucru pe care-l vom fale 
îndată ce se va pune In aplicare 
această măsură, va fi construirea 
unui mare bloc-cămin al muncito 
rilor necăsătoriți. Avem mulți ti 
neri, locuiesc departe In condițv 
nu tocmai bune și de aceea acea
stă lucrare se impune în primul 
rlnd. Vom construi de asemenea 
o cantină care să corespundă nu-, 
mărului mare de muncitori pe 
care li avem. Conducerea fabri
cii intenționează de asemenea să 
discute cu sfatul popular și deoa
rece tn acest cartier nu există 
nici un cinematograf prin apro
piere sd construim împreună • 
clădire mare , (avem și terenul) 
la parter cinematograful sfatului, 
la etaj clubul nostru, club de care 
avem mare nevoie. Cam acestea 
sînt lucrările principale pe care 
dorim să le facem.

— în ceea ce privește dezvoi

Vestea a f* 
cu mare

în comuna Brănești, reședință 
a raionului cu același nume, sint 
două întovărășiri agricole.

Brăneștenii au primit cu mare 
satisfacție vestea hotărîrilor șe
dinței plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Ieri trebuia să sosească un au
tocamion cu mărfurile cele mai 
recent comandate. Ion Nedelcu, 
președintele cooperativei de con
sum, o aștepta. Ion Viță, un tî- 
năr de vreo 24 de ani, utemist, 
se apropie de președintele coo
perativei.
— Spune-mi, nene Ioane, ai as

cultat comunicatul ?
— Păi cum să nu-l asculte, 

tocmai el ?
Cel care vorbise era Ion Stoian. 

întotdeauna fruntaș în predarea 
cotelor.

— Eu am vîndut și pină acum 
cereale statului — zise Ion Sto
ian.

— Dar eu, nu știi, am avut 
contractat în anul ăsta un porc 
pe care am primit aproape 3.000 
lei — intră în vorbă Gheorghe 
Dumitru. De-acum o să contrac
tez și mai mult. Doar trebuie să 
sprijinim asigurarea fondului 
central a! statului. Asta este și 
in inleresul nostru.

Discuția s-a încins, in fața coo
perativei se adunaseră mulți oa
meni. Intre timp, sosise autoca
mionul așteptat. Cîțiva oameni 
au plecat sa ajute la descărcat. 
Am profitat de faptul acesta șî 
am discutat puțin cu președinție 
cooperativei, comunistul Ion Ne
delcu.

— Am primit cu interes ves
tea desființării sistemului cote-

de noi unități social is t-coope- 
ratiste. Totodată, trebuie des
fășurată o permanentă muncă 
de lămurire în rîndurile țăra
nilor muncitori individuali, 
pentru a-l convinge să pășeas 
că pe calea socialistă.

In îndeplinirea sarcinilor 
puse de plenară, un rol de 
mare însemnătate II capătă 
gospodăriile agricole de stat, 
care trebuie să devină in anii 
următori mari producătoare 
de cereale, să contribuie an de 
an la formarea fondului cen
tral al statului. De asemenea, 
cooperația de consum trebuie 
să-și îndeplinească într-o mă
sură crescîndă rolul de pîr- 
ghie a schimbului dintre oraș j 
și sat.

Așa cum a arătat plenara 
C.C. al P.M.R., în cadrul mă
surilor generale de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii un rol însemnat îl are 
cooperația de producție mește
șugărească care în actuale e 
condiții trebuie să-și sporeas
că contribuția la producerea 
în cantități mai mari și la pre
țuri ieftine a feluritelor pro
duse cerute de populație șl 
să-și extindă activitatea ei de 
deservire a cetățenilor.

Măsurile de mare însemnă
tate adoptate de plenara C.C 
al P.M.R. scot în evidență 
marea forță vitală a regimu
lui de democrație populara, 
capabil să asigure ridicarea 
treptată a nivelului de trai al 
poporului și atragerea maselor 
de milioane la conducerea tre. 
buri’nr statului. Oamenii mun
cii, tineretul muncitor, v d 
in regimul democrat-popular 
cea mai de preț cucerire a lor 
șî sînt hotărîți să nu-și precu
pețească eforturile pentru con
solidarea Iul neîncetată.

Poporul nostru muncitor pă
șește in cel de-al X-lea an al 
Republicii Populare Romlne 
strîns unit în jurul Partidu’ui 
Muncitoresc Rom?n. deplin în
crezător în forțele sale, hot.l- 
rît să obțină noi succese în 
munca sa pașnică pentru con
struirea socialismului.

Partidului clasei muncitoare, 
care ne-a deschis drumul spre 
o viață nouă $i care cu nețăr
murită grijă ne călăuzește 
spre viitorul luminos — ii în
chinăm din nou la acest înce
put de an gindurile noastre 
recunoscătoare și îl asigur?™ 
de hotărîrea noastră de a-l ur
ma cu entuziasm pe drumul 
spre socialism.

„Scînteia tineretului**

tarea uzinei și creșterea produc
tivității muncii, ce preconizați să 
faceți tn anul 1957 2

— Noi am început de acum o 
mare hală de construcții meta
lice. Tn anul 1957 ea va intra tn 
funcțiune. De ,qsemenea se con- 
struiește din fondufile centrali- 
cciîe o nouă hală de montaj' pre
văzută cu utilaj din cel mai mo- 
dern. Lucrările acestea de inve
stiții precum și măsurile tehnico- 
organizatorice pe care le vom lua 
vor asigura creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cosi al produselor noastre. în fe
lul acesta vom crea condițiile ne
cesare aplicării tn viață a sarci
nilor plenarei C.C. al P.M R.. 
care ~ c^ez din Raportul a- 
părut — prevăd printre altele: 
,,Eforturile creatoare ale munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor să ducă la o mai accentuată 
creștere a productivității mun ii 
și la scăderea prețului de cost, 
care vor asigura baza materia'.a 
pentru ridicarea mai departe a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii''.

GH. ANGELESLU

>st primită 
bucurie
lor obligatorii - * declarat el. 
Dar nu numai eu, ați văzut, tot 
satul. Ca președinte al coopera- 
tivei, am rețînut mai ales acea 
parte din raportul tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, în care se 
spune că „organizarea pe baze 
comerciale a schimbului de măr
furi dintre oraș și sat cere 
îmbunătățirea radicală a activi
tății cooperației de consum, pen
tru a realiza o cotitură hotărî
toare în valorificarea produsek-r 
țărănești". îmi dau seama că 
nouă, celor care lucrăm în coo
perația de consum, ne revin sar
cini importante în privința achi
zițiilor și contractărilor, pentru 
asigurarea fondului central de 
produse agricole a statului, ’n 
anul ăsta, de pi’dă, cooperativa 
noastră și-a realizat în bună mă
sură planul. Ne-am străduit, de 
asemenea, să avem întotdeauna 
produsele căutate de țăranii 
muncitori. Am obținut succese 
însemnate în munca noastră. Am 
avut însă și unele lipsuri. Pe 
viitor, va fi necesar ca activita
tea cooperativei noastre să fie 
mult îmbunătățită. în urma șe
dinței plenare a Comitatului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, eu voi depune toa
te eforturile pentru ca sarci
nile puse de partid, să fie așa cum 
se cuvine și pe dep’in îndeplinite.

C. SLAVIC

„Scînteia tineretu11*1 “
Pap. 3-a 31 decembrie 1955



Pentru ce
ridic paharul

Nou

Fericirea; Părintelui nostru dragde a crea roluri veridice
Pentru un actor tînăr fie

care an fiecare stagiune, fie
care rol constituie o nouă 
etapă,pe drumul greu dar plin 
de satisfacție al pregătirii ar
tistice. Privind prin această 
prismă, anul 1956 a fost pen
tru mine un an cu roade bo
gate. Fără îndoială, pentru 
un actor, roadele reprezintă 
rolurile interpretate, dar mai

!

(

ales modul în care a reușit 
să adîncească, să creeze, să 
stăpinească aceste roluri. Am 
interpretat roluri diferite. U- 
ncle au fost de mai multă în
tindere, altele mai mici. Din 
galeria de personaje interpre
tate anul acesta, țin să relev 
cîteva : Jessie, din, piesa „Dis
cipolul diavolului** de B. 
Shaw, al. reginei din comedia 
,,Paharul cu apă“ de Scribe, 
Editha din piesa lui Iokai Mor 
„Fiii omului cu inimă de pia
tră" și, în sfirșit, în prezen
tarea premierei pe țară a 
piesei tînărului dramaturg 
Bella Karolyi — „Mă acuz** 
— mi s-a distribuit șt am ju
cat rolui Floricăi.

Multe discuții a produs 
printre artiștii teatrului no
stru vestea că îrr anul 1957, 
va avea loc concursul pe țara 
al tinerilor actori. Se discută 
mult, se citesc piese, se fac 
planuri. Deocamdată, atît. Dar 
sînt sigură că noi, generația 
tînără a scenei clujene, ne 
vom prezenta la această ma
nifestare a , tinerilor actori 
bine pregătiți. r

Ca orice artist, visez și eu 
să joc anumite roluri. Sper că 
anul ce vine să joc, de pildă, 
rolul Ninei din piesa „Pescă
rușul" de Cehoy, rol pe care 
l-am visat încă de pe vremea 
cînd eram studentă în primul 
an al Institutului de artă dra
matică din Cluj. Am cuno- 
scut-o pe Nina', cinstită, hotă- 
rîtă. cu multă încredere în for
țele proprii. De asemenea, 
dînd frîu liber viselor, tare 
mult aș vrea să joc și rolul 
Melindei din drama „Bank 
Ban“ a lui Katona Io.sef. 
Vreau să spun că doresc 
foarte mult să creez asemenea 
roluri, incit ele să rămînă a- 
dînc întipărite în memoria 
spectatorilor,

Pentru propășirea și atinge
rea celor mai înalte culmi a'e 
artei de actor, pentru propă
șirea teatrelor patriei noastre 
r.dic paharul.

PAULA KRASZNAY 
artistă la Teatrul maghiar 

de Sfat din Cluj

Sînt născut și crescut în Do- 
brogea, cea care altădată era 
„vestită" doar prin sărăcia și 
tristețea vieții celor 
deasupra jafului 
buiau să-nfrunte 
tului văduvit de 
păduri, uscat și 
ars de secetă, 
ca să-și tîrască 
zilele de la un 
an la altul.

