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CIFRE GRĂITOARE■di

Am vrea să începem co
mentarea Bugetului de 
Stat pe anul 1007, a- 

probat in sesiunea Marii 
Adunări Naționale, cu o suc
cintă prelucrare de date. Ob- 
servind citeva din cifrele pre
zentate in raport, compararea 
lor se impune.

In condițiile in care chel
tuielile Bugetului pe economia 
națională se mențin la nive
lul necesar dezvoltării m con
tinuare a industriei și ridică
rii agriculturii,

in condițiile in care o sumă 
de 5 miliarde lei se alocă in 
vederea Îmbunătățirii siste
mului de salarizare, lărgiră 
acțiunilor social-culturale, spo
rurilor de pensii și alocaților 
de stat pentru copii, ca și 
cheltuielilor legate de desfiin
țarea cotelor,

In același timp, trei mari 
capitole de cheltuieli bugetare 
evoluiază, țață de anul prece
dent, in felul următor:

Cheltuielile pentru apărare 
SCAD cu 7,2 la sută.

Cheltuielile pentru întreți
nerea organelor puterii și ad
ministrației de stat SCAD cu 
2,5 la sută.

Cheltuielile pentru acțiuni 
social-culturale CRESC cu 31 
la sută.

Relațiile dintre aceste capi
tole bugetare ilustrează grăi
tor Însuși caracterul bugetelor 
patriei noastre.

O trăsătură fundamentală a 
bugetelor țărilor socialiste, și 
deci și a bugetului tării noa
stre, este asigurarea mijloa
celor necesare pentru dezvol
tarea neîncetata a economiei 
naționale. Bugetul pe 1957 
prevede cheltuielile necesare 
pentru creșterea continuă a 
producției industriale și cu 
precădere a producției indus
triei grele, in timp ce pentru 
ridicarea agriculturii la nive
lul necesar asigurării necesi
tăților de consum crescinde 
ale populației și cerințelor de 
materii prime ale industriei, 
este alocată importanta sumă 
de 4 miliarde lei (impreună 
cu silvicultura) de două ori 
mai mult ca in 1951.

Bugetul nostru exprimă In 
mod clar Ieftinirea aparatului 
de stat, inlăturarea centralis
mului excesiv, combaterea bi
rocratismului.

Dezvoltarea continuă In ca
drul economiei a sectorului 
socialist, șl in special a in
dustriei socialiste, este oglin
dită In Bugetul anului curent 
atit prin venituri cit și prin 
cheltuieli. In timp ce anul 
trei ut proveneau din sectorul 
socialist 90 la sută din veni
turi, |n acest an acest procent 
s-a ridicat la 91 la sută. Tot
odată se depun toate efortu
rile pentru dezvoltarea neabă
tută și pe viitor a sectorului 
socialist In vederea făuririi 
economiei socialiste unitare.

O altă trăsătură a bugete
lor țărilor socialiste, și deci 

șl a bugetului țării noastre, 
este protundul lor caracter 
pașnic. Scăderea, cu procen
tul amintit, a cheltuielilor mi
litare și in acest an, după re
ducerea lor sistematica și con
tinuă din anii trecuți. arată 
limpede intențiile poporului 
romin, exprimate consecvent 
de politica partidului șl gu
vernului nostru. Totodată noi 
nu uităm că țările imperialis
te umflă cheltuielile Iar de 
inarmare, că in bugetul S.U A. 
pe 1956 — de pildă — chel
tuielile militare au crescut cu 
2 miliarde 100 milioane do
lari, ajungind la 77 la sută 
din totalul bugetului. Întregul 
nostru popor muncitor rămine 
vigilent de pază integrității 
teritoriale și independenți 
naționale a țării, atent la 
uneltirile cercurilor imperia
liste agresive.

In stlrșit, cea mai puternică 
trăsătură a bugetelor țarilor 
socialiste și deci și a buge
tului țării noastre, este com
plecta lor subordonare față 
ue nevoile materiale și cultu
rale ale oamenilor muncii, 
față de asigurarea in măsură 
tot mai mare a ridicării nive
lului de trai. In multe țări 
capitaliste se reduc in anul'fi
nanciar care incepe alocările 
bugetare pentru scopuri so
ciale. In Anglia această redu
cere este de peste 57 milioa
ne lire. La noi, in acest an 
imbunatațirea proporției din
tre fondul de acumulare șl 
londul de consum al popu
lației adaugă incă odata noi 
forțe și mijloace spre mai ce- 
plina satisfacere a nevoilor 
maselor.

Proclamind aceste principii 
hotăritoare ale intregii poli
tici a partidului și guvernu
lui nostru, Bugetul de Stat al 
R.P.R. aduce intregului popor 
folos și încurajare in muncă.

In afara avantajelor cres
cinde, de care se bucură lao
laltă cu toți oamenii muncii, 
tinerii capătă, datorită preve
derilor bugetare, și o serie de 
avantaje speciale. Astfel, prin
tre îmbunătățirile realizate in 
decursul executării bugetului 
anului trecut, se află sporirea 
burselor acordate studenților 
și substanțialele alocații de 
stat pentru copii. Prin preve
derile bugetului cel nou, da
torită sporirii, in cadrul chel
tuielilor social-culturale. a 
cheltuielilor pentru invăță- 
mint, știință și cultură — cu 
17 la sută, și a cheltuielilor 
pentru ocrotirea sănătății și T 
activitatea, specifică tineretu- J 
lui, de cultură fizică și sport J 
— cu 12,6 la sută, se contu- J 
rează pentru tineret perspec- J 
tive și mai largi. i

Bugetele statelor capitaliste J 
exprimă o clară și tot mai a- J 
dincă ruptură : in timp ce ve- 1 
nitul national este creat nu. i 
mai și numai de către oame- i 
nii muncii, prin distribuirea J 
și redistribuirea sa cu ajuto- j

__________ 

ml bugetului el intră, în co- 
virșitoarea majoritate, tocmai 
in mîinile celor ce nu mun
cesc, și anume în mîinile cla
selor exploatatoare, parazi
tare.

In (ara noastră, fie direct, 
fie indirect, oamenii muncit 
sint cei ce beneliciază de toa
te cheltuielile bugetare. De a- 
ccea tot ei sint cei care tre
buie să asigure creșterea ve
nitului national, și aeci și for* 
marea veniturilor sporite ale 
acestui buget.

Principala sarcină în vede
rea realizării veniturilor bu
getului de Stat pe 1957 este 
îndeplinirea cu hotărire a sar
cinilor de plan. Cele mai în
semnate rezerve ale creșterii 
rentabilității întreprinderilor 
constau in sporirea producti
vității muncii, in reducerea 
prețului de cost, intr-un sever 
regim de economii.

La importantele realizări 
obținute anul trecut și în pri
mele luni ale acestui an de 
clasa muncitoare pe tărimul 
economiilor, o importantă con
tribuție a adus și tineretul 
muncitor.

In întreprinderile citate în 
raportul la buget ca fruntașe 
în lupta pentru economii, 
„Ernst Thălmann" și „I. C- 
Frimu“, s-a desfășurat larg 
și acțiunea tinereasca împo
triva risipei. Tovarășul Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M., deputat, amintea 
deunăzi în Marea Adunare 
Națională că in trimestrul in- 
tîi al anului 1957, numai in 
regiunea Ploești, in 7 Între
prinderi, tinerii au realizat e- 
conomii in valoare de peste 
350.000 lei.

Pentru a obține noi rezulta-» 
te în această direcție, tinere
tul din întreprinderi este da
tor să lupte mai hotărit îm
potriva risipei care încă se 
face adesea în producție, să 
extindă și mai mult și mai 
temeinic, valoroasa inițiativă 
de |a „Progresul" pentru 
realizarea de economii egale 
cu prețui de cost al unor im
portante produse finite, ca 
și însemnata inițiativă a me- 
talurgiștilor din Sinaia în ve. 
derea obținerii fiecărui produs 
cu un preț de cost cit mai 
scăzut

Să fie treze In mintea fie
cărui tînăr cifrele pline de 
expresie amintite în Raportul 
la Buget, care arătau că un

La Hunedoara a intrat în funcțiune 
cea de a 2-a baterie de cocs

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara a intrat vineri în 
funcțiune cea de a doua baterie 
de cocs a uzinei cocsochrmice. 
Datorită acestui fapt producția 
de cocs metalurgic necesar fur
nalelor se va mări simțitor.

Tn prezent Ia uzina cocso- 
chimică se fac intense pregătiri 
în vederea dării în exploatare 

|il
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singur procent de reducere a 
prețului de cost reprezenta, în 
anul 1956, o producție supli
mentară de 9.600 de tractoa
re, sau 6,3 milioane perechi 
pantofi bărbătești, sau 100 mi
lioane metri stambă, lată ce 
comori stau la îndemîna noa
stră.

In acest an, prin noile mă
suri luate în urma Plenarei 
din decembrie 1956 a C.C. al 
P M.R., activitatea economico- 
financiară a întreprinderilor 
se va răsfrînge și mai din 
plin, și mai direct asupra bu
nului lor mers și asupra ni
velului de trai al muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor 
și funcționarilor înșiși. O par
te sporită a beneficiilor unită
ților productive rămine la dis
poziția lor, fie pentru dezvol
tarea producției, fie pentru 
premii și îmbunătățirea condi
țiilor materiale de muncă și 
trai ale salariaților, prin mij
locirea fondului întreprinde
rii. Noul sistem de sa.arizare 
va cointeresa puternic și di
rect pe fiecare om al muncii 
din întreprinderi în rezultate
le muncii sale. La dispoziția 
sfaturilor populare rămîn o 
mare parte din impozitele rea
lizate pe teritoriul lor precum 
și din veniturile întreprinde
rilor subordonate lor. In două 
regiuni care necesită o dez
voltare mai rapidă, Baia Mare 
și lași, rămîn chiar in totali
tatea lor importante beneficii 
și taxe.

E de dorit ca toate consta
tările care se desprind din ci
tirea documentelor privitoare 
la Buget să ducă la o îmbu
nătățire crescîndă a activității 
economice desfășurate de or
ganizațiile U.T.M., să le ac
tiveze și mai mult pentru 
realizarea și depășirea sarci
nilor de plan.

Perspective luminoase se 
văd la capătul îndeplinirii a- 
cestor cerințe. Bugetul nostru. 
ca toate bugetele Republicii 
noastre Populare, în care 
cheltuielile militare sint în 
continuă scădere, iar chel
tuielile social-culturale în con
tinuă creștere, pe fundamen
tul dezvoltării și întăririi con
tinue a economiei, exprimă 
contribuția crescîndă a țării 
noastre la întărirea păcii, ri
dicarea pe noi trepte, mai 
înalte, a nivelului de trai al 
poporului.

Scînteia tineretului

în citeva zile a secțiilor chimice 
de valorificare a gazelor de 
cocs și a altor subproduse ale 
cocseriei. care vor forma mate
rii prime prețioase pentru in
dustria chimică și farmaceutică 
(sulfat de amoniu pentru îngră
șăminte, amoniac, piridin, ben
zen etc.).

Marii
Vineri au luat sfîrșit lucrările 

primei sesiuni a celei de-a 3-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Ședința de vineri a avut la or
dinea de zi legea de organizare 
și funcționare a sfaturilor popu
lare.

In loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii: Ghecrghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif 
Chișinevschi, Miron Constanti- 
nescu, general colonel Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Alexandru Birlă- 
deanu, Janos Fazckaș, Vladimir 
Gheorghiu.

fn loja din stingă incintei au 
luat loc tovarășul dr. Petru Gro
za și membrii prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tov. Tiță Florea, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale.

Tov. Petre Costache, ministru 
pentru problemele organelor lo
cale ale administrației de stat, a 
prezentat expunerea asupra pro
iectului de lege de organizare și 
funcționare a sfaturilor populare.

Ședința a fost suspendată apoi 
pentru a da timp comisiilor ad
ministrativă și juridică, reunite 
sub președinția deputatului Gh. 
Vidrașcu, să dezbată proiectul de 
lege.

La redeschiderea ședinței, lu
crările au continuat sub preșe
dinția tovarășului Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Deputatul Gh. Vidrașcu, pre
ședintele comisiei administrative 
a prezentat raportul comisiei, re. 
comandind Marii Adunări Națio
nale să voteze proiectul de lege 
cu amendamentele propuse de 
comisiile administrativă și juri, 
dică.

In continuare a avut loc dis-

Cuvintul de închidere
rostit de tovarășul C PÎRVULESCU

Tovarăși deputați,
încheiem acum lucrările rod

nice ale primei sesiuni a celei 
de-a IlI-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

In fața acestei sesiuni au stat 
o seamă de probleme deosebit de 
importante pe care le-ați rezolvat 
cu succes După validarea ale
gerii deputaților și votarea nou
lui regulament, lege de bază 
după care se conduce Marea A- 
dunare Națională, au fost alese 
in unanimitate Biroul și Prezi
diul Marii Adunări Naționale, 
precum și guvernul țării. Marea 
Adunare Națională a dezbătut 
Declarația de politică internă și 
externă a guvernului, programul 
de construire socialistă a patriei 
noastre, de întărire a unității 
puternicului nostru lagăr socia
list in frunte cu Uniunea Sovie
tică, program de pașnică convie
țuire cu toate popoarele lumii.

Marea Adunare Națională a 
primit cu însuflețire legea privi
toare la reorganizarea ministere
lor, a votat bugetul de stat și 
noua lege a sfaturilor populare 
care asigură sfaturilor populare o 
mai mare răspundere și iniția
tivă In antrenarea și mai largă 
a maselor Ia conducerea treburi
lor obștești.

Marea Adunare Națională a co
memorat împlinirea unei jumătăți 
de veac de la răscoalele țără
nești din 1907.

La dezbaterile din sesiunea 
noastră au luat cuvintul numeroși 
deputați reprezentind oamenii

Adunări Naționale

In timpul unei pauze, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej stă de vorbă cu un grup de deputați.

cuția generală asupra proiectu
lui de lege, in cadrul căreia au 
luat cuvintul deputății Tudose 
Vasiliu, din circumscripția elec
torală Babadag, regiunea Con
stanta, Hajdu Istvan din circum
scripția electorală Dumbrăvioara, 
regiunea Autonomă Maghiară, 
Grigore Geamănu, din circum
scripția electorală Coteana, re
giunea Pitești, Barbu Solomon, 
din circumscripția electorală Be- 
rești, regiunea Galați și Vasile 
Cristache, din circumscripția e- 
lectorală Vidra, regiunea Bucu
rești.

S a trecut apoi la citirea și 
dezbaterea pe articole a proiec
tului de lege Au propus amenda
mente și au luat parte la discuții 

muncii de la orașe și sate, din
tre toate naționalitățile conlocui
toare, muncitori, țărani munci
tori, intelectuali, slujitori ai cul
telor. contribuind efectiv la lu
crările sesiunii prin discutarea 
competentă, prin propuneri și cri
tici constructive.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate politica 
internă și externă a guvernului 
confirmind și prin aceasta j'uste- 
țea liniei politice a partidului.

Se cuvine să subliniem compo
nenta cuprinzătoare și reprezen
tativă a Marii Adunări Naționale 
in cadrul căreia stau laolaltă ti
neri și vîrstnici, fruntași ai mun
cii socialiste din fabrici, uzine și 
de pe ogoare, cărturari, repre
zentanți ai vieții noastre intelec
tuale, expresie vie a superiori
tății democratismului socialist

Intorcindu-vă In circumscrip
țiile dv. electorale, tovarăși de
putați și deputate, aduceți la cu
noștința oamenilor muncii care 
v-au trimis cu încredere în Ma
rea Adunare Națională hotărârile 
Ce s-au luat, care au menirea de 
a ridica cit mai mult nivelul de 
viață material și cultural al po
porului nostru, de a întări con
tinuu statul nostru de democra
ție populară. Păstrați neîntrerupt 
legătura cu masele pentru ca ele 
să cunoască și mai bine politica 
partidului și guvernului, să lupte 
cu hotărire pentru transpunerea 
ei tn viață, pentru Înflorirea ne
contenită a scumpei noastre pa- 

deputății Barbu Solomon, D. Pra- 
porgescu, Th. Iordăcheseu, P. 
Drăgoescu, Romulus Zăroni, N. 
Gh. Lupu, Petre Lupu, M. Cru- 
ceanu, Emil Mazilu, I. Gh. 
Maurer, Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, pre
cum și miniștrii dr. Voinea Ma
rinescu și Petre Costache

Marea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret, cu bile, 
proiectul de lege de organizare 
și funcționare a sfaturilor popu
lare cu 407 voturi pentru și 4 
contra.

Tovarășul Constantin Pirvu 
lescu a rostit apoi cuvintul de 
Închidere a primei sesiuni a 
celei de-a 3-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

a sesiunii

trii. Republica Populară Romină, 
pentru triumful construirii socia
lismului și al politicii noastre de 
pace.

Vă doresc dragi tovarăși de
putați și deputate succes deplin 
In munca de mare răspundere 
ce vă revine. (Aplauze puternica, 
prelungite; deputata in picioare 
aclama).

