
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Lucrările sesiunii
Marii Naționale

Ședințele din ziua de 21 martie

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2450 4 PAGINI — 20 BANI . Vineri 22 martie 1957

Un vast program
DE ÎNFĂPTUIRI

rivirile tinerilor 
din țara noa
stră ca și ale 
tuturor oameni
lor muncii sînt 
îndreptate în a- 
ceste zile spre 
reprezentanții 

lor care, întru- 
&n‘ți în prima sesiune a celei de 
><a treia legislaturi a Marii Adu- 
!nări Naționale, dezbat cu rodni

cie problemele de bază ale poli
ticii interne și externe ale sta
tului nostru democrat-popular.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale oglindesc cu in
tere unitatea de nezdruncinat 
dintre partid, guvern și popor, 
expresie a tăriei statului nostru 
democrat popular. In mun
ca plină de spor a sesiu
nii se reflectă voința întregii 
țări, reprezentată aici prin aleșii 
săi, de a-și făuri propria-i feri- 

>cire, înfrîngînd greutățile ce-i 
(mai stau în cale. O strălucită ex- 
Ipresie a acestei voințe unanime 
a constituit-o entuziasmul cu 
care toți deputății au adoptat 
hotărirea prin care se aprobă ac
tivitatea guvernului R.P.R. în pe
rioada celei de a doua legisla
turi, precum și programul poli
ticii interne și externe a guver
nului expus în Declarația tova
rășului Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.

In Declarația guvernamentală 
— document politic de mare în
semnătate — sînt expuse cu lim
pezime măsurile care au fost 
luate și sînt în curs de înfăp

tuire, măsuri menite să ducă la 
S realizarea mărețului program 
/adoptat la cel de-al doilea Con- 
xgres al partidului și îndreptat 
Sspre îmbunătățirea neîncetată a 
/condițiilor de viață ale oameni
lor muncii.
/ De o deosebită importanță sînt 
(măsurile privind înlăturarea fe- 
^nomenelor de centralizare excesi- 
/vă care existau pină nu demult 
<și care nu mai corespund stadiu- 
Slui actual de dezvoltare a regi- 
zmului nostru democrat-popular 
(cînd în întreaga țară, în admi
nistrația de stat și în economie, 
(s-au ridicat din rîndurile poporu- 
> Iui și muncesc numeroși condu- 
/ cători ce au acumulat deja o 
J bogată experiență. Simplificarea 
^și reorganizarea aparatului de 
/ stat va duce la îmbunătățirea 
(muncii acestui aparat, la redu- 
(cerea cheltuielilor administrative 
/ale statului și la atragerea și mai 
(largă a maselor în rezolvarea pro
blemelor gospodăririi țării, în 
[conducerea statului. în această 
direcție, pe linia profundului de
mocratism al orînduirii noastre, 
se înscrie și noua lege a sfatu
rilor populare care — așa cum 
se arată în declarația guverna
mentală — prevede creșterea ro

diului sfaturilor populare, mărirea 
(competenței lor în conducerea 
(întregii activități locale pe tarim 
(economic, gospodăresc, social- 
(cultural și administrativ și tot- 
(odată atragerea celor mai largi 
>mase Ia gospodărirea treburilor 
(obștești cu ajutorul comisiilor 
(permanente și al comitetelor de 
d cetățeni.
( Toate aceste măsuri urmăresc 
>să permită punerea cit mai de- 
/plină în valoare a imensei capa- 
(citați creatoare a maselor popu- 
!'lare pe drumul făuririi unui bel
șug crescînd.

Pe baza politicii partidului, gu
vernul pune în fața oamenilor 
muncii un program clar și lumi
nos de luptă pentru dezvoltarea 
economiei naționale și ridicarea 
nivelului de trai al poporului. 
Așa cum se arată în declarația 
guvernamentală, chezășia dez
voltării economiei și a îmbunătă- 

Ițirii traiului oamenilor muncii o 
constituie industrializarea socia
listă a țării pe baza dezvoltării 
cu precădere a industriei grele.

Printre numeroasele obiective din 
domeniul industrializării se află 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
combustibil a industriei prin con
struirea unor conducte magis
trale de gaz metan, dezvoltarea 
industriei petrolifere prin intensi
ficarea for. ului de explorare, în
făptuirea consecventă a planului 
de electrificare astfel îneît în 
1957 să se producă în 76 de zile 
tot atita energie electrică ca în 
întregul an 1938. Se va pune cu- 
rînd în funcțiune primul nostru 
reactor atomic, vor fi date în ex
ploatare laminorul de țevi de la 
Roman și laminorul de tablă sub
țire de la Galați. Urmează să fie 
dezvoltată rapid industria chi
mică. Producția de mașini agri
cole trebuie să crească de 3 ori 
față de anul 1956.

Cu ajutorul industriei socialiste 
în continuă dezvoltare care asi
gură țărănimii mereu mai multe 
mașini agricole și îngrășăminte 
chimice, se va intensifica lupta 
pentru creșterea producției agri
cole, pentru lichidarea rămînerii 
în urmă a agriculturi^ — obiec
tiv strins legat de sarcina prin
cipală care stă astăzi în fața noa
stră în opera de construire a so
cialismului : transformarea socia
listă a agriculturii. Folosirea din 
plin a condițiilor favorabile crea
te prin desființarea sistemului 
cotelor obligatorii și mărirea 
cointeresării țăranilor mirifcitori 
poate și trebuie sa ducă la spo
rirea simțitoare a producției agri
cole îndeosebi a producției po
rumbului, griului, sfeclei de za
hăr, cartofilor.

Odată cu dezvoltarea industriei 
și a întregii noastre economii va 
crește și nivelul de trai al celor 
ce muncesc. Astfel — în 1957 se 
vor ridica cu aproape 5 miliarde 
Iei sumele destinate îmbunătățirii 
salarizării, sporirii veniturilor ță
rănimii, precum și unor acțiuni 
social-culturale. Totodată, inves
tițiile pentru construcțiile de lo
cuințe vor ajunge la circa 1 mi
liard lei, iar cheltuielile pentru 
sănătatea publică la 2,2 miliarde 
Ici.

Așa cum se arată în Declarația 
guvernamentală făcută de tova
rășul Chivu Stoica chezășia în
făptuirii tuturor măsurilor care 
țintesc îmbunătățirea traiului ce
lor ce muncesc o constituie pro
ducerea de mărfuri mai multe, 
mai bune și mai ieftine, crește
rea productivității muncii, reali
zarea de economii în producție, 
descoperirea și folosirea marilor 
rezerve interne ale întreprinderi
lor. Tocmai în scopul unui avînt 
mai puternic al ridicării produc
ției și productivității muncii în 
întreprinderi, guvernul a inițiat o 
serie de măsuri ca lărgirea atri
buțiilor conducerilor întreprin
derilor și sporirea cointeresării 
materiale a muncitorilor prin 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare.

Citind Declarația guvernamen
tală, oamenii muncii de Ia orașe 
și sate văd limpede perspecti
vele de dezvoltare ale economiei 
noastre, principalele obiective 
care le stau în față în perioada 
ce urmează, mijloacele de înfăp
tuire a sarcinilor menite să asigu
re un mai mare belșug tuturora.

Nu poți să nu simți o puternică 
mîndrie atunci cînd ești chemat 
Ia înfăptuirea unui asemenea 
program constructiv ca cel ex
pus în Declarația guvernamentală. 
Nu poți să nu simți o dragoste 
caldă pentru partidul iubit, pen
tru guvernul Republicii noastre 
Populare care ne arată mereu cu
înțelepciune cum și în ce fel săj 
muncim și să luptăm pentru fău-< 
rirea unei vieți mereu mai bune.<

Tînăra noastră generație simte < 
mereu și mereu, în chip deosebit*

dragostea părintească a partidu
lui, grija guvernului. Cu bucurie 
și mîndrie au citit tinerii partea 
din Declarația guvernamentală în 
care se vorbește dc problemele 
dezvoltării și îmbunătățirii învă- 
țamîntului. Elaborarea noilor mă
suri menite să ducă la ridicarea 
calitativă a învățămîntului de 
toate gradele, la asigurarea unei 
baze trainice de cultură generală 
realist-științifica, la lărgirea mai 
puternică a accesului fiilor de 
muncitori și țărani muncitori în 
universități și institute, oglindesc 
atenția cu care partidul și guver
nul se preocupă de creșterea 
unui tineret cult, înaintat, bine 
pregătit pentru o viață creatoare. 

Alături de întregul popor mun
citor, tineretul nostru este hotă
rît să răspundă dragostei cu 
care-1 călăuzește și-1 conduce par
tidul prin muncă avîntată pentru 
înfăptuirea luminosului program 
prezentat în Declarația guverna
mentală Ia actuala sesiune a Ma
rii Adunări Naționale.

Oamenii muncii din țara noa
stră care văd cu mîndrie și satis
facție în politica partidului și gu
vernului reflectarea propriilor .. 
lor năzuințe, vor face to- ” 
tul pentru înfăptuirea hotărîri- << 
lor de mare importanță pe care v 
le adoptă în aceste zile reprezen- >< 
tanții lor în Marea Adunare Na- (< 
țională.

Înfăptuirea programului guver- << 
nului, programul muncii încorda- (< 
te și spornice pentru fericirea și \< 
belșugul nostru este în brațele a 
noastre harnice, în agerimea min- /< 
ților noastre. Sttb conducerea în- $< 
țeleaptă a partidului comuniștilor u 
poporul nostru muncitor își clă- /< 
dește prin muncă pașnică, o via- << 
ță mereu mai luminoasă și mai 
îmbelșugată. (<

...Acum, în zori, la ora cînd >; 
apare ziarul, oamenii se îndreap- /< 
tă grăbiți spre locul de muncă. << 
O nouă zi de muncă creatoare, 
clocotitoare a început pe mclca- /< 
gurile patriei.

Bine-ai venit zi nouă ! Cu tine \ 
vin noi eforturi și noi succese pe ( 
drumul spre o viață mereu mai < 
bună. Și tu ești o părticică din S 
puntea spre Romînia socialistă, < 
spre palatele și grădinile viito- < 
rului pe care le întrezărim de pe ( 
acum. Vom munci cu spor azi, < 
mîine, mereu pentru a grăbi în- < 
făptuirea sarcinilor ce ne stau în < 
față, pentru a grăbi făurirea vii- < 
torului socialist. <

Primirea de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R.P.R 
a noului ambasador 

a! R. D. Germane 
la București

Joi 21 martie a.c., ministrul 
Afacerilor Externe, Grigore Preo
teasa, a primit în audiență pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Germane în Republica Populară 
Romînă, Georg Stibi, în legătură 
cu apropiata depunere a scrisori
lor de acreditare.

(Agerpres) 
----- •------

Joi au continuat lucrările Marii 
Adunări Naționale.

Ședința s-a deschis la ora 9,15 
sub președinția tovarășului Con
stantin Pirvulescu. președintele 
Marii Adunări *’

In bja din 
sînt prezenți 

I Gheorghiu-Dej,
Gheorghe Apostol, ger.eral de ar
mată Emil Bodnăraș, Petre Bo- 

I rilă, Nioolae Ceaușesc j, Iosif 
Chișincvschi. Miron Constanți- 
nescu. genera! colonel .Alexandru 
Dragnici, Alexandru Moghioroș. 
Dumitru Collu, Leonfe Răuîu. 

I general colonel Leontin Sălâjan, 
| Ștefan Voitec, Alexandru Bîrlâ- 
I deanu, Vladimir Gheorghiu, Ianoș 
I Fazekaș. In loja din stingă incin- 
i tei au luat loc tovarășul dr.
Petru Grcza și membrii Prezi
diului Marii Adunări Naționale. 

I Președintele Marii Adunări 
Naționale dă cuvîntul tov. Aurel 

| Vi joii, ministrul Finanțelor, care, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, supune spre examinare 
și aprobare Marii Adunări Na
ționale, proiectul de lege a Buge
tului de Stat al Republicii Popu
lare Romine pe anul 1957.

Deputatul Emil Popa, președin
tele comisiei economico-financiare

Naționale, 
dreapta incintei 
tovarășii: Gh. 
Oliva Stoica.

lectorală Rahova, 
iești. Gr. Stanciu. 
script ia electorală 
nea Ploești, C. Mateescu din cir
cumscripția electorală Cricov, 
regiunea Ploești, Ion Dalaban 
din circumscripția electorală To- 
poioveni, regiunea Pitești, acad, 
prof. dr. Șt. Milcu din circum
scripția electorală Roman, regiu
nea Bacău, Pavel Ștefan din cir
cumscripția elec:crală Răcari re
giunea București, Gh. Prodan, 

electorală

//

orașul Bucu- 
dm circum- 

Puești, regiu-

Miercurea regiunea Hunedoara și 
Eroul Muncii socialiste Vasile 
Voichiță din circumscripția elec
torală Sînnicolaul Mare regiunea 
Timișoara.

Ședința de după-amiază s-a 
deschis la ora 17, sub președinția 
tovarășului I. Gh. Maurer, vice
președinte al 
ționale

înainte de 
nea de zi, a 
tatui Irimia Pardău. membru al 
Prezidiului Marii Adunări

Marii Adunări Na-

a se intra în ordi- 
luat cuvîntul depu-

Un sector
al tineretului
Turnătoria uzinelor Mao-Țze- 

dun din Capitală este formată în 
mare parte din tineri. Pentru a 
antrena un număr cit mai mare 
de tineri să lucreze cu o produc
tivitate a muncii mai ridicată, 
pentru a asigura o mai bună su
praveghere și îndrumare a aces
tora în vederea îmbunătățirii ca
lității produselor, conducerea în
treprinderii a încredințat în ca
drul turnătoriei un sector tine
retului.

Sectorul tineretului este format 
din trei echipe. Lor li s-au sta
bilit anumite produse de bază ca: 
poduri rulante de toate tipurile, 
utilaj petrolifer etc. In acest 
scop, ieri după terminarea primu
lui schimb a avut loc chiar în 
hala turnătoriei un miting ful
ger. Au luat cuvîntul, cu acest 
prilej, tov. Elemer Bar ani șeful 
secției turnătorie și Nicolae Oltea- 
nu secretarul comitetului U.T.M. 
pe uzină. Tinerii Neagu Răilea- 
iu și Petre Vei cu, șefi de echipă, 
s-au angajat ca în cinstea Festjr 
valului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova să în
tărească și mai mult disciplina 
în producție și să execute numai 
produse de bună calitate.

Concert simfonic

Cinstirea anului 1907
Tn cadrul manifestărilor prile- 

uite de aniversarea a 50 de ani 
ie la răscoalele țărănești din 
'907, Academia R.P.R. organi
zează o 6esiune de comunicări 
•tiințifice ce se va ține în zilele 
le 25 și 26 martie în sala de șe- 
iințe a Academiei R.P.R.

Vor prezenta comunicări aca- 
iemicienii Traian Săvulescu, Ale. 
candru Bîrlădeanu, P. Constanti- 
îesou-Iași, Mihail Ralea, Mihail 
Roller, A. Oțetea, Tudor Vianu, 
Drecu.ni și cercetători de la Insti
tutul de 
R.P.R. și 
partidului 
PJM.R.

Comunicările vor fi urmate de 
iiscuțiî.

istorie al Academiei 
Institutul de istorie a 
de pe lingă C.C. al

a Marii Adunări Naționale a pre
zentat apoi raportul comisiei e- 
conomico-financiare, recoraan- 
dînd deputaților să voteze proiec
tul de lege pentru aprobarea Bu
getului de Stat al R.P.R. pe anul 
1957, cu une’.e modificări propuse 
de comisie.

După o pauză a început dezba
terea generala asupra proiectului 
de lege pentru aprobarea Buge
tului de Stat al R.P.R.

Au luat cuvîntul deputății: FL 
Dănă’ache, din circumscripția e-

Dezbaterile

Intr-una din pauzele lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale, 
un grup de deputați discută.

■

Foto: AGERPRES

pe marginea Declarației
asupra politicii interne și externe 

a Republicii Populare Romîne
Cuvîntul deputatului Ion Moldoveanu

orașul București

ționale, țăran muncitor din regiu
nea Suceava, care a evocat lup
tele țărănimii di-n țara noastră 
din primăvara anului .1907 pen
tru pămint, dreptate și o viață 
mai bună.

In semn de cinstire a memo
riei celor căzuți în răscoalele ță- 

■ rănești de acum o jumătate de 
veac, Marea Adunare Națională 
a păstrat un moment recur
gere.

A continuat apoi discuția gene
rală cu privire la proieclul de 
lege pentru aprobaresa Bugetului 
de Stat al R.P.R. pe anul 1957.

Au luat cuvîntul deputății: 
Mihai Beniuc, din circumscripția 
electorală Huedin, regiunea Cluj, 
Vasile Pîrvu, din circumscripția 
electorală Titu. regiunea Bucu
rești ; Ion Dobre, din circum
scripția electorală Boldești, re
giunea Ploești; Gh Rădoi, din 
circumscripția electorală Prejmer, 
regiunea Stalin ; Csupor Ludovic, 
din circumscripția electorală 
Gheorghieni, Regiunea Autonomă 
Maghiară; Gabriela Bernachi, 
din circumscripția electorală Slă
vești, regiunea București; Iosif 
Hess, din circumscripția electo
rală Agnita, regiunea Stalin și 
Ion Beldean din circumscripția 
electorală Bîrzava, regiunea Ti
mișoara.

Deputatul Dumitru Praporges- 
cu, în numele comisiei economi- 
co-financiare, a supus apoi apro
bării Marii Adunări Naționale 
un proiect de hotărîre, cu privire 
la planul de cheltuieli al Marii 
Adunări Naționale pe anul 1957.

Marea Adunare Națională a a- 
probat proiectul de hetarire su
pus votului.

S-a trecut apoi la citirea 
discuția 
de lege 
tului de 
1957 cu 
comisia ...

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate, prin vot 
secret proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P.R. pe anul 1957.

In continuarea ședinței, vice
președintele Marii Adunări Na
ționale, 1. Gh. Maurer a propus 
în complecta rea ordinei de zi, 
discutarea proiectului de lege 
pentru ratificarea decretelor emi
se de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. în perioada 
dintre sesiuni.

Propunerea a fost aprobată de 
Marea Adunare Națională.

Deputatul Avram Bunaciu, se
cretarul Marii Adunări Naționa
le, a dat citire proiectului de 
lege supus discuției.;

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret cu 391 vo
turi pentru și 1 contra proiectai 
de lege pentru ratificarea decre
telor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. în 
perioada de la 27 noiembrie 1956 
pină |a 16 martie 1957.