E drept că, 
personal, am 
cunoscut mai 
mult din poves
tirile celor mai 
vîrstnici decit 
mine ravagiile 
ce le făcea pa- 
ludismul altăda
tă, afacerile te
nebroase ale di
verșilor „...X 

& comp.** pentru 
era o mină de 
le și cătunele pierdute în ste
pa dobrogeană, cu oameni care-și 
topeau viața în bordeie acoperite 
cu paie, cu bășici în ochiul de fe
reastră.

In schimb, mi-a fost hărăzită 
fericirea de a-mi trăi tinerețea 
într-o vreme care va intra în is
toria truditorilor acestui pățnînt, 
drept vremea prefacerilor din te
melii a vieții oamenilor. Iar fap
tul că oamenii apucă cu hotărire 
pe drumul luminat de înțelepciu
nea poveței partidului, vorbește 
cu prisosință despre setea de via
ță adevărată a acestor oameni, 
despre încrederea în forța și pu
terea lor descătușată/ puternică, 
de neînfrînt — în stare să fă
urească minuni.

...In două din raioanele regiu
nii, cei care smulg rodul pămîn- 
tului și-au unit gospodăriile răz
lețe în mari gospodării colective 
și întovărășiri, schimbînd plugul 
cel vechi — cu tractorul, semăna
tul pe „piele" — cu S-4-riIe, 
secerile știrbe — cu combinele. 
Colectiviștii din Negureni, raio-

care, pe 
moșieresc, tre- 

vitregia pămin-

CU ÎNCREDEREIN NOUL ANnul Adamclisi, cei din Horia-Hîr- 
șovei, din Comana, raionul Ne- 
gru-Vodă, fruntași intre fruntași, 
au de . vorbit azi cu temei des
pre ceea ce înseamnă pentru 
dinșii calea socialismului.

Năvo- 
se profi- 

mîndre. 
crescind ca din 
pămint conturu. 
rile viitoarei fa
brici de super, 
fosfați. La Ovi- 
diu, termocen
trala născută 
prin munca și 
dirzenia tinere
tului. își trimite 
prin cabluri, la 
zeci și sute de 
kilometri, pu
terea și lumina, 
puse în sluj, 

ba fericirii oamenilor. La Med. 
digia, uzina metalurgică de 
utilaj și fabrica de ciment ve
steau mai deunăzi săltarea la 
viață și a acestui tîrg, pomenit 
înainte vreme doar pentru catî- 
rul care tîra sacaua cu apă...

.,.Și nu-i întîmplător iaptul că 
tineretul și-a înscris numele său 
printre pionierii acestor prefa
ceri. Nouă, tineretului, în tot 
ceea ce facem, ne stau drept 
pildă comuniștii, sorbim tăria și 
entuziasmul nostru din povața 
caldă de părinte a partidului 
nostru iubit.

îngăduiți-mi, de aceea, să în
chin primul pahar acum, în prag 
de an nou, pentru r'el căruia îi 
datorăm viata și fericirea noas
tră — Partidul ’.ostru înțelept, 
pentru a ura din toată inima noi 
succese generației tinere care și-a 
închinat tot ce are mai de preț 
viitorului nostru socialist, pentru 
pacea și liniștea căminelor oa
menilor lumea întreagă.

care portul 
aur, sate-

GHEORGHE TRANDAFIR 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M. Constanța

De atunci s-au scurs aproape 
3 luni. Dar parcă totul s-a pe
trecut ieri sau ala tăieri. Aula fa
cultății de științe juridice era pli
nă pînă la refiiz de tineri mun
citori, tehnicieni și ingineri ve- 
niți din toate întreprinderile din 
Capitală. în acest cadru brigada 
noastră, cu emoție și cu bucurie, 
a primit steagul de brigadă frun
tașă pe raion.

Imaginea activității membrilor 
brigăzii noastre, pe tot anul care 
s-a scurs, apare și mai clară dacă 
privim pentru citeva minute și 
ș^atele de salarii. Ion iacob, Pe- 
t.e Negoiță, pînă și mezinul bri
găzii Ion Stancu nu au primit în 
acest an salarii mai mici de o 
mie lei.

O parte dintre tinerii din bri
gadă și-au cumpărat lucruri de 
îmbrăcăminte, aparate de radio 
și alte asemenea obiecte.

In anul acesta dorința noastră, 
aceea de a intra în rîndurile co
muniștilor, s-a transformat in 
realitate. Sînt bucuros că 4 din 
cei 6 membri ai* brigăzii noastre 
se numără printre comuniștii uzi
nei, tovarăși de muncă cu o bo
gată experiență in activitatea de 
zi cu zi.

Tinerelul „1957“ ne va aduce 
alte bucurii, poate cu mult mai în
semnate. Noi de altfel am și făcut

Slntem în prag de an nou. Gîn- 
dul mă poartă acum, în aceste 
clipe, la cele 365 zile scurse.

Socot că anul 1956 a fost deose
bit de bogat în evenimente feri
cite pentru mine Este anul pe 
care nu-l voi uita, poate, nicio
dată. Pentru ce anume? Am îm
plinit 18 ani. Deci, in anul acesta 
am pășit pragul majoratului. 
Apoi tot în anul care își trăiește 
acum ultimele ceasuri, am înche
iat cu bine studiile școlii medii.O VIAȚĂ NOUĂ

De aici înainte pot să spun că 
faptele importante s-au tinut 
lanț. In anul 1956 am îndeplinit 
in gospodăria colectivă 280 zile- 
muncă. Pentru munca mea am 
ridicat de la gospodărie aproape 
3000 kg. cereale, peste 500 kg le-

sfîrșește acum, lasă 
și a familiei mele 
neuitat.
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Reportajulanu|ui 1956
o sumară planificare. Cînd ulti
mele file din calendarul pe noul 

" am fi bucuroși să
pășit cu lucrui în 

Și Pe 
capi 
veni 
măr- 

_ ,. _ ____r_ _ mea.
De mai multă vreme depun eco
nomiile bănești la C.E.C. In anul 
viitor vreau să-mi cumpăr mobilă 
și să mă mut intr-o locuință mai 
încăpătoare. Cine știe, poate fa- 
mi.ia va căpăta un nou membru.

ION BRAN 
responsabil de brigadă 

uzinele „I.C A.R."-București

an vor cădea, 
aflăm că am 
anul... 1967!
Iliescu vrem 
de familie.
vorba despre ____ , -
turisesc și o dorință a

Pe Stancu 
să-i vedem 

Și fiindcă 
familie, vă

(Urmare din pag. l-a)

Numărul gospodăriilor colective 
se rotunjește de la lună la lună... 
Campaniile agricole... Vara, con
cediile, casa de odihnă... Un nou 
an școlar... Și iată, cu mult îna
inte de sfirșitul anului, ne și gin- 
dim la cel viitor... Apoi, intr-o 
zi, comunicatul Direcției centra
le de statistică: planul anual a 
fost îndeplinit in proporție de... 
Aflăm cu bucurie de cele cîteva 
procente „peste” și le raportăm 
la anul trecut, la cincinal, le ve
dem în perspectiva anului viitor. 
Anii aceștia — și raportul lui 
1956 o arată odată mai mult — 
sînt ai unor gospodari, obișnuiți 
— nu ca înainte — să privească 
scurgerea vremii, ci să hotărască 
ci, în felul lor, calendarul, 
rupem doar niște file de t 
dar, ci tăiem conștienți ; 
spre socialism.

Pîine ți „Cloțca cu 
de aur"

Nu 
calen- 
irente

puii

Dar cele mai mari satisfacții 
le-am avut fără îndoială în acti
vitatea sportivă. Am sărbătorit 
nu de mult cei patru ani de cind 
am făcut primii pași în sportul 
alb — adică în scrimă. In acest 
răstimp am cucerit de trei ori 
titlul de campioană republicană 
de juniori. Să revin acum la bă- 
trinul ’56. Este anul în care am

Anul care se 
în viața mea 
întimplări de

In urmă cu un an, pe vremea 
asta, au poposit la noi In casă 
doi flăcăi, amîndoi de o seamă 
cu mine. Pe unul îl cheamă 
Gheorghe Năstase și e secretarul 
organizației U.T.M., pe celălalt 
David Lepădat, fruntaș al gospo
dăriei colective „Elena Pavel** 
din satul nostru. Și ne-am prins 
la vorbă.

— Măi Ilie — au început ei —• 
ai copilărit cu noi, la fel ca noi ai 
slugărit pe unul și pe altul, iar 
spinarea ta, ca și a noastră, nu 
o dată a fost tăbăcită cu harap
nicul de boierul Angelescu și de 
alții. Acum, ce-i drept, ai petecul 
tău de pămint. Ești om la rostul 
tău și nu mai ai de dat nimănui 
socoteală, ca înainte vreme. Dar 
ce folos, dacă nu poți munci pă- 
mîntul astfel incit să-ți rodească 
pe măsura străduințelor ?

Așa că întimplarea cea mai im
portantă pentru mine din anul 
care a trecut — înscrierea în gos
podăria colectivă la 
1956 — s-a înfăptuit 
cestor oameni.

în-participat la cele mai multe 
tîlniri sportive internaționale.

Apoi, fără doar și poate

20 aprilie 
datorită a-

gume, 7000 kg. nutreț, și bani.
Gospodăria colectivă m-a aju

tat să-mi ridic și casă nouă. 
Pentru prirna oară s-au putut ve
dea în bătătura mea doi porci

vorbă cu 
cu aces- 

cale îtn-

mari — unul dintre ei l-am tă
iat de curlnd — păsări și cîte- 
va oi.

Un alt eveniment deosebit în 
viața mea s-a petrecut zilele a- 
cestea, cînd soția mi-a născut o 
fetiță. Acum am două fete. Pe 
cea mai mare o cheamă Alexan
drina, iar celei mai mici i-am dat 
numele mamei, Ioana.

Acum cînd stau de 
soția, măsurăm timpul 
te fapte și punem la
preună ce vrem să facem în anul 
care vine. Și la cite nu ne-am 
gîndit... Ea are grijile ei — încă 
de pe acum cumpănește zestrea 
fetelor — dar și planurile mele 
sânt mari în 1957 țin neapărat 
să intru în rindul fruntașilor re
coltelor bogate din gospodărie. 
Mă pregătesc totodată pentru a 
deveni candidat de partid și apoi 
membru de partid. Dacă anul va 
fi bun — și trebuie să fie bun, 
fiindcă asta stă în putința noas
tră — o să-mi cumpăr mobilă, un 
aparat de radio și o vacă cu 
lapte.

