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Deschiderea sesiunii
Marii Adunări Naționale

Vineri. 27 decembrie, s-au des. 
Chis lucrările celei de-a doua se
siuni a Marii Adunări Naționale 
e R.P. Romîne.

Pe banca guvern?mentală 
it loc tovarășii 

«jheorghiu.Dej, Chivu 
Gheorghe Apostol, Emil 
năraș. Petre Borilă, 
]ae Ceaușescu, Alexandru Mo- 
fhioroș, Dumitru Coliu, generai

GOSPODARII

___ au
Gheorghe 

Stoica, 
Bod- 
Nico-

ȚARII
Urcam în dimineața aceasta 

blîndă de iarnă pe aleea către 
Marea Adunare Națională. Un 
drum pe care l-am parcurs nu 
odată da? care mereu mă invită 
la comparații. ia reflecții des
pre anii ce aparțin trecutului 
și vremea ai cărei martori sin. 
tem tStnt lucruri 
gr at definitiv în 
— cu riscul ăe ii 
trebuie reafirmat 
ții le a ceea ce 
lăzi obișnuit nu

ce s-au inte- 
cotldian. Dar 
mă repeta — 
ca semnifica- 
înseamnă as. 

___ avem dreptul 
'ă le ignorăm Lingă mine, un 
.rup vesel de țărani cu că. 

ciuli țuguiate șl ctsme proaspăt 
lustruite urcă dealul. Pe scurta 
îmblănită a unuia observ insig
na de deputat. Mai tirziu i.am 
intilnil pe toți pe băncile parla
mentare. Veți spune : un fapt 
obișnuit. De acord. Amănuntul 
pe care Lain înregistrat aparți. 
ne faptelor comune. Dar acum 
două-trei decenii călca picior de 
muncitor sau de țăran sub cu
pola de pe dealul Mitropoliei ? 
Gindiridu-te ia aceasta, cotidia
nul se transformă în sursă ine. 
puizabilă de puternice emoții 
și bucurii.

Răsfoiam deunăzi niște ziare 
prăfuite, din vremuri apuse. Se 
consumase actul alegerilor și 
condeierii se îndeletniceau cu 
statistici. Nu-i lipsit de interes 
să spicuim cîteva cifre : în par. 
lamentai din 1928 se aflau 198 
moșieri și industriași, posesori 
de titluri avocățești, 53 moșieri 
și 10 mari industriași și direc. 
tort de bănci fără vreun camu
flaj intelectual, etc. Muncitori? 
'liciunul. Țărani ? Niciunul.

încolțit de gînduri aproape 
nici nu observ că sala s-a um
plut. Peisaj multicolor. Privesc 
sala din tribuna presei și 
uâd fara întreagă. Este pre
zentă aci, prin aleșii săi. II ob. 
serv pe Nicolae Vasu intrînd 
jovial cu o servietă sub braț. 
$iejan Lungu se îndreaptă spre 
un grup de cunoscuți. Demos, 
lene Botez răsfoiește „Gazetu 
literară". Din fundul sălii pă
șește încet acad. Parhon. Revăd 
oameni despre care am scris — 
muncitori harnici, țărani mun- 
citori prețuîți în toată țara, so
mități ale culturii.

...A început sesiunea Marii 
Adunări Naționale. Nu intențio
nez să fac un film al desfășu. 
rării zilei Am asistat la 'înde
plinirea formelor procedurale, 
l-am auzit pe ministrul finan. 
țelor prezentînd raportul la 
proiectai 
ascultat 
tribună 
i unzime 
raze de

Aaritate __ o____ __ .
ittnțul de răspundere față de 
soarta (ării, sentimentul de stă 
pini ai propriilor destine. S.au 
rostit ginduri chibzuite, idei 
gospodărești îndrăznețe, dat 
realizabile. O calificare unani. 
mă pentru prevederile bugetu
lui : un buget al construcției 
pașnice.

...E seara tirziu. De ici, de 
pe dealul pe care coborîtn, arte, 
rele orașului ni se înfățișează 
cu mii de lumini. In jur, aud 
fraze despre buget, cifre și 
date rostite cu competență de 
economist și suflet de gospo. 
dar. Întorc capul: erau țar anii 
pe care îi întîlnisem dimineața.

Mi-aduc aminte de anul 1928 
șl fac o comparație pe care 
nu-i 
tru 
cui.

de buget și apoi i.am 
pe deputății urcați la 

Dezbateri vii, in pro. 
ale problemelor, fără 
prisos. Se reflecta cu 
dragostea de patrie.

nevoie s-o reconstitui, pen- 
că este la indemîna ori-

EUGENIU OBREA

In Elifura de stat

? Adunări festive 
cu prilejul lui 
30 Decembrie

«

A

colonel Leontin Sălăjan, • Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Birlădeanu 
și Gherasim Popa.

Pe banca Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale au luat loc to
varășii dr. Petru Groza, Anton 
Moisescu, Avram Bunaciu și 
membrii Prezidiului Morii Adu
nări Naționale.

La intrarea în sala de ședințe, 
conducătorii partidului și statului 
nostru au fost întîmpinați cu pu
ternice aplauze.

In loja rezervată corpului di
plomatic au luat loc șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București. în loji se găseau nu
meroși invitați : conducători ai in
stituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură, fruntași în mun
că din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, ziariști romîni și 
străini.

Tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale, a deschis lucrările se
siunii.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a adus un cuvînt omagial 
memoriei deputatului Grigore 
Preoteasa, fiu credincios al cla
sei muncitoare, membru supleant 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R și deputatului Va- 
sile Anghel. tractorist, șef de bri
gadă la G.A.S. Mînăstirea. raio
nul Oltenița, regiunea București, 
care au încetat din viață în inter
valul dintre cele două sesiuni.

Întreaga asistență a păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
celor doi deputat» decedați.

Marea Adunere Națională a a- 
doptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Bugetul de Stat pe anul 1958.
2. Răspunsul Marii’ Adunări 

Naționale cu privire la chemarea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 
6 noiembrie 1957 și la Manifestul 
Păcii.

3. Răspunsul Marii Adunări Na
ționale cu privire la Declarația co
mună a Prezidiilor reprezentan
țelor populare supreme ale Repu
blicii Populare Polone, Republicii 
Democrate Germane și Republicii 
Cehoslovace. .

4. Legea pentru grațierea u- Mihai Schuster, circumscripția e-

nor pedepse și amnistierea unor 
infracțiuni.

5- Legea pentru ratificarea de
cretelor emise de Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale în interva
lul dintre sesiuni.

6. Alegerea Tribunalului Su
prem al R. P. Romîne.

7. Numirea procurorului gene
ral al R. P. Romîne.

8. Alegerea unui vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a 
ales apoi prin vot secret secreta
rii sesiunii.

La cererea ministrului Justiției. 
Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate urgența la 
proiectul de lege pentru grațierea 
unor pedepse și amnistierea unor 
infracțiuni.

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, ministrul Finanțelor, Au
rel Vijoli, a prezentat apoi Marii 
Adunări Naționale raportul asu
pra proiectului Bugetului de Stat 
al R. P. Romîne pe anul 1958.

Deputatul Emil Popa, președin
tele Comisiei economico-finan- 
ciare, a prezentat apoi raportul 
comisiei la Bugetul de Stat al 
R. P. Romîne pe anul 1958.

Lucrările ședinței de diminea
ță au luat apoi sfîrșit.

In ședința de după amiază au 
început discuțiile asupra proiec
tului Bugetului de Stat al R. P. 
Romîne, pe anul 1958.

La discuții au luat cuvîntul 
deputății Ion Barna, circum
scripția electorală Lupeni, regi
unea Hunedoara, Dumitru Gheor
ghiu, circumscripția electorală 
Codăești, regiunea Iași, Nicolae 
Hudițeanu, circumscripția electo
rală Negru Vodă, regiunea Con
stanța, acad. St. Milcu, circum
scripția electorală Roman, regi
unea Bacău, Bugyi Pal, circum
scripția electorală Sindominic, 
Regiunea Autoncmă Maghiară, 
Maria Petrilă, circumscripția e- 
lectorală Aiad vest, regiunea Ti
mișoara, Ion Cozma, circumscrip
ția electorală Toplița, Regiunea 
Autonomă Maghiară, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, Octa
vian Pop, circumscripția electo
rală Ulmeni, regiunea Baia Mare,

lectorală Dumbrăveni, regiunea 
Stalin și Isac Martin, circum
scripția electorală Timișoara sud, 
regiunea Timișoara.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Comisia juridică a Marii Adu
nări Naționale întrunită vineri a 
examinat proiectul de lege pentru 
grațierea unor pedepse și amnis
tierea unor infracțiuni.

(Agerpres)

■

In numeroase întreprinderi 
din Capitală au avut loc vineri 
adunări festive consacrate săr
bătoririi a 10 ani de la procla- ' 
marea R. P. Romîne.

© Un deceniu de realizări 
la uzinele care poartă numele 
înscris pe stindardul de luptă 
al generațiilor de oameni ai 
muncii din patria noastră : 
„Republica** J' Colectivul aces
tor uzine s-a adunat după-a mia
ză pentru a sărbători a 10-a a- 
niversare a R.P. Romîne.

Cuvintele tovarășului Ion 
Milarcă, președintele Consiliu
lui sindical local, au oglindit 
marile realizări dobîndite de 
poporul nostru în acești 10 ani. 
O parte din acește realizări se 
poate zări la fiecare pas și in 
uzinele „Republica**.

© Peste 5.0G0 de ceferiști au 
participat la adunarea festivă 
de la Complexul C.F.R. „Grivi- 
[a Rosie**.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Borș, secretarul 
comitetului de partid al Com
plexului C.F.R. „Grivița Roșie**.

Despre importanța zilei de 
30 decembrie a vorbit tov. Du
mitru Măcicășeanu. secretar al 
Comitetului raional n ” n 
„Grivița Roșie**.

• Asemenea adunări 
avut loc zilele acestea 
nele „23 August**, 
Roaită**, „Grigore Preoteasa* 
„Radio Popular**, „Semănătoa
rea**, „Solex**, la fabrica de sti
clă „București**, la I.O.R. și în 
multe alte întreprinderi.

(A ger preț)

e

P.M.R.

au mat 
la uzi- 
„Vasile

in apropierea 
t—Dorohoiului, la 
■ fi numai cîțiva ki-
ț lometri. ~
i S dreptul,
I izlaz,

‘roita . 
de vechime 
lui

Avasiloaie, 
borînd pe lîngă rateșul lui Țicu 
și tăind-o 1. 
de recrutare, 
mătate dc ceas.^ Cea mai 
tentație a copilăriei mele 
acest drum. Seara, pe iuiaș, 
oile, prin pîcla înnoptării. . 
veam luminile palide înflorite pe 
deal, la Prefectură, și sufletul mi 
se tulbura de dorinii nedeslușite. 
Luminile acelea mi se păreau 
de fiecare dată intr-alt fel fer
mecătoare și de fiecare dată mi 
se părea că ele ascund ceva 
misterios, plin 
un basm spus 
rohoiul n-avea 
Era prăpădit și plin de 
cu hudiți strimte f 
date, duhnind a varză 
și a sărăcie și-atît de părăduit pe 
la margini că numai Darabani-I 
mai întreceau, dar pentru — 
era orașul cel mai grozav 
lume. Călcam șovăielnic, 
sfială neînțeleasă, pe lespezile 
plesnite ale trotuarului prin ca
re troscotul creștea în voie, ca la 
mine-n sat, și nu mai sfîrșeam să 
mă minunez de birjele jerpelite, 
c-un singur cal, caFe goneau la 
deal spre statuia „Eroului Necu-

De-a 
peste 

pe lingă 
îneg-rită 

a 
Peîrache

co-

la "deal, pe la cercul 
nici nu făceai ju

ni are 
era 
cu 

pri-

de vrajă, ca 
de bunica. Do- 
nimic de basm.

* s colb, 
și desfun- 

murata

mine 
din 

cu-o

noscut“ sau în jos, spre gară ; 
mă uitam la casele deșelate, în
ghesuite una în alta lingă iar
marocul de vite ca niște precu- 
pețe bătrîne ieșite la stradă, și, 
dacă stau bine să mă gîndesc, 
cea mai mare petrecere era să dau 
o raită prin strada Trăetienii, să 
văd „fabricile de frînghii" sau 
să mă strecor în curtea strimtă 
a morii lui Cusin, dinspre cără- 
midărie și să mă sgîiesc la roata 
cea mare care purta fără istov 
făxile de piatră ale marii și olo- 
ierniței. Petrecere fără pereche și 
unică în felul ei, Dorohoiul ne- 
mai avînd altă industrie decit cea 
a „fabricilor de sifon" care era 
mai puțin spectaculoasă și... de 
ce să nu recunosc ? — prezenta 
dezavantajul totalei inaccesibili- 
tăți, din pricina sporului mare de 
admiratori orășeni care nu îngă
duiau nici o concurență țără
nească. Fabricile de sifon erau 
teritoriul exclusiv al băieților din 
mahala. Stăteau lipea împrejurul 
gardului, claie peste grămadă și 
pîndeau ca niște cotoi flămînzi, 
clipa cînd pleznea vreo sticlă de 
limonadă, să sară și să-i scoată 
bombița de sticlă și veriga de 
gumă. Cam la aceasta se rezuma 
toată industria Dorohoiului.

Marile orașe nu stăteau 
Viața se 

înecată 
leșina- 

toamnă 
cenușii,

Sesiune științifică 
consacrată aniversării R. P. R.

în zilele de 23 și 24 decem
brie a avut loc la Institutul de 
cercetări economice al Academiei 
R. F. Romîne o sesiune științifică 
consacrată celei de-a 10-a aniver
sări de la proclamarea R. P. Ro- 
mîne. După cuvîntul de deschidere 
-oștit de directorul Institutului 
tov. M. Constantinescu, au fost 
dezvoltate comunicările : „10 ani 
'ie cercetare economică în R. P. 
Romînă** de Gh. Dobre, secretar 
științific al Institutului, „Dezvolta
rea comerțului exterior al R, P. 
Romîne** de G. Rădulescu, adjunct 
al ministrului Comerțului, „Con
tribuții la problema repartiției te
ritoriale a industriei R. P. Romi
ne**, de prof. M. Hașeganu, rec
torul Institutului de științe econo
mice și planificare „V. I. Lenin’*, 
„Organizarea economică, finanța- 
rea și planificarea construcțiilor pe 
principii industriale** de prof. 
Em. Florescu, vicepreședinte al 
C.S.P., „Probleme actuale ale fi
nanțării mijloacelor circulante — 
cercetări comparative** de l. llo- 
ria-Haber, „Unele aspecte ale dez
voltării industriei textile în Mol
dova în anii regimului de demo
crație populară** de P. Rusu și co
lectivul, „Unele operații cu devi
ze ale Casei regale în perioada 
inilor 1935—1940'* de conf. univ. 
C. Murgescu, director adjunct al 
Institutului, „Cu privire la pro
blema trecerii de la capitalismul 
vremonopolist la capitalismul mo
nopolist în Romînia** de conf. 
univ, N, N. Constantinescu, „Des-

pre opera economică a lui Gh. 
Bariț** de prof. univ. Gr. Mlade- 
natz, „Cooperativizarea agriculturii 
in principalele, regiuni cerealieie 
ale țarii** de N. Beli, „Contribuții 
la sistematizarea indicatorilor ne
cesari în analiza consolidării eco- 
Homico-organizat  orice a gospodă
riilor agricole colective** de Nica 
Sabin și Gr. Vîlceanu.

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

(Agerpres)

TELEGRAMA
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Dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro- 
mîne a primit următoarea tele
gramă din partea președintelui 
Republicii Indonezia, dr. A. Su
karno :

„Vă mulțumesc pentru mesajul 
dv. trimis cu prilejul eșuării re
centului atentat la viața mea. 
Multi nevinovați au căzut victimă 
acestui atentat. Poporul meu gă
sește însă în aceste momente grele 
sprijin în prietenia și simpatia 
manifestate de numeroase țări.

Sîntem încredințați că lupta 
pentru deplina independentă a 
statului și poporului nostru va 
continua cu și mai mult elan".

I

Gh. Gheorghiu-De!
„Sub steagul marxism-leninis- 

mului și al internaționalismului 
proletar".

Expunere făcută la adunarea 
activului de partid din orașul 
și regiunea București în ziua de 
16 decembrie în sala Flo

| reasca.

Broșura a fost tipărită în-
4 tr-un tiraj de masă.

Expoziție a întreprinderii 
„lugoexport" " ~ ‘

Vineri după-amiază s-a deschis 
în Capitală o expoziție de bunuri 
de larg consum, organizată 
întreprinderea „Iugoexport“ 
Belgrad.

Au fost de față tovarășii 
Rădulescu și V. Steriopol 
juneți ai ministrului Comerțului, 
P. Șiefănescu, adjunct al minis
trului Industriei Bunurilor de 
Consum, M. Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Comer
țului, Ministerul Afacerilor Exter-

de 
din

G. 
ad-

din Belgrad
ne. Ministerul Industriei Bunuri
lor de Consum.