★
In cursul după-amiezii a avut 

loc la Palatul Marii Adunări Na
ționale ședința unui grup de de
putați tn vederea constituirii nou
lui grup național romin al Uniu
nii Interparlamentare

Deputatul C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membru în Prezidiu! 
Marii Adunări Naționale a in
format pe deputat! asupra obiec
tivelor și sarcinilor Uniunii In
terparlamentare și grupului na
țional romin al acestei uniuni.

A fost apoi ales comitetul de 
conducere al grupului național 
romin din care fac parte 15 de
putați.

Președiqte a fost ales deputa 
tul P. Constantinescu-Iași, vice
președinți deputății Avram Bu- 
naciu și Demostene Botez, secre
tar, deputatul C. Paraschivescu 
Bălăceanu, casier deputatul 
Barbu Solomon, iar membri ai 
comitetului deputății: M. Ber- 
ghianu. A. Breitenhofer. S. Bu- 
ghid, Tr. Cercega, Constanta 
Crăciun, G. Covacs, N. Gh Lupu. 
I. Gh. Maurer, I. Pas și M. 
Ralea.

Spectacol de gală
Vineri seara deputății Marii 

Adunări Naționale au asistat la 
spectacolul de gală de la Tea
trul de Operă și Balet din Capi
tală unde s-a prezentat opera 
„Ion Vodă cel Cumplit11 de G. 
Dumitrescu, laureat al Premiului 
de stat.

în sală se aflau tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gh. Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
îoșif Chișinevschi, Miron Con- 
slantinescu, general colonel Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Fazekaș Janoș, acad. pref, 
Traian Săvulescu, miniștri, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, personalități ale vieții cul
turale, ziariști romihi și străini.

Au fost de față șefii unor am
basade și misiuni acreditați la 
București.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes

(Agerpreș).

Aniversarea a 500 de ani 
de la urcarea 

lui Ștefan cel Mare 
pe scaunul domnesc 

al Moldovei
Aniversarea a 500 de ani de la 

urcarea lui $tejan cel Mare pe 
scaunul domnesc al Moldovei se 
va sărbători in mod deosebit in 
școlile de cultură generală.

La orele educative și la lecțiile 
de istorie, geografie, limba și li
teratura romină, învățătorii și 
profesorii vor vorbi elevilor despre 
luptele tui Ștefan cel Mare pen
tru propășirea Moldovei și apă
rarea independenței ei.

Comitetele raionale șl orășe
nești U.T.M. împreună cu secțiile 
de invățămint raionale vor orga
niza vizite la muzeele și expozi
țiile care ilustrează viața și acti
vitatea lui Ștefan cel Mare.

In instituțiile de invățămint 
superior vor avea loc adunări 
festive, vizite la expoziții și 
muzee istorice care conți, docu
mente din epoca lui Ștefan cel 
Mare, excursii la locurile istorice 
care evocă viața lui Ștefan cel 
Mare ele.

Mărturia vremii
Copacii goi, cițiva,
Biciuiți in tristețea lui martie 
De vintul — vătaf.
Praf.
Norii murdari 
La geana orizontului 
Colonelul urmat de tunari. 
Singura puritate-a pămîntului 
Pădurea țărănească de furci, 
Amenințătoare.
Peste coroanele ei agitate in zare te urci 
Judecâtorule — soare.
Ochii tăi —
Ca ochii îngustați de foame-ai mulțimii 
încremenesc în uimire din nou 
Cînd singele primăvăratec 
Pictează cu roșu aprins 
Pînza acestui tablou

Curgea singe... Reporterii ilarelor 
vremii notau cu o indiferentă profe
sională. Fapt divers. Știrile se înghe
suiau, redactate în termeni aproape 
identici i „Mai multi lărani au fost 
loviți. Nu se știe act numărul mor Ii
lor și rănitilor". Vaslui, Lespezi, Bo
toșani... Sînge si indiferentă.

Uneori redactarea înceta de a mai fi 
de un laconism revoltător. Atunci de
venea cinică. La 18 martie 1907 „Uni
versul" relata bombardarea cu arti
lerie a Băileștilor, comuna cu 12.000 
locuitori. Totul era povestit calm, cu o 
prefăcută imparțialitate. Ultima frază : 
„Pînă în momentul cînd scriu nu se 
cunoaște exact numărul morfilor ; ceea 
ce se știe Insă e că el e destul de 
mare". Ă zile mai tirziu In aceleași 
coloane se spunea că „măsurile rigu
roase" al« guvernului „1st dau roade‘\ 
Roade ? Da I Mormane de cadavre*

Pămînt stropit cu singe
...în curtea cazărmii e mare 

forfotă. Soldați cu bocanci sparți, 
cu pantalonii peteciți aleargă 
prin zăpadă, intr-un continuu 
dute-vino. Din cînd în cînd, 
în curte apare un ofițer galo
nat și pintenat, care țipă cit îl 
ține gura dînd diferite ordine.

îtnbrăcați în straie de la țară 
un grup de rezerviști și-au pus 
traistele pe zăpadă și așteaptă. 
Sint triști, slabi, cu priviri gîn- 
ditoare, nebărbieriți. Cîțiva pico
tesc de somn, iar alții strînși în 
cerc discută. Majoritatea au fă
cut armata la trupa cu schimbul.

Sosit tocmai din Stoina, co
mună așezată pe malul Amara- 
diei, Dumitru Diaconescu, un 
flăcău volnic, cu umerii obraji-

-EVOCARE-
lor ieșiți în afară, pare obosit. 
Ascultă atent presupunerile care 
se fac. Unii susțin că ar fi răz
boi. „Dar cu cine ?“ — se în
treabă el în gînd. Deodată dis
cuția încetează brusc. Un loco
tenent — pare-se, un învățător, 
fiu de țăran — se apropie.

— Pe voi n-o să vă mai o- 
prească — zice el; s-a împlinit 
efectivul...

Cu teamă parcă, oamenii au 
început să se apropie. Ofițerul 
i-a cuprins cu privirea, a tăcut 
îngînaurat citeva clipe și apoi a 
continuat:

— S-au răsculat țăranii... în 
alte părți au dat foc conacelor,

au împărțit pămînturile și 
cățele... Voi aveți in sat boieri?

La întrebarea pusă, Dumitru 
Diaconescu a tresărit și oftînd 
s-a aplecat către urechea vecinu
lui mușcindu-și buzele:

— Bă, n-o da dumnezeu!... 
Bietul tata n-a acut decît o ju
mătate de pogon de pămînt și a 
murit rob la ciocoi cărîndu-le 
sacii în magazii.

înțelesese tîlcul întrebării. Era 
un îndemn...

ir
Rezerviștii au cutreierat pînă 

seara tirziu în lung și în lat sa
tele Stoinei. Fără să treacă mă- 

PETRE MARIN

bu-

(Continuare In pag. 3-a)

Cadavrele nu se pot răscula.
Cadavrele nu pot atace conac»'.» 

moșierești.
Cadavrei» sint inofensive.
Pe mormanele de cadavre, aoțiert: 

î$i recăpătaseră siguranța si buna de
poziție. Trecuseră clipele spaimei dad 
telegrafele nu mai pridideau înregr» 
trind apelurile desperate ale stăpta_«cr 
de latifundii (Priviți telegrama ..extra- 
urgent" si scrisoarea pe care 1» re
producem — cită furie neputincioasă 
amalgamată cu teamă nemărginită de
gajă fiecare cuvint l)

Mormane de cadavre... Tema deve
nise banală. ..Lumea bună" era preo
cupată de apropierea paștilor si d» si
nuciderea de la Primăria Capitalei. Iaz 
ultima noutate era culeasă cu litere 
negre tn ..Universul" : „Renuarta 
șampanie Binet din Rimes, adoptată de 
înalta societate, se vinde fi la Mcd- 
nia C. Ciobanu din 
Regal".

Mormane de cada
vre .. Epilog : repre
zentații marilor lati
fundiari erau primiți 
de rege fa 29 aprilie 
1907. ..Suveranul s-a 
arătat vădit emoțional 
de a li In contact di
rect cu delegația ma
rilor proprietari..." — 
informează telegrafic 
„Universul’’.

Se încerca 
traqă cortina 
mormanele de 
vre. Act inutil. Isto
ria ou este o scenă. 
Iar memoria unui po
por nu poate fi a'te- 
rată ch!ar dacă docu
mentele lui 1907 *i 
fost ascunse printre 
ziduri palatine. Pre
zentul o dovedește...

E. OBREA

Să nu-i uitați !

Piața Pa-’s"--.

Un moșier din județul Brăila 
reclamă devastarea latifundii 
sale. Ministrul justiției a pus 
o rezoluție cerînd cercetare* 

de urgenjă a cazului.

Despre 1907, despre lupta și 
jertfa zecilor de mii de truditori 
al pămlntului, au scris și au pic
tat nenumărați artiști de-alungul 
anilor.

Sensibili cîntăreți ai frămlntă- 
rilor poporului nostru, ei au dat 
glas prin mijloacele artei și lite
raturii, durerii și jalei adunate de 
secole de țărănimea noastră, du
rere și jale care, mocnind îndelung 
sub spuza așteptării au izbucnit 
in cele din urmă tn flacăra răs
coalei țăranilor de la începutul a- 
cestui secol. Nu uitați acest an de 
luptă și jertfe, nu uitați soarta 
celor 11.000 de țărani care au 
fost măcelăriți fără milă de către 
guvernul burghezo-moșieresc pen
tru că au îndrăznit să ceară pă
mînt și ptine, nu uitați! Acesta 
a fost mesajul transmis din ge
nerație In generație de către ar
tiștii și scriitorii — cetățeni 
patriei noastre. Nu-i uitați!

Și poporul nu i-a uitat, 
îșl amintește și astăzi și 

va aminti mereu și de cei care 
au căzut și de cei care au tras 
gloanțele ucigătoare.

Romanelor și pieselor de teatru, 
poemelor și picturilor, li se adau
gă acum un film documentar 
care evocă neuitatul an 1907. Sar
cină grea să reconstitui emoțio
nant și veridic prin mijloacele 
specifice documentarului, fapte și 
Inttmplări care au constituit su-

biectul atitor opere de valoare. Și 
credem că meritul principal al ti- 
nărului scenarist și regizor Virgil 
Calotescu constă tocmai in fap
tul că a reușit să ne vorbească 
prin optica omului zilelor noastre, 
a constructorilor socialismului, 
despre aceste evenimente.

La Galicea Mare, sat de prin 
părțile Calafatului, s-a născut 
acum, după 50 de ani de la pir- 
jolul din 1907, încă un copil... 
Pornind de la această clipă deo
sebită, emoționantă, a venirii pe 
lume a incă unui om, creatorii fil
mului ne transmit la rlndul lor 
mesajul înflăcărat de a nu-i uita 
pe cei care au căzut, de a ne a- 
minti mereu că viața fericită care

i se deschide înainte puiului de 
om nou născut tn anii puterii 
populare, că somnul lui liniștit de 
astăzi, a fost plătit cu singe șl 
lacrimi, cu durere și suferință. 
Sugestiv, inteligent, folosind de-a 
lungul filmului contraste puterni
ce, concludente, realizatorii ne 
poartă prin locurile unde in 1907 
a ars flacăra revoltei. Școala de 
azi tși are sediul In fostul co.- 
nac al lui Bibescu ; tn locul bor
deielor, care par mușuroaie, au a-
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Dezbaterea generală asupra proiectului de lege 
pentru aprobarea Bugetului de Stat al R« P« $♦•a

1

Cuvîntul deputatului 
Florian Dănălache 

Orașul București

mijlocul muncitorilor, pentru a-i Vorbitorul a făcut în continuare 
îndruma și sprijini în găsirea de propuneri menite să ducă la o 
noi metode care să ducă la mă- creștere rapidă a producției 
rirea producției de țiței. petrol.

de

Proiectul Bugetului de Stat pe 
anul 1957, a spus vorbitorul, o- 
glindește în mod convingător po
litica partidului și guvernului de 
construire a socialismului în tara 
noastră, grija pentru satisiacerea 
nevoilor materiale și culturale 
mereu in creștere ale oamenilor 
muncii.

Așa cum se arată în Proiectul 
de Buget numai pentru finanța
rea întregii industrii se vor uti
liza în anul 1957 peste 12 mi
liarde lei. Sume importante au 
fost prevăzute în buget pentru 
dezvoltarea industriei bunurilor 
de larg consum și agriculturii. 
Cheltuielile pentru acțiuni social 
culturale reprezintă în anul 1957 
23,3 la sută din totalul cheltuie
lilor, față de 19 la sută cît re
prezentau în 1956.

Deosebit de importantă este 
prevederea din Proiectul de Bu
get prin care se alocă aproape 5 
miliarde lei pentru îmbunătățirea 
sistemului de salarizare, lărgirea 
acțiunilor cu caracter social, a- 
coperirea sporului de pensii și a 
alocației pentru copii și acoperi
rea cheltuielilor legate de desfiin
țarea ootelor obligatorii.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
unele deficiențe în folosirea fon
durilor destinate construcțiilor de 
locuințe și la cauzele care deter
mină încă un preț ridicat al a- 
cestor construcții. Astfel Trustul 
de Construcții al Capitalei n-a 
realizat decît în proporție de cir
ca 80 la sută sarcina de reducere 
a prețului de cost. Cu diferența 
nerealizată s-ar fi putut construi 
un bloc cu circa 35 apartamente.

De asemenea, numai pentru 3 
proiecte care au fost întocmite 
inutil de către Institutul de Pro
iectare București, s-au plătit 6 
milioane lei. Beneficiarii — In

stitutul de Construcții, Institutul 
Agronomic și Institutul de Căi 
Ferate — au plătit aceste sume, 
dar nimeni nu a fost tras la răs
pundere pentru cheltuirea inutilă 
a acestei importante sume.

Din Proiectul de Buget au reie
șit sarcinile mari care revin co
merțului de stat. In anul 1957, 
volumul total al desfacerilor în 
Capitală va fi de 6 miliarde lei. 
Pentru îndeplinirea acestei sar
cini întreprinderile comerciale 
trebuie să înlăture lipsurile și a- 
baterile care au persistat în anul 
1956.

Ca urmare a cheltuielilor de 
circulație exagerate, a lipsei de 
organizare rațională a rețelei de 
desfacere, întreprinderile comer
ciale au realizat abia 58 la sută 
din beneficiile prevăzute in plan. 
Anul trecut unitățile de alimen
tație publică au avut în loc de be
neficii pierderi de 3 milioane lei. 
Ministerul Comerțului și Sfatul 
Popular al Capitalei, vor trebui 
să acorde mai multă atenție spo
ririi rentabilității organizațiilor 
comerciale de stat.

Proiectul de buget pe anul 
1957 — a spus in încheiere vor
bitorul — ca și celelalte bugete 
din anii regimului democrat-popu
lar, este un buget al păcii și al 
construirii unei vieți mai bune și 
fericite pentru poporul nostru 
muncitor. EI se deosebește fun
damental de bugetele ce existau 
în anii regimului burghezo-moșie- 
resc, cînd cele mai mari sume 
erau prevăzute pentru huzurul 
claselor parazitare, cînd deveni
se o tradiție ca bugetele să fie 
deficitare, iar masele de oameni 
ai muncii, adevârații creatori ai 
bunurilor materiale, se zbateau în 
griji și nevoi.

Pentru aceasta eu votez din 
toată inima bugetul pe anul 1957.

Cuvîntul deputatului acad.
Ștefan Milcu
regiunea Bacău

După ce a subliniat faptul că 
bugetul unui stat reflecta carac
terul progresist sau reacționar, 
pașnic sau agresiv al politicii 
sale, acad. prof. Ștefan Milcu a 
spus :

Dirijarea unei părți importante 
a cheltuieațlor bugetare spre ac
țiunile care conduc la ridicarea 
nivelului economic și social al po- 
porulu., acordarea de tonduri sub
stanțiale X Hor de învăță - 
mint, de ști și de sănătaie. 
caracterizează bugetele statelor 
socialiste al căror efort este con
sacrat construirii socialismului și 
apărării păcii.

Numai în primul cincinal fn 
țara noastră au fost acordate per. 
tru cercetări științifice ceva ma 
mult decît un miliard de Iei. Din 
această sumă numai Academia 
R.P.R. a primit peste un sfert.

Dacă comparăm procentual su
mele acordate in anul 1956 cu 
acelea prevăzute in 1957 aflăm, 
așa cum s-a mai arătat, o creștere 
cu 17 la sută a fondurilor pen
tru Imățâmint. știință și cultură 
și de 12,6 la sută pentru ocroti
rea sănătății, cultură fizică și 
sport Numai Academia primește 
in 1957 115 milioane pentru cer
cetările științifice.

Sumele acordate in plus pe anul 
1967 vor fi iolosite pentru termi
narea lucrărilor institutului de fi
zică atomică și dezvoltarea cer
cetărilor in acest domeniu, pen
tru organizarea și dotarea noilor 
institute: al porumbului, horti- 
viticol, de petro: și gaze și de 
pedologie.

Ca o rezultantă generală a rea
lizărilor obținute in domeniu! sa
nitar excedentul nostrq de popu
lație crește de la an la an, avem 
un coeficient de șănătaie și o du
rată medie a vieții mai ridicată.

Prevederile bugetare ale amt. 
lui 1957 in acest sector vor În
gădui lărgirea retriei sanitare, 
îmbunătățirea condițiilor generale 

de spitalizare in clinici, dispen
sare și spitale, îmbunătățirea 
alocație! de hrană și a dotării cu 
medicamente. Vor fi date in ser
viciu 5.000 de paturi și locuri ta 
creșe.