Ședința s-a ridicat la ora 21.
Lucrările sesiunii Marii Adu

nări Naționale continuă azi 22 
martie 1957 avînd la ordinea de 
zt: legea de organizare și func
ționare a sfaturilor populare.

★
In cursul după-amiezii comisia 

administrativă a Marii Adunări 
Naționale, întrunită sub preșe
dinția deputatului Gh. Vidrașcu, 
a continuat discuția proiectului 
de lege de organizare și funcțio
nare a sfaturilor populare Ace
lași proiect de lege a fost dezbă
tut ieri după-amiază și de comi
sia juridică întrunită sub preșe
dinția deputatului Traian Io- 
nașcu.

____ț.. . șl 
pe articole a proiectului 
pentru aprobarea Buge- 
Stat al R.P.R. pe anul 
modificările propuse de 

econoinico-financiară.

După ce și-a exprimat deplina 
adeziune față de declarația gu
vernului R. P Romî-ne, vorbitorul 
a subliniat însemnătatea acțiunii 
de îmbunătățire a sistemului 
salarizare pe baza hotărîrilor 
doptate de plenara C. C. al 
P.M.R

Noul sistem de salarizare — a 
spus vorbitorul — ne va cointe
resa mai mult în ridicarea ca
lificării și în folosirea celor mai 
bune metode pentru organizarea 
muncii și depășirea normelor de 
producție. în prezent, în uzina 
noastră se studiază măsurile ce 
trebuie luate pentru a se putea 
trece la experimentarea noului 
sistem de normare mai științifi
că a muncii. Normele actuale sînt 
depășite cu ușurință în uzina 
noastră, procentul mediu de de
pășire a normelor fiind de 132 la 
sută, ceea ce dovedește că nor
mele actuale nu sînt reale

Noi ne străduim să facem ca _____________a —
măsurile luate pentru îmbunătă-' simțim cu adevărat că regimul a- giira un trai îmbelșugat. Dar noi 

și 
an

de 
a-

„Scînteia tineretului"

In sala Ateneului R.P.R. a avut 
loc joi seara un concert simfonic 
dat de corul și orchestra Radio, 
cu concursul corului Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" condu
se de Alfred Alessandrescu, ma
estru emerit al artei din R.P.R.

Programul a cuprins: uvertu
ra „Coriolan** de Beethoven și 
oratoriul „1907“ pentru soliști, 
cor și orchestră de Alfred Men
delsohn, maestru emerit al artei 
din R.P.R., pe versuri de acad. 
Tudor Arghezi, tn primă audiție.

fel îneît pe de o parte, să dăm 
produse mai multe, mai bune și 
mai ieftine, iar pe de altă parte 
să crească salariile muncitorilor. 
In consfătuirile de producție care 
au avut loc pe secții și pe uzină, 
tovarășii mei de muncă și-au ex
primat hotărirea să depună toate 
eforturile pentru obținerea de noi 
succese prin intensificarea între
cerii socialiste. Primele rezultate 
se reflectă în faptul că planul de 
producție pe lunile ianuarie și fe
bruarie a fost depășit cu peste 
20 la sută.

Trebuie să mai luptăm încă 
pentru reducerea rebuturilor, pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor noastre.

Tovarăși deputafl, _____ __________ __ _______ _
Măsurile luate pentru îmbuna- care nu se va mai întoarce ni- 

tațirea sistemului de salarizare , ciodată 
fac parte dintr-un șir întreg de' Nu vreau să spun prin aceasta 
măsuri luate de partid și guvern ' că la noi nu mai există încă greu- 
pentru .îmbunătățirea nivelului de tați și lipsuri. Mal avem încă 
trai al oamenilor muncii. Noi . multe de făcut pentru a ne asi

cumcapitaliste ar trăi în condiții 
nu se poate mai bune. Noi știm 
însă prea bine ce înseamnă „ra
iul" capitalist pentru muncitor. 
Noi știm că sînt milioane de 
muncitori care nu au asigurat 
dreptul la muncă și sînt prăda 
șomajului, că intensificarea ma
ximă a muncii face ca muncitorii 
la patruzeci de ani să fie inca
pabili de a munci, că salariile 
rpa'.e ale muncitorilor scad per
manent datorită creșterii prețuri
lor produselor de consum, a im
pozitelor etc.

Dacă pentru muncitorii din ță
rile capitaliste toate acestea și 
multe alte necazuri, reprezintă 

• prezentul, viața lor de azi, pen- 
. tru noi acestea înseamnă trecutul,

țirea sistemului de salarizare — cesta este regimul nostru, 
a spus în continuare vorbitorul —* muncitorilor.
să însemne și îmbunătățirea actl- Propaganda imperialistă pre- •
vității întreprinderii noastre, ast- tinde că toți muncitorii din țările (Continuare în pag. 2-a)

al nu uităm de unde am plecat 
nu putem să nu simțitn cum

(Agerpres)

DESCHIDEREA FESTIVĂ 
a Săptămînii Mondiale

%' ’ 1ol
r <*^7 ’

ca și numeroși siudențl străini 
care învață la București, au par
ticipat cu entuziasm la festivita
tea de deschidere a Săptămînii 
tinereții. Aplauzele lor călduroa
se, însuflețirea vie care a domnit 
în tot timpul adunării, au subliniat 
Incăodată atașamentul fierbinte 
al tineretului nostru față de lup

Cuvîntarea

a Tineretului
ta Federației 
tulul pentru 
tineretului.

In cadrul adunării a luat 
vlntul tovarășul Al. Kopăndi

Mondiate a Tinere- 
pace și drepturile

cu- 
se

cretar al C.C. al U.T.M., care a 
făcut un istoric al acțiunilor 
F.M.T.D. în lupta pentru pace in 
lumea întreagă.

M. Z.

tovarășului Al. JCopandi, 
secretar c.c. .T.

in localul muzeului „Unirii** 
din Iași, s-a deschis joi după a- 
miază expoziția „60 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907“.

Expoziția cuprinde documente 
originale privind începerea răs
coalelor țărănești din Moldova, 
în anul 1907, precum și despre 
represiunea guvernului burghezo- 
moșieresc, foto copii după docu
mente originale privind desfășu
rarea răscoalei în întreaga țară. 
De asemenea sînt prezentate do
cumente originale despre satul 
Flămînzi. de unde a pornit răs
coala în Moldova, exemplare din 
ziarele vremii, în care 6e rela
tează despre răscoală, lucrări ale 
pictorilor din regiunile Iași și 
Bacău reprezentînd figuri de 
răsculațl.

’ Soarele măsoară nestînjenit 
întinderile astrale. Pe cer nu se 

’ vede o fărimă de nor. Liliacul 
s-a trezit din somn și acuma își 
întinde spre soare gingașii săi 
muguri. Ieri, undeva în univers 
s-a săvîrșit o nouă împărțire a 
orelor intre noapte și zi. A ve
nit echinocțiul de primăvară l 
Primăvară... I Ea înseamnă tine
rețe, bucurie; e anotimpul mari
lor speranțe. întreaga natură se 
reînnoiește sub 
ale soarelui.

Cu ani în 
șeele de luptă 
mului, milioane de tineri de pe 
planeta noastră — teribil de în
cercată pe atunci de turbarea 
fiarei brune, care amenința în
treaga lume — au sărbătorit 
ultima săptămină a lui martie ca 
pe o zînă a speranței, a fericirii.

Au trecut ani din primăva
ra aceea, roșie de sîngele nevi-

mîngiierile feline

urmă, tn tran- 
impotriva fascis-

novat al sutelor de mii de tineri 
nevinovați, rămași la pămint, 
groaznic tribut plătit de omeni
re celui de-al doilea măcel mon
dial.

Fiecare primăvară care a tre
cut de atunci a sădit mai puter
nic, mereu mai puternic în tineri 
hotărirea de a lupta pentru pace.

Născută in tranșee, într-o am
bianță de singe, de foc și de la
crimi, de. distrugeri incalculabile, 
Săptămîna Mondială a Tineretu
lui a devenit an de an in ochii 
tineretului lumii, un simbol, o 
deviză: „Tineri uniți-vă, înainte 
pentru o pace trainică !**.

Stau in parcut de la Palatul 
pionierilor din Capitală, unde a- 
lături într-o sală spre care se 
îndreaptă numeroase grupuri vo
ioase de tineri va începe în cu- 
rind adunarea festivă, organiza
tă de C.C. al U.T.M. și Comite
tul orășenesc București al U.T.M. 
cu prilejul deschiderii Săptămînii

armata internațională a 
luptători pentru pace și

și nimeni nu va putea

Mondiale a Tineretului. Parfumul 
primăverii e într-atit de puternic 
Incit îmbată. Printre tufele de 
liliac înverzite. Ungă sălciile în
cărcate de aurul mugurilor, se 
joacă cîțiva băieți și fetițe. Vin- 
tul le flutură ușor cămășuțele 
albe. Sînt încă niște copii, dar 
nu-i nimic, mîine se vor înrola 
fi ei în 
tinerilor 
fericire.

Nimic
opri sau zăgăzui vreodată lupta 
tineretului lumii pentru pace și 
fericire.

Ar putea oare opri cineva pri
măvara ca să vie pe pămint?

*
Ieri după amiază a avut loc 

tn sala de festivități a Palatului 
pionierilor din Capitală, deschi
derea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului. Sute și sute de tineri 
muncitori, elevi și studenți ve- 
ni ți din toate colțurile orașului

Sutele de tineri prezenți la 
adunare au ascultat cu atențîe 
cuvîntarea tovarășului Alexandru 
Kopandi, secretar al C.C. al 
U.T.M., care a spus printre altele: 

Tradiția Săptămînii Mondiale 
a Tineretului este strins legată 
de lupta comună a tineretului 
progresist din toată lumea îm
potriva fascismului.

în 1942, cînd cei mai buni fii 
ai popoarelor luptau eroic împo
triva fascismului, ei au hotărît 
ca an de an de aci înainte să-și 
sărbătorească prietenia și unita
tea făurită în acești ani grei. 
Mulți dintre aceia care au sărbă
torit prima Săptămină Mondială 
a Tineretului au trebuit să-și sa
crifice tinăra lor viață, dar ideile 
lor nobile și înalte pe care Ie.au 
lăsat moștenire au rămas pentru 
fiecare tinăr și tinără din zilele 
noastre un izvor de inspirație și 
de luptă.

In fiecare an Săptămină 
Mondială a Tineretului a fost săr
bătorită pe întreg pămîntul.

Anul acesta, sărbătorirea Săp
tămînii Mondiale a Tineretului 
are o deosebită importanță, de
oarece aduce un aport prețios la

lupta pentru apărarea păcii, pen
tru întărirea unității tineretului 
democrat creată în lupta tinere
tului pentru libertate și progres și 
pecetluită prin sîngele vărsat în 
comun.

In întreaga sa activitate, desfă
șurată încă de la înființarea sa, 
F.M.T.D, a împletit in mod orga, 
nic munca ei de sprijinire a lup
tei tineretului pentru apărarea 
drepturilor sale cu mobilizarea 
maselor largi ale tineretului mon
dial la lupta popoarelor pentru 
apărarea păcii. Federația a spri- _____  _ ____ ____ ___
jinit întotdeauna și sprijină for- celui de-al Vl-îea Festival Mon
tele mondiale ale păcii care pro
movează principiul coexistenței 
pașnice, al reglementării pe calea 
tratativelor a tuturor probleme
lor internaționale și condamnă 
așa numita politică de pe „poziții 
de forță“, cursa înarmărilor — 
politica blocurilor agresive.

Lozinca „Tineri unițivă , îna
inte pentru o pace trainică 1", 
lansată de Federație a găsit ecou 
în mijlocul a milioane și milioa
ne de tineri chemîndu-i la ac
țiuni concrete.

Sub lozinca păcii șl prieteniei 
milioane de tineri din toate col
turile lumi] au participat cu în.

suflețire la pregătirea marilor In. 
tîlnlri ale tineretului lumii: Fes
tivalurile Mondiale ale Tineretu
lui și Studenților. Numărul me
reu crescînd al solilor tineretului 
lumii, participant la cele 5 fes
tivaluri arată în mod grăitor 
creșterea influenței F.M.T.D, in 
masele largi ale tineretului lu
mii, dorința fierbinte a acestuia 
de a lupta pentru realizarea țe
lurilor mărețe ale păcii și priete
niei între popoare.

Cu mare entuziasm a primit ti
neretul lumii vestea organizării 

dial al Tineretului și Studenților 
în capitala marii Uniuni Sovie
tice.

Întreaga activitate în vederea 
pregătirilor pentru Festival se 
desfășoară sub semnul întăririi 
tot mai mult a legăturilor de 
prietenie dintre tineretul nostru, 
tineretul sovietic, tinerii din 
rile de democrație populară 
toți tinerii iubitori de pace 
lumea întreagă care doresc 
facă din Festival o puternică 
monstrație a forței și unității ti
nerei generații a lumii în lupta

(Continuare tn pag. 4-a} jț
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18 arginea Declarației asupra politicii interne
(Urmare din pag. 1-a) 

de an viața noastră devine mai 
bună prin munca noastră, a tutu
ror. Tocmai aceasta ne dă încre
derea că, sub conducerea partidu
lui, vom reuși să ne făurim o 
viață din ce în ce mai bună pen
tru noi și familiile noastre. Pen
tru această viață au luptat întot
deauna muncitorii cei mai înain

tați din țara noastră, printre care 
și muncitorii din întreprinderea 
noastră. întreprinderea „Timpuri 
Noi" fostă „Lemaitre*, are o bo
gată tradiție revoluționară. Noi, 
muncitorii tineri, ne mîndrim cu 
această tradiție și vrem s-o du
cem mai departe, să fim mereu 
în primele rindurl ale luptători
lor pentru construirea socialismu
lui (aplauze).

Cuvîntul
deputatului Teodor Iordăchescu

regiunea
Declarația Guvernului, expusă 

de Președintele Consiliului de Mi
niștri, este în fond continuarea 
programelor de pînă acum ale 
guvernelor noastre, continuare în 
vederea consolidării înfăptuirilor 
socialiste, în vederea unor noi 
realizări pe drumul socialismului 
și a ridicării bunăstării poporu
lui patriei noastre.

Această continuitate de guver
nare este cea mai sigură garan
ție a solidității înfăptuirilor so
cialiste. Numai asemenea conti
nuitate creează condițiunile nece
sare grandioaselor lucrări, pe 
care civilizația socialistă le cere 
popoarelor.

Caracteristica guvernărilor ca
pitaliste, a așa-ziselor democrații 
burgheze, este tocmai contrară: 
schimbarea cît mai deasă a gu
vernelor spre a se putea înfrup
ta, din marile foloase ale unei 
guvernări burgheze, cît mai mulți 
politicieni, cît mai mulți patroni, 
cit mai mulți bancheri cu nume
roasele clici care-i înconjoară.

Cel puțin, sub trecutul de tris
tă amintire al regimului burghe- 
zo-moșieresc cînd existau așa-zise 
guverne care stăteau la putere 
nu numai cîteva luni, dar chiar 
citeva săptămîni, nici vorbă nu 
putea fi de lucrări de perspectivă 
fientru folosul poporului. Partide- 
e erau grăbite ca. în cele citeva 

luni de putere, să stoarcă in așa 
fel bugetul țării pentru ca „par
tizanii" să aibă ce mînca în ama
rii ani ai opoziției.

De aci moștenirea grea ce am 
găsit-o după acel regim, moșteni
re care ne-a fost o mare piedică 
în construirea mai rapidă a sta
tului socialist.

Mulțumită la început P.C.R. și 
în urmă P.M.R., mulțumită ma
relui ajutor multilateral al puter
nicii noastre surori Uniunea So
vietică. grație eforturilor oameni
lor muncii din țara noastră, gu
vernele regimului de democrație 
populară au putut rezolva proble
mele de bază ale unui stat com
plect nou, într-un timp record și 
au dat Republicii Populare Romi
ne armătura moral-politică de ne- 
înfrint, care este unitatea deplină 
intre partid, guvern și popor.

Această armătură ne-a susținut 
puternic în lupta cu greutățile și 
de dinsa se vor fringe și duș
manii noștri atît cei interni cit 
și cei externi, și alte piedici și 
greutăți care se vor mai ivi in 
calea noastră spre socialism, spre 
comunism.

Programul conținut în Declara
ția guvernului prezintă o serie de 
probleme și măsuri, cărora noi, 
deputății, trebuie să le dăm tot 
sprijinul, să le lămurim convin
gător în fața alegătorilor

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare importanța sporirii produc
tivității muncii, a consolidării 
sectorului socialist din agricultu
ră, arătînd că de acestea depinde 
în mare măsură ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii.

In legătură cu măsurile de 
simplificare și raționalizare a a-

București
paratului de stat, începînd chiar 
cu guvernul, vorbitorul a arătat 
că trebuie păstrat neștirbit prin
cipiul proporției juste între fon
dul de salarii din sectorul pro
ductiv și sectorul neproduc
tiv deoarece călcarea acestui 
principiu dă naștere la efecte ne
gative, economice, politice și psi
hice, pe care nu este permis să 
le trecem cu vederea. In conti
nuare vorbitorul s-a ocupat de 
unele probleme internaționale.

Imperialiștii au adoptat politi
ca calului troian, adică încearcă 
să dizloce statele socialiste din 
interior.

Cu nuanțe diferite, încercarea 
aceasta a fost făcută în ultimii 
ani în R. D. Germană, in 
Polonia și acum în urmă în Un
garia, unde de altfel imperialiștii 
și-au demascat complect inten
țiile.

Dar și politica aceasta a calu
lui troian a Jat faliment.

Dar să nu credem că dușmanul 
a dezarmat. Prea mari sint inte
resele lui în joc și prea înverșu
nat a devenit, văzindu-și încer
cările de pînă acum eșuate, ca să 
nu mai încerce altele.

Din acest punct de vedere, 
principiul internaționalismului 
proletar devine pentru politica 
republicii noastre o chestiune de 
existență, iar pentru noi depută
ții aplicarea acestui principiu este 
o sarcină de aceeași importanță 
ca însăși construirea socialismu
lui. Noi, deputății, trebuie sa ți
nem permanent trează vigilența 
alegătorilor, vigilența maselor 
față de uneltirile dușmanului și 
să-i dăm riposta cuvenită la orice 
încercare, așa cum arată Decla
rația guvernamentală.

