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Prptetari din toate țirila, uniți-vi!

*v ■ rl Prin votul lor unanim, deputății Marii Adunări Naționale 
tu exprimat

Deplinul acord al întregului popor 
cu politica partidului și guvernului

— Ședința din dimineața zilei de 19 martie —
Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale

Declarația tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

asupra politicii interne și externe 
a guvernului Republicii Populare Romine
Tovarășe președinte, 
tovarăși deputați 
și deputate,
In numele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romine, de
semnat de Marea Adunare Națională 
în această sesiune de început a unei 
noi legislaturi, exprim profunde mul. 
tumiri pentru încrederea acordată, 
asigurindu-vă. cu întreaga răspundere 
ce ne revine, că vom depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea econo
mica și culturală a tării, pentru apăra
rea păcii Intre popoare, pentru bună 
starea poporului, pentru succesul con
struirii socialismului in patria noastră. 
(Aplauze).

Sarcina centrală a guvernului este 
îndeplinirea programului pe care 
Frontul Democrației Populare l-a pre
zentat la alegeri și care, prin votul de 
la 3 februarie 1957. a întrunit apro
barea a peste 11 milioane de cetățeni 
ai tării. Acest program, elaborat pe 
baza hotărlrilor celui de-al II-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn 
și ale Plenarei din decembrie 1956 a 
C.C. al P.M.R., are ca principal obiec
tiv îmbunătățirea neîncetată a condi
țiilor de viată ale oamenilor muncii.

Guvernul Republicii Populare Ro
mine va continua cu aceeași fermitate 
politica de întărire multilaterală a 
orînduirii democrat-populare și de dez
voltare a democrației socialiste, poli
tica de consolidare a statului de
mocrat-popular, ca instrument al con
strucției socialiste, călăuzindu-se în
totdeauna după linia Partidului Mun
citoresc Romln, după interesele fun
damentale ale poporului muncitor. 
Guvernul Republicii Populare Romine 
va urma cu aceeași consecventă ca și 
ptnă acum politica de dezvoltare și 
întărire a unității și solidarității fră
țești cu țările lagărului socialist, de 
coexistentă pașnică cu toate țările lu
mii. indiferent de orinduirea lor so
cială și de stat

Tovarăși deputați,
întreaga organizare politică și eco

nomică a statului democrat-popular, 
de la preluarea puterii politice^ de 
către clasa muncitoare in alianță cu 
țărănimea muncitoare, a avut și are 
3a baza «a aplicarea principiului cen
tralismului democratic.

V. I. Lenin scria tn noiembrie 1917:
„Noi sîntem pentru centralism și 

pentru „plan", dar pentru un centra
lism și un plan al statului proletar, al 
reglementării proletare a producției 
și repartiției in interesul celor săraci, 
al celor ce muncesc și sînt exploatați, 
împotriva exploatatorilor. Prin expre
sia „de stat" noi stntem de acord să 
înțelegem numai ceea ce sfărimă 
împotrivirea capitaliștilor, ceea ce dă 
întreaga putere majorității poporu
lui...". Aplicarea principiului leninist 
al centralismului democratic la con
dițiile tării noastre constituie te
meiul stimulării și desfășurării ener
giei și inițiativei creatoare a munci
torilor, a țăranilor și a intelectuali
tății.

Regimul democrat-popular, formă a 
idictaturii proletariatului, a atras mase 
din cele mai largi la conducerea ac
tivității gospodărești și eocial-culturale 
din sate și orașe, mase care participă 
nemijlocit la conducerea treburilor 
statului.

Practica conducerii de stat a arătat 
că metodele de aplicare a democratis
mului socialist, formele organizatorice 
și atribuțiile organelor puterii de stat 
muncitorești.țărănești, nu sînt rigide 
și neschimbătoare, că ele depind de 
6tadiul dezvoltării construcției socia
liste, de evoluția forțelor de clasă, de 
creșterea conștiinței socialiste a mase
lor, de pregătirea cadrelor de condu
cere a vieții locale de stat și econo
mice, ca și de alte condiții concrete 
a-le perioadei de trecere de la capita
lism la socialism.

Din primii ani ai Instaurării puterii 
populare tn Romînia. oamenii mum 
cii, sub conducerea partidului clasei 
muncitoare, au îndeplinit în timp foar
te scurt o operă vastă de organizare 
și consolidare a unui stat nou, sta
tul democrat-popular, și de organizare 
și dezvoltare pe baze noi, socialiste, 
a vieții economice și social-culturale 
a tării.

Statul democrat-popular a făurit, 
dintr-o economie capitalistă haotică, 
o economie socialistă care cuprinde 
mii de întreprinderi și unități din cele 
mai diferite ramuri ale economiei na
ționale, strtns unite Intre ele Intr-un 
singur tot, care se dezvoltă planificat, 
pe baza proprietății obștești. Aceasta 
a cerut un mare efort de organizare și 
concentrare a industriei, transporturi
lor. comerțului și altor domenii de ac
tivitate economică.

Concomitent cu această acțiune or
ganizatoare de mari proporții, a fost 
necesar să se ia curshotărtt spre înlă
turarea înapoierii economice a Romî- 
niei; oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, au trecut la înfăptuirea sar
cinii de industrializare a tării, au cre-t 
tn timp scurt noi ramuri industria’» 
și au dezvoltat ramurile industriale 
existente.

Creșterea tn ritm rapid a întregii 
activități economice și social-cultu-

Tovarășli Gheorghe Gheorghiu-DeJ șl Chivu Stoica la tribuna Marii Adunări Na(ionale

rale a fost însoțită de crearea unor 
ministere și altor organe centrale, ne
cesare conducerii și administrării, pe 
ramuri, a acestei complexe activități. 

Crearea noului aparat de stat, reor
ganizarea și dezvoltarea economiei 
naționale nu a fost un proces lipsit 
de greutăți, ci el a avut loc în con
dițiile luptei împotriva forțelor retro
grade care încercau pe toate căile să 
frineze crearea și consolidarea puterii 
populare și a economiei socialiste.

De importantă hotăritoare pentru 
realizările obținute de oamenii mun
cii din țara noastră in anii puterii 
populare, a fost și este studierea și 
aplicarea creatoare a uriașei experi
ențe a Uniunii Sovietice, prima tară 
din lume care a construit cu succes 
societatea socialistă (Aplauze).

■ întreaga această activitate organi- 
zatorică-econoniici. in desfășurarea 
căreia s-au ridicat la conducerea sta
tului și economiei oameni noi, ieșiți 
din rindurile poporului, a avut loc 
într-o perioadă în care cadrele puterii 
populare, lipsite încă de experiență, 
au fost nevoite să învețe în procesul 
muncii de construcție.

In cursul organizării și construcției 
au apărut și unele deficiente; la mi
nistere și instituții centrale s-au con
centrat in măsură din ce în ce mai 
mare sarcini care trebuie să fie re
zolvate de unități inferioare sau de 
organele locale ale puterii de stat, 
dar a căror rezolvare de către or
ganele centrale frînează inițiativa 
unităților de bază, diminuiază răspun
derea și activitatea proprie a sfaturi
lor populare. Fenomenele de excesivă 
centralizare și umflarea aparatului de

Noua lege a sfaturilor populare
In aplicarea politicii partidului de 

lărgire a democratismului socialist în 
viața de stat și economică, guvernul 
va acorda o însemnătate deosebită 
lărgirii drepturilor și atribuțiilor sfa
turilor populare, ridicării -nivelului de 
activitate a sfaturilor populare ca or
gane locale ale puterii de stat.

Sfaturile populare constituie cea 
mai democratică formă de organizare 
a puterii de stat cunoscută în viata 
poporului nostru, forma de organi
zare care asigură participarea nemij
locită a maselor la conducerea tre
burilor obștești și de stat.

In contrast izbitor cu vechile or
gane administrative burghezo-moșie- 
rești, care erau rupte de popor și po
trivnice intereselor acestuia, sfaturile 
populare, organe largi și consecvent 
democratice, au ridicat la conducerea 
directă a treburilor de stat și ob
ștești sute de mii de oameni ai mun
cii. In componenta lor intră in pre
zent peste 135.000 de deputați, dintre 
care 18.500 muncitori, 79.000 (ârani 
muncitori și 14.800 intelectuali. Din 
totalitatea deputatilor, peste 17 000 
sînt aleși din rindurile minorităților 
naționale, iar peste 33.000 sînt femei. 
Sfaturile populare sînt o expresie ne
mijlocită a faptului că in tara noas
tră întreaga putere de stat aparține 
oamenilor muncii.

In cei 8 ani de activitate, sfaturile 
populare au acumulat o bogată ex
periență în conducerea vieții locale, 
dovedindu-se organe capabile să des
fășoare o largă muncă organizatorică 
de masă și să aducă o importantă 
contribuție la întărirea și dezvoltarea 
economiei naționale și culturii socia
liste. Ele au obținut însemnate reali
zări tn domeniul ridicării nivelului 
gospodăresc edilitar, social-cultural al 
orașelor și satelor, au desfășurat o 
intensă activitate pentru întărirea și 
dezvoltarea sectorului socialist în a- 
gricultură și au muncit cu pricepere 
pentru dezvoltarea industriei locale. 

stat generează birocratism și tărăgă
nare în rezolvarea problemelor și 
frinează participarea largă a oameni
lor muncii în conducerea treburilor 
obștești.

Aplicind indicatiunile partidului, 
trebuie să luăm o serie de mă
suri menite să extindă drepturile și 
atribuțiile comitetelor executive' ale 
sfaturilor populare, să lărgească com
petenta și atribuțiile miniștrilor, con
ducătorilor de direcții generale și de 
întreprinderi socialiste, să stimuleze 
participarea și mai activă a maselor 
muncitoare la opera de construire a 
socialismului.

Pentru a asigura aplicarea justă a 
acestor măsuri, vom trece la reorgani
zarea și îmbunătățirea funcționării 
aparatului central în sensul simplifi
cării lui și descongestionări] organelor 
centrale de miiltp hictări: ce vor fi 
trecute in atribuțiile organelor locale.

In cadrul acestor măsuri, vom or
ganiza și îmbunătăți funcționarea 
Consiliului de Miniștri, care în pre
zent este supraîncărcat cu numeroa
se probleme ce trebuie să fie rezol
vate de ministere și direcții generale.

In ultimii ani a crescut experiența 
și capacitatea de conducere a cadre
lor din organele centrale, din între
prinderi și din organele de stat și 
economice locale.

Aceasta ne dă posibilitatea să cu
prindem mai bine munca și să redu
cem numărul ministerelor, grupind u- 
nele ministere cu ramuri de activitate 
direct înrudite. Astfel, de pildă. Mi
nisterul Industriei Grele va concentra 
activitatea ramurilor conduse pină 
acum de Ministerul Metalurgiei și 

producătoare de bunuri de larg con
sum și a serviciilor comunale.

Elementele de excesivă centralizare 
tn viața de stat și economică au mic
șorat răspunderea efectivă și atribu
țiile sfaturilor populare în conducerea 
întregii vieți administrative, economi
ce, culturale și gospodărești, pe scară 
locală.

Secțiile sfaturilor populare, care 
constituie propriul aparat al comite
telor executive ale sfaturilor populare, 
în loc să fie subordonate în întreaga 
lor activitate comitetului executiv pe 
lingă care funcționează, erau de fapt 
în mare măsură subordonate minis
terului de specialitate. Aceasta dimi
nua răspunderea și autoritatea comite, 
tului executiv față de propriile sale 
organe, față de aplicarea propriilor 
sale hotărîri și dispoziții.

In ultimul timp s-au luat mă
suri importante pentru lărgirea 
competentei și atribuțiilor comite, 
telor executive ale sfaturilor popu
lare, atît în domeniul economic cît și 
social-cultural.

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

Industria locală este imul din mij
loacele puternice puse la dispoziția 
sfaturilor populare pentru ridicarea la 
un nivel mai înalt a activității lor 
economice și gospodărești. întreprin
derile locale pot și trebuie să folo
sească in mult mai mare măsură va
riatele resurse locale, a căror prelu
crare dă o diversitate de produse, 
de la materiale de construcții pină la 
obiecte de îmbrăcăminte și articole 
alimentare. Valorificarea lor gospodă
rească. strădania de a găsi mereu 
noi surse locale de materii prime, vor 
crea sfaturilor populare mijloace fi
nanciare proprii pentru dezvoltarea 
lucrărilor edilitare și a activității so
cial-culturale și vor contribui la Îm

Construcțiilor de Mașini și de Mi
nisterul Energiei Electrice și Indus
triei Electrotehnice ; Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor va în
globa Ministerul Căilor Ferate,Minis
terul Transporturilor Navale, Aeriene 
și Rutiere, Ministerul Telecomunicații
lor și Poștelor; Ministerul Agricul
turii și S4viculturi:*va concentra ac
tivitatea ramurilor conduse pină a- 
cum de Ministerul Agriculturii, Mi
nisterul Silviculturii și de Ministe
rul Gospodăriilor Agricole de Stat. 
In cadrul ministerelor vor funcționa 
departamente pe ramuri de activitate, 
conduse de adjuncți ai miniștrilor și 
secretari generali, desfiintîndu-se ac
tualele funcții de locțiitori de miniștri 
ca necorespunzâtoare, iar în cadrul 
departamentelor vor funcționa direcții 
generale care vor conduce unitățile 
tutelate de departament.

Reorganizarea Consiliului de Mi
niștri, pe baza orientării trasate in co 
municatul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. lărgește competența ministe
relor și dă posibilitate miniștrilor să 
elaboreze, in mod operativ și de sine 
stătător, măsuri unitare care privesc 
activitatea unui grup întreg de sec
toare înrudite, asigurtnd unitatea de 
concepție și folosirea optimă a mij
loacelor de realizare. Lărgirea compe
tenței miniștrilor va îmbunătăți 
activitatea Consiliului de Miniș
tri, care va putea astfel să se con
centreze în măsură mult mai mare 
spre principalele probleme ale politicii 
de stat. Odată cu aceasta, măsurile 
preconizate trebuie să ducă la imbu- 
nătătirea muncii și simplificarea a- 
paratului de stat și la reducerea 
cheltuielilor administrative ale statului.

bunătățirea continuă a aprovizionării 
populației cu mărfuri de larg consum.

Pină in prezent, peste 4.(X>0 de în
treprinderi au trecut in snbordinea 
sfaturilor populare, iar acțiunea este 
în continuare.

Din producția acestor întreprinderi 
numai un număr foarte restrins de 
produse vor fi repartizate în mod cen
tralizat, cu stabilirea prin plan a can
tităților ce vor fi livrate. Repartizarea 
tuturor celorlalte produse, precum 
și a surplusului peste cantita
tea ce trebuie livrată fondului cen
tral, va fi făcută de sfatul popular, 
prin plan local, pentru a îmbunătăți 
aprovizionarea și deservirea populației 
locale și a lărgi baza materială pen
tru investiții proprii

De asemenea, s-au luat măsuri pri
vitoare la descentralizarea întreprin
derilor comunale de servicii, existente 
în prezent la regiuni (apă, canal, sa
lubritate) și organizarea acestora di
rect la orașele care trebuie deservite, 
trecerea in subordonarea sfaturilor 
populare a unor întreprinderi alimen
tare a căror producție are caracter 
local, precum și trecerea piețelor și 
oboarelor in administrarea orașelor și 
comunelor pe teritoriul cărora acestea 
se găsesc.

Pină jn prezent beneficiile între
prinderilor comunale, fiind vărsate in 
întregime la bugetul regional, unită
țile respective nu erau în suficientă 
măsură cointeresate în îmbunătățirea 
și dezvoltarea activității lor, precum 
și în realizarea de beneficii sporite.

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

Din beneficiile întreprinderilor co
munale. 25% se varsă pentru fondul 
regional de dezvoltare a Întreprinde
rilor și serviciilor comunale și 75% ră-

(Continuare tn pag. 2-a)

Marți dimineața au continuat lucră
rile sesiunii Marii Adunări Naționale.

Ședința de dimineață a fost prezi
dată de tov. Constantin Pirvulescu, 
președintele Marii Adunări Naționale.

După ce deputatul Gh. ionescu, se
cretar al Marii Adunări Naționale, a 
dat citire procesului verbal sumar al 
ședinței din ziua precedentă, care a 
fost aprobat de deputați. s-a intrat 
in ordinea de zi a sesiunii.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat cuvtnlul tovarășului Gheor

Prezidiul Marii Adunări Naționale
Marea Adunare Națională a ales în Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne pe deputății:
Dr. Petru Groza, (circumscripția electorală Atelierele C.F.R. „16 Februarie"-Cluj), 

președinte; >
Acad. Mihail Sadoveano, (circumscripția electorală Pașcani, regiunea Iași), vicepre

ședinte ;
Anton Moisescu, (circumscripția electorală Corod, regiunea Galați), vicepreședinte j 
Avram Bunaciu, (circumscripția electorală Ineu, regiunea Oradea), secretar. 
Membri :
Dumitru Balalia, (circumscripția electorală Văleni, regiunea Ploești).
Mihail Bujor (circumscripția electorală Cimpina, regiunea Ploești).
Ludovic Csupor, (circumscripția electorală GheorghienL regiunea Autonomă Maghiară). 
Acad. prof. Petre Consta ntinescu-Iași (circumscripția electorală Bîrlad, regiunea Iași). 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (circumscripția electorală Gri vița Roșie, oraș București). 
Filip Geltz (circumscripția electorală Sibiu-Gară, regiunea Stalin).
Acad. prof. N. Gh. Lupu (circumscripția electorală Botoșani, regiunea Suceava). 
Istvan Nagy (circumscripția electorală Fabrica de țigarete, regiunea Cluj).
C. Paraschlvescu-Bălăceanu (circumscripția electorală R îmnicu Sărat, regiunea Ploești). 
Irimia Pardău (circumscripția electorală Solea, reqiunea Suceava).
Acad. Mihail Ralea (circumscripția electorală Huși, regiunea Iași).
Acad. Raluca Ripan (circumscripția electorală Beclean. regiunea Cluj).
Gheorghe Stoica (circumscripția electorală Giurgiu, regiunea București).
Maria Zidaru (circumscripția electorală Halmeu, regiunea Baia Mare).
Romulus Zăroni (circumscripția electorală Ilia, regiunea Hunedoara).