Au fost prevăzute aproape 
80.000.000 Iei centru imbnnăut 
rea alocației de hrană la bolnavii 
din unitățile sanitare și la copiii 
din creșe.

Pentru burta funcționare a oni- 
spitâHcești a fost prevă- 
gșjarea a 3.600 de no: ca

dre medico-sanitare și ridicarea 
capacității funcționate a 200 de 
puncte farmaceutice și alte'e.

Din exemplele arătate se poate 
vedea clar măsura in care «re
vederile bugetare ale anului 19t. 
vor contribui la dezvoltarea in
stituțiilor de cultură de invăti- 
mint, de știință ți de apărare a 

Este pe deplin jlastrtaâ 
politica bugetară fn aceste sec
toare. expresie la rfndttl ei a po
litici: generale a statuia 
pasă ta serricu! construirii ct 
lisaraio: ș: boztăsiării pcpo> 
nost:

lai

itare

ice

Cuvîntul deputatului Vasile Voichiță
regiunea “

G.A.S.-urile și S.M.T.-urile vor 
primi în cursul acestui an 3.100 
tractoare, 3.000 jriuguri de trac
tor, 3.000 semănători de porumb, 
3.100 cultivatoare, 1.000 combine 
pentru recoltat cereale și 500 
pentru recoltat porumb.

Pentru activitatea Și dezvolta
rea S.M.T.-urilor statul nostru 
va cheltui în acest an 1.100.000.000 
lei.

Din aceste cifre se vede clar 
ce mari eforturi face statul pen
tru dezvoltarea S.M.T.-urilor, în 
vederea sporirii producției agri
cole.

In acest an S.M.T.-urile tre
buie să execute un volum de 5,3 
milioane ha. arătură normală.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare cum a contribuit S.M.T.-ul 
său la realizarea în bune condiții 
a insămînțărilor de toamnă și a 
făcut unele propuneri pentru îm
bunătățirea activității S.M.T. și 
a gospodăriilor de stat. Printre 
altele a propus îmbunătățirea 
serviciului contabilității din aces. 
U unități care adesea rămîrie în 
urmă cu lucrările.

Apoi deputatul Voichiță a cri
ticat practica de a se muta con
tabilii incapabili și incorecți de 
colo pînă colo. Un astfel de con
tabil de la S.M.T. Sinnicolaul

Timișoara
Mare, a spuș el, a fost luat de

acestora, adică cu aproape 52 
mii persoane imai mult decît în 
anul 1956.

Prevederile bugetului pot 
îndeplinite _ numai

să

a:

li A:

.m dep.sna adeziune >a 
e boget prezentat

Noț.onale.
u,

Cuvîntul deputatului Gngore Stanciu
regiunea Ploești

Ca deputat și președinte al gos
podăriei agricole colective din co
muna Ziduri, regiunea Ploești, 
am urmărit cu multă atenție ra
portul asupra proiectului de bu
get prezentat de ministrul Finan
țelor și în mod deosebit partea 
care se referă la dezvoltarea agri, 
culturii și ridicarea producției la 
hectar.

Și pînă acum gospodăria ooa. 
stră colectivă s-a bucurat de tot 
sprijinul din partea statului. 
S-M.T. Ziduri construit în satul 
nostru ne-a ajutat să lucrăm mai 
bine pămîntul, să culegem recolte 
mai mari decît gospodăriile indi
viduale.

Gospodăria noastră a crescut 
an de an. Dacă în 1952 la înfiin
țarea gospodăriei eram 53 de fa
milii și aveam 184 ha. teren și 
cîteva atelaje, acum sintem 230 
de familii și avem 786 ha, 15 cai, 
62 boi, 12 vaci, 16 scroafe, 450 
oi, 50 stupi de albine, un auto
camion, motor pentru irigat, 16

diferite mașini agricole. în acești 
ani am construit 2 grajduri, 1 
saivan, magazii, pătule, ateliere 
ți altele.

Recolta mereu mai bună și dez
voltarea creșterii animalelor au 
făcut să sporească veniturile co
lectiviștilor. Mulți dintre ei și-au 
construit case noi, șau și-au re
parat pe cele vechi, și-au cumpă
rat aparate de radio, mobilă; toți 
au vaci cu lapte, porci, oi, pă
sări și desigur că vrem sa avem 
■nai mult.

Din bugetul pe anul 1957 se va 
da agriculturii și silvicuituru 
peste 4 miliarde iei. Și gospodă
ria noastră va primi o părticică 
din această sumă. Vom munci cu 
hărnicie, vom folosi gospodărește 
creditele, materialele și alte aju
toare ce ni le va da statul ca să 
obținem mai multă piine, carne, 
lapte și alte produse.

Votez cu încredere proiectul de 
buget pe 1957.

Cuvîntul deputatului 
Constantin Mateescu 

regiunea Ploești
In anii puterii populare, ca ur

mare a dezvoltării industriei 
noastre socialiste, a dezvoltării 
sectorului cooperatist din agricul
tură și a creșterii producției a- 
gricole, s-a dezvoltat in mod con
tinuu și circulația mărfurilor prin 
comerțul socialist, în cadrul că
ruia cooperația de consum deține 
o pondere de peste 33 la sută.

In proiectul de buget pe anul 
1957 sînt prevăzute fonduri im
portante pentru dezvoltarea rețe
lei de desfacere a mărfurilor prin 
comerțul socialist.

In ibaza directivelor celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R., coope
rația de consum trebuie să orga
nizeze 4.500 de unități astfel ca 
la sfirșitul celui de-al II-lea cin
cinal să existe in fiecare sat uni
tăți de desfacere. In anul 1956 
s-au înființat pește 2.000 de uni
tăți de desfacere, astfel că în 
prezent în cadrul cooperației 
funcționează peste 24.000 de uni
tăți In anul 1957 vor mai fi or
ganizate peste 1.000 de magazi
ne, în special magazine univer
sale, mixte și specializate.

Fondurile proprii ale coopera
ției de consum au crescut în anul 
trecut cu 123 milioane lei, în- 
sumînd în prezent peste 1 mi
liard 470 milioane lei. In urma

acestui fapt a crescut și numărul 
cooperativelor, care se autofinan- 
țează, la peste 500 unități, față 
de 90 existente la sfirșitul anului 
1955. Aceste cooperative dispun 
de fonduri proprii în valoare de 
peste 150 milioane. Printr-o bună 
gospodărire, în acest an, numă
rul cooperativelor care se auto- 
finanțează va putea fi dublat.

Prin reducerea cotelor de im
pozit, percepute de la cooperație, 
cît și prin afle înlesniri fiscale 
acordate de stat, cooperația va 
avea un venit suplimentar de pes
te 100 milioane lei, ceea ce va 
contribui și mai mult lț întărirea 
financiară a cooperativelor

Pentru a realiza o cotitură ho- 
tărîtoare in munca de achiziții 
și contractări de produse agricole, 
Ceutrocoopul a luat măsuri ^em, 
tru folosirea cu mai multă prîi 
cepere a comerțului de înttmplna- 
re, asigurînd o mai judicioasă re
partizare pe regiuni și raioane a 
fondului de mărfuri industriale, 
pentru a putea contribui la sti
mularea achizițiilor.

In continuare vorbitorul a ară
tat că in anul 1957 cooperația de 
consum are planificat un bene
ficiu de peste 355 milioane lei, 
existînd totodată posibilitatea ca 
această cifră să fie depășită.

Cuvîntul deputatului Ion C. Dalaban
regiunea Pitești

Ca muncitor și deputat dintr-o 
circumscripție electorală a regiu
nii Pitești, țin să-mi exprim pă
rerea că prevederile proiectului 
de buget pe anul 1957 pentru dez
voltarea ramurilor economiei na
ționale, printre care și industria 
petrolului, oglindesc intru totul 
sarcinile trasate de cel de-al 
II-lea Congres al partidului cu 
privire la valorificarea și exploa
tarea imenselor bogății ale pa
triei noastre.

Dezvoltarea industriei petroli
fere in regiunea Pitești a făcut 
posibilă dirijarea unei cantități 
importante de gaze din schelele 
petrolifere pentru consumul cas
nic și industrial.

Pentru prima oară s-au folosit 
gazele in orașul Pitești. Prin a- 
ceastă realizare în cursul anului 
1957 se vor economisi 40.000 tone 
lemne.

Dezbătir.d posibilitățile de creș
tere a volumului forajului de ex
ploatare și producției de țiței în

lumina rezoluției Plenarei C.C. al 
P-M.R. din 27—29 decembrie 
1956. muncitorii petroliști din re
giunea noastră și-au luat angaja
mentul să realizeze planul de fo
raj pînă la 20 decembrie 1957.

Vorbitorul a arătat că acest an
gajament va putea fi realizat in
tegral dacă organele Ministeru
lui Petrolului și Chimiei se vor 
îngriji de aprovizionarea schele
lor petrolifere cu utilaj de bună 
calitate.

Deputatul Ion C. Dalaban a 
vorbit apoi despre necesitatea fo
losirii judicioase a fondurilor bu
getar» care se alocă pentru dez
voltarea industriei petrolifere.

Referindu-se la urmările cen
tralismului excesiv in activitatea 
departamentală, tov. I. Dalaban 
a arătat că se impune curmarea 
grabnică a sistemului conducerii 
activității de producție din bi- 
spuri, de la centru. Inginerii și 
tehnicienii să vină la sonde, în

_ . importantele fonduri 
ise la dispftziția lor de că’re 
it pentru gțfigu rârile 

anii regimul.:: nostru 
-populaj, asigurările, 

de stat au devenit un fțf 
portant fn Creșt*

bine imai
puse
stat r__ r_
In anii regi 
cral-i gate

sociale, 
demo- 

soc.ale 
«n'TMtor im-' 

. :erea' nmuului de 
viață, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de apărare a sănă. 
tații oamenilor muticii. Cu toate 
acestea, in. diferitele seciqare a» 
activitate ale asigurărilor sociale 
mai persistă unele deficiențe.

Una (din" principalele măsuri 
privind executarea bugetului de 
asigurări sociale pe anul 1957 
este lărgirea atribuțiilor comite^ 
tejor de întreprinderi și institu
ții în mînuirea fondurilor de a- 
sigurări sociale. Astfel, cele mai 
importante acțiuni de asigurări 
sociale vor fi realizate direct de 
comitetele de întreprinderi și’
instituții potrivit cu nevoile rea'.e 
ale colectivului respectiv și în

care le vor 
de venituri* 

asigurări

fi
cu, copdiția 

initurțlorj 
__!ră 1 tre

mie îndreptată spre reducerea 
permanentă a prețului de cost 
al producției, prin ridicarea pro
ductivității muncii și printr-o 
mai bună organizare a produc
ției. In întreprinderi avem încă 
multe de făcut în .această,, pri
vință.

Una din cele mai aclualehși 
importante preocupări ale orga
nelor economice și sindicale este 
definitivarea măsurilor de îmbu
nătățire a sistemului de salari
zare. însemnătatea deosebită a 
acestor sarcini a ..fost subliniată 
în mod convingător în expune
rea tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri. Vreau să semnalez aci nece
sitatea de a acționa cu toată 
energia împoiriva manifestărilor 
de birocratism care se fac sim
țite. In unele ministere lucrările 
pregătitoare se efectuează cu 
multă tărăgăneală.

Traducînd în viață 
date de Plenara din 
1956 a C.C. al P.M.R.............
le vor acționa cu mai multă ini
țiativă și perseverență, vor mări 
aportul lor la mai buna organi
zare a muncii și a producției în 
întreprinderile noastre.

Mărind simțitor aportul lor la 
buna realizare a bugetului, sin
dicatele vor gospodări totodată

‘ lusv, ** Ojjuu Ci, <a ivoi. zuai tiv ~
acolo ca necorespunzător si tri- realizarij integrale a veni 
mis ca bun la Felnac, ca după prevăzute. Atenția noastră 
un timp dovedindu.se un ele- °ul1 
ment necinstit, să fie deferit or
ganelor justiției.

Se pune ascuțit problema ca
drelor tehnice, a pregătirii 
folosirii lor rrtbi juste.

Vorbitorul a făcut apoi o se
rie de propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii în atelierele din 
S.M.T. — să fie încălzite, dotate 
cu sculele necesare etc.

Deputatul Vasile Voichiță a 
vorbit pe larg despre calitatea 
încă nesatisfăcătoare a repara
țiilor la centrele mecanice, des
pre activitatea slabă a bazelor 
de aprovizionare, probleme care 
influențează în mod direct ac
tivitatea S.M.T.

Propun, a spus el, ca tovarășii 
care execută reparația tractoare
lor și mașinilor să răspundă 
pentru calitatea lucrărilor și să 
li se impute lucrul cînd nu co
respunde la recepționare.

In numele brigăzii mele mă 
angajez că vom lupta neobosit 
pentru a aplica în viață sarci
nile trasate de partid. Voi vota 
cu încredere proiectul de buget 
prevăzut pe anul 1957.

Ș>

indicațiile 
decembrie 
sindicate-

Cuvîntul deputatului Mihai Beniuc
regiunea Cluj

limita prevederilor pe 
ipclude în planurile 
și cheltuieli pentru 
sociale.

Convins fiind că 
bugetului de stat pe anul acesta 
asigură mijloacele financiare penZ 
tru dezvoltarea mai departe a4 
economiei noastre socialiste, că 
acest buget reprezintă o nouă 
treaptă spre ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc, votez cu încredere bugetul, 
de stat al Republicii Populare 
Romine pe anul 1957.

prevederile

Cuvîntul deputatului Rădoi Gheorghe
regiunea Stalin

Tirnpul de 12 ani și mai bine 
în care ideologia clasei munci
toare. prin munca pricepută și 
stărj:toare a partidului nostru, a 
operat radicale schimbări în 
structura conștiinței oamenilor 
de Ia noi. a făcut și pe scriitori 
să-s îndrepte tot mai mult ochii 
las:re realitate, iar ciireie nu 

decit o expresie a realitătii- 
’tocnml ca realitatea noastră, 
:arrer.; ei noi, care tin des- 
l se căpăstru ș< nu se mai 
căleați de ei tn picioare, ei 

rac co hotărire pe drumul 
tra. a! socialismului, cifrele, 
«riad-ca oiște rodate lutni- 

ascecsnmea poporului nos- 
3zsctor
s»i știm foarte bine că 
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uneai, ci poperd roata 
vrea oi trăaoca w »ace ca >ca*
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Cuvîntul deputatului Pavel Ștefan
regiunea m

Ca deputat tn Marea Adu
nare Națională și ca pre^cinte 
al Comitetului executh 
tului popular al regiuni 
rești, voi arăta i 
supra executării 
al regiunii Buci 
1956, precum și une.e c 
țiuni asupra proiectului 
pe anul 1957.

Bugetul regiunii Buev 
anul 1956 a prezentat o crer 
re de pesto 12 
bugetu. asului 
tutun ciz și la c

Cr=?a*

ce*e rea—zate . 
peste 2o la sută.

întreprinderile 
cal. precum șt unitățile coopera
tiste de producție ți consent an 
contribuit in bugetul regiunii ca 

dech
'“8°

20 la sută mal m 
nul 1955.

Veniturile 
folosite mai rational.

Pentru anul 1957 ne-am 
pus in pian să infimlăm 
109 unități producătoare ce 
nuri de consum șâ 
unele cheltuieli neec

Datorită unei mai 
n'.zari a muncii plan 
ducție industrială pe 19i 
depășit cu 25 la sută, 
toate unitățile industria 
au realizai sarcina 
a prețului de cost.

Nu și-au realizat 
reducere a prețului 
S.M.T.-uri!e din regi 
rești. Vorbitorul a arătat o ierie 
de cauze care au dus la această 
situație, printre care se namări 
calitatea proastă a unor piese 
și mașini.

cane »

zarea tate- 
ttro.-.X, = 
SC«SCB. XC :

po a reâevat tame'eru’.

de titluri de cărți, cu un tiraj 
de vreo 37 de milioane de exem
plare, toate acestea nu sînt decît 
continuarea unui drum suitor, 
pentru Înălțarea omului muncii.

Bugetele viitoare vor trebui să 
asigure tot mai mult pentru toa
te naționalitățile din Romînia, 
în aceleași condiții de perfectă 
egalitate ca și pînă acum, în- 
vătâmintul cu 7 și cu 11 clase 
și cu o creștere a numărului a- 
celora ce termină studii supe
rioare.

Poporul muncitor stăpîn pe 
soarta sa, condus de cei mai buni 
fii ai săi, aprinde focuri in fur
nale înalte, dă drumul la lumină 
din centrale electrice și luminea
ză drumul socialismului, drumul 
nvejdilor și faptelor care altă
dată nici in vis nu se puteau in- 
tnidupa. Dar ei mai aprinde un 
foc, foca; care prin cultură și 
țttoațâ tor ueară tot mai mult 
nrma r~j șoca. Jtă a oamenilor. 
Vesze focar. na le a montează 
fuge’J tării noastre. Acestea 
s:nt focurile de pe culmile socia. 
. «nuiui, către care poporul nos

tru se ridică învingător.
Iată de ce putem spune că a- 

cest buget este un buget al băta
ie peotrj bunăstarea celor ce 
-ocev, un buget ai luminii, 
t buget al oacn.
S-isțtatedu-! ș: rotfndu-L vo- 

ria de a trăi, 
■nani noastre.