In privința relațiilor interna
ționale ale țării noastre nu pu
tem fi decît mulțumiți de legă
turile economice mereu sporite și 
în genera! de contactele poE’Jce 
și diplomatice cu diferite state, 
contacte desp-e care Declarata 
guvernamentală arată că vor 
continua și se vor conso'uda pe 
baza avantajului reciproc, al res
pectării independentei și neames
tecului în treburile interne. In a- 
ceeași ordine de idei trebuie să 
salutăm atitudinea fermă a gu
vernului în problemele interna’.io- 
nale cele mai acute ca : problema 
securității colective, dezarmarea 
și destinderea încordării interna
ționale, întărirea securității state
lor socialiste, unite prin tratatul 
de apărare de la Varșovia, lup
ta neobosită pentru pace.

Datoria fiecărui deputat este de 
a pune personal toate eforturile 
și de a îndemna masele de ale
gători și întreg poporul să nu 
precupețească nici un efort cerut 
de guvern pentru consolidarea re
gimului de democrație populară, 
pentru construirea socialismului, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului, pentru pace.

Aprob din toată inima bogata 
și convingătoarea Declarație a 
guvernului.

apărut noul oraș Uricani, la Lo- 
nea, Petrfla, Petroșani, Vulcan și 
Lupeni, au fost construite noi 
cartiere muncitorești. Mii de mi
neri s-au mutat în case noi pro
prii, sau construite de către 
stat

In Valea Jiului s-<au construit 
cluburi, cinematografe, școli, a 
luat rființă un teatru de stat, s-au 
înființat cantine și restaurante 
pentria mineri, s-a îmbunătățit în 
mod simțitor aprovizionarea 
muncitorilor prin magazinele de 
stat, lin casele minerilor din Va
lea Jiullui a pătruns lumina elec
trică, radioul, radioficarea. Toate 
acestea se; datoresc grijii părin
tești pe care o poartă regimul 
nostru democrat-popular oameni
lor muncii Noi ne mîndrim cu 
aceste rezultate obținute. Ele nu 
pot fi tăgăduite de nimeni, dar 
aceasta nu înseamnă că toate 
problemele au fost rezolvate.

In Valea Jiului sie simte încă 
lipsa de locuințe pientru munci
torii mineri, fapt ce influențează 
asupra stabilității muncitorilor.

Prețul de cost al. construcțiilor 
de locuințe este ridicat, iar pro
ductivitatea muncii în acest sec
tor este scăzută. Adeseori locuin
țele nu pot fl date în folosință

din lipsa de diferite materiale și 
instalații.

Aș vrea în cîteva cuvinte să mă 
refer la o problemă care are o 
mare importanță pentru noi. Este 
vorba de educația copiilor și a 
tineretului. In școli, în organiza
ții de pionieri, în organizații de 
tineret și în unele manuale școla
re și cărți nu se cultivă dragos
tea pentru meseria de miner și 
alte ramuri.

Nu rare sînt cazurile cînd ti
neretul din Valea Jiului caută 
alte meserii decît aceea de miner. 
In această privință credem că 
Ministerul Invățăminiului și Cul
turii trebuie să ia măsurile cu
venite.

Tovarăși, minerii din Valea Jiu
lui care constituie un detașament 
important al clasei muncitoare 
sint alături de partid și guvern 
și vor munci cu și mai multă în
suflețire pentru înfăptuirea poli
ticii statului nostru democrat 
popular, pentru a da patriei mai 
mult cărbune. Declarația guver
nului constituie pentru noi un 
program de muncă și de luptă 
pentru noi succese pe drumul ri
dicării continue a nivelului de trai, 
material și cultural al poporu
lui nostru muncitor (aplauze).

Cuvîntul deputatei Elena Livezeanu
regiunea București

Cuvîntul deputatului Pop Iosif
regiunea Oradea

Declarația guvernului prezen
tată de tovarășul Cțtivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, este un vast program de 
înfăptuiri care vor 'ridica pe o 
treaptă mai înaltă -economia ță
rii noastre, cultura ei, condițiile 
de viață ale întregului popor. 
Marile realizări obținute în anii 
puterii populare, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
sînt o chezășie că oaunenii mun
cii din patria noastră vor trans
pune în viață cu toată însufleți
rea acest program, propriul lor 
program de făurire a bunăstării 
și de apărare a păcii

Ascultînd declarația guvernu
lui nu pot să nu-mi exprim 
bucuria pentru grija necontenită 
acordată de către stat femeii 
muncitoare din patria noastră, 
familiei mamei și copiilor noștri

In declarație se arată că re
gimul democrat-popular a atras 
mase din cele mai largi la con
ducerea activității gospodărești 
și sodal-cultsrale. la conducerea 
t.-eburilor statului

Tntr adevăr, narile transfer, 
mă" rwotetDxar* petrecute to 
vtața poporton aostaz to acu 
rvpiMkK demoerat-•*- i> 
axxat ?e teaeti «x $1 
femeii.

Noi sintero pătrunse de mftj- 
drie de simț de răspundere 
pentru faptul că puterea popu
lară ne-a chemat să ne spunem 
cuvintu’. ca cetățeni liberi a 
drepturi depline, alături de băr
bați. In marile probletne politice 
ale statnhn nostru

Masurile luate anul trecut de 

lățirea condițiilor de viață a oa
menilor muncit, botăririie plena
rei din decembrie 1956 a CC 
al P MR. menite să dacă te dez
voltarea economiei naționale și 
ridicarea ntrelnlai de trai ma
terial st nltura! a! poporului — 
a subliniat apoi vorbitoarea — 
au fost primite cu deosebită 
bucurie și încredere de către fe
meile din patria noastră. Ele 
răspund eu tot etanul la chema
rea partidului șt guvernului de 
a munci mai bine în industrie, 
de a ridica producția și produc, 
tivitatea muncii, a reduce pre
țui de cost, a face economii și a

îmbunătăți calitatea produselor, 
înțelegînd că numai astfel își 
pot îmbunătăți viața lor și a co
piilor lor.

Dar pentru aceasta trebuie res
pectată întocmai legislația mur 
cii care ocrotește și ușurează 
viața și munca femeii, trebuie a- 
cordată toată atenția rezolvării 
problemelor specifice femeilor.

Este necesar să fie încurajată 
de asemenea munca femeilor in 
gospodăriile agricole colective ș 
in întovărășirile agricole și sa 
fie promovate mai multe femei 
în funcții de conducere, deoare
ce s-a dovedit prin fapte că foar
te multe dintre ele sînt bune 
gospodine și pricepute organ: 
zatoare.

Dușmanii vieții noastre no 
cercurile imperialiste calomniezi 
regimul nostru democrat-pope 
Iar. încercind să demonstreze că 
la noi cică n-ar exista democra
ție ca Ia ei. Dar întreb de ce in 
multe țări capitaliști cire sc pre
tind democratice femele sâC 
lipsite de dreptul la vot și 
dreptwi democratice, de ce ti 
m iiiaric ețal ie mxă ețaiâ ?

aceea guvernul nostru a găsit 
justificat să întărească compe- 
tința ministerelor și sfaturilor 
populare. Astăzi, cînd. după zace 
ani de experiență, cadrele noa
stre și-au sporit experiența, pu
tem să lăsăm în seama lor o 
mulțime de sarcini. Astfel de 
măsuri constituie un certificat 
de maturizare, de pricepere și de 
destoinicie a cadrelor formate și 
educate in condițiile puterii 
populare.

Salutăm deci măsurile admini
strative anunțate în Declarația 
guvernamentală. Să-mi fie îngă
duit a mă ocupa doar de două 
sectoare : cel cultural și acela al 
politicii externe. Saltul calitativ 
realizat în domeniul culturii e, 
desigur, una din dobîndirile 
noastre esențiale. Aceasta nu nc 
impresionează numai pe noi. O 
impresie 
șese toți 
credință, 
chidarea 
avut un .
in Organizația Culturală a Na
țiunilor Unite „U.N.E.S.C.O*. 
Voindu-se a se rezolva această 
problemă în țările Americii La
tine. ni s-a cerut *să comunicăm 
experiența și procedeele noastre.

Subliniind în continuare dez
voltarea invățămîntului mediu și 
necesitatea politehnizării, vorbi
torul a arătat importanța unor 
măsuri cuprinse în proiectul de 
reorganizare a învățămîntului 
superior pentru îmbunătățirea 
pregătirii studenților și a condi
țiilor lor de trai.

Mersul normai și înțelept al tre
burilor culturale, adăugate la ro
busta și măreața construcție eco
nomică, a fost desigur în măsură 
să irite pînă la demență cercu
rile imperialiste. Politica de se
curitate colectivă și dezarmare 
susținută de lagărul socialist 
este sabotată de aceste cercuri. 
Sute de milioane de dolari se 
cheltuiesc pentru spionaj și sub
minare iniăuntrul țărilor socia
liste. Un cordon de baze militare 
caută să încercuiască țările so- 
rialiste. Sforțări uriașe au făcut 
aceste cercuri pentru a declanșa 
acțiuni 
Poznan 
acestea

covîrșitoare împărtă- 
călătorii străini de bună 
Succesele noastre în li- 

analfabetismului au 
profund ecou, de pildă.

contrarevoluționare la 
ori ta Ungaria. Toate 

sint cunoscute. Cea mai 
dintre manevrele între- 

, care ne privește și pe 
toii, e reînvierea politicii 

.federalizare a Europei*.
• o bucată de vreme se vor.
• din ce ta ce mai des de 
i —ederaiizar:: Europei . în 
i BirvHoc «mtguerrtaa acea-

Este ștw câ is Ine se li

Tu sumele femeilor dia cir. 
ciMscripția mea electorală. în 
nrwlt Comitetului Feselor De
mocrate din RPR care repre
zintă mișcarea de femei din tara 
noastră, exprim deplina ade- 
zhme a femeilor Ia Declarația 
guvernului «i asigurarea că vom 
anina neobosit pentru traduce
rea ei în viată în interesul cau
zai aocalismniu: și a picii in 
lume, a viitorul»: fericit al co
piilor noștri.

oca

e
a

Unite ale Euro- 
• capitalismului. 
Bniat că aceasta 
mă de a asigura 

oc- rația unei mari puteri tai-
erialiste asupra țărilor Europei 
a o r-ustrare a contradicțiilor de 
iterese. anpcsibi'e de înlăturat 
intre țările capitaliste, vocbito- 
ul a relatat o amintire perso- 
ilâ.
Erasn ministrul țârii noastre în 

S LA. Am asistat la o masă la 
care era invitat cei mai celebru 
ziarist al America, Walter Lipp
man. Râsosuuînd unei întrebări 
puse de un alt ziarist ti, cu un

Ascultînd declarația guvernu
lui patriei noastre scumpe care 
privește desfășurarea vieții noas
tre obștești, ca deputat al Marii 
Adunări Naționale vin în fața 
dv. să spun și eu cuvîntul ca 
slujitor al bisericii romano-ca- 
tolice.

In țara noastră viața se des. 
fășoară într-un ritm nou, prin
cipiile după care se călăuzește 
viața obștească sînt înalte și pro
fund omenești. Intre acestea este 
și cauza servirii păcii. Noi înde
plinim o datorie poruncită de 
conștiință slujind această cauză 
a păcii care este cauza vieții, a 
luminii, a progresului. Mărețele 
planuri ale guvernului pentru ri
dicarea nivelului de trai al cetă. 
țenilor țării sînt strins legate 
de această cauză a păcii. De a- 
ceea noi, care voim ca scumpii 
noștri credincioși să fie cetățeni 
sănătoși șl sufletește și trupeș

te, ne vom da toată silința pen
tru slujirea acestei cauze și, ca 
preot al bisericii romano-catoli- 
ce, sînt bucuros că pot contribui 
și eu la asigurarea bunăstării 
poporului

Vom pune deci umăr la umăr 
pentru realizarea mărețelor pla
nuri anunțate de domnul prim- 
ministru Chivu Stoica. Conducă
torii patriei noastre — nu vreau 
să le fac complimente — însă 
după ce am avut onoarea să-i 
cunosc simt că trebuie să măr
turisesc că ei sînt bărbați cu 
mare bunăvoință, înțelegători și 
iubitori de oameni, ceea ce ne în
dreptățește să sperăm că dorin
țele noastre juste vor fi satis
făcute.

Speranțele cetățenilor care 
ne-au trimis aci sînt că acești 
conducători, aleși de Marea A- 
dunare Națională, vor asigura 
patriei noastre un strălucit 
viitor. Așa să fie.

Cuvîntul deputatului Petru Lup
regiunea Hunedoara

Cuvîntul deputatului Ion Barna
regiunea Hunedoara

Cărbunele din Valea Jiului re
prezintă plinea industriei noastre 
în plină dezvoltare. De aceea gri
ja partidului și guvernului a fost 
și este indreptată spre dezvolta
rea continuă a acestei ramuri 
deosebit de importante pentru 
economia națională.

Vorbind despre faptul că în 
anii regimului democrat-popular 
producția de cărbune a crescut 
de 2 ori în comparație cu anul 
1938, deputatul Ion Barna a ară
tat că totuși, în raport cu noile 
condiții tehnice existente în ex
ploatările carbonifere, nivelul 
producției nu este încă satisfăcă
tor

Utilajul cu care au fost înzes
trate minele noastre nu este din 
pl n folosit. Din această cauză, 
mina Aninoasa. de pildă, nu și-a 
realizat sarcina de plan.

La alte mine cum este Lupeni, 
utilajele se defectează foarte des

din cauza slabei calificări a ce
lor care le mînuiesc. Ca un fe
nomen general în Valea Jiului, 
care aduce daune serioase econo
miei naționale, este fluctuația 
brațelor de muncă. Acest lucru 
duce la scăderea producției și a 
productivității, la creșterea pre
țului de cost al cărbunelui.

Pentru acest lucru o mare vină 
au Ministerul Minelor și Direcția 
Generală a Combinatului Carbo
nifer Valea Jiului care nu au luat 
măsurile pentru asigurarea sta
bilității muncitorilor în Valea 
Jiului, pentru ridicarea calificării 
profesionale a minerilor și apro
vizionarea minelor cu diferite 
materiale necesare.

Vorbitorul a amintit din nou 
despre realizările din Valea Jiului, 
care au transformat^ dintr-o Vale 
a Plingerii, cum îi spuneau mine
rii în trecut, într o regiune în
floritoare. Pe harta Văii Jiului a

Am ascultat cuvîntul tovarășu
lui președinte al Consiliului de 
Miniștri care a vorbit în numele 
guvernului.

Noi țăranii muncitori vom spri. 
jini din toate puterile guvernul 
fiindcă avem încredere că el va 
înfăptui ceea ce a arătat în de
clarația făcută. Avem încredere 
pentru că guvernul nostru este 
guvernul întregului popor munci
tor, ales de deputății pe care po
porul i-a trimis ta Marea Adu
nare Națională.

Eu stat țăran muncitor din 
Munții Apuseni, sînt strănepot al 
țăranilor care s-au răsculat îm
potriva asupritorilor, sub conduce
rea lui Horia, Cloșca și Crișan.

Strămoșii noștri au luptat pen
tru o viață mai bună. Dar moșie
rii și capitaliștii i-au ucis și i-au 
băgat )n închisori. Luptătorii pen. 
tru o viață mai bună a poporului 
n-au putut fi înfrînți. Burghezia 
și moșierimea au fost răsturnate 
prin lupta unită a clasei munci
toare și țărănimii muncitoare. 
Mulți luptători au căzut pentru 
libertatea poporului, uciși de 
gloanțe sau în închisori, alții însă 
au supraviețuit și sînt acum în 
conducerea țării.

Astăzi țărănimea muncitoare se 
bucură de toate drepturile. Au dis

părut moșierii și proprietarii de 
păduri. O parte dm țiranri moți 
stat azi muncitori la diferite lu
crări începute în munții noștri 
pentru punerea în valoare a bogă
țiilor de sub pâmint. Aiți moți 
cresc vite și lucrează pămtatul, 
acum al lor.

Țăranii muncitori dta Brad au 
primit cu mare bucurie hotărî- 
rile Plenarei Comitetului Central 
al Partidului, din decembrie 1956. 
Ei încheie contracte si vtadă sta
tului animale și produse animale.

Eu am vorbit muit despre rea
lizările de la noi, pentru că ele 
au schimbat ta totul viața moților. 
Dar nu trebuie să se creadă că 
totul este făcut și că de a.cum 
trebuie doar să stăm să ne lău
dăm.

Noi avem încă multe lucruri de 
făcut și vom reuși să le facem 
pentru că puterea este în mîinile 
poporului muncitor. Clasa munci
toare a ajutat țărănimii să-și îm
plinească visul de veacuri pentru 
care au luptat și murit strămoșii 
noștri.

Guvernul nostru este expresia 
alianței dintre muncitori și ță
rani. Această alianță a creat re
gimul nostru democrat-popular 
care a înfăptuit visurile de liber
tate, dreptate și viață mai bună 
ale strămoșilor noștri.

Cuvîntul deputatului Mihail Ralea
regiunea Iași

Tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
în cuprinzătorul și adîncul său 
discurs de ieri, ne-a trasat ta
bloul strălucit al țării noastre 
modernizate, după un deceniu de 
la proclamarea republicii.

Noi măsuri stat în curs de a-

plicare pentru o perfecționare 
încă mai amplă a muncii noastre.

Sîntem partizani neclintiți ai 
centralismului democratic, și a- 
ceasta presupune, odată cu nece
sitatea conducerii centralizate, 
dezvoltarea răspunderii și iniția
tivei unităților subordonate. De

zîmbet calm, dar cinic, a deola- peste 70 orașe a început o puter- 
rat: pentru noi viitorul este asi- nică acțiune a tineretului de în- 
gurat, pentru că avem într-un bu- îrumusețare a orașelor.
zunar planuri de război contra In întreprinderi, tinerelul nos- 
Uniunii Sovietice și ta cazul cînd tru muncitor participă activ Ia în

deplinirea planului de producție, 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor, pentru obținerea a 
cît mai multe economii. Numai în 
primul trimestru al acestui an u- 
temiștii și tinerii din 7 întreprin
deri din regiunea Ploești au rea
lizat economii în valoare de pes
te 350.000 lei.

Tinerii patriei noastre vor fo
losi mai mult decît pînă acum 
toate posibilitățile ce le sînt crea
te pentru a deveni muncitori și 
tehnicieni cu o înaltă calificare, 
in măsură să rezolve cu succes 
problemele complexe ale dezvol
tării continue a industriei noas
tre socialiste.