Membrii Prezidiului nou ales își 
ocupă locurile In loja Prezidiului.

S-a trecut apoi la punctul al doilea 
al ordinei de zi : modificarea și abro
garea unor articole din Constituția 
R.P R.

Tovarășul Emil Bodnăraș a prezen. 
tat expunerea cu privire la proiectul 
de lege pentru modificarea art. 43, 
47 lit.-f și 56, precum și pentru abro
garea art. 50, 59, 62 din Constituția 
R.P.R.

A fost prezentat apoi raportul co
misiei juridice asupra proiectului de 
lege mai sus arătat, raportor deputa
tul Traian lonaș.-u, care a recomandat 
deputatilor Marii Adunări Naționale 
să aprobe proiectul de lege cu mo
dificările propuse dP comisia juridică.

S a trecut apoi la citirea și votarea 
pe articole a pioiectului de lege, după 
care Marea Adunare Națională a vo
tat prin vot secret proiectul tn în
tregime.

După o scurtă pauză tovarășul Con- 
statin Pirvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, a anunțat rezulta, 
tul votului. Legea cu privire la modi
ficarea și abrogarea unor articole din 
Constituția R.P.R. a fost adoptată cu 
419 voturi pentru și 2 contra.

S-a trecut apoi la discutarea punc
tului 3 de pe ordinea de zi a sesiu
nii : legea cu privire la stabilirea nu. 
mărului de ministere, precum și de
numirea lor.

Tovarășul Ștefan Voitec a prezentat 
expunerea cu privire la stabilirea nu- 
mărului de ministere, precum și de- 
numirea lor

In numele comisiei juridice deputa

Guvernul Republicii Populare Romîne
Președintele Consiliului de Miniștri: Chivu Stoica.
Vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri: General de armată Emil Bodnlraș; Alexan
dru Moghioroș ; Petre Borilă ; Miron Constantinescu ; Ștefan Voitec ; Al. Bîrlădeanu. 
Ministrul Afacerilor Externe : Grigore Preoteasa.
Ministrul Afacerilor Interne : general colonel Alexandru Drăghici.
Ministrul Agriculturii și Silviculturii : Ion Cozma.
Ministrul Comerțului: Marcel Popescu.
Ministrul Construcțiilor și Materialelor de Construcție : Gheorghe Hossu.
Ministrul Finanțelor : Aurel Vijoli.
Ministrul Forțelor Armate : general colonel Leontin Sălăjan.
Ministrul Industriei Bunurilor de Consum : Ștefan Voitec.
Ministrul Industriei Grele : Gherasim Popa.
Ministrul Industriei Petrolului și Chimiei: Mihail Fio rescu.
Ministrul Invățămîntului și Culturii: Miron Constantinescu.
Ministrul Justiției : Gheorghe Diaconescu.
Ministrul Minelor : loan Mineu.
Ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale : Voinea Marinescu.
Ministrul Transporturilor și Telecomunicațiilor: general de armată Emil Bodnăraș. 
Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administrației de Stat: Petre 
Costache.
Președintele Comitetului de Stat al Planificării: Gh. Gaston Marin.
Președintele Comisiei Controlului de Stat: Dumitru Coliu.

— Ședința de după amiază —
Ședință din după-amiaza zilei de 

marți a fost consacrată Declarației 
asupra politicii interne și externe a 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne.

Ședința s-a deschis la ora 18 suh 
președinția tovarășului Constantin 
Pirvulescu, președintele Marii Adu
nări Naționale.

In loja din dreapta incintei au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica. Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă. Nicolae Ceaușescu. losi! 
Chișinevschi,' Miron Constantinescu. 
general colonel Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, general colonel Leon

ghe Apostol, care din însărcinarea 
C.C. al P.M.R. și în urma consultării 
cu un număr de 43 deputati din toate 
regiunile țării, a prezentat propuneri
le cu privire ia componenta Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Gheorghe Apostol a pro
pus ca președinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Nafionale pe tovarășul dr. 
Petru Groza. Propunerea a fost pri
mită cu îndelungi aplauze. Deputății, 
in picioare, au făcut o caldă manifes
tație tovarășului dr. Petru Groza.

tul Traian ionașcu a recomandat Ma
rii Adunări Naționale să voteze 
proiectul de lege pentru stabilirea nu
mărului de ministere și denumirea lor 
cu unele modificări propuse de comi
sie.

A urmat citirea și votarea pe arti
cole a proiectului de lege. Deputății 
Marii Adunări Naționale au votat apoi 
prin vot secre. proiectul1 de lege.

Legea a fost adoptată de Marea 
Adunare Națională cu 418 voturi pen
tru și 2 contra.

Ministerele R.P R. sînt urmă
toarele : Ministerul Afacerilor Ex
terne : Ministerul Afacerilor Inter
ne; Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii ; Ministerul Comerțului; Ministe
rul Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție; Ministerul Finanțelor; 
Ministerul Forțelor Armate; Ministe
rul Industriei Bunurilor de Consum; 
Ministerul Industriei grele; Ministe
rul industriei Petrolului și Chimiei; 
Ministerul Invătămlntului și Culturii; 
Ministerul Justiției; Ministerul Mine- 
lor; Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale; Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

Din Consiliul de Miniștri face parte 
de asemenea ministrul pentru proble 
mele organelor locale ale administra
ției de stat precum și președintele 
Comitetului de Stat al Planificării și 
președintele Comisiei Controlului de 
Stat

Trecîndu.se la următorul punct 
al ordinei de zi. tovarășul Con
stantin Pirvulescu. președintele Ma
rii Adunări Naționale a dat ci
tire scrisorii primite din partea 
președintelui Consiliului de Mi

tin Sălăjan, Ștefan Voitec. Alexandru 
Bîrlădeanu, Vladimir Gheorghiu. Fa- 
zekaș Janoș.

In loja din stingă Incintei au luat 
loc membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

In tribune se aflau demnitari de 
stat, conducători ai organizațiilor de 
masă, ziariști romtni și străini și nu
meroși oameni ai muncii invitați să 
asiste la lucrările sesiunii.

In tribuna rezervată corpului diplo
matic au luat loc șefii unor misiuni 
diplomatice acreditat! în tara noastră 
și alți membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, luind cu- 
vin tul a prezentat Declarația asupra

Propunerea ca tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să facă parte din Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P R. a fost primită cu o deosebită 
însuflețire. Deputății, in picioare, și au 
exprimat prin puternice și îndelungate 
aplauze dragostea fată de partid și 
de Comitetul său Central.

Propunerile făcute au fost supuse 
votului secret al Marii Adunări Na
ționale.

După pauză tovarășul Constantin 
Pirvulescu a anunțat rezultatul votu
lui.

niștri, Chivu Stoica, prin care, pentru 
a da posibilitate Marii Adunări Na. 
ționale să și exercite dreptul constitu
țional. de formare a guvernului, Con
siliul de Miniștri Iși depune mandatul 
primit din partea celei de a doua le
gislaturi a Marii Adunări Naționale. 
Marea Adunare Națională a aprobat 
depunerea mandatului.
' Primit cu Îndelungi aplauze a luat 

apoi cuvtntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej care, din împuternici, 
reg GC. al P M R. șl In urma consul
tării unui număr de 51 de deputati 
din toate regiunile tării, a propus ca 
tovarășul Chivu Stoica să fie însăr
cinat cu formarea noului guvern.

Propunerea tăcută a fost supusă 
votului secret cu buletine de vnt. 
Marea Adunare Națională a votat in 
unanimitate desemnarea tovarășului 
Chivu Stoica ca președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu. 
lare Romine. Deputati! au făcut o căl
duroasă manifestare tovarășului Chivu 
Stoica.

Primit cu vii aplauze, tovarășul 
Chivu Stoica a mulțumit pentru ma. 
rea încredere ce i s-a acordat, asî. 
gurind Marea Adunare Națională că 
va munci cu tot devotamentul pentru 
a duce la îndeplinire sarcinile ce stau 
in fata guvernului.

Tovarășul Chivu Stoica a supus spre 
aprobarea Marii Adunării Naționale 
lista guvernului Republicii Populare 
Romîne.

Prin vot secret, Marea Adunare Na. 
țională a aprobat In unanimitate lista 
guvernului t 

politicii interne și externe a guvernu
lui Republicii Populare Romîne

Expunerea președintelui Consiliului 
de Miniștri a fost ascultată cu deo
sebit interes și subliniată in repetate 
rinduri prin puternice aplauze.

Posturile noastre de radio și stația 
de televiziune au făcut retransmisia 
directă a desfășurării lucrărilor șe
dinței.

Ședința a luat sfirșit la ora 20.30.
Lucrările sesiunii continuă asiăzi 

20 martie avtnd la ordinea de zi 
discuții cu privire la Declarația asu
pra politicii interne și externe a gu
vernului Republicii Populare Romîne, 
precum ți Proiectul de lege a Bugetu
lui de Stat al R.P.R. pe anul 1957, j

Trec%25c3%25aendu.se
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mtn» pentru gospodăria comunală 
orașului respectiv.

D................ ....'
beneficiile realizate de întreprinderile 

j dezvolta-

mtn» pentru gospodări» comunală a 
orașului respectiv.

De asemenea Se prevede ca o cotă din 
beneficiile realizate de întrt.r 
comerciale să rămînâ pentru doavol™ 
rea rețelei comerciale locale.

Beneficiile realizate de unele între
prinderi rămtn la dispoziția acestora 
pentru reparații și complectarea de in
ventar. iar cele realizate de întreprin
derile de locuințe și localuri se vor fo
losi pentru repararea clădirilor aflate 
tn administrarea întreprinderii respec
tive.

S-a lărgit mai mult competenta sfa
turilor populare de toate categoriile, 
dindu-ll-se împuternicirea de a face vi- 
rări de credite prin decizia comitetului 
executiv al sfatului popular respectiv, 
fără să fie nevoie de aprobarea organe
lor centrale.

Se lărgesc atribuțiile sfaturilor popu
lare privind dezvoltarea învățămintului 
și activității culturale; ele vor asigura 
îndeplinirea planului de Școlarizare, 
organizarea muncii de culturalizare a 
maselor, buna funcționare și dezvoltare 
a învățămintului preșcolar, elementar 
și mediu și a instituțiilor cultural-edu
cative, precum și dezvoltarea culturii 
fizice și a sportului de masă.

Instituțiile culturale locale, teatre, 
cinematografe, muzee, biblioteci, etc., 
au fost de asemenea trecute sub în
drumarea și gospodărirea sfaturilor 
populare.

Sporesc drepturile și obligațiile sfa
turilor populare cu privire la apărarea 
sănătății publice, organizarea de insti
tuții sanitare, de ocrotire a mamei și 
a copilului și de asisterltâ socială, sta
bilirea și plata pensiilor și aJUtdtulUl 
familial de stat. Veniturile din taxele 
de spitalizare și Veniturile școlare ră
mtn în întregime la dispoziția unită
ților care le încasează.

Prin legea de Organizate și funcțio
nare a sfaturilor, supusă dezbaterii dv. 
tn actuala sesiune a Marii Adunări Na
ționale, se consfințește principiul că 
sfaturile populare conduc, tn unitățile 
administrativ teritoriale in care sînt 
alese. întreaga activitate locală pe tă- 
rtm economic, gospodăresc, social-cul
tural și administrativ, tn conformitate 
cu legile tării. Odată cu aceasta, se 
dezvoltă condițiile materiale și finan
ciare pentru ca sfaturile populare să 
rezolve cu deplină competentă proble
mele vieții economice și sociâl-culfu- 
rale locale.

O nouă reglementare a organizării 
și funcționării organelor locale ale pu
terii de Stat a devenit necesară Ca ur
mare a dezvoltării muncii acestora, a 
experienței pe care au acumuiat-o, a 
lărgirii competentei lor.

Proiectul de lege pe care guvernul 
fi supune aprobării Marii Adunări Na

Politica economică a guvernului are 
ca scop înfăptuirea obiectivului princi
pal trasat de Congresul al jl-lea ai 
partidului : dezvoltarea economiei na
ționale in vederea ridicării nivelului 
de trai material și cultural al poporu
lui muncitor

Chezășia progresului neîncetat al 
economiei noastre pe drumul socialii- 
Mulul este industrializarea socialistă 
a țării, pe baza dezvoltării tn primul 
rînd a sectorului determinant al indus, 
triei și economiei naționale — indus- 
trla grea.

Oamenii muticii — în frunte cu cla
sa muncitoare — au objinut succes» 
de seamă în toate ramurile economiei 
naționale. Drept urmare an de an s-a 
realizat o Sporire a venitului național. 
Aproape trei sferturi din venitul na
țional se creează tn sectorul socialist 
al economiei. Industria noastră socia
listă este Izvorul principal al acumu. 
larilor necesare reproducției socialiste 
lărgite, dezvoltării economiei și cul
turii.

Se prevede ca în 1957 venitul națio
nal să crească cu circa 10% — îrt Spe
cial pe baza sporirii productivității 
muneii în Industrie și tn agricultură, 
în ce privește repartiția venitului na
tional. planul de stat pe 195? prevede 
măsuri ce duc |a o creștere importantă 
a fondului de Consum, a iărili pon
dere va atinge aproximativ 85% din 
venitul național repartizat.

Creșterea productivității muncii este 
condiția hotăritbare pentru mărirea 
producției și reducerea prețului de 
cost al produselor, determinînd crește
rea acumulărilor bănești ale întreprin
derilor și mărirea rentabilității lor

Reducerea permanentă a prețului 
de cost al producției și a cheltuielilor 
de circulație, paralel cu practicarea 
celui mai strict regim de economii in 
toate ramurile economiei naționale tre
buie să asigure sporirea însemnată a 
acumulărilor necesare investițiilor în 
industrie, agricultură, transporturi, 
precum și în sectorul social-cultural. 
Aceste sarcini trebuie să stea în cen
trul atenției conducerilor din ministere 
și întreprinderi și la îndeplinirea lor 
trebuie mobilizate în mod efectiv 
masele oamenilor muncii. Reducerea 
In 1957, cu un singur procent, a prețu
lui de cost in Industrie, construcții și 
transporturi echivalează cu peste 500 
milioane lei economii.

Conducerile ministerelor și între
prinderilor trebuie să asigure folosirea 
cu maximum de eficacitate a fonduri
lor materiale (materii prime, materia
le auxiliare, combustibil) și a forței 
de muncă prin reducerea consumului 
de materiale pe unitatea de produ», 
folosirea rațională a utilajului, intro
ducerea tehnicii noi și tehnologiei »- 
Vansate și înlăturarea cheltuirii exce
sive de timp de muncă ; folosirea ra
țională tn producție a cadrelor de In
gineri șl tehnicieni, micșorarea chel
tuielilor de transport și manipulare, 
înlăturare» rebuturilor șl a celorlalte 
cheltuieli neproductive, reducerea 
cheltuielilor de regie șf administrative.

Pentru anul 1957 se prevede o creș
tere Importantă a fondului de con
sum. Astfel. îmbunătățirea proporției 
dintre fondul de acumulare și fondul 
de consum al populației se concreti
zează prin creșterea eu aproape 5 mi
liarde lei a sumelor des’inate tmbună- 
ățirii sistemului de salarizare, sporu- 
ul de pensii, indemnizațiilor de stat 

ționale reglementează intr-un singur 
act normativ Organizarea și func(iona- r*iinfaddinlpriW’eie prțjbltm. c« șe 

va rezolva este aCeeă privitoare la ac
tivitatea sfaturilor populare tn sesiuni, 
lărgind sfera de preocupări a acestora 
și asigurind un control efiiac» asupra 
muncii organelor lor executive și de 
dispoziție, precum și a întreprinderilor 
și a instituțiilor subordonate.

Legea reglementează și precizează 
de asemenea principiul subordonării pe 
diferite trepte între organele locale și 
organele centrale ale puterii, precum și 
principiul răspunderii și subordonării 
organelor executive și de dispoziție 
atit față de organele locale ale puterii, 
cit și tată de organele de execuție și 
dispoziție ierarhic superioare, respec
tiv Consiliul de Miniștri.

Se subliniază caracterul sfaturilot 
populare ca organe prin care masele 
participă direct la conducerea treburi
lor de stat și obștești și se precizează 
-poziția juridică .și ifisempătatea soi 
siilgr permanente și a dpmitetelor 
cetățeni ca ptinCIpălă forme Orgâni: 
torice de legătură cu masele.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare au posibilitatea și răspunde
rea de a contribui la întărirea ordinei 
populare și a legalității populate.

De mare însemnătate este trecerea 
proiectării și executării construcțiilor 
de interes local în subordonarea sfa
turilor populare Trebuie să ajungem 
in scurt timp să nu existe oraș fără 
de otganizdtil proptii de proiectate și 
construcții Aceasta va da mai mare 
impuls construcțiilor de locuințe acolo 
unde sfaturile populare vor dovedi spi
rit gospodăresc și inițiativă în muncă.

Sînt prevăzute măsuri pentru trece
rea întreprinderilor de ttartspdttufi co
merciale sub conducerea comitetelor 
executive ale Sfaturilor populare, pre
cum șl pentru descentralizarea condu
cerii inspecției comerciale de stat. în 
domeniul circulației mărfurilor, guver
nul a luai și va lua tn continuare mă
suri pentru apropierea conducerii co
merțului de stat de Iodul de desfacere, 
îrt scopul îmbunătățirii continue a a- 
provizionării populației și al reducerii 
cheltuielilor de circulație.

Lărgirea drepturilor și atribuțiilor 
sfaturilor populare și ale comitetelor 
ior executive nu se poate opri la rela
țiile tntre organele centrale șl regio
nale ; ele trebuie să fie extinse și a- 
dîncite. corespunzător condițiilor lo
cale, și de la reglUhe la raion, 
la comună sau. respectiv, oraș. 
Sfaturilor populare raionale, oră
șenești, comunale le revin răs
punderi mult mal mari, ca gospodari 
de sine stătători. In acest sens, de 
mare însemnătate este dreptul acor
dat sfaturilor populare orășenești și 
Comunale de a înființa întreprinderi e- 
conomice de interes local care să tn- 

globeze mici întreprinderi, 
mori și care aăîdezvolte noi 
economice, ale Căror venituri 
fi 'folosite pentru ridicarea 
economic și gospodăresc al < 
comunelor.

