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peiitrii făurirea socialisms
I Tovarăși deputa(i,

Poporul romin sărbătorește as- 
tăzi, cu inima plină de bucurie, 
o aniversare scumpă: zece ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne.

Se împlinește un secol de 
c‘nd poporul romin cerea prin 
glasul marelui luptător revoiu- 
ționar-democrat Nict>’ae Bălces- 
cu ....să întocmească o republică
democratică..., să întocmească un 
stat de cetățeni liberi și egali 
sau deopotrivă unii cu alții, fără 
domnie și boierie**.

Această idee înaintata a fost 
îndeplinită și depășită cu mult 
de poporul romin, care după eli
berarea țării de sub jugul fascist 
și cucerirea unui regim nou, de
mocratic, a răsturnat monarhia 
și a făurit Republica Populară 
Romină — stat socialist al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate.

Ne amintim cum la vestea pro
clamării republicii, o mare bucu
rie a cuprins întregul popor; pe 
străzile și piețele orașelor, la 
sate, oamenii muncii s-au prins 
în hore și țara a răsunat de 
cîntece și jocuri.

Satisfacția și nădejdiile oame
nilor muncii au fost pe deplin 
îndreptățite. Astăzi putem apre
cia cu mîndrie rezultatele rodni
ce ale eforturilor depuse pe dru
mul construirii unei noi orîn- 
duiri și a dezvoltării materiale 
și culturale a patriei.

Cit de mult se deosebește Re
publica Populară Romină de ve
chea Romînie de sub jugul ca
pitaliștilor și moșierilor. Ne-am 
născut într-o țară bogată în care 
domnea sărăcia. Imensa majori
tate a poporului trăia o viața de 
mizerie și privațiuni din cele mai 
grele. In adincul munților și a 
șesurilor dormitau mari avuții 
naturale care, valorificate, ar fi 
putut situa țara noastră prin
tre țările industriale înaintate. 
Dar, stăpînii imperialiști hărăzi
seră Romîniei de ieri să lince- 
zească în înapoiere, să nu-și dez
volte industria — temelia inde
pendenței economice și a pro
gresului. Pămîntul țării era mă
nos, dar celor care-1 munceau 
și-1 stropiseră de veacuri cu su
doarea și sîngele lor nu le era 
îngăduit să se bucure de roa
dele lui. Poporul nostru harnic, 
plin de energie și iubitor de via
ță, era secerat de molime și boli, 
copiii mureau cu zile.

Aceste timpuri întunecate au 
apus pentru vecii vecilor. Patria 
noastră s-a eliberat din lanțu
rile aservirii și exploatării ca
pitaliste. Singurul și adevăratul 
ei stăpîn este astăzi poporul ro- 
mîn. De pe acum e greu pentru 
copiii noștri — șl va fi și mai greu 
pentru nepoții noștri — să-și în
chipuie timpurile cînd rodul mun
cii poporului nostru se scurgea 
în mîinile unui mănunchi de ex
ploatatori din țară și din afa
ra ei,

Ședința
Marea Adunare Națională a-a 

întrunit duminică In ședința fe
stivă consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne.

De o parte și de alta a stemei 
R.P. Romîne, care de un deceniu 
străjuiește sala parlamentului, 
pe un fundal de drapele trico
lore și steaguri roșii cu stema 
partidului erau înscrise datele 
aniversării: 1947—1957.

In incintă au. luat loc deputății. 
In tribune se aflau numeroși in
vitați, demnitari de stat, conducă
tori ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință și cultură, frun
tași în muncă din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai presei 
străine.

La ora 11, primiți cu puternice 
aclamații ale deputaților și invi- 
taților sosesc conducătorii parti
dului și statului.

In loja guvernamentală au luat 
loc tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borllă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, general colonel Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Janos Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, A- 
lexandru Blrlădeanu, Gherasim 
Popa.

In loja prezidiului au luat loc 
tovarășii dr. Petru Groza, Anton 
Molsescu, Gheorghe Stoica și 
membrii Prezidiului Marii Adu- 
idunări Naționale.
I In tribuna rezervată corpului

La 10 ani de la proclamarea 
Republicii Populare, țara noa
stră este un vast șantier al 
muncii neobosite pentru făurirea 
unei vieți de bunăstare in folo
sul tuturor celor ce muncesc. Ca 
din pămînt a crescut o pădure 
de sonde și coșuri de fabrici, pre
tutindeni se înalță uzine noi, e- 
chipate cu tehnică modernă — 
imagine a forței industriale cres- 
cînde a țării. Regiuni ținute ca 
împietrite in înapoiere de regi
mul burghezo-moșieresc au fost 
trezite la viață. Oltenia marilor 
moșieri, de unde oamenii fugeau 
de sărăcie și pribegeau la orașe 
cu cobilița în spinare, devine o 
nouă bază industrială-petroliferă 
a țării. Unități industriale mo
derne insuflă o nouă viață Mol
dovei, menținută odinioară în 
înapoiere economică. Dobrogea, 
țara de lut și scaieți, pășește în 
frunte pe calea agriculturii îmbel
șugate, socialiste. Privim în ju
rul nostru și vedem centrale elec
trice transformind iureșul apelor 
și cărbunele din întunericul pă- 
mîntului în lumină, căldură și 
putere pentru cei ce muncesc.

Miile de tractoare și mașini a- 
gricole reprezintă o puternică 
bază materială pentru dezvolta
rea agriculturii; s-au ridicat ne
numărate școli de toate gradele, 
așezăminte culturale și sanitare 
din cele mai înaintare, satele au 
devenit de neconceput fără cămin 
cultural, bibliotecă, casă de naș
tere. De la vechea Romînie a 
plugului de lemn la Republica 
Populară Ro-mînă de azi, în plin 
avînt al economiei și culturii, una 
din primele țări din lume care 
dispune de un reactor atomic și 
aplică în scopuri pașnice geniala 
descoperire a minții omenești, 
este un salt care reflectă pro
fundele schimbări înnoitoare ce 
au avut loc în țara noastră în 
acest deceniu.

Tovarăși deputațl,
Nu a fost lesne să se ajungă 

aici, n-a fost neted drumul spre 
cuceririle socialiste de care se 
bucură azi oamenii muncii. Mul
te lupte a trebuit să dea poporul 
nostru, aservit timp de veacuri 
de tot felul de exploatatori și co
tropitori, pentru a se vedea în 
sfîrșit liber și stăpîn pe soarta sa.

Republica Populară Romînă re
prezintă încununarea luptelor 
pentru libertate și independență 
națională, duse cu vitejie de po
porul romîn de-a lungul secole
lor — de la luptele pe care le-au 
purtat însuflețiți de o fierbinte 
dragoste de țară, oștenii lui Mir. 
cea cel Bătrîn și Ștefan cel Mare 
răsculații lui Horia și pandurii 
lui Tudor, pînă la dorobanții din 
1877 și eroii războiului eliberator 
antihitlerist.

Această luptă patriotică s-a ri
dicat pe o treaptă nouă, mai 
înaltă, prin conducerea ei de că
tre clasa muncitoare. Pășind în 
fruntea luptei revoluționare a 
maselor împotriva exploatării ca-

Expunerea tovarășului Chivu Stoica
pitaliste-moșierești, clasa munci
toare condusă de partidul său co
munist — călit și încercat în 
lupte — a dat jertfe grele pentru 
eliberarea țării din robia exploata
torilor și de sub jugul fascismu
lui, pentru cauza libertății patriei 
și a poporului romîn.

începutul revoluției populare 
care a dus la instaurarea regi
mului democrat-popular l-a con. 
stituit insurecția armată de la 23 
August 1944, organizată și con
dusă de partidul Comunist Ro
min, în condițiile create prin vic
toriile glorioasei armate sovietice 
asupra armatelor fasciste.

Aplicind creator, potrivit con
dițiilor istorice concrete ale țării 
noastre și noilor condiții interna
ționale, adevărurile fundamentale 
ale învățăturii marxist-leniniste 
cu privire la necesitatea cuceri
rii puterii de către clasa munci
toare, partidul a organizat cu 
succes forțele sociale în stare să 
răstoarne dominația claselor 
ploatatoare.

El a asigurat unitatea de 
tiune a clasei muncitoare, 
baza frontului unic muncitoresc 
încheiat intre comuniști și socia
liști — unitate care avea să fie 
apoi întregită prin crearea par
tidului unic, marxist-leninist, al 
clasei muncitoare. în focul lup
tei pentru exproprierea moșiilor 
și înfăptuirea revoluționară a ra- 
formei agrare s-a închegat și în
tărit alianța clasei muncitoare cu 
masele largi ale țărănimi i sub 
conducerea clasei muncitoare. 
Partidul a făurit un front de
mocratic larg, care în prima eta
pă a revoluției cuprindea țără
nimea — principalul aliat al pro
letariatului — pături ale mi
cii burghezii și o parte a bur
gheziei liberale. A fost instaurat 
regimul democrat-popular, in care 
clasa muncitoare avea rolul con
ducător. In această perioadă de 
intensă luptă politică și de ridi
care a maselor la creație istorică 
conștientă, in urma alegerilor din 
1946, parlamentul a fost trans
format intr-un instrument al 
voinței populare și al înfăptuirii 
unor profunde reforme democra
tice. Partidele burgheze reacțio
nare, compromise în ochii ma
selor prin roilul lor de unelte ale 
claselor exploatatoare și prin po
litica de încurajare și spriji
nire a dictaturii militaro-fasciste 
s-au demascat pînă ia capăt în 
ochii poporului, transformîndu-se 
in agenturi ale organelor de 
spionaj și diversiune ale dușma
nilor țării.