Au fost de față Nikola Vujano- 
vici, ambasadorul R.P.F. Iugo
slavia la București și alți mem
bri ai Ambasadei.

Din partea conducerii expozi
ției oaspeții au fost salutați de 
tov. Kacer Caslav. A răspuns tov. 
Martha Abraham, vicepreședinte 
al Camerei de comerț a R. P. 
Romîne.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția.

niîiiG
ucenicilor
Polana „Honterus** de Ungă uzi

nele „Steagul Roșu** din Orașul 
Stalin era cunoscută locuitorilor 
de-aici ca un loc de petrecere pen
tru cei ce dștigati ușor banul din 
sudoarea muncitorilor crunt ex
ploatați.

In anul 1948, în această minu
nată poiană a început construirea 
orașului ucenicilor. Intr-un ritm 
rapid, tn mai puțin de doi ani, 
poiana „Honterus** a devenit de 
nerecunoscut. Pe aceste locuri au 
apărut șiruri de blocuri moderne 
cu cîte două etaje. Aici locuiesc 
acum ucenicii grupului școlar 
„Steagul Roșu*. Din noile con
strucții au fost destinate opt 
blocuri pentru dormitoare, un bloc 
pentru școală cu 25 'Săli de clase 
și laboratoare, două lude pentru 
ateliere spațioase, luminoase, a- 
menajate cu aer condiționat. Can
tina are o capacitate de 700 locuri.

Nu s-a neglijat nici asistența 
medicală a ucenicilor. In acest 
scop a fost construit special un 
bloc sanitar amenajat cu băi, dis
pensar medical și infirmerie, frize
rie, atelier de cizmărie, de croito
rie, spălătorie mecanică etc. Pa
ralel cu aceste construcții au fost 
amenajate terenuri sportive unde 
ucenicii își petrec plăcut timpul 
liber.

Cele 16 blocuri care formează 
orașul ucenicilor de la „Steagul 
Roșu* sînt legate între ele prin 
parcuri verzi și alei înflorite. Fo
toreporterul nostru a surprins pe 
peliculă un grup de ucenici în- 
dreptîndu-se spre școală. E frig ? 
Ei și? De la cămin la școală e 
drum puțin. In planul al doilea al 
fotografiei se zăresc de altfel dor
mitoarele ucenicilor grupului șco
lar „Steagul Roșu*.

Așa trăiesc, muncesc și învață 
astăzi, viitorii muncitori spre de
osebire de viața neagră pe care 
au trăit-o ucenicii pe vremea ve
chii stăpîniri burghezo-moșierești.

C. BANCILA

Trăia — pînă acum zece ani — 
în țara Aceasta, o familie care, din 
tată în fiu, timp de patru gene
rații, n-a știut ce este foamea ori 
frigul și care nu și-a pus nicio
dată problema dacă are sau nu cu 
ce să-și pună pingele la ghete. A- 
vea ! Avea și pîine din plin — și 
ce pîine ! Numai albă și rumenă I 
Avea și dulapuri pline de cizme, 
ghete, pantofi sau papuci — așa 
că, de încălțăminte cîrpită, în fa
milia aceasta nici nu putea fi vor
ba.

Din ce — belșugul acesta ? Din 
muncă ?

E adevărat că în familia aceasta 
se și muncea. Munceau mai cu 
seamă femeile. Una din ele, Elisa- 
beta, care-și zicea, în orele ei de 
producție, Carmen Sylva — picta 
păsărele și scria poezii. Alta, Ma
ria, picta și ea păsărele și flori — 
și făcea proză. O a treia, Ileana 
nu știm bine, dacă picta păsărele, 
dar făcea sculptură. O a patra — 
tot o Elisabetă, nepoata de a doua 
a celei dintîi — picta păsărele și 
flori și mai făcea, din cînd în 
cînd, pe deasupra, tot pe pînză, 
bineînțeles — și cîte o gutuie sau 
o ulcică.

Cu toate acestea, parcă toți a- 
matorii de beletristică și arte fru
moase s-ar fi înțeles între ei să nu 
dea nici o para pe opera lor. 
Carmen Sylva a scris poezii — dar 
nimeni nu s-a bătut pentru ele. 
Se știa că scrie, dar nu se știa și 
ce ! Aceeași tristă soartă a avut 
și proza Măriei și pictura Elisabe- 
tei și sculptura Ilenei. Dincolo de 
cercul familiei, opera acestor fe
mei era tot atît de puțin căutată 
ca și înduioșător de simplistele 
broderii care împodobeau, de o- 
bicei, pereții gospodăriilor bur
gheze unde se găseau fete de mă
ritat.

Deci, nu s-ar fi putut spune că 
bărbații familiei în cauză ar fi 
trăit din munca nevestelor sau 
fiicelor lor. Și totuși, o duceau 
bine cu toții. Fără să facă nimic. 
Ba, cu cît trecea vremea și cu cît 
la bilanțul acestui nimic se adău
gau zero-uri mai multe, cu atît de
veneau și ei mai sclipitori încă. 
Mîncau, beau și sacii de galbeni 
se îngrămădeau la picioarele lor. 
De unde atîta lapte și miere ? Din 
ce ? Din a nu face nimic ?

Exact ! Pentru că era și aceasta

nici ele mai breaz, 
tîra prin ele greoi, 
în colb, monotonă și 
tă, ca niște zile de 
cenușii, înecate în nopți 
lungi șî putrede, fără sfîrșit. Su
ceava își trăgea toată faima de 
pe urma moaștelor Sfîntului Ioan 
făcătorul de minuni. lașul trăia 
prin trecutul și prin vestitele sale 
crîșme de pe Tătărași și Copou. 
Cărturari ieșeni îl plîngeau prin 
cafenelele bucureștene și oamenii 
de afaceri adunați din toate 
părțile țării, îl storceau în birou
rile comerciale din Piața Unirii. 
Pe Valea Bistriței, își cheltuia 
vremea și energia de pomană in
ginerul Leonida, visînd hidrocen
trale și prefaceri imposibile în
tr-o lume în care plugul de fier 
era o noutate tehnică.

Bacăul era renumit prin 
colb. Romanul prin iarmaroacele 
care se țineau o dată pe an și la 
care se adunau geambașii și ho
ții de cai din toată Moldova. De 
Vaduri lumea încă nu auzise. 
Lucăceștii nu se aflau trecuți pe 
nici o hartă. lașul se termina în 
Păcurari și Săvineștii erau o po
iană sălbatecă, necunoscută. La 
școala primară învățam că la 
Borzești se află stejarul în care 
tînărul Ștefați Voievod trăgea cu 
arcul. Era singurul lucru care 
salva Borzeștii de anonimat.

★
Mi-e drag mereu s-o pornesc

la drum, să las să mă cuprindă, 
să mă-nfășoare ca o-mbrățișare 
chinuitor de dulce nostalgia șl 
vraja depărtărilor și să merg, 
să umblu atîta că nici un drum 
să nu rămîna necălcat de picioai 
rele mele. Să-mi răcoresc sufle
tul cu toate izvoarele și să 
mă-mbăt cu toate frumusețile, 
M-am închinat la Agapia în fața 
lui Grigorescu, și-n fața soarelui 
măreț și strălucitor m-am închi
nat de pe cea mai înaltă stîncă. 
a Ceahlăului și l-am privit cuin 
asfințește în dantela de sălcii 
verzi a Prutului ; și-n fata celui
lalt soare mi-am plecat genunchii 
a soarelui nosuU mu.aovenesc 
adormit la Putna: și-n fața ța
rinei bătrîne de la Ipotești și Li- 
verti, de unde și-au luat zborul 
spre nemurire, cei doi 'luceferi ai 
versului și cintecului romînesc; 
am urcat și la Humuleștii lui 
Creangă; 1-am urmat și pe Ho
gaș în Munții Neamțului ; ispi
tit și fermecat de proza sadove- 
neană, am cercetat luncile Șirei 
tuluj și-am ascultat într-o noapte 
de mai chemările privighetorilor 
în grădinile de pe ulița Rădășe- 
nilor; mi-au îneîntat ochii șl 
sufletul desele peregrinări la 
Cheile Bicazului; drumurile prin 
munți de-a lungul Dornci, pe Vai 
lea Bistriței, la Bicaz, Piatra, în 
josul Prutului, de-a lungul Ji- 
jiei și-n partea cealaltă, la pod
goriile Hușului, la Roman și 
Bacău.

Am fost de față la Inaugura* 
rea fabricii de penicilină de 
Iași și-in multe nopți, venind 
mașina dinspre Podul Iloaiei, 
privit uluit și tulburat spuza 
căușă de lumini 
tr-un loc pustiu 
Copou, 
și urmelor _ ____ ,
nalță masive zidurile noului Insti
tut Agronomic. Păcurarii nu 
mai sînt aceiași pe care-i știam 
din anii studenției cînd înotam 
prin glod și beznă, noaptea, pe
trecut de cîinii mahalalei, pînă-n 
hudicioara prăpădită unde-mi 
aveam gazda. Nu mai e aceeași 
nici Nicolina, nici Tătărașii, un 
alt cartier unde-am degerat cî- 
teva ierni. Întregul Iași par
că nu mai e același pe 
care-1 știam, pe care l-am lăsat. 
Șl cît a trecut de-atunci ? 
O nimica toată, cîțiva ani.

Coordonate spirituale noi, un 
ritm nou de viață, o mișcare vie, 
intensa tulbură viata patriarhală 
de altădată. Dacă ești înrobit de 
vechile tipare și ai simțurile fi

deasupra 
de

la 
cu 

am 
Ju- 
în- 
Pe

apărută
altădată.

tranșeelor 
obuze, se-

O FAMILIE
e

ARTIȘTI44
5

e „muncă". Și în 
„munca" aceasta 
de a nu munci, 
bărbații familiei 
erau și ei artiști — ca și soțiile și 
odraslele lor. Mari artiști !

Nu cumva erau spărgători ?
Ei aș ! Spărgători ! Cum să fi 

fost spărgători, cînd ei erau aceia 
care supravegheau redactarea co
durilor penale, și ei erau instanța 
supremă în aplicarea pedepselor 
pentru oricine ucide ori fură. E a- 
devărat că, prin 
viața ușoară pe 
care o duceau, 
puteau fi ușor a- 
semuiți spărgăto
rilor. Dar deose
birea dintre ei 
era mare. Pe ci
tă vreme cei care 
umblau noaptea,
pe întuneric, cu chei false și cu bri
ceag, riscau să fie prinși și închiși 
— și de multe ori, suprimați — 
membrii acestei familii își exerci
tau meseria de paraziți pe 
față, la lumina zilei, fără 
nici cel mai mic risc. Ba, după 
fiecare dovadă că-și exercită bine 
„munca" de a nu munci, erau co
pleșiți cu daruri și onoruri. Și da-

de I. Ludo turile și onoruri
le erau cinstit 
cîștigate, pentru 
că grea era și 

răspunderea lor de a nu munci. Să 
fii dator să nu muncești! Să fii cu 
ochii în patru să nu muncești. 
Să-ți ții mereu încordată atenția de 
a nu contraveni la legea aspră a 
profesiei care-ți interzice să faci 
tot ce aduce a 
grea, arta de a 
ziua de mîine.

fia44.

muncă. Era o artă 
nu avea grijă de

Desigur că s-ar 
găsi mulți să-și 
zică; Artă ! Mai- 
mai că a? face 
prinsoare că pot 
fi și eu aricind 
la fel de mare 
artist ca și ei !
Cine judecă așa 

e nițeluș cam 
orice artă cunos- 
își are exigențele 

satisfăcute de 
aceea,

pripit, pentru că 
cută de omenire 
ei, care nu pot fi 
oricine, la întîmplare. De 
se și cheamă artă. Cît despre ce
rințele care înălțau meseria de pa
razit la rangul de artă, ele puteau 
fi împlinite și mai puțin de către 
omul de rînd. „Munca" de a nu 
munci nu se înrudea nici cu pro-

ra, nici cu poezia, nici cu pictura, 
nici cu sculptura, ci mai curînd 
cu profesia de șlefuitor de dia
mante. Și nu în totul, ci numai în 
parte. Pentru că șlefuitorul de dia
mante muncește mult, foarte mult, 
Dar principiul de bază era același 
Ia familia cu pricina, ca și la șle
fuitorii de diamante : 
fel, 
s-ar 
era și ceea ce făceau 
în „munca" d; ~ 
Aparținînd unui mic, foarte ___
grup de familii, lucrau în castă 
închisă, cu lacăt la ușă, ca nimeni 
să nu poată pătrunde în atelierele 
lor.

Una din familiile acestea s-a 
pripășit și aici și-și profesa mese
ria în^ chip ireproșabil : muncea 
din răsputeri spre a născoci me
reu alte mijloace de a nu face ni
mic. De pildă, să nici nu mai 
strănute ei personal, ci alții să 
strănute pentru ei, alții să tușească 
pentru ei, alții să se scarpine pen
tru ei și așa mai departe. Singu
rele munci pe care erau oarecum

taina. Ălt- 
s-ar bagateliza meseria și 

ieftini diamantele. Asta 
i și artiștii 

de a nu face nimic, 
mic

In curînd pe 
ecrane noul film 
romînesc „Erup
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de ani Geo Bogza scria : „To-Acum douăzeci
cui pe care îl țineam în mină era legat cu un 
lanț subțire de alamă. Neplăcut surprins, am 
scris adresa cu el așa cum era și am părăsit 
plin de tristețe clădirea Poștei-

Mergînd abătut, pe străzile pline de soare, 
gîndul meu se întorcea mereu la Palatul Poș
telor și la pupitrele cu tocuri înlănțuite. Ce spec
tacol ignobil ! Presupunînd că tocurile ar fi fost 
libere și că unii oameni ar fi luat obiceiul să le 
fure, cît ar fi putut pierde Poșta ? Sînt niște 
tocuri simple, un băț subțire și penița, care nu 
pot valora mai mult de 25 de bani. S-ar fi fu
rat intr-un an o sută de mii sau un milion. Dar 
!■! milion de Tocuri furate în Romînia ar fi fost 
aproape un act cultural. Și s-ar fi evitat mai

ales spectacolul degradant al unor oameni 
scriind cu tocuri înlănțuite. Ce importanță ar 
fi avut orice pierdere față de frumusețea faptu
lui că tocurile air fi fost libere ?“

Cîtă dreptate avea 1 Tocurile fără lanțuri ar fi 
însemnat 1) la propriu = știința de carte pen
tru cei muiți, putința de a niînui condeiul pen
tru fiecare om al muncii; 2) la figurat — elibe
rarea conștiințelor, dreptul oamenilor din popor 
de a spune adevărul.

Au trecut douăzeci de ani. Ceea ce poate nici 
n-au îndrăznit să viseze oamenii cu sufletul jig
nit de vederea sărmanelor tocuri înlănțuite, s-a 
îndeplinit și depășit Azi tocurile sînt libere. Li
bere fiindcă analfabetismul a fost stîrpit, fiindcă 
fiecare om al muncii are bucuria de a vedea 
slove înș'rate de mina lui, cu condeiul lui pe 
hîrtie. Libere fiindcă omul din popor își spune 
gîndul în voe, într-o țară nouă care-i a lui pe 
de-a întregul. Tocmai de aceea nu trebuie să 
ne mire, de pildă, avalanșele de scrisori care vin 
la ziare, reviste, publicații, edituri, sutele și su
tele de încercări literare, povestiri, poezii. Omul 
simplu a depășit faza cînd a învățat să scrie pe 
hîrtie, acum învață să cînte. Și republica i-a dat 
mai mult decît știința de carte și dreptul de a 
cînta, i-a dat o realitate nouă care să-l inspire, 
îi arată zilnic zeci și mii de fapte — tot atîtea 
izvoare de creație a unor emoționante poeme. 
Emoționante poate mai puțin uneori prin cali
tatea lor (în definitiv ele sînt făurite de ucenici 
fără de pretenție ai artei literelor) și cel mai 
mult prin sinceritatea lor, prin fierbintea dra
goste patriotică pe care o transpiră fiecare 
vers, fiecare cuvînt. Muncitorul, țăranul, elevul, 
studentul, militarul, funcționarul, romîni ca și 
fii ai minorităților naționale, toți’ iau condeiul în 
mînă și-și mărturisesc devotamentul ' “ 
patrie, avîntata participare la cea de 
aniversare a ei, prețuirea vieții noi de 
bucură, lată mai jos cîteva poezii ale 
neri condeieri închinate republicii, mărețelor 
realizări.

față de 
a zecea 
care 
unor

Laboratorul
Coboară înserarea din Carpați 
Invăiuîind lucerna ca o apa. 
în grin se-anina aștri-nvăpăiați 
Și luna scalda firele de iarbă.

Curînd cîmpia va cădea în vis 
Cu toate vietățile-i sătule...
Doar omului un geam i s-a deschis 
Spre adîncimea lumii minuscule.
La mScroscop, sub veghea tuturor, 
Stă frunza de secară suferindă. 
Iar în focar stă prins dușmanul lor 
Pe care veacuri n-a știut să-l prindă.

Colectiviștii duc de mult război 
Cu mana, cu microbii, cu vermina, — 
Cartoful roz și verdele trifoi 
Nestingheriți să rumege lumina.
Au dascăl — inginerul agronom. 
Sub mîna lui vrăjită și dibace 
Sporește carnea .rodiei în pom 
Și-n spic mai multă azimă se coace.