Au fost citate apoi o serie de rep-rLcam 
realizări Tn sectorul gospodării- Penfru riiforereo ta vtați a 
comunale — pavări de străzi, mărețelor soreai trasate 9^gar- 
spații • veiaZi, tefacerbp și intre- Ad, cetrtrp :x târez 1 
țipereș drii^tirilor și « podurilor, aoționiîe ț tatămp păci votez

Ș-au investit stțșne fpporta-tț ci toată jfcr4ter^rri.ecV b> 
penTru alimentarea cu apă a o- get-lu: t'e Mat al P k pe 
rașului Slobozii și s-a majorat amil 1957.

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Prodan 
regiunea Hunedoara

Sebeș, !b anii regnBu'vi 
crat-popular s-au obțmut

asa

» 47} Lscnaiea coast-â. Ace as
ci !2 s âkf ta e*< poez.i luptei și vieții
:*'*^*. icat ar BS asastre

Cuvîntul deputatului Vasile Pîrvu
București
taz. oanten: care nu cmosc roi
ta. ^tgrășămtntetor chimice ți 
Oja ojtori'.e de semințe potrivite 
ri -qatoi. riiomiirt De aic am 
tesaa că o parte dm tovarășii 
toc.» oi ți is^aeri agracoau 
■s 8» tac ?e datoria.

Ig Boaca noastră pe ogoare 
•e-’t» sa fiB ajutați mai mult 
Șecit ztoă to prezent, de știință, 
ate ne tavață vechiul pro
ven ei jerocri fără minte na 
pășețte tamte*: Trebuie să inlă- 
tarăm meĂtato oacotie învechite 
ee toezare a pâmtntoto: ți să Ie 
te.oeto3 ea ee'e mai IsaiMate 
cacertoi ale agrotebeieu do as-

Bugetul pe anul 19a- pzeverie 
creșterea veniturilor popuiației, 
de asemenea sin: mărite alocări
le pentru acțiuni oodal-ailuiraie. 
Realizarea acestor preseder. ne
cesită din partea intreguiui po
por muncitor un dori mănt pen
tru a pune Ia dispoziția popu
lației mărfuri in sortimente mai 
multe, de calitate mai bună și 
mai ieftină.

în legătură cu aceasia am să 
caut sa prezint unele probleme 
din uzina unde lucrez: printre 
bunurile de larg consum pe care 
le iabrică uzinele metalurgice 
„Cugir“ se află mașina de cusut 
„Supercasnica". Prin strădania 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor noștri producem o mașină 
de cusut de bună calitate. In 
măsura in care colectivele între
prinderilor „Industria Sîrmii“- 
Cîmpia Turzii, „Gheorghe Dosza” 
din Timișoara și „13 Decembrie" 
din București ne vor trimite ma
teriale de mai bună calitate, 
vom puiea să obținem noi reali
zări în acest domeniu. Mașinile 
noastre de cusut sînt încă scum
pe. Și sînt scumpe pentru că noi 
avem încă lipsuri în organizarea 
producției, avem cheltuieli de 
producție ridicate, se face încă 
risipă.

Mă voi opri acum pe scurt a- 
supra unor chestiuni pe care le-au 
ridicat alegătorii din circumscrip
ția electorală pe care o reprezint.

In comunele și satele raionului

detno-
_ _ __  ___ reali

zări însemnate. S-aa construit 
5 școli elementare. 8 canine cui- 
turale. 7 magazine universale, 
s-a electrificat majoritatea 
m anelor și 
s-au radiqficat 12 comune, 
in 11 comune și sate s-au pus 
funcțiune cinematografe.

Toate acestea s făcut 
sprijinul material acordat 
stat și prin autoimpunere. 
legătură cu aceasta trebuie 
spun că unii tovarăși (le la 
tul popular raional și cel regio. 
nai se zbat numai pentru a ob
ține fonduri, iar după ce le ob
țin se liniștesc și nu se îngrijesc 
ca ele să fie folosite judicios.

In timpul întilnirilor cu alegă, 
torii romîni și germani din co
munele și satele circumscripției 
Miercurea, muncitori de la 
S.M.T.-uri, țărani, colectiviști și 
întovărășiți, precum și țărani 
muncitori cu gospodării indivi
duale și-au manifestat din toa
tă inima mulțumirea pentru rea
lizările obținute în circumscrip
ția lor în anii regimului demo
crat-popular. De aceea mi-au 
cerut să transmit Marii Adunări 
Naționale hotărîrea lor de a 
munci cu și mai mult elan pen
tru » da patriei mai multe pro
duse agricole.

Votez cu toată încrederea bu
getul de stat al Republicii Popu
lare Rom Ine.
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La intiloirile ce le-ac avat ca 
alegător.; raăae.. Tîtz, regi-- 
nea București, m rațeles ca oa
menii oauacii de pe ogoare siat 
dornici să învețe să poată suMige 
pămintuhn cf~ mai multe roade. 
Dar tg unele comune sînt ș> as-
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Cuvîntul deputatului Ion Dobre
regiunea Ploești

Prevederile proiectului de bu
get pe 1957 scot în evidentă ca
racterul lui fundamental — de 
buget al construcției pașnice so
cialiste, majoritatea covîrșitoare 
a fondurilor fiind destinată dez
voltării economiei naționale și 
acțiunilor social-cuiturale. Cifre
le din buget arată în modul cel 
mai convingător că puterea popu
lară asigură condiții deosebite 
pentru dezvoltarea instituțiilor 
de ocrotire a sănătății, a învăță- 
mîntului, a instituțiilor științifi
ce și cultural-educative. In timp 
ce în țara noastră veniturile 
provenite de la populație repre
zintă o parte infimă a bugetului 
de stat, în țările capitaliste im
pozitele cresc zi de zi, ele deve
nind o povară de nesuportat pen
tru oamenii muncii.

Proiectul de buget al R.P.R. 
pe anul 1957 prevede pentru ac-

10țiuni socia'.-cuituraie suma de 
miliarde 500 milioane lei, adică 
cu 2 miliarde 500 pu’.ioene lei 
mai mult ca in anul trecut.

Fondurile necesare înfăptuirii 
asigurărilor sociale in acest 
au crescut de aproape patru 
față de anul 1949.

Fondul de pensii a crescut 
la 1 miliard 51 milioane lei _ 
1956 la 1 miliard 425 milioane 
iți în acest an. In același timp 
cresc și fondurile de asigurări 
sociale alocate pentru ajutoare 
de boală, maternitate, odihnă și 
tratament balnear, pentru mă
suri de prevenire a îmbolnăviri
lor etc. In anul 1957 numai sin
dicatele — prin asigurările so
ciale de stat — vor trimite la o- 
dihnă și tratament balneo-cli- 
materic în mod gratuit sau în 
condiții avantajoase un număr 
de 332 mii salariat! și popii ai

an 
ori

de 
tn

Proiectul de lege cu privire la 
bugetul de stat al Republicii 
Populare Romine pe anul 1957 
reflectă în limbajul cifrelor po
litica consecventă a partidului și 
guvernului de industrializare a 
tării și de ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Uzinele „Steagul Roșu“ din O- 
rașul Stalin reprezintă unul din 
cele mai bune exemple ale dez
voltării industriale a țării Aces
tea au devenit uzine moderne ale 
construcției de mașini, ramură 
inexistentă înainte. Volumul pro
ducției a crescut în comparație 
cu anul 1954 de peste 6 ori. Uzi
nele „Steagul Roșu" deși produc 
autocamioane în serie numai din 
1954, peste cîteva zile vor reali
za cel de-al zece miilea ca
mion. Dezvoltarea industrială a 
tării a fost urmată de Îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viată. Cartierul muncitoresc Stea
gul Roșu cuprinde peste 750 de 
apartamente, blocuri și locuințe 
pentru ttneret, cu o capacitate de 
1.000 de persoane, cantine, club, 
spital, policlinică etc. Cu toate 
acestea, construcția de locuințe, 
transporturile etc. au rămas in 
urmă fată de creșterea accelera
tă a uzinei și a numărului de 
muncitori.

Preocuparea pentru buna exe
cutare a bugetului de stat nu este 
o chestiune care privește numai 
organele centrale. Întreprinderile 
industriale ale căror fonduri re
prezintă o parte considerabilă a 
cugetului au un cuvînt important

Cuvîntul deputatului Csupor Ludovic
Regiunea Autonomă Maghiară

de spus în această problemă. 
Anul trecut noi am reușit să ob
ținem unele succese în executa
rea planului economic și finan-, 
ciar. Prețul de cost al producției- 
tnarîă a fost redus cu 22 mili
oane lei față de plan. Dar nu am 
epuizat toate posibilitățile. Vom 
lupta pentru ca autocamioanele 
produse la noi să atingă nivelul 
tehnicii actuale și să albă un preri 
de cost cît mai mic. ,

Proiectul de buget reflectă una 
din hotăririle Congresului al II- 
lea al partidului și al recentei 
Plenare a Comitetului Central și 
anume Jărgirea drepturilor con
ducerii întreprinderilor de a folosi 
unele fonduri. Fondul Intreprin- 
J—gospodărit va fi un 

de seamă î-n cointere-
a

derii bine 
instrument 
sarea materială a colectivului 
nostru în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural.

în Intîlnirile pe care le-am a- 
vut cu alegătorii circumscripției 
electorale Prejmer am fost sezi- 
sat de o serie de probleme gos
podărești, de interes social-cultu
ral, electrificare, construcții etc. 
Cu sprijinul organelor locale 
unele din aceste cerințe au fost 
rezolvate iar altele sînt în curs 
de rezolvare. Prevederile buge
tului de stat asigură în bună mă
sură Îndeplinirea cerințelor alegă
torilor.

Votind pentru proiectul de bu
get pe anul 1957, sînt sigur că 
voi sluji interesele alegătorilor, 
ajut la Înfăptuirea cerințelor și 
năzuințelor lor

Vorbind despre industria fores
tieră a regiunii, ca principală 
sorsă de venituri, vorbitorul a 
criticat oneie practici greșite in 
refacerea patrimoniului forestier. 
In anii din urmă planul de îm
pădurire a fost realizat, dar din 
cauza planificării birocratice, fără 
consultarea organelor locale, in 
loc sa fie împădurite culmiie_ _________
m-znț:!or, au fost împădurite nu- muncind cu elan pentru aplicarea 
meraase terenuri de pășune, ceea în viată a Hotărîrilor Plenarei 
ce a dăunat dezvoltării șeptelu- C.C. al P.M.R din decembrie 
lut Rolul de îndrumare și de con- 1956.

Unitatea de nezdruncinat din- 
trș poporul romîn și naționalită
țile conlocuitoare s-a vădit cu 
deosebită putere în zilele eveni
mentelor din Ungaria. |

Muncitorii maghiari eliberați 
de sub exploatarea capitalistă, ță
ranii muncitori maghiari care 
au‘primit pămînt prin lupta dusă 
de-a lungul veacurilor împreună 
cu frafit lor — romîni, intelectu
ali care au obținut condiții priel
nice pentru activitatea lor crea
toare, au respins cu indignare 
orice incercare a dușmanului de 
a semăna vrajbă între romîni și 
maghiari

Rezultatele obținute de oame, 
nii muncii din regiunea noastră 
in lupta pentru creșterea produc
ției. a productivității muncii și a 
reducerii prețului de cost, a spus 
în încheiere vorbitorul, sînt ex
presia hotărîrii lor de a cimenta 
și mai mult unitatea și frăția de 
nezdruncinat dintre poporul ro- 
min și naționalitățile conlocui
toare, expresia muncii înfrățite 
pentru înflorirea patriei comune 
— Republica Populară Romîtiă-

trol al organelor locale în ac- 
V-r.ea de împădurire este îngre
unat de actuala împărțire admi* 

-ivă a ocoalelor silvice. De 
exemplu pe teritoriul raionului 
C «k s r.t 14 ocoale silvice, care 
aparțin la 5 raioane administra
tive și la 3 regiuni. Această ș- 
Domalie trebuie să fie lichidată 
cît mai repede

Execuția bugetului pe anul 
1956 arata că in Regiunea Auto
nomi Maghiară partea de veni
turi a fost realizată în procent 
de 100,2 la sută, iar partea de 
cheltuieli în procent de 96 la 
SUtă. 4;t-r

La realizarea veniturilor au 
contribuit intr-o măsură însenina
tă întreprinderile comunale care 
au depășit cu 28 la sută benefi
ciile planificate pe anul 1956 a- 
dudnd bugetului local însemna
te beneficii peste plan. Printre 
altele la aceasta a contribuit ex
tinderea rețelei de gaze din ora
șul Tg Mureș, care asigură în
călzitul la 99 la sută din totalul 
clădirilor. Datorită creditelor în
semnata acordate de stat la care

s-a adăugat și contribuția per
sonală a cetățenilor s-a putut în
cepe introducerea gazului metan 
în 26 comune.

Oamenii muncii din Regiunea 
Autonomă Maghiară fără deose
bire de naționalitate își exprimă 
devotamentul lor față de Parti
dul Muncitoresc Romîn și față 
de Republica Populară Romînă

Cuvîntul deputatei Gabriela Bernachi
regiunea

Ascult: nd prevederile proiectu
lui de buget pe anul 1957 ex
pus de ministrul Finanțelor am 
avut un sentiment de vie satis
facție, constatind progresul rea
lizat în cursul anului 1956 în 
toate domeniile de activitate și 
perspectivele largi care se des
chid pentru oamenii muncii din 
patria noastră în cursul aces
tui an.

Printre realizările importante 
obținute de regimul nostru în 
cursul anului 1956, un loc impor
tant îl ocupă Îmbunătățirile mul
tiple aduse tn sectorul sanitar și 
de prevederi sociale.

Importante sînt realizările obți-

București
nute în asistența medicală a 
populației.

Cele 900 milioane destinate 
plății alocațiilor de stat pentru 
copii vin să ridice bunăstarea 
familiilor cu copii.

Datorită fondurilor alocate se 
vor îmbunătăți simțitor condițiile 
de cazare, hrană și îngrijire me
dicală în căminele de bătrîni. In 
același timp se va îmbunătăți 
legislația de ocrotire a bătrinilor.

Unificarea Ministerului Sănă
tății cu Ministerul Prevederilor 
Sociale a creat condiții favora
bile desfășurării unei activități

(Continuare tn pag. 3-a)
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LUCRĂRILE MARII ADUNARI NAȚIONALE

RAPORTUL 
asupra proiectului de lege de organizare 

și funcționare a sfaturilor populare

Marea Adunare Națională 
cinstește amintirea 

răscoaleior din 1907
Cuvîntul deputatului Irimia Pardău

Prezentarea scrisorilor de acreditare ae către 
ambasadorul R. D. Germane la București

prezentat de tov. PETRE COST ACHE, ministru pentru Problemele 
Organelor Locale ale Administrației de Stat

Tovarăși deputați
și deputate.

Sfaturile populare, organe lo
cale ale puterii de stat, au des
fășurat o intensă muncă organi
zatorică de masă și au adus o 
contribuție de seamă la întărirea 
și dezvoltarea economiei națio
nale, la traducerea in viată a po
liticii partidului și guvernului.

Din experiența acumulată pînă 
în prezent de organele locale ale 
puterii de stat se desprinde nece
sitatea unei noi reglementări pri
vitoare la organizarea și func
tionarea sfaturilor populare, în 
vederea ridicării nivelului mun
cii acestora și a lărgirii atribu
țiilor lor în conducerea vieții 
economice și social-culturale lo
cale.

Pentru aceasta Consiliul de Mi
niștri a inițiat prezentai proiect 
de lege privind organizarea și 
funcționarea sfaturilor populare, 
pe care îl supunem aprobării Ma
rii Adunări Naționale, proiect 
care generalizează experiența do
bândită pînă aoum de sfaturile 
populare și asigură cadrul legal 
pentru continua întărire și dez
voltare a activității acestora.

Legea urmează să înlocuiască 
Decretul nr. 259 din 1950, precum 
și celelalte acte normative care 
reglementează organizarea și 
funcționarea sfaturilor populare 
și a organelor lor executive și de 
dispoziție, acte normative care în 
multe privințe au fost depășite de 
noile măsuri luate pentru lărgi
rea competenței sfaturilor popu
lare cît și de recentele modifi
cări ale Constituției.

Proiectul de lege scoate în evi
dență caracterul larg și profund 
democratic al sfaturilor populare, 
rolul lor ca organe locale ale pu
terii statului nostru democrat- 
popular și legătura lor indisolu
bilă cu masele.

Prezentul proiect precizează și 
clarifică modul ta care trebuie să

se desfășoare pe viitor activitatea 
organelor locale ale puterii de 
stat.

Din conținutul proiectului de 
lege se desprinde cu claritate ca
racterul sfaturilor populare ca 
otgane locale prin care oamenii 
muncii din Republica Populară 
Romînă participă tot mai larg și 
mai activ la exercitarea puterii 
de stat în regiuni, raioane, oraș* 
și comune.