In noaptea Anului Nou, ridic 
paharul pentru viața noastră 
nouă, mereu mai frumoasă.VISUL M EU ILIE STOICA

membru al gospodăriei 
colective „Elena Pavel“ 

din comuna Vasilațl, 
raionul Brănești

Apoi, fără doar și poate că 
trebuie să vorbesc și despre Olim
piada de la Melbourne.

După o luptă epuizantă — chiar 
dramatică, aș putea spune — am 
ocupat locul doi in concursul de 
floretă individual, cucerind meda
lia olimpică de argint, lată cea 
mai de seamă realizare a mea în 
anul 1956.

Iată-mă acum, la sfirșitul enu
merării realizărilor mele din anul 
1956. Fără îndoială că trebuie să 
vorbesc și despre anul cel nou. 
Preocupări, planuri, visuri.,..

Scrima țării noastre și-a cuce
rit galoanele afirmării mondiale. 
Nouă ne revine sarcina 
păstrăm și să le înnoim 
victorii de mare răsunet.

Acum, în încheierea 
rînduri, aș vrea să spun ... 
prag de an nou ridic paharul în 
cinstea gloriei sportive a patriei, 
căreia ii doresc să urce mai sus. 
tot mai sus, pe culmile cele mai 
înalte.

15 februarie. Este cea mai im
portantă dată din raportul anului 
1956. Acest 15 februarie particu
larizează definitiv anul, scoțin- 
du-l cu tărie, memorabil, din și
rul celorlalți. In sala cea mare 
a Kremlinului s-au deschis lu
crările Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Ochii întregii lumi s-au 
ațintit in acea zi spre Moscova. 
Omenirea își privea, ca într-0 
oglindă, cu speranță și încrede
re, viitorul. Neuitate rămin cu
vintele tovarășului Hrușciov: 
„Țara Sovietică se află acum în 
plin avînt. Vorbind la figurat, 
ne-am urcat pe o asemenea cul
me, am atins o asemenea înălți
me, de unde se întrezăresc deja 
vizibil orizonturile largi ale căii 
spre țelul final — societatea co
munistă".

Aici, textul transmis de TASS 
suna, astfel la sfirșitul frazei: 
aplauze prelungite. Insă care text 
ar putea cuprinde ecourile pre
lungite, de-a lungul întregului 
an, in toate colțurile planetei, 
din inimile tuturor oamenilor 
cinstiți ? Congresul însemna, 
pentru unii, cei din țările socia
liste, chezășia a noi trepte tăiate 
spre socialism, pentru alții, din 
țări capitaliste — perspectiva tre- 
cerii apropiate, la muzeu, a plus
valorii și a cătușelor coloniale; 
încrederea în viitor, în omenire. 
Poetul:

stalații de prelucrare a țițeiului 
la rafinăria nouă din Borzești și 
Teleajen — odinioară doar punc
te geografice — înnobilează sîn- 
gele negru al industriei. Încă un 
grup electrogen, al patrulea, la 
Sîngeorgiu de Pădure, s-a ivit 
în constelația de lumini, iar trei 
linii de înaltă tensiune, cu silue
tele lor de berze metalice, coboa
ră văi și dealuri, trecind cu pași 
de uriași peste cîmpii și ape sau 
brăzdind orizontul, oferind rin. 
dunelelor neașteptate locuri de 
popas.... îmbogățind constelația, 
noi ferestre luminate au apărut 
în 1956. Ferestrele celor mai 
mult de 16.000 de apartamente 
construite in cele douăsprezece 
luni.

Toate aceste dar uri, pe care 
oamenii și le-au făcut lor înșiși, 
pentru ei și copiii lor, iar nu pen
tru vilegiaturile lui Malaxa, ca în 
urmă cu ani, au fost îndelung 
pregătite, chibzuite, încă din anii 
primului cincinal. In această per
spectivă, acum la sfirșit de de
cembrie , cînd se împlinesc două
sprezece luni de la al ll-lca Con
gres al Partidului, se verifică în 
milioane de kilowați, tone de ci
ment și petrol, adevărul mare al 
viselor, gîndurilor si faptelor co
muniștilor. Astfel, pe pămînturile 
străjuite de Car păți și Dunăre anul
1956 a stat sub semnul hotărîrilor 
însuflețitoare ale Congresului al 
ll-lea. Sub același fericit augur
1957 vine să preia ștafeta acestor 
hotăririt cu braț tineresc, pentru 
a ivi noi lumini ale superbei con
stelații socialiste.

Ajungem astfel la tolba anului 
viitor...

O lopată ți un cintee
Dar iată, pe una din filele ra- 

Intimpini o 
merită

să le 
cu noi

acestor 
că in

OLGA ORBAN 
clștigătoare a medaliei 
olimpice de argint

De cînd mă țin minte, mi-a 
plăcut să visez, să-mi fac 
planuri de viitor, mai ales in 
uțunul Anului Nou. Și cite 
nu.ți dorești atit in viața de 
școulă cit și in afara ei!

Despre anul 1956 pot spune 
că mi-a adus mai mult decit 
am așteptat.

Am reunit să trec cu succes 
.în clasa a X-a cu rezultate 
foarte bune. Și nu e un lu
cru de mică însemnătate să 
înveți in limba ta maternă, 
fără să plătești nimic și in 
plus să (i se mai dea și bani. 
(Sint bursieră încă dintr-a 
V-a).

Iubitoare a turismului și 
munților, am avut bucuria să 
particip — împreună cu cole
ge de-ule mele și cu tovarășul 
airiginte — la o ascensiune 
interesantă pe muntele Ciu- 
caș și pe Zăgan.

De curind am început repe
tițiile lu piesa „Slugă la doi 
stăpini'* și um avut o surpn. 
ză plăcută: tovarășul profe
sor de literatură germană, 
scriitorul Georg SclierR

care în timpul liber e și „re
gizorul" spectacolelor noas
tre — mi-a încredințat rolul 
principal din piesă, acel al 
Beatricei.

Dar 1956 nu s-a oprit aici 
cu surprizele sale. Și iată că 
in acest an am trăit o primă 
încununare a strădaniilor 
mele de a-mi ridica măiestria 
sportivă la baschet. Am fost 

promovată in 
echipa l-a (se
niori) a Aso
ciației ..Voința*' 
—Orașul Stalin. 

...Vreau 
termin cu 
ces școala 
die și să 
înscriu la 
cultatea de 
dicină. Aceasta 
este poate cea 
mai mare și mai 
veche dorință ce 
am avut-o vreo
dată. De cind

să 
suc- 
m2- 

mă 
Fa- 
me-

mă fucam cu păpușile visam 
să fiu medic, să vindec bolna
vii. Toți copiii din curte și 
chiar cei din vecini veneau să 
le doftoricesc păpușile. Le cer
cetam atent, le făceam injec
ții cu un ac mare de cusut, 
iar ca medicamente le prepa
ram siropuri și hapuri din că
rămidă roșie pisată mărunt, 
din nisip, din flori și altele...

Dragostea pentru această 
profesie a sporit odată cu anii 
și cu tnțelegerea minunatei 
meserii a medicinei. Sora mea 
lucrează la un spital și nu o- 
dată discutăm ore în șir des
pre operații, despre bolnavi, 
despre priceperea și abnegația 
lucrătorilor sanitari.

De aceea consider că cel 
mai minunat lucru ce-mi poa
te aduce anul 1957 este reuși
ta la facultate. Deoarece nu 
cred in „noroc" mă pregătesc 
temeinic pentru examene și 
sper că voi reuși.

Un alt gînd al meu este să 
ajung să joc intr-un meci in
ternațional de baschet. Din 
cite am aflat acum ctteva zile, 
e posibil ca această dorință 
să-mi fie împlinită chiar în
dată după Anul Nou, cind e- 
chipa noastră urmează să 
joace cu o echipă poloneză.

ANUL 1957 — anul confruntării cu viata
Sînt ctteva zile de cînd am dat 

ultimul examen din viața mea 
studențească. La 20 decembrie 
1956 am absolvit anul V al Fa
cultății de mecanică din cadrul 
Institutului de căi ferate ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej" din București. 
Sfirșit de an calendaristic, care 
se identifică — in cazul meu — 
cu sfirșitul unei perioade de stu
dii puse în slujba intereselor po
porului muncitor.

Dacă anul 1956 a încununat 
pentru mine eforturile unui lung 
șir de strădanii, anul 1957 con
stituie începutul unei confruntări 
cu practica vieții.

„Arde o stea între multe stele 
Arde pe ceruri și pe drapele.
Capăt de osie — roșia stea — 
Osia trece prin inima mea".

Prin inima poporului nostru 
trece osia marii prietenii care ne 
leagă de Uniunea Sovietică. Osia 
puternică, de nezdruncinat, pe 
care ziua eliberării noastre, 23 
August, a călit-o pentru totdeau
na. Un eveniment de cea mai 
mare însemnătate a venit să se 
adauge, în cursul acestui an, la 
șirul relațiilor noastre îndătinate 
cu Țara Socialismului. Prietenul 
la nevoie se cunoaște — sună o 
vorbă străveche și înțeleaptă. 
Este tocmai ceea ce o dovedește 
din plin Declarația cu privire la 
tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice. 
Și în raportul anului 1956 se 
află o anume cifră pe care aș 
putea-o numi a prieteniei. Vă mai 
amintiți de griul sovietic din 
1946 care a scos din ghearele 
morții pe copiii moldoveni? Să 
revenim la cifra prieteniei: 
450.000 de tone grîu. Ceea ce. 
tradus in limbajul brutarilor, în
seamnă mult mai mult decît pa
tru sute cincizeci de milioane de 
pîini a un kilogram. Iar acestor 
milioane de pîini li se asociază 
acel splendid, unic giuvaer al 
culturii noastre materiale — Cloș
ca cu puii de aur l Prin inima 
noastră trece osia unei prietenii 
cum n-a mai cunoscut niciodată 
istoria Romîniei...

ADA GROMMES 
elevă în clasa a X-a la 
Școala medie cu limba 

de predare germană 
nr. 2, Orașul Stalin

Peste cîteva luni voi da exame nul pentru obținerea diplomei de 
inginer feroviar. In vederea culegerii datelor necesare temei 
„Transformarea cazanului locomotivei 342.000 din parcul C.F.R.'* 
voi pleca la depoul Petroșani.
Apoi voi redacta lucrarea, 
tizarea pentru unul 
din atelierele sau de
pourile C.F.R. din țară.

De la anul 1957 aș
tept împlinirea visului 
meu, făurit timp de 5 
ani pe băncile facul
tății: acela de a-mi 
pune cunoștințele de 
inginer în slujba in
tereselor poporului 
muncitor.