Poporul a măturat aceste par
tide din viața politică a țării și 
s-a strins în jurul Partidului 
Comunist, văzînd în el adevăratul 
purtător al intereselor sale vitale, 
căruia merită să-i încredințeze 
destinele și pe care l-a ales drept

conducător al luptei pentru eli
berare națională și socială. Sub 
conducerea Partidului Comunist 
oamenii muncii au îndepărtat din 
guvern pe ultimii reprezentanți 
ai burgheziei; au răsturnat mo
narhia și au proclamat Republica 
Populară Romînă. Puterea poli
tică a trecut în întregime în mii- 
nile clasei muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare.

Cu mînie și dezgust au alun
gat oamenii muncii din țara noa
stră pe HohenzolIerni, care în

cesc, care răspundea prin prigoa
nă, temniță și gloanțe oricărei 
încercări a oamenilor muncii de 
a-și spune cuvîntul asupra poli
ticii de stat, a conducerii trebu
rilor statului.

Izvorul forței și superiorității 
orînduirii noastre de stat este 
acela că în Republica Populară 
Romină puterea politică aparți
ne oamenilor muncii de la orașe 
și sate care exercită efectiv con
ducerea țării, bucurîndu-se, nu 
pe hirtie ci in fapt, de cele mai

voltăril societății, în faptul că 
este condusă de clasa cea mai 
înaintată — clasa muncitoare — 
și are drept temelie alianța mun- 
citorească-țărănească, în unitatea 
strînsă a oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate în jurul 
partidului și guvernului, în acea
sta stă izvorul forței și vitalității 
republicii noastre populare. Nici
odată țara noastră nu a cuno
scut o orînduire atît de trainică 
prin dragostea și sprijinul nepre
cupețit al poporului 1

din 29 decembrie 1957
diplomatic sînt prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București: ambasadorii R.P.F. 
Iugoslavia — Nikola Vujanovici, 
R.P. Albania — Miha Lako, R.P. 
Chineze — Ke Bo-nian, Uniunii 
Sovietice — A. A. Epișev, 
R. Cehoslovace — Ivan Rohall 
lllkiv; R.P. Ungare — Ferenc 
Keleti, Turciei — C. T. Karasa- tele Marii 
pan, Egiptului — Hussein Chaw- 
ky, R.P. Polone, Janusz Zambro- 
wiez, miniștrii Italiei — Fran
cesco Lo Faro, Israelului — A. 
Harell, Elveției — P. F. Brugger; 
Albert Filz, însărcinatul cu afa
ceri al Austriei, însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Finlandei 
— AAatti Pyykko, Franței — Jean 
Deciry, R.P.D. Coreene — Ban 
Sin Zik, R. P. Bulgaria — An- 
ghel Hubeîiov, Greciei — N. Dia
mantopoulos, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Tovarășul Constantin Pîrvu
lescu, președintele Marii Adu
nări Naționale a deschis ședința 
festivă.

Tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., a prezentat ra
portul cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne.

Deputății și invitații au subli
niat în repetate rînduri, cu 
plauze prelungite, acele părți 
ale Taportului care înfățișează 
marile realizări ale harnicului 
nostru popor în primii 10 ani de 
existență a republicii populare, 
perspectivele luminoase care 1 se

a-

deschid pe calea construcției so
cialiste, politica de pace și cola
borare internațională dusă cu 
consecvență de Republica Popu
lară Romînă — membră a marii 
familii frățești a țărilor socialiste.

Cuvîntul de închidere a sesiu
nii a fost rostit de tovarășul 
Constantin Pîrvulescu, președin- 

Adunări Naționale, 
care a spus printre altele:

încheiem un deceniu de la 
crearea R.P. Romîne cu un bo
gat și rodnic bilanț în dezvol
tarea continuă a economiei noa
stre, a culturii noastre, în îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii.

Vă felicit și vă urez noi suc- 
ceze în munca dv. de mare răs
pundere, cu prilejul noului an și 
al noului deceniu oare începe.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri și ceilalți conducători 
ai partidului și guvernului au 
felicitat călduros pe tovarășul dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
adresîndu-i urări de sănătate și 
rodnică activitate.

Deputății și invitații au mani
festat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romin șl Guvernul 
R.P. Romîne, pentru întărirea și 
înflorirea statului nostru demo
crat-popular, pentru fericirea po
porului romîn.

(Agerpres)

întunecații lor ani de domnie au 
fost cîinii de pază ai intereselor 
burgheziei, moșierimii și ai ma
relui capital străin, au pus la me
zat și au vîndut bogățiile țării 
trusturilor occidentale, au tîrguit 
poporul romîn drept carne de 
tun pentru războaiele prădalnice 
puse la cale de cercurile mono
poliste agresive, și-au pătat 
mîinile cu sîngele muncito
rilor șl țăranilor care se ri
dicau la luptă pentru pîlne, pă- 
mînt și libertate. Pe bună drep
tate au răsuflat oamenii muncii 
ușurați izgonind acest parazit 
uriaș care a acaparat zeci de fa
brici, uzine și bănci, moșii de 
sute de mii de hectare și s-a îm
buibat decenii în șir din truda 
poporului și din avuțiile Roml- 
nlei.

In țara noastră transformările 
revoluționare care au dus la cu
cerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare s-au des
fășurat în linii generale, în mod 
pașnic. Aceasta a fost cu putință 
datorită unui șir de factori favo
rabili interni și externi. Burghe
zia și moșierimea n-au putut să 
reprime prin violență lupta ma
selor populare, să dezlănțuie 
războiul civil, deși nu au lipsit 
încercările de putsch miîitaro- 
fascist puse la cale de reacțiunea 
internă și externă în scopul înă
bușirii în singe a luptei poporu
lui. Dar tocmai faptul că parti
dul a avut în vedere asemenea 
încercări și a luat măsurile co
respunzătoare, ținînd trează vigi
lența revoluționară a maselor, a 
făcut cu putință zdrobirea lor 
din fașă și cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare fără răz
boi civil.

Experiența țării noastre a con
firmat încă odată justețea abso
lută a tezei leniniste potrivit că
reia o condiție indispensabilă a 
trecerii de la capitalism la so- celGr ce muncesc. Experiența ță

rilor socialiste, faptele vieții do
vedesc cită dreptate avea Lenin 
cînd arăta că, atîta timp cit exi
stă clase exploatatoare și rămă
șițe ale. acestora, cît există im
perialismul care încearcă să sub
mineze în fel și chip puterea 
muncitorilor și țăranilor, lupta de 
clasă continuă să existe, continuă 
să existe posibilitatea ascuțirii 
acestei lupte. Asigurind oamenilor 
muncii drepturi și libertăți cu ne
putință de conceput in cadrul de
mocrației burgheze, statul demo
crat-popular refuză în numele in
tereselor fundamentale ale po
porului să acorde libertate de ac
țiune celor ce cutează să ridice 
mîna împotriva cuceririlor socia
liste ale oamenilor muncii.

In faptul că este creația pro
prie a poporului șl răspunde ce
rințelor obiective ale legilor dez-

largi drepturi și libertăți demo
cratice. Acesta este un democra
tism real, democratismul socialist 
care are la baza sa faptul că 
principalele mijloace de produc
ție au fost smulse exploatatorilor 
și se află în mîinile celor ce 
muncesc.

Firește, rînduielile statului no
stru socialist nu sînt și nu pot 
fi pe placul apologeților capita
lismului. După părerea acestora 
natura sau providența l-au creat 
pe om să fie exploatat, iar în 
țările socialiste unde exploatarea 
capitalistă a fost lichidată, n-ar 
exista libertate și egalitate.

Dar ce fel de „egalitate" poate 
fi între marii monopoliști și fie
care dintre zecile și sutele de mil 
de muncitori pe care ii exploa
tează, între patronii marilor con- 
sorții coloniale și sclavii acesto
ra? Esența de clasă a statului ca
pitalist și a democrației burgheze 
este dominația cinică, a unui mă
nunchi de exploatatori asupra 
unor mase imense de oameni ai 
muncii și asupra unor popoare în
tregi.

Poporul romîn e fericit că a 
scăpat pentru totdeauna de „bi
nefacerile" unei asemenea demo
crații fățarnice. Eliberat de ex
ploatare el folosește statul demo
crat-popular și marile resurse pe 
care i le asigură proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de 
producție pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
său de trai.

Statul nostru democrat-popular 
înfăptuiește o largă operă cons
tructivă, desfășoară o vastă ac
tivitate de organizare a eforturi
lor poporului și de educare so
cialistă a maselor. Ca stat cu 
adevărat democratic al oamenilor 
muncii, statul nostru apără cu 
fermitate cuceririle socialiste ale

Tovarăși deputațl,

ani care au trecut de

cialism este exercitarea condu
cerii politice de către clasa mun
citoare. Tocmai hegemonia clasei 
muncitoare, în frunte cu partidul 
său marxist-leninist, a făcut cu 
putință o asemenea dezvoltare a 
revoluției in țara noastTă. Am 
verificat prin propria noastră 
practică adevărul învățăturii lui 
Marx și Lenin după care condiția 
esențială și obligatorie pentru 
trecerea la construirea societății 
socialiste este instaurarea dicta
turii proletariatului, într-o formă 
sau alta, potrivit situației istorice 
concrete.