In lumina indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956, prin care se arată necesi
tatea lărgirii sferei de preocupări 
a sesiunilor sfaturilor populare, 
proiectul acordă o importanță 
deosebită pregătirii și desfășură
rii sesiunilor ca principală for
mă de muncă a organelor locale 
ale puterii de stat.

Prin dispozițiunile care prevăd 
lărgirea competenței exclusive a 
sfaturilor populare în problemele 
care pînă acum se rezolvau de co
mitetele executive, se mărește 
sfera de preocupări a sesiunilor, 
se întărește rolul lor de conducere 
reală și efectivă a vieții locale și 
se asigură un control mai susți
nut și mai eficace asupra comi
tetelor executive, a aparatului 
acestora, precum și asupra între
prinderilor și a celorlalte unități 
subordonate.

Cu privire la drepturile și în
datoririle deputaților sfaturilor 
populare, se scoate în evidență 
importanța deosebită a deputați. 
lor ca factor principat de legă
tură a sfaturilor populare cu ma
sele de cetățeni.

Proiectul de lege întărește ro
lul deputatului, reglementînd 
dreptul acestuia de a pune între, 
bărl șl a face interpelări în se
siune asupra activității comitetu
lui executiv și a secțiunilor de 
resort, de a face comunicări și 
supune spre dezbatere propunerile 
făcute de cetățeni și de a urmări 
In circumscripțiile lor electorale 
aducerea la îndeplinire a hotărî- 
rilor sfatului popular și decizii
lor comitetelor executive.

Ui loc important în cadrul pro
iectului îl ocupă precizarea ca
racterului • și principiilor care 
stau la baza activității comitete
lor executive ale sfaturilor popu. 
lare.ca organe ale administrației 
locale de stat cu competență ge
nerală. precum și reglementarea 
atribuțiilor lor.

Un element nou pe care îl adu
ce proiectul îl constituie rolul ce 
se acordă secretarului comitetului 
executiv și reglementarea numirii 
acestuia ca funcționar de stat.

Această nouă reglementare a 
izvorît din necesitatea de a se 
putea asigura în bune condițiuni 
îndeplinirea funcției de secretar 
al comitetului executiv, ceea ce se 
poate realiza ta cazul cind acesta 
pe lîngă continuitatea în serviciu 
pe care i-o asigură numirea în 
funcție va avea și o temeinică 
pregătire de specialitate în dome
niu! administrației de 9tat.

In prezentul proiect de lege 
stat prevăzute dispozițiuni cu pri
vire la principiul subordonării pe 
scară ierarhică între organele lo
cale ale puterii, precum și între 
acestea și organele supreme ale 
puterii de stat.

De asemenea se reglementează 
principiul subordonării organelor 
executive și de dispoziție față de 
organele locale ale puterii, pre
cum și față de organele execu
tive și de dispoziție ierarhic su
perioare, respectiv Consiliul de 
Miniștri.

In deplin acord cu ultimele mo
dificări ale Constituției prin pro
iectul de lege se înlătură dubla 
subordonare a secțiunilor de re
sort, acestea urmînd ca pe viitor 
să fie subordonate numai sfaturi
lor populare și comitetelor lor 
executive fată de care stat răs
punzătoare pentru toată activita
tea ce desfășoară.

Prin aceasta se asigură 
unitatea de conducere pe pian 
local și se InlAură posibilita
tea deform arilor și derjtarir»oc

birocratice a principiului centra
lismului democratic, care au fă
cut ca în diferite cazuri unele 
seoțiuni ale comitetelor executive 
să funcționeze mai mu.lt ca or
gane exterioare ale unor ministere 
decît ca aparat al comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
respective.

Pentru a sprijini activitatea co. 
mitetelor executive proiectul de 
lege prevede că ministerele și ce
lelalte organe centrale sint obli
gate să le ajute să-și ducă la in 
deplinire sarcinile și să le dea 
asistență tehnică de specialitate.

De asemenea se prevede că 
pentru a orienta comitetele execu. 
live în problemele care necesită o 
rezolvare unitară pe țară, miniș
trii și conducătorii celorlalte or
gane centrale să dea instrucțiuni 
normative a căror respectare este 
obligatorie.

Scoțînd în evidență rolul sfatu 
rilor populare ca cea mai largă 
organizație de masă a celor ce 
muncesc proiectul acordă o aten
ție deosebită comisiilor perma
nente și comitetelor de cetățeni, 
principale forme organizatorice 
de legătură a sfaturilor populare 
cu masele largi ale oamenilor 
muncii. Se precizează astfel ra
porturile comisiilor permanente și 
a comitetelor de cetățeni, față 
de sfaturile populare și comite- 

«tele lor executive, precum și a- 
tribuțiile pe care acestea le au 
ca organe de sprijin ale sfaturi
lor populare.

Tovarăși deputați și deputate.
Proiectul ce.l supunem azi 

aprobării Marii Adunări Națio
nale, creează un cadru larg pen
tru Întărirea ș. dezvoltarea acti 
vitalii araturilor ooeoia-e ». asi
guri coed: ți: te participării din ce 
W ce mai active a mihoaaelor da 
oameni ai aoaci; ia conducerea 
treburilor de stat și obștești, la 
eoera de eorstrerre a aecjetătn 
noi «oculiste

regiunea
Aniversăm împlinirea a o ju

mătate de veac de la răscoala 
țăranilor de la 1907 în condițiile 
în care poporul nostru muncitor, 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului, a obținut succese însem
nate în construirea vieții noi so
cialista, în condițiile in care 
perspective largi, luminoase, se 
deschid in fața sa. Urmașii celor 
peste 11.000 țărani impușcați de 
rege, boieri și fabricanți în 1907, 
urmașii tuturor celor care de-a 
lungul veacurilor au luptat și sîn- 
gerat pentru pămînt libertate și 
o viață mai bună, trăiesc astăzi 
bucuria împlinirii năzuințelor 
fierbinți ale părinților și strămo
șilor lor.

Invățind din marile răscoale 
ale anului 1907, la Îndemnul co
muniștilor, muncitorimea și țără
nimea s-au unit pentru totdeauna 
intr-o puternică și indestructibilă 
alianță. Nimeni și nimic nu o 
poate desface.

Roadele alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare 
sint bogate Pămintul moșieresc 
a fost împărțit țărănimii munci
toare și aparține astăzi celor ce-1 
muncesc. La cirma statului stau 
muncitorii și țăraniL

Zadarnic iși fac iluzii moșierii 
și capitaliștii fugiți peste hotare 
că s-ar mai putea să-și redorin- 
dească moșiile și fabricile pierdu
te, să exploatez* și să înrobeas
că din nou poporul nostru. Vor
bele lor mieroase despre liber
tate* și _democrat>e*, rostite la 
posturi de radio străine sau scri
se ta ziare vândute vreunuia sau 
altuia din trusturi, au ne pot tace 
să uităm anii de crîncenă exploa
tare și teroare burghezo-moșie
rească. Muncitorii, țăranii, inte
lectualii noștri au au uitat și au

Suceava
vor uita niciodată crimele din 
1907,

In zilele acestea au luat cu
vîntul in Marea Adunare Națio
nală numeroși țărani muncitori. 
Ei au vorbit cu mtadrie despre 
viața lor nouă, despre realizări
le și planurile lor cu siguranța pe 
care le-o dă conștiința că sînt 
slăpini în țara lor, stăpîni pe 
destinele și pe viitorul lor Aces
ta este semn al transformărilor 
adinei socialiste ce s-au petrecut 
în satele noastre, este dovadă a 
hotăririi de nestrămutat a po
porului nostru de a-și apara ma
rile sale cuceriri, de a pași me
reu înainte pe drumul socialismu
lui, al bunăstării.

Aci, in sala în care acum 50 
de ani reprezentanții burgheziei 
și moșierimii au pas la cale mă
celul singeros împotriva țărăni
mii, astăzi adevărata reprezen
tanți ai poporului — deputății 
muncitori, țărani, intelectuali — 
se sfătuiesc pehtru a găsî mijloa
cele cele mai bune pentru a înăl
ța mai departe edificiul măreț'al 
construcției socialiste a tării.

In încheiere, deputatul Irimia 
Pardău a spus:

întregul nostru popor munci
lor cinstește memoria celor că
luți în I9G7 și pe cei care au 
participat la răscoală

Amversind 50 de ani de la răs
coala din 1907, oamenii muncii 
strtas uniți In jurul conducătoru
lui lor încerca: și ialetep: Parti
dul Muncitoresc Roxnin, In jurul 
guvernului Republicii Populare 
Romine, stat holăriți să lupte cu 
puteri tazeeate pentru ridicarea 

rirea patriei noastre dragi, pen- 
tru pace -O luzcca -micagâ.

La 22 martie a.c. dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, a pri
mit pe Georg Stibi, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Germane ta 
Republica Populară Romînă, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare

Ambasadorul Republicii Demo
crate Germane a fost însoțit de 
Heinz Lippold, secretar II. Otto 
Vieweg, secretar III, Herbert 
Plaschke, secretar III, Franz 
Sandow, atașat comercial și 
Otto Heilmann, atașat de presă.

La solemnitate au fost de față : 
Grigore Preoteasa, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, Avram Buna- 
ciu, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Pavel Babuci, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe, Caius Franțescu, 
director ad-interim al Proto
colului Ministerului Afacerilor 
Externe și Ion Vrabie, directorul 
Cancelariei Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale.

In cuvîntarea pe care a rostit-o 
cu această ocazie, ambasadorul 
Georg Stibi, după ce a transmis 
tov. președinte dr Petru Groza, 
guvernului R.P.R. și poporului 
romîn cele mai cordiale salutări 
din partea tov. Wilhelm Pieck și 
a guvernului R. D. Germane, a 
arătat printre altele că Republica 
Democrată Germană și Republica 
Populară Romină, care aparțin

fiuternicului lagăr socialist tn 
runte cu Uniunea Sovietică, 
sînt legate printr-o strtnsă prie

tenie, care este de o mare în
semnătate pentru asigurarea 
pecii în Europ>*.^»«.«. <

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne, dr. Petru Groza, după ce 
și-a exprimat satisfacția de a 
primi scrisorile prin care tov. 
Georg Stibi este acreditat ca 
ambasador al Republicii Demo
crate Germane la București, a 
subliniat că: Colaborarea rod. 
nică dintre Republica Populară 
Romină și Republica Democrată 
Germană se dezvoltă și se întă
rește continuu in interesul am
belor țări, a cauzei păcii în lume.

In încheiere, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
dr. Petru Groza a transmis pre
ședintelui Wilhelm Pieck și gu
vernului R. D- Germane cele mai 
călduroase urări pentru prosperi
tatea și înflorirea Republicii De
mocrate Germane.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare a urmat o convorbire 
amicală între președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
dr. Petru Groza și ambasadorul 
R. D. Germane, Georg Stibi. la 
care au participat ministrul Afa
cerilor Externe, Grigore Preotea
sa și Avram BunaciU, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Pămînt stropit cu sînge

LEGEA
pentru aprobarea Bugetului de Stat 

al R» P. R. pe anul 1957
Art 10. — Se autoriză Consi

liul de Miniștri să constituie m 
bugetele sfaturilor populare ale 
regrunrlo- și al orașului București 
pe anul 1957 fonduri de rezervă 
pentru acoperirea unor cheltuieli 
noi irite ta cursul anului.

Veniturile suplimentare ce se 
vor descoperi cu ocazia examină
rii și discutări: bugetelor locale 
In sesiunile sfaturilor populare, 
vor putea fi folosite pentru creș
terea soldurilor tranzitorii pînă 
Ia 3% din volumul bugetelor, 
precum și a fondurilor de rezer-

Art. I. — Se aprobă Bugetul mii. lei, dhi caîe impozitai agri 
de Stat pe anul 1957, prezentat —' ' 
de Consiliul de Miniștri, la ve
nituri în sumă de 46.147 mii. lei 
și la cheltuieli în sumă de 45.247 
mii. lei. cu depășirea veniturilor 
față de cheltuieli în sumă de 900 
mii. lei, din care 100 mii lei sol
durile tranzitorii la bugetele sfa
turilor populare ale regiunilor și 
al orașului București.

Art. 2. — Veniturile Bugetului 
de Stat pe anul 1957, de la în
treprinderile și organizațiile de 
stat și cooperatiste, se stabilesc 
în sumă de 41.972 mii. lei.

Art, 3. — Veniturile bugetului 
de Stat pe anul 1957, provenite 
din impozite și taxe de la popu
lație, se stabilesc ta sumă de 4 175

col 1.470 mii. lei.
Art. 4. — Pentru finanțarea «- 

conomiei naționale pe anta 1957, 
se alocă de la Bugetul de Stat 
suma de 23.934,8 mii. lei, di» 
care pentru finanțarea investiți
ilor capitale suma de 8.8874 
mii. lei. In afară de alocația ae 
la buget, sursele proprii ale în
treprinderilor și organizațiilor e- 
conomice, ce se vor folosi ta anul 
1957 pentru finanțarea economiei 
naționale, se stabilesc la sama 
de 9 408 mii. lei.

Art. 5 — Alocațiile de la Bu
getul de Stat pe amil 1957. pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale se stabilesc in sumă de 
10.496,9 mii. tei. din car»;

a) pentru cheltuielile prevăzut* 
ci ale de Stat

b)
c)
d)

vă p’nâ la din volmzri bu
getelor.

Normele de folosire a focdnri- 
lor de rezervă și a soldunar 
tranzitorii de mijloace bugttare 
constituite la dispoziția siaturilor 
populare se vor stabili prin Hc- 
tărire a Consiliului de Miniștri.

Art 11. — Se stabilesc pe 
anul 1957 următoarele cote defal
cate din impozitele și veniturile 
de stat la bugetele sfatarfor 
populare ale regiunilor șl al ora
șului București:

e)
f)

pentru învățămtat . . . 
pentru știință și cultură 
pentru sănătate, cultură 
fizică și sport 
pentru prevederi sociale... 
pentru plata alocației de 
stat pentru copii și a aju
torului familial de stat...

Art. 6. — Cheltuielile de între- depășirea ta sumă de 800.0 
ținerea aparatului administrativ lei a veniturilor asupra eheltui*- 

" " iilor.
In bugetul republican veniturile

in bugetul Asigurărilor 
2.540,0 miL lei 
2.854.4 „ „ 

953.3 . „

2.298,6 „ 
5955 .

So-
Procentul de defalcare

Nr. Din impoii'. u
Regiunea pe circ măr- ~~ .

crt tarilor de la Q «> t i
tatrep. loca- e.

le și ale -5 c- -5 —cooperației 3 Q 2 Q

1.255,1
mii.

se stabilesc la suma de 1.454," 
mii. lei, din care 578,8 mii. lei 
pentru sfaturile populare ale re- și cheltuielile bugetului asigură- 
giunilor și al orașului București, rilor sociale de stat se stabilesc

Art. 7. — Chejtuieli|e pentru a- la suma da 2.540.0 mii. lei. 
pararea statului se stabilesc la Art. 9 — Bugetele sfaturilor
suma de 3.696,2 mii. lei. populare ale regiunilor și al ora-

Art. 8. — Se aprobă bugetul ■ șuiul București pe anul 1957. cum 
republican la venituri în sumă de și soldurile tranzitorii de mijloa- 
38.830,4 mii lei. iar la cheltuieli ce bugetare ale acestora se sta
ta sumă de 38.030,4 mii. lei, cu bilesc la următoarele sume:

tn mii lei

5
u 
Z

Regiunea

Venituri

Cheltuieli

Soldurile 
tranzitorii 

de 
mijloace 

bugetareTotal

din care : 
cote defal
cate din Im

pozitele 
și veniturile 

de stat

1. Bacău 369.273 253 988 364.273 5.000
2. Baia Mare 296.738 199.474 292.738 4.000
3. București 391.820 287.768 384.820 7 000
4. Cluj 493.037 303.147 486.037 7.000
5. Constanța 310.396 203.453 305.396 5.000
6. Craiova 434.330 317.463 427.330 7.000
7. Galați 387.991 232.398 381.991 6.000
8. Hunedoara 241.001 148.592 237.001 4.000
9. Iași 434.6.58 265.324 428.658 6.000

10. Oradea 320.306 207.248 315.306 5.000
11. Pitești 335.689 247.480 329.689 6.000
12. Ploești 468.612 257.919 461.612 7.000
13. Stalin 448.-558 225.404 443.558 5.000
14. Suceava 319.229 232.706 314.229 5.000
15. Timișoara 539.476 288.199 532.476 7.000
16. Aut. Maghiară 344.197 226.797 339.197 5.000
17. Or. București 1.181.252 520.149 1.172.252 9.000

Total 7.316.563 4.417.509 7.213.563 100.000

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
i

10.
II.
12
13.
14.
15.
16.
17.

Dezbaterea generală 
asupra proiectului de lege 
pentru aprobarea Bugetului 

de Stat al R. P. R*
<Ut*are di> pag. 2-e) Prevederilor Sociale h revine săr

au ria bord ni acestui proiect, 
medxo-socia’e imr jn cadara Ca eroare a contopim Minis- 
mai cocpjex. terahii Sâaâtâțn cu Ministerul

Exe i-ne sarcina Prevederilor Sooaîe. urmează ca
trasată pnn Hocărlrea Baruc&k» hrtr-oa vvtor apropiat să se con- 
și gcvervcAB £.= oCdOMhne 1956 topească și oe=e dooâ secțiuni res
in jegâtarâ ca hebacătăprea ie- pective mb cadruî sfaturilor 
gt? de 3ess :r_Ar* toate popu-are.
catejor.-e de pensionari, pe baza Decar câ sint de acord cu 
uțaî sines unitar de peosio- proiectai de buget prezentat ș câ 
nare. Mxisteruîui SinJțâții șâ il voi vota.