Toate măsurile de mai sus sînt me
nite să dbcă la intensificarea lucrări
lor de Interes obștesc pe scară locală
— canalizări, drumuri, construcții de 
școli, spitale, transporturi, instalații 
pentru apă, electrificare, baze sportive,
— care să ridice nivelul edilitar al o- 
rașelor și comunelor. Depinde de fle
care sfat popular, de fiecare muncitor, 
tehnician și inginer, de fiecare cetă
țean ca Întreprinderile Cu caracter lo 
cal să fie bine gospodărite, pentru a 
da producții mari și beneficii însem
nate. și ca fondurile realizata să fie 
Cit Mal bine folosite.

Odată cu desființarea sistemului de 
cote la majoritatea produselor agricole, 
sarcini mari revin comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare în legă
tură tu realizarea integrală și la timp 
»'plenului de contractări și achiziții 
la produse agricole. Inceplnd din acest 
art, întreaga acțiune de contractare 
și achiziție a produselor agricole ve
getale șl animale trece sub conducerea 
și răspunderea sfaturilor populare lo
cale. Comitetele executive ale sfaturi
lor populare au datoria să îndrume, să 
sprijine și să contrdleze îndeaproape 
activitatea organelor de achiziții și 
contractări; de asemenea, ele au da
toria să veghez» ca hici un fel de 
piedici administrative să nu fie puse 
irt calea desfacerii de către producă, 
tori a produselor lor șl să ia măsurile 
necesare de combatere a speculei cu 
cereale,

Sfaturile popular», comitetele lor 
executive au datoria să-și ridice 
munca politică și economic-organi- 
retoric» la un nivel mai înalt. In 
activitatea lor, ele trebuie să înlăture 
Inertia și metodele de muncă îngust 
administrative care se mai practică in 
unele comitete executive, să nu mai 
aștepte rezolvarea numai „de sus" a 
problemelor proptii, cu catacter local. 
In același timp, sfaturile populare și 
comitetele lor executive au obligația 
să respecte cu strictețe legile ca și 
hotărtrile și instrucțiunile normative 
ale Organelor centrale, să prevină orice 
exagerare In aplicarea măsurilor de 
lărgire a atribuțiilor organelor locale, 
Orice ar putea dăuna conducerii uni
tare â Statului și etOliomlel.

Legătura strlnsă Cu masele populare, 
atragerea maselor la conducerea eco 
nomiei și statului, asigură sfaturilor 
populare forțele necesare pentru rea
lizarea cu succes a multiplelor sar
cini ce stau tn fața lor, pentru ridi
carea nivelului economic, gospodăresc 
și social-cultural al orașelor și comu
nelor.

ateliere, 
activități 
vor putea 

. nivelului 
oralelor și

>mi- 
s

Politica economică
pentru copii, dezvoltării acțiunilor so- 
cial-culturale și sporirii veniturilor 
țărănimii.

Republica Populară Romînă cons
truiește socialismul în condițiile exis
tentei și dezvoltării puternicului sis
tem al economiei socialiste — cea mai 
măreață realizare a epocii noastre — 
bazat pe principiul colaborării fră
țești și sprijinului reciproc între țările 
lagărului socialist

Guvernul va duce mai departe po
litica da industrializare a tării orien- 
tindu-se spre dezvoltarea acelor ra
muri industriale care au baza de ma
terii prime tn tară, asigurtndu-Se prin 
aceasta creșterea venitului national, 
acumulările socialiste și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai (aplauze).

Tovarăși deputați,
Np vom ocupa tn cele Ce Urmează 

de citeva probleme importante ale 
dezvoltării economiei naționale.

In vederea unei mai bune aprovizio
nări a industriei și a populației cu 
Combustibil Se va începe in acest an 
construcția conductei magistrale de 
gaz metan, in lungime totală de circa 
600 km., care va alimenta Hunedoara 
și Reșița, ajungind pînă la Timișoara 
și Arad ; de asemenea, se construiește . 
conducta aura- Suiii-București, care 
vh intra tn fhncțlune spre sfttșltul 
acestui an. In anii următori ai celui 
de-al doilea Cincinal se va construi 
conducta magistrală de gaz metan 
spre Moldova, care va atinge locali
tățile : Brăila, Gălăți, Tecuci. Măfă- 
șești, Focșani, Adjud, Bacău, Piatra 
Neamț, Roman și Iași, conductă ce 
ulterior va fi extinsă spre nord, tn 
același timp se va construi o nouă 
conductă de mare capacitate care va 
alimenta cu gaze Capital» tării.

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

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

Prin folosirea intr-o mai mare mă
sură a gazului metan în industrie se 
va face o mare economie de combus
tibili și in primul rtnd de cărbuni și 
păcură. Aceasta va contribui la redu
cerea simțitoare a cheltuielilor de 
producție.

Guvernul va lua măsurile necesare 
pentru treptata extindere a folosirii 
gazului metan,, atît tn București și 
regiunii» tnvecihet», cît și în Tran
silvania și Moldova. Aceasta va per
mite o serioasă economie de combus
tibil lemnos, care va putea fi folosit 
pentru alte nevoi interne și pentru 
export.

O deosebită atenție vom acorda In
dustriei petrolifere, cu accent puter
nic pe forajul de explorare, în vede
rea sporirii însemnate a rezervelor 
industriale de țiței Se vor lua mă
suri pentru utilizarea tn mai bune 
condițluni a gazelor de sondă.

Pentru o mai bună prelucrare a ți
țeiului. ÎH vederea valorificării pro 
duselor superioare, se vdr construi și 
pune iri ftincjiiine o insiălație de dis-

tilatie primară și 2 cracking-url ter
mice la rafinăria Borzeștl, de mare 
capacitate. De asemenea au fost pre
văzute fonduri îrt vederea măririi cu 
15.000 tone a capacității instalațiilor 
de gaze lichefiate și începerii cons
truirii a diverse instalații de disti
lata primară și secundară, printre 
care prima instalație de cracare cata
litică.

Guvernul va continua cu toată fer
mitatea realizarea planului decenal 
de electrificare; în anul acesta. Vom 
produce numai în 76 zile tot atîta 
energie cit s-a produs in tntreg anul 
1938

Mari perspective va deschide econo
miei naționale folosirea pașnică a 
energiei atomice. După cum vă este 
cunoscut, cu ajutorul Uniunii Sovieti
ce se va pune In funcțiune în scurt 
timp primul reactor atomic în tar» 
noastră (aplauze).

In 1957 vor fi date în exploatare 
noi unități industriale, printre care 
marele laminor de țevi de la Roman 
și laminorul de tablă subțire de la 
Galați; un mare avînt va lua industria 
producătoare de mașini necesare agri
culturii și industriei ușoare. Importân- 
te investiții vor fi îndrumate spre dez
voltarea rapidă a industriei chimice, 
pentru care avem în țară resurse de 
materii prime.

Industria chimică va fi un puternic 
factor în politica economică a guver
nului ‘ ea vă fi orientată în spe
cial spre producția dă îngrășăminte 
și antidăunători necesară agriculturii, 
spre producția de fibre și fire sinte
tice, mase plastice, cauciuc sintetic, 
celuloză și altele.

în colaborare cu R. D. Germană. 
R. Cehoslovacă și R. P. Polonă se va 
construi un mare combinat pentru pro
ducerea de celuloză, spirt, fibre arti
ficiale din Stuful Deltei Dunării.

Au început lucrările pentru dezvol. 
tarea ramurii petro-chimice, folosind 
gazele de sondă, gazele de rafinării 
precum și produse petrolifere li
chide. Pe această bază de materii pri
me, se vor construi fabrici de cau
ciuc sintetic, fabrici de mase plastice, 
de fire și fibre sintetice și altele. 
Toate aceste lucrări vor fi înfăptuite 
cu ajutorul tehnicii celei mai noi, cu ins
talații automatizate, ceea ce va asigura 
o producție mare de bunuri de larg 
consum de calitate superioară.

Industria construcțiilor de mașini 
va fi orientată în direcția realizării o- 
biectivelor de bază ale politicii econo, 
mice a partidului și guvernului. In 
concordanță cu aceasta, va crește pro
ducția de tractoare și mașini agricola 
în vederea dezvoltării continue a gra
dului de mecanizare a agriculturii. Po
trivit planului de stat pe 1957, pro
ducția de mașini agricole va crește de 
3 ori fată de realizările din 1956. Un 
accent deosebit se pune pe producția 
de utilaj petrolifer, de utilaj minier, 
de utilaj pentru industria chimică, de 
mijloace de transport fbroviar, rutier 
și naval, precum și de utilaj pentru 
industria textilă șl alimentară, pe baza 
tehnicii moderne.

Continulnd fără întrerupere dezvol
tarea Industriei mijloacelor de produc, 
tie. atenția noastră se va îndrepta de 
asemenea spre dezvoltarea producției a- 
grico'e, a infoslrlel ușoare și alimen
tare, Industriei locale, întreprinderilor

rt- 
utl- 
su-

Guvernul va lua măsuri pentru lăr
girea atribuțiilor conducerilor de între-

de servicii comunale de care se leagă 
astăzi nemijlocit ridicarea nivelului de 
via(ă a populației muncitoare. Aceasta 
se reflectă tn proiectul bugetului de 
stat pe anul 1957, care prevede mij
loace bugetare și resurse sporite pen
tru finanțarea agriculturii și silvicul
turii, in sumă de 4 miliarde lei, — de 
două ori măi mult dectt th 1951.

în cursul primului cincinal și în 
anul 1956 volumul de construcții a 
crescut continuu; au fost date tn fo
losință numeroase obiective importante 
pentru industrializarea socialistă a 
tării și pentru îmbunătățirea condiții
lor de viată ale oamenilor muncii.

Aceste realizări au lost posibile da
torită faptului că s-a trecut la apli
carea metodelor industriale în reali
zarea construcțiilor și s au creat or
ganizații puternice specializate peflttb 
proiectare și execuție. Șantierele de 
construcții au fost dotate cu mijloace 
tehnice din ce în ce mai perfecționate 
pentru mecanizarea executării lucră
rilor.

Volumul de prefabricate a crtsCut, 
față de 1951, de peste 20 Ori, iar in
dicele global de mecanizare a crescut 
de peste 13 ori. Productivitatea muncii 
in 1956 a crescut cu peste 30% fată 
de 1951 Durata de execuție a multor 
lucrări a fost considerabil scurtată, 
totuși stnl serioase neajunsuri tn a- 
cest domeniu.

Necontenit s-au introdus procedee 
noi de construcții, materiale șl utilaje 
noi, urmărindu-se reducerea consumu
lui de materiale deficitare, ușurarea 
greutății construcțiilor și accelerarea 
ritmului de execuție.

Guvernul R P. Romine va îndruma 
mai departe activitatea de construcții 
în vederea realizării In condiții opti
me a obiectivelor fixate In cel de-al 
doilea plan cincinal. Se vOr urmări în
deosebi:

— Reducerea prețului de colt al 
construcțiilor In generll șl al locuin
țelor tn special.

— îmbunătățire» continuă a cali
tății construcțiilor și a Materialelor 
de construcții.

— Accelerarea ritmului de executate 
și respectarea termenilor de dare tn 
folosință.

Toate acestea s* vot putea realiza 
prin dezvoltarea mai departe a indus
trializării construcțiilor, prin trecerea 
pe scară largă ia tipizarea construe- 
IiilOr și elementelor de construcții, 
prin creșterea continuă a gradului de 
mecanizare, prih introducerea unei 
tehnologii înaintate, prin ridicarea 
continua a calificării constructorilor.

Pentru mărirea fondului de consum 
s-a avut in vedere că în indus
tria noastră socialistă există mari re
zerve de sporire a producției. De acest 
lucru trebuie să țină seama mai ales 
acei conducători din economi», miniș
tri. directori generali directori de în
treprindere, cajp se gindesc la 
noi 'construcții, fa noi mațini și uti
laje, dar nu depun o activitate destul 
de susținută pentru a valorifica 
servele interne nefolosite, pentru 
Uzarea rațională a utilajului și a 
prafetelor de producție existente.

Guvernul va iua măsuri pentru 

prinderi
Se lărgesc drepturile conducerilor de 

întreprinderi tn gospodărirea fondului 
de salariu, tn raport cu nevoile pro
ducției. Pe baza hotărlrilor Consiliului 
d» Miniștri adoptate recent cea mai 
mare parte din beneficiile peste plan 
vor fi lăsate la dispoziția întreprinde
rilor, iar prin îmbunătățirea condiții
lor de formare și folosire a fondului 
întreprinderii, sume importante din 
acest fond vor putea fi întrebuințate 
pentru acordarea de premit individuale 
pentru construcții de locuințe destinate 
muncitorilor și funcționarilor, pentru 
cantine, creșe, activitate aociala și 
sportivă etc.

Sporirea cointeresării materiale a 
lucrătorilor la creșterea rentabilității 
întreprinderii va stimula activitatea și 
Initiative lor, precum și organizarea 
mai bună a întreprinderii tn lupta pen
tru creșterea producției și productivi
tății muncii și reducerea prețului de 
cost.

O deosebită thseffinătate o are îm
bunătățirea sistemului de salarizare a 
muncitorilor.

In elaborarea măsurilor pentru îm
bunătățirea sistemului de salarizare, 
guvernul pornește de la principiul că 
interesele creșterii veniturilor reale ale 
oamenilor muncii cer ca sporirii sala
riilor să-l corespundă o creștere a pro
ducției și a productivității muncii. O 
consultare largă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din întreprinderi 
va avea loc tn lunile aprilie-iulie a c. 
asupra proiectelor de îmbunătățire a 
sistemului, iar după această consultare 
se va trece la aplicarea treptată a sis
temului îmbunătățit de salarizare, pe 
ramuri de producție, tn cursul semestru
lui II. Izvorul principal al sporirii sa
lariului real al muncitorilor este creș
terea productivității muncii șl a pro
ducției, reducerea prețului de cost. De 
aceea, toate eforturile trebuie îndrep
tate spre a produce mal mult, mal bun 
și mai ieftin, (aplauze),

Singura cale Justă pentru ridicarea 
nivelului de trai, care corespunde in
tereselor oamenilor muncii, este crește
rea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, respecttnd cu strictețe 
regimul sever de economii materiale și 
bănești. Aceasta este baza sigură a 
continuei tntăriri a leului și a puterii 
de cumpărare a salariilor.

Fiecare om al muncii înțelege lim
pede că nu orice fel de mărire a sala
riului este folositoare, că o ridicare a 
salariilor trebuie bazată pe o Sporire 
a productivității muncii, pe o creștere 
a volumului de mărfuri șt pe scăderea 
continuă a prețului de cost, care să 
asigure reducerea prețului de vtnzare 
a bunurilor de larg consum necesare 
populației șl întărirea monetei națio
nale, leul.

Tovarăși deputați,
Guvernul va acorda o mare însem

nătate sporirii producției agricole ve
getale și animale, mai ales a produc
ției de cereale, sfeclă de zahăr, floarea 
Soarelui și cartofi.

O atenție cu totul deosebită o vom
t 

acorda dezvoltării tulturilor porumbu
lui și griului, cereale de importanță 
principală th alimentația populației, tn 
Creșterea animalelor producătoare de 
Carne, lapte și ouă și ca Materie primă 
industrială. Trebuie să lărgim suprafe
țele cultivate cu porumb și să ajungerii 
în mod treptat ca peste CtțiVa ani în
treagă suprafață cultivată cu porumb 
să fie tnsămîhtată cu porumb hibrid. 
De asemenea, trebuie să lărgim supra
fața tnsămîntată cu grtu și tn primul 
rînd cu soiuri de grtu di trialtă pro
ductivitate.

In același timp, vom duce o acțiune 
sistematică pentru dezvoltarea produc
ției pomidole și viticole; Un sprijin 
susținui Va ti acordat crescătorilor de 
animale.

Guvernul va lua măsurile necesare 
pentru extinderea suprafețelor arabile 
pe calea îndiguirilor, redării către a- 
gticultdră a unor terenuri folosite 
nerational. Fără îndoială Insă că, tn 
condițiile țării noastre, mijlocul prin
cipal pentru sporirea masivă a pro< 
ducției agricole este creșterea produc
ției la hfectâr.

Cu ajutorul industriei socialiste 
dezvoltate în anii puterii popula
re, oamenii muncii din agricultu
ră, cu experiența și hărnicia lor șl 
lucrlnd din an in an mai bine pămln- 
tul fertil al țării noastre, pot asigura 
recolte bogate la hectar, tn fiecare ari. 
Aceasta, desigur nu va veni de la 
•ine, ci cu condiția să aplicăm con
secvent principiul cointeresării mate
riale a producătorilor agricoli, să apli
căm metodele agrotehnice corespunză
toare in funcție de climă șl sol, să 
asigurăm agriculturii mijloacele nece
sare, In primul rînd mașinile și Uti
lajul agricol modern, Ingrășămlntele 
chimic» șl naturale și cadrele de spe
cialitate dă trialtă calificare, tn 
tata noastră stă obligația de a 
asigura agriculturii aceste condi- 
ții. Congresul al ll-lta al parti
dului » atras atenția că lichidare» ră- 
mineril tn urmă a agriculturii est» 
strtns legată de sarcină principală 
cart stă astăzi in față noastră în 0- 
pera de construire a socialismului 
sarcina transformării socialiste a In
culturii. De aceea toate tortele din in
dustrie, din agricultură, din Instituțiile 
științifice și culturale, din celelalte ra
muri de activitate cart pot contribui la 
dezvoltarea agriculturii și la creșterea 
producției agricole vor trebui să fie 
mobilizate pentru îndeplinirea ăicstot 
sarcini de importantă deosebită.

In perioadă cate a trecut de ia coh- 
gres pînă astăzi, ca urmare a muncii 
politice depuse de organele de partid 
și de stat și a rezultatelor pozitive 
obținute de majoritatea gospodăriilor 
colective și întovărășirilor agricole, 
mase largi de țărani muncitori s-au 
îndreptat spre diferite formă de coope
rative de producție agricolă, pe baza 
liberului consimtăriitnt.