Republica Populară Romînă 
este cea mai democratică formă 
de guvernare din istoria poporu
lui nostru. Ea se deosebește fun
damental de vechiul stat burgjie- 
zo-moșieresc urît de popor și ba
zat pe asuprirea celor ce mun

Cel zece 
la proclamarea Republicii Popu
lare Romîne reprezintă o perioada 
de mari succese obținute de 01- 
menii muncii în dezvoltarea eco
nomică a țării, în construirea 
bazei economice a socialismului.

Să ne amintim care era situația 
economică a țării în anul 1847. 
Principalele poziții economice se 
aflau în mîinile capitaliștilor din 
țară și ale trusturilor de peste 
hotare care duceau o acțiune si
stematică de sabotare și dezorga
nizare a întreprinderilor indu
striale, încercînd prin inflație și 
restrîngerea producției să zădăr
nicească eforturile poporului mun
citor pentru refacerea economică 
a țării, să împiedice dezvoltarea 
revoluției populare. In anul 1947 
puterea de cumpărare a maselor
— după, curii. șe( șțig4— ajunsese 
la un nivel foarte scăzut.

Partidul Comunist Romîn, nio- 
bilizînd clasa muncitoare, masele 
muncitoare ale țărănimii și cele-

- lai te categorii de oameni ai mun
cii a înfrînt împotrivirea burghe
ziei și a înfăptuit reforma mone
tară din august 1947. Partidul a 
lichidat inflația, a organizat con
trolul muncitoresc in fabrici și 
uzine, a introdus măsuri econo
mice șl financiare care au creat 
premizele redresării economice a 
țării șl a ridicării nivelului de 
viață al celor ce muncesc. Cuce
rirea întregii puteri de către cla
sa muncitoare a făcut cu putință 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție din industrie 
și transporturi, a societăților 
bancare și de asigurări, transfor
marea lor în proprietate sociali
stă — bun al întregului popor. 
Aceasta a însemnat sfărîmarea 
dominației economice a burghe
ziei, desființarea exploatării omu
lui de către om in cel mai im
portant domeniu al producției so
ciale, creîndu-se un puternic sec
tor economic socialist.

Astăzi, sectorul socialist este 
predominant în economia țării; in. 
dustria, sistemul financiar și de 
credit șl comerțul exterior sînt 
în întregime socialiste, aproape 
jumătate din suprafața agricola a 
țării face parte din sectorul so
cialist, iar în transporturi și co
merțul interior sectorul socialist 
reprezintă circa 85%. Poporul 
muncitor înfăptuiește cu succes 
vastul program de dezvoltare și 
lărgire a bazei economice a socia
lismului elaborat de Congresul al 
11-lea al P.M.R.

Experiența țării noastre ca și 
a celorlalte țări socialiste con
firmă marea superioritate a eco
nomiei socialiste planificate. Pla
nurile de stat pe anii 1949 - 1957 
au fost îndeplinite și depășite 
de an, asigurind dezvoltarea 
tr-un ritm rapid a economiei.

Partidul și guvernul nostru 
urmat și urmează consecvent .. 
nia generală de industrializare și 
electrificare a țării, ca o premiză 
obligatorie pentru asigurarea ba
zei materiale a socialismului. Dez
voltarea industriei grele — și în 
primul rind a industriei construc
toare de mașini — s-a dovedit 
principala pîrghie pentru dezvol
tarea industriei producătoare de 
bunuri de consum, pentru trecerea 
treptată a micilor gospodării ță
rănești la agricultura socialistă 
mecanizată, pentru crearea condi
țiilor materiale de ridicare con
tinuă a nivelului de viață și de 
cultură a! poporului muncitor.

In 1957 volumul producției in
dustriale a fost de 4,2 ori mai 
mare decit în anul 1948 ; produc
ția mijloacelor de producție s-a 
mărit in această perioadă de pe
ste 5 ori, iar producția bunurilor 
de ccnsum de aproape 3 ori și 
jumătate. In ramurile construc
ției de mașini, ca și in industria 
materialelor de construcții, pro
ducția a crescut față de anul 1948 
de aproape 8 ori, iar în industria 
chimică de aproape 7 ori.

Dacă facem o comparație a pro
ducției de astăzi a industriei noa
stre socialiste cu producția in-

an 
in-
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li-

dustriei de acum, 10 ani, consta
tăm că întreaga producție a anu
lui 1948 se realizează acum in
tr-un singur trimestru la energie 
electrică, in numai 4 luni și ju
mătate la țiței, în mai puțin de 
5 luni la cărbune, într-un singur 
trimestru la fontă, în mai puțin 
de 5 luni la oțel, Jntr.un singur 
trimestru la gaz metan, jn o lună 
și jumătate la tractoare.

Au fost create noi ramuri indu
striale care nu existau in Romi- 
nia burghezo-moșierească : pro
ducția de utilaj petrolifer și mi
nier, producția de tractoare și ca
mioane, industria electro-tehnica, 
industria chimică a îngrășăminte
lor minerale pentru agricultura, 
a maselor plastice, a fibrelor sin
tetice, industria extracției de ura
niu etc.

însemnate realizări au fost ob
ținute in aplicarea planului de 
electrificare a țârii. In cîțiva ani 
de zile au fost construite 24 ter- 
mo—și hidrocentrale electrice, iar 
în prezent se apropie de termina
re lucrările marii hidrocentrale 
„V. I. Lenin" de la Bicaz. La 
sfîrșitul anului 1957, puterea in
stalată a centralelor electrice este 
de 2 ori mai mare decit puterea 
instalată în vechea Romînie.

Odată cu dezvoltarea industriei 
grele și pe baza dezvoltării ace
stei industrii a crescut produc
ția bunurilor de consum. In 1957 
producția în industria textilă a 
crescut față de 1948 de 3,3 ori, 
iar în industria alimentară de 
peste 3 ori. In același timp s-a 
lărgit considerabil sortimentul 
mărfurilor de larg consum și s-a 
imbunătățit calitatea produselor.

In anii regimului burghezo-mo
șieresc regiuni întinse ca Moldo
va, Dobrogea, Oltenia, Țara Mo
ților,. Maramureșul și ținutul lo
cuit de populația secuiască erau 
mult rămase in urmă din punct de 
vedere economic și cultural. Parti
dul și guvernul nostru au dus și 
duc o politică perseverentă ce 
creștere a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul țării, de dez
voltare social-econondcă și cultu
rală a tuturor regiunilor și ra’oa- 
nelor. In anii regimului democrat- 
popular, în Moldova au fost con
struite mari întreprinderi indu
striale ca laminorul de țevi de la 
Roman, uzina de rulmenți de la 
Birlad, fabrica de ciment de la 
Bicaz, fabrica de antibiotice lași, 
uzinele textile Moldova-Botoșani; 
în Regiunea Autonomă Maghiară 
s-au pus în funcțiune termocen
trala Sîngiorgiul de Pădure, fa
brica de lapte praf Remetea, o 
uzină de piese de schimb pentru 
industria ușoară, o fabrică de 
mobilă la Tg. Mureș, iar nume
roase alte întreprinderi au fost 
construite sau dezvoltate și reuti- 
late ; în Oltenia a fost pusă în 
funcțiune marea întreprindere „E- 
lectro-Putere“-Craiova, s-au pus 
în exploatare zăcăminte de petrol 
care dau cca. un sfert din în
treaga producție de țiței a țării, 
s-a deschis marea carieră de lig
nit de la Rovinari ; s-a pus in 
funcțiune fabrica de zahăr Livezi; 
In Dobrogea s-au construit între
prinderi puternice cum sînt ter
mocentrala „Ovidiu", uzinele me
talurgice și fabrica de ciment de 
la Medgidia, o fabrică de con
serve de pește, se apropie de 
sfîrșit lucrările de construire a 
uzinei de superfosfați de la Nă
vodari.

In cel 10 ani de la proclama
rea Republicii a crescut conside
rabil capacitatea de transport pe 
cale ferată, rutieră, navală și 
aeriană și s-au creat condiții pen
tru a se trece, începînd din anul 
1958, Ia centralizarea automată a 
stațiilor de cale ferată, iar în 
anii viitori la construirea și folo
sirea locomotivelor electrice Die
sel de mare putere.

Tovarăși deputațl,

Plenara din 3—5 martie 1949 
a Comitetului Central al Partidu
lui a trasat linia politică de trans
formare socialistă a agriculturii 
în vederea construirii socialismu
lui în țara noastră, a lichidării 
oricărei ferme de exploatare a 
omului de către om. Realizările 
de mare însemnătate obținute in 
acest domeniu confirmă pe deplin 
justețea acestei linii. Pină in 
prezent peste 1.309.000 familii de 
țărani muncitori, convlngindu-se 
prin propria lor experiență de re
zultatele bune obținute de marea 
majoritate a gospodăriilor colecti
ve, cooperativelor de producție și 
întovărășirilor agricole au pornit 
cu încredere pe drumul arătat de 
partid — drumul- cooperativizării 
agriculturii. Sectorul socialist din 
agricultură cuprinde cca. 48% 
din suprafața agricolă a țării.

In anii puterii populare, agrh

cultura țării noastre, care în anul 
1938 mai număra 25.000 pluguri 
de lemn, a făcut pași mari pe ca
lea mecanizării și dispune de pe
ste 110.000 mașini și utilaje agri
cole principale, din care 28.500 
tractoare fizice.