Pînă tîrziu, pe carte aplecat, 
Din viitor aude o chemare...
...Pe cer, la asfințit, au scăpărat 
Demult și carul mic și carul mare.

Ademenire 
în împărăția 
diavolului galben

(Colocviu)

— Avea-vei lăcașul cel mai ară
tos,

cu multe odăjdii, 
cu odoare...

Dar eu am casă 
ți e făcută de mine 
fi e a mea !

— Iți vei alege
cea mai ispititoare fată 
dintre fetele împărăției...
— Ca draga mea dragă 
nu e o alta
in nici o împărăție !

ION LUPU
dc Ia cenaclul „Mihail Eminescu44 

din Orașul Stalin

— Avea-vei
cele mai de soi bunătățuri...
— Mie-mi place 
pîinea gliei mele !

—Avea-vei...
— Piei, himeră !

Cîntec republicii mele
De-ași fi pitit sub stîncă — un izvor, 
Aș îngîna un cînt răscolitor
Și pietrele din drum, și iarba udă 
Și-ar apleca urechea să m-audă.

De-aș fi un cîmp cu bruma nopți Ln barbă, 
Eu aș cînta prin orice fir de iarbă;
Pădure rămuroasă iar de-aș fi, 
Prin fiecare frunză aș doini.

Să fiu furtună, fără de hodină
Din fulgere mi-aș face vlolină.
Chiar munte neclintit de-ar fi să fiu

cîntec viu.

RACIOI DIMITRIE de la cenaclul din Arad

Aș împleti și.atunci un

ȚARA MEA
O țara mea ! — cu fruntea ____
De țărmul înstelatului tărîm, — 
Mă simt cu tine contopită toată, 
Și-așa vreau totdeauna să rămîn 1

rezemată

Ce mîini te-au dăltuit, fără pereche,
In vechile geologice viitori
Ca să mă cred, sub vraja ta străveche,
Aii Baba în grota cu comori ?I

De cînd mă știu, te-am îndrăgit într-una, 
?i nu-mi dau seama dacă-mi placi mai mult 

n ceasul cînd pe cer se-aprinde luna,
S-au poate-atunci cînd s-a culcat de mult 1

Ca inima să ți-o aud mai bine,
Am coborît prăpăstiile-ți adînci, 
Și-am scormonit în bezna multor mine, 
Rănindu-mi mîinile, adeseori, de stînci.

Iji amintești, cind te strivea coroana, 
Și pllnsul se-oglindea in ochii tăi ? 
Azi, iporți pe cap doar roșie, năframa. 
Și risul tău mă-ntimpină in văi.

Azi, risul tău mă-ntîmpină în vie. 
Pe piscurile albe, cu nămeți, 
II simt șl in romînă rapsodie, 
Și-n versul avintaților poeți.

MARIA-MAGDALENA FORTUNESCU
București

Sînt cu dragostea 
de-o vîrsta

Cu dragostea în aceeași clipă m-am născut, 
oblăduit de-un cîntec și de-o mamă, 
întîiul revărsat alături l-am văzut ; 
cu dragostea, cu dragostea-s de-o samă—

M-a învățat să îndrăgesc ce văd în jur. 
Am mers în munți pe-o-ngusta cărăruie, 
vroiam o floare de pe țanc să fur 
ș-apoi miroznele să mă răpuie.

Mi-a arătat cum gîndurile să le-aștern 
pe-un cîmp mănos, nebănuit de magic ; 
cum să te-mbeți și fără vinul de Falern 
și fără-aroma fumului tabacic...

O, dragostea de patrie nu e un mit, 
din dragostele lumii, ea e una.
Aidoma-i cu timpul, timpul infinit, 

aceasta-i dragostea de totdeauna...

VASILE BALAȘCA 
de la cenaclul „Mihail 

Emlnescu “-Botoșani

(Urmare din pag. l-a)
hotarîți să le împlinească singuri, 
erau cele de natură fiziologică 
ceva mai intimă, asupra cărora le
gile statului lor acceptau să în
chidă ochii și să nu le califice 
drept muncă.

Dar de unde se trăgea această 
fericită familie, demnă de invidie? 
Din Vlașca? Din Teleorman? Vrem 
să spunem : din Vlașca și din Te
leorman, în sensul politic pe care-1 
dădeau politicienii de sub regi
mul trecut acestor noțiuni geogra
fice ?

Ramura bărbătească a acestor 
artiști nu se trăgea nici din Vlaș
ca, nici din Teleorman, ci din mi
cul principat Hohenzollern, cu ca
pitala într-un mic tîrgușor — Sig- 
maringeu - care număra în totul 
2-3000 de suflete.

Prin urmare, niște romîni năs- 
cuți în Germania și reîntorși acum 
80 de ani în principatele romîne. 
care era țara de origine a părinți
lor loț. Up Ionescu care va să zică 
autentic, sau un Popescu autentic 
— nu ?

De unde I Artiștii noștri nu e- 
rau nici popești, nici ionești, ci 
purtau 
baștină 
gen.

Cum 
să...!

Dar cine vă spune că erau ro
mîni oamenii ăștia ?

Primul — întemeietorul fami
liei — se numea Carol și era 
neamț. Prusac bătut pe mu
che. Urmașul lui, se numea 
Ferdinand. Tot prusac. Nepot 
de frate al Iui Carol I. Tot un 
Hohenzollern-Sigmaringen era șe
ful nominal al familiei. Șeful real 
era ea — Maria, soția lui. Romîn- 
că ? Nu I După tată era engle
zoaică — și se lăuda cu bunica ei, 
Victoria, regina Marii Britanii. 
După mamă, era rusoaică și se 
lăuda cu bunicul ei, Țarul Alexan
dru II. Și se mai lăuda cu ceva: 
că-1 avea văr primar pe Kaizerul 
Germaniei, Wilhelm II, a cărui 
mamă a fost prințesă regală en
gleză și soră mai mare a tatălui ei. 
Și se mai lăuda această șefă a fa
miliei de „artiști44 care stăpînea Ro
mînia, că în vinele ei ar curge și 
sînge francez. Numai cu un sin
gur lucru nu se putea lăuda : că 
s-ar încuscri prin cine știe ce ră- 
murea fragilă a stufosului ei arbo
re genealogic, cu poporul romîn. 
Al treileâ șef al familiei a venit 
apoi Carol II, a cărui origine era 
și mai complicată decît cea a 
mamei lui care era englezoaică, 
rusoaică și franțuzoaică: el era și 
englez și rus și francez și german. 
Rîndul la șefia familiei a revenit 
apoi tînărului Mihai. Ce să mai 
vorbim despre el !

Probabil că această descendență 
străină a inspirat familia de 
Hohenzollern să cultive, în ceî 80 
de ani de domnie, ca o armă de 
apărare a privilegiilor ei de pro
fesionistă în arta de a trăi fără 
muncă, șovinismul, naționalismul, 
antisemitismul, și să dea o largă 
circulație literară insultelor xeno
fobe ca : „boarghen", la adresa 
ungurilor, „tucănă glavă“ la adre
sa bulgarilor, „cioroi44 la adresa

numele locului lor de 
Hohenzollern — Sigmarin-

se poate ? Niște romîni,

țiganilor, „jidan" la adresa evrei
lor ș.a.m.d. Zîzania între masele 
muncitoare de origină națională 
diferită era esențială pentru buna 
digestie a lui Carol I, a lui Fer
dinand 1, a Măriei, a lui Carol II 
și a lui Mihai. Ce aveau ei comun 
cu țara ? Nimic ! Dragoste pentru 
poporul romîn ? La ei ?

Nu se poate nega că pe la 1866, 
cînd a fost înscăunat ca Domn al 
principatelor romîne, Carol I a 
făcut o declarație istorică : „Pu- 
nînd piciorul pe acest sacru pă
mînt romînesc, am și devenit ro- 
mîn“. Dar după trei ani, pe la 
1869, acest Carol telegrafia șefului 
său ierarhic Wilhelm, regele Pru
siei : „Deși sînt as.Lăzi prinț al Ro- 
niîniei, sînt și voi rămîne întot
deauna un Hohenzollern".

Cînd și pe cine a mințit Carol: 
la 1866, poporul romîn, sau la 
I860 pe Wilhelm al Prusiei ? La 
aceasta ne dă un amplu răspuns 
toată istoria domniei lui — com
plectată de istoria succesorilor lui. 
Carol I și ceilalți trei regi, plus 
Maria, au mințit pe romîni pînă 
la ultima «uflare a vieții lor. 
Vorbeau cu toții în numele pa
triei romîne și al poporului ro
mîn, dar o singură dată — o sin
gură dată — inima lor n-a tresă
rit sub imboldul unui sentiment 
care s-ar fi putut numi, cu oricît 
de largă toleranță, dragoste pen
tru patria și poporul romîn. Ce 
fel de romîn putea fi regele 
Carol care în tot cursul ce
lor aproape cincizeci de ani de 
domnie n-a arătat cea mai mică 
bunăvoință 
nă ? Ce fel 
nand care, 
fără milă, 
care nutrea
Ce fel de romîncă a fost Maria, 
care se ferea să vorbească romî- 
nește și care-și scria proza ei în 
limba engleză așa cuin tanti a ei, 
Carmen Sylva, își scria versurile 
în limba germană? Ce fel de ro
mîn era Carol II, care a învățat 
romînește, ca să poată înjura ro- 
mînește cum înjurau grăjdarii de 
la curtea regală, dar care, deși năs
cut și crescut în țară, prefera să 
folosească franceza și engleza, cu 
oricine-i putea răspunde în limbile 
acestea ?

Și nu era întîmplător disprețul 
acesta al regilor germano-englezi 
de pe tronul romîn pentru limba 
romînă. El corespundea întru to
tul disprețului lor nemărginit pen
tru poporul romîn. Cei patru regi 
nu scăpau nici un prilej să pre
dice în mesajele sau în discursu
rile lor, patriotismul, în același 
timp, însă, nu scăpau nici un pri
lej să batjocorească și să reprime 
fără milă tot ce putea demonstra 
o sinceră dragoste pentru patria și 
poporul romîn. Vorbeau de patrio
tism, dar nu permiteau po
porului romîn să 
Vorbeau de patriotism 
regi germano • englezi de 
tronul romîn, dar contestau 
porului romîn dreptul la 
dreptul la muncă, dreptul la 
ne. Vorbeau de patriotism, 
în eei 80 de ani

să învețe limba romî- 
de romîn ara Ferdi- 
cit a trăit, a »cîlciat 
limba romînă, pentru 
o aversiune ostentativă.

permiteau
i învețe carte, 

acești 
pe 

po- 
vot, 
pîi- 
dar 

de dom- 
nie, au ueis mii și mii de munci-

Primăvara 
în decembrie
Ninge greu, zăpada e la glezne, 
vini subțire aspru dă din piezne, 
totuși eu mă-ncumet, zic că o 
primăvară în decembrie.

Zece ani, zece harnici zidari 
Ai palatului patriei noastre, 
Zece ani, zece buni grădinari 
Fericirii crescînd flori albastre...

Fulgilor, e un neadevăr
cînd vă zic că sin te ți flori de măr, 
dar așa vă văd — și astfel e 
primăvară în decembrie.

Zece ani, fermecați și blînzi vraci 
Care rănilor da^au balsam, 
De-am pornit sănătoși și dibaci 
Pornind țara spre culmi de-mplinlre.
Zece ani, zece mîndri stegari 
Care-și scriu pe drapel „Fericire 1“

HATZAK ALFRED 
limba germană din Sibiu 
de S. ALEXANDRU

de la cenaclul in 
în rominește

In holda ta-nflorește 
visul meu

Unora, cu-obrazuî „mai ales“ 
lucrul ăsta li-e de neînțeles — 
las’ să știm doar noi pentru ce o 
primăvară în decembrie...

Ca să fie primăvară azi 
mult a trebuit să lupți, să cazi — 
prea ușor n-a fost, dar astăzi e 
primăvară în decembrie.

E, de fapt a zecea primăvară 
caro vine cu omăt pe țară — 
e ciudat, dar uite, așa e, 
primăvară în decembrie.

GEORGE POPA 
de la cenaclul din Mediaș

Republică — putere populară,
Ne-ai dat vieții sensuri și culori, 
Ne-ai pus în cîntec zvon de primăvară 
Și ne-ai adus păunii altor zori.
Inimii mele-, ieși cu drag in cale, 
Mă iei de mînă și mă-ndrumi mereu ;
Cind sorb din vinul tinereții tale 
Puternic sînt ca miticul Anteu.
Mi te-au lăsat martirii moștenire,
Eu m-am legat cu aspru jurămint 
Să-ți apăr fără gind de șovăire 
Și cerul și iubitul tău pămînt.
Mă simt atît de sigur și de bine 
La brațul tău matern, ocrotitor;
Prin mii de fire sînt legat de tine, 
Tu îmi dai aripi și îndemn la zbor 
Cu macii dragostei îți ies în cale, 
In holda ta-nflorește visul meu.
Azi credincios slujesc puterii taie
Și nu rn-abat chiar cind e drumul greu.

C. ȘTEFANIU 
de la cenaclul „Mihail Emlneacu" 

din Orașul Stalin

I*

(Urmare din pag. l-a) 

trofiate de tabieturi și Imagini 
poetice colbuite și anacronice, 
poți să plingl leșul de altădată. 
Acel Iași începe să dispară, viața 
nu mai lunecă, viața trepidează, 
singele ei e fierbinte șl viu, în
călzit de inima sănătoasă și mo
dernă a industriei.

întreaga Moldovă e atta
in cimpurile arate cu pluguri 

de lemn, in țarinile amestecate 
cu casele plăieșiior lui Ștefan, 
străjuite de vechile gorgane, au 
năvălit hergheliile de fier ale trac
toarelor. Din primăvară, de cum 
prinde a se topi zăpada, și pînă 
in iarna următoare cînd cade oîn iarna următoare cînd 
nouă zăpadă, tractoarele împîn- 
zesc cimpurile de la Prut în sus, 
pînă spre Piatra, ca niște herghe
lii de cai nărăvași care frămîntă 
tărîna în copite. Nici nu s-a luat 
bine zăpada, nici nu s-au umflat 
piraiele de apele tulburi ale pri
măverii, colțul ierbii nici n-a în
colțit bine și ghiocelul încă nu 
și-a înălțat caipul gingaș spre soa
rele înșelător, că mormăitul trac
toarelor se șl aude în cîmpie. Mai 
repede decît strigătul cucului, mal 
repede decît ciocîrlia, cîntecul 
tractoarelor vestește cel dinții 
primăvara. Nopțile de vară. Dea
supra Moldovei se-nalță zumzetul 
neîntrerupt al greerilor și mormă
itul greoi și ostenit al tractoare
lor. Undeva, departe, în mijlocul 
cîmpului, pîlpîie o luminiță, la 
vagonul de dormit al tractoriș
tilor Un băiat stă cu coatele pe 
masă și-l citește pe Mihail Șo.lo- 
hov. „Stepa mea iubită! Vîntul 
amărui care se oprește în coamele 
iepelor și armăsarilor din herghe
lii... botul uscat al calului este 
sărat de vînt și calul, adulmecînd 
mirosul amărui-sărat, mestecă cu 
buzele mătăsoase și simte pe ele 
un gust de vînt și de soare..."

★
Nu, Moldova, bătrîna Moldovă, 

nu mai este aceiași. Anii copilă
riei mele, cînd mă opream fasci
nat în fața fabricilor de frînghii 
din Dorohoi, nu * ' 
te; pe Bistrița 
multă apă, dar 
să se schimbe și 
este aceiași. La 
laminorul; la Iași fabrica de pe
nicilină ; la Bicaz fabrica de ci
ment; la Vaduri Combinatul fo
restier ; în Munții Dornei, indus
tria minieră și Dornișoara (ora
șul de exploatare și prelucrare a 
lemnului) cu combinatul de celu
loză de la Vatra Dornei ; la Bo
toșani fabric^ de textile ; la Bor- 
zești edificiul grandios al termo
centralei ; numai la cîteva sute 
de metri la deal, pe Valea Trotu-

sînt prea depar- 
n-a trecut încă 
Bistrița a-nceput 
Moldova nu mai 
Roman a apărut

CÎNTAREA
MOLDO VEI
șuiul, noua rafinărie de la Onești; 
la Săvinești se-nalță fabrica de 
perlon ; în zona petroliferă a apă
rut un oraș nou, Luncăceștii ora
șul fără bătrîni, oraș al viitorului, 
frate cu Dodenii și Bicazul.

★
„Nasc și în Moldova oameni44- 

In Moldova nu nasc numai oa
meni. In Moldova nasc și giganți. 
Lîngă „Suita Moldovenească44 
a lui Enescu trebuiau să se nască 
și s-au născut primele acorduri a- 
le simfoniei Romanului: poemul 
simfonic al civilizației și forței 
noastre creatoare, al saltului spre 
viitor. Este o simfonie străbătută 
de acorduri nemaiauzite vreodată 
pe pămînturile Moldovei; țîșnită 
din vălvîtăile flăcărilor din cloco
tul metalului topit și a uraganului 
de aer sub presiune de cîteva at
mosfere, din care ies conduc
te, ca niște tuburi de orgă, meni
te să poarte acordurile năprazni- 
ce în toată țara și în toată lumea.