Cuvîntul deputatului Hess Iosif
regiunea Stalin

comunei. Puțin mai tîrziu însă, 
liniștea serii a fost întreruptă de 
.pîrîitul carabinelor. Oamenii 
s-au făcut nevăzuți în bezna 
nopții; 7-8 răniți au rămas zvîr- 
colindu-se în propriul lor sînge.

Dimineața, armata a încing 
satele Stoinei și n-a lăspt un om. 
La Mierea Rirnici un căpitan a 
răcnit ca ieșit din minți:

— îngenunchiați!
Și convoiul a îngenunchiat. 

Unul cite unul, pînă la doispre
zece, au fost smulși din mulțime 
capii revoltei. Legați patru cu 
patru, oamenii simțeau că le 
plesnesc piepturile. In fața tutu
ror, au fost luați cei de la Mie
rea Birnici și duși la un mal. 
Un trăznet prelung și oamenii 
s-au prăbușit. Vaietele s-au mai 
auzit insă mult timp în urmă.

Grupul celor de la Stoina aș
tepta. Un locotenent s-a îndrep
tat către comandant.

— Să-i lăsăm pe mîine pe 
ăștia, domnule căpitan. Destulă 
treabă făcurăm astăzi.

Au mai discutat puțin, apoi au 
dezlegat mîinile a patru dintre 
ei; cei mai tineri. A fast dezle
gat și Dumitru Diaconescu.

N-a găsit nici picior de om 
în sat. Oamenii luaseră drumul 
codrilor. în ziua următoare, au 
mai fost aduși de la Mierea Bir
nici încă trei dintre cei rămași 
in lanțuri. Pentru a băga spaima 
in mulțime au fost aduși cu sila 
la conac — unde se fixase locul 
execuției — bătrîni, femei și 
copii. Plutonul s-a aliniat cu ar
mele ridicate. Copiii au țipat, 
femeile au pus mîinile la ochi, 
bătrînii și-au plecat capetele 
albite.

— Foc! a răsunat comanda. 
Vn bubuit prelung și apoi... 
vaiete. Ion Broleșteanu a căzut 
fără să scoată un cuvînt înfi- 
gîndu-și mîinile în pămintul rea
văn. Constantin Mihăiescu și 
Niță Drăgan au fost grav ră
niți...

★
Tropotul unei patrule de cava

lerie s-a pierdut în noapte. Du
mitru Diaconescu cti respirația 
întretăiata a ciulit urechile. De 
patrusprezece zile sta aci în a- 
ceastă groapă umedă, au pereții 
ca gheața și strimtă ca o car
ceră... A auzit apoi niște pași 
ușori și o voce abia șoptită. A 
recunoscut-o. Era soția.

— Hai, ieși afară. Au plecat 
din sat!

(Urmare din pag. l-a) 

car pe acasă Dumitru Diacones- 
cu a luat de la un capăt la celă
lalt, ca un poștaș aducător de 
cești, cătunele Urda Pirîu. 
La Păișani și la Runcu au um
blat alți țărani: Ion R. Cojo- 
caru ți Matei D. Popa.

Sâtui de bătaie yi corvezi, lip
siți de pămînt, clăcașii se agi
tau. Ochii lor se aținteau către 
conacul moșierului Alexandru 
Șuțu, către întinderea acestuia 
de pămînt peste trei sate. Aveau 
ei multe răfuieli cu arendașul 
moșiei Sotir Ivanocici. Venise 
ceasul acestor răfuieli. Trebuiau 
măcar acum plătite plocoanele 
cărate la curte, trebuiau plătiți 
iezii cei mai grași, cocoșii cei 
mai mari, bătaia cu biciul, sără
cia și mizeria.

Era una din zilele mohorite 
din martie, cu cerul acoperit. Se 
umflaseră pîraiele, iar de pe 
coline se ridicau aburi calzi, 
rtrimăzăretici. Peste două sute
de citeați s-au îndreptat spre

. conac. Plini de mînie, mergeau 
cu piepturile desfăcute ji mîi-
nile încleștate pe securi și coase. 
Arendașul aflase de răzmerița 
din alte părți și pusese decuseară 
slugile de încărcaseră un șir de 
care cu grîu. Voia să-l trans
porte Ip gară.

— Ajunge boierule! — au 
stsigat răsetdații de departe. Nu 
mai încărca. Destul! Griul e al 
nostru !

Arendașul a prins calul cel 
mai bun de frîu a luat-o la 
sănătoasa spre Craiova, să se 
pltngă autorităților. Oamenii au 
urcat scările conacului, au luat 
registrele și contractele de în
voială și le-au dat foc în 
curte. Alții s-au suit pe acoperiș 
cu securile, iar alții au spart la
cătele pivnițelor. Dumitru Dia- 
conescu era mereu în frunte. 
Flăcările au cuprins repede în
tregul conac răspîndind în îm
prejurimi un miros greu, înecă- 
cias.

Stâpînii au aflat repede însă 
și au trimis ca în toate părțile 
antM.

Seara tirzhi, o patrulă de cava
lerie și-a făcut apariția. Cons
tantin Poanță fusese gornist în 
armată. A sunat alarma. Rtndti- 
rila răsculaților s-au strîns, iar 
patrula s-a retras galopînd spre 
escadronul rămas în marginea

Proiectai de buget pe 1957 i- 
sigură coed tal* materiale ca oa
menii menai dm tare noastră 
sl ducă la indepfinfre sarcinile 
trasate de Plenare C.C. al PMR 
dm detun ?ne 196& E. prevede 
sume mar; pentru dezvoltarea 
. BCOGOtBll
tru ridicarea mvetartr ec.tural 
și social a! oamouier muncit de 
La orașe și sate

In circumscripția Agnita. de 
exemplu, pe tot tmțuT guvernă
rii partidelor burgtezo-mcșap- 
reștL s-an eloctrifica: doar 7 co
mune și sate I» noma; cițiva 
an; regizai nestn. democrat- 
popular a electrificat 18 comune 
și sate La 30 decembrie, dnd 
'■om sărbători a 10 a aniversare 
a R PR vor fi electrificate în 
raion»; nostru 30 dm cele 45 de 
comune și sate

Ak: discutam despre buget, 
despre economii și gospodărire 
tuna, despre bani. Noi ne. am 
gindii să obținem venituri din 
resursei* locale ș; ta aceiași timp 
sa imbunătălim aprovizionarea 
populației- Pentru aceasta ta ra
ionul nostru a fost creată o În
treprindere agro zootehnică raio
nală. lată citeva rezultate care 
arată că am făcut o treabă bună 
infiintînd această gospodărie. 
Ansi trecut am livrat 7500 pă
sări. iar anul acesta vom livra 
20.000 Anul trecut am ingrășat 
250 de porci. Iar anul acesta vom 
rngrășa 1.300. In toamna anului

1%* și la începutul acestui an am 
cat 80 too* pește, iar in anul 
1957 vom da 150 tooe.

Consideram ca est* necesar ca 
întreprinderile de importanță ra
ională sa fie trecute in răspun
derea și gospodărirea raionului. 
Socotesc ca este anormală situa
ția actuala dnd unele Întreprin
deri ca: i-treprinderea economică, 
întreprinderea comunală, brută
riile etc., care pnn natura lor 
sint destinate rezolvării nevoilor 
locale, sint organizate p« un sis
tem inter-rakuul sub conducerea 
Ccmitetuliri Executiv regional.

Vreau să arăt tovarăși deputați 
că in circumscripția Agnita ală
turi. de taraaii muncitor, romiiti 
trăiesc și un număr însemnat de 
cctă|«m roauni de aauooaiitate 
garr^să Ei participă activ Ia 
conducerea treburilor obștești, la 
viața culturala și in toate dome
niile de actnkate din cadru! cir. 
cumscripției.

Asigur Marea Abonare Națio
nală că noi cetățenii circumscrip
ției Agnita indilerent de naționa
litate vom aepune toate eforturile 
pentru realizarea politicii parti
dului nostru.

Votez proiectul noului buget 
fiindcă «1 asigură dezvoltarea pe 
mai departe a economiei noastre 
naționale și servește ta întregime 
oamenilor muncii din tara noas
tră, care-și făuresc o viață nouă, 
fericită.

Bac fu 68 90 90 55
Bala Mare 100 100 100 100
București 44 X 30 50
Cluj 37 90 80 70
Constanta 74 90 90 70
Craiova M 70 75 60
Galați 38 85 70 70
Hunedoara 28 80 95 65
Iași 100 100 100 100
Oradea 74 65 30 75
Pitești 71 90 90 70
Ploești 34 50 70 75
Stațin 27 55 30 .70
Suceava 93 95 100 70
Timișoara 11 50 80 75
Aut, Maghiară 50 90 90 75
Or. București 67 45 80

Cuvîntul deputatului Ion Beldean
regiunea Timișoara

S. stabilesc dotați! din bugetul 
republican pentru bugetele sfa
turilor populare pe anul 1957, ta 
sumă totală de 155,7 mii. lei; din 
care 100,0 mii. lei pentru consti
tuirea soldurilor tranzitorii.

Art 12. — Consiliul de Miniș
tri este autorizat să introducă în 
planurile economice și financiare 
și ta bugetele sfaturilor populare, 
modificările determinate de reor
ganizarea ministerelor, precum și 
de trecerea unor Întreprinderi sau 
acțiuni de la bugetul republican 
la bugetele sfaturilor populara.

Consiliul de Miniștri va putea 
modifiei de asemenea tn mod co

respunzitor și cotei» dtialcate 
dtn ' impozitele și veniturile de 
stat, stabilite conform art. II de 
mai sus.

Art. 13. — Ministerele și insti 
tuțiile centrale sint autorizate să 
redistribui* cotele de amortizare 
destinate finanțării investițiilor și 
reparațiilor capitale între direc
țiile generale.

Art. 14. — Se aprobă contul 
general de execuție a Bugetului 
de Stat pe anul 1955, la venituri 
în sumă de 44.487 mii. lei și la 
cheltuieli în sumă de 42.916 mii. 
lei cu depășirea ta sumă de 1.571 
mil. lei a veniturilor față de chel
tuieli

Anaiutnd cifrele bugetului sta
tului nostru se poate vedea deo
sebirea acestuia față de bugetele 
statelor imperialiste, bugete de 
război și exploatare a oamenilor 
muncii. In timp ce bugetul pa
triei noastre pe anul 1957 prevede 
o reducere de 7,2 la sută a chel
tuielilor de apărare. In compara
ți* cu bugetul anului trecut, in 
bugetul Statelor Unite ale Ame
nd i, de pildă, cheltuielile mili
tare cresc cu 2 miliarde 100 mi
lioane dolari, față de anul 1956, 
iar suma totală a cheltuielilor 
militare reprezintă 77 la sută din 
totalul bugetului lor.

ta timp ce bugetul Republicii 
Populare Romine prevede caeș- 
.erea cu 31 la sută a cheltuielilor 
sodal-culturale, guvernul englez 
a anunțat că în cursul anului fi
nanciar 1957—1958, alocările bu
getare ta scopuri sociale vor fi 
reduse cu peste 57 milioane lire.

După ce a analizat realizările 
și lipsurile în execuția'bugetului 
sfatului popular al regiunii Timi
șoara pe anul 1956, vorbitorul a 
înfățișat perspectivele pe care 
bugetul pe acest an le deschide 
regiunii. In anul 1957 o sumă în
semnată din fondurile bugetului 
de stat va fi acordată pentru ri
dicarea nivelului agriculturii in 
regiunea Timișoara. Peste 170 
milioane lei sînt alocate pentru 
dezvoltarea agriculturii, ]n afara 
sumelor destinate dezvoltării 
gospodăriilor agricole de stat

Prin bugetul de stat pe anul 
1957 ne sint asigurate fondurile 
necesare pentru terminarea unor 
lucrări importante: Centrul de 
Conservare a Fructelor Crușovăț, 
podul peste Bega din Timișoara, 
policlinica de copii Arad, teatrul 
de păpuși Timișoara și altele. 
Vor fi începute de asemenea noi 
lucrări cum sint Uzina de apă 
Timișoara. Baza Comunală Reși
ța. locuințe muncitorești, podul 
de la Sculea și altele.

Aplicind consecvent învățătura 
marxist-leninistă în problema na
țională se acordă, ta continuare, 
fondurile necesare dezvoltării in- 
vâțămîntului și culturii în lim
bile : germană, maghiară, sirbă, 
bulgară etc.

înlăturarea centralismului ex
cesiv nu înseamnă insă dreptul 
de a risipi mijloacele financiare 
încredințate, ci datoria de a le 
folosi cu grijă, cu spirit de răs
pundere atît față de stat cit și 
față de oamenii muncii din fie
care regiune.

In ceea ce ne privește sîntem 
convinși că Banatul poate și tre. 
buie să dea o contribuție mai 
mare la înflorirea economiei na
ționale a întregii țări.

In încheiere declar că votez 
din toată inima bugetul de stat 
pe 1957 și voi munci în așa fel 
ca să contribui dta plin la rea- 
lizarea luL

Sa nu-i
(Urmare din pag. l-a) 

părut case luminoase: convoaie 
de căruțe încărcate cu rod bogat 
care $e duceau îrt trecut la curtea 
boerului, pornesc acum de la gos
podăria agricolă colectivă spre 
curțile celor care muncesc pă
mintul.

Pentru ca tn satul Galicea 
Mare, și in alte zeci și sute de 
sate de pe întinsul patriei, să 
poată fi stirpit analfabetismul, 
boala, foametea, să inflorească o 
altfel de viață — așa cum o tră
iesc azi — in primăvara anului 
1907, au căzut oameni. Despre a- 
ceasta iși mai amintesc cei care 
au supraviețuit măcelului, ne 
vorbesc mormintele, aspre și tris
te, asemenea soartei . celor care se 
odihnesc sub ele. „Cruci... cruci 
peste țară. începuse marele semă
nat de cruci din mila boerilor și 
a lui Vodă** — se aude glasul as
pru al crainicului (actorul Colea 
Răutu prin vocea sa plină și nu
anțată întregește de minune în
treaga ambianță a filmului) —

uitați !
iar înaintea noastră se perindă 
șiruri de cruci negre. Sute și sute 
de răzvrătiți au căzut secerați de 
gloanțe și obuze, satul — astăzi 
mtndru și curat — a fost dis
trus cu tunurile.

Filmul ~ prin montaj ca și 
prin comentariu — urmărește să 
sugereze neîncetat spectatorului 
cum a izbucnit răscoala, cauzele 
care au determinat-o. E suficient 
să amintim momentul evpcînd 
pornirea răscoalei. O liniște apă
sătoare învăluie imaginile redind 
satul din acea vreme, sărăcit, is
tovit de biruri și boli, în con
trast cu interiorul elegant și îm
bietor al prințului Bibescu. Și în
țelegi prăpastia adincă de netre
cut dintre aceste două lu.mi, în
țelegi de ce țăranii s-au răsculat 
și cu furci și topoare au pornit 
să-și facă dreptate.

„Pe urmele lui 1907" este un 
documentar emoționant, un succes 
al Studioului HĂl. Sahia" și tot
odată o confirmare a talentului 
unui regizor tinăr și plin de per
spective.

Infor
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a emis un decret — rati
ficat de sesiunea Marii Adunări 
Naționale — care stabilește or
ganizarea Băncii de Stat a R.P.R, 

■ ca instituție de sine stătătoare 
.sub conducerea Consiliului de 
(Miniștri.

Această măsură urmărește 
exercitarea în mai bune condiții 
de către Banca de Șlat a contro
lului bănesc asupra executării 
planului economic și a planului 
valutar, Totodată Banca de Stat

ma t i e
își va putea îndeplini maî bine 
rolul ce.i revine ta aplicarea po
liticii de credit a statului, în păs. 
trarea unor corelații corespunză. 
toare între cheltuielile productive 
și cele neproductive ale econo
miei, asigurînd astfel menținerea 
unei circulații bănești sănătoase.

Potrivit decretului, președintele 
Băncii de Stat a R.P.R. pe lingă 
atrtbuțiunile actuale va avea și 
conducerea generală a Băncii 
Agricole și a Casei de Economii Și 
Consemnațiuni (C.E.C.),



FLOAREA TINEREȚII
In zori de zi sfios iml bafe-n geam, 
în aibe rochii primăvara-n ram. 
Punctează cerul clteva cocoare, 
înfrunt cu ochii razele de soare. 
Au răsărit cîteva flori in cring. 
Dau fuga pe potecă să le string. 
Dar flori nu iscă numai sinul firii. 
Cresc flori și-n stratul umed al simțirii. 
Și nu le ține-nghețul sub obroc, 
Căci florile-au petalele de foc.