Datorită creșterii bazei tehnico-» 
materiale a agriculturii și a sec
torului socialist, oamenii muncii 
au obținut succese însemnate în 
lichidarea stării de înapoiere a 
agriculturii, moștenită de la rc-, 
gimul burghezo-moșieresc. Recol
ta globală de cereale din ultimii 
ani și producția Ia hectar ia prin
cipalele produse agricole a între
cut cu mult recoltele obținute în 
anii de dinainte de război.

Cu toate marile progrese reali
zate, creșterea producției agrico
le globale și a producției agricole 
marlă este încă rămasă in urmi 
față de dezvoltarea Industriei și 
de cerințele tot mai mari ale 
populației, determinate c.e spori
rea continuă a consumului oa
menilor muncii și de creșterea 
considerabilă a populației orașe
lor. Rămînerea in urmă a pro
ducției agricole marfă creează 
greutăți in dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, 
in asigurarea creșterii continue a 
nivelumi de trai al populației 
muncitoare de la orașe și sate.

O sarcină de cea mai mare în
semnătate a partidului, guvernu
lui și a întregului pepor este 
lupta pentru creșterea producției 
agricole marfă și, in primul rînd, 
a producției marfă provenită din 
sectorul socialist al agriculturii. 
Realizarea acestui obiectiv de
pinde în măsură hotănteare de 
întărirea și dezvoltarea sectoru
lui socialist în agricultură, de a- 
plicarea principiului cointeresării 
materiale a țăranilor muncitori 
in creșterea producției agricole 
și in sporirea cantităților dc 
produse vindute statului, de me
canizarea crescîndă și extinderea 
folosirii îngrășămintelor chimice 
în agricultură.

Un rol important au gospodă
riile agricole de stat care, prin 
mecanizarea complexă a culturii 
cerealelor și prin aplicarea meto- 
Icr agrotehnice ce.e mai avan
sate, trebuie să furnizeze o par
te din ce in ce m=ai mare de ce
reale și alte produse agricole 
pentru fondul de stat. P.anul de 
stat pe 1958 a prevăzut alocarea 
de fonduri însemnate pentru me
canizarea muncilor agricole la 
gospodăriile de stat și pentru 
dezvoltarea producției zootehni
ce, viticole și pomicole.

Dînd o mare atenție întăririi 
economico-organizatorice a tutu
ror gospodăriilor colective, coope
rativelor de producție și întovă
rășirilor agricole, este necesar să 
continuăm munca politico-organi- 
zatorică de transformare socia
listă a agriculturii, ccnvingînd 
țăranii muncitori pe bază de fapte 
grăitoare să treacă pe calea 
muncii unite și asigurind respec
tarea strictă a liberu.ui ccnsim- 
țămînt.

Gospodăriile colective, coopera
tivele de producție și întovărăși
rile trebuie îndrumate in direc
ția dezvoltării sectoarelor zooteh
nic, pomicol și viticol, care ver 
aduce unităților cooperatist-sccia- 
liste din agricultură și membrilor 
lor venituri importante. Fondurile 
necesare acestor acțiuni vor tre
bui să fie asigurate în bună parte 
prin valorificarea pe calea con
tractărilor cu statul a surplusu
lui de produse agricole, ale gos
podăriilor agricole colective, coo
perativelor de producție și înto
vărășirilor.

Planul de stat reflectă preocu
parea partidului și guvernului 
pentru sporirea producției de 
tractoare, semănători, combine 
cerealiere și de îngrășăminte chi
mice, pentru crearea cadrelor de 
mecanizatori de înaltă calificare, 
pentru mobilizarea tuturor .forțe
lor din industrie, din agricultură 
și din celelalte ramuri de activi
tate care pot contribui la dezvol
tarea agriculturii și creșterea 
producției agricole marfă, la 
transformarea socialistă a agri
culturii.

Tovarăși deputațl,

In centrul preocupărilor parti
dului și guvernului stă ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
muncitor. Realizarea acestui țel 
este posibilă pe măsura dezvoltă
rii producției industriale și agri
cole, a ridicării productivității 
muncii și a creșterii venitului na
țional.

E destul să ne amintim măcar în 
treacăt situația oamenilor muncii 
în regimul burghezo-moșieresc — 
șubalimentare- cronică a familii
lor muncitorești și țărănești, uriâ-
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Șa mortalitate infantilă, ziua de 
muncă de 10—12 ore, nesiguran
ța zilei de mîine în care trăiau 
muncitorii, amenințați mereu să 
fie azvîrliți după bunul plac al 
patronului în rîndurile șomerilor, 
mizeria țăranilor lipsiți de pa- 
mînt, povara uriașă a dijmei, bi
rurilor și datoriilor care striveau 
milioane de familii țărănești; 
chiar aceste cîteva fapte, la care 
s-ar mai putea adăuga multe, ara
tă cît de mult s-au schimbat în 
bine condițiile de trai ale munci
torilor și țăranilor în anii puterii 
populare.

Șomajul a dispărut pentru tot
deauna- A crescut mult numărul 
celor ce lucrează în diferite ra
muri ale economiei naționale.

Consumul de alimente, îmbră
căminte și încălțăminte al fami
liilor de muncitori a crescut sim
țitor. Comparativ cu anul 1948, în 
1957 consumul farnilillor de mun
citori a crescut de 2,2 ori la car
ne, de 3 ori la grăsimi și de 2,6 
ori la zahăr, iar consumul de tex
tile și încălțăminte s-a mărit de 
peste două ori. Volumul mărfuri
lor vîndute populației prin comer
țul socialist, a crescut de la 3,9 
miliarde lei în 1948 la circa 34,5 
miliarde în 1957 (în prețuri com
parate).

Un rol însemnat în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
.muncii îl au măsurile luate pe 
baza hotărîrilor partidului și gu
vernului de îmbunătățire a siste
mului de salarizare, acordarea a- 
locațiilor de stat pentru copii, mă
rirea pensiilor mici și desființa
rea cotelor obligatorii la majori
tatea produselor agricole, măsuri 
care au determinat în 1957 o cre
ștere a veniturilor populației cu 
aproximativ 4 miliarde lei față de 
1956. Aceste măsuri duc la o mai 
mare cointeresare a oamenilor 
muncii din orașe și sate în spori
rea producției industriale și agri
cole.

Din standardul de viață al 
muncitorilor din republica noa
stră populară face parte un în
treg ansamblu de măsuri sociale 
— de la îngrijirea medicală gra
tuită sau cu plată parțială, la 
protecția muncii, asigurările so
ciale de stat, măsurile de protec- 
tecție a mamei și copilului etc. E 
destul să arătăm că între 1950- 
1957 au fost trimiși la odihnă cca. 
2 milioane oameni ai muncii și 
copii. In acest răstimp cheltuie
lile statului pentru acțiuni social- 
culturale au crescut de 3 ori.

Succese deosebite au fost obți
nute în acțiunea de ocrotire a să
nătății poporului nostru. S-a lăr
git rețeaua de dispensare, case 
de nașteri, policlinici, și spitale 
Ja orașe și sate. Drept urmare, 
mortalitatea generală și infantilă 
a scăzut în 1957 la mai mult de 
jumătate față de anul 1938.

O dovadă grăitoare a ridicării 
nivelului de trai al țărănimii este 
marele nuqiăr de locuințe cons
truite la sate în ultimii ani.

între anii 1950-1957 în orașe și 
centre muncitorești s-au construit 
cin fondurile statului peste 2 mi
lioane 500.000 m.p. de suprafață 
locali vă.

Cu toate acestea, datorită creș
terii populației orășenești, fondul 
locativ este încă insuficient în 
marile centre industriale, iar în
treținerea locuințelor existente 
este în multe locuri nesatisfăcă
toare.

In afară de fondurile importan
te ce se alocă din bugetul de stat 
pentru construcția de locuințe 
este necesar ca sfaturile populare 
și întreprinderile să facă eforturi 
susținute pentru sporirea resurse
lor destinate acestui scop și pen
tru folosirea lor cu maximum de 
rezultate. Se impune să se facă 
o cotitură se.ioasă in ce privește 
îmbunătățirea activității în con
strucții.

In Republica Populară Romînă 
se înfăptuiește o profundă revo
luție în domeniul culturalizării 
maselor. Au apus pentru totdeau
na vremurile în care cartea și 
școala erau inaccesibile celor 
mulți. Regimul democrat-popular 
a pus capăt rieștiinței de carte, a 
asigurat dreptul la învățătură 
pentru toți cetățenii înfăptuind 
mvățăminiul elementar general, 
obligatoriu și gratuit. A început 
generalizarea învățămîntului o- 
b.igatoriu de 7 ani.

** lîi’continuare vorbitorul a ci
tat un șir de cifre cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele în țara noastră.

Comorile culturii au devenit în 
țara noastră un bun al maselor. 
Zeci de mii de biblioteci pun la 
dispoziția omeniior muncii cărți 
editate în tiraje nemai cunoscute 
vreodată la noi. Numai în cursul 
anului trecut s-au tipărit în țara 
noastră aproape 3.000 titluri de 
cărți în peste 38 milioane exem
plare.

Extinderea rețelei cinematogra
fice, a radioului, radioficării, in
troducerea televiziunii, contribuie 
puternic la răspindirea științei și 
culturii în mase.

Cei zece ani care au trecut de 
la instaurarea Republicii Populare 
Romîne constituie o perioadă de 
puternică dezvoltare a literatu
rii, artei, științei și culturii puse 
în slujba poporului.