Guvernul va acorda și de acum îna
inte un ajutor multilateral și temeinic 
gospodăriilor agricole colective, coope
rativelor de producție agricolă cu rentă 
șl întovărășirilor agricole să se con
solideze din punct de vedere econo- 
mic-organizatoric.

Statul Vă acordă gospodăriilor co
lectiv» și cooperativelor agricole de 

i ~ 
agri- 

dustrîe, din agriculturii. din instituțiile 

mari de activitate cart pot contribui Fa 

producției agricole vor trebui si tie

Invățămîntulj cultura și
Tovarăși deputați,

în anii puterii populare s au obți
nui însemnate succese in ft. P. Ro- 
mină pe drumUi ridicării nivelului de 
invățămînt și cultură.

Reforma învățămintului din 1948 
este temelia noului invătămînt rea
list științific, care a realizat Însem
nate progrese tn tare noastră.

Pe bâaâ acestor înfăptuiri se ela
borează noi măsuri menite să ducă 
la ridicarea calitativă a tnvătămintu- 
lui de toate gradele și la dezvoltarea 
Multilaterală a științelor și artelor, 
puse in slujba poporului. Se vor lua 
măsuri ca școlile elementare șl medii 
să dea tinerei generații o bată trai
nică de cultură generală realist-știin- 
țifică O atenție deosebită se va acor
da școlilor din întreprinderi și din 
sate. Invlțămîntul mediu va li mai 
strtns legat de problemele concrete, 
practice, ale dezvoltării producției eco
nomice Si culturii.

Pe temelia reformei invătămtntului 
general din Romînia se pregătește o 
mai bună organizare a tnvățămtntului 
universitar Unele caracteristici ale a 
cestel reorganizări constau tn legătura 
mai strtnsa dintre institutele superioa
re de tnvâtămlnt pe de o parte și In
dustria. transporturile, comerțul și a- 
grlcultura socialistă pe de altă parte -, 
se va lărgi și mai mult accesul fiilor 
d« muncitori și țărani muncitori tn uni
versități și Institute, acordîndu-se, în 
afară de burse de stat, și bursa ale 
Întreprinderilor Și Sfaturilor populare; 
se va îmbunătăți practica Studenților în 
producție și munca de educare politică 
și socială a tineretului studios; nivelul 
calitativ al Invătămtntului nostru uni
versitar va fi ridicat, eltmintndu-se tn 
același timp supraîncărcarea progra
melor. Raza materială a tnvăfămtntu- 
lui superior, precum șl a activității 
cadrelor didactice, va fi treptat Îmbu
nătățită.

Pentru ca învătămîntui superior să 
pregătească cadre în numărul și de 
calificarea cerută de sarcinile construc
ției socialiste, unele Institute vor fi re
profilate. tn concordantă cu sarcinile 
de perspectivă ale economiei naționale 
șl culturii.

Partidul și guvernul dau o mare 
prețuire intelectualității, oamenilor de 
știință, scriitorilor, artiștilor Guvernul 
acordă tntregul său sprijin stimulării 
activității științifice și creației literare 
și artistice: crește răspunderea Intelec
tualității noastre fată de poporul mun
citor. alături de care participă ta făuri
rea societății noi socialiste.

Un rol important are Academia RP. 
Romine, câre coordonează activitatea 
institutelor de cercetări științifice

Un mare succes al revoluției noastre 
culturale constă tn faptul că cele mai 
largi și variate domenii ale artei și

producție credit» tn condiții avanta
joase |1 diferit* tnlesttlri malWitlt 
pentru a se Iritări dirt punct de ve
dere gospodăresc, astfel ca ele să fie 
puternice centre de atracție pentru ță
ranii muncitori cu gospodărie indivi
duală. Vom sprijini iritovărășirile a 
gricOl» Să-și organizez» muhe» tn Cd- 
mun, să-și creeze și să-și dezvolte a 
vutu| obștesc.

Este o sarcină de cea mai mare im
portantă a organelor cehtrale și locale 
ale ădmiriiStratiel de stat să sprijine 
din toate puterile formarea de noi 
gospodării colective, cooperative de 
producție și întovărășiri, pe baza res 
pectării depline a liberului Consimtă 
mint al țărartlIOr muncitori; o etertți- 
deosebită trebuie acordată creării și 
consolidării diferitelor forme de coope 
rativ» de producție zootehnic».

Odată cu măsurile pentru întărirea 
și dezvoltarea sectorului socialist din 
agricultură, guvernul Va acorda și pe 
viitor sprijin țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale pentrU a obține 
recolte sporit*.

După desființarea cotelor obligato
rii la majoritatea produselor agricole, 
dăm o atenție cu totul deosebită 
dezvoltării pe scara cea mai largă a 
achizițiilor și contractărilor, dezvol
tării relațiilor de schimb intre oraș și 
sat pe baze comerciale Producătorii 
agricoli au posibilitatea să VIndă pro
dusele lor la libera înțelegere. Aceasta 
stimulează în măsură mal mare Inte
resul țărănimii de a spori producția a 
gricolă și întărește mai departe alian
ța muncitorească-tărănească Guverhul 
va sprijini țărănimea să obțină re 
colt» bogate de cereale șl alte cul
turi, astrel pa să poată vinde stătu 
iui sau pe piață cantități cit mai mari 
și să reallieZe venituri sporite p» a- 
ceastă cale th același timp, vom spori 
cantitățile de mărfuri Industriale tri
mise la aat» șl tn special prin coo
perativele de consum

Congresul al il-lea al Partidului și 
recenta plenară a Comitetului Central 
»u trasat un program de acțiune me
nit să facă din gospodăriile de stat, in 
anii următori, tnari producătoare de 
cereale și tn principal de griu și po
rumb Aplicarea acestui program cons
tituie Una din c»le mal Importante sar
cini ale guvernului Spre gospodăriile 
de stat vor fi Îndrumate cele mai ca
pabil» șl cele mai calificate cadre de 
sp»claiitate. cantități .tflsemnSte de țn. 
grășăminte chimice, mașinile necesare 
mecanizării complexe a culturii griu
lui și porumbului, care să asigure exe
cutarea lucrărilor într-o perioadă 
scurtă, tnlăturtnd pierderile la recol
tare.

Este de datoria conducerilor și lu
crătorilor din gospodăriile agricole de 
stat, organelor locale de stat și a Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii 
să asigure folosirea rațională, cit mai 
productivă și economicoasă a mijloace- 
lot materiale și financiare ce le sint 
și I» vor fi puse la dispoziție Guvernul 
va sprijini coihteresarea personală a 
lucrătorilor din gospodăriile de stai th 
raport cu producția realizată; cu cit 
vor obține o producție mai mare, cu 
ătft vor crește și Veniturile lor.

Guvernul a luai șl va Iha in conti
nuare măsuri peritfu ca toate gospodă-

eulturii au devenit un bun al celor ce 
muncesc.

Aceasta își găsește o expresie Vie în 
larga mișcare culturală de masă care 
se desfășoară în căminele culturale 
sătești. în casele de cultură și In Clu
burile întreprinderilor, in marCa sete 
de Citit care se exprimă prin creș
terea însemnată a numărului de citi
tori în biblioteci, cit și prin triplarea 
vlnzătilor de cărți in librării și coope
rative fată de 1951.

Una din caracteristicile dezvoltării 
noastre culturale constă th faptul că 
instituțiile de artă și cultură nu mai 
sînt concentrate cu exclusivitate tn 
Capitală, sau tn clWvi centre Uti nu
măr însemnat de instituții au fost 
create pentru satisfacerea cerințelor 
culturale ale minorităților naționale: 
școli, instituții de învătămint supe
rior, teatre, mute», biblioteci etc.

Nu există nici O regiune a tării care 
să nu albă tn raza ei numeroase in- 

- stitutii Culturale.
Această dezvoltare a Instituțiilor de 

artă și cultură se datorește tn bună 
parte și faptului că, din 1930, ele sînt 
sub conducerea nemijlocită a staluri
lor populare, oare s-au străduit cu 
succes să asigure dezvoltarea cultura
lă a regiunii

Trecerea rețelei cinematografice Ia 
sfaturile populare duce la o mai di
rectă șl eficientă preocupare de între
ținerea și extinderea rețelei cinemato
grafice și la o mai bună utilizare a ei.

A început proiectarea Teatrului Na
tional din București, a cărui construi, 
re se va înfăptui Intre 1958—1960; 
teatrele din Reșița, Roman, Orașul 
Stalin și Botoșani sînt In construcție, 
urmînd să fie date in funcțiune in anii 
viitori.

Radiodifuziunea și televiziunea au de 
asemenea un mare rol educativ; ele 
vor fi extinse în anii următori.

Baza materială care a fost creată 
pentru dezvoltarea culturii, succesele 
obținute pînă acum tn acest domeniu 
deschid perspective largi de dezvbl- 
tare tn tara noastră a unei arte și cui- 
turi socialiste, care să răspundă în
deaproape aspirațiilor și exigențelor 
mereu cresctnde ale poporului nostru.

Datorită succeselor dobîndlte în 
domeniul întregii economii naționale 
și aplicării perseverente a politicii sa
nitare a partidului și guvernului, sta
rea de sănătate a poporului nostru 
s-a îmbunătățit tn mod deosebit.

La început măsurile de ocrotire a 
sănătății au fost concentrate tn spe- 
clal spre lichidarea gravelor conse
cințe ale războiului, s calamităților 
naturale șl scădetea mortalității ge
nerale și infantile.

Acțiunile principate au luat aspectul 
unor largi campanii pentru combate
rea epidemiilor și a bolilor cu extin
deri tn masă. Paralel eu aceste ac

riile de stat să devină rentabile, să a- 
ducă o contribuție din Ce In Ce mai 
mare la fondul central de prdduse a- 
gricole, in special tereaU, să sprijine 
temeinic lârWinH coopetativiMtă In 
procurarea semințelor de înaltă pro
ductivitate, astfel ca fiecare gospodă
rie de sial să devină Un model de gos
podărie socialistă, un factor puternic in 
dezvoltarea agriculturii.

Sîntem deplin convinși că țărănimea 
noastră muncitoare, cu sprijinul frățesc 
al clasei muncitoare, tși va îndrepta 
toate eforturile spre rezolvarea sar
cinii patriotice de a spori continuu 
producția agricolă, asigurind prosperi
tatea satelor fioaslre, burta aprtrvizid- 
nare a drdțeloi și asigurarea cti ma
terii prime a industriei

Comerțul socialist s-a dezvoltat și 
s-a întărit simțitor in ultimii ani și șa- 
'isface într-o măsură mai bună cerin
țele populației.

Organele comerțului socialist vor 
trebui să îmbunătățească studierea ce
rerii populației, pentru ca industria 
producătoare de bunuri de larg con
sum Să tină seămd în rnai mart mă
sură de nevoile și guslitrlle consuma- 
torilol dift diferite regiuni și raioane.

Trebuie să ne preocupării de organi- a 
zarea comerțului de produse Indus- ț 
triale in iurul piețelor țărănești a vtn- 
zării mărfurilor mdiisfrfâid tfî tîrguri 
și oboare și de asigurarea unei repar
tizări cit mai rationale a mărlurilor 
Industriale și alimentarea prin rețeaua 
comercială de la orașe și sate.

Un fol deosebit in aprovizionarea 
și deservirea populației, dar mai ales 
In dezvoltarea schimbului Intre oraș și 
sat, II au cooperația de consum și cea 
meșteșugărească. C.oopeiatia de con
sum va fi sprijinită să devină unul 
din principalii achizitori de produse 
agricole la sate In același limp ea va 
trebui să asigure aprovizionarea sate
lor cu mărfuri industriale.

Guvernul va sprijini cooperația meș
teșugărească să dezvolte producția bu
nurilor de larg consum și servicii!» 
pentru nevoile populației Comitetele 
executive ale sfaturilor populare tre
buie să înlesnească cooperativelor 
meșteșugărești procurarea de materii 
prime locale pentru ca astfel coopera
ția meșteșugărească să contribuie mal . 
mult și mai bine la aprovizionarea I 
și deservirea populației 1

țn tara noastră lucrează eu str- 
gulrttă iedi de mil de mici meseriași. 
Guvefrtiil consideră că activitatea lor 
tfdbiile sprijinită, înlesnind u-li-se a- 
proviiiortarea cu Undid materials șl sti- 
mulindu-l să contribuie la slujirea 
populației prin unele servicii pe cară 
micii meseriași sini potriviți să le în
deplinească

O problemă care interesează îndea
proape populația orașelor și centre
lor muncitorești este problema cons
trucțiilor de tocuihțe Pentru această 
guvetriul a prevăzut, numai pentru 
anul 1957. investiții pentru locuințe 
in valoare de cca 1 miliard lei In 
afară de aceasta vor fi studiate și în
făptuite noi măsuri menite să stimu
leze, construcția de locuințe din fon
durile de stat șl aie populației, prin 
credite și alte înlesniri, precum și mă
suri de stimulare a cetățenilor pen
tru buna întreținere a fondului de lo
cuințe.

Isănătatea
tlurii a avut loc 6 dezvoltară deose
bită a unităților spitalicești, Sahaio- 
tiale, dispensare, a numărului de ca
dre șl a bazei materiale

Avem astăzi cu peste 51.000 paturi 
de spital mai mult ca in anul 1938, cu 
aproape 14.000 medici mai mult decit 
tn același an, revenind un medic ia 
800 locuitori. O atenție deosebită s-a 
acordat în această perioadă dezvol
tării Unităților sanitare din întreprin
deri, Menite să asigure asistenta me
dicală a muncitorilor Pertttu popula
ția turală a țării noastre, s-au creat 
noi unități sanitare îd cele mai înde
părtate locuri, s-a sporit numărul dis
pensarelor de circumscripție cu medici, 
s-au întemeiat 1.465 case de nașteri 
și 2.100 puncte de sănătate. Pentru 
îngrijirea copiilor, unitățile spitalicești, 
preventoriile, dispensarele cu statio- 
har, sanatoriile și casa copilului tota-^ 
Uzează peste 20.600 paturi. ■

Progrese însemnate s-au înregis
trat în asigurarea producției și des
facerea medicamentelor, care a crescut 
de peste 3 ori fată de i960.

Datorită măsurilor de ocrotire a 4â- 
nătății, mortalitatea generală a scăzut 
eu 48% față de cea înregistrată m 
1938. Iar mortalitatea Infantilă a scă
zut cu 55%, față de același »n.

Au scăzut radical de asemenea îm
bolnăvirile și decesele prin febră IU 
foidă, tifoi exantematlc, difterie și tu
berculoză.

Tn prezent se Iau măsuri serioase 
pentru îngrădirea poliomielitei, tre- 
clndu-se pentru prima dată in tar» 
noastră la vaccinarea Unul mare nu
măr de copii.

In aceeași perioadă bugetul de 
prevederi sociale a crescut de la 
538 826.(100 lei (1919) îa I 248.983.(100 
lei (1957) fapt care a permis îmbună
tățiri succesive ale legislației de asi- 
gurări și pensii, astfel că In 1956 s au 
putut introduce pensiile personale, 
pensiile sociale, s-a redus vtrstâ de 
pensionare pentru anumite categorii 
și s au luat măsuri noi de wrotire a 
bătrlnilor.

Guvernul va urmări cu aceeași 
mitate realizarea programului de 
bunătătire continuă a sănătății 
porului

tn anul 1957 cheltuielile pentru „- 
nătate vor II de 2.2 miliarde lei Se v* 
extinde rețeaua senltată ia sate și irt 
centrele muncitorești, axfndu-se pe 
următoarele linii principale:

*- Consolidarea realizărilor de ptnă 
acum Irt asistenta populației tn cen
trele ffiuntiloreștl șl rurale, întărind 
asistenta ambulatorie de specialitate 
și Îmbunătățind aprovizionarea cu me
dicamente și aparatură medicală;

— Dezvoltarea și întărirea acțiuni
lor de Ocrotire a mamei și a Copilului,

fer- 
îm. 
00-

să*



Declarația tovarășului Chivu Stoica,
președintele Consiliului de Miniștri

prîn crearea de noi unități și cadre 
specializate;

— Lărgirea rețelei de ocrotiri so
ciale, care să cuprindă un procent mai 
mare de cazuri de invaliditate și de 
bătrfni.

Dreptul la asigurarea materială pe 
care-1 au oamenii muncii astăzi este un 
drept fundamental, consacrat de Con
stituția R. P. Romîne și este garan
tat prin dezvoltarea largă a asigură
rilor sociale pe socoteala statului, prin 
asistența medicală gratuită acordată 
celor ce muncesc și prin punerea sta
țiunilor balneare și climaterice la dis
poziția oamenilor muncii.

Spre a ilustra contribuția pe care 

Politica externă
Tovarăși deputați 
și deputate,

Marile progrese realizate de Repu
blica Populara Romînă în construirea 
socialismului, avîntul ei economic și 
cultural, lupt* ei pentru pace, demo
crație și progres social sînt factor: care 
au întărit poziția internațională a țârii 
noastre.

Stăptnlrez claselor exploatatoare a 
ținut vreme îndelungată Romînia tn- 
tr-o state de dependență față de mo
nopolurile internaționale și de marile 
puteri imperialiste. Regimul de demo
crație populară a eliberat poporul ro
mîn de toate aceste grele servituti. 
Romînia duce, astăzi, o politică de a- 
părare a intereselor naționale, a inde
pendenței și suveranității de stat de 
pace și prietenie intre popoare (a- 
plauze prelungite).

Guvernul romîn va continua să ducă 
mai departe tn mod neabătut această 
politică externă corespunzătoare nă
zuințelor celor mai profunde și intere
selor poporului romîn.

Ca tară socialistă în care puterea 
aparține oamenilor muncii. Romfr.ia 
duce o politică de prietenie frățească, 
de unitate indestructibilă cu țările la
gărului socialist de care ne leagă 
cauza comună a construirii lumii noi. 
socialiste, și mărețele idei »ie mar- 
xism-ieninismului. Unitatea, prietenia 
și colaborarea frățească a țărilor lagă
rului socialist în frunte ce Uniunea 
Sovietică și China populară s-a dez
voltat și s-a întărit pe baza prineipă- 
lor de egalitate deplină în drepturi, 
respect reciproc al independenței și su
veranității de stat, integrității teri’.e- 
riale șl neamestecului în treburile in
terne (aplauze prelungite).