ION BURGHELEA 
absolvent al Insti

tutului de Căi Ferate 
„Gh. Gheorghiu-Dej'*, 

București

Nu după multă vreme, voi primi repar-

Constelația
Ajungem astfel la tolba anu

lui 1956. Iată-i, acum, darurile 
revărsate pe pămînturile dintre 
Car păți și Dunăre. Inchipuiți-vă 
un brad imens, crescut pe culmile 
Bucegilor, în virful căruia de 
nouă ani a fost înălțată steaua 
roșie a Republicii. Un pom de 
iarnă de proporții uriașe sub 
care, an de an, apar daruri noi, 
siluete de uzine și termocentra
le, ale căror stele roșii, tot mai 
numeroase, vestesc noua conste
lație industrială. Constelație ce 
nu lasă in umbră nici un petec 
al țării, ci cuprinde sub razele ei 
superbe, scoțîndu-le din întune
ricul lor primordial, locurile 
unde altă dată nu se întîmpla ni
mic.

Acum se întimplă. O pipă 
imensă fumegă neîntrerupt la 
Hunedoara; în termeni tehnici 
— furnalul de 700 m.c. Trei in-

Aceeași mîndrie o pot avea șl 
tinerii țărani muncitori din cele 
trei — primele trei! — ratoane 
complect cooperativizate: Negru 
Vodă, Hîrșova și Filimon Sîrbu.

Transcriu în continuare, din 
raportul anului 1956:

Soartachiada de iarnă — 
2.000.000 de participant! Pe os
trovul Maliuc s-a început recol
tarea stufului — vom tipări in 
curind cărți mult mai multe, 
pentru toți „prietenii cărții" t din 
ce în ce mai numeroși. In numele 
scrierii acestor viitoare cărți, 
s-au întrunit în martie tinerii 
scriitori, iar trei luni mai tîrziu, 
în marea sală a Ateneului, cei 
mai buni scriitori ai țării — in 
cadrul primului lor Congres.

Succese de seamă peste hotare: 
Caragiale a fost ovaționat la Pa
ris, în ciuda Cațavencilor pari
zieni, iar tinerele noastre hand
baliste s-au dovedit a fi cele mai 
bune din lume. Tînărul cîntăreț 
Dan Iordăchescu s-a reîntors în 
patrie încărcat de glorie, după ce 
dusese prin citeva capitale ale 
lumii solia cintecelor dintre Car- 
pați și Dunăre; după cum, la 
20.000 de kilometri departe de 
țară, la Melbourne, tinerii noștri 
sportivi au uimit pe spectatorii 
Olimpiadei, care și-au pus de în
dată întrebarea: prin ce minune 
Romînia, o țară mică din Bal-, 
câni, a putut cuceri 
tntreclnd 
sportiv ?

13 medalii,
țări cu înalt prestigiu

Pentru I
Aveam 

capătul 
activitate, 
ția mi-a fost atrasă

portului 1956 ne 
cifră asupra căreia 
stăruim, fiindcă în urmă cu 12 
an; ea ar fi părut multora de 
neînțeles, ori de domeniul celei 
mai deșarte utopii. E vorba de 
bani. Mei precis de 1,8 miliarde 
lei pe care, stăruitor și grijuliu, 
i-a economisit poporul muncitor. 
Suma a rămas în același buzu
nar. Ea a acoperit îmbunătățirea 
salariilor într-o serie de ramuri. 
A sporit salariile mici și a bucu
rat bătrînețea pensionarilor. Din 
aceeași sumă, viitorii cetățeni ai 
patriei au putut să bea mai mult 
lapte. Nici frații lor mai mari, 
studenții, n-au fost uitați, în 
1956 — și asta o dovedesc preve
derile hotărîrii guvernului cu 
privire la burse și indemnizații 
de merit. Rețineți: indemnizații 
de merit. Pe vremuri, intelectuali 
de felul lui Ladima, eroul lui 
Camil Petrescu, aveau mari me
rite însă nici un fel de indemni
zație ! Formula „student sărac", 
pe atunci de o largă circulație — 
și nu pur și simplu student" — 
poate sta ca motto la capitolul 
„grijii** statului burghez față de 
tineretul studios.

Creștem nu numai o generație de 
oameni sănătoși și instruiți. Par
tidul, cel mai bun prieten al ti
neretului, părintele și, deopotri
vă, fratele lui mai mare, crește 
totodată o generație de cetățeni- 
luptători pentru fericirea poporu
lui. O lopată de brigadier nu în
seamnă o simplă unealtă, mi- 
nuită oricum, ci mijlocul prin 
care tînărul, stăpîn pe soarta lui, 
își pregătește viitorul socialist. 
Școală a formării și călirii carac
terelor puternice, al căror ideal 
suprem este înălțarea noii socie
tăți — iată sentimentul pe care 
l-a prilejuit, odată mai mult, or
ganizația tineretului revoluționar, 
cu prilejul celui de al ll-lea Con
gres U.T.M-., desfășurat în vara 
acestui an.

N-a fost tînăr conștient în viața 
căruia această mare adunare a 
tinereții să nu însemne un ade
vărat examen de conștiință, să 
nu aibă largi ecouri legate de 
hotărirea nestrămutată, tinereas
că, de a merita — neprecupețind 
nici un efort — înaltul titlu de 
comunist. Asemenea semnificații 
decurg din avîntul patriotic cu 
care tinerii au apucat iarăși, in 
vara acestui an, drumul plin de 
greutăți dar și de frumusețe, al 
șantierelor naționale. O lopată 
și un cintec. Hei-rup I Tinerii in
tră în viață, pe schelele celui de 
al doilea cincinal. O lopată și un 
cintec. Și azi, răsună valea.

„O mică țară 
din Balcani"

să

Răs-Noian de fapte tinerești, 
foiesc In continuare raportul anu
lui...

Era vorba Înainte de acel 1,8 
miliarde de lei. Tinerii au de ce să 
fie minări; e și opera lor. Vă 
amintiți de chemarea celor de la 
„Progresul" ? „Să realizăm eco
nomii egale cu preful de cost al 
unor importante produse finite /“ 
Un rulou compresor, o șalupă, 
opt tractoare, o pompă triplex, 
10.000 de rulmenfi — angajamen
tul a fost îndeplinit.

iluzia că ajunsesem las 
originalului raport df 

cind, deodată, aten-
2 ' ' i de o altă

filă, proaspătă, purtind data ad
versarii Republicii: 30 Dece
brie. 1936 se păstra, deci. Ip r 

Am parcurs comunicatul asu
pra ședinței plenare a Comitetu
lui Central al Partidului Muncito- 
resc Romîn cu emoția, pe care o 
provoacă asemenea importante 
documente, pentru viața poporului 
nostru, lată acum, la un an de 
la Congresul al ll-lea, cu prile
jul celei de a IX-a aniversări a. 
Republicii, in ajunul Anului Nou, 
perspective clare, luminoase, des
chise ca o fereastră spre 1957. 
Pentru pătrunderea conținutului 
problemelor, pentru înțelegerea a 
ce vor aduce aceste noi măsuri, 
întreprinse de partid în folosul 
celor ce muncesc, să începem 
doar prin a spicui subtitlurile ra
portului prezentat la plenară de 
către tovarășul Gh, Gheorghiu- 
Dej. „Ridicarea nivelului de via
ță ai poporului — sarcină centra
lă", ,.Îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și sporirea ciștigu ui 
muncitorilor", „înlocuirea siste
mului de cote obligatorii prin 
dezvoltarea contractărilor și achi
zițiilor", ,,Spor ir ea producției
agricole. Întărirea și lărgirea 
sectorului socialist al agriculturii". 
Iată în linii mari ansamblul aces
tor măsuri de cea mai mare în
semnătate, care, pe linia Congre
sului al ll-lea, vin să asigure a 
creștere rapidă și considerabilă a 
nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Astfel, 1957 va fi un an în care, 
odată cu dezvoltarea continuă a 
industriei producătoare de mij
loace de producție, eforturile vor 
fi concentrate asupra dezvoltai ii 
agriculturii și producției bunuri
lor de larg consum. Pe această 
linie a ridicării nivelului de trai, 
salariul mediu tarifar va putea 
crește în medie cu 36 la sută, iar 
creșterea netă a clștigului mediu 
față de cel actual va fi de cca. 
15 la sută. Povestesc muncitorii 
în vîrstă despre felul în care în- 
tîmpina poporul, odinioară, anul 
nou. Nu salariul creștea: creștea 
chiria, creștea prețul plinii, creș
teau datoriile... Adică exact ceea 
ce se poate citi acum, în aceste 
zile, in presa apuseană_ Ce gă
sesc la „pomul de iarnă**, bună
oară, muncitorii din întreprinde
rile de automobile engleze ? Foi 
de concediere. Alții, mai „noro
coși**, se vor „bucura" de trece
rea la săptămina de lucru de 3 
zile... firește cu scăderea cores
punzătoare a salariului.

Două modalități de a intra în 
1957.

...Și iată-mă, astfel, ajuns la 
sfirșitul raportului de activitate 
al anului 1956. Cred că în fața 
tuturor acestor fapte și a altora, 
prezentate in cele 365 de pagini 
scrise cu meticulozitate de con
tabil, votul nu poate fi decit unul 
singur, acela pe care poporul se 
pregătește în aceste zile să-l dea 
în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională, Frontului Demo
crației Populare: pentru !

Dar subiectul meu „tare**, de 
pagina întiia? Chiar acesta este: 
raportul anului 1956, din care am 
spicuit citeva file sub forma a- 
cestui succint - Reportaj al anu
lui 1956.

Iar acum, firește, mă aflu în 
căutarea unui subiect pentru 1957.



in cinstea oaspeților chinezi 
la Prezidiul Marii Adunări Naționale

Ne-am cîștigat 
prietenia unui popor 
foarte puternic

— a spus

M. Sadoveanu

Am văzut cu proprii 
noștri ochi marile 
voastre realizări

— a cpu<

Pin Cijen
In cuvintarea acad. Mihail Sa

doveanu, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
s« spune printre altele:

Sîntem astăzi aci Înfrățiți re
prezentanții a două popoare care 
au luptat la fel pentru democra
ție, pentru libertate și pentru 
pace. Sîntem bucuroși că ne-am 
ciștigat prietenia unui popor foar
te puternic în care putem nădăj 
dui sprijin. împreună cu toate ce
lelalte popoare democratice care 
construiesc socialismul vom pu
tea aduce buna înțelegere în lume, 
vom putea izgoni stafia măcelu
lui și a războaielor de pe pămînt.