In concluzie, pe tărîmul îmbu
nătățirii condițiilor de trai ale 
celor ce muncesc am făcut pro
grese însemnate, cu atît mai evi
dente țlacă ținem seama de unde 
am pornit cu numai zece, doispre
zece ani în urmă. Principalul iz

vor al greutăților care au înceti
nit înaintarea noastră în acest do
meniu constă în starea înapoiată 
a economiei moștenită de la bur
ghezie, în necesitatea de a face 
eforturi și sacrificii pentru a li
chida această înapoiere, în rămî- 
nerea în urmă a agriculturii față 
de industria socialistă. De pe a- 
cum se poate spune că s-a făcut 
mult pentru învingerea acestor 
greutăți trecătoare Partidul, care 
nu se mulțumește cu rezul
tatele obținute, călăuzește pe 
oamenii muncii pe calea făuririi 
unei economii socialiste puternice 
și înfloritoare și a îmbunătățirii 
necontenite a condițiilor lor de trai. 
Totodată el arată oamenilor mun
cii că ritmul ridicării nive
lului lor de trai depinde în mă
sură hotărîtoare de ei înșiși, de 
rezultatele pe care ei le obțin în 
sporirea producției industriale și 
agricole, în ridicarea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost, în realizarea de economii 
și asigurarea rentabilității între
prinderilor — sarcini de imensă 
însemnătate economică.

Tovarăși deputați,

Realizările obținute pînă în 
prezent în construirea bazei ma
teriale a socialismului ne permit 
să dezvoltăm în viitor într-o mă
sură mai mare ramurile de pro
ducție pentru care avem bogate 
resurse naturale proprii. E vorba 
de asemenea ramuri ale industriei 
ca : producția de energie electri
că, chimia și celuloză, petrol, gaz 
metan, cărbuni, metalurgie, lemn 
și materiale de construcții.

Ne vom concentra, în primul 
rînd, resursele materiale și finan
ciare pentru punerea în funcțiu
ne la termenele prevăzute a uzi
nelor și instalațiilor industriale 
aflate in construcție și care au 
un rol de seamă în dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei na
ționale și pentru creșterea nivelu
lui de trai al omeniior muncii de 
de la orașe și sate. Intre aceste 
uzine și instalații industriale ci
tăm :

— oțelăria nouă, blumingul și 
marele laminor de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, care vor 
spori producția de oțel cu peste 
400.000 tone anual, iar aceea de 
laminate cu peste 500.000 tone ;

— uzina de celuloză din stuf 
care se construiește în colaborare 
cu Republica Democrată Germa
nă, Republica Cehoslovacă și Re
publica Populară Polonă, urmînd 
să dpa materia primă pentru fi
bre artificiale textile, pentru hîr- 
tie și alte produse de mare în
semnătate, pentru producția de 
bunuri de larg consum ;

— două uzine de fire și fibre 
sintetice cu o capacitate totală 
de 7.000 tone pe an, care vor 
mări considerabil baza de materii 
prime a industriei textile, lărgind

, sortimentul cu numerose produse 
noi ca stofe, tricotaje, ciorapi, 
blănuri artificiale, țesături, pături, 
covoare și altele.

— uzina de clor, sodă caustică 
și produse clorurate din Moldova, 
care va produce 12.000 tone de ma
se plastice pentru obiecte de larg 
consum, precum și cantități im
portante de fungicide și insectici
de necesare agriculturii;

— uzina de îngrășăminte fos- 
latice și două mari uzine de în
grășăminte azotoase cu o capaci
tate totală de cca. 500.000 tone pe 
an care vor contribui în mod 
substantial la ridicarea produc
ției la hectar în agricultură ;

— uzina de cauciuc sintetic, 
care va asigura în anii viitori mai 
teria primă pentru producția de 
anvelope necesare autocamioane
lor, tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, precum și pentru produc
ția unui sortiment variat de bu
nuri de consum ;

— rafinării de petrol și insta
lații de cracare catalitică în Mol
dova care vor permite să produ
cem benzine de calitate superioa
ră și gaze necesare industriei pe- 
tro-chimice ;

— marea uzină de produs? so
dice de la Govora a cărei punere 
în funcțiune va da posibilitatea 
sporirii producției rafinăriilor, in
dustriei textile și industriei stic
lei ;

— patru fabrici de industria
lizare superioară a lemnului, care 
vor crea condiții de sporire a 
producției de mobilă și de mărire
a exportului de produse valoroase 
din lemn ;

— construcția conductelor ma
gistrale pentru transportul gazu
lui metan spre nord pînă la Satu 
Mare, spre vest pînă la Timișoa
ra și Arad, spre Moldova pînă la 
Iași, Galați și Brăila și spre 
sud pînă la București.

Aceste mari lucrări în curs de 
realizare, pentru care au fost alo
cate însemnate fonduri materiale 
și financiare vor permite extinde- 
derea treptată pe teritoriul pa
triei noastre a folosirii gazelor na
turale atît ca materie primă, com
bustibil ieftin pentru industrie, cît 
și pentru utilizări casnice și încăl
zirea locuințelor.

Extinderea rețelei de conducte 
de gaz metan ca și terminarea în 
viitorii doi-trei ani a sistemului 
energetic național de înaltă ten
siune, constituie factori impor
tanți pentru industrializarea țării 
și lichidarea răminerii în urmă a 
regiunilor înapoiate.

Prin realizarea obiectivelor de 
mai sus și îndeosebi prin punerea 
in lunptiune a marilor uzine de 
îngrășăminte și insecto-fungicide, 
prin dezvoltarea industriei con* 
structoare de mașini și utilaje a- 
gricole, a alocării fondurilor de 
investiții pentru îmbunătățiri fun-
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ciare, pentru producția de semin
țe selecționate, de animale de ra
să, baza materială a agriculturii 
va fi considerabil sporită, ceea ce 
va contribui la consolidarea și 
creșterea continuă a sectorului so
cialist la sate și sporirea însem
nată a producției agricole.

Aceste mari lucrări, pe lingă 
multe altele în curs de realizare, 
care vor intra treptat în funcțiu
ne în perioada 1958—1962, vor 
contribui la sporirea însemnată a 
venitului național și creșterea 
simțitoare a nivelului de trai al 
poporului.

Pe baza experienței acumulate 
în realizarea planurilor economi
ce de stat și a condițiilor politico-; 
economice create în anii construc
ției socialiste, precum și a cola
borării frățești și cooperării în
tre țările sistemului mondial so
cialist, a devenit posibilă și ne
cesară elaborarea unui plan de 
dezvoltare a economiei țării noa
stre pe o perioadă de 15 ani. Ela
borarea acestui plan de perspecti
vă va însemna un mare pas îna
inte în conducerea planificată a 
economiei naționale și în desă- 
vîrșirea construcției socialiste, în 
interesul ridicării nivelului de trai 
al poporului.

Tovarăși,

Răsturnarea dictaturii fasciste, 
lichidarea monarhiei și instaura
rea republicii, făurirea primului 
stat cu adevărat democratic din 
istoria țării noastre, succesele do. 
bîndite în construcția socialistă 
— toate aceste mari cuceriri isto
rice sînt opera poporului, opera 
patriotică a milioanelor de oameni 
ai muncii romîni și de alte na
ționalități, îndrumați și conduși 
de partid.

In anii aceștia de muncă și lup
tă pentru construirea socialismului 
s-a afirmat cu tărie rolul condu
cător al eroicei noastre clase mun
citoare — cea mai înaintata și 
mai revoluționară parte a poporu
lui — dîrzenia, capacitatea ei 
de a conduce practic treburile sta
tului și de a învinge greutățile, 
de a atrage și mobiliza în jurul 
ei, prin forța exemplului, masele 
largi de oameni ai muncii întă
rirea rolului conducător al clasei 
muncitoare în toate domeniile 
construcției socialiste, este una 
din principalele condiții ale con
solidării continue a forței și trăi- 
niciei regimului democrat-popular.

In strînsă alianță cu clasa 
muncitoare și sub conducerea ei, 
harnica noastră țărănime munci
toare a adus o contribuție din 
cele mai însemnate ia făurirea și 
întărirea regimului democrat-po
pular. Faptele au convins țără- 
nimea că numai împreupă și cu 
ajutorul clasei muncitoare și-a 
putut îndeplini străvechea și în
dreptățită năzuință de a fi stă- 
pînă pe pămîntul pe care-1 mun
cește și pe roadele muncii ei. As
tăzi mase tot mai largi ale țără
nimii pășesc pe calea ce le-a des
chis-o clasa muncitoare — calea 
agriculturii socialiste. întărind 
necontenit alianța clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare, a- 
trăgînd masele țărănimii munci
toare să participe tot mai activ la 
construirea socialismului, conso
lidăm temelia de neclintit a orîn- 
duirii democrat-populare.

Un loc important în lupta pen
tru construirea socialismului îl 
ocupă intelectualitatea. Parti
dul și guvernul ajută pe in
telectual] să-și însușească învă
țătura marxist-leninistă, să-și o- 
rienteze astfel eforturile îneît să 
aducă cele mai mari foloase ope
rei creatoare a poporului. Drept 
urmare intelectualitatea, tot ce e 
cu adevărat valoros în rîndurije 
cărturarilor noștri iși închină for
țele operei de construcție socia
listă, dezvoltării economiei și cul
turii țării. O mare contribuție în 
obținerea succeselor din acești 10 
ani a dat-o corpul nostru tehnic 
format din ingineri și tehnicieni. 
Nu încape îndoială că și pe viitor 

intelectualii patriei se vor dovedi 
la înălțimea nobilei lor misiuni de 
a contribui la punerea în valoare 
a bogățiilor țării, la ridicarea ni
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velului de trai și de cultură al 
oamenilor muncii, la construirea 
viețiț noi, socialiste.