Influența exercitată de unitatea țâri
lor lagărului socialist. de prindpiiăp 
leniniste cu privire la relațiile între 
state și popoare s-a dovedit a de o 
ctșpîrșitoafe îrffporfaftți pdnfrtt menți
nerea păcii In lume, pentru întărire* 
cauzei independentei naționale și a li
bertății popoarelor Uneltirile dușmani
lor păcii s-au sfartmat și se vor sfă- 
rîma și în viitor ca de o stîncă în fața 
puternicului și frățescului nostru lagăr 
socialist (aplauze).

Guvernul romin. credincios interese
lor fundamentale ale poporului nostru 
și principiilor internaționalismului so
cialist, va continua și de aci tnainte 
să acționeze pentru dezvoltarea opere: 
de colaborare și într ajutorare cu țările 
lagărului socialist, pentru întărirea le
găturilor lor de frățească prietenie.

Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Populară Romină și 
Uniunea Sovietică, schimburile econo
mice și culturale s au intensificat și 
s au dezvoltat continuu spre folosul 
ambelor țări

Datorită colaborării cil Uniilnea So
vietică, cooperării și Intr-ajutorării 
frățești, sprijinului primit pentru ridi
carea Industriei noastre, a sporit în 
mod considerabil puterea economică a 
Rominiei In cadrul acestei colaborări 
Sincere, prietenești, Republica Popu
lară Romînă primește din partea Uniu
nii Sovietice un sprijin internaționalist 
frățesc

Rezultatele tratativelor și înțelegerii 
realizate Intre guvernele țărilor noas
tre la sfirșitul anului trecut constituie 
o contribuție de seamă pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a prieteniei 
între popoarele noastre și a colaborării 
strînse intre țările socialiste, pe baza 
principiilor leniniste ale egalității în 
drepturi și ajutorului reciproc interna
ționalist (aplauze prelungite).

Ne bucurăm de dezvoltarea rela
țiilor de colaborare multilaterală din
tre Republica Populară Romînă și Chi
na populară, pe care cele două țări le 
promovează cu stăruință tntrun spirit 
de prietenie frățească Cu ocazia con
gresului Partidului Comunist Chinez, 
delegația romînă tn frunte cu tovară
șul Gh GHeorghiu-Dej (aplâuze) a 
vizitat China și a luat cunoștință de 
marile progrese înfăptuite de poporul 
chinez Dezvoltarea marii Chine pe 
drumul socialismului, creșterea pres
tigiului și a activității ei pe arefla 
mondială aduce o contribuție tot mâi 
mare la cauza păcii și socialismului, 
a Independenței popoarelor Și progre
sului omenirii (aplauze).

Pe același drum și intr-un spirit co
mun de înțelegere reciprocă și colabo
rare prietenească in scopul construirii 
socialismului și apărării păcii, pentru 
întărirea mutuală a puterii popoarelor 
noastre, se dezvoltă relațiile Rominiei 
cu celelalte țări din Europa și Asia ale 
lagărului socialist.

In scopul întăririi legăturilor fră
țești și al cunoașterii reciproce, anul 
trecut au avut Ioc vizitele delegației 
Republicii Populare Democrate Core
ene tn Romtnfa, precum și vizitele de
legației Republicii Populare Romîne in 
R.P.D. Coreeană și în R. P. Mongolă.

Vizitele reciproce din cursul anului 
trecut aie delegațiilor de partid și de 
Stat intre RP Romină și r.pf iu
goslavia au contribuit tn mod însemnat 
la dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și colaborare între cele două țări. De
clarațiile de la București și Briohi, ba
zate pe principiile Suveranității, inte
grității teritoriale, egalității in drepturi, 
respectului fetiprot și neamestecului tn 
treburile interne constituie o bază de 
întărire a acestor relații în Interesul 
celor două țări socialiste, tn interesul 
păcii și colaborării internaționale.

Tovarăși deputați 
și deputate.

Ultimele evenimente au arătat, tncă 
odată, că în viața internațională se 

asigurările sociale au adus-o pentru 
ridicarea nivelului de viață a oameni
lor muncii, trebuie arătat că pentru 
realizarea drepturilor de asigurări so
ciale, statul a pus Ia dispoziția sindi
catelor, în perioada 1949—1957, 
importanta sumă de aproape 13 mili
arde lei, dintre care numai pentru pen
sii și ajutoare 9,3 miliarde lei.

Guvernul Republicii Populate Ro
mîne, urmînd cu fidelitate politica na
țională a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, călăuzit de învățătura marxist- 
leflinistă în problema națională, se 
ocupă cu toată grija de rezolvarea 
chestiunilor concrete pe care le ri
dică viața In localitățile unde convie- 

a Republicii Populare Romîne
înfrunți într-o luptă încordată două 
linii, doui tendințe opuse de politică 
externă: linia forțelor care apari pa
cea si securitatea tuturor popoarelor 

reacționare și a- 
Este cu- 

oltat
iert a

senti- 
sprifină cu 

simpatie lupta popoarelor Asiei 
lefi împotriva colodrelismuluL 

pen-

și linia forțeloi 
gresive ale imperialist 
noscitf că tn aătMdii *zr s-a dezv 
fcf mai mult ud proces de destindt 
ItMtdări: internatkma'e deschizător 
de perspective favorabile pentru solu
ționare* treptată a narilor rrobiente 
internațiortaie Acesta a fost fn pri
mi rind roM inftiaiivefexr Uniunii 
Sovietice, ale Chine! populare și ce
lorlalte țări socialiste. ale Indiei și 
altor țări asiatice, rodai efortanlos t» 
turor țârilor iuWtoare de pace

Politica guvernului romîn a fost 
îndrepIMJ spre a Pdtre o contribuție 
dt mat efectivă la opera de destindere 
a încordării și de dezvoltare a cola
borării lute*Bățlotllje. Stat cuaoscuie 
rezultatele pozitive ale acestei poii- 
tici.

Numai în ulEmul an s-au stabilit 
relații diplomatico au șapte țări, ceea 
ee aousWirie o erfiniere însemnată a 
legăturilor externe ale țării Boaatza.

Voi menționa tn primul rtad staME- 
rea relațiilor diplomattce *u Siria, 
Sudan și Bn Htarila. Erie cunoscută 
lupta acestor țări și a popoarelor lot 
pentru independentă naționaU ș> pro
gres Social.

Poporul romin nutrește an 
ment de eotidaritate 
caldă s‘ . '
șl Afridi împotriva 
pentru ir. ăapenderiță națională, 
tru libertate. Această luptă, care !»- 
serie an capitol de o 'ase—.r.’tate
uriașă în istoria iamfi, constituie o 
puternică forță a mersului laainte al 
popoarelor spre pace și progres 
lagUuzcș.

Republica Populară Romîaă se stră
duțe să ddztdfle relit: prietenești cu 
aceste (SM. să pfoffloveze ca eJ» legă
turi icnnomiae, potiMa pi «murala. Ne 
bucurăm că atitudinea Rominiei este 
Întîrtipinatâ cu prietenie din partea 
acestor târî.

Salutăm cu satisfacție întărirea re
lațiilor de colaborare cu India — ma
rea putere iubitoare de pace din Asia.

Anul trecut Romfnia a fost vizitată 
de vicepreședintele Indiei. Dl. Radha- 
krishnan. Un început folositor își •*- 
sește colaborarea romtno-indiană In 
domeniul dezvoltării industriei petro
lifere a Indiei Este tn curs de per
fectare acordul cultural romîao-indlan.

Guvernul romîn acordă o atenție 
deosebită stabilirii și dezvoltării unor 
relații pașnice de colaborare și bună 
Vecinătate între statele din Balcani și 
sud-esiul Europei.

Pe baza înțelegerii reciproce am a- 
juns la rezolvarea unor probleme fi
nanciare și restabilirea relațiilor diplo
matice cu Grecia

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

Existența unor state socialiste în 
Balcani, care duc o politică consec
ventă de coexistență pașnică, consti
tuie un element fundamental de stabi
litate și colaborare tn această regiune, 
care a fost deseori frămîntată de con
flicte inspirate și folosite de puterile 
imperialiste pentru promovarea scopu
rilor lof agresive.

Guvernul romîn își va aduce și în 
viitor întreaga contribuție pentru ca 
această regiune a Europei să ddVină 
o regiune a păcii și colaborării prie
tenești tntre state și va susține'ori
ce inițiativă în acest sens.

Guvernul romîn a luat de aseme
nea inițiativa îmbunătățirii și dezvol
tării relațiilor cu țările odcidertlale. 
Au crescut schimburile economice și 
culturale bit Franța și. de asemenea, 
tntf-o anumită măsură, CU ItalirUb.

Noi dorim dezvoltarea mai departe 
a fetâțîilâf fflultilâtefale cu aceste 
țări. Popoarele noastre sînt legate irin 
tradiții de priețpnie și, în trecut,, nu 
o sihgură dată au luptat împreună 
pentru cauza păcii, securității și iade- 
pendenței lor. Considerăm Că in ac
tualele condiții internaționale, țătile 
noastre sînt profund interesate să co
laboreze pentru înfăptuirea Securității 
colectiva în- Europa, pentru dezvolta
rea relațiilor lor economice, culturala 
și politice.

Dorim de asemenea îmbunătățirea 
relațiilor du Anglia, Stattle Unite ale 
Americii și cu celelalte tăti occiden
tale și considerăm că acest obiectiv 
poate fi realizat pe baza egalității în 
drepturi, a avantajelor reciproce, a 
neamestecului în treburile interne.

Anul trecut, la invitația Marii Adu
nări Naționale, fn scopul promovări! 
relațiilor de prietenie, țâra noastră a 
primit delegațiile parlamentare: so
vietică, franceză, bulgară, maghiară. 
Indoneziana șl chineză Romînia a fost 
Vizitată de asemenea de grupul par
lamentar brazilian și de numeroși alfi 
deputati din țările occidentale.

Credem că noua Adunare Națională 
vt continua să realizeze astfel de vi
zite, caro constituie, prilejuri rodnice 
de -schimb de vederi și cunoaștere re
ciprocă

Experiența he â dovedii de Ce mare 
folos pot fi relațiile culturale pentru 
cunoașterea reciprocă și pentru crea
rea unei atmosfere de prietenie și în- 
țelegere între popoare Ca și pînă In 
prezent, guverfml roftiin va încuraja 
schimburile culturale cu toate țările, 
ca o oarle integrantă a politicii sale 
de pace și prietenie între popoare. 

țuiesc cetățeni de diferite naționali
tăți, atît In domeniul gospodăresc cit 
și in cel cultural — invățămînt, arte, 
științe.

Statul democrat-popular romîn a a- 
sîgurat oamenilor muncii de toate na
ționalitățile egalitate deplină In drep
turi, Toate naționalitățile participă cu 
elan, mină în mînă cu poporul romîn, 
la opera de construire a socialismului.

Vom duce cu aceeași fermitate ca și 
pînă acum politica de continuă întărire 
a frăției între poporul romtn și națio
nalitățile conlocuitoare șl vom com
bate cu toată hotărîrea orice manifes
tări de șovinism și naționalism (a- 
ptauze).

Poporal romftt își manifestă dorința 
re a relațiilor Culturale 
manice din Europa și 
Aceste relații au largi 

l:aza bogatului tezaur 
Meciuri și tradiții co

mune ale popoarelor noastre Sîntem 
convinși că aceste popoare privesc de 
asemenea relațiile culturale intre ele și 
poporul opsL-j ca simpatie
și doresc înlăturare piedicilor
din calea dezvoltării acestora

Trebd-e nMiniaU vasta activitate 
pe care organizat

SUI

_ !e șt instituțiile 
noastre obștești au avutei pe tărimu) 
relațiilor hrernationale. Rominia a 
participat Io 1956 la peste 300 de con- 
îerinte mternatior.aie economice, cul
turale. aocia e. științifice. In diferite 

din Eurooa. Asia. America de 
precum și fn Stateie Unite ale 

AaiericiL S-a dezvoltat un viu schimb 
de vizite de oameni de știința și cul- 
twâ. de artiști și scriitori. Toate aces
tea au spu'-berat legenda reacționară 
a cortinei de fier, acreditată de poli
ticieni reacționari, de profesioniștii 
răzhcialui rece.

Us factor efectiv în dezvoltarea cu- 
laborării internaționale a țârii noastre 
n constituie comerțul nostru exterior 
in dezvoltare. Tn anul care a trecut 
s-au lărgit și întărit schimburile eco- 
aomioe, s-au deschis no: reprezentanțe 
comerciale ale Rominiei în străinăta
te. Trebuie aminttt că tn urma primirii 
Republicii Populare Romine in Orga
nizația Națiunilor Unite, delegația gu
vernului romîn a hiat pentru prima 
oară parte la dezbaterile Adunării Ge-

M

aerele a Ofțdnllațiai.
Expritt'Dd punctul de vedere al gu

vernului rorfrin. delegația romîftă a a- 
dus o contribuție susținută pentru apă
rarea cauzei păcii și libertății popoa
relor. pentru soluționarea pe cale paș
nică a diferendelor internaționale.

Republica Populară Romînă și-a a- 
dus contribuția activă la O.N.U. în 
problema respingerii agresiunii impe
rialiste împotriva Egiptului, ca și în 
dezbaterea marilor probleme internațio
nale ca dezarmarea și securitatea cplec. 
tivă. Delegația rdmînă a susținut drep
tul la autodeterminare al poporului ci
priot. necesitatea neintirziată ca regi
mul colonial englez să ia sfîrșit, iar 
C^rul sâ înceteze să :ie o bază mili
tară de agresiune împotriva popoare- 
Jpr Aht această parte a lumii

Primirea noilor membri în O-N.U. 
s-a dovedit nu numai un succes im
portant pentru aceste state, d o întări
re considerabilă a O.N.U. pe drumul 
universalității și eficacității sale.

In legătură cu aceasta, guvernul ro
mîn subliniază încăodată necesitatea 
imperioasă a recunoașterii drepturilor 
Chinei populare ca membru al Orga
nizației Națiunilor Unite șl membru 
permanent al Consiliului de Securitate 
al Organizației, cauză care este susți
nută în sinul Organizației de un număr 
din ce în ce mâi mare de țări, (a- 
plâuze).

Aceste cîteva elemente arată, tova
răși deputafi, contribuția crescîndă a 
Republicii Populare Romîne la opera 
de dezvoltare a colaborării internațio
nale. de apărare și întărire a păcii în 
lume, țelul suprem al politicii noastre 
externe.

Eforturile țărilor iubitoare de pace 
pentru promovarea principiilor coexis
tenței pașnice au avut de înfruntat un 
vast complot al cercurilor reacționare, 
menit să împiedice cursul destinderii 
internaționale.

Agresiunea anglo-franco-israelianâ a 
fost oprită datorită atitudinii ferme a 
poporului egiptean și a celorlalte po
poare arabe, sprijinite hotărît de țările 
sodaliste In frunte cu Uniunea Sovie
tică. de India și de toate țările iubi
toare de pace.

Cu toate acestea situația tn Orientul 
Mijlociu rămîne încordată ca urmare 
a noilor planuri ale Statelor Unite ale 
Americii. consfințite tn „doctrina Ei
senhower*. Aceasta formulează tn fond 
programul militar de intervenție în 
treburile interne ale țărilor arabe șl 
programul de aservire de către marile 
trusturi de peste ocean a bogățiilor lor 
naturale, în special a zăcămintelor de 
petrol.

Guvernul romîn, care a susținut cu 
căldură cauzâ nobilă a poporului egip
tean tn lupta împotriva agresiunii. Co
lonialiste. consideră ca libertatea și in- 

. dependenta popoarelor arabe, respectul 
suveranității lof, dreptul de a dispune 
ele însele de bogățiile țărilor lor, 
dreptul de â-și dezVPlta ««tlngțierlt 
cooperarea economică cu toate țările, 
constituie baza trainică a păcii și pro
gresului în Orientul Apropiat.

în lumina răspunderii măritor, pu
teri pentru pacea și colaborarea inter
națională. guvernul romîn consideră 
propunerile Uniunii Sovietică cu privire 
la asigurarea păcii în Orientul apro
piat și mijlociu ca juste și corespun
zătoare intereselor popoarelor arabe 
și colaborării internaționale.

După cum se știe, tn același timp cu 
agresiunea din Egipt a fost dezlănțuită 
rebeliunea contrarevoluționară din 
Ungaria Forțele reacțiunii maghiare, 
cu aîutorhl cerCUfildr imperialiste a- 
gresive, folosind greșelile grave ale 
fostei conduceri, speculîndu-le șl Ian- 
stnd idziticl drffiăpoglce. ad thcerCat să 
răstoarne Puterea populară, să resta
ureze canlîallsmiil și să transforme 
Ungaria tntr un avant-post al imperia
lismului, intr-un focar de război.

Zdrobirea eomolofiihii contrarevolu
ționar din Ungaria a însemnat Un

mare succes al forțelor socialismului 
și păcii. In planurile lor, cercurile im
perialiste agresive țintaau departe, 
sperînd ca rebeliunea contrarevoluțio
nară din Ungaria să ducă la tulburări 
și în celelalte țări democrat-populare, 
să semene vrajbă între ele și să le îm
piedice mersul mai departe pe drumul 
păcii și socialismului.

Odată cu atacul sîngeros împotriva 
puterii populare maghiare, s-a și auzit 
glasul cercurilor agresive și bandelor 
contrarevoluționare certnd revizuirea 
granițelor Ungariei cu țările vecine, 
elementele revizioniste au și încercat 
să fluture pretențiile horthiste asupra 
Transilvaniei și teritoriilor altor state 
vecine.

Propaganda revizionistă este dusă 
mai departe în ultima vreme de anu
mite publicații și posturi de radift Oc
cidentale. în slujba acelorași cercuri 
imperialiste Constatind Se vede că 
„strugurii sînt prea acri" aceste 
cercuri caută să travestească revizio
nismul în haina cîrpăcită a ..Statelor 
Unite ale Europei*, a „federalismului* 
european.

Conform apologeților acestor for
mule. țările europene, formate istori
cește prin lupta ae veacuri a popoare
lor lor ca state naționale independen
te. ar urma să dispară, să se descom
pună. să devină simple provincii ale 
așa-numitei federații europene.