Tineretul satelor patriei noas
tre luptă pentru obținerea unei 
recolte din ce în ce mai îmbelșu
gate, pășește cu încredere pe dru
mul transformării socialiste a a 
grlculturii. Pînă în prezent în 
gospodăriile agricole colective și 
intovărășiriie create au intrat 
peste 71.000 utemiști și un număr 
însemnat de tineri neutemiști.

în Declarația guvernului s-a 
arătat că se vor lua măsuri pen
tru a lărgi accesul fiilor de mun
citori și țărani muncitori în în- 
vățămintul superior. Aceste mă
suri sînt absolut necesare. Cu 
toate că numărul fiilor de mun
citori și țărani a crescut an de 
an în institute și universități, tre
buie să spun că datorită insufi
cientei griji a Ministerului Invă- 
țămîntului aceasta s-a făcut în- 
tr.un ritm necorespunzător cu po
sibilitățile create de partid și 
guvern.

De aceea, măsurile preconizate 
se vor bucura de sprijinul entu
ziast al tineretului muncitor din 
patria noastră și vor sluji mult 
nevoile mari ale construcției so
cialiste

Conferința pe țară a asociați
ilor studenților care a avut loc 
zilele trecute a afirmat încă oda
tă cu tărie faptul că studenții pa
triei noastre, care datoresc regi
mului nostru democrat-popular 
condițiile din ce în ce mai bune 
de studiu și de viață, urmează cu 
încredere politica Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui Republicii Populare Romine și 
sînt hotlriți ca prin munca și ac
tivitatea lor să fie la înălțimea 
sarcinilor încredințate de poporul 
nostru muncitor, de a se pregăti 
temeinic pentru a deveni buni 
specialiști in opera de construire 
a socialismului in patria noastră.

Dușmanii democrației și socia 
lismului încearcă să dezorienteze 
tineretul țărilor socialiste, să-1 
rupă de interesele clasei munci
toare, să propage naționalismul și 
șovinismul. Interesele tineretului 
coincid însă cu' interesele clasei 
muncitoare, cu interesele întregu
lui popor muncitor. Tineretul pa-

acestea nu vor reuși, avem în 
celălalt buzunar planurile confis
cării imperiului anglo-îrancez. 
Acesta era tratamentul pe care-1 
oferă bunăvoința americană alia- 
ților lor.

Iată ce înseamnă azi ideea „fe
deralizării europene*. Promotorii 
acestui proiect ipocrit au și lan
sat planuri de organizare, în care 
s-au legat și de Transilvania 
noastră.

După tratativele de la Paris 
din 1946. și fiindcă în Ungaria, 
exista și există un regim de de
mocrație populară, nu s-a mai 
vorbit de loc sau prea puțin de 
chestiunea Ardealului. Se știe cu 
cîtă consecvență a fost înfăptuită 
de regimul nostru politica de de
plină înțelegere și egalitate în 
drepturi între naționalități Popu
lația maghiară din Ardeal se 
bucură de aceleași drepturi ca 
toți cetățenii romîni; școli, uni
versități, teatre în limba maghia 
ră sînt întreținute de stat. Unei 
regiuni cu populație maghiară 
compactă i s-a acordat autono
mie.

Or, pentru prima oară după a- 
tîția ani, fasciștii contrarevoluțio
nari din Ungaria au fost văzuți, 
după relatările corespondenților 
ziarelor occidentale, purtînd pan
carte cu inscripția „Jos romînii". 
Acum cîtăva vreme, într.o revistă 
din Viena, „Die Furche*. a apă
rut un lung articol asupra Tran. 
silvaniei, în care sub pretextul fe
deralizării Europei, se compară 
Transilvania cu Elveția și se sus
ține ideea federalizării ei.

Aproape simultan, unii trans
fugi, trădători de patrie, au or. 
ganizat la postul de radio Paris 
conferințe despre același sub’ect, 
ceea ce dovedește o inspirație 
comună.

Scopurile unei astfel de acțiuni 
stat transparente:

1. Mai intii, scopuri scizioniste 
îndreptate împotriva prieteniei 
frățești dintre poporul romîn și 
poporul maghiar. dintre R.P. 
Romînă și R.P Ungară.

2. Tendința de a provoca fră
mântări interne ta Transilvania

3. Crearea unei platforme pen
tru fasciștii și transfugii unguri 
din țările occidentale, cărora li 
se dă o lozincă naționalistă, cu 
caracter, chipurile, „popular* și 
..patriotic* — și care n.ar face 
deci: sa reînvie revendicările hor- 
tnvste și dicrata! hitlerișt de Ia

Soarta naor asemenea intrigi 
nu poate să.și atingă Insă în nici 
un caz scopul. Pescuitorilor în 
apă tulbure le repetăm cuvintele 
din declarația tov. Chivu Stoica: 
„Problema Transilvaniei a fost 
rezolvată în mod just și pentru 
totdeauna*.

Persevertad în politica noastră 
de pace, ne vom sili s-o apărăm 
pretutindeni și ta orice moment. 
Vom urmări care vor fi rezulta
tele. noi cei de aici, ta deplin 
calm vom urmări fără șovăire să 
realizăm visul de care ne-am 
legat viața : construirea socialis
mului și a unei lumi mai bune.

Cuvîntul deputatului Virgil Trofin
regiunea Bacău

Am ascultat eu mult interes 
ampla Declarație a Guvernului 
Republicii Populare Romine ex
pusă în fața noastră de tovară
șul Chivu Stoica. Politica înțe
leaptă și fermă a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guver
nului Republicii Populare Ro
mine a fost și este pe deplin a- 
probată și urmată, alături de toți 
oamenii muncii și de tineretul 
patriei noastre. Aceasta pentru 
că este politica făuririi viitoru
lui fericit al patriei noastre so
cialiste, viitor care aparține ti
neretului.

După ce a relevat condițiile 
grele de muncă și de viață ale 
tineretului muncitor în anii re
gimului burghezo-moșieresc, vor
bitorul a continuat:

In regimul nostru democrat- 
popular. tineretul se bucură de 
drepturi politice depline, îi este 
asigurat dreptul la muncă, pri
mește salariu egal pentru mun
că egală, ti sînt create condiții 
tot mai bune pentru odihnă, dis
tracție și cultură.

Porțile tuturor școlilor sînt 
larg deschise fiilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate
vem peste 6.400 instituții pre
școlare, peste 4.700 școli de 7 
ani, 3092 școli medii, 32 școli 
pedagogice, 95 școli tehnice care 
pregătesc maiștri, 360 școli pro
fesionale de ucenici.

Dacă în anul școlar 1938—39 
existau numai 41 de facultăți cu 
26.000 de studenți, în prezent 
avem 127 de facultăți în care stu
diază peste 56.000 de studenți. 
Dacă în același an numai 10 la 
sută dintre studenți primeau bur
se, astăzi numărul bursierilor de
pășește 50 la sută din numărul 
total al studenților. Un exemplu 
evident al dezvoltării dorinței și 
condițiilor pentru învățătură al 
tineretului nostru este faptul că 
în afară de studenții cu frecven
ță, peste 17.000 de tineri din 
ctmpul muncii învață fără frec-

A-

vență în instituțiile de tavățămtat 
superior.

înfrățiți ta muncă, bucurtadu- 
se de aceleași drepturi și liber
tăți. tinerii din rîndul tuturor na
ționalităților conlocuitoare mun
cesc cu avînt alături de tinerii 
romîni pentru înflorirea patriei 
comune — Republica Populară 
Romină.

Tineretul știe că drumul spre 
socialism nu este lin, neted, că 
tn procesul construirii socialismu
lui se ridică multe probleme, tre
buie înlăturate destule greutăți 
obiective și subiective. întotdea
una partidul și guvernul nostru 
au analizat aceste greutăți și 
lipsuri, au arătat căile de înlătu
rare a lor și ne-au chemat la 
luptă pentru invingerea lor.

Măsurile luate pînă în prezent 
precum și cele preconizate în ve
derea lărgirii atribuțiilor sfatu
rilor populare și a conducerii în
treprinderilor vor înlesni îmbu
nătățirea pe scară locală și a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale tineretului. Consider că au 
fost și sînt destule cazuri cînd 
unele organe locale ale puterii de 
stat precum și unele conduceri de 
întreprinderi au folosit ca motiv 
elementele de centralizare excesi
vă pentru a-și ascunde lipsa lor 
de spirit gospodăresc și de per
severență in rezolvarea probleme
lor. De pildă, în unele întreprin
deri sînt tineri care contrar pre
vederilor Codului 
puși în schimburile 
sau tineri muncitori 
cadrați la categorii 
inferioare pregătirii

Problema 
nerii ce se 
nerezolvată

Tineretul
spus în continuare vorbitorul — 
va sprijini prin munca sa și mai 
mult decît pînă acum activitatea 
sfaturilor populare, a conducerilor 
întreprinderilor. In prezent, în

Muncii sînt 
de noapte, 
care sînt în
de salarizare 
lor.

locuințelor pentru ti- 
căsătoresc este încă 
în multe locuri.
patriei noastre — a

triei noastre este conștient că lo
cul său este alături de clasa 
muncitoare, de poporul muncitor, 
că idealurile sale sint strîns le
gate de lupta pentru construirea 
socialismului, sub conducerea cla
sei muncitoare și a Partidului 
Muncitoresc Romin

Vom întări în rîndurile tine
retului activitatea de demascare 
a ideologiei imperialiste, de. com
batere a influenței ideologiei și 
moralei burgheze ce se manifestă 
sub diferite forme ta rîndurile ti
neretului, vom educa tineretul în 
spiritul patriotismului socialist, al 
internaționalismului proletar, a- 
jutindu-1 să se elibereze de rămă
șițele mistice în gîndire, să-și în
sușească o gîndire științifică.

Tineretul patriei noastre va 
contribui prin toate mijloacele la 
întărirea capacității de apărare a 
patriei împotriva ‘ 
rllor de a atenta ia indepe 
și suveranitatea națională 
triei noastre. Pe 
țiile noastre de 
organizații obștești vor trebui „ 
să-și aducă o mai mare contribu-te 
ție la educarea tineretului decît™ 
pînă acum. Mult mai mult tre
buie să facă în această privință 
și Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

Tineretul patriei noastre spriji
nă politica externă a statului nos
tru democrat-popular, reafirmată 
cu putere in Declarația Guvernu
lui

Tineretul nostru va participa la 
cel de-al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru pace și prietenie ce se va ține 
anul acesta la Moscova, care fără 
îndoială va fi o puternică mani
festare a celor mai nobile năzuin
țe ale tinerei generații a lumii.

Tineretul Republicii Populare 
Romîne va întări necontenit prie
tenia sinceră și frățească care 
ne leagă de eroicul tineret sovie
tic, tineretul primei țări socialiste, 
tineretul țării în care se constru
iește comunismul. Vom întări 
prietenia cu tineretul marei Chine . 
Populare și cu tineretul celorlalte J 
țări socialiste, de care ne leagă 
puternice sentimente de prietenie, 
bazată pe comunitatea de idei și 
țeluri ale popoarelor noastre. 
Vom întări prietenia cu tinere
tul progresist din toate țările lu
mii care luptă pentru pace, in
dependență națională și progres 
social

Sint întru totul de acord cu 
conținutul Declarației Guvernului 
Republicii Populare Romîne și am 
convingerea că exprim gindurile 
întregului tineret muncitor din 
patria noastră asigurind partidul 
nostru, guvernul nostru și' popo
rul muncitor, că se poate bizui cu 
nădejde pe contribuția entuziastă 
și din ce in ce mai rodnică a ti
neretului Republicii Populare Ro
mîne, în lupta pentru traducerea 
în viață a programului de mă
suri conținut în această Declara
ție, la lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

tuturor încercă- 
la independența 
. .. i a pa- 
lîngă organiza- 
tineret, și aite

Cuvîntul deputatului Iosif Bayerle j
Timișoara

cea Mare și ta alte comune, oa
menii muncii germani și-au ex
primat dragostea și atașamentul 
lor deplin față de partid și gu
vern.

De altfel, încrederea lor se ma
nifestă în aceea că în raionul 
Jimbolia, în circumscripția mea 
electorală, nu există comună și 
sat fără gospodărie colectivă sau 
întovărășire agricolă. Aproape 
jumătate din familiile înscrise în 
gospodăriile colective sînt germa
ne, ele muncind înfrățite cu fa
miliile de romîni, maghiari, sîrbi. 

Oamenii muncii germani își dau 
tot mai bine seama că ta trecut 
populația germană a fost folosită 
de clasele exploatoare în vederea 
satisfacerii Intereselor fascismului 
german, care a adus însă mari 
nenorociri oamenilor muncii de 
toate naționalitățile inclusiv x 
populației germane. Azi ei înțe- te 
leg tot mai clar adevăratele lor 
interese, cine le stat adevărații 
prieteni sau dușmani și de aceea 
ei participă tot mal activ alături 
de poporul romîn tn tntreprin. 
deri, pe ogoare și tn instituții la 
opera de construire a socialis
mului în patria comună, Repu
blica Populară Romînă.

Eu consider că un rol însemnat 
în întărirea patriei noastre, a re
gimului democrat-popul  ar îl are 
frăția de nezdruncinat dintre po
porul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare. De aceea, una din 
sarcinile noastre principale ca de- 
putați ai Marii Adunări Naționale 
este să depunem o activitate vie 
ta spiritul celor arătate de tov. 
Gh. Gheorghiu.Dej la conferința 
de partid a Regiunii Autonome 
Maghiare și în Declarația guver
nului prezentată de tov. Chivu 
Stoica, pentru educarea oameni
lor muncii ta spiritul internațio
nalismului proletar, împotriva 
naționalismului și șovinismului, 
arme ale reacțiunii îndreptate îm
potriva intereselor oamenilor 
muncii.

Eu susțin cu toată încrederea 
și votez pentru Declarația guver
nului scumpei noastre patrii Re
publica Populară Romînă.

regiunea
Declarația prezentată de tov. 

Chivu Stoica a precizat încă odată 
politica iermă și consecventă a 
partidului și guvernului nostru, 
politică de construire a socialis
mului și de apărare a păcii, poli 
tică al cărei scop este ridicarea 
continuă a nivelului de trai al în 
tregului popor. Această politică 
corespunde intrutotul intereselor 
poporului nostru muncitor și de 
aceea oamenii muncii, romîni, ma
ghiari. germani și alții din rin- 
dul naționalităților conlocuitoare 
o sprijină din toată inima.

Muncitorii din regiunea Timi
șoara îndrumați și conduși de 
partid stat conștienți de faptul 
că, așa cum se arată și tn de
clarația guvernului, singura cale 
justă pentru ridicarea nivelului de 
trai, care corespunde intereselor 
oamenilor muncii, este creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, realizarea unui 
strict regim de economii mate
riale și bănești.

Regimul democrat-popular asi
gură exercitarea drepturilor în
scrise in constituție. De exemplu, 
în regiunea Timișoara ca și pe 
întinsul întregii noastre republici, 
există ziare și reviste în limbile 
romînă, maghiară, germană, 
sir bă.

De asemenea, în orașul Timi
șoara avem teatre de stat în lim
bile romînă, germană și maghia
ră și un ansamblu de stat slrb, 
școli elementare și medii ta lim
bile naționalităților conlocuitoare. 
Statul nostru dă un mare ajutor 
populației tn vederea construirii 
de locuințe. S-au predat pînă în 
prezent peste 21.380 acte de pro
prietăți familiilor germane, iar 
alte cazuri stat în curs de rezol
vare.

Regimul nostru de democrație 
populară a dovedit în repetate 
rînduri justețea politicii sale în 
problema națională, politică ba
zată pe adevărata egalitate ta 
drepturi între poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare. In 
diferitele întîlniri cu alegătorii 
ce am avut în campania electo
rală la Cărpîniși, Iecea Mică, Ie-

Cuvîntul deputatului Anton Moisescu
regiunea Galați

După ce a subliniat însemnă
tatea măsurilor adoptate de par
tid și guvern în vederea perfec
ționării continue a aparatului de 
stat și a formelor sale de orga
nizare, vorbitorul a arătat că în 
întreg programul prezentat în 
numele guvernului de către to
varășul Chivu Stoica se reflec
tă politica partidului de atragere 
a celor mai largi mase de oameni 
ai muncii la conducerea treburi-

reflectă profundul 
orînduirii noas.

la unele proble-

lor obștești, se 
democratism al 
tre socialiste

Refer indu-se
me ale politicii economice a gu
vernului, vorbitorul a subliniat 
marea însemnătate a sindicate
lor în mobilizarea maselor pen
tru dezvoltarea economiei noas- 

(Continuare tn pag. -î-a)
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tre naționale. In Ura noastră — 
a spus vorbitorul — sindicatele 
au atribuții largi în elaborarea 
și definitivarea planurilor de pro
ducție, în aplicarea justă a po
liticii de retribuire a muncii, în 
satisfacerea nevoilor social-cul- 
turale ale oamenilor muncii. Or
ganizarea luptei sistematice și 
permanente pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru redu
cerea prețului de cost va consti
tui o problemă centrală a întregii 
activități a sindicatelor.

Atenția organelor sindicale și 
a conducătorilor economiei tre
buie să se îndrepte în primul 
rînd spre stimularea inițiativei 
maselor și asigurarea partici
pării tot mai largi a acestora la 
organizarea și conducerea pro
ducției. Consfătuirile de produc
ție bine organizate constituie o 
formă eficace, verificată de 
practică, pentru dezvoltarea ini
țiativei maselor, pentru valorifi
carea experienței oamenilor mun
cii în rezolvarea problemelor de 
organizare și conducere a pro
ducției. In țara noastră, nici un 
conducător din economie, oricare 
ar fi el, nu poate să conducă cu 
succes dacă nu se bazează pe 
colectiv, dacă desconsideră su
gestiile, observațiile și experien
ța oamenilor muncii

Sindicatele din țara noastră, 
organizații ale clasei conducătoa. 
re ta stat, nu au și nu pot avea

interese opuse statului democrat- 
popular care construiește socia
lismul.

Exprimînd voința milioanelor 
de muncitori, ingineri, tehnici
eni și funcționari, sindicatele din 
țara noastră reafirmă cu acest 
prilej acordul lor deplin cu po
litica internă și externă a gu
vernului R.P. Romîne și hotărî- 
rea lor fermă de a sprijini cu 
toate forțele această politică, 
deoarece ea reflectă interesele 
vitale ale oamenilor muncii și 
contribuie la consolidarea forțelor 
păcii și socialismului din lumea 
întreagă.