Luptător înflăcărat pe frontul 
construcției socialiste, tineretul 
patriei noastre se bucură de aten
ția și grija partidului și guvernuj 
lui, a întregului popor. Niciodată 
în treept tineretul n-a avut posi
bilitățile largi pe care le asigură 
azi tinerilor regimul de democra
ție populară — de a învăța, de 
a-și însuși orice profesie și orice 
calificare, de a-și realiza și dez
volta aptitudinile, de a îndeplini 
potrivii meritului și capacităților, 
lor munci de mare răspundere. Să 
facem totul pentru a valorifica în 
măsură din ce în ce mai mare e- 
nergia creatoare a tinerilor, pentru 
a-i educa în spiritul devotamentu
lui față ,de cauza socialismului, 
față de cuceririle revoluționare 
ale poporului.

De neprețuit este contribuția a- 
dusă de masele largi de femei la 
opera de construcție socialistă. 
Descătușate de umilințele trecu
tului, bucurîndu-se de sprijinul 
permanent al statului democrat- 
popular, milioane de femei desfă
șoară o muncă rodnică în toate 
ramurile de activitate. Măsurile 
adoptate recent în vederea îmbu
nătățirii formelor de organizare a 
muncii în rîndurile femeilor creea
ză condiții din cele mai favora
bile în vederea lărgirii bazei de 
masă a mișcării de femei, sporesc 
posibilitățile femeilor de a-și pune 
în valoare capacitățile și expe
riența în activitatea obștească, în 
lupta pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale poporului și apă
rarea păcii.

Roade deosebit de bogate a dat 
înfăptuirea consecventă a politi
cii marxist-leniniste a partidului 
în problema națională. In lupta 
pentru instaurarea și consolidarea 
puterii populare s-au închegat in
tre pbporul romîn și minoritățile 
naționale legături frățești indes
tructibile, bazate pe țelul comun 
al construirii unei vieți libere de 
orice exploatare și asuprire, rela
ții de colaborare și întrajutorare, 
de respect reciproc pentru cultura, 
limba, obiceiurile și tradițiile lor 
progresiste.

înfrățiți cu poporul romîn, oa
menii muncii aparținînd naționa
lităților conlocuitoare participă 
activ la lupta pentru construirea 
socialismului și pentru înflorirea 
patriei comune, Republica Popu
lară Romînă. ai cărei fii egali în 
drepturi sînt toți oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate. 67 
din cei 437 de deputați în Marea 
Adunare Națională și aproaPe 
18.000 din cei 137.000 deputați in 
sfaturile populare aparțin minori
tăților naționale.

Cu sprijinul statului democrat- 
popular înflorește cultura, socia
listă în conținut și națională în 
formă, a tuturor naționalităților 
care conviețuiesc pe teritoriul ță
rii noastre. în țara noastră func
ționează 2.400 școli de cultură ge
nerală și secții școlare cu peste 
200.000 elevi în cele 15 limbi ale 
naționalităților conlocuitoare, 11 
facultăți și 5 secții universitare cu 
limba de predare maghiară. în 
Republica Populară Romînă apar 
31 de publicații în limbile diferi
telor naționalități conlocuitoare ; 
în cursul anului 1956 editurile au 
tipărit peste 3,5 milioane cărți și 
broșuri în aceste limbi.

Interesele construirii cu succes 
a socialismului și ale consolidă
rii continue a regimului democrat- 
popular cer întărirea colaborării 
și frăției oamenilor muncii de toa
te naționalitățile pe baza interna
ționalismului proletar, combaterea 
necruțătoare a oricăror manifes
tări de naționalism și șovinism.

Partjdul și guvernul văd în ini
țiativa șl bogata experiență de 
viață a maselor populare, în ela
nul lor revoluționar o uriașă for
ță care trebuie mereu sporită, 
dezvoltată. Cu cît înaintăm pe ca
lea înfăptuirii societății socialiste, 
cu cît sarcinile noastre devin mai 
vpste și mai complexe, cu atît 
crește necesitatea participării în
tr-o măsură tot mai mare a ma
selor populare la gospodărirea 

treburilor economice și obștești, 
la conducerea statului.

Experiența a dovedit că sindi
catele aduc o contribuție deosebit 
de importantă în stimularea ini
țiativei clasei muncitoare, în ope
ra de construire a economiei so
cialiste, în rezolvarea probleme
lor activității întreprinderilor în 
domeniul producției, satisfacerii 
nevoilor social-culturaie ale oa
menilor muncii. Tocmai prin a- 
ceasta sindicatele sînt, așa cum 
ne învață Lenin, o școală de e- 
ducație, o școală de gospodărire, 
o școală a comunismului. Ele au 
sarcina de a-și spori preocuparea 
pentru problemele producției, ale 
îndeplinirii planului, folosind mai 
bine consfătuirile de producție și 
alte forme similare de activitate, 
desfășurînd în același timp o 
muncă sistematică de educare co
munistă a oamenilor muncii.

Dezvoltarea întrecerii socialiste 
în focul căreia se ivesc mii de or
ganizatori talentați ai producției, 
fruntași în producție, inovatori, 
raționalizatori, are o însemnătate 
deosebită în opera de construcție 
socialistă. îmbunătățirea organi
zării întrecerii socialiste consti
tuie una din cele mai importante 
îndatoriri ale sindicatelor în lupta 
pentru dezvoltarea economiei și 
ridicarea nivelului de trai.

Principalul instrument de orga
nizare a eforturilor celor ce mun
cesc în construirea socialismului 
este statul democrat popular. 
Pentru a pune în valoare din plin 
imensa energie creatoare, expe
riența, cunoștințele, capacitățile 
maselor se cere să folosim mai 
bine marile posibijjtăți pe care le 
oferă în această privință înșăși 
structura profund democratica a 
statului nostru, să așigprărp a- 
plicarea consecventă a măsurilor 
adoptate de partid și guvern.

Sfaturile populare, organe lo
cale ale puterii de stat, întruchi
pează în țara noastră forma poli
tică a conducerii treburilor ob
ștești de către masele de oameni 
ai muncii. Cuprinzînd peste 
137.000 deputați și avînd în ju
rul lor un larg activ de cetățeni, 
sfaturile populare desfășoară o 
largă muncă organizatorică de 
masă. Faptele dovedesc /capacita
tea lor de a conduce și Rezolva cu 
succes treburile regiunilor, orașe
lor, raioanelor și comunelor.

Traducerea în viață a Hotarîrii 
Plenarei C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956 a dus la o lărgire conside
rabilă a atribuțiilor și competen
ței sfaturilor populare. E necesar 
ca sfaturile populare să dea do
vadă de mai multă inițiativă și 
spirit gospodăresc în îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin. Antre- 
nînd pe deputați și masele de oa
meni ai'muncii, sfaturilerpopulare 
trebuie să se străduiască să orga
nizeze în mod cît mai calificat și 
mai eficace valorificarea bogate
lor resurse ale regiunilor, dezvol
tarea agriculturii și industriei lo
cale, îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu legume, fructe, 
carne, grăsimi, lapte etc.

Partidul Muncitoresc Romîn a- 
cordă o grijă permanentă întări
rii statului democrat-popular, îm
bunătățirii și perfecționării neîn
cetate a activității organelor de 
stat, pentru ca fiecare verigă a a- 
paratului de stat să ducă o muncă 
organizatorică concretă și opera
tivă călăuzită de spirit practic, 
gospodăresc, și să realizeze cît 
mai mari economii în domeniul 
cheltuielilor administratjv-gospo- 
dărești.

Este necesară continua dezvol
tare a legăturii aparatului de stat 
cu masele oamenilor muncii, com
baterea oricăror manifestări de 
birocratism și tărăgăneală. Acea
sta cere din partea lucrătorilor 
din instituțiile de stat o mai mare 
atenție și perseverență pentru tra
ducerea în viață a propunerilor 
și inițiativelor venite din mase, 
pentru satisfacerea cererilor juste 
ale oamenilor muncii.

Avutul obștesc este baza traL 
nică a dezvoltării întregii econo
mii naționale, a făuririi bunăstă

rii celor ce muncesc. Statul de
mocrat-popular este necruțător 
față de cei ce lovesc în proprie
tatea .socialistă a poporului. Edu
carea maselor în spiritul grijii 
pentru apărarea și dezvoltarea a- 
vutului obștesc, respectarea și a- 
plicarea legilor țării trebuie sa 
fie o preocupare permanentă a or
ganelor de stat și a tuturor cetă
țenilor.

Oamenii muncii înconjoară cu 
dragoste și grijă Armata noastră 
Populară, apărătoarea muncii paș
nice și a cuceririlor revoluționare 
ale poporului. Partidul și statul 
democrat-popular vor veghea și 
în viitor la întărirea capacității 
de apărare a patriei.

Tovarăși,
Profundelor transformări poli

tice, economice și socia-le petre
cute în țara noastră le corespund 
schimbări radicale în poziția in
ternațională a Romîniei.

Republica Populară Romînă 
țară socialistă, are astăzi prieteni 
buni și încercați pe toate meri
dianele — chiar și acolo unde 
altă dată aproape că nu se știa 
de existența ei; ea joacă un rol 
tot mai activ în viața internațio
nală, iar prestigiul ei a crescut 
considerabil. Numărul statelor cu 
care întreținem relații diploma
tice a crescut de la 23 în 1947, 
la 40 în 1957.