Formula nu prezintă nimic nou. încă 
In timpul primului război mondial. 
Lenin a demascat lozinca „Sta
telor Unite ale Europei* ca o 
lozincă reacționară, lansată de 
cercurile imperialiste împotriva in
dependenței popoarelor europene, 
împotriva luptei clasei muncitoare pen- 
tru pace și socialism. Astăzi, ca și 
atunci, la adăpostul formulei federalis
mului operează marile trusturi și 
cercurile imperialiste internaționale, 
pe care independența națională și su
veranitatea de stat le Împiedică in 
lupta lor pentru extinderea și cuceri
rea de noi piețe. Un rol important este 
atribuit în această privință monopolu
rilor și militarismului vest-german.

In prezent cercurile imperialiste din 
Occident pregătesc așa-numita „piață 
comună" precum și „Euratomul", in 
cadrul Cărora statele și monopolurile 
mai puternice sâ-și înăbușe concuren- 
ții și să impună voința lor țărilor mai 
slabe. In acest scop, după cel de-al 
doilea război mondial, Statele Unite 
ale Americii au susținut insistent di
feritele formule de această natură care 
să favorizeze acapararea piețelor eu
ropene de către marile monopoluri de 
peste ocean. In „Mica Europă* ca și în 
„piața comună* se oglindesc aceleași 
perseverente uneltiri de penetrație a 
imperialismului american. împotriva 
intereselor naționale ale țărilor euro
pene. Aceasta este „noua ordine* pe 
care cercurile imperialiste americane o 
pregătesc pentru popoarele Europei.

Țările socialiste se pronunță cu fer
mitate împotriva acestor planuri care 
constituie un pericol pentru popoarele 
Europei. împotriva acestor pla
nuri se ridică cU hotărîre Plasa 
muncitoare din țările apusene, opinia 
publică patriotică a acestor țări, re
prezentanții lucizi ai intereselor na
ționale ale acestor țări.

Nu este întîmplător că purtătorii de 
cuvint ai revizionismului au găsit cu 
cale să lege planurile lor mîrșave pe 
care le nutresc în privința Transilva
niei de diferitele formule de „federa
lizare* lansate de cercurile imperia
liste.

Dar agitația revizionistă, armă otră
vită a reacțiunii șoviniste, este con
damnată în mod definitiv la eșec. 
După răsturnarea dictaturii fasciste 
și eliberarea Rominiei. zeci de mii de 
ostași romini, fii ai poporului muncitor, 
și-au vărsat sîngele pentru eliberarea 
Transilvaniei de sub jugul horthyst, 
pentru anularea dictatului hitlerist de 
la Viena care ciuntise hotarele patriei 
noastre. Problema Transilvaniei a fost 
rezolvată în mod jusf și pentru totdea
una. (aplauze puternice).

Astăzi cînd apărarea libertății și in
dependenței naționale se află în mîi- 
nile puternice ale poporului muncitor, 
nimic nu mai poate clinti hotarele 
patriei noastre, (aplauzi puternice).

Nici o concesie nu poate și nu tre
buie să fie făcută naționaliștilor și 
șoviniștilon oriunde s-ar găsi ei.

în timpul rebeliunii contrarevoluțio
nare din Ungaria, oamenii muncii 
maghiari din Romînia s-au manifestat 
cu hotărîre împotriva încercării de 
restaurare a capitaliștilor în Ungaria, 
a dictaturii fasciste horthyste, împo
triva scopurilor imperialiste, revizio
niste, urmărite de contrarevoluționari.

In Romînia minoritățile naționale, 
strinse frățește în jurul poporului ro
mîn, luptă împreună, pătrunse de un 
fierbinte patriotism socialist, pentru 
progresul, înflorirea și întărirea pa. 
triei noastre comune, Republica Popu
lară Romînă. (aplauze).

Poporul muncitor maghiar, forțele 
unite ale clasei muncitoare și ale so
cialismului s-au dovedit capabile să 
zădărnicească planurile imperialiste 
de restaurare a capitalismului tn Un
garia. Armata sovietică a dat încăo
dată poporului muncitor ungar ajuto
rul său internaționalist frățesc (aplau
ze).

Alături de celelalte țări socialiste, 
Republica Populară Romînă a dat 
poporului maghiar ajutorul său fră
țesc pentru apărarea libertăților, a in
dependenței sale, pentru zdrobirea 
contrarevoluției și de asemenea îi dă 
ajutorul său pentru vindecarea răni
lor pfovocate de contrarevoluție (a- 
plauze).

Complotul din Ungaria a demascat 
rolul jucat de cercurile imperialiste 
occidentale, de organizațiile S.U.A, de 
diversiune, de spionaj și de propa. 
gandă ațîțătoare și calomnioasa dusă 
împotriva regimului democrat-popular. 
Cu multă înverșunare cercurile im
perialiste se străduiesc să submineze 
Unitatea țărilor socialiste, cel mai pu
ternic bastion în Calea planurilor lor 
de agresiune și dominație mondială.

Evenimentele din Ungaria ne Inva. 
ță câ trebuie să mărim și să întărim 
vigilenta față de activitatea de sub
versiune dusă de cercurile imperialis
te agresive, care caută prin toate mij
loacele să submineze orindulrea soCia- 

:resc în privința transilva-

listâ și prietenia frățească dintre ță
rile lagărului socialist.

Prăbușirea planurilor imperialiste 
tn legătură cu Ungaria a arătat tncă- 
odată că unitatea lagărului socialist 
este de nebiruit. Popoarele marii co
munități socialiste, strîns unite între 
ele, nu vor da înapoi de la nici una 
din marile lor cuceriri revoluționare. 
Călăuzite de tnvățătura marxist-leni- 
nistă, ele merg cu hotărîre mai depar
te pe drumul construirii socialismului 
și «I apărării cauzei păcii în lumea în
treagă (aplauze).

Guvernul romîn consideră că în in
teresul păcii și securității generale 
este necesar ca politica cercurilor a- 
gresive din S.U.A. de subminare a 
orinduirii'.interne a țărilor socialist* 
șl de amestec tn treburile lor interne, 
amestec care constituie o sursă prin
cipală de încordare in relațiile inter
naționale. să ia sfîrșit.

Eșecul loviturii forțelor agresive în 
Orientul Apropiat și zdrobirea complo. 
tului contrarevoluționar din Ungaria 
au arătat încăodată cu putere că în 
lume există astăzi forte capabile sâ 
pună capăt cu succes oricărei agre
siuni imperialiste și că, tn ciuda tu
turor stăruințelor pe care le depun 
promotorii războiului rece, forțele pă
cii și ale destinderii internaționale 
stnt mai tari (aplauze).

Formarea sistemului economic socia
list mondial, a vastei zone a păcii în 
Europa, Asia și Africa au întărit con
siderabil posibilitatea coexistentei 
pașnice Intre țări cu sisteme sociale 
diferite, au schimbat raportul de for
te pe arena internațională, războaiele 
nu mai sînt in mod fatal Inevitabile

Stntem convinși că, prin tratative și 
înțelegere reciprocă, guvernele țări
lor iubitoare de pace, guvernele șl 
cercurile influente din toate țările care 
doresc schimburi economice folosi
toare, relații culturale și vor să evite 
dezastrul războaielor modeme vbr 
reuși să promoveze procesul destin, 
dării Internationale.

Sarcina asigurării unei păci durabile 
pune Cu ascuțime pe Ordinea de zi a 
vieții internaționale rezolvarea a două 
probleme principale: dezarmarea și 
securitatea colectivă.

GuVerflul romin, prin declarația sa 
cu privire lă problema dezarmării și a 
destinderii încordării ihternațidnale. a 
sprijinit și sprijină propunerile gu
vernului sovietic făcute la 17 noiem
brie 1956. pe care le consideră realiste, 
constructive și corespunzătoare inte
reselor generale (aplauze).

Nu poate să nu stirnească însă în
grijorare faptul că Stateie Unite ale 
Americii intensifică înarmările, îndeo
sebi cele atomice, promovează genera
lii hitleriști la comanda unităților blo 
cului agresiv N.A.T.O., înmulțesc ba
zele militare pe teritorii străine. Apare 
evident că din partea Organizației Na 
fiunilor Unite se impune tot mai mult 
o acțiune efectivă pentru realizarea 
unei înțelegeri generale cu privite la 
dezarmare și la măsurile treptate care 
aă conducă la acest scop,

Guvernul romin se pronunță pentru 
stabilirea unui sistem de securitate co
lectivă in Europa, precum și pentru 
orice măsură intermediară îndreptată 
în acest sens, cum ar fi încheierea unui 
pâct de neagresiune între țările trata
tului de la Varșovia și cele ale pactu
lui Atlanticului de nord.

In condițiile existentei pactului 
Atlanticului de nord și ale remilitariză- 
rii Germaniei occidentale, Romînia își 
va intări capacitatea de apărare. Îm
preună cu celelalte țări socialiste vom 
menține și consolida Tratatul de lâ 
Varșovia în interesul apărării păcii, 
securității și independenței popoarelor 
noastre, (aplauze).

Tovarăși deputați 
și deputate,

Bizuindu-se pe sprijinul poporului, 
guvernul romîn va continua să înfăp
tuiască politica Partidului Muncitoresc 
Romîn de construire a socialismului 
și de apărare a păcii.

Avem o patrie bogată și frumoasă 
Dărnicia naturii se împletește cu hăr
nicia și talentul poporului nostru. Des
cătușat de exploatare, acesta pune în 
valoare, într-o măsură necunoscută și 
cu neputință de realizat în trecut, bo
gățiile tării noastre.

Poporul romîn eliberat a făcut din 
plin dovada capacităților sale creatoare 
prin marile sale realizări din anii re
gimului democrat-popular. In putini 
ani, oamenii muncii au construit sute 
de fabrici și uzine, au schimbat fața 
satelor, ău dus tnainte cele mai bune 
tradiții ale culturii noastre, ridieîndo 
pe o treaptă mai înaltă. El au transfor
mat Romînia dintr-o țară înapoiată 
într-o tată în plină industrializare, cu 
o agricultură în continuu progres.

S-au creat astfel condițiile pen
tru a înainta cu pași mari tn 
toate domeniile economiei și cul
turii, pentru a face sâ pătrun- 
dă pînă în cefe mâi îndepărtate col
țuri ale țârii lumina civilizației, pentru 
a ne făuri un viitor luminos și fericit.

Sub ochii noștri se împlinesc visuri
le a generații întregi ale poporului 
muncitor, ale celor mai luminate minți 
ale poporului nostru, sie clasei munci
toare, ale comuniștilor Romfnia socia
listă va fi întruchiparea a tot Ceea ce 
au visat mai bun înaintașii noștri, 
(aplauze prelungite).

Poporul romîn a dobîndiț mari suc
cese în lUpta pentru construirea socia
lismului. In faptul că masele de mili
oane, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, participă nemijlocit la 
conducerea treburilor obștești, la uria
șa operă de gospodărire și înmulțire a 
avuțiilor tării, stă chezășia cea mai 
puternică a dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre, a înlăturării greutăți
lor și lipsurilor pe care te mai avem 
în calea noastră, a creșterii continue a 
nivelului de trai — preocupare centra
lă a partidului și guvernului (aplauze 
prelungite).

Cu încredere neclintită în victoria 
socialismului și păcii, sub steagul 
atotbiruitoarei Învățături marxist-leni 
niște sub conducerea înțeleaptă a Par 
tidului Muncitoresc Romin, poporul 
romin pășește cu hotărire tnainte. 
(Deputafii In picioare, aplaudă Înde- 
lung).

Expunerea tovarășului Emil Boupăraș 
cu privire la proiectul de lege pentru modificarea 

și abrogarea unor articole din Constituția 
Republicii Populare Remine

Onorată adunare, tovarăși deputați 
și deputate.
Procesul de nestînfenită dezvoltare a 

economiei și a activității social-cultu- 
rale în statul nostru de democrație 
populară cere cu stăruință o îmbună
tățire a organizării și funcționării atît 
a organelor administrației centrale de 
stat cît și a organelor locale ale puterii 
de stat.

Unele prevederi ale Constituției 
R. P. Romîne, prin caracterul lor. fac 
ca această cerință firească de continuă 
organizare a vieții în stat să impună 
de flecare dată modificarea însăși a 
Constituției, împrejurare care nu ca
drează cu exigenta legii fundamentale. 
Sprâ a evita în viitor aceste situații, 
guvernul propune Marii Adunări Na
ționale abrogarea, respectiv îmbunătă
țirea prevederilor in cauză.

Este vorba in primul rind de pre
vederile art 50 al Constituției care re
glementează numărul și denumirea 
ministerelor. Fără a micșora greutatea 
prescripțiilor constituționale care pri
vesc Consiliul de Miniștri ca organ 
suprem executiv și de dispoziție al pu
terii de stat, abrogarea prevederilor 
art 50 va permite ca. pe calea obișnuită 
a legii, numărul șl denumirea minis
terelor să poată fi determinate finind 
cont de necesități.

în al doilea rind guvernul propune 
modificarea art 47 lit F din Constitu
ție. întemeindu-se pe necesitatea, pe 
deplin confirmată de viată, de a putea 
înființa, pe Rngă Cansiltul de Miniș
tri. organe centrale dintre ace'feâ pre
văzute de Zrt 47 fără însă ca denumi
rea acestor orgăhe să fie în ffiod ex
pres ednsacrată prin prevederea cons
titutionals

In mod corespunzător cu necesitățile 
unei mai bune organizări a guvernului, 
se propune modificarea art. 43 <fin 
Constituție In sensul restringerii Con
siliului de Miniștri la președintele Con
siliului de Miniștri, vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri, miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării și președintele Comisiei Contro
lului de Stat.

Actuala prevedere a art. 43, care În
globează in Consiliul de Miniștri pre
ședinții unui număr de comitete, tre
buie considerată ca fiind azi complect 
depășită, fie prin dispariția unora din 
aceste comitete, fie prin trecerea celor 
existente la alte relații funcționale cu 
guvernul.

Cu privire la prevederile constituțio
nale care reglementează activitatea or
ganelor locale ale puterii de stat, gu
vernul prezintă Marii Adunări Națio
nale Și următoarele propuneri :

Abrogarea ârt 62 din Constituție 
cârâ prevede subordonarea secțiunilor 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populate, atit față de sfaturile popu
lare și comitetele lor executive, cit și 
fată de ministere.

Această dublă subordonare, necesa
ră trt etâpa imediat următoare înte. 
rneieril sfaturilor populare, nu mai co
respunde astăzi nici capacității cras-

Expunerea tovarășului Ștefan Voitec 
asupra proiectului de lege cu privire la stabilirea 

numărului de ministere și denumirea lor
Tovarăș» și tovarăși deputați.
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a 

analizat, fn turtiifia indicațiilor plena
rei din decembrie 1956, activitatea or
ganelor centrale ale administrației de 
stat. Analiza făcută a scos la Iveală 
faptul că fn ultimii arii au fost create 
în țara noastră numeroase organe cen
trale de stat distincte, îh raport cu di
ferențierile pe ramuri noi ivite, ca Ur
mare a dezvoltării economiei naționale 
și a activității social-culturale.

Această situație a corespuns unei a- 
numit» etape de dezvoltare a statului 
nostru, tn cate au fost dobfndlte mari 
realiaări tft domeniul construefief de 
stat, economice și culturale. Dar aceas
tă situație nu mai corespuhde etapei 
actuale, deoarece tntre timp a crescut 
numărul cadrelor calificate și a fost 
acumulată o mare experiantâ in condu
cerea de stat.

In prezent, numărul organelor can. 
trale de stat este prea mare față de 
nevoii» reale ale economiei și culturii 
noastre. De alei decurg mari greutăți 
âttt tn munca organelor centrale, a 
Consiliului de Miniștri și a ministere
lor, ctt și tn activitatea organelor lo
cale și a unităților de bază Această 
formă de organizare îngreunează re
zolvarea operativă a problemelor. în
săși activitatea Consiliului de Miniștri 
sa desfășoară greoi din cauza marelui 
număr de membri.

In mod just se subliniază în recenta 
Hotărîre a Biroului Politii al C.C. âl 
P.M.R. că măsurile luate pentru lichi
darea fenomenelor de Centralizare ex
cesivă trebuie complectate și prin mă

Constituirea comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Nafionale

Luni seara, după încheierea lucrări
lor ședinței plenare a Marii Adunări 
Naționale, au avut loc ședințele de 
constituire ale comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale Fiecare 
comisie a ales dintre membrii ei un 
președinte, un vicepreședinte și un se
cretar. după cum urmează :

Comisia economico-financiară pre
ședinte Emil Popa ; vicepreședinte Du
mitru Praporgescu; secretar Gheorghe 
Stan.

Comisia pentru agricultură și silvi
cultură — președinte Vladimir Gheor
ghiu ; vicepreședinte C. Sandu Viile s 
secretar Vaslle Crlstache,

Comisia pentru problemele de apă
rare — președinte Florian Dănălacne; 
vicepreședinte Alexandru Paraschiv; 
secretar Dumitru Constantin.

Comisia de politică externă — pre
ședinte Mihai Cruceanu, vicepreședinte 

cfnde a organelor loc*le Ml» puteri! 
de stat de a fi pe deplin răspunză
toare de aparatul (or de lucru și nu 
corespunde nici liniat pt» care guver
nul o urmează consecvent tn infăptu. 
irea directivelor Congresului al II- 
lea al P.M.R. și a recomandărilor C.C. 
al P.M.R. privind raționalizarea apa
ratului economic și de stat și descen
tralizarea unor funcțiuni prin trecerea 
lor asupra afganelor locale ale puterii 
de stat. Guvernul socotește că tndra- 
marea, din partea sa, prin acte nor
mative a Activității organelor locale 
a-Ie puterii de stat și controlul cores
punzător sînt suficiente pentru a per
mite desființarea cu succes a puterii 
pe care ministerele o exercitau asupra 
secțiunilor comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, conform actualei 
prevederi a Constituției..

In sfîrșit, guvernul supune Masii 
Adunări Naționale propunerea de a 
aproba și modificarea ari. 59 din Con
stituție privind alcătuirea organelor 
executive și de dispoziție ale sfaturi
lor populare.