PermitețI-mi să propun urmă
toarea hotărîre a Marii Adunări 
Naționale cu privire la declara
ția tov. Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, asu
pra politicii interne și externe 
a Guvernului R.P R.:

„Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romine, as- 
cultind și dezbătind declarația 
tov. Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, asupra 
politicii interne și externe a gu
vernului R.P.R. aprobă activita
tea guvernului R.P.R., in perioa- 
da celei de a ll-a legislaturi, 
precum și programul politicii in
terne și externe a guvernului 
R.P.R. expus In Declarația tov. 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri" (vii a- 
plauze).

Cuvîntul deputatului Spasa Coici
regiunea

Am fost ales pentru prima 
dată în viața mea deputat în 
Marea Adunare Națională. Vreau 
de aci să mulțumesc pentru cins
tea și încrederea ce mi-au acor
dat-o alegătorii mei din circum
scripția electorală Moldova Nouă.

înainte, pe timpul regimului 
burghezo-moșieresc, țăranii nu 
erau aleși ca deputați. Cu atît 
mai mult nici nu s-a pomenit 
vreodată ca un țăran sîrb din 
Rominia să fie ales în parla
ment. Pe noi țăranii ne foloseau 
numai ca să-i alegem în parla
ment ca deputați pe ei, pe mo
șieri.

Acum in Marea Adunare Na
țională deputății poporului sîn- 
tem noi, acei care muncim și cu
noaștem bine interesele celor ce 
muncesc, iar nu acei care asu
preau și exploatau poporul.

Iată, tovarăși, ce mare schim
bare s-a petrecut in viața noas
tră.

Din Declarația guvernului — 
a arătat în continuare vorbitorul 
— am înțeles că trebuie să mun
cim mai bine pentru a lămuri pe 
țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală că numai muncind 
împreună în întovărășiri și gos
podării agricole colective ci vor 
putea să îmbunătățească viața 
lor și a familiilor lor.

Să vadă țăranii muncitori că 
noi, colectiviștii, muncim mai 
bine cu tractoarele decît ei cu 
căluți. Iar după ce am arat cu 
tractoarele, însămînțăm cu se
mănătoarea sămînța selecționată 
și obținem prin aceasta un spor 
însemnat de producție și econo
mie la semințe. Iată de pildă 
gospodăria agricolă colectivă

Timișoara
„Drumul lui Lenin" din comuna 
Socol unde sînt președinte. Mun
cim acolo toți împreună, colec
tiviști de naționalitate sîrbă, ro- 
mînă și maghiară. Ne înțelegem 
tare bine, ca niște frați adevă- 
rați. în Republica Populară Ro- 
mînă, naționalitățile conlocuitoa
re au drepturi egale cu poporul 
romîn. Populația sîrbă din Ba
nat. cot la cot cu oamenii mun
cii romîni, germani, maghiari și 
de alte naționalități, luptă cu 
avint pentru întărirea și înflo. 
rirea patriei lor scumpe, Repu
blica Populară Romînă, pentru 
victoria deplină a socialismului.

In regiunea noastră Timișoara, 
transformarea socialistă a agri
culturii ia an de an un mai mare 
avînt. Pînă astăzi avem un nu
măr de 315 gospodării agricole 
colective și 382 întovărășiri, prin
tre care sînt și întovărășiri zoo
tehnice

Vorbitorul a arătat apoi că 
una din dorințele exprimate de 
alegători în întîlnirile pe care 
le-a avut cu ei > fost aceea de 
a se tua măsuri ca să se pună 
la îndemîna oamenilor muncii 
mai multe materiale de cons
trucție

In numele meu personal, în 
numele membrilor gospodăriei 
colective „Drumul lui Lenin" din 
Socol, în numele alegătorilor 
din circumscripția electorală 
Moldova Nouă, in numele cetă
țenilor romîni de naționalite 
sîrbă din Banat, susțin cu toa
tă puterea Declarația guvernului 
Republicii Populare Romîne. ca 
program de construire a socia
lismului în patria noastră șf de 
apărare a păcii.

Tovarăși deputați și deputate,
Din însărcinarea Consiliului 

de Miniștri vă prezentăm spre 
examinare și aprobare proiectul 
Bugetului de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1957, 
buget care asigură resursele fi
nanciare necesare îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în Planul de 
Stat.

înainte de a expune proiectul 
Bugetului de Stat pe anul 1957, 
vă prezentăm rezultatul execu

tării bugetului pe anul 1956. In 
anul trecut, după datele provizo
rii, Bugetul de Stat a fost rea
lizat la. venituri în sumă de 
42,363 miliarde lei, iar la chel
tuieli în sumă de 41.817 miliar- 
lei lei, cu o depășire a venituri
lor față de cheltuieli în sumă de 
546 milioane lei.

Bugetul de Stat a asigurat 
mijloacele financiare necesare 
realizării acțiunilor economice și 
social-culturale ale anului 1956.

In cursul anului 1956, pe baza 
hotărîrilor luate de partid și gu
vern, au fost îmbunătățite sala
riile într-o serie de ramuri. Au 
fost sporite pensiile mici, bur
sele acordate studenților și au 
fost introduse alocațiile de stat 
pentru copii.

Partea principală și anume 90 
Ia sută din totalul veniturilor 
bugetului pe 1956, a fost reali
zată din sectorul socialist al 
economiei. Pe baza creșterii pro
ducției întreprinderilor de stat, a 
ridicării productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost, rea
lizate în 1956, acumulările la 
buget din producție și circulația 
mărfurilor (inclusiv cotele părți 
de beneficii); s-au ridicat la 23 
miliarde lei.

Veniturile din impozitele și 
taxele de la populație au însu
mat 3,9 miliarde lei. In anul 
1956, guvernul a venit în ajuto
rul gospodăriilor țărănești care 
au avut de suferit de pe urma 
calamităților naturii, acordîndu-le 
scutiri și reduceri de impozite.

In ceea ce privește cheltuielile 
statului, arătăm că în 1956, cea 
mai mare parte a mijloacelor bu
getare și anume 24,4 miliarde lei 
a fost destinată pentru finanțarea 
economiei naționale, inclusiv a in
vestițiilor capitale. In același scop 
s-au fosolit și resurse proprii ale 
întreprinderilor și organizațiilor 
economice de stat, în sumă de 
circa 10 miliarde lei.

Cheltuielile bugetare pentru 
finanțarea acțiunilor social-cultu
rale au atins suma de 8 miliarde

lei, adică cu 1,2 miliarde lei mai 
mult decît în 1955.

Rezultatele favorabile obținute 
în construcția economică, solidita
tea finanțelor statului și întărirea 
continuă a leului, creează premi- 
zele necesare îndeplinirii cu suc
ces a prevederilor Rezoluției Ple
narei din decembrie a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, cu privire la programul 
de dezvoltare a economiei națio
nale și a culturii și de ridicare a 
bunăstării materiale a poporului.

Proiectul Bugetului de Stat pe 
1957 cuprinde mijloacele financia
re pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute pentru 1957 în progra
mul expus în numele guvernului 
de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Bugetul de Stat pe anul 1957 
însumează la venituri 46,147 mi
liarde lei. iar la cheltuieli 45,247 
miliarde lei, cu un excedent pla
nificat de 900 milioane lei. Veni
turile Bugetului de Stat cresc 
cu 8,9%, iar cheltuielile cu 8,2% 
față de realizările anului 1956.

In volumul total al cheltuielilor 
bugetare se include o rezervă în 
sumă de 3,1 miliarde lei.

Așa cum s-a arătat în Decla
rația guvernului, îmbunătățirea 
proporției dintre fondul de acumu
lare și fondul de consum al popu
lației este concretizată în planul 
economic, și în proiectul Bugetu
lui de Stat pe anul 1957, prin 
creșterea cu aproape 5 miliarde 
lei a mijloacelor care asigură îm
bunătățirea sistemului de salari
zare, lărgirea acțiunilor cu carac
ter social-cultural, acoperirea spo
rului de pensii și a alocațiilor de 
stat pentru copii — puse în apli
care încă din anul trecut — pre
cum și pentru acoperirea cheltu
ielilor legate de desființarea co
telor obligatorii la principalele 
produse agricole.

O contribuție însemnată Ia în
deplinirea sarcinilor noastre eco
nomice o constituie ajutorul pri
mit din partea Uniunii Sovietice 
în baza acordului încheiat la Mos
cova în decembrie 1956, prin li
vrarea, pe credit, în condiții avan
tajoase, a unor materii prime ne
cesare industriei noastre, a unei 
importante cantități de grîu, cum 
și pe linia reducerii și amînării 
plății unor datorii scadente.

Prin destinația dată unei 
părți importante a resurselor 
sale, Bugetul de Stat pe 1957 o- 
glindește o creștere mai accen
tuată a nivelului de trai a[ oa
menilor muncii.

sit: unele întreprinderi ale fos
tului Minister al Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de 
Mașini, cu suma de 64 milioane 
lei, ale fostului Minister al Cons
trucțiilor cu 54,7 milioane lei și 
ale (ostului Minister al Silvicul
turii cu 48,8 milioane lei.

Nu este în interesul oamenilor 
muncii sporirea veniturilor bă
nești fără o creștere corespunză
toare a productivității muncii și 
a producției. De aceea, toate e- 
forturile trebuie îndreptate spre 
a produce mai mult, mai bun și 
mai ieftin Mărfuri mai multe, 
mai bune și mai ieftine vor în
tări șj mai mult acoperirea mo
nedei noastre, vor face ca leul 
să capete an de an o putere de 
cumpărare mai mare și astfel 
salariile reale si veniturile popu
lației vor spori.

Un regim sever de economii 
trebuie observat nu numai în 
sectorul producției, dar și în ad
ministrație. Ministerele și insti
tuțiile trebuie să restrîngă la 
minimul necesar cheltuielile ce 
se fac cu deplasarea personalu
lui, cu întreținerea mijloacelor de 
transport și a imobilelor, chel
tuielile de birou și gospodărie 
și în general cheltuielile admi- 
nistrativ-gospodărești.

In Bugetul de Stat pe 1957, 
greutatea specifică a impozitelor 
și taxelor plătite de populație 
reprezintă 9% din totalul venitu
rilor bugetare, față de 9.2% in 
1956

încasările din impozitul agri
col au fost planificate pe baza 
actualului sistem de impunere a- 
plicat la veniturile gospodăriilor 
țărănești din 1957,

In anii trecuți, țărănimea mun
citoare, a cărei bunăstare a cres
cut în timpul regimului demo- 
crat.popular, și-a îndeplinit cu 
cinste îndatoririle față de bu. 
getul statului, contribuind la 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

Tn 1957, la propunerea guver
nului. Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a aprobat anularea ră
mășițelor din impozite și taxe 
unor categorii de gospodării 
țărănești, mici meseriași, liber 
profesioniști, comercianți etc., 
datorate pînă la 1 ianuarie 1955, 
pentru a stimula și pe această 
cale creșterea producției agrico
le și meșteșugărești.

Sistemul de impunere a veni
turilor agricole va trebui să de
vină cît mai clar, mai ușor de 
înțeles și de controlat de masa 
însăși a contribuabililor

In anul 1956, Administrația A- 
sigurărilor de Stat a plătit asi- 
guraților, drept despăgubiri, 
circa un sfert de miliard lei, cea 
mai mare parte fiind acordată 
pentru acoperirea pagubelor su
ferite de gospodăriile țărănești.

Asigurările de Stat vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea asi
gurărilor facultative, pentru crea
rea de noi avantaje asigurați 
lor, pentru rezolvarea mai 
rapidă a cererilor îndreptățite 
ale asiguraților

Volumul depunerilor la C.E.C. 
a crescut, în anul 1956, cu a- 
proape jumătate miliard lei față 
de 1955. Numărul depunătorilor, 
la sfîrșitul anului trecut, a fost 
de 1.756.000, ceea ce înseamnă un 
livret de economii la fiecare trei 
gospodării.

mia noastră îl are lărgirea con
tinuă a schimburilor de mărfuri 
cu alte țări și, în primul rînd, 
cu țările socialiste. In cursul a- 
nului 1956 am avut relații co
merciale cu 68 de țări. Planul 
comerțului exterior pe anul 1957 
prevede mărirea volumului de 
schimburi de mărfuri față de 
anul 1956. Pentru a realiza sar
cinile planului de comerț exte
rior, toate departamentele și în
treprinderile furnizoare de măr
furi pentru export trebuie să res
pecte necondiționat sarcinile sta
bilite in plan in ceea ce privește 
cantitățile, sortimentele și terme

nele de livrare și. să dea mărfuri 
de bună calitate, care să repre
zinte cu cinste peste hotare eco
nomia noastră.

In centrul politicii Partidului 
și Guvernului stă grija pentru 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Aceasta se re
flectă și în volumul important al 
cheltuielilor pentru acțiunile so
cial-culturale. In bugetul pe 
anul 1957, cheltuielile pentru fii 
nanțarea acțiunilor social-cultu
rale sînt prevăzute în sumă de 
10,5 miliarde lei, adică cu 2,5 
miliarde lei mai mult decît în 
anul 1956, repartizate astfel;

— în miliarde lei —
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— Invățămînt, știință și cultură
— Ocrotirea sănătății, cultură fi-

3,253 3,807 117,0

zică și sport 2,041 2,299 112,6
— Ajutorul familial de stat și de 4,3 ori

alocația de stat pentru copii 0,290 1,255 mai mult
— Prevederi sociale 0,405 0,595 146,9
— Asigurări sociale 2,018 2,540 125,8

Cheltuielile Bugetului de Stat pe 1957
Pe principalele destinații chel tuielile bugetare pe anul 1957 se 

repartizează .astfel:
— în miliarde lei —
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TOTAL CHELTUIELI 41,817 100,0 45,247 100,0
din care :

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

— Cheltuieli pentru acțiuni so-
cial.culturale 8.007 19.1 10.497 23,3

— Cheltuieli pentru apărare
— Cheltuieli pentru întreține-

3,984 9,5 3,696 8.1

rea organelor puterii și ad
ministrației de stat 1,482 3,5 1,455 3,2

Aceste cifre arată că puterea 
populară asigură condițiile pen
tru desfășurarea unei rodnice ac
tivități social-culturale și științi
fice pentru creșterea continuă a 
bunăstării poporului.

In anul 1957, voiuniul investi
țiilor capitale va atinge 12,6 mi
liarde lei (din care 8.9 miliarde 
lei se vor acoperi de la buget, 
iar restul din resursele proprii 
ale întreprinderilor și organiza
țiilor economice). Mijloacele ma
teriale și financiare vor fi în 
dreptate, ta primul rînd, spre 
terminarea și darea în funcțiune 
a obiectivelor începute, limitind 
începerea de noi șantiere la un 
număr restrîns de obiecte indu
striale, cu mare eficacitate eco
nomică.

Banca de Investiții și Banca 
Agricolă trebuie să se preocupe 
in mai mare măsură de mobili
zarea resurselor pentru finanța
rea investițiilor și să lupte cu 
mai multă hotărâre pentru redu
cerea costului construcțiilor. Băn
cile trebuie să ridice nivelul 
muncii de control, să urmărească 
punerea h timp in funcțiune a

noilor capacități de producție și, 
in general, mărirea eficienței eco
nomice a investițiilor capitale.

Cheltuielile de apărare pe anul 
1957 sînt prevăzute în sumă de 
3,7 miliarde lei cu 7,2 la sută 
mai puțin decît în anul prece
dent.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne duce o politică fermă de 
pace, prietenie și colaborare — 
expresie a celor mai profunde nă
zuințe ale poporului. Partidul și 
Guvernul nostru iau toate măsu
rile necesare pentru întărirea ca
pacității de apărare a patriei

Cheltuielile pentru întreținerea 
organelor puterii și administra
ției de stat sînt prevăzute în 
sumă de 1,4 miliarde lei, repre- 
zentind 3,2 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetare.

Ministerele și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare tre
buie să ia măsuri hotărite pen
tru continuarea acțiunii de rațio
nalizare și ieftinire a aparatului 
de stat și de a face economii la 
cheltuielile administrativ-gospo- 
dărești.

Bugetele sfaturilor populare

Cuvîntul deputatului Gh. Maurer
regiunea Stalin

Declarația președintelui Con
siliului de Miniștri constituie un 
rodnic bilanț al trecutului și un 
cuprinzător program de viitor. 
E un program la care ne dăm o 
Însuflețită adeziune. Depinde de 
rtvna. de priceperea și de devo
tamentul fiecăruia dintre cei ce 
locuim în această țară spre a 
transforma soluțiile cuprinse în 
Declarație în certitudini ale vie
ții. în realitatea însorită de 
mîine

Aș vrea să desprind aici unele 
probleme legate de acel capitol 
de preocupări care privește po
litica externă a Republicii Popu
lare Romîne. Am avut cinstea 
ca, foarte de curînd să fac par
te din delegația care a reprezen
tat țara noastră la cea de a ll-a 
sesiune a Organizației Națiuni
lor Unite. Am avut deci, prilejul 
să fac anumite constatări și să 
culeg anumite impresii. Pot de. 
clara cu mai mulță convingere 
că Declarația guvernamentală 
este, în primul rînd, formula
rea unei consecvente politici de 
pace. Ea dă expresie unei dorin
țe de înțelegere între state. Pro
clamă necesitatea colaborării tu
turor țărilor, fără deosebire de 
orînduire socială de stat.

Politica de pace a Republicii 
Populare Romîne nu este desigur, 
o intlmplare. Ea e politica tutu
ror țărilor socialiste. E politica 
socialismului. S-a spus cîndva 
— și s-a spus exact — că ori
unde este socialism este justiție. 
Putem spune în același fel că 
oriunde este socialism este pace. 
Amintind in continuare numeroa
sele Inițiative de pace ale țărilor 
socialiste, vorbitorul a spus: 
O orînduire care a lichidat sau 
lichidează exploatarea omului de 
către om, o orînduire al cărei 
țel este ridicarea nivelului de 
trai — material și cultural — al 
oamenilor, o orînduire care își 
încordează toate puterile spre a 
înlătura tot ce este întunecat și 
a înfăptui o viață luminoasă, o

asemenea orînduire urmărește 
pacea fiindcă are nevoie de pace.

Această politică de pace am 
căutat să o promovăm și în ca
drul celei de a Xl-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite. Problemele 
care s-au dezbătut acolo au fost 
și însemnate și grele. Delega
ția Republicii Populare Romîne, 
a sprijinit în mod constant din 
toate puterile, manifestările care 
puteau întări Organizația Na
țiunilor Unite și colaborarea in
ternațională.