Republica Populară Romînă 
duce cu fermitate și consecvență 
o politică de apărare a păcii, de 
dezvoltare a colaborării interna
ționale și de întărire a prieteniei 
între popoare. Această politică 
decurge în mod necesar din însăși 
esența statului nostru în care pu
terea aparține oamenilor muncii 
și corespunde voinței și interese
lor fundamentale ale poporului 
romîn, năzuințelor sale de a fău
ri în pace și securitate o viață 
nouă, socialistă. Ea se bizuie pe 
realitățile epocii noastre de mari 
schimbări istorice în viața între
gii lumi și corespunde necesități
lor păcii și progresului omenifij.

Țara noastră se dezvoltă în ca
drul sistemului mondial al socia
lismului, care cuprinde de pe a- 
cum o treime din omenire. Ea se 
bucură de roadele relațiilor de de
plină egalitate în drepturi, cola
borare tovărășească și întrajuto
rare, bazate pe principiul interna
ționalismului proletar, dintre ță
rile socialiste.

Oamenii muncii din țara noas
tră știu bine că marele ajutor 
economic acordat țării noastre de 
Uniunea Sovietică în cadrul a- 
cestor relații, sprijinul ei multi
lateral, colaborarea cu toate țările 
socialiste frățești au înlesnit 
imens dezvoltarea rapidă a indus
triei și ridicarea economiei națio
nale, au făcut mai spornică mun
ca poporului nostru, dîndu-j po
sibilitatea să obțină mari succese 
pe calea dezvoltării economice și 
culturale a patriei.

Unitatea și coeziunea țărilor la
gărului socialist în frunte cu U- 
niunea Sovietică reprezintă che
zășia suveranității și independen
ței tuturor țărilor socialiste, răs
punde sarcinilor vitale ale apără
rii păcii. Partidul Muncitoresc 
Romîn și guvernul Republicii 
Populare Romîne militează con
secvent pentru întărirea continuă 
a prieteniei cu Uniunea Sovietică, 
cu China Populară, pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare fră
țească cu toate țările socialiste.

Generația noastră este martora 
unei dezvoltări furtunoase a miș
cării de eliberare națională a po
poarelor din țările coloniale și 
dependente. Poporul romîn, care 
și-a cucerit cu atîtea jertfe pro
pria libertate, nutrește sentimen
te de adîncă simpatie și solidari
tate față de popoarele Indiei, In
doneziei, Birmaniei, Egiptului, Si
riei, Yemenului și altor țări ale 
Orientului care au scuturat cătu
șele colonialismului și luptă pen- 

tru întărirea independenței lor 
economice și apărarea păcii. In
tre țara noastră și aceste țări se 
dezvoltă relații rodnice de cola
borare bazate pe principiul *'•- 
Iitații in drepturi și avantajului 
reciproc.

Republica Populară Romînă? 
alături de celelalte țări socialiste 
și împreună cu toate statele iubi
toare de pace, promovează poli
tica apărării păcii. Pornjnd de. la 
realitățile epocii noastre, cînd pe 
globul pămîntesc s-au constituit 
istoricește două sisteme social* 
politice, guvernul nostru își ba
zează politica externă pe princi
piul leninist al 'coexistenței paș
nice între țările cu orînduiri so
ciale diferite.

In actualele condiții de dezvol
tare a științei și tehnicii, inclu
siv a tehnicii militare, în fața în
tregii omeniri sc pune o singură 
alterantivă : ori distrugerile și su
ferințele imense ale unui război 
atomic — ori înfăptuirea princi
piilor coexistenței pașnice în rela
țiile dintre cele două sisteme.

In întreaga lume forțele păcii 
cresc viguros, ideea coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite cucerește de partea 
sa masele largi ale popoarelor.

Nesocotind voința de pace a 
popoarelor lumii, cercurile agre
sive din Occident se opun cu îrț- 
dîrjire dezarmării, reînviază mi
litarismul vestgerm an revanșard, 
organizează noi și noi provocații 
și comploturi internaționale. Este 
elocventă în această privință re
centa sesiune a Consiliului 
N.A.T.O., la care cercurile condu
cătoare ale alianței nord-atlan- 
tice au găsit cu cale să răspun
dă cererilor insistente ale popoa
relor de a se pune capăt „răz
boiului rece“ prin hotărîrea de a 
da pinteni cursei înarmărilor a- 
tomicc. Politica „răbojului rece“ 
ațît de urîtă de popoare, a fost 
împinsă pînă intr-acolo îneît a- 
vioane militare americane încăr
cate cu bombe nucleare fac zi și 
noapte raiduri deasupra unor țări 
occidentale, cepa ce face ca soar
ta păcii mondiale să fie la discre
ția nervilor mai mult sau mai pu
țin zdruncinați ai vreunui pilot 
american. Și inspiratorii acestei 
politici mai au cinismul să sus
țină că alții încordează viața in
ternațională.

Este semnificativ că față de 
presiunea crescîndă a voinței de 
pace a popoarelor, chiar șl expo- 
nenții recunoscuți ai cercurilor a- 
gresive se văd 'astăzi nevoiți să 
accepte ideea tratativelor între 
Est și Vest. Firește că asemenea 
tratative, pentru a răspunde cu 
adevărat cerințelor coexistenței 
pașnice, trebuie să pornească de 
la realitățile vieții și îndeosebi de 
la principiul neamestecului în 
treburile interne ale altora.

De aceea apare cel puțin ciuda
tă poziția acelor politicieni din 
occident care leagă ideea tratati
velor cu țările socialiste de con
diția ca ele să... renunțe la rin- 
duielile socialiste.
Iși închipuie însă asemenea poli

ticieni că popoarele țărilor socia
liste ar putea accepta vreodată 
să-și pună din nou pe umeri ju
gul imperialismului ? E limpede 
că asemenea pretenții sînt pe cit 
de absurde pe atît de lipsite de 
realism.

In ce privește poporul romîn, 
care ca și celelalte popoare din 
țările socialiste, și-a cucerit prin 
jertfe grele eliberarea de spb ju
gul exploatării carpițaliste și știe 
să prețuiască cuceririle de care 
se bucura, nimeni nu va putea 
să-i impună din nou exploatarea 
capitaiisto-moșierească și robia 
imperialistă. N-au reușit acest lu
cru dușmanii socialismului în pri
mii ani de după război; cu atît 
mai lipsite do temei apar astfel 
de încercări de dictat acum, cînd 
a devenjt evident falimentul poli
ticii „de pe poziții de forță**, cînd 
sub steagul socialismului pășesc 
strîns uniți 950 de milioane de 
oameni, cînd țările socialiste au 
obținut marile și cunoscutele rea
lizări în domeniul economiei, teh
nicii și științei, cînd mișcarea 
mondială de luptă pentru pace 
și independență națională a cres
cut imens, cînd raportul de for
țe pe arena internațională este 
categoric defavorabil cercurilor 
agresive.

Militînd pentru dezvoltarea pro
cesului de destindere în relațiile 
internaționale Republica Popula
ră Romînă s-a pronunțat și se 
pronunță împotriva împărțirii Eu
ropei și a lumii în blocuri mili
tare, pentru crearea unui sistem 
general european de securitate co
lectivă. Atîta timp însă cît acest 
deziderat al popoarelor nu este în
făptuit, iar blocul agresiv al At
lanticului își continuă activitatea 
potrivnică intereselor păcii, guver
nul romîn consideră necesară în
tărirea organizației Pactului de la 
Varșovia, instrument puternic al 
securității și al păcii în Europa 
și în lume.

Guvernul romîn consideră ca o 
problemă centrală pentru micșora
rea încordării internaționale reali
zarea unui acord îq privința de
zarmării. Trebuie să se pună ca
păt acestei curse în care se iro
sesc imense resurse materiale și 
energii umane, să se ajungă la 
un acord în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
ca un prim pas pe calea interzi
cerii armelor de exterminare în 
masă. Tocmai de aceea salutăm 
cu satisfacție adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a De
clarației în care se exprimă spri
jinul deplin față de programul de 
măsuri propus de Uniunea Sovie
tică în vederea slăbirii încordării 
internaționale și întăririi păcii. 
Salutăm de asemenea inițiativele 
care tind la slăblrea încordării in
ternaționale în Europa printre care 
propunerea guvernului polonez, 
sprijinită de guvernele R. Ceho
slovace și R. D. Germane, privind 

crearea unei zone denuclearizate 
care să cuprindă aceste țări și 
R. F. Germană.

In interesul coexistenței pașni
ce și colaborării internaționale, 
guvernul romîn caută să-și adu
că contribuția la dezvoltarea unor 
relații prietenești și de bună ve
cinătate intre țările balcanice, 
care au numeroase interese co
mune — în primul rînd interesul 
menținerii păcii in această parte 
a lumii.

Se știe că in trecut Balcanii e- 
rau numiți „butoiul cu pidbere“. 
Azi, cînd praful de pușcă este cu 

mult depășit, se pune problema: 
ce e mai bine ? Să instalăm unii 
împotriva altora rampe pentru 
lansarea de proiectile atomice, 
sau să creăm condiții pentru dez
voltarea colaborării pașnice intre 
țările din această parte a Euro
pei, in interesul progresului lor 
economic, al îmbunătățirii vieții 
popoarelor lor ? In ceea ce îl pri
vește, guvernul romin va conti
nua și pe viitor eforturile pentru 
întărirea păcii și înțelegerii in 
Balcani și își exprimă convinge
rea că străduințele sale se vor 
bucura de sprijinul tuturor state
lor balcanice, în interesul popoa
relor lor și al cauzei păcii.