In ziua cînd cuptoarele îndo
pate cu foc au început să topeas
că metalul, în uriașa hală este 
așa ca ș( cum toaie orgile din 
catedralele lumii și toate instru
mentele care pot naște acordurile 
cele mai grave și maiestoase, ar 
fi fost adunate la un loc, și pu
terea tuturor vînturilor s-ar pune 
să sufle în ele. Este ceva unic și 
cutremurător, această simfonie nu 
este altceva decît un preludiu 
după care va irumpe dintre munți, 
de sub Ceahlău, simfonia Bica
zului, și pe urmă alte și alte 
simfonii necunoscute care ne vor 
duce spre viitor.

★
Am fost la Bicaz în mai multe 

rînduri și continui să urmăresc 
evoluția lucrărilor șantierului din 
an în an. La început am fost în 
1950. Nu era nimic. Munții, Bis
trița ...plutașii... un drum hîrtopit 
ducea spre Ceahlău... cîteva case 
risipite în jurul fostului castel 
regal și atît. O singurătate de
plină, o liniște ca de-nceput de 
lume încremenire, tăcere, pus
tiu... Numai neostoitul freamăt al 
apei tulburînd liniștea și cîte o 
pasăre vîslind lin ipe unda văz
duhului... In aer, pe cer, ca un 
vîrf de cetate cu ziduri crenelate 
șl sure, masivul Ceahlău și aproa-

pe lîngă drumul singuratic, malu
rile rupte, zdrențuite ale Bistriței 
și valurile ei înspumate sclipind 
în soare ca niște cristale de 
gheață.

Am revenit în 1951, iarna. Era 
un ger cumplit. Am ajuns noap
tea, după miezul nopții, tocmai 
cînd se întețea gerul spre ziuă și 
somnul mă dobora mai rău. Tre
nul răzbea numai pînă la Vaduri. 
In vagon era frig, nu se putea 
sta. Pînă la Bicaz n-aveam cu ce 
merge. Am coborît și am intrat 
în sala de așteptare a gării atunci 
terminate. Era frig și aici. Som
nul îmi trecuse dar mă apucase 
frigul. Odată cu mine coborîseră 
și niște mocani cu căciuli uriașe 
de oaie și cojoace. Stăteau în 
fața gării, pe peron și la lumina 
chioară, a unui bec afumat, îm
bucau pită cu slană. Mîncau încet 
și metodic strîngînd vîrtos fălci
le, potrivind și tăind pîinea și 
slana simetric, și ducîndu-le la 
gură înțepate pe vîrful cuțitului. 
Umil din ei, scoase din fundul 
traistei o glaje de rachiu și sticla 
trecu roată, în ordine riguroasă, 
de la cel mai în vîrstă la cel mai 
tînăr. îmi deteră și mie să beau 
și după ce m-am încălzit am in
trat în vorbă.

— Unde 
bat.

— No, 
muntele — 
cel mai în vîrstă și m-a privit des
chis drept în lumina ochilor. Erau 
din Gheorghieni. Primiseră scri
soare de la Goaghi Samoilă să 
vină pe șantier. Am găsit «împre
ună cu ei un camion, spre dimi
neață și am plecat la Bicaz. Di
recția hidrocentralei era instalată 
în camerele fostului castel regal. 
La Dodeni se construiau barăci. 
Peste tot material de construcție, 
schelării goale în bătaia vîntului, 
dulgheri cățărați pe acoperișuri, 
camioane încărcate cu cherestea, 
rumeguș de lemn. La baraj înce
puseră excavațille. Motoarele hu
ruiau asurzitor; otgoanele de oțel 
scrîșneau se-ntindeau, vibrau; 
fălcile cupelor se câscau flămînde 
și-nfulecau troznind zidul de stln- 
că. Pe atunci șeful sectorului era 
Inginerul Postelnicu. II țin bine

mergeți ? i-am între-

merem să spargem 
mi-a răspuns apăsat

minte. Se-ntorsese de puțin timp 
din Uniune, de la studii. Purta 
o scurtă de piele și o căciuliță 
vătuită de postav. Zîmbea vesel 
cu fața rumenită de ger și.mi 
descria patetic etapele viitoare ale 
șantierului... Pînă unde vor fi fix
ate parplanșele... cîți metri va a- 
vea canalul aval... pe unde se va 
înălța barajul, totul cu date amă
nunțite și o mulțime de considera, 
ții tehnice că mă zăpăcise de cap. 
Nu pricepeam o iotă, și frigul 
mă pătrundea pînă la os. N-am 
mai putut răbda și i-am spus să 
intrăm undeva la cald. Am intrat 
amîndoi în baraca inginerului 
Popa. Era o baracă de seînduri 
negeluite cocoțată pe costișa mun
telui la punctul cel mai înalt dea
supra excavațiilor. Azi nu mai 
știu nici locul pe unde venea. 
Foarte probabil că pe linia șoselei. 
Era o baracă nici mai bună nici 
mai rea ca toate barăcile de a- 
tunci ale șantierului.

M-am întors apoi iarăși și ia
răși și am văzut cum muntele dă 
înapoi în fața puterii și tenaci
tății omului, cum se prefac toate 
tulburător și fantastic. La tunel 
intrare răsări ca din pămînt co
lonia minerilor; La Dodeni se 
ridică noul oraș; restaurante și 
cantine peste tot; spitale ; casa 
de oaspeți de la Bicaz; clubul 
central, masiv, cu fața spre Bi
strița și deasupra, sus în vîrful 
muntelui fabrica de beton ; și în 
cealaltă parte a Bicazului, pe 
drumul spre chei, uriașele gîturi 
de girafă ale fabricii de ciment ; 
și peste apă, dincolo, față-n față 
fabrica de asbociment. Noaptea, 
munții — drumurile noi, asfal
tate, din sus de la chei, pînă la 
Piatra, cu apa neagră ca cer
neala Bistriței, — luminate feeric 
de mii de becuri și reflectoare 
par o apariție reală de basm. 
Ar trebui filmat Bicazul, noap
tea ; ar trebui creat un poem ci
nematografic al nopții pe șantier.

In vară am fost la devierea 
apelor Bistriței. Am trăit zilele 
și nopțile înfrigurate, încărcate 
de un farmec aparte, unic, de o 
poezie subtilă și tonică, zilele și 
nopțile de dinaintea marelui e- 
veniment. Era al doilea mare

nu-și 
mini- 
regii 
țării, 
făcut 
țara, 

bandelor na-

tori și țărani romîni, care 
revendicau decît o libertate 
mala de a respira. Vorbeau 
anglo-germani de pe tronul 
de x 
ce au făcut spre a fasciza 
ca să poată aduce 
zisto-fasciste sacrificiul a șase sule 
de mii de vieți romînești, în cel 
dc-al doilea război mondial.

Erau patrioți romîni acești regi 
anglo-germani ca să poată servi 
mai bine interesele țărilor lor de 
origine. Carol I și Ferdinand I so 
uitau cu amîndoi ochii la patria 
lor prusacă. Maria se uita cu a- 
mîndoi ochii la patria ei britanică. 
Iar Carol II se uita sașiu : cu un 
ochi la patria engleză și cu celă
lalt la patria prusacă. Oriunde mi
rosea a comision, acolo era și Ca
rol II patriot înflăcărat. Iar Mihai 
— ce să mai vorbim despre Mi
hai ? Cum a isprăvit cele opt clase 
de liceu — a știut ce are de făcut: 
să-l servească pe Hitler și să ducă 
țara pînă la marginea prăpastiei.

Aceasta era familia de „artiști44, 
care a părăsit pentru totdeauna 

mio
care 
erau 

că

patriotism, dar nu

țara acum zece ani : un 
tribuleț compus din femei 
pictau păsărele și flori și 
„mama râniților44 — pentru 
triumfalul lor dram spre franzelă 
cerea să fie presărat cu mul** 
flori și in special cu muiți răi, 
— și din bărbați care, în ceasuri*»» 
cînd nu se scobeau în nas, dijmu- 
iau, bineînțeles cu mîinile altora, 
țara, ca aă se numere în cele din 
urmă printre cei mai bogați oa« 
meni din lume.

A apărut numărul pe decem
brie al revistei „Viața studen
țească" conținînd 
material închinat 
zecea aniversări a

ION ILIESCU,

un variat 
celei de a 
Republicii.

ION ILIESCU, secretar *1 
C.C. al U.T.M-, președinte al 
U.A.S.R., semnează " ' ' 
„Alături de
Acad. prof, 
scrie despre 
tism“. Două , 
chinate centrelor 
create in ultimii zece ani.

articolul 
întregul popor".

IORGU IORDAN 
„Patrie șl patrio- 

pagini sînt în- 
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Numeroși studenți semnează * 
materiale tratînd diferite as- • 
pecte ale vieții universitare. J

Revista mai conține un arti
col al prof. univ. ION VIT- 
NER despre creația poetică a 
iui Mihai Benluc, un pamflet 
de SERGIU FARCAȘAN inti
tulat „Lear cumpără un rege",
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„Prospect intim 
intitulat un amiplu i 
chinat Anului Nou.

1958” este 
reportaj in-

Revista este tțpărită în trei 
culori. 12 pagini — 0,50 lei. 1

eveniment al Bicazului, după cel 
al străpungerii tunelului. Am 
trăit atunci o senzație neaștep
tată, curioasă: senzația că tim
pul și-a schimbat dimensiunile, 
s.a comprimat și și-a lărgit tot
odată sfera de acțiune. Copiii 
Bicazului trăiau în zile sau chiar 
în ore, evenimente pe care nu le 
cunoșteau bunicii lor într-o viața 
întreagă. La vîrsta lor rămîneam 
uluit, stupefiat, în fața unei 
simple roți, învîrtite cu mina, 
care răsucea un capăt de frîn- 
ghie și ei știau deja că o apă 
ca Bistrița poate fi mutată din 
loc și minunea se săvîrșea 
chiar sub ochii lor. Procesul di
mensiunilor timpului operează 
deopotrivă asupra lucrurilor și 
oamenilor. Dar mai ales asupra 
oamenilor. E un curent subteran, 
cu o ardere pe dedesubt: se 
separa metalul de zgură ;
suprafață iese agerimea și ter 
citatea. Siguranța, încrederea,
cinstea, curățenia, raporturile
cele mai sincere și demne întră
oameni, de jos în sus și de sus 
în jos, 
crător, 
false 
pune 
monie
locul lor și știu ce vor; ce pot, 
ce vor și ce trebuie; timpul este 
cu ei și lucrează în direcția lor. 

Bicazul de azi este o univer
sitate a socialismului.

Epopeea 
rătoare și 
scrisă.

de la șefi la simplu lu- 
altfei decît altădată, fără 
prejudecăți. Un echilibru 
stăpînire pe toate, o ar- 
deplină; oamenii sînt la

zilelor noastre, tulbu- 
fierbinte, aici trebuie

★
Moldovă! Tu, bătrînă și atît 

de tînără Moldovă, gingașă și 
puternică, aspră și dulce, cu dea
luri visătoare și coline însingu
rate, încărcate de-o suavă si 
răscolitoare melancolie, cu rîuri 
domoale și păduri bătrîne și cu 
oameni buni, sensibili și gene
roși, atrași de poezie și cîntec, 
mă aplec pînă la pămînt și să
rut țărîna ta sfîntă ! Mă-n-închin 
țip Moldovă a Luceafărului și 
Mioriței, Moldova doinelor și a 
sîrbelor repezi, a baladelor și-a 
snoavelor fără pereche, pămînt a 
lui Ciprian Porumbescu și ’ 
Te slăvesc Moldovă a 
noastre, care-ți primenești 
și traiul și te-avînți cu 
puterea spre lumina de 
viitorului 1 Și de o sută 
te slăvesc pe tine, Moldovă a 
viitorului, și pe voi, oameni 
prometeici, îndrăzneți și nobili, 
constructori ai comunismului, 
spre care trimitem ca pe-un 
mesaj de dragoste și pace, sim
fonia de azi a Romanului și Bi
cazului 1

Decembrie 1957.

Labiș ! 
zilelor 
portul 
toată 

aur a 
de ori
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Raport asupra proiectului bugetului de stat 
al Republicii Populare Romîne pe anul 1958 

prezentat de tov. Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor
Tovarăși deputati,
Din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri vă prezentăm spre exa
minare și aprobare proiectul bu. 
getului de stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1958.

Cu acest prilej, potrivit legii bu
getare, vă supunem spre aprobare 
executarea definitivă a bugetului 
pe anul 1956 și vă prezentăm darea 
de seamă asupra executării prelimi
nate a bugetului pe 1957.

Conform contului de execuție, bu
getul de stat pe anul 1956 a tost 
executat la venituri în sumă de 
42,474 miliarde lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 41,935 miliarde lei, în. 
cheindu-se cu un excedent de 539 
milioane lei.

în anul 1957, ca urmare a măsuri
lor luate de guvern pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de Congre
sul al II-lea al Partidului Muncito
resc Romîn și de Plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1956. s.au ob
ținut realizări de seamă în toate ra. 
murile economiei naționale.

Un rol deosebit în această privin
ță l-a avut sprijinul multilateral 
acordat și în acest an țării noastre 
de către marea noastră prietenă. 
Uniunea Sovietică, și colaborarea 
frățească cu țările de democrație 
populară.

Prin lupta plină de avînt a clasei 
muncitoare, planul anual al produc
ției globale industriale va fi reali
zat potrivit preliminărilor, în pro
porție de 105,4%. Creșteri mai im
portante de producție s.au realizat 
în industria energiei electrice (14% 
fată de 1956), industria chimică (cir
ca 20%), a construcțiilor de mașini 
(13,5 la sută) și altele.

In ultimul timp, poporul nostru a 
primit cu bucurie vestea inaugurării 
marelui laminor de țevi de la Ro
man, a fabricii de cărămizi silico- 
calcare de ta Doaga și a altor o- 
biective industriale importante.

Rezultate pozitive s-au obținut în 
domeniul productivității muncii. 
Astfel, față de anul 1956, productivi
tatea muncii a crescut în industrie 
cu 7,5% față de 4,4% cit fusese pla
nificat.

Ca urmare a aplicării măsurilor de 
îmbunătățire a sistemului de salari
zare a muncitorilor, nivelul cîștigu- 
lui a crescut în trimestrul IV 1957 
cu 16% fată de trimestrul IV 1956. 
De asemenea, nivelul cîștigului la 
personalul tehnic ingineresc cuprin- 
zînd maiștrii, inginerii și alte cate
gorii de tehnicieni a crescut cu 15%.

Desfășurarea în cursul anului 1957 
a acțiunii de experimentare și pu
nere în aplicare a măsurilor de îm
bunătățire a sistemului de salari
zare s-a făcut pe baza consultării 
maselor largi ale oamenilor mun
cii. Legînd problema îmbunătă
țirii nivelului de trai de crește
rea productivității muncii și de re
ducerea prețului de cost, organi
zațiile de partid și sindicale au mo
bilizat muncitorii, inginerii și tehni
cienii din întreprinderi in acțiunea 
de scoatere la iveală a numeroaselor 
rezerve, de îmbunătățire a activită
ții economice.

în conștiința oamenilor muncii 
a pătruns adine ideea că ridi
carea nivelului de trai este po
sibilă numai atunci cînd se pro
duce mai mult, mai bine și 
cu cheltuieli mai miei. în 1957, 
sporul cerut de îmbunătățirea sala
rizării a fost acoperit în bună parte 
din economiile realizate prin redu
cerea prețului de cost în măsura în 
care prin eforturile clasei muncitoa
re vor fi obținute noi succese în lup
ta pentru creșterea producției și spo
rirea rentabilității întreprinderilor, 
statul nostru va putea merge mai 
departe pe calea înfăptuirii sarcini
lor trasate de cel de-al II-lea Con
gres al partidului cu privire la îm
bunătățirea continuă a situației ma
teriale a oamenilor muncii.

In agricultură s-au obținut re.-olte 
bune la aproape toate culturile : la 
griu — 3.750 mii tone, la porumb
— 6.400 mii tone, la floarea soarelui
— 260 mii tone, ra sfecla de zahăr - 
1.980 mii tone reallzîndu-se pro
ducții medii la hectar mult superi 
oare anului trecut și mai mari decît 
media ultimilor ani.

Succesele dobîndite de sectorul 
cooperatist din agricultură au făcut 
ca tot mai multi țărani muncitori 
să se convingă de avantajele incon
testabile ale producției socialiste și 
să se unească în gospodării agricole 
colective, cooperative agricole de 
producție și întovărășiri, punînd te
melie trainică unei vieți îmbelșugate.

Bugetul de stat pe anul 1958
Proiectul bugetului de stat al Re. 

publici! Populare Romîne pe anul 
1958 a fost întocmit pe baza planu. 
lui de stat și asigură resursele bă
nești necesare îndeplinirii acestuia.