In continuare, vorbitorul a 
spus că pe bună dreptate Decla
rația guvernului R.P. Romtne 
subliniază existența forțelor ui- 
trareacționare și agresive ale im
perialismului. Cu drept cuvînt, 
ea anunță că: „In condițiile e- 
xistenței pactului Atlanticului de 
Nord și a râmilitarizării Germa
niei occidentale, Romînia își va 
întări capacitatea de apărare, 
împreună cu celelalte țări so. 
cialiste vom menține și consoli
da Tratatul de la Varșovia, în 
interesul apărării păcii, securi
tății și independenței popoarelor 
noastre".

Politica noastră de pace ne 
impune să rămînem vigilenți, să 
ne îngrijim de apărarea cuceri
rilor poporului nostru, a mersului 
nostru înainte spre socialism. 
Politica noastră de pace ne dic
tează în același timp să facem 
sforțări pentru a contribui la 
crearea climatului de încredere și 
de destindere internațională.

Chezășia mersului nostru îna
inte pe drumul construirii socia
lismului, chezășia consolidări! 
păcii și securității internaționa
le, este strînsa unitate a țărilor 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică. A păstra și a 
întări această unitate este linia 
călăuzitoare a întregii politici 
a R.P.R.

Iată pentru ce aprob cu toată 
căldura Declarația guvernamen
tală.

Veniturile Bugetului de Stat pe 1957
Volumul total al veniturilor pe miilor de materiale, materii pri- 

anul 1957, comparativ cu reali- me, combustibil, energie elec- 
zările anului 1956, crește cu trică etc.
3,784 miliarde lei, pe seama Structura principalelor veni- 
creșterii producției, a reducerii.’ turi ale Bugetului de Stat este 
prețului de cost, pe seama econo- următoarea.

— în miliarde lei —

43oDenumirea veniturilor
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TOTAL VENITURI
L Veniturile din sectorul

42,363 100,0 46,147 100,0

socialist
din care:

— Acumulările din producția și

38,341 90,5 41,972 91,0

circulația mărfurilor
— Cote părți din beneficiile În

treprinderilor și organizații-

15,879 37,5 16,490 35.7

lor economice
— Contribuția întreprinderilor 

și instituțiilor pentru Asigu-

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

rări Sociale 2,104 4,9 2,360 5,1
— Veniturile S M.T.
— Impozitul pe veniturile coo

perativelor și pe terenurile 
gospodăriilor agricole colec-

0,351 0,8 0,467 W

five 0,318 0,7 0,250 0,5
II. Impozitele de la populație
III. Alte venituri

3,882 9,2 4,175 9,0
0,140 0.3 —

Cifrele de mai sus arată că 
partea covîrșitoare a veniturilor 
bugetare și anume 91% din to
tal, provine din sectorul socia
list al economiei, fapt care oglin
dește importanța covîrșitoare a 
sectorului socialist în economia 
națională.

Prin sporirea producției și cir
culației mărfurilor în 1957 față 
de 1956, se prevede că acumu- 
lările la buget (inclusiv cotele 
părți de beneficii) vor fi în sumă 
de 24,795 miliarde lei, cu o creș
tere de 1,796 miliarde lei față 
de realizările anului trecut.

Beneficiile totale pe 1957 sînt 
planificate în sumă de 10,3 mi
liarde lei, cu o creștere de 2,6% 
față de 1956. Din acestea, cotele 
flărți de beneficii ce se prelevă 
a buget reprezintă 8,3 miliarde 

lei, iar restul va fi lăsat la dis
poziția întreprinderilor și orga, 
nizațiilor economice pentru satis
facerea nevoilor proprii de fi
nanțare a producției și investi
țiilor și pentru constituirea fon
dului întreprinderii.

Principalele rezerve ale creș
terii rentabilității activității eco
nomice sînt mărirea productivi
tății muncii și a producției, re
ducerea prețului de cost, realiza
rea consecventă și multilaterală 
a regimului de economii. Rezul
tate bune în ceea ce privește re
ducerea cheltuielilor de producție 
au obținut de exemplu fostul 
Minister al Industriei Metalurgi
ce și Construcțiilor de Mașini, 
care a realizat economii de pes
te 400 milioane lei, fostul Minis
ter al Industriei Ușoare 70 mi
lioane lei și alte ministere. 
Merită să fie relevate succesele 
obținute în această direcție de 
colectivele de muncitori, tehni
cieni .ingineri și funcționari ale 
uzinelor „Ernst Thălmann" din 
Orașul Stalin și „I C. Frimu" 
din Sinaia.

Sînt însă și întreprinderi care 
nu folosesc pe deplin posibili
tățile de care dispun. De pildă, 
unele întreprinderi din cadrul 
fostului Minister al Industriei

Lemnului și fostului Minister al 
Industriei Materialelor de Cons
trucții, n-au folosit pe deplin re
zervele interne.

Interesele economiei și ale oa
menilor muncii cer ca întreprin
derile rămase în urmă să fie ridi
cate la nivelul celor fruntașe. 
Fiecare întreprindere, secție, a- 
telier, echipă, poate și trebuie să 
participe la realizarea acumu
lărilor.

Pentru a vedea ce însemnăta
te are realizarea acestei sarcini, 
este suficient să arătăm că redu
cerea cu încă un procent a pre
țului de cost din 1956, echivalea. 
ză cu o producție suplimentară 
de 9.600 tractoare, sau 6,3 mi
lioane perechi pantofi bărbătești, 
sau 100 milioane metri de 
stambă.

Experiența întreprinderilor și 
ramurilor fruntașe ne arată că 
sporirea necontenită a rentabili
tății producției este rezultatul 
succeselor obținute în realizarea 
regimului de economii. Un rol 
important în efectuarea regimului 
de economii îl are folosirea mai 
complectă și mai rațională a ma
șinilor și utilajelor, lichidarea 
pierderilor în folosirea timpului 
de lucru, reducerea consumului 
de materii prime, auxiliare, de • 
energie, a cheltuielilor neproduc
tive, micșorarea rebuturilor.

Cel mai important izvor de e- 
conomii îl constituie creșterea 
productivității muncii, care de
termină atît sporirea cîștigului 
muncitorilor, cît și reducerea 
cheltuielilor de muncă pe unita
te de produs. Anul trecut, pe 
baza îmbunătățirii folosirii' teh
nicii existente, a progresului teh
nic, mai bunei organizări a mun
cii, productivitatea pe întreaga 
industrie a crescut cu 9% față 
de 1955.

In unele întreprinderi însă, 
deficiențele existente în realiza
rea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii, au făcut ca 
să se efectueze plăți de salarii 
fără o producție corespunzătoa. 
re. In această situație s-iu gă-

Cheltuielile pentru finanțarea 
economiei naționale (inclusiv 
investițiile capitale) vor însuma 
în acest an 33,3 miliarde lei din 
care 23,9 miliarde lei se vor a- 
corda de la buget, iar restul se 
va acoperi din resursele proprii 
ale întreprinderilor și organiza
țiilor economice. In afară de 
mijloacele acordate de la buget, 
întreprinderile și organizațiile 
economice vor primi pentru ne. 
voile lor de producție și de cir
culație, importante credite ban
care Volumul împrumuturilor 
acordate de bănci 1» 31 dbcem- 
brie 1957, va atinge circa 22 mi
liarde lei.

Cheltuielile prevăzute in 1957 
pentru întreținerea organelor ad
ministrative de stat se mențin 
aproape la nivelul anului 1966- 
Acest nivel este determinat de 
extinderea și în sectoarele unde 
nu s-a aplicat, a îmbunătățirii 
salarizării personalului tehnic- 
administrativ, efectuată in 1956.

Mijloacele financiare destinate 
dezvoltării industriei de stat to
talizează 12,1 miliarde lei. Se a- 
sigură In continuare dezvoltarea 
cu precădere a industriei pro
ducătoare de mijloace de pro
ducție — baza dezvoltării tutu
ror ramurilor economia națio
nale.

In anul 1957 vor intra in func
țiune noi întreprinderi de in
dustrie ușoară și alimentară și 
vor fi lărgite și înzestrate cu 
utilaj nou o serie de întreprin
deri existente.

Pentru finanțarea cu mijloace 
circulante a Întreprinderilor in
dustriale se va folosi de la bu
get și din resurse proprii suma 
de 543 milioane lei Și in același 
timp se va lărgi participarea 
creditelor bancare în acoperirea 
necesităților de mijloace circu
lante

In anul trecut, un număr mare 
de direcții generale Și întreprin
deri au dovedit o preocupare sus
ținută în gospodărirea mijloace
lor circulante asigurind bunul 
mers al activității întreprinderi
lor cu un volum mai redus de 
mijloace materiale și bănești. A- 
semenea acțiuni, extinse la toate 
întreprinderile impun lichidarea 
stocurilor supranormative, în
casarea debitorilor etc. și prin a- 
ceasta eliberarea unor sume im
portante ce pot fi folosite pentru 
lărgirea producției, pentru ridi
carea nivelului de trai.

Pentru funcționarea și dez- 
voltarea întreprinderilor fero
viare, rutiere, navale și aerie
ne, cum și pentru întreținerea și 
repararea drumurilor de interes 
republican, se prevede a se chel
tui, în anul 1957, de la buget și 
din resurse proprii, suma de 2,3 
miliarde iei.

In vederea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor Congresului 
al Il-lea al P.MR. și ale Plena
rei din decembrie a C.C. al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii mijloacele bugetare 
și resursele proprii ce se vor uti
liza în anul 1957 pentru finan
țarea agriculturii și silviculturii 
însumează 4 miliarde lei — de 
două ori mai mult ca în 1951.

In 1957 se a'locă gospodăriilor 
agricole de stat fonduri pentru 
investiții de 715 milioane lei, cu 
50% mai mult decît investițiile 
primite, în medie, ta anii primu
lui cincinal.

Experiența gospodăriilor frun
tașe : G.A.S.-Oradea, G.A.S.-Po
pești Leordeni, G.A.S.-Satu Mare, 
și altele, arată că atunci cind 
lucrează bine, gospodăriile agri
cole de stat obțin o producție 
mare la hectar, devenind unități 
modei ca organizare și rentabili
tate.

In Bugetul de Stat pe anul 
1957 se prevăd 1,1 miliarde lei 
pentru activitatea de producție și 
dezvoltarea capacității S.M.T.- 
urilor.

Rezultatele bune obținute de o 
serie de stațiuni de mașini și 
tractoare, ca de pildă: SJA.T.- 
Hagieni și S-M.T.-Țăndârei din 
regiunea Constanța. S-M.T.-Hâr- 
man din regiunea Stalin — de
monstrează că in cadrul S.M.T.- 
urilor există largi posibilități de 
Îmbunătățire a activității lor eco
nomice, astfel incit fiecare imi
tata să devină un sprijin puternic 
in transformarea socialistă a a- 
griculturii

Statul a acordat ți acordă o 
grijă deosebită gospodăriilor a- 
gricole colective, cooperativelor 
agricole de producție și întovără
șirilor și țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale. In 1957 
s-au alocat acestora credite pe 
termen lung de peste 300 milioa
ne let

In anul trecut, Banca Agricolă 
a acordat Împrumuturi unui nu
măr de peste 1.300.000 producă
tori agricoli, care au încheiat 
contracte de livrare de produse a- 
nimale și vegetale cu întreprinde
rile de stat și cooperatiste. In 
anul 1957, creditele pentru con
tractări vor spori In măsură în
seninată, atingînd un volum de 
peste 1,2 miliarde lei.

O parte din aceste credite, ca 
și din creditele pe termen lung 
ce se acordă țărănimii, vor fi date 
prin cooperativele de credit și 
economie.

Va trebui să se ia o serie de 
măsuri pentru simplificarea și 
îmbunătățirea sistemului de fi
nanțare și creditare a agriculturii. 
Desființarea sistemului de cote la 
principalele produse agricole, îm
bunătățirea condițiilor de contrac
tare și achiziții la o seamă de 
produse și alocarea unor sume 
importante de la buget pentru 
dezvoltarea agriculturii repre
zintă un sprijin puternic pe care 
țărănimea muncitoare îl primește 
din partea statului democrat- 
popular. Condițiile create prin a- 
ceste măsuri vor stimula țărăni
mea să vîndă cooperativelor și 
organizațiilor comerciale surplu
sul de produse agricole și să a- 
ducă pe piață mărfuri mai multe, 
vor duce la îmbunătățirea apro
vizionării populației, la întărirea 
alianței muncitorești-țărănești, la 
consolidarea continuă a regimu
lui democrat-popular.

In anul 1957, volumul de măr
furi alimentare și industriale de
stinate populației prin oomerțul 
de stat și cooperatist, va crește 
față de 1956 cu 4 miliarde lei.

Ministerul Comerțului, sfatu
rile populare și Centrocoop-ul, 
cum și unitățile comerciale care 
depind de acestea, vor trebui , să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării rețelei și desfacerii 
mărfurilor și să lupte pentru re
ducerea cheltuielilor de circulație 
care, în 1956, s-au menținut la 
un nivel ridicat.

Un rol important pentru econo

Bugetele sfaturilor populare pe 
anul 1957, cuprinse în Bugetul de 
Stat al R.P.R., însumează la ve- 
niluri 7,3 miliarde lei, iar la 
cheltuieli 7,2 miliarde lei

Veniturile proprii ale bugete
lor locale sînt prevăzute in sumă 
de 2,7 miliarde lei iar sub for
ma cotelor defalcate li se atri
buie cea mai mare parte din im
pozitul pe veniturile populației, 
impozitul agricol, veniturile 
S.M.T., cum și din acumulările la 
buget din producție și circulația 
mărfurilor care se realizează de 
la întreprinderile de interes local 
și din sistemul cooperației. Aceas
tă măsură mărește cointeresarea 
siaturțlor populare în realizarea 
integrală a acestor venituri

Din totalul mijloacelor bugete
lor locale, partea cea mai impor
tantă și anume 83,7 la sută este 
destinată finanțării economiei lo
cale și acțiunilor social-culturale.

In scopul dezvoltării industriei 
locale, din bugetele sfaturilor 
populare pe anul 1957 și din re
sursele proprii ale întreprinderi
lor sînt alocate fonduri in sumă 
de circa 450 milioane lei.

Pentru finanțarea întreprinderi
lor comunale cum și pentru alte 
acțiuni de gospodărire comunală 
menite să contribuie la întreține
rea orașelor se va cheltui de la 
buget și din resursele proprii ale 
Întreprinderilor suma de peste un 
miliard lei.

Pentru construcții de locuințe 
noi, cura și pentru întreținerea 
și repararea fondului de locuințe, 
se alocă în total peste un mili
ard lei.

Pentru întreținerea și îmbună
tățirea drumurilor de interes lo
cal, s-a prevăzut în buget suma 
de 354 milioane lei, adică cu 14,0 
la sută mai mult decît în anul 
1956.

Pentru finanțarea acțiunilor a- 
gricole (întreținerea rețelei agri
cole, a spitalelor și dispensarelor 
veterinare, combaterea dăunători
lor și epizootiilor etc.) s-a pre
văzut în bugetele sfaturilor popu
lare suma de 325 milioane lei. 
In afară de aceasta, sfaturile 
populare vor putea utiliza și ve
niturile din pășuni, loturi zooteh
nice și stațiuni de montă comu
nale, in sumă de peste 350 mili
oane lei.

Mijloacele sporite prevăzute în 
bugetele locale pe 1957, precum 
și măsurile economice și financia
re luate, creează condițiile menite 
să ducă la creșterea rolului sfa
turilor populare în construcția e- 
conomică și culturală a statului 
nostru.

Tovarăși deputați,
Congresul al 11-lea și Plenara 

din decembrie a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn au arătat necesitatea per
fecționării conducerii vieții eco
nomice și de stat, a realizării unei 
conduceri mai simple, mai ope
rative și mai eficace, prin lichi
darea centralismului excesiv, care 
generează birocratismul și frâ
nează adesea desfășurarea iniția
tivei de jos.

Pentru înlăturarea centralismu
lui excesiv, a devenit necesară 
în primul rînd, lărgirea atribuți
ilor conducerilor întreprinderilor, 
organelor regionale, orășenești și 
raionale, stimularea activității 
maselor muncitoare.

Recent, Guvernul a luat o se
rie de hotăriri cu privire ka îm
bunătățirea condițiilor de formare

și folosire a fondului întreprin
derii, de repartizare a beneficiilor 
peste plan, de folosire de către 
conducătorii de întreprinderi a 
unor sume mai mari în numerar 
pentru cumpărături curente din 
fondul pieții

In hotărîrea Plenarei din de
cembrie se arată că gospodărirea 
fondului de salarii trebuie lăsată 
in mai mare măsură în răspun
derea directă a conducătorilor de 
întreprinderi.

In afară de măsurile luate, sînt 
studiate tn continuate și alte mă
suri, menite să asigure lărgirea 
treptată a drepturilor conducăto
rilor de întreprinderi. Aceasta 
impune întărirea răspunderii per
sonale a cadrelor conducătoare 
din economie pentru. buna gospo
dărire a fondului de salarii și un 
control mai riguros din partea 
băncilor.

Trebuie subliniat că lichidarea 
centralismului excesiv nu trebuie 
să ducă la o slăbire a controlu
lui executării Planului și Buge
tului. Dimpotrivă, atît din partea 
conducerii întreprinderilor, direc
țiilor generale și ministerelor, cît 
și din partea organelor financiare 
și bancare, acest control trebuie 
întării în vederea aplicării unui 
strict regim de economii în fo
losirea fondurilor materiale și 
bănești, a respectării disciplinei 
de plan și financiare, a dezvoltă
rii simțului de răspundere in gos
podărirea avutului obștesc.

Controlul prin leu efectuat de 
organele financiare și de credit 
este o importantă acțiune de stat 
și trebuie considerată ca atare, 
acordîndu-se organelor financiare 
și bancare întregul sprijin. Mi
nisterul Finanțelor și băncile vor 
lua măsuri pentru aplicarea unui 
regim sever de economii, pentru 
întărirea controlului prin leu a- 
supra economiei, pentru executa
rea în bune condițiuni a buge
tului.

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

asigură mijloacele financiare ne
cesare dezvoltării industriei noas
tre socialiste și concentrează 
mijloace financiare sporite pentru 
dezvoltarea agriculturii și creș
terea nivelului de trai al poporu
lui. Prin însăși structura sa el 
arată, în mod convingător, ca
racterul profund pașnic al dez
voltării noastre. Bugetul a fost 
elaborat pe baza aprecierii rea
liste a resurselor și posibilităților 
economiei noastre naționale.