Eu știu o floare radiind văpăi, 
Ori cum slnt la culoare ochii tăi, 
Și chipul tău oricum e la culoare. 
Cind porți In tine purpuria floare, 
O simți in stratul inimii, ca-n lut, 
Auzi cum urcă seva i in țesut. 
Te luminezi la flăcările-i vii, 
Alungi cu ele beznele-n pustii, 
Desfereci din lăcate grele uși, 
Și-ți smulgi robia vieții din câtuși.

a R. P.

Programul P. C. 
din Germania 

în vederea alegerilor 
pentru Bundestagul 

vest-german

creste de azur o duc drumeții, 
fermecate pajiști carpatine, 
țârmi cu rodii licurind rubine, 
țărmi mediterani cu mandarini, 
renăscute ramuri de măslini,

Cea floare cu botezul tinereții, 
Pe * * *
In 
Pe
Pe 
Cu
Sub cer încins, sau plumbuit de ger, 
Sub dantelate umbre de palmier 
Drumeț, ce ai așteptat acest soroc, 
Spre viață urci cu floarea cea de foc !

Mirosul ei te-mbată în tărie. 
Se cheamă floarea ta prietene ! 
Spre cringul ei cărarea e abruptă 
C-acestei flori i se mai zice: luptă! 
Rubinul ei ti-arată căi curate. 
Că floarea se mai cheamă : libertate ! 
Ascunde o-n stratul inimii — și-o ține. 
Că floarea se mai cheamă ; sînt cu tine! 
Ea înflorește n tăinuite glastre. 
In Săptămîna Tinereții noastre!

VICTOR VIȘINESCU

Intîlnirea studenților din Capitală 
cu scriitoarea Lucia Demetrius
Discuții aprinse, strîngeri de 

mină prietenești, veselie, tinerețe 
clocotitoare, entuziastă — aceasta 
era atmosfera din sala Casei de 
Cultură a studenților din Capi
tală In așteptarea scriitoarei Lu
cia Demetrius, membră a Comite
tului National pentru Apărarea 
Păcii din R P R. Primăvara de 
afară era parcă eclipsată de pri
măvara studențimii care, împre
ună cu întreg tineretul, a sărbă. 
torit ieri cea de a doua zi a Săp. 
iămtnii Mondiale a Tineretului.

„Voi. cate sintefi primăvara 
vieții, vă dați seama. Ură îndo
ială, că sărbătoarea voastră, săr
bătoare care vă unește pe toți, 
laolaltă, din toate unghiurile lu
mii, In același elan de prietenie 
nu putea să se desfășoare deeit 
primăvara Voi șinteți ca și ea, 
e a voastră, din voi. ca șl din ea. 
va crește vara belșugului și a im. 
plinirilor**.

Expuntnd istoricul Săptămiaii 
Mondiale a Tineretului, ca expre
sie a năzuințelor spre libertate 
și pace, vorbitoarea a arătat ro
lul tineretului în cea mai mare 
luptă pe care a cunoscut-o isto. 
ria ; lupta popoarelor pentru apă. 
rarea păcii. Aducînd nume ți 
fapte din lupta tineretului progre
sist pentru această cauză dreap
tă, scriitoarea a vorbit despre 
maturitatea și conștiința mereu 
cresctndă a tineretului, care ște 
că apărind pacea iși apără pro
pria sa viată, propriul său drept 
la libertate și fericire. Tineretul 
lumii nu vrea să mai fie trans
format cu ușurință cînd In carne 
de tun, cind tntr-o armată de șo
meri.

Tn toate coifurile lumii el luptă 
pentru drepturile lui. pentru cau. 
za scumpă a întregii omeniri: pa
cea. Vorbind despre situația in

ternațională. despre politica con 
secvență de pace dusă de lagărul 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, scriitoarea a relatat 
exemple din întreaga mișcare 
pentru pace a tineretului progre
sist

„Tineretul romin, a spus prin, 
tre altele vorbitoarea, este credin
cios idealurilor de pare, acestor 
idealuri superioare tuturor altor 
năzuințe mărunte, limitate, ego. 
iste. El sprijină politica externă 
de pace a regimului democrat- 
popular, in care iși vede reflec
tate propriile tui țeluri**.

Pregătirea evenimentului care 
va avea ioc peste cîteva luni, e- 
veniment deosebit tn viața tine 
retului — Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova — stimulează lupta ti
neretului și studenților din lumea 
întreagă pentru pace și pentru 
viafă mai bună

In încheiere scriitoarea Lucia 
Demetrius a spus: „Cu prilejul 
Săptăminii Mondiale a Tineretu- 
lui să trimitem un salut de luptă, 
un salut fierbinte tinerilor din iu. 
mea întreagă, care militează cu 
curaj, unii ajungind pini la Jert
fă, pentru cei mai nobil ideal: 
pentru pace f

O oglinda 
a năzuințelor 

de pace
La Casa de cultură a studenți

lor din Capitulă, in cadrul Săp- 
tămimi Mondiale a Tineretului, 
s-a deschis o expoziție care con
cretizează grafic năzuința fier
binte a milioanelor de oameni 
din toate punctele cardinale ale 
globului spre idealul sfint al 
păcii. Pentru a percepe semnifi
cația afișelor expuse nu e nevoie 
să le cunoști limba Pentru că 
simbolul exprimat de afiș — 
pornind fie de la porumbelul lui 
Picasso sau oprindu se la micu
țul copilaș la sinul mamei sale 
— vădește dorința cea mai no
bilă a tineretului, a popoarelor. 
pacea.

„Destul am plîns morții, la 
luptă pentru dezarmare** — sună 
chemarea poporului bulgar. Ală
turi. în limba lui Moliire 
,.Francezi / Sd spunem „nu** re
nașterii militarismului german I**, 
„Nu. acordurilor de la Bonn și 
Pa'is**. Iar compatrioții lui 
Goethe și Schiller spun: ^Ger
mani, Germania trebuie să de 
vină o țară a păru'*, ,eSă nu se 
mui repete Hirușima, să fie in
terzisă bomba atomică și cu hi
drogen** — ce^e poporul japonez.

Sint chemările afișelor din 
âtevo țări ale lumii. Ele nu sint 
simple înșiruiri d» cuvinte. Ele 
exprimă năzuința pentru pace a 
generației tinere. Prin ele, tine

retul, omenirea în
treagă Iși expri
mă hotărîrea de a 
trăi dorința de a 
se bucura de viață.

E. P-

Un aspect din expoziție

U.C.T. din Ungaria reunește pe tinerii 
care sînt gata de orice jertfe 

pentru cauza partidului
BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 

După cum s-a mai anunțat, la 21 
martie a avut loc la Budapesta 
adunarea festivă consacrată 
constituirii Uniunii comuniste a ti- 
neretului din Ungaria (U.C T.U.).

La Teatrul „Erkel" pavoazat 
sărbătorește s-au întrunit membri 
ai U.C.T.U., Uniunii Tineretului 
muncitor revoluționar și ai altor 
organizații de tineret, reprezen
tanți ai C.C. ai Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, ai sin
dicatelor libere ungare și organi
zațiilor obștești.

Adunarea festivă a fost des
chisă de colonelul Bela Toth, ve
teran al mișcării muncitorești un
gare. El a salutat cordial asisten
ța cu prilejul constituirii Uniunii 
Comuniste a Tineretului, eveni
ment remarcabil in viața tinere
tului ungar.

La adunare raportul a fost 
prezentat de Zoltan Koinoczin, 
președintele Comitetului organi
zatoric de pregătire. Astăzi, a 
spus el, anunțăm că Uniunea Co
munistă a Tineretului Ungar a 
trecut la constituirea organiza

țiilor sale. Uniunea noastră este 
urmașa și continuatoarea directă 
a Uniunii Comuniste a Tinere
tului Muncitor creată in 1919 dar 
care a fost nevoită să intre in 
ilegalitate în perioada dintre cele 
două războaie mondiale și in 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Tinerii comuniști Iși 
sorb forțele din lupta eroică pe 
care au dus-o predecesorii noștri 
împotriva leroarei contrarevoluțio
nare a fascismului horthyst, îm
potriva hitlerismului, pentru crea
rea unei Ungarii libere, indepen
dente, democrate și' socialiste.

In Uniunea noastră intră re
prezentanți ai tineretului ungar 
care in orice timp, inclusiv in pe
rioade grele, își asumă îndepli
nirea obligațiilor trasate de par
tid. Uniunea Comunistă a Tine
retului reunește pe tinerii care 
nu dau înapoi în fața greutăți
lor, care sînt gata de orice jertfe 
pentru cauza partidului.

In activitatea Uniunii noastre 
locul central îl ocupă educarea 
marxist-leninistă a tineretului un
gar. Noi știm prea bine că în

ȘTIRI SPORTIVE
■k Stadionul Republicii va găz

dui astăzi după-amiază finala 
competiției de fotbal „Cupa Festi
valului** in care se întîlnesc echi
pele C.C.A și Dinamo București. 
Jocul este așteptat cu mare in
teres de amatorii de sport, de
oarece intîlnirf'.e dintre cele două 
formații desfășurate pină acum, 
au dat loc la spectacole sportive 
pasionante, de un bun nivel teh- 
r C* Meciul pentru titlul mondial 
la șah dintre marii maeștri so
vietici Botvinik și Smislov a con- 
iinuat cu disputarea celei de-a 
7-a partide S-a jucat o variantă 
complicată din apărarea Nimzo- 
vici care solicita multă atenție 
din partea celor doi jucători.

Botvinik, cu albele, a început 
manevre in centru dar în curind 
s-a văzut că poziția sa are 
puncte slabe. îndeosebi pionul 
liber care era amenințat de fi
gurile negre. La mutarea *17 
campionul lumii a efectuat ro
cada. sacrificed pionul central 
pentru a obține avantaj pe flan
cul damei. Smislov a apreciat 
foarte bine poziția și partida a 
intrat Intr-un final în care albul 
avea doi pioni contra unuia pe 
flancul damei, dar negrul dispu
nea de suficiente resurse pentru 
a se apăra. După schimbul da
melor s-a jucat foarte prudent și 
la mutarea 23 partida s-a dat 
remiză. Scorul este egal 372.—3*/».

timpurile noastre învățătura des
pre adevăratul patriotism coincide 
cu ideile marxism-leninismului. 
Știm de asemenea că o parte a 
tineretului ungar suferă de boala 
naționalismului. Vrem ca proce- 
dind cu multă răbdare să-i vin
decăm pe acești suferinzi și tot
odată să ne desolidarizăm cu foită 
hotărîrea de toate tendințele na
ționaliste care slujesc dușmanilor 
noștri.

Uniunea comunistă a tineretului 
din Ungaria, a continuat rapor
torul, se solidarizează cu tinere
tul din toate țările care luptă 
pentru pace, democrație și socia
lism. Pe baza acestei solidarități 
vrem să participăm la activita
tea Federației Mondiale a Tine
retului Democrat. Uniunea noas
tră vrea să colaboreze cu tineretul 
din țările socialiste și in 
primul rind cu tineretul Uniu
nii Sovietice. In această clipă 
solemnă trimitem de la această 
tribună un călduros salut tovă
rășesc tineretului din Uniunea 
Sovietică, gloriosului Comsomol 
leninist.

Uniunea noastră dorește să 
stabilească o strinsă colaborare 
prietenească cu celelalte organi
zații democrate de masă ale ti
neretului. Baza principială a a- 
cestci colaborări este credința față 
de popor, credința față de socia
lism, slujirea plină de abnegație 
a tineretului ungar,

In numele C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, par
ticipantei la adunarea festivă au 
fost salutați de Jeno Fok, secre
tar al C.C. al U.C.T.U.

Participanții la adunare au în- 
tîmpinat cu ovații călduroase te
legramele de salut din partea 
U.T.C.L. din U.R.S.S., a organi
zațiilor de tineret din alte țări, 
precum și din partea F.M.T.D.

★
La încheierea adunării a avut 

loc un concert dat de ansamblul 
de cîntece șl dansuri al armatei 
sovietice „A. V. Aleksandrov".

Vizita la Moscova a delegației 
guvernamentale și de partid

Tann<3 Vâ dân • Tratativele sovieto-ungare 
(Jallvo IvlJdl . vor face ca prietenia, dintre 
țările și popoarele noistre să fie și mai strinsă 
MOSCOVA 22 (Agerpres). TASS 
transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat la 21 martie lanos Boi- 
doczki. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Ungare 
in U R S S.. a oferit o recep.ie 
cu prilejul vizitei la Moscova a 
delegației guvernamentale și de 
partid a R.P. Ungare. La recep
ție au rostit cuvintări Janos Ra
dar. conducătorul delegației un
gare, și N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U R.S S.

In cuvintarea sa Janos Radar 
a spus printre altele:

In numele delegației guverna
mentale și de partid a Ungariei 
permiteți-ml să vă salut căldu
ros pe dv. prietenii și aliații noș
tri sinceri, conducători ai statu
lui sovietic și ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Pentru poporul ungar au o im
portantă deosebită tratativele 
care se duc in.re delegațiile 
noastre de partid și guvernamen
tale. In afară de rezolvarea pro
blemelor care figurează pe ordi
nea de zi, scopul acestor trata
tive este întărirea și adincirea 
continuă a legăturilor de priete
nie și alianța dintre Republica 
Populara Ungară și Uniunea So
vietică. După părerea noastră, a. 
dincirea legăturilor prietenești 
dintre Ungaria și Uniunea So
vietică este nu numai in intere
sul statelor noastre Întărirea 
continuă a prieteniei dintre po
poarele noastre va fi aprobată 
de toți oamenii care văd in mod 
limpede că odată cu întărirea 
unității și legăturilor de priete
nie dintre țările socialismului se 
întărește și cauza păcii a popoa
relor din intreaga lume.

După cum ne arată experiența, 
guvernul sovietic dezvoltă lega
turile sale dintre țări potrivit 
principiilor legăturilor dintre 
țări, elaborate de V. L Lenin și 
consideră poporul ungar ca par
tener egal in drepturi

Statele Unite sint o mare pu
tere capitabstă, iar Republica 
Populară Ungară care constru
iește socialismul este o țară cu 
populație mică. Pe această baza 
cercurile guvernamentale ale Sta
telor Unite au ajuns la concluzia 
greșită că pe ele nu le interesea
ză dacă poporul unei țâri atit 
de mici are față de ele senti
mente de stimă și respect sau 
sentimente contrare. Prin aceas
tă comportare Insă cercurile gu
vernamentale ale Statelor Unite 
iși fac mult rău. In momentele 
cind judecă lucid, ele înțeleg prea 
bine aceasta. Ele știu bine că nu 
numai țările de democrație popu
lară. ci și toate țările care res
pectă independența națională, 
privesc cu încredere crescindă 
spre Uniunea Sovietică și China, 
mari puteri care in relațiile din
tre state aplică principiile leni
niste.

Noi, ungurii am simțit nu de 
mult rezultatele activității sub
versive a cercurilor guverna, 
mentale ale Statelor Unite care 
căutau să nimicească orinduirea 
noastră socialistă tn curs de 
construire și independența noas
tră naționala. Deși printre cau
zele rebeliunii contrarevoluțio
nare din octombrie anul trecut 
din Ungaria și-au avut rolul lor 
diferitele greșeli comise tn pro
cesul construirii socialismului și 
trădarea grupului de renegați 
Intre N'agy-Losonczy și dorințe
le revanșarde ale foștilor exploa
tatori unguri, care urau poporul, 
erau Însetați de răzbunare și care 
sprijiniseră încă nu de mult pe 
Hitler, cu toate acestea, poporul 
nostru nu va uita multă vreme 
că instigatorii, ajutoarele și 
părătorii acestei rebeliuni 
trarevoluționare trebuie 
în rîndul acelor cercuri 
liste care au atacat tot 
zile pașnicul Egipt In 
acestor cercuri se află 
liștii americani și de aceea să 
nu se mire nimeni cind poporul

a- 
con- 

căutați 
imperia- 
în acele 
fruntea 

imperia-

ungar, care iubește pacea și in
dependenta sa, a tras pe baza 
acestei experiențe concluzia că 
singura garanție a păcii și inde
pendenței sale o constituie legă
tura indestructibilă in spiritul in
ternaționalismului 
statele socialiste și 
tenționează de loc 
această legătură.

Poporul ungar va sluji cel mai 
bine cauza apărării intereselor 
sale intărind și pe viitor priete
nia statornicită in decursul is
toriei cu Uniunea Sovietică, care 
se află in fruntea lagărului țări
lor socialiste. Sintem mindri că 
după Uniunea Sovietică, in pa
tria noastră a fost format pentru 
firima oară un stat al muncitori- 
or și țăranilor. Acest fapt, pre

cum și sprijinul prietenesc acor
dat de marele Lenin tinerei re
publici sovietice ungare, au pus 
temelia prieteniei istorice dintre 
poporul ungar și cel sovietic.