Veniturile înscrise in bugetul de 
stat pe 1958 însumează 47,967 miliar
de lei. iar cheltuielile 47 167 miliarde 
lei. excedentul fiind de 800 milioa
ne lei.

Rezerva bugetară a fost planifi
cată la suma de 2,8 miliarde lei. 
cuprinzând și o rezervă la dispoziția 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare

în anul 1958, veniturile bănești ale 
populației cresc cu peste 5,1 mill.

Veniturile bugetului de stat
Veniturile bugetului de stat pe 

1958 cresc cu 6,6% față de 1957, din 
sectorul socialist al economiei na
ționale obținîndu-se 90,9% din tota
lul veniturilor.

încasările din impozitul pe circu. 
lația mărfurilor se ridică la suma 
de 16,9 miliarde lei. la nivelul rea
lizărilor anului 1957.

Cifra încasărilor din Impozitul pe 
circulația mărfurilor, ținînd seamă

în regiunea Constanța și în unele 
raioane din alte regiuni sectorul 
cooperatist cuprinde întreaga țără
nime muncitoare ; peste 48"/» din su
prafața agricolă a țării aparține sec
torului socialist.

Desființarea cotelor obligatorii Ia 
majoritatea produselor agricole și 
îmbunătățirea prețurilor de contrac
tare și achiziție, precum și întări
rea bazei materiale a agriculturii au 
creat condițiile necesare pentru 
creșterea producției agricole și a ve
niturilor țărănimii.

Pe baza realizărilor obținute în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
desfacerea mărfurilor prin comerțul 
de stat și cooperatist a crescut cu 
peste 4 miliarde lei față de 1956, 
adică cu 13,5%.

Realizările obținute pe tărîm eco
nomic au determinat executarea bu
getului de stat pe 1957 în condiții 
mai bune decît în anul precedent. 
Bugetul a asigurat mijloacele finan 
ciare necesare realizării obiectivelor 
prevăzute în programul de dezvol
tare a economiei și culturii și de 
creștere a nivelului de trai al oa
menilor muncii pe anul 1957. S-au 
acoperit cheltuielile pentru finanța
rea economiei naționale, pentru îm 
bunătătirea sistemului de salarizare, 
pentru lărgirea acțiunilor social-cul- 
turale și pentru stimularea produc
ției agricole.

După datele preliminate, bugetul 
de stal pe 1957 se va realiza la ve
nituri în sumă de 45 miliarde lei și 
Ia cheltuieli în sumă de 43,7 miliar 
de lei, rezultînd un excedent de 1,3 
miliarde lei față de 900 milioane lei 
cît fusese planificat.

Excedentul bugetar realizat în 
cursul anului 1957 este folosit, ca 
și în anii precedenți, de Banca de 
Stat pentru nevoile de creditare a 
economiei.

Partea principală a veniturilor 
bugetare și anume 40,7 miliarde lei 
provine din sectorul socialist al eco
nomiei naționale.

Din totalul veniturilor bugetului 
republican, veniturile din impozite 
de Ia populație reprezintă 9,5%.

Pentru economia națională, inclu
siv investițiile, s-a alocat de la bu
get suma de 25 miliarde lei. Pe Un
gă această sumă, întreprinderile au 
folosit fonduri proprii de 9,7 miliar
de Iei. Volumul creditelor bancare 
pe termen scurt se ridică, la sfîr- 
șitul anului 1957, la 19,5 miliarde lei.

Pentru acțiunile social culturale, 
inclusiv cheltuielile Asigurărilor So
ciale de Stat, s-a alocat suma de 10.6 
miliarde lei. In aceste cheltuieli au 
fost cuprinse drepturile cuvenite sa- 
lariaților pentru alocația de stat pen
tru copii, creșterea minimului de 
pensii, acordarea de pensii sociale 
și de ajutoare soțiilor militarilor în 
termen, majorarea alocațiilor de 
hrană pentru bolnavi și pentru oa
menii muncii trimiși la odihnă, spo
rirea burselor pentru elevi și stu
dent! ș.a

Rezultate mai bune decît în anul 
1956 au fost obținute și în execuția 
bugetelor sfaturilor populare, care 
la venituri totalizează 7,802 miliar
de lei, iar la cheltuieli 7,345 miliarde 
lei, cu un sold excedentar de 457 
milioane lei.

îndeplinirea cu succes a planului 
de dezvoltare a economiei naționale, 
executarea excedentară a bugetului 
și sporirea volumului circulației 
mărfurilor au asigurat menținerea 
unei circulații bănești sănătoase.

Rezultatele executării bugetului ar 
ti fost și mai bune dacă ministerele, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare șl conducerile întreprinde
rilor ar fi luat măsuri eficiente pen
tru înlăturarea lipsurilor care dăi
nuie în activitatea lor și care se re
flectă negativ asupra bugetului. 
Astfel, aprovizionarea tehnico-mate- 
rială la întreprinderile Ministerului 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție se face cu întîrziere șl 
în mod necorespunzător, costul cons
trucțiilor se menține ridicat, iar pa
gubele provenite din slaba gospodă
rire continuă să rămînă însemnate 
la multe unități subordonate Minis
terului Agriculturii și Silviculturii 
și altor ministere.

Deficientele ce s-au manifestat în 
executarea bugetului de stat sînț și 
consecința lipsurilor existente în ac. 
tivitatea Ministerului Finanțelor si 
a Băncii de Stat pe linia finanțării 
și creditării economiei, precum și a 
faptului că operativitatea și eficien. 
ța controlului financiar si bancar nu 
s-au ridicat încă la nivelul necesită
ților.

arde lei, prin extinderea îmbunătă
țirii salarizării, asigurarea sumelor 
necesare pentru achiziționarea unui 
volum sporit de cereale etc.

Pentru a asigura importantele 
mijloace bănești cerute de dezvolta
rea economiei naționale și de creș
terea nivelului de trai, se impune 
conducerii ministerelor, direcțiilor 
generale și întreprinderilor exami
narea atentă a condițiilor de pro
ducție șl desfacere a mărfurilor, pre. 
cum și luarea de măsuri pentru în. 
lăturarea lipsurilor și asigurarea 
creșterii rentabilității întreprinde
rilor.

de creșterea producției șl a desfa
cerii mărfurilor, ar fi trebuit să fie 
în anul 1958 cu circa 2 miliarde lei 
mai mare decît în anul 1957.

Datorită faptului că în acest an 
s-a schimbat modul de acoperire a 
diferentelor de preț Ia unele pro
duse agricole, care în trecut se aco. 
pereau de la buget, s-au diminuat 
încasările la impozitul pe circulația 
mărfurilor și s.au redus în același 

timp, în mod corespunzător, dota- 
țiile de la buget.

Din totalul beneficiului întreprin
derilor de stat, de 11,4 miliarde lei, 
la buget vor fi vărsate cote-părți în 
sumă de 10,5 miliarde lei, din care 
1,6 miliarde lei la bugetele locale.

In 1957, întreprinderile de stat 
au realizat succese importante 
în creșterea rentabilității lor. 
Rezultate prețioase au fost obținute 
pe această linie de clasa munci
toare cu prilejul întrecerii socialiste 
care s-a desfășurat în cinstea săr
bătoririi a 40 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
și în întîmpinarea celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romîne.

Marea majoritate a întreprinderi
lor aparținînd de Ministerul Indus
triei Grele, Ministerul Industriei Bu
nurilor de Consum, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, prin 
realizarea planului de. producție și a 
sarcinii de reducere a prețului de 
cost, au reușit să obțină și unele 
chiar să depășească beneficiile pre
văzute, ceea ce le-a asigurat spori
rea însemnată a fondului întreprin
derii și îndeplinirea la timp și inte
gral a obligațiilor față de buget.

Sînt însă departamente unde sar
cinile de reducere a prețului de cost 
n-au fost îndeplinite în întregime, 
fapt ce a dus la nerealizarea benefi
ciului planificat. Printre acestea se

Cheltuielile bugetului de stat
în anul 1958, ca șl în anii prece

denți, cheltuielile pentru finanțarea 
economiei naționale, inclusiv inves
tițiile, ocupă locul principal între 
cheltuielile bugetului de stat al 
R. P. Romîne, însumînd 26,505 mi
liarde lei.

Finanțarea industriei
Pentru creșterea activității pro

ductive a industriei, în buget este 
destinată suma de 12,574 miliarde 
lei. Această sumă care reprezintă 
26,7 la sută din totalul cheltuieli
lor bugetului asigură în continuare 
dezvoltarea cu precădere a industriei 
producătoare de mijloace de produc
ție, baza dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale. O atenție 
deosebită va fi acordată lărgirii ca
pacității de producție în industria 
chimică și petroliferă pentru care 
avem asigurată în țară baza de ma
terie primă.

Dezvoltarea industriei grele creea
ză condițiile materiale lărgirii indus
triei producătoare de bunuri de larg 
consum, menite să satisfacă în mă
sură din ce în ce mai mare nevoile 
crescînde ale oamenilor muncii.

Pe baza investițiilor din anii trecuți, 
producția globală industrială crește în 
19.58. față de 1957, cu 7,9%.

In anul 1958 vor intra în funcțiu
ne : fabrica de acid sulfuric și îngră
șăminte Năvodari, o fabrică de fibre 
sintetice relon de la Săvinești, insta
lația de fibre sintetice de tip rolan, 
blumingul și noua oțelărie Martin 
de la Hunedoara, două noi linii de 
tablă subțire la uzina „Nicolae Cris- 
tea“-Galați, fabrica de biscuiți Timi
șoara, o secție de streptomicină și 
aureomicină, secții noi de ciorapi și 
tricotaje și altele.

Dezvoltarea capacității de produc
ție industrială impune asigurarea 
mijloacelor materiale și bănești ne

Finanțarea agriculturii
Anul 1957 a reprezentat un pas 

important pe linia trasată de Con
gresul al II-lea al Partidului Munci
toresc Romîn pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agriculturii.

Ca urmare a lărgirii bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii, în condi
ții climaterice bune, țărănimea mun
citoare a obținut o producție agrico
lă bogată, recolta unităților socialis
te vădindu-se superioară aceleia din 
sectorul individual.

Ritmul colectivizării cere sporirea 
gradului de mecanizare și, mai ales, 
creșterea numărului de tractoare. în 
anul viitor agricultura noastră va 
primi peste numărul mașinilor pe 
care le are 6.000 tractoare, 3.450 se
mănători. 3.500 combine de cereale 
și alte mașini și unelte agricole.

In anul 195S se vor acorda 5,3 mi
liarde lei pentru finanțarea agricul
turii și silviculturii, din care 4,4 mi
liarde lei de la buget.

După cum s-a mai arătat, gospo
dăriile agricole de stat au pus la 
dispoziția statului, în 1957, o canti
tate de cereale mai mare decît cea 
planificată și au contribuit la mai 
buna aprovizionare a orașelor și cen
trelor muncitorești cu legume și zar
zavaturi.

Multe din gospodăriile agricole de 
stat, care în anii trecuți își soldau 
activitatea cu pierderi, în acest an 
vor avea beneficii. Astfel sînt gos
podăriile agricole de stat Mînăsti- 
rea, Dragalina, Ivănești (din regiu
nea București), Săhăteni și Valea 
Călugărească (din regiunea Ploești), 
Ițcani și Albești (regiunea Suceava).

Cu toate acestea, ținînd seama de 
investițiile mari care s-au făcut și se 
fac pentru înzestrarea gospodării
lor agricole de stat cu tehnica mo
dernă, de faptul că însămînțarea po
rumbului s-a făcut aproape în între
gime cu porumb hibrid și că în -a- 
ceste gospodării sînt concentrate ca
dre calificate, rezultatele activității 
lor nu sînt încă pe deplin satisfăcă
toare. Nu este permis să mai avem 
în gospodării agricole de stat unele 
produse cu costuri ridicate și nici ca 
bugetul să acopere pagubele cauzate 
de lipsa de spirit gospodăresc a unor 
conducători din aceste gospodării.

Cheltuielile pentru finanțarea sta
țiunilor de mașini și tractoare sînt 

numără Departamentul Construc
țiilor, care în loc să realizeze bene
ficiul de 137,3 milioane lei planificat 
pe 9 luni, a avut o pierdere de 19,5 
milioane lei

Unele ministere, deși au îndeplinit 
pe total planul de beneficii, au nerea- 
lizări la anumite direcții generale șl 
întreprinderi

Ministerele, departamentele și în
treprinderile trebuie să ducă o luptă 
și mai hotărîtă pentru aplicarea u- 
nui regim strict de economii și pen
tru realizarea sarcinii de reducere a 
prețului de cost de către toate unită
țile. Pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor bugetului de stat este ne
cesară încasarea integrală șl la timp 
a veniturilor bugetare. Trebuie arătat 
că în 1958, reducerea prețului de cost 
urmează să aducă circa 2,3 miliarde 
lei, cu un miliard de lei mal mult 
decît în anul 1957.

Tovarăși deputați,
In bugetul de stat pe 1958, venitu

rile din impozitele de la populație 
sînt prevăzute în sumă de 4.351 mi
lioane lei, reprezentînd 9,1% din to
talul veniturilor bugetului republi
can.

în anul 1957, ca urmare a sporirii 
veniturilor populației și a încrederii 
în stabilitatea leului, numărul depu
nătorilor la C.E.C. s-a ridicat la 
2.160.000 — cu peste 400.000 mai mult 
ca în 1956, Iar volumul depunerilor 
a crescut cu 600.000.000 lei.

în afara acestei sume șl a acelora 
pe care întreprinderile și organiza
țiile economice de stat le vor folosi din 
resurse proprii, băncile vor acorda 
credite pentru producție și circulație 
care, la 31 decembrie 1958 vor atin
ge 20,4 miliarde lei.

cesare unei producții sporite. In bu
get au fost prevăzute pentru crește
rea mijloacelor circulante 651 mili
oane lei. De asemenea, ca urmare a 
extinderii sistemului de finanțare a 
economiei cu participarea creditului, 
întreprinderile și organizațiile de 
stat vor primi pentru necesarul lor 
de mijloace circulante importante 
fonduri bănești de la Banca de Stat. 
Aceasta se va realiza mai ales prin 
readucerea în circuitul economic a 
unor mijloace bănești imobilizate de 
întreprinderi în stocuri de mate
riale peste nevoile producției și în 
debitori neîncasați la termen, precum 
și prin accelerarea vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante.

în ultimii ani, folosirea mijloace
lor circulante în economie s-a îmbu
nătățit.

Trebuie însă arătat că mai sînt 
dese cazuri cînd întreprinderile fo
losesc nerațional mijloacele circulan
te, nu respectă disciplina de plăți, nu 
fac la timp decontările cu furnizorii 
și întîrzie restituirea creditelor ban
care. In afară de aceasta, la multe 
întreprinderi normativele mijloacelor 
circulante sînt larg calculate și tre
buie revizuite, eliberîndu-se astfel 
mijloacele circulante necesare altor 
întreprinderi.

Ministerelor, direcțiilor generale și 
întreprinderilor li se cere să acorde 
mai multă atenție problemelor fi
nanciare, folosirii raționale și păs
trării integrității mijloacelor mate
riale și bănești ale statului.

planificate la 902,6 milioane lei, cu 
o creștere de 67,6 milioane lei față 
de 1957, ca urmare a majorării pla
nului de lucrări al S.M.T. cu 600.000 
hectare arătură normală.

In activitatea stațiunilor de mașini 
și tractoare s-a înregistrat în anul 
acesta o îmbunătățire, mai ales în 
ceea ce privește realizarea și depăși
rea planului de lucrări. Numeroase 
S.M.T.-uri fruntașe și-au îndeplinit 
și depășit planul.

Cu toate acestea, și în anul 1957 
prețul de cost planificat pe hectar 
arătură normală a fost depășit, de
oarece unele S.M.T.-uri au folosit 
incomplect parcul de tractoare, au 
depășit consumul de carburanți și 
lubrefianți, au întreținut prost utila
jul agricol, făcînd reparații scumpe 
și de slabă calitate.

Sprijinul multilateral acordat de 
stat țărănimii muncitoare și mai ales 
condițiile create după desființarea 
cotelor obligatorii, dau posibilitatea 
realizării unei producții vegetale și 
animale bogate și creează condiții 
favorabile pentru ca țărănimea mun
citoare să vîndă statului, prin con
tractări și achiziții, din surplusurile 
pe care le are, cantități cît mai mari 
de produse agricole.

în acest fel, statul va putea pune 
la dispoziția oamenilor muncii mai 
multe bunuri de consum și va asi
gura industriei baza de materii pri
me de care are nevoie.

Tovarăși deputați,
în anul 1958, volumul mărfurilor 

alimentare și industriale ce se vor 
vinde populației prin comerțul so
cialist va crește cu 4,2 miliarde lei, 
adică cu 12% față de anul 1957.

Creșterea puterii de cumpărare a 
populației dă naștere unor cerințe 
noi și variate, de care trebuie să se 
țină seama. Ministerele producătoare 
de bunuri de larg consum și Minis
terul Comerțului au datoria să ia mă
suri pentru ca în viitor să înlăture 
acele lipsuri care mai dăinuie în 
aprovizionarea populației cu unele 
produse.