Importantele cheltuieli prevă
zute în bugetul de stat pentru 
finanțarea economiei naționale și 
a acțiunilor social-culturale, fac 
necesară realizarea necondiționa
tă a veniturilor planificate.

Inițiativa și lupta maselor 
largi de oameni ai muncii, pen
tru descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale producției, 
pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a activității economice și 
gospodărești în fiecare unitate, 
constituie chezășia îndeplinirii cu 
succes a planului financiar al 
statului nostru pe anul 1957.

Bugetul de Stampă 1957 poate 
și trebuie să devină un mijloc 
eficace pentru sprijinirea, pe li
nie financiară, a politicii Parti
dului și Guvernului, îndreptată 
spre dezvoltarea economică și so
cială a patriei noastre și crește
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural a poporului 
muncitor.



Deschiderea festivă a Săptămînii
Mondiale a

(Urmare din pag. l-a) 

pentru apărarea păcii, pentru apă
rarea drepturilor tineretului.

Pentru minunatele condiții de 
dezvoltare ce s-au creat pentru 
dreptul la muncă, la în-^ățătură 
și la odihnă de care se bucură 
pe deplin, pentru grija și educația 
părintească cu care e înconjurat, 
tineretul nostru muncitor, poartă 
o recunoștință profundă șt o dra
goste nemărginită Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Cu prilejul Săptămînii Mondia
le a Tineretului — a spus în în
cheiere tov. Al. Kopandi — 
transmitem F.M.T.D. un fier
binte salut de luptă și o asigurăm

Tineretului
că șl pe viitor tineretul Republi
cii Populare Romtne își va înde
plini îndatoririle sale în lupta 
frontului tinerei generații pentru 
asigurarea unei păci trainice, o 
viață fericită și un viitor lumi
nos.

Intr-o atmosferă entuziastă a 
fost apoi citită o telegramă de 
salut adresată de tineretul nostru 
Federației Mondiale a Tineretului. 
Adunarea s-a încheiat cu un fru. 
mos program prezentat de An
samblul artistic li.T.M.

★
Adunări asemănătoare au mai 

avut loc la Constanta, Galati, 
Iași și in alte orașe ale țării.

„Afișul în lupta pentru pace“
In cadrul Săptămînii Mondiale 

a Tineretului, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
a organizat ,1a sediul Casei de 
Cultură a Studenților din Capi
tală o expoziție cu tema „Afișul 
în lupta pentru pace". Deschide
rea expoziției va avea loc azi, vi
neri, la ora 18.

Tot vineri, la ora 20,30, va a- 
vea loc la Casa de Cultură a 
Studenților conferința „Tineretul 
lumii luptă pentru apărarea pă
cii", pe care o va tine scriitoa
rea Lucia Demetrius, membru al 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R. Va urma 
filmul „Tu și camarazii tăi".

Vizitele guvernatorului orașului Cairo
La 21 martie a.c. ministrul A- 

facerilor Externe al R.P.R., Gri- 
gore Preoteasa, a primit pe ge
neralul Abdel Fattah El Bin
dary, guvernatorul orașului Cairo, 
care se află în vizită în țara 
noastră. La întrevedere au parti
cipat ing.. Anton Vlădoiu, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, și 
Ion Moruzi, director ad-interim In 
Ministerul Afacerilor Externe.

A participat de asemenea șl 
ministrul Egiptului la București, 
dr. Hussein Chawky.

★
Generalul Abdel Fattah El Bin

dary, guvernatorul orașului Cairo, 
a depus joi dimineață o coroană 
de flori la Placa comemorativă 
din fața Academiei Militare unde 
se va ridica monumentul ostași
lor romini căzuți în lupta pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist.

Au fost prezenți Ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, Leonida Io- 
nescu, secretar al Sfatului popu
lar al Capitalei, general-maior P. 
Dumitrescu, ofițeri și ostași al 
Forțelor Armate ale R.P.R.

A fost de fată Hussein Chawky, 
ministrul Egiptului la București.

★
Tot Joi dimineață, generalul 

Abdel Fattah El Bindary a făcut 
vizite la Academia Militară „I. 
V. Stalin" și la Combinatul poli
grafic Casa Scinteii-I.V. Stalin.

In timpul vizitelor oaspetele e- 
giptean a fost însoțit de ing. 
Anton Vlădoiu, dr. I Birzu, I. 
Rădan, Leonida Ionescu, general- 
maior P. Dumitrescu și general- 
maior 1. Filip.

La Academia Militară „I. V. 
Sta'.in", generalul Abdel Fattah 
El Bindary a fost întimpinat de 
general-locofenent C. Verdeș și 
de numeroși comandanți, profe
sori și ofițeri elevi cu care s-a 
întreținut cordial.

La Combinatul poligrafic Casa 
Scînteii-I. V. Stalin, generalul 
Abdel Fattah El Bindary a vizi
tat marile ateliere ale întreprin
derii, a urmărit procesul de im
primare și a cerut unele lămuriri 
asupra organizării întreprinderii. 
Oaspetele și-a exprimat admira
ția pentru acest măreț ediiiciu de 
cultură al țării noastre scriind 
în cartea de onoare: „Am simțit 
o deosebită plăcere vizitînd a- 
ceastă mare casă de tipărit din 
Rominia. Sînt impresionat de 
cele văzute și apreciez succesul 
cu care progresează această în
treprindere de poligrafie. Doresc 
muncitorilor Combinatului poli
grafic Casa Scînteii-I V. Stalin 
succese în continuare".

In cursul după-amiezii, guver
natorul orașului Cairo a vizitat 
Palatul Pionierilor, iar seara a 
asistat la un spectacol dat de 
Ansamblul de ctntece și dansuri 
M.F.A. în sala C.C.S.

La Kremlin tratativele
sovieto-ungare

MOSCOVA 21 (Agerpres).— 
TASS transmite:

La 21 martie au început la 
Kremlin tratativele dintre delega
ția guvernamentală și de partid 
a Uniunii Sovietice și delegația 
guvernamentală și de partid a 
Republicii Populare Ungare.

Din partea sovietică la tratati
ve participă: N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a| U.RS.S., K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
prim-secretar al C.C. a! P.C.U.S., 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., G. M. Malenkov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., G. K. Jukov, 
mareșal al Uniunii Sovietice, mi
nistru al Apărării al U.R.S.S., A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., E. I. Gro
mov, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Populară Ungară.

Din partea ungară la tratati
ve participă: Janos Kadar, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc și președin
te al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar (P.M.S.U.), Istvan Dobi, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Populare Ungare, Antal Apro, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P.M.S.U. 
și ministru al Industriei, Imre 
Horvath, membru al Comitetului 
Central al P.M.S.U. și ministru 
al Afacerilor Externe, Gyula Kal- 
lai, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.M.S.U. și ministru al Culturii.

Plenara lărgită a C.C 
al P.C. din Grecia

INFORMAȚII
Prîntr-o hotărîre a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine a fost înființat De
partamentul Cultelor de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romine.

★
In dorința lor de a dezvolta cît 

mai mult relațiile științifice dintre 
R.P.R. și R. P. Ungară, Acade
mia R.P. Romîne și Academia 
maghiară de științe au încheiat 
zi’.ele acestea la București o 
convenție privind colaborarea

științifică dintre cele două Aca
demii.

Din partea prezidiului Acade
miei R.P.R, convenția a fost sem 
nată de acad prof. Traian Sâvu- 
lescu. președintele Academiei 
R.P.R. și acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizica 
atomică al Academiei R P.R_ iar 
în numele prezidiului Academiei 
maghiare de științe de acad. Ja- 
nossv Lajos, directorul Institu
tului central de cercetări fizice 
al Academiei maghiare de 
științe.

Conferințe
Cu prilejul aniversării primului 

zbor cu avionul, al inginerului 
romîn Traian Vuia (18 martie 
1906), joi după-amiază, in sala 
Centrului de documentare teh
nică din Parcul Libertății, A. 
Mețianu, fost colaborator al lui 
Traian Vuia, a conferențiat de
spre „Opera lui Traian Vuia pre
zentată In Uniunea Sovietică".

Conferința, care a avut loc sub 
auspiciile Consiliului raional 
A.R.L.U.S. Nicolae Bălcescu, a 
fost urmată de o demonstrație 
practică cu generatorul de aburi 
inventat de Traian Vuia

★
Societatea pentru răspîndirea 

științei si culturii anunță că vi. 
neri la ora 18 va avea loc tn sala 
Bibliotecii centrale universitare

din Calea Victoriei 88, con’erintz 
ing. A. P. Veselkin, din Direcția 
generală pentru folosirea energie 
nucleare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al (j.R.SS, care va în
fățișa „Perspectivele dezvoltări: 
energiei nucleare în U.R.S.S.’. 
Conferința va fi urmată de un 
film documentar.

★
Tot vineri la ora 18 va avea 

loc tn cadrul Universității popu
lare, sala S.R.S-Q din str. Bi
serica Amzei 5-7, conferința „Ex
plorarea atmosferei și importanța 
ei practică" pe care o va ține ing. 
Florian Patrichi, de la Institutul 
Meteorologic Central. După con
ferință va rula un film docu
mentar.

BERLIN 21 (Agerpres?. — 
Ziarul „Neues Deutschland** a pu
blicat următorul comunicat:

In cea de-a doua jumătate a 
lunii februarie a avut loc cea de 
a VII-a plenară lărgită a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Grecia. La lucrările 
plenarei au participat membrii 
Comisiei Centrale de Control și 
un mare număr de activiști din 
toate organizațiile Partidului Co
munist din Grecia. Plenara a dis
cutat următoarele probleme:

I) Situația din Grecia și sarci
nile partidului comunist (raportor 
C Koliannis). 2) Proiectul Decla- 
ratiei-prugram cu privire la t®l®* 
rile democratice natxxiale ale 
partidului (raportor tov. L. Strin- 
gos). 3) Probleme organizato
rice (raportor toV. A. Grozos).

In legătură cu cel de al treilea 
punct de pe ordinea de zi, cea 
de-a VII-a plenară lărgită o ho
tărit să repună in drepturile de 
membru al CC. pe tov. Markos 
Vafiadis. exclus din CC pe baza 
unor acuzapi neîntemeiate. Ple
nara, a repus de asemenea în 
drepturile de membru al C C 
pe tov. Vatusianos.

Plenara a examinat comporta
rea fostului secretar general al 
Comitetului Central M. Zaharia
dis.

După cum se știe, cea de-a 6-a 
plenara a CC și Comisia Cen
trala de control au exam.nat !n 
martie 1956 situația nesănătoasă 
care s-a creat in acea vreme în 
Partidul Comunist din Grecia. 
Cauza aeescei situații au consti
tuit-o greșelile serbase cu carac
ter sectar ale conducerii Partida-j 
lai Comunist din Grecia !n frun
te cu Zahariadis. precum și viața 
internă nenormali de partid. Ple
nara a 6-a a considerat câ prin
cipala răspundere pentru toate a- 
cestea o poartă Zahariadis și La 
înlăturat din funcția de secretar ■ 
ireneral al CC și din componența 
îiroulni Politic.

în loc să-și dea teama de 
gravitatea răspunderi! sa’.e, să re
cunoască urmările grele pe care

a al
:ea

politica sa aventuristă a avut-o 
pentru Partidul Comunist din 
Grecia și pentru mișcarea popu
lară și să contribuie la înlătura
rea greșelilor, Zahariadis a în
cercat să se eschiveze de la dis
cutarea activității sale în C.C. 
al P.C. din Grecia. I s-a oferit 
posibilitatea să-și îndrepte gre
șelile și să se situeze pe poziții 
de partid juste Dar el nu numai 
că a refuzat să participe la lu
crările plenarei a 6-a, ci în 
rioada care a trecut de 1 
a încercat să se opună 
botârfrilor partidului.

Prin comportarea sa 
cele spuse Ia cea de-a 
nara. Zahariadis a dovedit 
aluneca: pe poziții an: pari 
el s a dedat la atacuri iiupc 
internaționalismului proletar. 
s.:nd minciuna, denaturarea 
telor și calomnierea cadrele 
partid.

Cea de-a 7-a plenară a con
damnat în unanimitate atitudinea 
antipartinica a lui Zahariadis. in
compatibilă cu calitatea de comu
nist și a hotărit in un. 
să-I excludă din CQ

Cea de-a 7-a plenară a a es Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia compus din 7 membri: 
Apostokw Grozos, Mițos Partali- 
dis. Costas Koliannis, Markos 
Vafiadis, Leonidas Stringos, 
Gostas Tbeos, Petros Ruses. Pre
ședinte al Comitetului Central a 
fost ales Apostolos Groz?s.

pe- 
la plenară 
realizării

H prr
7-a ple

ci a

e

Tanaka învins de un jucător 
aproape necunoscut

BERLIN 21 (Agerpres). — 
In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde tn țările euro
pene echipa masculină de tenis 
de masă a Japoniei a susținut 
miercuri în orașul Augsburg o 
nouă întîlnire în compania re
prezentativei R.F. Germane. Ju
cătorii japonezi au obținut o vic
torie dificilă cu rezultatul de 
3-2.

Campionul mondial Tanaka a 
suferit o surprinzătoare infrin- 
gere, cu 21—19, 21—14, prima 
după terminarea campionatelor 
mondiale de la Stockholm, din 
partea lui Cristof Arndt, un ju
cător aproape necunoscut pină 
acum. De asemenea el a fost în
trecut și de Freundorfer cu 21— 
14, 21-16.

Reorganizarea sportului bulgar
SOFIA 21 (Agerpres). —
Recent a avut loc la Sofia con

sfătuirea reprezentanților consi
liilor centrale ale asociațiilor 
sportive împreună cu conducă
torii Comitetului bulgar pentru 
cultură fizică și sport, ai Consi
liului central al sindicatelor și 
ai Comitetului Central al Uniu
nii tineretului popular ai lui Di
mitrov.

La consfătuire a luat cuvtntul 
vicepreședintele Comitetului 0- 
limpic Bulgar, L. Avramov, care 
după ce a subliniat marile suc
cese obținute In ultimi! ani de 
sportivii bulgari a arătat nece

sitatea îmbunătățirii activității 
de cultură fizică și sport, schim
barea formei de conducere a 
mișcării sportive de către mai 
multe organizații și întărirea 
muncii cu activul sportiv. L. A- 
vramov a propus pentru realiza
rea acestor obiective crearea 
Uniunii Populare de cultură fizi
că și sport. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. Astfel, în 
locul diferitelor asociații sporti
ve, de acum înainte va funcționa 
o singură Uniune de cultură fi
zică și sport din care vor face 
parte colectivele sportive ale în
treprinderilor, instituțiilor, gos
podăriilor colective etc.

Karoly Kisa, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al P.M.S.U., general-loco- 
tenent Geza Revesz, membru al 
Comitetului Central al P.M.S.U. 
și ministru al Apărării, Janos 
Boldocki, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare în U.R.S.S.

La tratative din partea sovie
tică asistă : A. G. Zverev, minis
trul Finanțelor al U.R.S.S., P. V. 
Nikitin, șeful Direcției generale 
pentru problemele relațiilor eco
nomice, N. S. Patolicev, prim-loc- 
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., S. A. Bori
sov, și 1. F. Semiceastnov. locții
tori ai ministrului Comerțului Ex
terior, I. K. Zamcevski și L. F. 
Ilicev, membri ai Colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și alți consilieri 
și experți.

Din partea ungară la tratative 
asistă: Arpad Kiss, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
Janos Cserge, conducătorul Minis
terului Metalurgiei și Construc
ții de Mașini, Peter Vai, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Jeney Incze, prim- 
locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior, Istvan Antos, prim- 
locțiitor al ministrului Finanțelor, 
Istvan Sebeș, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, Istvan 
Sirman, șeful Direcției Informa
țiilor a Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, Gyorgy Ostrovski, 
locțiitor al reprezentantului per
manent al R.P. Ungare în Consi
liul de asistență mutuală econo
mică. Laszlo Gyaros, șeful Servi
ciului de Informații al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare, precum și alți consilieri 
și experți.

După un schimb de saluturi 
prietenești delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Sovietice au 
trecut la examinarea multilate
rală a problemelor care interesea
ză cele două părți.

In cursul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească. cordială, Janos Kadar 
a caracterizat situația internă și 
externă a Republicii Populare 
Ungare. In numele guvernului 
ungar, al Partidului Muncitoresc 
Socialist și al poporului ungar, el 
a exprimat recunoștința profundă 
guvernului sovietic. Partidului co
munist și poporului sovietic pen
tru ajutorul frățesc sincer acordat 
Republicii Populare Ungare.

Participanții la tratative au 
făcut apoi un schimb de păreri a- 
supra problemelor politice și eco- 
«m’ce avind o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea, continuă a re- 
Lațulor frățești dintre Uniunea

Sovietică și Republica Populară 
Ungară.

A avut Ioc de asemenea un 
schimb de păreri corespunzător 
asupra problemelor legate de e- 
voluția situației internaționale 
actuale.

în timpul tratativelor s-a cons
tatat o unanimitate de păreri și 
înțelegere reciprocă în toate pro
blemele discutate. S-a hotărît 
ca experții celor două părți să 
pregătească propuneri corespunză
toare spre a fi examinate în ca
drul ședințelor delegațiilor.

Tratativele vor continua.
★

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In după-amiaza zilei de 20 
martie Janos Kâdâr, președintele 
guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc și președinte al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar; 
Istvan Dobi, președintele Prezi
diului Republicii Populare Un
gare, și ceilalți membri ai de
legației guvernamentale și de 
partid a R.P. Ungare au vizitat 
mausoleul lui V. I. Lenin și I. 
V. Stalin și au depus coroane de 
flori.

Panglica uneia din coroane 
poartă inscripția: „Marelui în
vățător al poporului muncitor, 
nemuritorul conducător al mișcă
rii muncitorești internaționale — 
V. I. Lenin, din partea delega
ției guvernamentale a R.P. Un
gă re“.

Pe panglica celeilalte coroane 
sta scris: „Luptătorului dîrz 
pentru cauza clasei muncitoare 
și a socialismului — I. V. Stalin, 
din partea delegației guverna
mentale a R.P. Ungare".

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 21 martie N. S. Hrușclov, 

prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit pe membrii delegației 
guvernamentale și de partid a 
Republicii Populare Ungare, în 
frunte cu Janos Kâdâr, președin
tele guvernului' muncitoresc-țără. 
nesc revoluționar ungar și preșe
dinte al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

A avut loc o convorbire priete
nească, cordială.