Noi figurăm pe harta pămîntu- 
lui ca o țară mică. China figu
rează ca un popor răspîndit pe 
spații imense, numărînd sute de 
milioane de locuitori și de luptă
tori. Intîlnirea noastră arată că 
mergem către vremuri în care pu
terea fizică, puterea armelor, pu
terea capitalurilor nu vor mai 
stăpîni pe oamenii muncii; mai 
arată ca pot sta alături egale 
două popoare, unul întins și mare 
și un popor mic cum este al nos
tru, pentru că în viața nouă a lu
mii au rost de această data, nu 
forța brutală, ca in trecut, ci spi
ritualitatea și ' ‘ J "
meni.

Astăzi cînd 
noastră și ați 
știrile pe care .. . 
acum, și anume că ați găsit în 
poporul nostru un popor vrednic, 
inteligent și harnic, ne am bucu
rat că sîntem în stare să stăm 
alături cu popoare mult mai mari 
și mai puternice, cu Uniunea So-- 
vietică, cu marea Chină, în rîvna 
noastră pentru dreptatea între 
popoare și pentru Înlăturarea ur
giilor care au bîntuit atîtea se
cole omenirea.

dragostea de oa-

ați vizitat țara 
putut să ne dați 
le-am auzit chiar

* *
In cuvintarea conducătorului 

delegației chineze, Pin Cljen, se 
spune printre altele:

In timpul vizitei noi am văzut 
cu proprii noștri ochi realizările 
mari obținute de dv. in toate 
domeniile. Am văzut că aveți o 
industrie petroliferă și o uzină 
de tractoare care dispun de o 
înaltă ’ tehnicitate, am căzut de 
asemene^ că viața țăranilor co- 
operativizați este din ce în ce 
mai îmbelșugată, am văzut dez
voltarea activității culturale din 
țara dv.

Dumneavoastră ați acumulat o 
bogată și prețioasă experiență in 
diferite domenii din care noi am 
putut învăța mu'te lucruri folo
sitoare. Aceasta ne bucură foarte 
mult. In cursul vizitei mi am 
văzut cu proprii noștri ochi cum 
tovarășii muncitori, tehnicieni și 
ingineri romini cu mare entu
ziasm și atenție fabrică pentru 
China cazane de aburi pentru

termocentrale, utilai de foraje 
pentru industria petroliferă și 
tractoare pentru țăranii chinezi 
deja organizați, adică ccoperati- 
vizati; tovarășii romîni se stră- 

livreze 
înainte

duiesc întotdeauna să ne 
aceste utilaje și mașini 
de termen.

Dv. ne aprovizionați cu o 
parte din produsele dv. indu
striale și la rîndul nostru noi a- 
provizionăm Romînia cu o parte 
din produsele industriale și agri
cole, produse de către poporul 
chinez.

Aceste relații de colaborare, 
bazate pe drepturi egale, pe co
interesare șl ajutor reciproc, ex
primă viu prietenia adîncă și 
spiritul internaționalist ce leagă 
popoarele chinez și romin.

Aceste relații demonstrează 
tn mod viu că dv. munciți atît 
pentru binele dv. cît și pentru 
noi. De asemenea, poporul chinez 
muncind pentru binele său, mun
cește totodată și pentru dv.

Așa se prezintă relațiile dintre 
țările noastre, așa se prezintă 
de asemenea relațiile dintre toate 
țările socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Tovarăși, să împărtășim îm
preună bucuria măreței unități a 
țărilor socialismului și a întăririi 
puterii lagărului păcii, a demo-

crației și socialismului din lumea 
întreagă, să împărtășim bucuria 
faptului că au fost cucerite poziții 
puternice în lupta pentru pace și 
pentru cauza progresului întregii 
omeniri.

In cursul vizitei sale, făcute în 
maj multe localități ale tării dv., 
delegația Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină 
și delegația Comitetului Popular 
al orașului Pekin, au văzut că 
Romînia se află pe drumul pros
perității și înfloririi, au simțit 
fericirea și bucuria poporului, au
văzut că țara dv. se consolidează 
pe zi ce trece, au văzut poziția 
fermă șl justă pe care statul dv. 
o adoptă în treburile interne și 
internaționale.

Tovarăși șl prieteni, fie ca să se 
întărească și mai mult unitatea 
tuturor țărilor socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică și a tu
turor țărilor iubitoare de pace, 
pe baza egalității și a cointere
sării. Sîntem ferm convinși că 
pacea va învinge neapărat răz
boiul, că democrația populară va 
învinge neapărat monopolurile 
financiare, că socialismul va în
vinge capitalismul în întrecerea 
din toate domeniile, că în cele 
din urmă lumina va învinge 
tuner icul.

în-

t de ambasadorul
R. P. Chineze la București

Recepția oferită

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu- 

l lare Chineze Ke Bo-nian și doam. 
. na au oferit duminică în sa- 
' Ioanele Casei Centrale a Armatei 
. o recepție în onoarea delegației 

Adunării Naționale a Reprezen
tanților Popular] din "treaga 
Chină și delegației Comitetului 
Popular din Pekin, care se află 

‘ In țara noastră.
La recepție au luat parte tova

rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
: Chivu Stoica, acad. Mihail Sado

veanu, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Iosif Chișinevschi, Mi- 

i ron Constantinescu, Constantin 
Pîrvulescu, Ștefan Voitec, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, S. Bughici, 
Vladimir Gheorghiu, M. Mujic, 
A. Bunaciu, Alexa Augustin. Gh. 
Stoica, Th. Iordăchescu, Ghizella 
Vass, O. Berlogea, C. Doncea, 
M. Suder, C. Teodoru, acad. M.

KeLa recepție, ambasadorul M 
Bo-nian, Pîn Cijen, conducătorul 
delegațiilor Adunării Reprezen 
fanților Populari din întreaga 
Chină și a comitetului Popular al 
orașului Pekin, C. Pîrvulescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. și Li Țzi-șen. locțiitor 
al conducătorului delegației Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

PROGRESUL ROMÎNIE1 
n-ar fi fost posibil 
fără ajutorul II. R. S. S

Cuvîntarea rostită de însărcinatul cu afaceri ad-interim 
ai R.P.R. In U.R.S.S. ia postul de televiziune din Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres). — unei vieți mai bune, independente 
Corespondentul Agerpres trans
mite : Cu prilejul zilei proclamă
rii Republicii Populare Romîne 
— 30 decembrie — M. T. Vlad, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., a rostit în seara de 29 
decembrie o cuvîntare la postul 
de televiziune din Moscova.

In perioada puterii populare, a 
spus M T. Vlad, Romînia a ob
ținut succese pe care nu le-a pu
tut obținejn decursul multor zeci 
de ani de regim capitalist. Dez
voltarea economiei și culturii în 
țara noastră a arătat în mod 
grăitor că țelul suprem al poli
ticii Partidului Muncitoresc Ro
min și ai guvernului Republicii 
Populare Romine, este construirea

și cu un nivel ridicat pentru oa
menii muncii.

M. T. Vlad a subliniat că pro
gresul continuu al Rominiei nu 
ar îi fost posibil fără ajutorul 
permanent al Uniunii Sovietice 
prietene.

Reîerindu-se la politica externă 
a Republicii Populare Romîne, 
M. T. Vlad a arătat că prietenia 
și alianța cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste consti
tuie baza de neclintit a Republicii.

In încheierea cuvtntării sale 
M. T. Vlad a urat în numele po
porului romîn, întregului popor 
sovietic frate, un an nou fericit, 
succese în muncă și în lupta no
bilă pentru construirea comunis
mului, pentru apărarea păcii.

încheierea tratativelor 
dintre delegațiile C.C. al U.C.I. 
și C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
PAP transmite: S-au încheiat 
tratativele dintre delegația Comi
tetului Centrai al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și delega
ția Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. 
In comunicatul publicat după 
tratative se spune că au fost 
examinate problemele orivind 
căile de dezvoltare ale socialis
mului. Multă atenție a fost acor
dată problemei rolului partidului 
în conducerea construcției socia
liste.

Cele două părți au declarat, 
se arată în comunicat, că de la 
Marea Revoluție din Octombrie, 
în cei 40 de ani care au trecut, 
ideea socialismului a dobîndit 
mari succese istorice. Dezvoltarea 
continuă a socialismului în ță
rile care-1 construiesc are o în
semnătate vitală pentru victoria 
continuă a mișcării progresiste 
pe scară mondială.

Cele două părți subliniază ma
rea importanță pe care o are 
Congresul al XX-lea al P C.U.S. 
pentru dezvoltarea teoriei și 
practicii socialismului și pentru

Întărirea mișcării muncitorești 
internaționale, precum și pentru 
crearea condițiilor favorabile co
laborării juste între diferitele 
partide comuniste și muncitorești.

Cele două părți au subliniat că 
diferite țări pot avea diferite căi 
spre socialism, îmbogățind prin 
aceasta formele mișcării continue 
a societăților spre socialism.

Ceie două părți, se spune în 
continuare în comunicat, au con
venit că în lupta pentru slăbirea 
încordării î.n relațiile internaționa
le și consolidarea păcii în întrea
ga lume, în lupta pentru apăra
rea intereselor maselor muncitoa. 
re și popoarelor exploatate este 
necesară stabilirea și lărgirea co
laborării cu partidele socialiste și 
mișcările progresiste care doresc 
să colaboreze pe baza egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

Cele două delegații s-au pro
nunțat pentru colaborarea pe vii
tor între P.M.U.P. și U.C.I.

Delegația Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia a părăsit Varșovia ple- 
cînd spre patrie.

întrevedere între secretariatul F.M.T.D. 
și conducerea provizorie a organizațiilor 

tineretului ungar
BUDAPESTA 30 (Agerpres).- 

La 30 decembrie secretariatul 
Federației- Mondiale a Tineretului 
Democrat a publicat în presă un 
comunicat oficial î«i care se spu-ne: 

Zilele acestea a avut loc o între
vedere a secretariatului F.M.T.D. 
cu conducerea provizorie a orga
nizațiilor tineretului ungar, re
cent create: Uniunea revoluționa
ră ungară a tineretului muncito
resc, Uniunea națională a tineri
lor țărani uniți, Organizația uni
ficată a studenților ungari, și a 
celorlalte organizații de tineret.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de prie
tenească. Reprezentanții organi
zațiilor de tineret din Ungaria au 
vorbit secretariatului F.M.T.D. 
despre situația tineretului ungar, 
despre sarcinile, activitatea și 
perspectivele tinerii generații. Ei 
au subliniat că noile organizații 
de tineret se pronunță pentru dez
voltarea socialistă a patriei lor.