în anii puterii populare activitatea 
cooperației de consum s-a dezvoltat, 
ajungînd ca în 1957 desfacerile de 
mărfuri în mediul rural să fie de 

peste trei ori mai mari decît în 
1950.

Dacă pe linia desfacerilor de măr
furi activitatea cooperației de con
sum a înregistrat un progres, pe linia 
achizițiilor și contractărilor de pro
duse agro-alimentare necesare fon
dului centralizat, realizările sînt încă 
nesatisfăcătoare.

Producția globală a cooperației 
meșteșugărești a crescut în 1957 de 
cinci ori față de 1950. Printre ra
murile care s-au dezvoltat mai mult 
sînt : confecțiile, prelucrarea metale
lor, prelucrarea lemnului, piele-în- 
călțăminte și alimentară.

Este necesar ca U.C.E.C.O.M.-ul să 
ia măsuri pentru mărirea număru
lui de unități prestatoare de servicii 
și pentru mai justa lor amplasare.

în dezvoltarea economiei noastre 
naționale, lărgirea continuă a schim
burilor comerciale cu U.R.S.S. și cu

Finanțarea acțiunilor social-culturale
Pentru îmbunătățirea nivelului de 

trai material și cultural al oameni
lor muncii au fost alocate în buge
tul de stat pe anul 1958, pentru ac
țiunile social-culturale, fonduri în 
sumă de 11,291 miliarde lei, care pre
zintă față de ceea ce s-a cheltuit 
în anul 1957 în acest scop, o creș
tere de peste 700 milioane lei.

Alocațiile bugetare pentru acțiunile 
social-culturale au crescut an de an, 
de Ia 3,444 miliarde lei in 1950, Ia 
11,291 miliarde lei în anul 1958 (cu 
330%).

Pentru învățămînt se prevede pen
tru anul 1958 suma de 2,835 miliarde 
lei, care va crea condiții mai bune 
de funcționare celor peste 15.000 
școli de cultură generală cu circa 
2.000.000 elevi, reprezentînd o creș
tere de 200.000 elevi fată de anul 
1957, a 112 facultăți de învățămînt 
superior, cu circa 80.000 studenți cu 
și fără frecvență și, a unui număr 
de 450 școli tehnice și profesionale 
cu 115.000 elevi.

Pentru sănătate șl prevederi so
ciale, fondurile alocate pe anul 1958 
reprezintă suma de 3,246 miliarde 
lei, cu 387 milioane lei mai mult de-

Finanțarea
Investițiile făcute în anii trecuți 

au început să-și dea roadele. Patria 
noastră se transformă pe zi ce trece 
dintr-o țară a plugului de lemn, în- 
tr-o țară cu o industrie Înaintată, 
care dă numeroase produse la nivelul 
tehnicii mondiale. Sîntem printre 
primele țări ale lumii în care, gra
ție ajutorului Uniunii Sovietice, ins
talarea unui reactor atomic deschi
de calea folosirii energiei nucleare 
tn scopuri pașnice.

Pentru anul 1958 se prevede un vo
lum de Investiții finanțate de la buget 
șl din mijloacele proprii ale Întreprin
derilor și organizațiilor economice, de 
13,2 miliarde lei.

Prin planul de stat pe 1958 s-a 
trasat sarcina reducerii costului de 
deviz al construcțiilor cu circa 10 la 
sută față de valoarea devizelor exis
tente, astfel îneît cu suma alocată 
să poată fi executat un volum mal 
mare de Investiții.

Cu acest volum de Investiții se a- 
slgură continuarea șantierelor în curs 
și începerea unor lucrări de impor
tanță primordială, printre care : com
binatul de cauciuc sintetic și conduc
ta de gaze spre Moldova, accelera
rea mecanizării agriculturii, dezvol
tarea viticulturii și pomiculturli.

Pentru construcții de locuințe s-a 
prevăzut în 1958 suma de 840 mi
lioane lei, în care sînt cuprinse și 
credite de 90 milioane Iei.

în anul 1957, planul de Investi
ții și îndeosebi planul de construc- 
ții-montaj a fost îndeplinit în con
diții mai bune ca în anul precedent, 
datorită creșterii mecanizării și in
dustrializării procesului de execuție 
și introducerii unor noi metode de 
lucru.

Cu toate acestea, la Ministerul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție, Ia celelalte ministere 
care au întreprinderi de construcții 
ca și la trusturile de construcții lo
cale, s-au menținut unele din defi
ciențele constatate în anul trecut.

Termenele de punere în funcțiune 
nu au fost respectate în toate ca
zurile. Cele mai importante rămî- 
neri în urmă ale planului de pune
re în funcțiune au avut : Ministe
rul Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție, Ministerul Industriei 
Grele, Ministerul Minelor și Minis-

Bugetele sfaturilor populare 
pe anul 1958

Pe anul 1958, bugetele sfaturilor 
populare prevăd atît la venituri cît 
și la cheltuieli suma de 8,026 mi
liarde lei.

Sfaturile populare vor dispune și 
în 1958 de soldurile tranzitorii în 
sumă de 100 milioane lei, constituite 
în anul 1957.

în ultimul an s-au luat măsuri 
pentru lărgirea drepturilor sfaturi
lor populare dn folosirea mijloacelor 
bănești, precum și pentru creșterea 
cointeresării lor în mobilizarea cît 
mai complectă a resurselor finan
ciare.

Trecerea unui număr important de 
întreprinderi de interes republican 
în subordonare locală precum și a 
unor întreprinderi locale în subordo
narea directă a sfaturilor populare 
raionale și orășenești a contribuit la 
întărirea bazei proprii de venituri a 
sfaturilor populare.

Lăsarea la dispoziția sfaturilor 
populare, în 1957, a beneficiilor în
treprinderilor de gospodărie comu
nală și a unei părți din beneficiile 
întreprinderilor și organizațiilor co
merciale locale a sporit cu circa 180 
milioane lei disponibilitățile bănești 

celelalte țări socialiste joacă un rol 
deosebit. In ultimul an am extins re
lațiile economice cu țările de curînd 
eliberate de sub jugul colonial și cu 
alte țări ale lumii.

Politica de pace și de colaborare 
economică cere lărgirea în continua
re a schimburilor comerciale pe baza 
avantajelor reciproce.

Avem relații comerciale cu 70 țări 
și ne propunem dezvoltarea lor.

Balanța de plăți externe este și în 
anul 1958 echilibrată.

întreprinderile noastre care lucrea
ză pentru export trebuie să-și înde
plinească întocmai sarcinile ce le 
revin, livrînd produsele contractate 
la timp, în sortimentele și calitatea 
prevăzută. Nu trebuie uitat că de ca
litatea mărfurilor exportate depinde 
bunul renume al întreprinderilor 
noastre socialiste pe piața mondială.

cît sumele cheltuite pentru această 
acțiune in anul 1957.

Aceste fonduri asigură și îmbună
tățirea salarizării în unitățile sani
tare și de prevederi sociale, ceea 
ce va aduce o creștere calitativă a 
îngrijirii medicale a populației.

Dacă ne gîndim la faptul că tn 
anul 1938 erau 30.800 paturi iar în 
1958 vor fi 130.000 paturi; că în 
1933 reveneau 1.900 de oameni la un 
medic Iar în 1958 vor reveni ceva 
mai puțin decît 800 oameni la un 
medic, se poate vedea marele pro
gres realizat în anii puterii populare 
în domeniul sănătății publice.

Pentru dezvoltarea culturii, artei șl 
cercetării științifice se alocă pentru 
anul 1958 suma de 932,5 milioane lei, 
de trei ori mai mult decît în 1951.

Această sumă va permite funcțio
narea în bune condițiuni a celor 90 
institute de cercetări științifice, 113 
teatre, opere, filarmonici, ansam
bluri muzicale, a celor 1.150 biblio
teci, 12.300 cămine culturale, mu
zee etc.

In bugetul Asigurărilor Sociale de 
Stat sînt prevăzute sumele necesare 
pentru plata pensiilor, plata ajutoa
relor de boală etc.

investițiilor
terul Industriei Bunurilor de Con
sum.

Rămînerea în urmă a planului de 
punere în funcțiune se datorește în 
primul rind neîntocmirli la timp a 
documentației. Lucrări importante 
se execută pe bază de documenta
ție parțială, ceea ce nu permite o 
bună organizare a șantierelor, duce 
la întîrzierea punerii în funcțiune a 
capacităților planificate și scumpește 
costul construcțiilor. Deficiențele în 
aprovizionarea cu utilaje și cu ma
teriale, defectuoasa organizare a u- 
nor șantiere și împrăștierea mijloa
celor materiale și bănești pe un 
număr prea mare de obiective au 
contribuit de asemenea la netermi- 
narea la timp a unor lucrări.

Costul construcțiilor se menține 
încă ridicat, atît datorită lipsurilor în 
proiectare, cît și activității necores
punzătoare a unor organizații de 
construcții. In urma controlului exe
cutat de Banca de Investiții, s-au 
constatat în devizele prezentate pre
țuri exagerate și cheltuieli neecono- 
micoase în sumă de circa 300 mi
lioane lei. Cu toate acestea, Banca 
de Investiții n-a reușit să urmăreas
că totdeauna în bune condiții fe
lul în care sînt executate lucrările, 
astfel îneît să preintîmplne pierde
rile pe care unii constructori le cau
zează economiei.

Tovarăși deputați,
Cheltuielile de apărare înscrise în 

bugetul de stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1058 reprezin
tă 3,7 miliarde lei, guvernul luînd 
măsurile necesare asigurării apără
rii și securității statului.

Pentru întreținerea organelor ad
ministrației de stat s-a prevăzut în 
bugetul pe 1958 suma de 1,4 miliar
de lei.

Deși în anul 1957 cheltuielile de 
întreținere a administrației de stat 
au scăzut față de cele din 1956, drept 
consecință a măsurilor luate pe linia 
reorganizării unor ministere, totuși 
se mai constată încă cheltuieli neeco- 
nomicoase.

Este necesar ca ministerele și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare să Înlăture aceste cheltuieli, 
contribuind la continua ieftinire a 
administrației de stat.

destinate dezvoltării gospodăriei co
munale și rețelei comerciale, față de 
anul 1956.

Vărsarea la bugetele locale a unei 
cote de 50 la sută din beneficiile 
peste plan ale întreprinderilor in
dustriale republicane a mărit de a- 
semenea posibilitățile financiare ale 
organelor locale ale puterii de stat. 
Aceasta impune comitetelor executi
ve întărirea spiritului de răspunde
re în folosirea cu maximum de e- 
ficacitate a acestor mijloace.

în 1958, din totalul veniturilor bu
getelor locale, 4,280 miliarde lei re
prezintă venituri proprii, iar din ve
niturile bugetului republican au fost 
alocate sfaturilor populare 3,745 mi
liarde lei, sub forma cotelor defal
cate.

Măsurile luate în anul 1957 pen
tru lărgirea atribuțiilor economice 
ale organelor locale ale puterii de 
stat au dat bune rezultate, comite
tele executive preocupîndu-se mal 
îndeaproape de activitatea unităților 
economice și social-culturale. Astfel, 
unitățile industriei locale din regiu
nile : Autonomă Maghiară, Suceava, 
Bacău, Ploești, au dat bugetului lo

cal mai multe acumulări bănești de
cît cele planificate, permițînd astfel 
comitetelor executive să lărgească 
sfera acțiunilor inițial prevăzute.

A crescut preocuparea organelor 
locale pentru asigurarea unei pro
ducții rentabile. Cu toate acestea, în 
unele regiuni ca : Hunedoara, Pi
tești, Craiova, Galați, se mai produc 
cărămizi, var, țigle și alte produse 
cu costuri ridicate.

Rămîneri în urmă în realizarea be
neficiilor planificate se constată și 
în sectorul comercial, unde există u- 
nele depășiri ale cheltuielilor de cir
culație.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să acorde mai mul
tă atenție creșterii continue a pro
ducției mărfurilor de larg consum, 
folosind la maximum baza locală de 
materii prime, să ducă o luptă sis
tematică pentru reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității pro
duselor.

Cheltuielile prevăzute tn bugetele 
locale pentru finanțarea industriei 
și gospodăriei comunale, pentru fi
nanțarea acțiunilor agricole și zooteh
nice, a drumurilor, cum și a altor 
acțiuni economice locale, se ridică 
la 2,687 miliarde lei.

Pentru acțiunile agricole și întreți
nerea spitalelor și dispensarelor ve
terinare, combaterea dăunătorilor șl 
epizotiilor, s-a prevăzut la bugetele 
sfaturilor populare suma de 701 mi
lioane lei. în această sumă sînt cu
prinse și 421 milioane lei destinate 
îmbunătățirii pășunilor și unor ac
țiuni zooveterinare.

Trebuie arătat că în unele regiuni, 
cheltuirea mijloacelor prevăzute în 
bugetele sfaturilor populare pe 1957 
s-a făcut fără o temeinică analiză, 

înlăturarea acestor lipsuri și folo
sirea chibzuită a importantelor mij
loace bănești și materiale care stau 
la dispoziția sfaturilor populare vor 
contribui la continua consolidare a 
rolului lor în dezvoltarea economică 
și culturală a orașelor șl satelor.

Tovarăși deputați,
îndeplinirea sarcinilor prevăzut» 

în planul de stat pe 1958 cu privire 
la construcția socialistă a economiei 
și creșterea nivelului material și cul
tural al oamenilor muncii cer din 
partea statului un efort financiar 
susținut.

în vederea realizării integrale și la 
timp a veniturilor bugetului de stat, 
se impune ca planurile de producție 
și financiare ale întreprinderilor și 
organizațiilor economice să fie întoc
mite la timp, pentru ca fiecare uni
tate să-și cunoască bine sarcinile și 
să elaboreze neîntîrziat planul mă
surilor tehnico.organizatorice.

Ministerele și direcțiile generale 
trebuie să acorde toată atenția re
partizării sarcinilor de producție și 
beneficii pe întreprinderi, ținînd sea
ma de înzestrarea tehnică a acestora, 
de calificarea muncitorilor și de ni
velul cheltuielilor de producție pe 
unitatea de produs.

De asemenea este necesar să exis
te mal multă preocupare decît în 
anii trecuți pentru stabilirea profi
lului întreprinderilor, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de aprovizionare 
tehnico-materială și pentru chibzuita 
gospodărire a mijloacelor materiale 
și bănești.

Pentru satisfacerea mai deplină a 
cerințelor consumatorilor, întreprin
derile și organizațiile economice tre
buie să lupte pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor și 
lărgirea sortimentelor, să asigure o 
mai bună păstrare și prezentare a 
mărfurilor.

Cheltuirea fiecărui leu cu spirit de 
economie și maximum de eficacitate 
trebuie să constituie o preocupară 
principală pentru fiecare instituție, 
întreprindere și organizație.

Se impune conducătorilor de mi
nistere, departamente și direcții ge
nerale să se deplaseze la întreprin
deri pentru a analiza direct și ne
mijlocit cu colectivele din unitățile 
subordonate cauzele reale ale de
ficiențelor.

Ministerul Finanțelor și băncile 
trebuie să acorde, în continuare, a- 
tentia^ cuvenită îmbunătățirii și sim
plificării metodelor de finanțare și 
creditare a economiei, perfecționării 
formelor de decontare fără numerar, 
iar controlul financiar-bancar tre
buie să devină mai operativ și mai 
eficient.

Tovarăși deputați,
Bugetul de stat pe anul 1958 este 

un buget al construcției pașnice, el 
asigură mijloacele financiare necesa
re continuei dezvoltări a industriei 
noastre socialiste, întăririi bazei ma
teriale a agriculturii și consolidării 
sectorului socialist al acesteia, ridi
cării nivelului de trai al oamenilor 
muncii, înfloririi scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Romînă.

Pentru finanțarea importantelor 
acțiuni prevăzute în bugetul de stat, 
o sarcină principală o constituie 
creșterea activității economice și gos
podărești în fiecare unitate produc
tivă, realizarea în întregime și la 
timp a tuturor veniturilor planifi
cate.

Sporirea acumulării socialiste, ca 
urmare a eforturilor depuse pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, constituie 
singura temelie trainică pentru creș
terea în continuare a salariului real. 

Succesele obținute în construcția 
socialistă, inițiativa creatoare a ma
selor largi constituie chezășia înde
plinirii cu succes a planului și a bu
getului de stat pe anul 1958.

Să depunem toate eforturile pen
tru realizarea planului și a bugetu
lui de stat pe anul 1958, pentru apli
carea în viața a directivelor partidu
lui și guvernului privind dezvoltarea 
economică și socială a patriei noas
tre și creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului mun
citor.

(text prescurtat)



HO TARIRE A 
ședinței plenare a C.C.S. 
din 23-24 decembrie 1957

Plenara C.C.S. a dezbătut De
clarația și Manifestul Păcii, a- 
doptate de consfătuirile reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești care au avut loc la 
Moscova după sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
și sarcinile ce revin sindicatelor 
tn aplicarea Hotărîrii ședinței 
plenare a C.C. al P.M.R- din 14 
decembrie, cu privire la aceste do
cumente.