★

MOSCOVA 21 (Agerpres). - 
TASS transmite:

La 21 martie Janos Boldoczki, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare în U.RS.S., a ofe
rit o recepție cu prilejul vizitei 
da Moscova a delegației guver
namentale și de partid a R.P. 
Ungare.

Presa americană despre 
noul avion sovietic „Ucraina" 
„New York Times": „Statele Unite nu au construi!

încă un avion turbopropulsor pentru călători"
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Presa americană 

cu un mare interes 
noul avion sovietic 
sor de călători „Ucraina**. Nume
roase ziare au consacrat articole 
noului avion sovietic și au publi
cat fotografii ale iui. Ziarul 
„New York Times** scrie că „Sta
tele Unite nu au construit încă 
un avion turbopropulsor pentru 
călători** și că „primul avion

a întîmpînat 
știrea despre 
turbopropul-

cvadrimotor american „Lock- 
head Electra", care se poate 
compara cu „Ucraina*, va apare 
abia la sfirșitul anului viitor".

Revista „Newsweek" a publi
cat un articol special consacrat 
dezvoltării aviației civile cu reac- 
ție, din care reiese că în S.U.A.< 
Anglia și Franța producția de a- 
vioane cu reacție pentru 
va fi pusă la punct abia 
șitul anului 1958.

Pentru prima oară în istoria

călători 
la sfîr-

Indiei

Comuniștii au obținut majoritatea 
în Adunarea unui stat indian

DELHI 21 (Agerpres). — A- 
genția United Press anunță că 
pentru prima cară în istoria In
diei comuniștii obțin majoritatea 
în Adunarea unui stat indian. în 
statul Kerala din sudul Indiei 
partidul comunist a obținut pină 
acum 59 de mandate din 114 
rezultate cunoscute. Partidul Con
gresul Național Indian a obținut 
42 de mandate, socialiștii Praja 
— 9, Liga Musulmană — 8, și 
Independenții — 6. Mai rămîn 
de proclamat rezultatele în două 
circumscripții din acest stat. A- 
gențiile de presă relevă că obți- 
nînd 59 de mandate și cu spri
jinul probabil a 5 deputați in
dependenți, Partidul Comunist 
din India și-a asigurat de pe a-

cum majoritatea absolută în A- 
dunarea Legislativă a statului 
Kerala.

AGENȚIA REUTER SUBLI
NIAZĂ CA COMUNIȘTII VOR 
FORMA GUVERNUL IN ACEST 
STAT. .

Căutătorii 
de fantome

Funeraliile marelui 
sculptor romîn 

Constantin Brîncuși
PARIS 21 corespondentul A- 

gerpres transmite :
La 19 martie au avut loc la 

Paris funeraliile marelui sculptor 
romîn Constantin Brîncuși. La 
ceremonia funebră, care s-a des
fășurat la Biserica Ortodoxă ro- 
mînă din Paris, în prezența unui 
mare număr de admiratori, prin
tre care se găseau numeroși re
prezentanți ai vieții artistice din 
Franța, a participat o delegație 
a Legației Republicii Populare 
Romîne la Paris. în frunte cu 
Gheorghe Pascu, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim, care a depus o 
coroană de flori din partea Lega, 
tiei. A fost de asemenea depusă o 
coroană din partea Uniunii artiș
tilor plastici din Republica Popu
lară Romînă.

înhumarea a avut loc la cimi
tirul Montparnasse.

Situația din Orientul Mijlociu
0 ședință a guvernului e^iptaan—Menon daspre convorbirile cu Nasser—La 10
.pri'i * p- i'analul de Suez va fi iniiturată ultima epavă—Bșn Gurion mărțurisaște...

CAIRO 21 (Agerpres). — La 
20 martie a avut loc sub preșe
dinția lui Nasser o ședință a gu
vernului egiptean. Presa relatează 
că în cadrul acestei ședințe au 
fost discutate probleme privind 
politica externă și internă a gu
vernului.

Un purtător de cuvlnt oficial al 
guvernului a declarat că au fost 
examinate recentele evenimente 
legate de problema Canalului de 
Suez. A fost ascultată de aseme-

Norstad amenință...
BOXN 11 (Agtryru). Co 

—Mdantal tușren a.' forțelor 
S.AT.0. generdil Laurii Nor- 
stad. care se a. Id In fno •nenlul 
de față Intr-o rir.ti oficiali Ia 
Bonn, a declarat tn eodnd unei 
conferințe de presi că trusele 
pactului Atlantic de sub comanda 
sa vor fi înarmate cu arme nu-

clears. QenercUd Norstad a sub
liniat că, dacă va considera r\e- 
cesar, va putea dispune de folo
sirea acestor arme ,Jără a aș
tepta îndeplinirea nici unui pro
ces legislativ" — cum ar fi dis
cutarea In Congresul american 
sau tn parlamentele altor țări 
occidentale,

VA INFORMAM

Cîțiva congresman! ameri
cani își pregătesc cu febrili
tate bagajele. Faptul este nor
mal : ii așteaptă o călătorie pe 
bătrînul nostru continent. Că
lătoria aceasta nu le-a inspi
rat-o însă pasiunea de turism 
ci niște treburi mai puțin idi
lice. Onorabilii congresmani 
nu au intenția să poposească 
pe Riviera franceză sau în 
Alpi. Ei aleargă spre Austria 
cu gîndul să dea tîrcoale fron
tierelor acesteia cu țările de 
democrație populară. Dar ce 
îndeletniciri pot aduce pe 
grupul de membri ai Camerei 
reprezentanților în postura du

ce pîn- 
neaten-

ir BELGRAD - La 20 mar
tie au început la Belgrad con
vorbirile Intre reprezentanții 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via și delegația Partidului Co
munist Francez.

★ DJAKARTA. — La 20 mar
tie Suvirjo, președintele Parti
dului național, care a fost însăr
cinat cu formarea noului cabinet, 
s-a întîlnit cu Natsir. președin
tele partidului Mișuni. După 
cum transmite agențja PI A. Su
virjo a declarat că sch:rnbu* de 
păreri cu liderul partidului Ma
șumi nu înseamnă încă că acest 
partid a fost invitat să facă parte 
din- cabinet. Intrlniri analoage 
au avut loc și cu liderii altor 
partide; Suvirjo are intenția să 
se consulte de asemenea și cu 
reprezentanții partidului comu
nist

★, CAIRO. — Comitetul poli
tic dl Ligii arabe, care-și ține 
lucrările la Cairo, a adeotat 
două rezoluții în care sprijină 
poziția Egiptului cu privire a 
teritoriul Gaza, precum și depli
na suveranitate a Egipiu’tu asu
pra Canalului de Suez.

Intr-o a treia rezoluție. Comi
tetul politic a reafirmat dreptu
rile țărilor arabe asupra apelor 
lor teritoriale din golful Akaba.

★ PARIS. — Consiliul de Mi
niștri al Franței l-a autorizat 
pe Christian Pineau, ministrul 
Afacerilor Externe, să semneze 
tratatele comunității „Euroatom” 
și „pieții comune”.

MOSCOVA- — La Institutul 
de stat de artă teatrala ,A. V. 
Luna cea rski“ a fost examinată 
lucrarea de diplomă a lui Vasile 
Marcu, absolvent romîn ai secției 
de balet Ei a pus în scenă la 
București baletul „Haiducii**, pre
gătit la institut sub conducerea 
docentului A. Șatin Comisia de 
examinare a calificat lucrarea 
lui V. Marcu ca excelentă și a 
hotă rit să-i decerne titlul de re- 
gizor-maestru de balet, acordîn- 
du-i diploma Institutului de stat 
de artă teatrală „A. V. Luna- 
cearski**. Curînd își va susține 
diploma și o altă absolventă ro- 
mînca. Marilena Maximilian.

★ MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației C.C. al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac, la 20 martie o 
delegație a tineretului sovietic a 
plecat in R. Cehoslovacă. Dele
gația. care va participa la săr
bătorirea Săptămînii mjndiale a 
tineretului este condusă de G. 
P. Șatunov, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.L din U.R.S.S.
* MOSCOVA. — Cu prilejul 

alegerii lui U Vin Maung ca 
președinte al Uniunii Birmane, 
K. E. Voroșilov, președ'ntele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., i-a adresat la 13 mar
tie o telegramă de salut în care 
urează noului președinte al Uni
unii Birmane succese In con
struirea Birmaniei independente 
înfloritoare, pentru întărirea con
tinuă a prieteniei dintre popoare
le sovietic și birman.

Tn telegrama sa de răspuns U 
Vin Maung, președintele Uniunii 
Bir mane, mulțumește călduros 
pentru felicitări și bunele urări 
cu prilejul alegerii sale ca pre
ședinte al Uniunii Birmane.

★ LONDRA. — La 20 martie 
misiunea diplomatică a Yemenu
lui la Londra a înmînat o notă 
de protest guvernului englez îm
potriva zborurilor avioanelor en
gleze deasupra teritoriului Ye
menului.

Misiunea a cerut guvernului 
englez să înceteze „acțiunile pro
vocatoare de acest fel și să ia 
măsuri pentru ca ele să nu se 
mai repete4*.

★ BONN. — S-a anunțat ofi
cial că alegerile pentru Aduna
rea Federală a R.F. Germane vor 
avea loc la 15 septembrie a.c.

★ CAIRO. — La 21 martie a 
sosit la Cairo secretarul general 
al O.N.U., Hammarskjoeld, pen
tru a duce tratative cu conducă
torii Egiptului.

nea declarația cu privire la pre
gătirile în vederea convocării A- 
dunării Naționale. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului a anunțat 
că convocarea Adunării Naționale 
a fost fixată pentru prima jumă
tate a lunii iulie.

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Krishna Menon, ministru fără por
tofoliu al Indiei, a părăsit Egip
tul după o vizită de două zile, 
înapoindu-se în patrie. In zilele 
de 19-20 martie Krishna Menon 
a avut convorbiri îndelungate cu 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
Egiptului, precum și cu Mahmud 
Favzi, ministrul Afacerilor Ex
terne, și All Sabri, șeful cancela
riei politice a președintelui. Un 
purtător de cuvînt oficial egiptean 
a declarat corespondenților de 
presă că tratativele duse de Me
non la Cairo s-au referit la Ca
nalul de Suez.

înainte de plecare, Krishna Me
non a declarat reprezentanțiler 
presei că poziția Egiptului în pro
blema navigației pe Canalul de 
Suez este „înțeleaptă și nu tre
buie să trezească nici un fel de 
teamă**. Menon a spus că recentul 
memorandum al guvernului egip
tean cu privire la Canalul de 
Suez asigură libertatea navigației 
pe canal.

La întrebarea privind staționa
rea forțelor armate extraordinare 
ale O.N.U. în Egipt, Menon a 
răspuns că, după părerea guver
nului Indiei, forțele armate ex
traordinare ale O.N.U. nu pot sta
ționa în Egipt decît cu asenti
mentul guvernului egiptean și că 
ele nu trebuie sâ se transforme 
în trup? de ocupație.

CAIRO 21 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press relatează că 
generalul Wheeler, care conduce 
operațiile de curățire a Canalului 
de Suez, a sosit la Cairo pentru 
a se întîlni cu secretarul general 
al O.N.U. care a plecat intr-o că
lătorie în Orientul Mijlociu.

Referindu-se la data redeschide
rii navigației pentru vase mai mari 
Wheeler și-a exprimat speranța că 
pînă la 10 aprilie va fi îndepăr
tată ultima epavă care stînjeneșto

încă navigația. In continuare gene
ralul Wheeler a spus că după în
depărtarea ultimei epave va urma 
dragarea Canalului de nisipul care 
s-a depus de cînd a sistat navi
gația. După dragare pe Canal vor 
putea naviga vase de 20.000 de 
tone.

Vorbind corespondenților de 
presă asupra perspectivelor navi
gației pe Canalul de Suez gene
ralul Wheeler și-a exprimat con
vingerea că egiptenii sînt capabili 
să mențină Canalul în stare de 
funcționare. Egiptenii, a subliniat 
el, dispun de tehnicieni foarte buni. 
Ei dispun de personalul necesar 
pentru funcționarea Canalului — 
mecanici, dispeceri și ingineri.

CAIRO 21 (Agerpres). — Po
trivit agenției France Presse, zia
rele din Cairo apărute la 21 mar
tie anunță că în cursul lunii iu
lie a. c. vor avea loc alegeri ge
nerale în Egipt. Parlamentul nou 
ales se va întruni la 15 iulie.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A. 
a declarat miercuri că guvernul 
american își rezervă părerea a- 
supra memorandumului remis de 
guvernul egiptean la 18 martie 
misiunilor diplomatice de la 
Cairo, în așteptarea raportului 
secretarului general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, asupra con
vorbirilor sale cu președintele 
Nasser.

TEL AVIV 21 (Agerpres). —
Intr-o scrisoare, din 7 martie, 

adresată așezărilor israeliene de 
la frontiera cu Egiptul, scrisoare 
dată publicității de-abia acum, 
primul ministru Ben Gurion re
cunoaște că trupele israeliene s-au 
retras de la Gaza numai de teama 
unor eventuale sancțiuni din par
tea O.N.U. care — după cum sub
liniază agenția United Press — 
„ar fi împiedicat aprovizionarea 
Israelului cu armament".

DIN SCRISOARE REIESE CA 
GUVERNUL ISRAELIAN CON
SIDERA DREPT PRINCIPALA 
SA SARCINA ASIGURAREA 
CONTINUA A AFLUXULUI DE 
ARME.

Rectificare
cuvîntarea mareșalului 

..........................de
In . ... ___ ,

kov publicată tn ziarul __ __
paragraful 1 din coloana 2-a, ul
tima frază se va citi corect: 
„Succesul său va depinde de o 
serie de factori, în specia; de 
nivelul tehnic și de calitatea for
țelor armate, de moralul, pregă
tirea de luptă și de măiestria tru
pelor", 1

Ju- 
ieri

După crearea U.T.C,
din Ungaria

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
La 21 martie a avut loc la 

Budapesta o adunare festivă con
sacrată creării Uniunii Tineretu
lui Comunist din Ungaria.

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
Ziarele ungare au publicat a- 

pelul Comitetului organizatoric 
pe întreaga Ungarie al Uniunii 
comuniste a tineretului adresat 
tineretului ungar. Ne adresăm 
vouă, se spune în apel, celor care 
smteți gata să acționați, să aju-

Apelul adresat 
tineretului maghiar

tați partidul în întărirea dictatu
rii proletariatului, pentru ca ni
meni în țara noastră să nu mai 
poată niciodată ridica mîna împo
triva realizărilor noastre socia
liste, împotriva puterii muncito
rești...

In fața Uniunii comuniste a ti
neretului din Ungaria stă o sar
cină importantă și de onoare, ea 
trebuie să ajute partidul în cons
truirea lumii noi, socialiste, in 
educarea tineretului ungar.

? bioasă a delicventului 
J dește un moment de 
J ție ?
? Respectivii voiajori 
C un secret din obiectul ____
i lui pe care-l întreprind. Ei 
[ sînt membrii unei subcomisii 
L speciale pe care au considerat 
L necesar să o creieze » Comisia 
j pentru afacerile externe a Ca- 
. merei reprezentanților din 
k S.U.A. Pentru ce a fost nevoie 
J de această subcomisie a Comi- 
. siei... etc. ?
( Se spune că vrabia mălai 

visează. Probabil că așa este
• de vreme ce oamenii repetă 
' aceste vorbe de zeci și zeci 
1 de ani. Dar dacă vrabia mălai
• visează, în schimb politicienii 
1 americani — cu o perseveren
tă ce o întrece pe cea a vră- 
1 hiilor — visează... răscoale în 
' țările Europei răsăritene. Vi- 
1 șurile sînt visuri. Ele au o e- 
1 xistență efemeră. Dar adevărul 
' acesta incontestabil nu a fost
' încă aflat în lumea politică 
' americană.

Așa se explică că niște con
gresmani își părăsesc treburile 
ior cotidiene și pornesc în cău
tarea fantomelor unor „revolte 
viitoare, similare cu răscoala 
care a avut loc în Ungaria*1
— ca să folosim expresia ce 
aparține lui Mac Cormack, Iar 
dacă fantomele nu sînt de 
găsit, congresmanii sînt gata 
să facă totul pentru a le asi
gura apariția, pentru a activiza 
transfugii și trădătorii de pro
fesie. (Spunea mister Bentley
— unul din călători — că tre
buie oferit „un ajutor efectiv* 
aventurierilor contra-revoluțio- 
nari „indiferent de metodă*. 
Nu-i nimic nou. Bentley nu-i 
un Columb, ci un palavragiu 
ce nu știe să păstreze tainele. 
Atîta tot).

Congresmanii nu te fac e- 
coul unor păreri proprii. In 
privința aceasta faptele sînt de 
mult notorii: guvernul S.U.A. 
a ridicat la rangul de politică 
de stat organizarea de acțiuni 
subversive în țările socialiste. 
Cu toate acestea, Mac Cor
mack, Bentley și ceilalți voia
jori pe contul contribuabilului 
american trebuie să-și amintea
scă de soarta puțin plăcută a 
lui Kersten, cel care în urmă 
cu cîțiva ani a propus aloca
rea a 100 milioane de dolari 
anual pentru acțiuni de sub
minare. Kersten și-a pierdut 
locul de pe băncile Camerei 
reprezentanților. De ce ? Din 
1951, ascultîndu-l pe Kersten 
și pe cei ce l-au inspirat Con
gresul S.U.A. a alocat numai 
la acest capitol 600.000.000 do
lari. Efectul acestei risipe de 
dolari ? Nici unul. Visurile au 
rămas visuri. E drept, Kersten 
nu șomează. In problemele de 
„război psihologic* a devenit 
consilierul Casei Albe. Dar de 
pe scenă a trebuit să treacă ( 
în culise...

Un alt campion al isteriei1, 
anticomuniste — Mc. Carthy '. 
a ajuns să fie singurul con- ', 
gresman pe care președintele 1, 
Eisenhower a fost nevoit să ', 
nu-l invite la o recepție pe , 
care a oferit-o recent. A de
venit Eisenhower procomunist? ( 
Nu! Altceva-i: e compromiță- , 
toare chiar și în S.U.A. com
pania lui Mc. Carthy... ,

Fiți atenți, căutători de fan- ', 
tome ce vă pregătiți bagajele! ( 
Și un sfat: dacă vreți cu orice ( 
preț revolte, duceți-vă în i 
Cuba. Aveți acolo una verita- I 
bilă și vă bucurați și de avan- J 
tajul de a fi mai aproape de i 
casă.„ J

e. OBREA S

nu fac 
turneu-
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