Guvernul socotește necesar c» se
cretarii comitetelor executive ale sfa
turilor populare să fie funcționari per- 
manenfi. numifi de către sfatul popu
lar erarhic superior. Pentru a putea 
asigura în bun» condiții îndeplinirea 
funcției lor. secretarii comitetelor exe
cutive »le sfaturilor populare vor tre
bui să dispună in afa-ră de stabilita
te, deci continuitate în serviciu, pe 
ear» le-o asigură numirea tn funefie, 
și de 6 bună pregătire de specialitate 
administrativă. Prin numirea sa în 
funcție, seerttartll încetează ie a mai 
fi membru cu vot deliberativ al comite
tului executiv așa cvm prevede art B9 
din Constituție. Alegerea Comitetului 
executiv este reglementată ftr proiec
tul de lege ăl sfaturilor populare care 
urmează a fi dezbătut de Marea Adu
nare Națională în actuala sesiune.

Prin propunerile pe care le face, 
guvernul R P Romîne are convinge
rea neclintită că se asigură un în
semnat pas înainte tn dezvoltarea de
mocrației noastre populare, tn întări
rea puterii oamenilor muncit, în de- 
săvîrșirea construcției noastre de 
stat.

★

Deputatul Traian lonașeu, raportorul 
Comisiei juridice a Marii Adunări Na
ționale. care a luat apoi «ivfnttil, a 
arătat că luînd în Studiu proiectul de 
lege pentru modificarea și abrogarea 
unor articole din Constituția R P. Ro
mîne, Comisia juridică, in unanimita. 
te, și cu avizul comisiei administrati
ve, a constatat că acest proiect cores
punde nevoii de stabilire a unei mai 
bune organizări a organelor centrale 
și locale ale administrației de stat, 
prin adaptarea lor la realitățile crea
te pe drumul construirii sociallsmufni 
în patria noastră, fn continuare ra
portorul a recomandat Marii Adunări 
Naționale să adopte proieclul de lege 
cu unele modificări propuse de comi
sia juridică, 

suri corespunzătoare fn organizarea 
aparatului central de stat.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
guvernul R P Romine supun» discu
ției Marii Adunări Naționale proiec
tul de lege cu privire ia stabilirea nu
mărului de ministere. Acest proiect 
cuprinde propuneri în legătură cu reor
ganizarea guvernului. Propunerile de 
reorganizare stnt întemeiate pe redu
cerea numărului de ministere, prin 
contopirea unora dintre ele, cu ramuri 
de activitate înrudite. înființarea in 
cadrul udor ministere de departamente 
pe ramuri de activitate va asigura di
ferențierea specifică între ramuri, prin 
lărgirea accentuată a competentei mi
nisterelor, începînd de la ministru 
pînă la conducătorii unităților de bază.

Fără îndoială, concretizarea și a- 
plicarea acestui principiu va duce la o 
simțitoare îmbunătățire a muncii intre, 
gului aparat de slat.

După ce a arătat tn ce constă pro- 
punerile de contopire a unor ministe
re, tn încheiere tovarășul Ștefan Voiiec 
a spus:

Hotărîtiie plenarei din decembrie 
1956 a C.C. al P.M R. au întrunit a- 
probarea unanimă a oamenilor mun
cii, deoarece ele corespund intetese'.Pr 
lor vitale și sini menite să întărească 
tot mal mult regimul nostru de demo
crație populară

Avem convingerea că și propunerile 
de fată pentru reorganizarea ministe
relor și reducerea numărului lor. pe 
care le supunem spre aprobare Marii 
Adunări Naționale, vor fi primite cu a- 
ceeași vie satisfacție de Întregul nos
tru popor muncitor.

Simion Bughicl, secretar lacob Coțo- 
Veanu.

Comisia administrativă — președinte 
Gheorghe Vidrașcu, vicepreședinte Ion 
Predescu, secretar Anton Vlădoiu.

Comisia pentru cultură și învăță- 
mint — președinte Simian Stollov, 
vicepreședinte Kovăcs Gyorgy, secre
tar Paul Niculescu Mizil.

Comisia pentru sănătate, prevederi 
și asigurări social» — președinte Ște
fan Mflcu, vicepreședinte Tiberlu An- 
draszofski. secretar Octavian Belea.

Comisia juridică — președinte 
Traian lonașcu, vicepreședinți Dumi
tru Gheorghiu, secretar Barbu Solo
mon.

Comisia de validare — președinte 
Demostene Botez, vicepreședinte Va- 
sile Vilcu, secretar Elenă iordăchescu- 
Lascu.

(AgerptesJ



In subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

Importante propuneri ale U.R.S.S.
pentru realizarea unui acord în problema dezarmării

Mișcarea grevistă din Anglia 
ia amploare

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvin.area rosti
tă la 18 marți* de V. A. Zorin in 
ședința subcomitetului Comisiei 
ONU. pentru dezarmare.

După ce a arătat pe larg efor
turile de pină acum ale U.R.SS. 
pentru a se găsi o soluție reci
proc acceptabilă in problemele 
dezarmării, V. A. Zorin a spus :

După examinarea multilaterală 
a propunerilor făcute la ultima se
siune a Adunării Generale, gu
vernul sovietic, străduindu-se să 
Îndrepte de la bun Început lucră
rile subcomitetului pe fășagul so

Propunerea guvernului sovietic în problema 
reducerii armamentelor și forțelor armate 

și interzicerii armelor atomică și cu hidrogen
Guvernul sovietic propune să se 

Încheie un acord International cu 
privire la reducerea armamente, 
lor și forțelor armate șl interzi
cerea armelor atomică și cu hi
drogen care, in conformitate cu 
hotărlrea celei de a 9-a sesiuni a 
Adunării Generale din 4 noiem
brie 1954, să prevadă :

a) Reglementarea, limitarea și 
reducerea considerabilă a tutu
ror forțelor armate și tuturor ar
mamentelor clasice;

b) interzicerea totală a folosi
rii și producției armei nucleare și 
a oricărui tip de arme de exter
minare in masă, precum și utili
zarea stocurilor existente de arme 
nucleare in scopuri pașnice:

c) Instituirea unui control in
ternațional eficient printr-un or. 
gan de control Investit cu drep
turile, împuternicirile și funcțiile 
necesare pentru garantarea res

Prima etapă—măsurile care vor fi 
înfăptuite în decursul anilor 1957-1958

tn decursul anilor 1957—1953 
vori fi înfăptuite următoarele mă. 
suri:

1. — In decursul primelor trei 
luni de la intrarea in vigoare a 
convenției, statele semnatare ale 
acestui acord întreprind acțiuni 
pentru a nu-și mări forțele ar
mate și armamentele clasice fată 
de nivelul armamentelor și forțe
lor armate «xistente la 31 decem
brie 1958 și nu-și măresc aloca
țiile pentru forțele armate și ar
mamente față de nivelul cheltuie
lilor efectuate tn aceste scopuri in 
decursul anului expirat la 31 de
cembrie 1959.

2. — Se stabilește nivelul de
comun acord la care se reduc for. 
țele armate ale tuturor statelor 
care depășesc acest nivel pentru 
ca nici un stat sa nu dispună de 
forte armate capabile să prezinte 
o primejdie serioasă pentru pa
cea internaționala. Se efectuează 
o reducere considerabilă a forțe
lor armate ale Statelor Unite, 
Uniunii Sovietice, Chinei, Marii 
Britanii și Franței In acest scop, 
cele cinci puteri sus-mențlonale 
î'și asumă obligația de a reduce 
electivul forțelor lor armate ast
fel incit ele să nu depășească 
proporțiile prevăzute in memoran
dumul Marii Br.tanil șl Franței 
din 29 martie 1955 și in propune
rea Uniunii Sovietice din 10 mai 
1955 și anume: Statele Unite — 
1.000.000 — 1.500.000 oameni; 
U.R.S.S, — 1.000.000—1 500.000
oameni; China — 1.000.000—
1.500.000 oameni; Marea Brita
nic—850000 oameni; Franța— 
650.000 oameni.

3. — Cele cinci puteri sus
menționate iși vor reduce ptnă 
la sftrșitul anului 1958 forțele ar
mate pină la nivelurile următoa
re : Statele Unite, U.R.S.S. fi 
China la 2.500.000 oameni, iar 
Marea Britanie și Franța la 
750.000 oameni.

Se reduc corespunzător aloca
țiile statelor pentru forțele arma
te și armamentele clasice.

4. — Proporțiile de reducere a 
armamentelor și forțelor armate 
ale celorlalte state vor fi fixate în 
cadrul unei conferințe mondiale 

A doua etapă—măsurile ce vor fi luate 
în decursul anului 1959

In decursul anului 1959 se vor 
lua următoarele măsuri:

1. — Statele Unite. U.R.S.S., 
China, Marea Britanie șl Franța 
vor termina pină la sfirșitul anu
lui 1959 reducerea forțelor lor 
armate In proporțiile menționate 
la punctul 2. cap. I.

Aceste state iși vor reduce In 
mod corespunzător alocațiile pen
tru forțele armate și armamentele 
clasice.

In decursul acestei etape se pun 
la punct de asemenea măsurile 
pentru reducerea forțelor armate 
ale altor state in proporțiile sta
bilite pentru ele la conferința 
mondială

2. — Se interzice cu desăvâr
șire producția armelor atomică 
și cu hidrogen Producția ulte
rioară a materialelor fisionabile 
va fi folosită exclusiv în scopuri 
pemilitare.

luționării concrete și practice a 
principalelor probleme ale dezar
mării in vederea realizării cit 
mai grabnice a unui acord in
ternational in această problemă, 
a hotărit să facă un nou pas spre 
apropierea pozițiilor membrilor in 
subcomitet

Călăuzită de aceste consideren. 
le, delegația sovietică prezintă 
subcomitetului spre examinare, 
din însărcinarea guvernului so
vietic, o nouă propunere in pro
blema reducerii forțelor armate 
și armamentelor și interzicerii 
armelor atomică și cu hidrogen.

pectării eficiente a reducerii de 
comun acord a tuturor armamen
telor șl forțelor armate și a in. 
terzîcerii armelor nucleare și a 
celorlalte arme de exterminare in 
masă și pentru a asigura folosi
rea energiei atomice numai In 
scopuri pașnice.

In conformitate cu aceasta, con. 
venția internațională cu privire 
la reducerea armamentelor Și 
forțelor armate și interzicerea 
armelor atomică și cu hidrogen 
trebuie să cuprindă principalele 
prevederi mai (os arătate, referi
toare la luarea unor măsuri tn 
vederea reducerii armamentelor 
clasice ale statelor. In vederea in. 
terzicerii armelor atomică, cu hi
drogen și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare in masă, 
precum și ordinea ‘înfăptuirii ace
stor măsuri In două etape.

pentru reducerea generală a ar
mamentelor și forțelor armate și 
pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen, ținindu.se 
seama de criterii simple stabilite 
de comun acord, care să includă 
factori de ordin demografic, geo
grafic, economic și politic, avin- 
du-se in vedere întărirea păcii ge
nerale și securității internaționale, 
precum și micșorarea primejdiei 
de agresiune. Drept urmare ni
velul forțelor armate ale statelor 
menționate nu va depăși 150.000— 
200.000 oameni.

5. — Din momentul intrării in 
vigoare a prezentului acord și 
pină la interzicerea totală a ar
melor atomică șl cu hidrogen, sta
tele care dispun de aceste arme 
se obligă in mod solemn să nu 
folosească aceste arme, inclusiv 
arma-rachetă cu încărcătură ato
mică sau cu hidrogen pe care o 
consideră interzisă.

6. — Statele care dispun de 
arme atomică Și cu hidrogen se 
obligă să nu permită instalarea in 
afara frontierelor lor naționale a 
vreunor unități militare atom ee 
sau a vreunor tipuri de arme ato. 
mică și cu hidrogen.

7. — Statele care dispun de 
baze militare, navale șl aeriene 
pe teritoriile altor state tși asu
mă obligația de a le lichida.

Urmează să se cadă de acord 
asupra problemei bazelor care 
vor fi lichidate in decursul primii 
etape.

8. — Statele Unite, U.R.S.S.. 
Marea Britanie șl Franța iși vor 
reduce forțele armate staționate 
pe teritoriul Germaniei cu o trei
me in comparație cu nivelul ace. 
stor forțe armate existent la 31 
decembrie 1956

9. — Statele Unite, Marea Bri
tanie și Franța iși vor reduce 
considerabil forțele lor armate 
staționate pe teritoriul țărilor 
membre ale N.A T.O., iar U.R.S.S. 
— forțele armate care staționea
ză pe teritoriul țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Urmează să se cadă de acord 
asupra proporțiilor reducerii mai 
sus menționate.

3. — După ce reducerea forțe
lor armate și armamentelor cla. 
sice va fi înfăptuită in proporție 
de 50 la sută din cuantumul pre
văzut de acord, cu care urmează 
să fie reduse, vor intra in vi
goare prevederile cu privire la 
scoaterea armelor atomică șl cu 
hidrogen din armamentele state
lor și prevederile cu privire la 
distrugerea stocurilor de arme de 
acest tip.

Atunci toate materialele ato
mice vor fi folosite exclusiv in 
scopuri pașnice. Trebuie să se 
pună totodată un accent deosebit 
pe acordarea de ajutor in riome- 
niul folosirii energiei atomice in 
scopuri pașnice țărilor slab dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic.

4. — Odată cu scoaterea ar
melor atomică și cu hidrogen din 
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armamentele statelor, se insti
tuie un control internațional a- 
supra rachetelor teleghidate pen
tru ca toate rachetele de acest 
tip care pot fl folosite ca arme 
atomică și cu hidrogen să fie 
utilizate exclusiv tn scopuri paș
nice.

5. — Se pun la punct măsuri, 
le pentru lichidarea tuturor ba
celor militare, navale și aeriene 
străine pe teritoriile altor state.

6. — Statele Unite, U.R.S.S., 
Marea Britanie șl Franța iau mă
suri pentru reducerea ulterioară 
a forțelor lor armate staționate 
pe teritoriul Germaniei.

Urmează să se cadă de acord 
asupra proporțiilor acestei re
duceri.

7. — Statele Unite, Marea Bri
tanie și Franța iau măsuri pen
tru reducerea, ulterioară a for
țelor lor armate staționate pe 
teritoriul țărilor membre ale 
N.A.T.O. și pe teritoriile altor

Cu privire la controlul internațional 
asupra reducerii armamentelor 

și interzicerii armei atomice
Pentru a supraveghea Înde

plinirea obligațiilor asumate de 
state in domeniul dezarmării, se 
înființează un organ internațio
nal eficient de control care dis
pune de toate drepturile șl func
țiile necesare in acest scop.

1. — Organul internațional de 
control va exercita controlul, in
clusiv inspecția, pe o bază per
manentă, pe scara necesară, pen
tru a asigura îndeplinirea de că
tre toate statele a convenției 
sus-menționate.

Funcțiile organului de control 
se vor extinde corespunzător cu 
înfăptuirea de către state a mă
surilor prevăzute in convenție.

2. — In scopul preintimpinării 
unui atac prin surprindere al 
unui stat Împotriva altui stat, 
organul internațional de control 
va avea, Încă in decursul primei 
etape, pe teritoriile statelor, pe 
bază de reciprocitate, posturi de 
control in marile porturi, noduri 
de cale ferată, autostrăzi și aero-

Cu privire la crearea în Europa 
a unei zone de limitare și de inspecție 

a armamentelor
Se consideră că este oportun 

ca o măsură importantă pentru 
rezolvarea problemei dezarmării 
să se stabilească in Europa o 
zonă de limitare și de inspecție 
a armamentelor, care să includă 
teritoriile celor două părți ale 
Germaniei, precum și state înve
cinate cu acestea.

1. — Statele respective trebuie 
să prevadă In acord nivelul li
mită <1 trupelor Statelor Unite, 
U R.S.S.. Marii Britanii și Fran
ței, staționate pe teritoriile sta
telor din această zonă. Proble
ma nivelului acestor trupe ur
mează să fie examinată de sta
tele interesate.

2. — Acordul trebuie să pre
vadă interzicerea staționării de 
unități militare atomice și depozi
tării de arme atomică și cu hi
drogen de orice fel in zona men
ționată.

3. — Acordul trebuie să pre
vadă obligația statelor care fac 
parte din zonă de a se abține in 
relațiile lor de la folosirea forței 
și de a rezolva toate problemele 
litigioase prin mijloace pașnice.

4. — Pentru îndeplinirea obli
gațiilor cu privire la limitarea 
armamentelor pe teritoriile care 
fac parte din această zonă se 
instituie o inspecție comună asu
pra forțelor armate și armamen
telor statelor participante la 
acord.

5. — Se exprimă speranța că 
pină la realizarea unui acord 
in problema acestei zone cele 
patru puteri care au trupe pe te
ritoriul Germaniei vor lua nein- 
tirziat măsuri pentru reducerea 
efectivului acestor trupe in pro
porții care vor fi stabilite de fie
care dintre aceste puteri după 
cum va crede de cuviință.

Propunerea prezentată de noi 
subcomitetului spre examinare, 
care se bazează pe prevederile 
propunerii sovietice din 17 no
iembrie 1956, este un program 
concret, care cuprinde toate as. 
pectele problemei dezarmării a- 
ttt în domeniul armamentelor 
clasice, cit și In domeniul arme
lor atomice și cu hidrogen. A 
ceasta propunere prevede de a- 
semenea instituirea unui control 
internațional eficient asupra în
făptuirii măsurilor de dezarmare. 
Noul plan sovietic cuprinde oro- 
puneri concrete și absolut reali
zabile in legătură cu fiecare din. 
tre aceste probleme principale 
ale dezarmării.

Colegii noștri din subcomitet 
nu pot să nu vadă că această 
propunere sovietică constituie un 
nou pas spre apropierea poziții- 
lor puterilor. Ea a fost elaborată 
tinîndu-se seama de prevederile 
cuprinse în propunerile puterilor 
occidentale, printre care ultimele 
propuneri, prezentate de ele spre 

state străine, iar Uniunea Sovie
tică pentru reducerea forțe.or 
sale armate care staționează pe 
teritoriul țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Urmează să se cadă de acord 
asupra proporțiilor acestei re
duceri.