Organizațiile ungare de tineret 
au declarat că năzuiesc spre o 
colaborare «trînsă cu F.M.T.D., 
cu toate organizațiile democrate 
internaționale și naționale de ti
neret și studențești, în numele 
menținerii păcii și dezvoltării 
prieteniei, pe baza respectării re
ciproce a vederilor

Secretariatul F.M.T.D. a infor
mat organizațiile de tineret din 
Ungaria, despre activitatea Fede
rației și despre viitoarele măsuri, 
relevînd largul ecou produs de 
apelul F.M.T.D. cu privire la 
ajutorul pentru tineretul ungar, 
care își reface patria. Secretaria
tul F.M.T.D. a declarat că este 
permanent gata să ajute organi
zațiile tineretului ungar.

Organizațiile ungare de tineret 
au exprimat F.M.T.D.-ului recu
noștință pentru solidaritatea ma
nifestată și pentru ajutorul dat.

Vizitele 
oaspeților

Delegațiile Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină și a Comitetului Popular 
21.. ' ' ‘,1 i continuat du ni-
nică vizitele tn Capitală.

Dimineața, oaspeții au vizitat 
Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii", unde au fost îmtîmpi- 
nați de tov. George Radu, direc
torul adjunct al combinatului, 
Ion Marinescu, secretar al co
mitetului de partid, Ovidiu Comă- 
nescu, președintele comitetului de 
întreprindere și numeroși munci
tori și muncitoare.

După amiază, Cijan Bo-țziun, 
Hu Tzî-an, locțiitori ai conducă
torului delegației și alți membri 
ai delegațiilor au vizitat Institu
tul de cercetări agronomice al 
Academiei R.P.R., unde s-au inte
resat de munca de organizare și 
cercetările întreprinse aici.

Un alt grup condus de Li Tzi- 
sen, locțiitor al conducătorului 
delegației a vizitat Institutul de 
endocrinologie și Institutul de 
geriatrie, unde acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, le-a daț explicații 
asupra activității desfășurate în 
aceste două institute științifice.

In aceeași după-amiază un alt 
grup de parlamentari chinezi au 
vizitat Galeria Națională a Mu
zeului de Artă al R.P.R. și Expo
ziția „Tezaurul artistic și istoric 
restituit de U.R.S.S.".

juuti, Va. rcuuuiu, avau. vaiuia și 4 VaUU.
Ralea, A. Mălnășan, T. Rudenco, din Pekin și-au 
A. Vlădoiu, M. Macavei, Gh. Vi- 
drașcu, prof. univ. N. Sălăgeanu, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, con
ducători ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
fruntași în producție, ziariști 
mînl și străini.

Au fost de față șefii unor 
siuni diplomatice acreditați 
București.

ro-

mi
la

UN SUCCES REMARCABIL
Aproape 20.000 de spectatori 

au înfruntat duminică în tribu- 
nele stadionului Republicii un 
frig pătrunzător pentru a asista 
la meciul-retur din cadrul com
petiției internaționale „Cupa 
campionilor europeni" care a o 
pus echipei Dinamo București a- 
preciata formație bulgară ȚDNA- 
Sofia. La sfîrșitul celor 90 de 
minute echipa Dinamo a term,- 
nat învingătoare cu scorul de 
3—2 după ce la pauză ’abela de 
marcaj indica 1—0 In favoarea 
fotbaliștilor bulgari. Deși terenul 
de joc. In mare parte acoperit cu 
zăpadă și înghețat a constituit 
un handicap serios pentru cele 
două echipe, tntîlnirea a pasio
nat de la primul pină la ultimul 
minut și evoluția scorului a ți
nut in permanență încordată a- 
tenția spectatorilor. Dinamoviștii 
bucureșteni au demonstrat o 
mare putere de luptă și dacă nu 
erau excesiv de nervoși în prima 
parte a intîlnirii, puteau obține o 
victorie categorică. Fotbaliștii 
romîni au dominat majoritatea 
timpului, obllgind echina adversă 
să intre în defensivă Ei n-au 
putut insă concretiza numeroa
sele ocazii avute, deoarece au 
„îngrămădit" jocul pe tripletă 
perntițind apărării buigare să se 
regrupeze Iar pe de .altă parte 
cind au avut situații clare de gol, 
au ratat copilărește prin Ene 
(minutul 40 singur de la 3 m. a 
tr^s afară) și Neagu (minutul 62 
de la 6 m a tras pe lingă bară). 
In repriza a doua echipa bucu- 
resteană a jucat cu ma! multă le
gătură și a depășit clar echipa 
bulgară ai cărei jucători iu ex
celat in special la capitolul teh
nică

Primul punct al part’dei a fost 
obținut de echina T-D.N.A. in 
minutul 25 prin mijlocașul dieap- 
ta. Stoianov. Balonul expediat de 
la 20 m. a luat o traectorie cu
rioasă din cauza zăpezii și a in
trat în plasă, depășindu-i pe por
tarul Utu. care nefiind atent, nu 
a putut interveni la timp Dina
mo București a egalat în minu
tul 60 prin Nicusor care a trans

format impecabil o lovitură de 
la 11 m. După numai 3 minute 
echipa bulgară ■ preluat condu
cerea. La o lovitură liberă în 
fața porții dinamoviste mingea a 
ricoșat la lanev care cu un 
șut puternic a trimis-o tn colțul 
drept al porții Iul Uțu. Dinamo
viștii nu s-au descurajat. Ei au 
egalat puțin mai tîrziu (65*) prin 
aripa dreaptă Remus Lazăr și în 
continuare au forțat victoria. In 
minutul 83 Neagu a intrat tn po
sesia balonului primit de ța Suru 
și cu un șut sec a înăcri? tapa- 
rabil făcînd inutilă intervenția 
portarului Naidenov. In conti
nuare jocul a fost extrem de pa
sionat, dar nici una dintre echipe 
nu a mai putut modifica scorul, 
astfel că întîlnirea a luat sffrșit 
cu scorul de 3—2 tn favoarea e- 
chipei Dinamo. Rezultatul obținut 
de Dinamo este valoros dacă ți
nem seama că T-D N-A. este una 
din cele mai bune formații euro
pene care încă nu a cunoscut 
pînă acum înfrtngere tn meciurile 
internaționale disputate în a- 
cest an.

Invingînd pe Dinamo cu 8—1 
tn primul meci disputat la Sofia 
acum două luni echipa T-D-N.A. 
cu un golaveraj superior a ob
ținut ca.ificarea în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni". Echipa bulgară va întîlni 
la 14 februarie la Belgrad echipa 
Steaua Roșie. Returul acestei par 
tide va avea loc la 28 februarie 
la Sofia

In meciul de ieri cele două 
echipe au aliniat următoarele for
mații: Dinamo: Uțu, Popa, I. La
zăr, Fi. Anghel, Călinoiu, Nun- 
weiller, R. Lazăr, Nicușor, Ene, 
Neagu, Suru.

T.D.N.A. : Naidenov, Rakarov, 
Manolov, Eniseinov, Stoianov, 
Kovacev, Milanov, Dimitrov, Pa- 
naiotov, Kolev, lanev. S-au re
marcat in decursul jocului I. La
zăr, R Lazăr, Nicușor, Nun 
weiller de la Dinamoviști.iar de 
la oaspeți Naidenov, Manolov, 
Kolev și Stoianov. A arbitrat cu 
multă competență G. Jiranek 
(Austria).

(Agerpres)

Intri exuberanța festivi ți 
mișcitoarea sincerități, capriciul 
psihologiei umane a făcut să 
existe o strlnsă legătură. Marile 
sărbători nu aduc pentru anumite 
spirite numai alcool și mese co
pioase ci fl sflșietoare clipe de 
sinceritate efemeră.

Pentru diplomații occidentului, 
anul 1956 a fost anul marii ipo
crizii. Dintre toate virtuțile, ipo
crizia a fost cea mai des solici
tată.

Giganticul avlnt al ipocriziei 
occidentale are desigur explicații 
științifice. Lumea a evoluat. Oc
cidentul nu mai poate spune cri
mei — crimă, jafului — jaf, ro
biei — robie, adică, tn limbaj 
valah, să se laude că „ce-i tn 
gușă-i și-n căpușă". Dimpotrivă. 
Una e tntr-o parte, alta e In cea
laltă parte. Pentru stabilirea e- 
chilibrului e nevoie de echiva
lente democratice: trebuie de 
pildă, să numești crima act no
bil, așa cum încerca dl. Eden să 
denumească agresiunea din Egipt. 
In secolul XX occidentul nu mai 
poate face o crimă fără să fină 
simultan o conferință despre li
bertate.

E greu să trăiască tot timpul o 
viață dublă. Sufletul occidental 
năzuiește spre nobila și frumoasa 
joncțiune dintre gușă și căpușă. 
Are această particularitate... 
„Ce-i tn gușă și-n căpușă" e un 
vechi deziderat moral. De etnd e 
lumea, noaptea Anului Nou a fa
cilitat omeneasca fuziune dintre 
gușă și căpușă.

Duplicitatea l-a obosit șt pe 
eroii lui Dostoevski dar pe niște 
păminteni diptomați occidentali.

Poți să minți 365 de zile.
Poți să minți 365 de nopți 
In ani bisecți poți să minți 

366 de zile și de nopți.
Totuși trebuie să mai și te o-

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. — Prezidiul So. 

vletului Suprem al U.R.S.S. l-a 
numit pe Ivan Fedorovici Tevo- 
sian, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Ja
ponia. " 
prem 
berat r. _. 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
tn urma numirii sale ca amba. 
sador al U.R.S.S. în Japonia.

Prezidiul Sovietului Su- 
al U.R.S.S. l-a eli- 

pe I. F. Tevosian din

WASHINGTON. 
Associated Press anunță c 
trivit calculelor biroului de 
censămlnt din S.U.A., populația 
Statelor Unite la aftrșitul anului 
1956 este de 169.000.000 locui
tori.

La 1 ianuarie 1956 populația 
Statelor Unite se ridica la cifra 
de 166.800.000 locuitori

Apostolii „libertății
dihnești, să iași morala să sț 
relaxeze puțin, să spui un adevăr 
insignifiant ca să ai o bază mo
rală pentru cele 365 de zile ale 
anului. După a străveche și sub
tilă legendă, tn noaptea de Anul 
Nou există o clipă onestă. Și nu 
atlt onestă cit lucidă, dar dectt 
nimic e bine și asa. Apostolii „li
bertății" occidentale se privesc 
tn oglindă, își analizează cearcă
nele de la ochi. Legenda mai spu
ne că in acea clipă lucidă apos
tolii au îndelungi monologări.