Alături de întreaga omenire 
muncitoare de toți acei ce iubesc 
pacea, sindicatele din țara noa
stră au luat cunoștință cu- deose
bită satisfacție de conținutul De
clarației și Manifestului Păcii — 
documente de însemnătate istorică 
care corespund intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și ale tutu
ror oamenilor muncii și deschid 
noi perspective întregii omeniri 
progresiste, în lupta pentru apă
rarea și consolidarea păcii între 
popoare.

Plenara C.C.S. însușlndu-și pe 
deplin Declarația și Manifestul 
Păcii, precum și Hotărîrea C.C 
al P.M.R. din 14 decembrie sta
bilește :

1. Comitetele sindicale din între
prinderi, uzine, șantiere, GAS., 
S.M.T., instituții, să organizez» 
în secții și ateliere, în cluburi și 
colțuri roșii, expuneri și convor
biri asupra importanței consfătui
rilor partidelor comuniste și mun
citorești de la Moscova și asu
pra ideilor mărețe ale Declarației 
și Manifestului Păcii.

2. Dezbaterea Declarației și 
Manifestului Păcii în toate orga
nele și organizațiile sindicale 
trebuie să ducă la mobilizarea for
țelor creatoare ale muncitorilor.

inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor pentru obținerea de noi 
succese în dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii, în îmbună
tățirea condițiilor de trai a’.e ce
lor ce muncesc. Totodată această 
dezbatere trebuie să ducă la îm
bunătățirea activității politice și 
organizatorice a fiecărei organi
zații sindicale, la dezvoltarea le
găturilor organelor sindicale cu 
masa oamenilor muncii organizați 
în sindicate.

3. Organele sindicale din între
prinderi și instituții trebuie să 
ridice nivelul ideologic al activi
tății educativ-culturale de masă, 
să ia poziție combativă față de 
orice manifestare a ideologiei 
burgheze, să intensifice munca de 
educare a oamenilor muncii în 
spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar.

4. Sindicatele din R.P.R. vor 
milita activ pentru aplicarea Ho- 
tărîrilor celui de-al IV-lea Con
gres Mondial al Sindicatelor, în 
vederea restabilirii unității sin
dicale mondiale, întăririi unității 
de acțiune și solidarității interna
ționale a celor ce muncesc în 
lupta pentru pace și progres so
cial-

Plenara C.C-S. își exprimă con
vingerea fermă că oamenii muncii 
din țara noastră vor răspunde 
chemărilor înflăcărate ale Decla
rației partidelor comuniste și 
muncitorești și ale Manifestului 
Păcii, strîngîndu-și și mai mult 
rîndurile în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducătorul 
încercat al întregului popor în 
lupta pentru socialism și își vor 
intensifica eforturile pentru întă
rirea continuă a statului nostru 
democrat popular.

Conferința tic solidaritate
a tarilor Astei $i llrieii

CAIRO 27 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în ședința 
din după-amiaza zilei de 26 de
cembrie a conferinței de solida
ritate a țărilor Asiei și Africii, 
dr. Anap Singh, reprezentantul 
delegației indiene, membru al 
parlamentului indian, a prezen
tat raportul asupra situației in
ternaționale actuale.

Ne-am întrunit, a declarat 
Singh, în vechea și istorica țară 
a Egiptului însuflețiți de aminti
rile comune ale trecutului și de 
noile năzuințe și speranțe comu
ne în viitor.
Ne-am întîlnit aici nu ca un grup 
regional închis sau îngust ra
sial, ci ca o parte integrantă a 
marii familii umane.

RESPINGEM TEZA DUPĂ 
CARE O IDEOLOGIE POATE FI 
DISTRUSA CU FORȚA, A SPUS 
SINGH. IDEOLOGIILE TRE
BUIE SA SE INTREACA IN

tea obține îmbunătățirea bună
stării popoarelor noastre de multe 
milioane.

Reprezentantul Egiptului Haled 
Mohy Ed-Din, care a prezentat 
raportul cu privire la imperia
lism, a arătat caracterul agre
siv al imperialismului și al ar
matelor sale în lupta împotriva 
popoarelor.

Delegatul indonezian, Sraghi- 
din Abbas a cerut conferinței să 
adopte următoarele rezoluții în 
spiritul principiilor Bandungului. 
1) Rezoluția cu privire la efor
turi comune în lupta împotriva 
imperialismului: 2) rezoluții care 
prevăd sprijinirea luptei popoare
lor din țările Asiei și Africii.

Muhammed Ahmed Mahgub, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Sudanului și membru al delega
ției sudaneze, care a prezentat 
în ședința plenară a conferinței 
raportul în problema discrimină-

ria și de chestiunea palestiniană, 
în după-amiaza de 27 decem

brie, la ședința plenară a confe
rinței, Yussef El Sebai, secretar 
general al conferinței a dat citi
re unor noi mesaje .primite la se
cretariatul conferinței. Sebai a 
dat citire mesajelor primite din 
partea lui K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., din partea 
lui Sastroamidjojo, fost prim mi
nistru al Indoneziei și din partea 
liderului politic irakian Musahem 
El Bagagi.

Conducătorii unor delegații au 
prezentat rapoarte în diferite pro
bleme.

'■.illliill!!ll|llllllllllll!> /illllllllllllllllllllll^
ROMA 27 (Agerpres). — InE 

întreaga Italie se intensifică^ 
mișcarea de protest împotriva|| 
instalării pe teritoriul țării a= 
rampelor de lansare de proiee-ff 
tile teleghidate. La Reggio^ 
Emilia a avut loc o mare de-|| 
monstrație a tineretului împo-|| 
triva transformării Italiei în§ 
bază atomică americană. Ins 
cursul demonstrației manifes-== 
tanții au ars în mod simbolic 
machetă a bombei atomice. Inș 
numeroase localități din pro-= 
vincia Reggio Emilia au fost= 
votate moțiuni de protest îm-s 
potriva bazelor militare ato-g 
mice.

Manifestații similare de pro-s 
test au avut loc fi la Triest,^ 
Pescara fi în alte orașe ale Ita-ș= 
liei. s

NU PUTEM UITA

Spectacolul Ansamblului 
macedonean „Tanec"

Vineri seara, Ansamblul mace
donean „Tanea" din R.P.F. Iugo
slavia a prezentat în sala Tea
trului satiric muzical „C. Tăna- 
se“ din calea Victoriei 174, cel 
de-al doilea spectacol din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră.

Au asistat A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, O. Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministeru
lui Invățămîntului și Culturii, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

De asemenea au fost prezenți 
N. Vujanovici, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la București și 
alți membri ai ambasadei, precum

și membri ai corpului diplomatic.
Publicul a primit cu multă 

căldură dansurile macedonene 
și sîrbești, printre care Dansul 
miresei, „Teskotto**, dans păsto
resc de luptă, „Sote“, dans alba
nez de dragoste, Dans din Sop, 
bucurat cîntecele populare sîr
bești etc., admirînd măiestria in
terpretativă a dansatorilor, su
plețea și eleganța mișcărilor, bo
găția și variația de ritmuri, pito
rescul costumelor.

De o apreciere deosebită s-au 
bucurat cînteccle populare sîr
bești interpretate de Draghița Ni- 
colova, și cîntecele populare ma
cedonene executate de orchestra 
populară a ansamblului. Draghi
ța Nicolova a interpretat și o 
melodie din folclorul romînesc în 
limba romînă.

(Agerpres)

Au apărut!

Analele Institutului de Istorie a Partidului 
de pe lingă C.C. ai P.M.R.

nr. 6 (noiembrie-decembrie 1957)
Editorialul revistei este consa

crat celei de-a zecea aniversări a 
republicii și e intitulat : Zece «ni 
de la instaurarea Republicii 
Populare Romîne — stat al dic
taturii proletariatului (1947- 
1957)“.

La rubrica , Studii și referate" 
ie publică: „Amintiri despre 13 
decembrie 1918“ — semnate de 
D. Avramescu, N. Militaru-Simu- 
lescu, Dumitru Pop, Dumitru Gă- 
nescu; studiul intitulat : „Avîntul 
revoluționar al maselor populare 
din Romînia în anii 1917-1921. 
Crearea Partidului Comunist Ro
mîn" de Mihail Roller. La ace
eași rubrică sînt publicate artico
lele : „Unele aspecte ale luptei 
P.C.R. pentru făurirea unui nou 
an«rat de stat în țara noastră** 
(23 August 1944 — 30 Decembrie 
1947)** de T. Caraciuc, și „Din is
toricul formării și dezvoltării cla
sei muncitoare din Romînia" 
(continuare) de N. N. Constanti- 
nescu.

La rubrica „Comunicări și note 
științifice" sînt publicate artico
lele : „Ecoul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie în unele 
zi arii romînești din Transilvania “ 
de I. Cicală, „Aspecte din lupta 
pentru transformarea asociațiilor

de ajutor reciproc din vechea Ro- 
mînie în organizații bazate pe 
lupta de clasă", de I. Iacoș și V. 
Petrișor și „Despre bruderlade 
și luptele minerilor din trecut pe 
linia asigurărilor sociale" de loan 
I. Mirescu.

Documentele Consfătuirilor re
prezentanților partidelor comuni
ste și muncitorești care au avut 
loc la Moscova în noiembrie 1957 
sînt publicate în cadrul rubricii 
„Documente".

La rubrica „Figuri de luptători 
pentru libertate și socialism" sînt 
prezentate biografiile eroilor cla
sei muncitoare din Romînia, 
Filimon Sîrbu și Petre Gheorghe.

Revista publică de asemenea: 
rubrica „Critică și bibliografie" — 
în care C. Almășanu și P. Beraru 
prezintă volumul „Din istoria lup
tei lui Marx și Engels pentru un 
partid proletar“, apărut în Edi
tura de sfat pentru literatură po
litică și rubrica „Informații" — 
în care sînt publicate .știri pri
vind sesiunile științifice festive 
din Capitala R.P. Romîne și se
siunea științifică a Academiei de 
Științe Sociale de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., consacrate celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

INFOR
Vineri seara a părăsit Capitala, 

tndreptîndu-se spre patrie, dele
gația Uniunii studenților iugoslavi 
în frunte cu Iosip Franec, mem
bru în Comitetul Central al aces
tei uniuni, care ne-a vizitat țara 
timp de 10 zile, în cadrul schim
burilor de delegații dintre Uniu
nea studenților iugoslavi și Uniu
nea Asociațiilor Studenților din 
R.P. Ronrînă.

In timpul petrecut în tara noas
tră reprezentanții studenților din 
(ara vecină și prietenă au vizitat 
instituții de învâ(ămînt și cultură 
din București, Cluj și Orașul 
Stalin, au avut întilniri și discu
ții cu studenți și cadre didactice.

★
La 28 decembrie se deschide la 

Stockholm cel*de-al 18-lea congres 
al P.C. din Suedia.

Delegația C.C. al P.M.R. care 
asistă la lucrările congresului este 
formată din tovarășii Ene Țurca- 
nu, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului Re
gional P.M.R.-Suceava, și Costin 
Nădejde, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R.

ir
Intre marile figuri ale culturii 

universale sărbătorite anul acesta 
din inițiativa Consiliului Mondial 
al Păcii, este și aceea a marelui

* O viguroasă condamnare a colonialismului.
* Afirmarea solidarității crescînde a popoarelor 
afro-asiatice * Au început ședințele separate ale

comitetelor conferinței

DOMENIUL LIBER AL IDEI
LOR ; FIECARE DINTRE ELE 
TREBUIE SA CAUTE SA CU
CEREASCĂ* INIMILE ȘI SIM
PATIA OAMENILOR PRIN 
EXEMPLE Șl CONVINGERE. 
UN OM POATE FI UCIS, • O 
IDEE INSA NU.

După ce a arătat că încetarea 
imediată a experiențelor nucleare 
trebuie să fie un prim pas obli
gator care să preceadă orice a- 
cord ulterior în vasta problemă 
a dezarmării, și după ce a con
damnat doctrina Eisenhower, 
Singh a chemat toate țările asia
tice și africane să se retragă din 
pactele și alianțele militare cu 
puteri străine care le răpesc in
dependența.

Relevînd că O.N.U. nu și-a 
îndeplinit întotdeauna obligațiile 
asumate față de țările Asiei și 
Africii, Singh a declarat că este 
fără precedent faptul că R. P. 
Chineză, țară cu o populație, de 
600 milioane de oameni, nu este 
reprezentată pînă în prezent în 
O.N.U. Aceasta este o absurdi
tate teribilă și o provocare la a- 
dresa bunului simț al membrilor 
O.N.U.

Noi, asiaticii și africanii, a de
clarat în încheiere Singh, sintem 
pentru libertatea, independența și 
egalitatea tuturor popoarelor. Noi 
sintem pentru reglementarea pro
blemelor pe calea tratativelor 
pașnice. Noi sintem pentru egali
tatea raselor. Noi sintem pentru 
cele zece principii ale conferinței 
de la Bandung. Noi urîm calea 
războiului și Violenței și ne con- 
sacrăni păcii în lumea întreagă 
pentru că pacea oglindește spiri
tul interior al poporului nostru și 
numai în condițiile păcii vom pu-

rii rasiale, a cerut conferinței să 
adopte o rezoluție care să con
damne cu hotărîre politica de 
discriminare rasială,.

★

CAIRO 27. — De la trimisul 
special Agerpres: In dimineața de 
27 decembrie — a doua zi a con
ferinței de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii — au avut loc 
ședințe separate ale comitetelor 
conferinței. Țoale cele cinci co
mitete — politic, economic, cultu
ral, social și organizatoric — a 
căror constituire a fost anunțată 
din ajun,'au ținut ședințe în ca
drul cărora au fest aleși preșe
dinții comitetelor și au fost pre
zentate rapoarte de către diferi
tele delegații.

Președinte al comitetului eco
nomic a fost ales dr. Nazim 
Mussely (Siria), al comitetului 
cultural — scriitorul egiptean 
Taha Hussein, al comitetului or- 
ganiz>atoric — Yusef El Sebai 
(Egipt), secretar general al con
ferinței. La propunerea delegației 
Egiptului, a fost ales președinte 
al Comitetului politic d-na Ra- 
meshvcri Nehru, conducătorul 
delegației Indiei.

în ședința din dimineața de 
27 decembrie a comitetului poli
tic s-a hotărît constituirea ne 
lîngă acest comitet a cinci sub
comitete care urmează să discu
te în ședințe separate probleme 
legate respectiv de lupta popoare
lor pentru independența și suve
ranitate împotriva imperialismu
lui și colonialismului, de discri
minarea rasială, de intensificarea 
mișcării popoarelor din Asia și 
Africa pentru interzicerea expe
riențelor și a folosirii armelor 
nucleare, de războiul din Alge-

„Sfînta Treime"...

I

MÂȚII
filozof francez Auguste Comte, 
de la a cărui moarte se împlinesc 
100 de ani. Cu acest prilej. Comi
tetul național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă și Acade
mia R. P. Romîne au organizat 
vineri după amiază, la Casa oa
menilor de știință, o ședință co
memorativă. Despre viața și opera 
lui Auguste Comte a vorbit prof. 
C. Botez, șef de secție la Insti
tutul de psihologie al Academiei 
R. P. Romîne.

★
Observatorul Astronomic din 

București al Academiei R. P. Ro
mîne anunță că cel de-al doilea 
satelit a fost observat în ziua de 
27 decembrie între orele 17 și 44 
minute și 17 și 46 minute, obți- 
nîndu-se trei poziții vizuale, care 
au fost comunicate la Consiliul 
Astronomic Sovietic. Satelitul a 
fost observat în condiții destul 
de bune, fiind foarte strălucitor, 
ca o stea de mărimea întiia. Ob
servatorul a primit comunicarea 
telegrafică de la .Moscova că în 
ziua de 28 decembrie satelitul al 
doilea se va putea vedea la Bucu
rești la orele 17 și 20 minute, a- 
zimut 304 grade (direcția nord- 
est) și înălțimea 65 grade deasu
pra orizontului. Satelitul a fost 
observat de asemenea la Sibiu 
fi Bacău.

-------------- ----------------------------------------------------------------

In curînd nu va mai fi nevoie 
de marile aerodromuri betonate

— a declarat pilotul sovietic luri Garnaev—
MOSCOVA 27 (Agerpres). — avioane. Diferitele dispozitive fo- 

TASS transmite : luri Garnaev, pi- losite pînă în prezent nu rezolvă 
lot sovietic de încercare, a decla
rat următoarele: Va trece un timp 
și uriașele avioane cu reacție pen
tru călători nu vor avea nevoie de 
marile aerodromuri betonate.

In Uniunea Sovietică este în 
curs de încercare un motor cu 
reacție, realizat de proiectanții și 
inginerii sovietici Rafaeleanț, 
Kvașnin, Lapșin și Matveev. A- 
ceastă mașină a fost denumită tur
boplan. Ideea decolării avionului 
de pe piste scurte și aterizării lui 
pe piste de dimensiuni limitate 
preocupă de mult timp pe specia
liștii în domeniul construcției de

integral problema reducerii lun
gimii pistelor de decolare și ateri
zare.

A apărut ideea să se renunțe cu 
totul la piste betonate lungi și să 
se realizeze un aparat zburător 
care să poată decola și ateriza ver
tical, iar în aer la înălțimi mari, în 
stratosferă, în condițiile unui zbor 
orizontal obișnuit să dezvolte o 
viteză mare de înaintare.