Fondurile devenite disponibile 
In urma reducerii alocărilor sta
telor pentru nevoile militare vor 
fi folosite atlt pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor acestor 
state, cit și pentru acordarea de 
ajutor țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Pentru a contribui la dezvolta
rea economică a țărilor slab 
dezvoltate, in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite se va crea 
un fond special pentru ajutora
rea acestor țări.

Problema obligațiilor ce revin 
Chinei potrivit convenției va fi 
examinată cu participarea Repu
blicii Populare Chineze.

droame. Misiunea acestor pos
turi este de a urmări să nu se 
producă o concentrare primej
dioasă de forțe armate și arma, 
mente.

3. — Părțile interesate sint de 
acord să se ia fotografii din a- 
vion in regiunea de staționare In 
Europa a principalelor forțe ar
mate ale blocului Atlanticului de 
Nord și a țărilor participante la 
Tratatul de |a Varșovia, calcu- 
llndu-se In adincime pină la 890 
km. respectiv spre est și vest de 
linia de delimitare a forțelor ar
mate sus-menționate.

In cadru! înfăptuirii tuturor 
măsurilor mai sus-menționate 
este de dorit ca la o conferință 
specială să se discute protlema 
lichidării totale a forțelor arma
te și a armamentelor de toate 
tipurile, statele menținind nu
mai contingente de miliție (poli
ție) care sint necesare pentru 
menținerea securității interne și 
paza frontierelor.

examinare celei de-a Xl-a sesiuni 
a Adunării Generale. De aceea 
considerăm că propunerile sovie
tice vor fi o bază bună pentru 
realizarea acordului pe care fl 
așteaptă de la noi popoarele tu
turor țârilor lumii.

Aceste propuneri permit să »e 
treacă de la discuții îndelungate 
la elaborarea unor prevederi con
crete ale acordului international 
cu privire la reducerea armamen
telor și interzicerea armelor »■ 
tomice și cu hidrogen, corespun
zătoare inte-eselor securității tu
turor statelor.

Așteptăm ca propunerea Uniu
nii Sovietice să fie studiată cu 
atenție de delegațiile țărilor oc
cidentale și ne exprimăm speran
ța că, la rindul lor. ele vor avea 
o atitudine constructivă față de 
problema dezarmării și Iși vor 
aduce contribuția pozitivă la so
luționarea acestei probleme.

La rindul ei, delegația sovieti
că este gata să examineze cu a- 
tenție și să sprijine orice pro
puneri ale altor țări de natură 
să ducă la rezultate practice rea
le în problema dezarmării.

Abordarea concretă a propu
nerilor prezentate subcomitetului 
spre examinare și năzuința de a 
se ajunge la un acord prin efor
turi comune, vor fi o garanție a 
succesului in activitatea noastră. 
Urmînd această cale, subcomite
tul va îndeplini sarcina de onoa
re, care ia fost trasată de Adu
narea Generală și va justifica 
speranțele popoarelor a căror do
rință cea mai arzătoare este asi
gurarea unei păci trainice. înde
lungate și crearea de condiții 
pentru ridicarea necontenită a 
bunăstării maselor largi ale 
populației tuturor țărilor.

MOSCOVA — La 19 martie, 
la Teatrul regional de operă și 
balet „A. S. Pușkin" din Gorki 
a avut loc primul spectacol a! 
Teatrului de Stat de Operetă din 
București. Oaspeții au prezentat 
opereta ..Lăsafi-mă să ctnt“,,de 
G. Dendrino. Spectacolul s-a bu
curat de mult succes

CAIRO. — La 19 martie a sr>. 
sit la Cairo pe calea aerului re
prezentantul Indiei la O.N.U. 
Krișna Menon, spre a relua tra
tativele cu președintele Nasser.

BONN. — Agenția vestgerma- 
nă D.P.A. a anunțat ci in ca
drul NATO urmează să se creeze 
un așa-zis „grup baltic de pla

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

muncitori din Întreprinderile de 
construcții navale continuă. A- 
genția Reuter anunță că la 18 
martie, atît primul ministru Mc
Millan cit și ministrul Muncii. 
McLeod, au recunoscut că greva 
muncitorilor de la întreprinderile 
de construcții navale este totală 
și că toate principalele șantiere 
navale britanice și-au încetat 
activitatea.

La Bursa din Londra s.au 
înregistrat — ca urmare a gre
vei — cele mai importante scă
deri ale cursului lirei sterline de 
la izbucnirea crizei Suezului. 
Agenția France Presse relatează 
ca cursul lirei steriine a scăzut 
sub 2,79 dolari

Agențiile de presă relatează că 
simbătă 23 martie vor declara 
grevă peste 2.500.000 de munci
tori xfiliați ia marele sindicat al 
muncitorilor din industria cons, 
tructoare de mașini, ale căror re. 
vendicări nu au fost satisfăcute 
de cercurile patronale. De aseme. 
nea — relatează agenția France 
Presse — in anumite cercuri se

Forțele O.N.U. din zona Gaza au fost concentrate 
la frontiera israelo-egipteană

GAZA 19 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al comanda
mentului forfelor O.N.U. din 
Gaza a anunțat luni că unități
le forțelor internaționale de po
liție au părăsit zona Gaza și au 
fost concentrate de-a lungul li
niei de armistițiu israelo-egiptea. 
nă din această regiune. Patrulele 
forțelor internaționale au misiu
nea de a împiedica orice incident

0 delegație a C.C. al P.C.F. a plecat la Belgrad
PARIS 19 (Agerpres), — Ta- 

niug transmite : In seara zilei de 
18 martie o delegație a C.C. al 
P.C. Francez a plecat la Belgrad 
unde va duce convorbiri cu re
prezentanți ai Uniunii Comuniș- 
tilor din Iugoslavia. Delegația

O primejdie pentru independența 
națională a Libanului

BEIRUT 19 (Agerpres). — La 
Beirut s-au încheiat tratativele 
dintre oamenii de stat libanezi 
și Richards, consilier special al 
președintelui S.U.A. După ter
minarea tratativelor a fost pu
blicat un comunicat comun li- 
bano-american din care rezultă 
că guvernul Libanului aprobă 
„doctrina Eisenhower" și este de 
acord să primească „ajutorul"

Un amestec In activitatea diplomatică 
și consulară a misiunii ungare din Washington

BUDAPESTA 19 (Agerpres).
— După cum comunică serviciul 
de presă al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P. Ungare, 
misiunea ungară de la Washing
ton a remis Departamentului de 
stat al S.U.A. o notă în care »e 
spune că poliția americană care 
exercită un control permanent a- 
supra clădirii misiunii ungare și a 
cola bora torilnr ei, a arestat in 
cursul ultimelor săptămini cițiva 
cetățeni unguri care au dorit 
să se înapoieze în patrie, tn 

Atenția și pasiunea cu rare lucreazl cel doi membri ai cercului de 
aeromodeliști de pe lingi uzina Libcze (R- Cehoslovaci) ne îndreptățește 
să credem că mai tîrziu. ei se • vor număra printre cei mai emlnenți 
constructori de avioane, printre cei mai destoinici stăplni ai aerului.

In Cehoslovacia, ca in oricare altă țară frățească de democrație popu* 
Iară, copiii au cele mai largi posibilități pentru dezvoltarea aptitudinilor 
și talentelor lor.

nificare" care va avea drept 
sarcină coordonarea ..apărării" 
tn regiunea mării Baltice. Din 
acest grup urmează să facă par
te ofiferi ai marinei militare din 
Norvegia, Danemarca și Germa
nia occidentală.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru afacerile externe a Came
rei Reprezentanților a adoptat 
luni seara în unanimitate o re
zoluție, sprijinită de guvern, in 
favoarea admiterii Spaniei in 
NATO

CAIRO. — La 18 martie s-a 
deschis la Cairo sesiunea ordi
nară a Consiliului Ligii țărilor 
arabe. In cuvintările rostite, de
legațiile țărilor arabe, potrivit 

dă drept probabilă o grevă reven 
dicativă a muncitorilor docheri.

„Pe lingă aceasta — relatează 
corespondentul din Londra al a- 
genției France Presse — in sea
ra de luni s-a anunțat că un 
număr de peste 370.000 de mun
citori feroviari vor declara grevă 
dacă revendicările lor nu vor fi 
satisfăcute".

*
LONDRA 19 (Agerpres). — Cei 

240 de delegafi reprezentînd 40 
de sindicate din întreaga indu
strie constructoare de mașini din 
Anglia au hotărit să declanșeze o 
mișcare grevistă de mare am
ploare in două faze. Prima fază 
care va începe simbătă 23 mar 
tie, și va dura pină la 6 aprilie va 
consta din greve parțiale care se 
vor desfășura în diverse ramuri 
ale industriei constructoare de 
mașini, alternativ. Dacă în acea
stă perioadă nu se va putea ob
ține satisfacerea revendicărilor 
muncitorilor se va trece automat 
la declanșarea unei greve gene
rale pe întreaga industrie a con
strucțiilor de mașini.

armat care ar putea surveni pe 
teritoriile Egiptului sau Israelu
lui.

In afară de paza frontierei 
dintre cele două țări, purtătorul 
de cuvint al O.N.U. a declarat 
că forțele internaționale de po
liție au misiunea să protejeze la
gărele de refugiați arabi și să 
asigure liniștea in sectoarele pe 
care le controlează.

este compusă din Franțois Bit- 
loux, Raymond Guyot, Waldeck 
Rochet, Pierre Villon, Jean Cag- 
ne, membri ai Biroului Politic 
Reprezentanții P.C.F. vor vizita 
Iugoslavia timp de o săptămtnă.

american prevăzut de această 
„doctrină".

Opinia publică din Liban iși 
exprimă neliniștea și protestea
ză în legătură cu comunicatul 
libano.american. Ziarul „As-Sia- 
sa" scrie: „După cum rezultă 
din acest comunicat, guvernul 
libanez a legat țara de carul a- 
merican in schimbul unui ajutor 
militar și financiar".

momentul în care acești cetățeni 
părăseau clădirea misiunii.

Aceste acțiuni ale autorități
lor americane, se spune in notă, 
constituie un amestec in activi
tatea diplomatică și consulară a 
misiunii și nu contribuie nici
decum la dezvoltarea unor rela
ții normale între cele două state. 
Misiunea ungară cere cu hotârire 
autorităților S.U.A. să pună ca
păt acestei activități incompati
bile cu principiile dreptului in
ternațional și ale practicii diplo
matice.

relatărilor presei, au subliniat 
necesitatea intăririi continue a 
colaborării țărilor arabe in lupta 
pentru menținerea independentei 
și libertății lor. La 19 martie a 
avut loc ședința comitetelor Ligii 
țărilor arabe.

VARȘOVIA.— La 19 martie a 
plecat in Cehoslovacia o delega
ție guvernamentală poloneză In 
frunte cu P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone. Delegația 
va duce la Praga tratative in 
legătură cu reglementarea unor 
probleme economice de interes 
comun.

TELEGRAMĂ
Alteței Sale 

MOHAMED LAMIN PAȘA 
Beiul Tunisiei

Tunis ■> •

Cu ocazia primei aniversări a proclamării independenții 
Tunisiei, sint bucuros să transmit Alteței Voastre și poporului 
tunisian, in numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R. 

și al poporului romin, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de prosperitate.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre R.P.R. și Tunisia 
se vor dezvolta continuu in folosul ambelor popoare și al cola
borării internaționale.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 'Naționala 

a Republicii Populare Romlne

Primirea ministrului Irauului de către președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Chivu Stoica

Marți 19 martie a c., la ora Hossein Meykadeh, trimis ex
it),15, președintele Consiliului de traordinar și ministru plenipoten. 
Miniștri al Republicii Populare (jar al Iranului in Republica 
Romine, Chivu Stoica, l.a primit Populară Romină. 
in audiență pe domnul Abdoll (Agerpres)

Sosirea la București a guvernatorului 
orașului Cairo

La invitația Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Ca
pitalei mărfi după-amiază a sosit 
in București generalul Abdel 
Fattah El Bindary, guvernatorul 
orașului Cairo.

Ing. Anton Vlădoiu, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei. a adresat oaspetelui egip
tean un salut din partea Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

In Editura de Stat 
pentru

Literaturi Politică
a apărut:

V. I. LENIN -
Opere, voi. 11.

Cuprinde lucrările scrise 
de V. I. Lenin in perioada 
iunie 1906 — Ianuarie 1907. 
512 pag. 7,50 lei

Constantin Brincuși
Uniunea Artiștilor Plastici din 

R.P.R. aduce la cunoștință cu a- 
dincă părere de rău încetarea 
din viată la Paris a lui Constan
tin Brincuși, unul dintre cei mai 
de seamă sculptori romini și 
unul dintre cei mai Înzestrați și 
mai originali creatori ai artei 
mondiale contemporane.

Născut în octombrie 1876 în 
cătunul Hobița comuna Peștișani 
Gorj, dintr-o familie de țărani 
săraci. C. Brincuși a cunoscut de 
mic greutățile vieții celor multi, 
indephnind diferite îndeletniciri 
umile pină ce a intrat la Școala 
de arte și meserii din Craiov» 
Vădind cu o precocitate neo- 
bișnuită talentele sale de artizan 
și sculptor, Brincuși a urmat a- 
poi cursurile Școalei de Belie 
Arte din București, unde a avut 
Ca profesor pe Ion Georgescu și 
Wladimir Hegel. Lipsit dc mij. 
loace, s.a încumetat totuși să 
plece pentru studii la Miinchen 
și Paris, unde s-a stabilit din 
anul 1904. Deși prima sa lucra
re. prezentată Ia salonul oficial 
al Franței, a stirnit un viu inie, 
res, sculptorul a continuat să 
ducă ani și ani o viață mizeră. 
Prin 1910, a început să devină 
cunoscut și prețuit atlt în străi
nătate cit și In țară unde a ex
pus la expozițiile Tinerimii Ar. 
tistice și la saloanele oficiale.

După o serie de isousite cape
te de copii și portrete. C. Brin
cuși s-a Îndreptat spre o artă 
inspirată de viziunile arhaice ale 
folclorului nostru și de stilizările 
artei populare. In 1907, anul răs
coalelor țărănești, el a expus fa

Ședința din 19 martie a subcomitetului
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare a ținut ședința 
sa din 19 martie sub președinția 
reprezentantului S.U.A. Harold 
Stassen. In cadrul acestei ședințe 
s-au discutat probleme de proce
dură și anume dacă trebuie să 
se examineze unul după altul 
planurile generale de dezarmare 
sau să se abordeze punct cu 
punct problemele asupra cărora 
ar putea interveni mai ușor un 
acord.

Problemele economice și financiare 
în dezbaterea Adunării Naționale Franceze
PARIS 19 (Agerpres). — La 

19 martie au fost reluate dezba
terile asupra problemelor econo
mice și financiare în Adunarea 
Națională Franceză.

Numeroși deputați care au luat 
cuvintul au criticat politica eco- 
nomică a guvernului Mollet rele- 
vlnd grava situație în care 6e

Generalul Abdel Fattah El 
Bindary a mulțumit pentru pri
mirea prietenească ce i s-a făcut 
în Capitala R P.R.

Seara, ing. Anton Vlădoiu a 
oferit în saloanele Hotelului 
Athenee Palace un dineu in cins
tea guvernatorului orașului Cai
ro, generalul Abdel Fattah El 
Bindary. (Agerpres)

Seară de film la Ambasada 
R. P. Bulgaria

Luni ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, Stoian Pavlov, 
a oferit la sediul Ambasadei o 
seară de film cu prilejul aniver 
sării a 100 de ani de la crearea 
teatrului bulgar

Au asistat cunoscuți artiști a! 
teatrelor dramatice și lirice din 
Capitală, reprezentanți ai vieții 
culturale, ai Ministerului Aface. 
rilor Externe, ai I.R.R.CS., zia
riști.

A fost prezentat filmul „Cru
cișătorul Nădejdea", o realizare 
recentă a studiourilor de la So
lia.

Tinerimea Artistică o lucrare in 
titulată „Fiul cimpului". Cu gin- 
dul la basmele poporului nostru, 
a creat, începind din 1913, cu
noscuta sa serie dP lucrări „Pă
sări maestre". Deși cu timpul 
lucrările sale de acest gen au 
devenit mai abstracte, ele au 
păstrat totuși avintul simbolic.

El a dat sculpturii un rol ar
hitectural. „Coloanele fără sflr- 
șit", dintre care una a ridicat-o 
in 1938 la Tg. Jiu amintesc dc 
jocul romboidal al stîtpilor dă 
lemn din pridvoarete de la tară 
sau de felul de împodobire al 
scoarțelor oltenești.

Cioplind piatra sau lemnul și 
șlefuind îndelungat bronzul au. 
rit, Brincuși a continuat și în 
această privință tradiția vechilor 
noștri meșteri și a înnoit tehnica 
sculpturii modeme. Prețuit ca 
unul din cei mai de seamă sculp
tori ai vremii. C. Brincuși are in 
numeroase muzee din mai toate 
țările lumii lucrări reprezen.a. 
tive.

In 1956, cind a împlinit 80 de 
ani, Brincuși a fost sărbătorit in 
Republica Populară Romină urin 
expoziția retrospectivă cu lucră
rile aflate in țară, organizată de 
Muzeul de artă al R.P.R.

C. Brtncuși s-a simțit ptnă tn 
ultimele clipe un exponent al 
folclorului romtnesc și al ima
ginației populare, pe care adesea 
a folosit-o ca izvor de inspirație 
in lucrările sale, ilustrind prin 
lucrările sale expuse tn multe 
țări ale lumii, puterea de crea, 
tie a poporului nostru.

Delegații sovietică s-a decla
rat in favoarea unei discuții 
prealabile de ordin genera), pro
punere care a fost adoptată. Sub
comitetul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare va Începe miine o dis
cuție generală asupra problemei 
dezarmării.

Din surse occidentale se anun
ță că lucrările de pină acum 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

află economia Franței. Răspun- 
zind interpelărilor. Paul Rama- 
dier, ministrul Economiei din gu
vernul francez, a prezentat un 
„plan de austeritate" prin care 
se urmărește ieșirea din actua
lele dificultăți prin scăderea ni
velului de trai al maselor lărgi 
populare.
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