De la sublim pînă la ridicol, 
nu-i o distanță mare. Un singur 
pas. Dacă ești neatent, dacă faci 
o mișcare necugetată, dacă umbli 
cu capul tn nori, ai și trecut de 
la sublim la reversul dînsutui. 
Teoretic această teoremă psiho
logică a descoperit-o Napoleon, 
Valabilitatea ei practică, tinere
țea fără bătrtnețe a teoremei 
ne-a demonstrat-o dl. Eden, care 
în timpul agresiunii din Egipt a 
făcut un pas și a ajuns de la su
blim la ridicol. Pasul tragi-comic 
a fost făcut tn văzul tntregei o- 
meniri, așa că nimeni nu mai 
poate pune la îndoială virilitatea 
teoremei.

înainte de agresiune dl. Eden 
era sublim. Domnia sa credea că 
toată omenirea o să vadă tn ocu
parea franco-engleză a Canalu
lui de Suez un act de umanitate. 
După agresiune, bilanțul econo
miei engleze nu e sublim. Re
zervele de dolari ale Marii Bri
tanii au scăzut cu 279 milioane. 
Perceptorii americani bat toba Și

FAȚA OGLINZII
amenință Anglia că-i aruncă ca
trafusele tn stradă și o scot la 
licitație dacă nu-și achită datoria. 
Fost sublimul Eden face apel la 
inima perceptorilor să amine da- 
toriile Angliei. Eden nu mai e 
sublim. Un singur pas... și iată.l 
de partea cealaltă.

Clnd l-am zărit noi pe dom
nul Eden în fața oglinzii. își 
cerceta cearcănele _ '
Jamaica nu-i priise. Auzea tobele 
perceptorilor și se înfricoșa.

de sub ochi.

Au-

se cutremura.
Anul Nou l-a prins pe domnul 

Eden implorlnd perceptorii ame
ricani să amine datoriile impe
riului britanic. De la sublim pină 
la ridicol nu e dectt uri singurla ridicol nu e dectt 
pas.

Calea-ntoarsă, de 
pină la sublim, e ceva

America are nevoie de zei. Nu 
pentru ea. Are nevoie de zei pen
tru alții. In clipa de față are 
nevoie de un zeu. pentru lumea

la ridicol, 
mal lungă

arabă. Are nevoie de un zeu care 
să inspire teamă, pristigiu, forță, 
supunere.

Americanii sini ocupați cu 
N uri.Said, dictatorul Irakului. 
Vor să termine dt mai grabnic 
operațiile de zeificare. Americanii 
au exportat tot ce-i trebuie unui 
zeu ca să fie zeu: o leacă de 
misticism, un salut energic, și 
mai ales capacitatea de a nu ieși 
din cuvintul celor care l-au făcut 
zeu. Curioasa noapte a Anului 
Nou l-a surprins pe Nuri.Said tn 
plin proces de zeificare. Mai a- 
vea citeva minute și ultimele 
trăsături umane dispăreau. Ră. 
sărea ca o frumoasă compensa
ție, în locul mollului, Zeul. I se 
ctrpeau ultimele virtuți. / se ten- 
cuiau ultimele străfulgerări de 
geniu. I se lipeau ultimele cuvin
te de spirit. I se ungeau ulti
mele vedenii.

Sub ochii mei a devenit zeu. 
Un zeu adevărat, frumos și 
magnific. La un clinchet de pahar 
totul s-a risipit: a rămas Nuri- 
Said gol-goluț. Miloasa noapte a 
Anului Nou l-a întrebat de ce se 
chinuiește cu zeificarea.

— Nu sînt zeu, sini marionetă, 
dar stau pe post de zeu...

Tot timpul bolborosea buimac:
„Oamenii sînt aproape, 
America-i departe".
Pe cardinalul Mindszenty cu

vioasa noapte a Anului Nou l-a 
surprins căutlndu-și amintirile și 
memoriile. Avea impresia vagă 
ci mai avea oeva amintiri și

nostalgii. Disperai și le căuta 
prin toate ungherele sufletului. 
Nu știa ce făcuse cu memoriile 
sale. Pină la urmi îngerul dom
nului l-a amintit politicos că le-a 
vlndut unei reviste americani 
pentru ctteva zeci de mii de do
lari.

— Carevasăzică nu mai am 
nici amintiri, doamn^..

Le-a vlndut ca să fie vlnzarea 
totală.

Să 
își 
își 
hi 
își

nu fie parțială vlnzarea. 
vtnduse convingerile, 
vtnduse spovedaniile, 
vtnduse prestigiul.

. vtnduse ideile
Dar nu-și vtnduse amintirile și 

vlnzarea nu era totală. Vlnzarea 
era parțială.

Cardinalul Mindszenty șl-a 
vlndut memoriile. Nu mai e ni
mic de vlndut. Cu regret n-o să-l 
putem spune ___ "
nici „vinzare bună".

Vlnzarea e totală !
Tn vesela ț’ ..I.,..:., 

noapte a Anului Nou, undeva In 
Orientul Apropiat un președinte 
de consiliu de Miniștri pltngea.

— Ce fad, Ben Gurion ? — l-n 
întrebat umanitara și bine infor
mata noapte a Anului Nou.
- Pling.
— De ce pltngi, Ben Gurion ?
— Cum să nu pling ? Crima 

mea a fost descoperită. Toată lu
mea știe de ea...

Ben Gurion se retrase pe furiș.
— Liniște... vine gardianul...
In noaptea Anului Nou undeva 

tn Orientul Apropiat un președin
te de Consiliu de miniștri plin- 
gea.

Portuondo. reprezentantul Cubei 
la O.N.U., terminase de mult 
speculațiile despre libertate. La 
domiciliu nu profesează liberta
tea. Frate, frate, dar brtnza-i pe

„la mai mare" si

și onomatopeica

bani, sau In variantă cubaneză, 
libertate, libertate, dar ce facem 
cu Cuba noastră ? Portuondo, 
care In tot timpul anului a pro
slăvit libertatea la O.N.U., ore 
dreptul moral de a se odihni pu
țin. Portuondo vorbea energic 
despre libertate Ca un locotenent 
proaspăt uns cu harul milităriei. 
Cu toate acestea vocea sa nu a- 
coperea strigătele patrioților cu
banezi impușcați de șeful său, 
dictatorul Batista. Portuondo poa
te fi tnsflrșit sincer... In feerica 
noapte a Anului Nou reorezen- 
lanțul Cubei la O.N.U, se întreabă 
cu toată gravitatea unui om po
litic, cu toată duioșia unui apos
tol al libertății ce pedeapsă le-ar 
fi fost mai umană: moartea or. n 
împușcare sau moartea prin svin- 
zurătoare? Au trecut ore întregi, 
s-au ivit zorile și n-a des le gat 
dilema. Cum e mal uman? moar
tea prin împușcare sau moartea 
prin spînzurătoare?

Intransigenta noapte a Anului 
Nou l-a surprins pe dl. Mollet, 
primul ministru al Franței, chi- 
nuindu-se să acopere cu citate 
socialiste crimele contrarevoluțio
narilor maghiari. Dar nu găsea 
citatul potrivit.

„Vreau un citat socialist!" — 
striga disperat dl. Mollet.

Pînă la urmă n-a găsit, citatul 
socialist și a rămas singur lingă 
crima neacoperită. In oglindă dl. 
Mollet se zări așa cum arăta in 
anii adolescenței, frumos și iubi
tor de socialism. De furie prefăcu 
oglinda in țăndări.

O, clipă lucidă I
Apostolii nu spun clipei lucide 

să rămini, să-și oprească zborul, 
ca odinioară Faust clipei fericite.

Clipele lucide s-au spulberat.,. 
Anul are 365 de zile.

TEODOR MAZILII
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Un revelion tare
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Răvașul vostru o să fie 
Cam rece-n astă poezie. 
Precum ne-ați dat și voi 
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Doar.» apă rece cu toptanul.

CONOPIDE și

Pentru cei de diin» 
electrică dm fr terer/nare 
la ii de multe ort orajal 
neluminat. >

An icmmi animi » 
in rtfftCEPEA 

WCojrwt

— Ce caufi tn bibliotecă ? Te așteaptă musafirii să ciocnești 
un pahar cu ei...

— Vin îndată... Numai să găsesc ctteva citate ca să tin un 
toast...

Văztnd vitrina dumneavoastră 
M-am lămurit imediat: 
Am luat creionul și hîrtia 
și lată, v.am... „felicitat".

- . . . 1 Ma-
minunat, carnaval, un

I .‘intru comitetul de intre- 
Py^ere ol/alr/err ne rulment 

CTrn or daycare nu j.e „„ri! 
jii JS assure lemnele de fa 

c/tsb

Primul exemplar însoțit de plan
șe în acuarelă nu va costa decît 
zece milioane de franci.

Delirul pictural costă scump...

sco- 
citi:

mască de

VERTICAL: 1. Pretext pen
tru răvașe. — Nume. 2. In 
seara de revelion , se sfîrșește

VREIJA^r^lCid^»- 
m i\TÂ M A™1
cearta n

(BAR INiriRW U'-' ‘

textul că e critică și autocri
tică și-a asmufit oamenii îm
potriva noastră. Și vreau să spun 
că niște foști colegi de la secția 
textile, căci alt nume nu merită, 
m-au insultat grosolan In noap
tea revelionului la adăpostul 
măștilor.

Oamenii noștri dacă au de spus 
ceva, spun pe fată. In încheiere 
mulțumesc tovarășilor din secția 
coloniale care mi au dovedit tot
deauna dragostea și devotamen
tul

Cuvîntarea lui Dincută a fost 
subliniată cu ropote’ de aplauze 
de către oamenii din sală prin
tre care Giurgea și Mateescu. Ba, 
Giurgea și Mateescu au luat ime
diat cuvîntul și au spus numai 
lucruri bune despre responsabilul 
secției de coloniale și despre 
munca secției în general.

Un murmur trecu deodată prin 
sală. Femeia de servici, Ioana 
Surda—era poreclită așa, fiindcă 
era chiar 6urdă — nu mai luase 
niciodată cuvîntul ia ședințe, dar 
acum începuse să vorbească fără 
să se înscrie la cuvînt:

— Uite ce e tovarășilor, spu
se ea Eu cred că nu-i frumos ca 
niște tovarăși funcționari să ia 
bani de la o femeie bătrînă și să 
nu-i mai dea înapoi. Multi tova
răși de la noi, de la coloniale, 
mi-au spus să le iau țigări și

'ia ptdM rARt Zăpadă 
N-AVPh

clef east intre.