Turboplanul nu are nici aripi, 
nici ampenaj. Cadrul subțire înlo
cuiește oarecum forma aerodina
mică obișnuită a avionului.

Guvernul francez pregătește 
un proiect de lege reacționar 
pentru ciuntirea Constituției

PARIS 27 (Agerpres). — La 
26 decembrie a avut loc o ședință 
a Consiliului de 'Miniștri al Fran
ței consacrată proiectului de lege 
privind reformele constituționale 
preconizate de guvern. Acest pro
iect de lege trebuie să fie aprobat 
de reprezentanții grupurilor par
lamentare, pentru a putea fi su
pus apoi spre vot Adunării Națio
nale. Reformele pe care le pro
pune guvernul Gaillard vor avea 
ca rezultat să împingă simțitor 
spre dreapta viața politică fran
ceză, limitînd considerabil dreptu
rile Adunării.

Proiectul de lege conferă preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
dreptul de a dizolva printr-un 
simplu decret Adunarea Națională 
cu avizul miniștrilor. Se prevede 
modificarea articolelor care regle
mentează procedura.de înlocuirea 
unui guvern care nu obține vot 
de încredere din partea Adunării 
într-o anumită problemă. Pe viitor 
se propune ca un asemenea vot 
să se refere la politica guverna
mentală în ansamblu. Această 
modificare este menită în concep-

lard, constituit pe baza unei 
liții șubrede de partide între 
se manifestă 
geri adinei.

O altă modificare propusă are 
ca scop să răpească Adunării ori
ce inițiativă în probleme privind 
alocări bugetare sau reduceri în 
cheltuieli, deputa',ii nemai avind 
dreptul decît să aprobe sau să 
respingă cheltuielile propuse de 
guvern.

După cum relatează France 
Presse, în ciuda presiunilor exer
citate de guvern, ,,se pare că pro
iectul de reforme constitutionale 
nu va fi adoptat în forma propusă 
de acesta. El va fi probabil mo
dificat în destul de mare măsură 
înainte ca guvernul să poată pre
zenta parlamentului un text defi
nitiv". Acesta este și motivul pen
tru care Comitetul președinților 
grupărilor parlamentare a hotărît 
ca Adunarea să ia vacantă la 28 
decembrie plnă la 14 ianuarie, 
cînd va continua examinarea pro
iectului de lege-cadru pentru AI- 
geria și va începe dezbaterea a- 

tia autorilor ei să asigure o anu- supra proiectului de lege privind 
mită stabilitate guvernului Gail- reformele constitutionale.

coa- 
care 

continuu neînțele

Poliția orașului Albany a 
arestat un gangster. Nimic de
osebit. De astea-s făcute poli
țiile, să aresteze pungașii și cri
minalii de toate mărimile. Ares
tatul de la Albany e o mări
me, o stea a gangului, John 
Montana. Nici în asta nu-i ni
mic senzațional. Și stelele pă
lesc odată. Senzaționalul a în
ceput abia în clipa în care 
Montana a deschis gura. Orice 
vedetă se laudă cu relațiile lu
mii sale și așa a făcut și întem
nițatul din Albany. De cum 
s-a pornit, bieții polițiști pro
vinciali au rămas cu gura căs
cată. Montana a declarat nici 
mai mult nici mai puțin că e 
„prieten personal" al vice-pre- 
ședintelui S.U.A., Richard 
Nixon, că saloanele lui Harri
man îi sînt deschise în calitate 
de invitat oficial. Și gangsterul 
vorbea, vorbea:

— Cunosc foarte bine pe 
vice-președintele Nixon, cunosc 
de asemenea foarte bine pe 
Averell Harriman și pot să de
monstrez că sînt prieten per
sonal și cu numeroși judecători 
federali și magistrați din New 
York și New Jersey.

Polițiștilor li se zbîrlea pă
rul. Tăceau și ascultau. Unei 
astfel de personalități nu-i poți 
închide gura, iar cînd ești un 

Albany 
pentru

închide gura, iar cînd 
pîrlit de polițist din 
concluziile le păstrezi 
tine.

Carevasăzică Nixon, 
dea republicanilor, omul menit 
să înoiască politica S.U.A., 
cum îl proclamă presa america
nă, Nixon, omul pe care 
cercurile politice influente vor 
să-l împingă în scaunul prezi
dențial e prieten cu un gang
ster 1 Opinia publică s-a mirat. 
Noi nu. Dacă ne gîndim puțin 
și Truman a avut printre prie
teni un șef de gang, pe Frank 
Costello, căruia i-a datorat ale
gerea ca senator. Și Capone și 
Dtllingher se numărau printre

nadej-

prietenii celor de la Casa Al
bă. Fiecare om politic ameri
can care e ceva în țara lui, are 
două legături: una în sus cu 
monopolurile, alta în jos cu 
gangsterii. Gangsterul a deve
nit de mult a treia forță a sta
tului, alături de guvern și mo
nopol. De mult S.U.A. sînt gu
vernate de această sfîntă trei
me. De amar de vreme gang
sterul e piedestalul ‘pe care se 
bizuie patronul ca să închidă 
gura muncitorilor, bossii sindi
cali ca să ajungă în fruntea bu
catelor și să facă averi cum a 
fost cazul lui Beak și Hoffa, 
oamenii politici ca să ocupe 
scaunele de senatori sau tronul 
Casei Albe. Gang-monopol-gu- 
vern—trio-td modului de viață 
american I Gangsterul împins 
în arena educației ca eroul mo
del, se dovedește a fi și omul 
care strînge toate murdăriile 
din spatele politicii oficiale. 
Gangsterul, oricum s-ar chema, 
este unul din cei doi îngeri pă
zitori care-l saltă ușurel pe 
omul politic, și-l ferește de ob
stacole. Îngerul lui Nixon, e 
Montana. Am aflat-o acum. 
Pentru noi e de fapt o simplă 
formalitate. Bănuiam, știam că 
trebuie să fie unul. Nu-i cu
noșteam numele. Acum i-l știm. 
11 știe toată lumea. Ziarul 
„Paese-Sera“ spunea că vestea 
a trezit un mare scandal și a 
mîniat opinia publică. Nixon 
a tăcut și conform tacticii stru- 
țești și-a băgat capul în nisip 
și face pe „n-aude, n-avede, 
n-a greu pămîntuluC. Dar să 
n-avem nici o teama. Scanda
lul va trece, Nixon va rămîne.

. Nu e nici primul scandal, nu-i 
nici ultimul. Și Truman a în
fruntat unul și nu i s-a întâm
plat nimic. Următorul scandal 
va face mai puțin zgomot și 
apoi altul și mai puțin. Pînă 
cînd omul simplu, scîrbit de 
sfînta treime—stăpîna S.U.A.—• 
va găsi puterea s-o alunge.

al. a

marele sprijin acordat 
de Romînia cauzei 
siriene și celei arabe 

declarat Salah B har ziariștilor romîni
DAMASC 27 (De la corespon

dentul special Agerpres). — Mi- 
.nistryl Afacerilor Externe, Salah 
Bittar, a primit la 23 decembrie 
delegația de ziariști romîni care 
vizitează Siria și a avut o con
vorbire cu ei.

Ocupîn*du-se de situația politică 
internațională, el a spus : „Per
sonal nu sînt prea optimist asu
pra rezultatelor conferinței 
N.A.T.O. de la Paris. Este ade
vărat că unele țări ca Norvegia 
și Danemarca eu putut reprezenta 
mai bine opinia publică europea
nă care, firește, este însetată de 
pace; din păcate, ceilalți repre
zentanți au trebuit să reia teza 
americană și nu și-au îndeplinit 
rolul lor european de a avea în
totdeauna, o cale între cele două 
blocuri pentru a merge înainte 
treptat spre coexistență pașnică".

Referindu-se la cele șapte punc
te ale ultimei propuneri sovietice, 
el a declarat: „Problema coexis
tenței pașnice este în esență le
gată de voința de pace a tuturor 
popoarelor și de problema dezar
mării. Cred că lunile viitoare vor 
oferi prilejul pentru reluarea dis
cuțiilor în problema dez-armării. 
Deoarece nu există altă soluție, 
este de sperat că aceste discuții 
vor fi reluate".

Salah Bittar și-a exprimat pă
rerea că ar putea avea loc discu
ții între țările care au armate în
zestrate cu arma nucleară sau di
rect între cele două mari puteri 
— U.R.S.S. și S.U.A. — pentru 
a cădea de acord asupra unei po
litici 
mării

Cu 
avut

practice în domeniul dezar- 
c?.re să fie realizabilă, 
privire la discuțiile care au 
loc la O.N.U. în legătură

cu plîngerea siriană, Bittar a 
spus :

„Romînia, Bulgaria, Albania, 
Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia 
și Uniunea Sovietică au înțeles 
clar situația creată la frontiera si- 
riano-turcă. Ele au înțeles ca și 
noi pericolul la care este supusă 
securitatea și independența Si
riei. Reprezentanții lor au vorbit 
pe larg despre acest lucru în dez
baterile generale, cît și în dezba
terile asupra plingerii siriene. Nu 
putem uita, a subliniat el, marele 
sprijin acordat de Romînia și de 
celelalte țări pentru cauza siriană 
și cea arabă. Nu putem uita nici 
sprijinul permanent pe care l-au 
dat cauzei arabe, începînd de la 
agresiunea împotriva Egiptului 
pînă la criza din Siria. Sînt sigur 
că acest sprijin va fi întotdeauna 
prezent la fiecare dată cînd pa
cea în Orientul Mijlociu este 
pusă în primejdie. Referindu-se 
la legăturile dintre Romînia și 
Siria, el a arătat că relațiile di
plomatice între cele două țări nu 
datează decît de doi ani din cau
za obstacolelor destul de frec
vente provocate de politica pute
rilor imperialiste față de Siria. El 
a relevat că în special de un an 
încoace nu mai există asemenea 
obstacole în calea unor întilniri 
utile care trebuie să fie cît mai 
frecvente. Asemenea întilniri vor 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
politice, economice, culturale din
tre cele două țări. Bittar a decla
rat că ministrul Siriei la București 
va prezenta în curînd scrisorile 
de acreditare, răminînd ca ceva 
mai tîrziu să aibe o ambasadă în 
Romînia.

Succese romînești 
peste hotare

Marele succes al maestrului C. Silvestri în Olanda
AMSTERDAM 27 (Agerpres).— 

In seara zilei de 26 decembrie a 
avut loc la Amsterdam cel de-al 
doilea concert dirijat de maestrul 
Constantin Silvestri, artist al po
porului din R. P. Romînă, în ca
drul turneului pe care îl între
prinde în Olanda.

In programul concertului au fi
gurat lucrări de Dvorak, Corelli 
și Silvestri. La pupitrul orchestrei 
„Koncertgebauw“ dirijorul romîn a 
obținut un strălucit succes. Cei

Orcheslra .Eleclrecord” viu aplaudată în Polonia
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 

Orchestra de muzică ușoară „E- 
lectrecord" condusă de dirijorul 
Teodor Cosma, care întreprinde 
un turneu în R. P. Polonă, a sus
ținut primele concerte în zilele 
de 25 și 26 decembrie la Kato
wice.

Concertele s-au bucurat
mare succes; piesele de muzică

circa 2.000 de auditori prezenți la 
acest concert au făcut o căldu
roasă manifestație de simpatie di
rijorului romîn, rechemîndu-1 de 
nenumărate ori la pupitru prin a- 
plauze puternice. Membrii orches
trei au declarat că ei consideră a- 
cest concert ca o dată memorabilă 
în istoria „Koncertgebauw-ului".

Maestrul Constantin Silvestri va 
susține în zilele următoare noi con
certe în Olanda.

de un

ușoară romînească au plăcut mult 
auditorilor care au aplaudat atît 
pe Roxana Matei, Simona Casian, 
Rodion Hodovanschi, și pe alți 
soliști cît și pe membrii orches
trei.

De un deosebit succes s-a bucu
rat cunoscutul interpret la nai Fă- 
nică Luca, artist emerit, care a 
executat mai multe piese dă mu
zică romînească.

Forțele patriotice din Indonezia 
sînt tot mai active

DJAKARTA 27 (Agerpres). — 
La majoritatea întreprinderilor 
olandeze asupra cărora a fost in
stituit controlul guvernamental au 
fost create „grupuri de control" 
formate din reprezentanți ai or
ganelor militare și guvernamen
tale locale, precum și ai organi
zațiilor obștești.

PHENIAN. — La cinematograful 
Te Don Mun din Phenian a avut 
loc premiera fimului romînesc 
.,Vultur-101“. La reprezentație au 
participai șefii unor misiuni di» 
plomatice acreditați la Phenian, 
membri ai corpului diplomatic și 
un numeros public.

BERLIN. — La 27 decembrie a 
încetat subit din viață în urma 
unui atac de cord dr. Otto Nus- 
chke, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și președinte al Uniunii 
Cre.știn-Democrate din R. D. Ger. 
mană (C.D.U.). El a murit în 
vîrstă de 74 de ani.

PRAG A. — Recent reprezentanții 
uniunilor de ziariști din țările so
cialiste s-au întâlnit la Berlin pen
tru a face schimb de experiență. 
Reprezentanții uniunilor de ziariști 
au adoptat în unanimitate o deda, 
rație comună asupra rezultatelor 
consfătuirii.

TIRANA. — Cu prilejul aniver. 
sării a 10 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Romîne, adu
narea generală a cooperativei a. 
gricole din Kelonia a hotărît ca 
cooperativa să poarte numele de 
..Prietenia albano.romînă".

ATENA. — După cum transmite 
corespondentul ziarului ,,Avghi“ 
din Rhodos, recent doi marinari a- 
mericani și anume Powel Kar și 
Roy Rofiner au atacat cu o armă 
de vînătoare pe șoferul grec M 
Miauli. Atacul a fost comis chiar 
în stația de automobile.

COLOMBO. — In ediția de sea
ră din 26 decembrie a ziarului 
„Ceylon Observer'* se relatează că 
apele au rupt digul marelui lac 
de acumulare Pbrakrama Șamu. 
dra din apropierea orașului Polon, 
narnva. Datorită acestui fapt, s-a 
creat o situație extrem de serioasă, 
în regiunea orașului Battikalea 
numărul sinistratiîor se cifrează la 
peste 100.000, iar peste 4.000 de 
case au fost distruse. întreaga re. 
giune Battikalea este amenințată 
de inundație.

RABAT. — De 21 de ani Marocul 
nu a mai cunoscut căderi de ză. 
padă atît de abundente. In regiu
nile muntoase, situate între Mara- 
kech și Ouanzazate, grosimea stra- 
irului de zăpadă atinge, în anu-

sînt inundate în urma ploilormlte puncte, plnă la 6 metri. Apro- 
vizionarea minelor de cobalt și 
mangan din regiune se face cu 
ajutorul echipelor de schiori.

ROMA. — Bande de lupi înfo
metați șî-au făcut apariția în anu. 
mite regiuni ale Italiei ca urmare 
a valului de frig care s-a abătut 
asupra țării. In regiunea Rotnag- 
nia superioară lupii au pătruns în 
stîne și au sfîșiat mai multe oi. 
Pentru prevenirea pericolului au 
fost organizate vînători speciale.

PARIS. — După cum transmite _________ . _
France Presse numeroase locali, propie de sfîrșit încercările celui 
tățl din centrul și sudul Franței de-al șaselea agregat.

.......................    - - r bundente care au căzut în cursul 
ultimelor 48 de ore. Trenurile care 
au plecat din Paris spre Nimes și 
Puy de Dome au rămas blocate 
din cauza timpului nefavorabil. în 
multe regiuni orașe întregi au ră
mas fără electricitate, iar la Au. 
benas drumurile și comunicațiile 
telefonice au fost întrerupte. ,

IRKUTSK. — La 27 decembrie 
a început să furnizeze curent cel 
de-al cincilea hidroagregat al hi
drocentralei de la Irkutsk. Se a-
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Sarcinile principale ale acestor 
grupuri sînt; să nu permită res- 
trîngerea producției în urma sa
botajului olandezilor, să asigure 
plata salariilor muncitorilor și să 
păstreze mijloacele de producție. 
Conturile bancare și fondurile li
chide ale întreprinderilor sînt de 
asemenea 
grupuri.

Pe plantațiile olandeze aflate 
sub controlul guvernamental au 
fost de asemenea create „grupuri 
de control". Firmelor olandeze li 
s-a interzis să-și transfere profitu
rile lor în Olanda.

bancare și fondurile li-

sub controlul acestor

EPIGRAMA
Guvernul șl poporul Indone

ziei sînt hotărîte să zădărni
cească uneltirile monopoliștilor 
olandezi, oare încearcă cu dis. 
perare să-și recîștige pozițiile 
pierdute.

Uneltind — furioasă — banda, 
ca să jefuiască iar, 
nu va face — este clar — 
nici o... brînză (de Olanda).

MIRCEA CODRESCU

Un nou șl minunat covor va ieși din mîinile acestor tinere fete din țara vecină și prietenă 
R. P. Bulgaria
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