Tovarășe președinte, dragi to
varăși, dragi prieteni I

Astăzi, la 21 martie, poporul 
ungar sărbătorește cea de a 38 a 
aniversare a glorioasei zile din 
istoria noastră, ziua proclamării 
Republicii Sovietice Ungare tn 
anul 1919. Pentru noi constituie 
o mare bucurie și considerăm 
demn de această aniversare fap
tul că astăzi, la recepția noastră 
sărbătorească. în cadrul tratati
velor dintre guvernul ungar și 
cel sovietic, am avut posibilita
tea să invităm ca oaspeții noștri 
la această reuniune pe conducă
torii vieții de stat și obștești so
vietice și pe toți oaspeții noștri 
dragi. Prietenia istorică dintre 
popoarele ungar și sovietic este 
confirmată și de faptul hotărttor 
din punct de vedere al soartei 
poporului nostru, că tocmai Uniu
nea Sovietică care a repurtat 
victoria asupra hitlerismului și a 
aliatului său — fascismul un
gar. a eliberat poporul nostru de 
sub robie. Ca urmare a luptei de 
eliberare și a victoriei 
Sovietice. Ungaria a 
pentru prima oară fn ultimele 
patru secole o țară independentă, 
și poporul nostru a putut să pă
șească pe ca’ea progresului so
cial și al construirii socialismu
lui. Poporul nostru a putut de
veni cu adevărat independent și 
să se simtă tn deplină secarita 
te numai atunci cind a devenit 
membru al marii familii a popoa
relor lagărului socialist. In cei 
12 ani ai libertății noastre s-a 
manifestat de nenumărate ori și 
in nenumărate forme prietenia 
Uniunii Sovietice față de noi și 
hotărirea ei de a ne ajuta. Prie
tenia ungaro sovietkă s-a întărit 
și s-a adincit și In ultimele luni, 
cind la rugămintea guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc, Uniunea Sovietică a acor
dat din nou ajutor Republicii 
Populare Ungare care ae afla In 
primejdie și a salvat astiel po
porul ungar de catastrofă. In 
acele zile grele, tn lupta pentru 
apărarea revoluției socialiste un
gare pe pămintui ungar au lup
tat împreună adevăratii patrioti 
unguri care s-au ridicat cu arma 
fn mină pentru apărarea dictatu
rii proletariatului ungar și ostașii 
sovietici care călăuziți de înaltul 
principiu al internaționalismului 
proletar s-au grăbit să vină tn 
ajutorul poporului nostru, 
gele vărsat In comun in ____
lupte a cimentat pritenia dintre 
popoarele ungar și sovietic

Iată care sint motivele pentru 
care fiecare membru al delega
ției noastre guvernamentale și 
de partid a sosit cu bucurie și 
încredere la Moscova, capitala 
Uniunii Sovietice, puternicul con
ducător al lagărului socialist, 
pentru a discuta problemele care 
ne preocupă, iată de ce sintem 
atît de ferm convinși că tratati
vele noastre vor fi 
de succes și vor face ca 
nia dintre țările noastre 
poarele noastre să fit 
strinsă.

Permiteți-mi să ridic 
pentru prietenia sovieto.ungară, 
pentru prietenia popoarelor și 
pentru pacea tn întreaga lume. 
(Aplauze).

proletar cu 
că el nu in
să slăbească

Uniunii 
devenit

KIEV. La Kiev s-a sărbătorit 
120-a aniversare a nașterii e- 

scriitor romin Ion
a 
mineritului 
Creangă. Cu acest prilej la Casa 
oamenilor de litere din R. S. S. 
Ucraineană a avut loc o reuniu
ne organizată de Uniunea Scrii
torilor Sovietici din Ucraina și 
de Asociația ucraineană pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

NEW YORK. — Convorbirile bi
laterale ang'.o-americane din in
sula Bermude sînt în curs de 
desfășurare. După îndeplinirea 
primelor formalități de protocol, 
— dineul oficial oferit miercuri 
seara de președintele Eisenhower 
delegației britanice — la 21 mar-

BERLIN 22 (Agerpres). - Sub 
titlul „Pentru pace, democrație și 
progres social !** ziarul „Neues 
Deutschland** a publicat progra
mul Partidului Comunist din Ger
mania in legătură cu alegerile 
pentru Bundestagul vest german, 
care vor avea loc in 
brie a. c.

P. C. din Germania 
nunți pentru stabilirea 
ții de prietenie Intre R.

septem-

Ungare
N\ Rllldanin * Nimic nu poats zdruncina 

. îi. DUlgdlllU. sentimentele de prietenie 
sinceră ale popoarelor U.R.S.S. față de 

poporul
In cuvfntarea sa tovarășul 

N. A. Bulganin a spus printre al
tele:

Permiteți-mi ca tn numele Pre
zidiului Sovietului Suprem, in 
numele guvernului și al Comite, 
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice să vă 
mulțumesc sincer pentru primirea 
pe care ne-ați făcut-o astăzi aici 
și pentru bunele dv. cuvinte cor
diale la adresa Uniunii Sovietice, 
la adresa guvernului nostru, a 
partidului nostru și a poporului 
sovietic. La rindul nostru vă sa
lutăm pe dv. ca scumpi prieteni 
ai noștri și ca soli ai Ungariei so
cialiste prietene.

Situația internațională din ul
timele luni a arătat cu o deose
bită vigoare cit de importantă 
este prietenia de nezdruncinat și 
unitatea frățească a popoarelor 
țărilor socialiste. De această uni
tate s-au sfărlmat ca de o stincă 
de neclintit uneltirile reacțiunii 
internaționale care a încercat să 
zmulgă Republica Populară Un
gară din familia frățească a țări
lor socialiste.

Poporul sovietic salută din toa
tă inima victoria oamenilor mun
cii unguri asupra forțelor negre 
ale contrarevoluției.

Cea mai fierbinte dorință a 
noastră a fost și va fi totdeauna 
intărirea relațiilor de prietenie cu 
toate țările și popoarele și — in 
firimul rind — cu statele soda- 
iste.

In ce privește 
prietenie sinceră

sentimentele de 
ale popoarelor

★
(Agerpres). —MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

In după-amiaza zilei de 21 mar. 
tie membrii delegației guverna
mentale și de partid a Republicii 
Populare Ungare, tn frunte cu 
Jănos Kădar, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc și președinte al Comite
tului Central ol Partidului Mun
citoresc Socialist L’ngur, au vi-

ungar
Uniunii Sovietice față de poporul 
ungar declarăm că nimic nu poa
te zdruncina aceste sentimente. 
Prietenia dintre popoarele noas
tre este verificată de timp și s-a 
oțelit și mai mult fn cursul ul
timelor evenimente.

Toți oamenii sovietici urmăresc 
și astăzi cu un sentiment de soli
daritate frățească munca încor
dată a poporului ungar care și a 
apărat cuceririle socialiste. Oa
menii muncii din Ungaria pot fi 
încredințați că Uniunea Sovietică 
va acorda și pe viitor poporului 
ungar ajutor și sprijin.

Permiteți să.mi exprim convin
gerea că poporul frate ungar, sub 
conducerea Partidului muncito
resc socialist și a guvernului, in 
strinsă unitate cu țările socialis
te va obține noi succese și mai 
mari in construirea socialismului.

Toastez pentru prietenia veșni- 
că, de nezdruncinat a popoarelor 
sovietic și ungar!

Pentru tovarășul Rădăr, preșe
dintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc și președin. 
tele Comitetului Central al Parti
dului muncitoresc socialist un
gar 1

Pentru tovarășul Dobi, preșe
dintele Prezidiului Republicii 
Populare Ungarei

In sănătatea tuturor membrilor 
delegației guvernamentale un
gare I

Pentru prietenia veșnică șl de 
nezdruncinat a popoarelor sovie
tice și poporului ungari (aplauze).
*

zitai uzina de avioane dn Mos
cova. Oaspeții au luat cunoștință 
de felul tn care se asamblează 
avioanele de pasageri „IL-14“. 
cum se desKișoară lucrările pen
tru crearea noului avion de pa
sageri ^IL-18". Muncitorii uzinei 
au făcut o primire cordială oas
peților ungurL

se pro- 
de rela- 
F. Ger

mană și țările lagărului socialist, 
pentru crearea unui sistem gene
ral european de securitate colec
tivă cu participarea la acesta ca 
tpembri egali in drepturi a celor 
două state germane, iar după re- 
unificare — a întregii Germanii, 
pentru prietenie cu popoarele iu
bitoare de libertate din Asia și 
Africa, pentru crearea unei orga
nizații pe inlreaga Europă in ve
derea folosirii energiei atomice In 
scopuri pașnice.

Germania unită, se subliniază 
in program, trebuie să fie o mare 
putere a lumii, un stat a cărui 
politică să fie stabilită de popor, 
un stat al progresului social, in 
care rolul hntăritor să revină cla
sei muncitoare și țărănimii.

Pe calea spre înlăturarea trep
tată a scindării Germaniei, se 
spune in programul P.C. din Ger
mania, s-ar putea crea un con
siliu pe întreaga Germanie, alcă
tuit din reprezentant! ai celor 
două state germane. în perioada 
de trecere, cind in cadrul Confe
derației vor mai continua să existe 
guvernele și parlamentele celor 
două state germane. Consiliul pe 
întreaga Germani» ar putea să în
deplinească anumite sarcini pe În
treaga Germanie ca. de pildă, 
crearea unei valute unice, organi
zarea unui sistem unic de trans
port și comunicații, coordonarea 
activității In domeniul industriei 
naționalizate, stabilirea unei po
litici externe germane unice.

Consiliul pe întreaga Germanie 
ar trebui să pregătească alegeri 
libere pe întreaga Germanie.

—o— 
Greve 

Ia Dunkerque
DUNKERQUE. In ultimele 

săptămîni muncitorii de la uzina 
șantierelor navale din Dunkerque 
au încetat lucrul tn mai multe 
rînduri pentru a obține satisfa
cerea revendicărilor lor Joi mun
citorii au încetat lucrul șt au 
organizat un miting In cadrul 
căruia au luat cuvtntul delegații 
sindicali. Mitingul a fost atacai 
de două ori de poliție. S-au pro
dus încăierări Intre greviști și 
poliție care a folosit gaze lacri
mogene. In urma presiunii mun
citorilor, atacanțil au fost ne- 
voiți să se retragă.

Convorbirile între 
reprezentanții

U.C.I. și delegația 
P. C. Francez

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 22 martie 
au fast reluate la Belgrad con- 
oorbirile intre reprezentanții U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via și delegația Partidului Comu
nist Francez. In cadrul unor dis
cuții preliminare, reprezentanții 

[ U.CJ. au ini or mal pe membru 
. delegației franceze asupra con- 
struirii socialismului in lugosla- 

, via, iar oaspeții francezi au 
vorbit despre situația politică a 
Partidului Comunist Francez.

In cadrul întrevederii din ziua 
de 23 martie va fi discutată pro
blema relațiilor dintre P.C. Fran
cez și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Sîn- 
a ceste

încununate 
priete

ni po- 
și mai

paharul

Candidatnl comunist 
a obținut un răsunător 
succes la alegerile din 

Bombay
BOMBAY 22 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press anunți 
ci partidul comunist a obținut 
un răsunător succes la alegerile 
din Bombay. Candidatul comu
nist S. A. Dange a obținut 
323 526 voturi, o cifră record, 
după cum subliniază agenția. El 
a Infrint pe Ambeker care se bu
cura de sprijinul partidului Con
gresul national indian. Ambeker 
a obținut doar 187,241 voturi.

IVAÎNVCIPIAM'
tie au Început discuțiile propriu 
zise.

Vineri miniștrii de Externe au 
discutat probleme privind măsuri 
pentru consolidarea N.A.T.O., 
problema germană și altele.

BONN. — Potrivit agenției A- 
sociated Press, la 25 martie can
celarul Adenauer va pleca în ita
lia, unde va face o vizită de trei 
zile în cursul căreia va semna 
tratatele ..pieței comune** și co. 
munitătii Euratom. In seara zilei 
de 27 martie Adenauer va pleca 
în iran La 2 aprilie, tn drum spre 
R. F. Germană, Adenauer se va 
opri la Istanbul unde va avea o

întrevedere cu conducătorii Tur. 
ciei.

TRIPOLI — Potrivit relatări
lor agențiilor de presă, la 21 mar. 
tie a fost dat publicității la Tri
poli — capitala Libiei — un co. 
municat din care reiese că gu. 
vemul libian, cedind presiunilor 
americane, a acceptat „doctrina 
Eisenhower".

PARIS. Agenția France Presse 
anunță că Turcia a acceptat In 
principiu medierea N.A.T.0 tn 
problema Ciprului iar guvernul 
de la Ankara a trimis instruc
țiuni in acest sens reprezentan
ților săi la N A.T.O.

Se-pa aolsori tel. ZS6St. tIPARUL REDACȚIA Șl ADM1NIS1RAȚIA București Plaja „S:toteU". Tel. 7.60 10. Combinatul Pullgrellc „Casa SdnteH t. V. Slallo*.

Ewenimantele din Orientul Mijlociu
* întrevedere Nasser-Hammarskjoeld * Convorbire 

Nasser-Wukmanovici * Provocările Israelului
r

împotriva Siriei și Iordaniei
CAlțJO 22 (Agerpres). — Pre- 

si relatează ci In cursul întreve
derii pe care președintele Egiptu
lui. Nasser, a avut-o la 21 mar
tie cu secretarul general al 
O.N.U„ Hammarskjoeld și care a 
durat 5 ore au fost discutate pro
bleme privind situația și sarcinile 
forțelor armate ordinare ale 
O.N.U. In legătură cu retragerea 
totală a trupelor Israeliene de pe 
teritoriul egiptean și reluarea na
vigației pe Canalul de Suez. La 
tratative au asistat Mahmud Fav- 
zi. ministrul Afacerilor Externe al 
Egiptului, Aii Sabri, șeiul cance
lariei politice a președintelui, și 
Ralph Bunch, secretar general 
adjunct al O.N.U.

După cum relatează ziarul „Al- 
Ahram** in cursul tratativelor a 
fost atinsă de asemenea proble
ma recentului memorandum al 
guvernului egiptean cu privire la 
reluarea navigației pe Canalul de 
Suez și propunerea puterilor oc
cidentale in legătură cu ordinea 
plății taxelor pentru trecerea va
selor pe Canal.

★
CAIRO 22 (Agerpres). — Ta- 

niug transmite; La 21 martie

Svetozat Vukmanovici. vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fede
rative a R.P.F Iugoslavia, a 
făcut o vizită președintelui 
Nasser cu care s-a întreținut o 
oră și iumătate. După convor
bire S. Vuhmanovici a declarat 
c.d In. cursul vizitei sale în Egipt 
el vu mai avea o serie de inttl- 
niri cu președintele Nasser cu 
care priieț vor fi discutate pro
bleme politice și economice.

DAMASC 22 (Agerpres). —Un 
reprezentant al Comandamentu
lui sirian a declarat ziariștilor că 
tn zilele de 19 și 20 martie uni
tăți de frontieră israeliene au 
deschis de citeva ori focul tn di
recția Siriei.

După cum se anunță din Am
man. un reprezentant al Coman
damentului iordanian a declarat 
că la 19 martie o patrulă milita
ră israeliană a trecut linia de de
marcație și a înaintat 18 km pe 
teritoriul iordanian. Primită cu 
focul unităților iordaniene. patru
la israeliană s a retras pe terito
riul ei după ce a pierdut palru 
oameni. Iordania a adresat o 
pllngere Comisiei mixte iordano- 
israejiene de armistițiu.

Relațiile polono-hirmane 
devin tot mai strînse

RANGOON. 22 (Agerpres). — securitate colectivă, tn conformi- 
. ..........................  tate cu principiile Cartei ONU.

In încheiere părțile constată cu 
satisfacție că relațiile dintre Po
lonia și Birmania au devenit in 
ultimii ani mai strinse și trai
nice. In vederea îmbunătățirii con
tinue a relațiilor reciproce, se a- 
rată In declarație, a fost discu
tată problema dezvoltării relațiilor 
economice, tehnice și culturale. 
S-a acordat o atenție deosebită 
lărgirii continue a colaborării eco
nomice.

La 21 martie Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone. și U Nu. primul ministru 
a! Birmaniei. au semnat declara
ția comună polono birmană.

în declarație se arată că tn 
timpul vizitei In Birmania delega
ția guvernamentală a Republicii 
Populare Polone a avut un schimb 
prietenesc de păreri cu primul mi
nistru U Nu și cu ceilalți con
ducători ai Birmaniei în proble
mele de interes comun pentru cele 
două țări și în alte probleme de 
importanță internațională.

..încredințați că pacea in lumea 
întreagă poate fi menținută și 
consolidată pe baza respectării 
celor cinci principii ale coexisten
ței pașnice, se spune în declara
ție, cele două părți au confirmat 
că relațiile dintre ele se vor în
temeia și pe viitor pe aceste cinci 
principii ale coexistentei pașnice*.

Cele două guverne sînt profund 
convinse că susmenționatele prin
cipii trebuie aplicate în relațiile 
dintre toate țările.

Părțile și-au exprimat speranța 
că politica pacteloiv militare va fi 
înlocuită printr-un aistem de

★
RANGOON 22 (Agerpres). — 

Josef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, care se află 
la Rangoon într-o vizită oficială, 
a declarat la 21 martie pe aero
portul din Rangoon. înainte dp a 
pleca spre Cambodgia că U Vin 
Maug, președintele Uniunii Bir- 
mane și U Nu primul ministru al 
Birmaniei au acceptat invitația de 
a vizita Polonia. Data vizitei lor 
nu a fost încă fixată.

La 21 martie s-a anunțat de ase
menea că J. Cyrankiewicz 
ruit guvernului hirman un 
tor de cercetări științifice 
meniul medicinei.

a dă- 
lahora- 
in do-
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