ORIZONTAL: 1. Cronică buc- 
clntă de pus în plăcintă I — 
Obiect indispensabil carieris
tului. 2. In ședințe plicticoase 
vine pe le gene. — Vrea bac
șiș și calcă rar, uneori e... 
3. Ultra-flexibil, ultra-ama- 
bil. - Pronume. 4. Un 
tip „forte". — Poate să fie 
provocat de izbitură sau de... 
critică. 5. Nume de băiat. — 
Habar n-are (2 cuv.). 6. Spai
ma buturugilor. — Nevasta Iul 
Stan Pățitul. 7. Aceea pe care 
de li Irimia încoace multi o 
mal dau încă prin garduri. — 
Ofensivă. 8. „Barometru" in
tim. 9. Material circulant în 
birocrație. — Elena si Enache 
Barbu. ’0 Aci; în limbajul co
piilor. — Depuși la C.E.C. 
fac... — Sub el nu le-a mers 
bine trupelpr franco-engleze. 
11. Cele mal mari vrăimase 
ale lui Marlnică. — Pretext 
satiric. 12. Cînd îti recunoști 
greșeliL. 13. Se ocupă cu stu
diul conformațiilor animale.

La l.F.l.L.-Tr. Severin vi
trina inovatorilor nu conține 
nimic legat de inovații, ci 
doar... o revistă „Clubul", de 
anul trecut, și ctteva broșuri 
îngălbenite de vreme.

Penir» tova^UlgCGț^ioflul 
Duwil™ d,ry, SCq c0£ a JM 
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șl... începe (neart.). — Stnt în 
traista celor care umblă cu 
plugușorul. — Ca zeama de 
varză Sau ca unele mutre 
(sing). 3, Așa-i tot omul de 
revelion — Revelionul zilnic 
al ședlntomanîlor. 4 A Izbuc
nit. — Centrul de gravitate al 
mal multor comune. 5. Mătură 
'de... .— Semne particulare la 
tngîmfatl. — Campioana fot
balistică a anului. 6. Fură de 
„usucă". — Cheia- succesului 
în fata unui vînzător afacerist. 
7. A lua de ici șl de colo. — 
Verbul delapidatorului — Ex
presie nelipsită a Individua
listului (mold.). 8. Nu-l șta
chetă dar se mal sare eîteo- 
dată peste el. — .... Pățitul".
— Noțiune geografică. 9. Cal 
în Dobrocea. — înghite cu lă- 
comle tîmput celor care călă
toresc eu autobusul 32. — 
3,14+1, 18. Poate tl cel ..ne
ascultător" țneărf.). — Acolo 
unde uneori lumina se stinge 
șl la revelion din cauza gre- 
yel de Ia uzina electrică. II. 
Ilustru personaj satiric. — 
Găzduiește revelionul alplnlș- 
tllor.

Dincuță Gheorghe, responsabi
lul secției, de coloniale a coope
rativei ..Gprunul" din centrul ra
ional, auzi, niște bătăi discrete in 
ușa biroului său.

— Intră, intră.
După puțină șovăială pășiră tn 

cameră contabilul secției de co
loniale Giurgea Valerian și ca
sierul aceleiași secții, Mateescu 
Vasile.

— Ei, Giurgea șt Mateescule, 
luați loc, vorba aceea, ca la voi 
acasă, mai spuse plin de voie bu
nă responsabilul. Noii veniți luară 
cu grijă scaune.

— Uitațjrvă băieți de ce vă 
chemai. Vorba aceea, e sftrșitul 
anului, un an de muncă rodnică, 
da, da... și trebuie să facem ceva 
tare.
- Ball
— ...mascat 1 Țțțț, făcu Ma

teescu.
— Da tovarășilor, mascat Bal 

mascat.
— E foarte bine, spuse 

teescu, e L.1___ ’, „____
carnaval. -

— Acum ți se împlinește visul, 
tovarășe Mateescu. Și chestia 
cealaltă. Uite, Giurgea, m-am 
uitat prin situația vînzărilor. E 
formidabilă. Nu-i ceva greșit. ?

— Vai de mine, tovarășe Din
cuță, se poate ? Am lucrat-o cu 
mina mea.

— Atunci cum explici că vtn- 
zarea a crescut cu 75 la sută ?

— Păi cu muncă tovarășe Din
cuță. Faptul că dumneavoastră 
nu mai știți ce e odihna, e puțin 
lucru ? Astea sînt rezultatele.

— Bun. Zici că nu e greșită. 
Atunci am dat lovitura. Le-am 
rupt gura celor de la textile.

Atunci, cu carnavalul ne-am în
țeles. Iar acum, afară că am de 
lucru.

RĂVAȘE 
de

ANUL NOU
Celor ce răspund de felul 

cum funcționează băile comu
nale din Tr. Severin.

tncă nu mi-au plătit. Ba, de cu- 
rînd, am cumpărat măști pentru 
revelion de la. librărie și tot nu 
mi-au plătit. Să nu credeți că 
mint. Uite că am și lista aci.

Se scotoci în buzunar și, 
țînd o bucată de hîrtie,

Tovarășul Giurgea o 
clown, 8 lei.

Tovarășul Mateescu 
de măgar, 8 lei.

Tovarășul Enache o 
maimuță, 8 lei.

Tovarășul Lupașcu o 
iepure, 9 lei.

Tovarășul Rapcea o 
șoarece, 9 lei.

Tovarășul Vasiliu o 
urs, 10 lei.

De data aceasta Dincuță Gheor
ghe a leșinat de-a binelea. Din 
sală se auziră glasuri: Termină 
Ioana I N-are nici o legătură cu 
problemele care le discutăm.

Era o seară de Iarnă plăcută. 
Zăpada reflecta cu milioane de 
fațete lumina felinarelor. Aerul 
era rece și curat.

Ținîndu și soția de braț, Din
cuță Gheorghe intră pe ușa îm
podobită cu ghirlande și felină- 
rașe

Iși puse și el o mască, potrivi 
alta soției.

Au trecut multe ore. Dincuță 
nu mai ținea minte cu cine a dan
sat. adică cu ce măști. Unii invi
tați plecaseră, alții adunați prin 
colțuri stăteau la taifas. Ochind 
o sticlă de vin pe trei sferturi 
plină, responsabilul secției colo
niale a cooperativei „Avintul" se 
îndreptă spre masa respectivă. 
Tocmai își turna al treilea pahar 
cînd atenția îi fu atrasă de o con
versație între doi țipi, unul pur- 
tînd o mască de măgar și celă
lalt una de clown.

— Mare bou și Dincuță ăsta, 
zicea cel cu masca de măgar. 
Habar n are ce se petrece tn ma
gazin. Un bețivan de prima mtnă.

Dincuță ridicase sticla să l-o 
arunce celui cu masca de măgar 
In cap, dar se răzgtndi la timp.

— Da, e un bou, un bou de 
zile mari — răspunse cel cu mas
ca de clown.

După ce mal discutară puțin, 
cel doi se ridicară și părăsiri 
sala.

Dincuță rămăsese ca trSznit. 
N-apucă să ae Întoarcă la locul 
lui că auzi o altă discuție pur
tată între trei inși, unul cu o 
mască de iepure, altul cu una de 
maimuță șl ultimul cil o mască de 
șoarece. ■ ■

Cel cu masca de maimuță zi
cea : — Deșteptul ăsta de respon
sabil nici nu visează ctt de 
proastă e situația vtnzăril. Nu 
știu dac-am îndeplinit optzeci la 
sută din plan. Dar Giurgea a fă
cut o situație cum că am depășit 
cu nu știu cit planul.

„Iepurele" răspunse: — Nici, 
nu-i de mirare. Nu coboară din 
birou zile întregi, nu se sfătu
iește cu nimeni. N ai voie să cri-

Cu un an in urmă, în ajun de 
revelion, Salvador Dali —' des
pre care se spune că este pictor, 
zvon aducător de mulți bani — 
mărturisea: „întreaga mea per
sonalitate se bazează pe delir..." 
Și ca să dovedească că așa stau 
lucrurile. Dali o pornea noaptea 
cu mașina sa Rolls Royce tip 
1950 împărțind ...conopide.

A trecut anul și delirul conti
nuă. Conopidele, pare-se. s-au 
epuizat Dali a găsit în schimb 
un alt obiect de emoție artistică. 
De la conopidă a trecut la „oi. 
Pe acestea nu le mai imparte cu 
dărnicie. O sută de exemplare ale 
rasei ovinelor au avut cinstea să 
se fotografieze cu maestrul deli
rului pictural. Fotografia avea 
semnificația ei: cele 100 de oi 
trebuiau să procure pielea ne
cesară pergamentului cu care 
este ilustrată noua ediție a Iul 
Don Quichotte, prezentată de 
Salvador Dali.

Delirul e delir, dar cînd e 
vorba de bani maestrul Iși revine.

Pagină realizată de : I
MIHAI CARANFIL, NELL, 
COBAR, B. DUMITRESCU,! 
I. ISAIIA Și M. RAMURA. j 

Materiale realizate ne baza | 
scrisorilor trimise de cores-1 
pondentii voluntari: Zamfir! 
Ion (activist U.T.M.), Popo-1 
viei Stelian (strungar). Anton) 
Ilie (activist U.T.M.), Sandu! 
Dumitru (militar). Mihai Dia-j 
conu (făran muncitor), Aris. I 
tică Băghină (funcționar) și! 
Marin Diaconu (țăran mun-) 
citor).
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tici, n-ai voie să-i arăți lipsu
rile. Păi treabă e asta ?

Luă cuvîntul „șoarecele" : — Iși 
cam bate |oc de treabă respon
sabilul ăsta.

La auzul acestor cuvinte Din
cuță era să leșine.'

Toată ziua de Anul Nou. Din
cuță și-o petrecu în pat, cu com
prese ne cap, oftind și -gemînd.

In ziua de 2 ianuarie, la 
orele 5 fix începu ședința 
pentru înmînarea steagului de 
fruntaș în întrecerea între cele 
două secții ale cooperativei. Pri
mul se înscrise la cuvint Dincuță.

— Tovarăși, începu el. Vreau 
să aduc la cunoștință tuturor Și. 
în special, tovarășului Anghel, 
președintele Uniunii Raionale a 
Cooperativelor, că tovarășa Ra
dulescu, responsabila secției de 
textile, care e și secretară de 
U.T.M., a făcut un haos și o anar
hie în magazinul ei și sub pre-
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