Republica Populară Romînă se 
pronunță pentru dezvoltarea rela
țiilor pe bază de egalitate in 
drepturi și avantaj reciproc cu 
Franța, Italia, dorind de asemenea 
îmbunătățirea relațiilor cu Statele 
Unite, Anglia și cu alte țări occi
dentale Considerăm că există 
premize favorabile dezvoltării re
lațiilor cu țările Americii Latine.

Pentru întărirea păcii și priete
niei între popoare au o mare în
semnătate schimburile economice 
și culturale. Politica guvernului 
romîn de încurajare a acestor 
schimburi își găsește expresia în 
faptul că R. P. Romînă are în
cheiate acorduri comerciale cu 32 
de țări, iar în 23 de țări are agen
ții comerciale ; valorile culturale, 
artistice, sportive ale poporului 
romîn se afirmă peste hotare, 
după cum în țara noastră solii 
artei și culturii a’tor popoare se 

bucură de o caldă primire și pre
țuire.

împărtășind concluziile recente
lor consfătuiri de la Moscova ale 
partidelor comuniste și muncito
rești, însușindu-și Declarația și 
Alanifestul Păcii adoptate de ele, 
poporul romîn consideră că în 
prezent există posibilitatea reală 
de a se preîntîmpina un nou raz. 
boi. Lupta unită a popoarelor 
poate șj trebuie să frîneze forțele 
războiului, să asigure triumful 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale -T atît de scumpe tuturor 
popoarelor.

Tovarăși deputați.

Chezășia succeselor noastre con
stă in aceea că poporul are în 
fruntea sa un conducător călit 
și experimentat — Partidul Mun- 
pițoresc Romîn. In tot cursul exis
tenței sale de peste 35 de ani, în 
nenumărate prilejuri cruciale pen
tru soarta țării, partidul comuniș
tilor și-a dovedit devotamentul 
său profund față de interesele 
poporului muncitor. Călăuzindu-se 
cu fidelitate după învățătura mar
xist, leninistă, partidul aplică in 
mod creator Ia condițiile specifice 
din țara noastră legile generale, 
universal-valabile ale revoluției 

și construcției socialiste. Partidul 
nostru a știut să dea răspuns tu
turor problemelor complexe ce 
s-au ivit în cursul anilor de luptă 
pentru socialism. Invățînd din ex
periența mișcării muncitorești in
ternaționale, și îndeosebi din bo
gata experiență a Uniunii Sovie
tice, trăgînd învăjăuiinte din 
propriile noastre izbînzi ca și din 
greșeli, partidul organizează și 
mobilizează energia popo-rului în 
lupta pentru noi victorii.

Oamenii muncii s-au convins, 
prin propria lor experiență, de 
justețea drumului pe care-i con
duce partidul, de justețea politi
cii sale pătrunse de grija pentru 
interesele vitale ale poporului. 
Tocmai de aceea poporul urmează 
cu încredere partidul, îl sprijină 
îq toate acțiunile sale, conside
red politica partidului drept pro
pria sa politică.

Partidul desfășoară o muncă 
neobosită de ridicare a nivelului 
conștiinței revoluționare a mase
lor muncitoare, de educare a aces
tora în spriritul patriotismului son 
cialist, de cultivare în rîndurik 
maselor a nobilelor trăsături mo- 
ral-politice ale omului nou, con
structor al socialismului.

Chezășia consolidării orindulrii 
democrat-populare, a statului ce
lor ce muncesc, chezășia înaintă
rii cu succes pe calea socialismu
lui constă în întărirea rolului con

ducător al partidului, în întărirea 
continuă a unității șl discipline! 
de fier a partidului, în dezvolta-, 
rea necontenită a legăturii organic 
zațiilor de partid cu masele»

încheind bilanțul rodnic al unul 
deceniu de muncă și luptă pentru 
construirea socialismului și pășind 
în al doilea deceniu de existență 
a Republicii Populare Romîne, 
privirile noastre se îndreaptă cu 
încredere spre viitor. Poporul nosi 
tru are toate condițiile necesare 
pentru a obține pe viitor succese 
și mai mari în dezvoltarea econo
miei și culturii socialiste, în ridi
carea contînuă a nivelului de trai 
și de cultură al celor ce mun
cesc.

în frunte cu Partidul Mun
citoresc Romîn, poporul nos
tru va păși neabătut înainte pe 
calea pe care șî-a ales.o, pe calea 
socialismului, calea înfloririi pa
triei noastre scumpe șl a făuririi 
unui trai luminos, îmbelșugat 
pentru toți cei ce muncesc!

Să trăiască și să înflorească 
scumpa noastră Patrie, Republica 
Populară Romînă 1



REZOLUȚIA
Plenarei a IlI-a a C. C. al U. T. M.

din 19-21 decembrie 1957,

Lucrările sesiunii Marii Adunări Raționale

Discuții asupra proiectului
Bugetului de Stat al R. P. R

pe anul 1958
pentru o mai largă mobilizare a tineretului in lupta 

pentru construirea socialismului in patria noastră, pentru 
intensificarea muncii de educație a tineretului în spiritul 
patriotismului soeialist și al internaționalismului proletar

Cuvîntul deputatului 
Ion Cozma,

Plenara C.C. al U.T.M., ana- 
lizînd munca desfășurată pentru 
îndepl.nirea sarcinilor stabilite de 
Congtesul al II-lea al U.T.M., 
constată că, sub conducerea 
P.M.R., organele și organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat mai mult 
de educația tineretului, au intro
dus în activitatea lor noi forme 
tinerești, au manifestat mai multă 
inițiativă. Ca rezultat a crescut 
contribuția organizațiilor U.T.M. 
la mobilizarea tineretului, alături 
de întregul popor, in munca pen
tru construirea socialismului in 
R.P.R.

Tineretul din fabrici și uzine 
și-a mărit aportul la dezvoltarea 
industriei, la creșterea produc
ției și a productivității muncii, Ia 
realizarea de economii. In în- 
tinipinarea celui de al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților, tinerii muncitori 
au realizat peste 77 milioane lei 
economii. Tinerii mineri din 
Valea Jiului, au dat peste plan 
în acest an 23.000 tone de căr
bune.

La sate, utemiștii și-au adus 
contribuția la creșterea sec
torului socialist al agriculturii. 
De la cel de-al II-lea Congres 
al U.T.M. au intrat în G.A.C. și 
intovărașiri agricole peste 100.000 
de tineri. Prin munca proprie a 
organizațiilor * — *‘ ■ ’ ■
s-au înființat în această perioa
dă 10 G.A.C. 
agricole.

Tineretul și-a manifestat pa
triotismul și in numeroase acțiuni 
de folos obștesc: mii de tineri 
au participat la plantarea celor 
15U.OUO.OUO puieți; la insilozarea 
a 754.000 tone furaje, peste 
200.000 tineri muncitori, elevi și 
studenți au ajutat G.A.S. 
G.A.C. la slringerea

U.T.M. de la sate

și 347 întovărășiri

Și 
recoltei; 

peste 14.000 ițe tineri au muncit 
voluntar pe șantierele regionale 
și naționale ale tineretului pentru 
înălțarea de noi construcții ale 
socialismului.

In această perioadă au luat 
ființă cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. asociațiile studenților care 
au contribuit la mobilizarea mai 
larga a studenților în activitatea 
științifica, culturală și sportivă, 
in rezolvarea problemelor gospo
dărești și de asistență socială. A 
crescut preocuparea organizații
lor U.T.M, pentru educația po
litică a ,studenților. Organizațiile 
U.T.M. din școlile medii, aduc un 
aporl mai mare în obținerea de 
rezultate bune la învățătură. Se 
dezvoltă activitatea organizații
lor de pionieri. La concursul „mi
cilor naturaliști" de exemplu, au 
participat în acest an aproape 
5<A).U0u tineri pionieri și școlari.

Un număr mai mare de tineri 
sini cuprinși in activitățile cultu
rale și sportive . De un mare suc 
ces s-au bucurai i<*stivalurile ti
nerelului care au cuprins peste 
3.000.000 tineri. Aproape 700.000 
tineri, de două ori mai mult de- 
clt înainte de Congres frecven
tează în anul acesta cercurile și 
cursurile politice ale U.T.M. Au 
fost organizate cercurile „Să ne 
cunoaștem patria"

Mai buna organizare a adu
nărilor pentru dări de seama și 
alegeri, masurile luate pentru 

“'îmbunătățirea și simplificarea a 
paratului U.T.M: și alte măsyri 
luate în acest timp, au dus la 
întărirea vieții interne a or
ganizațiilor U.T.M. Organiza- 

■ țiile U.T.M., educînd utemiș 
tii în spiritul dragostei și 
devotamentului fața de -P.M.R., 
au contribuit la pregătirea a 
peste 40.000 dintre cei mai 
buni utemiști, care în această pe
rioadă au fost primiți în rindul 
candidaților și membrilor de par
tid.

încă lipsuri 
nivelul ce- 
II-lea Con- 
posibrlități.

U.T.M. fo-

pe care le între- 
politică a utemiș- 
combativității lor 
a' hotărîrii de a

★
Plenara C.C. apreciază că pe 

lingă succesele importante obți
nute în activitatea organizațiilor 
U.T.M. mai persistă 
mari; ea nu este la 
rințelor celui de-al 
greș al U.T.M. și al 
lor existente.

Multe organtzații
losesc insuficient mijloacele ce le 
stau la dispoziție, nu urmăresc 
prin acțiunile 
prind educarea 
tilor. creșterea 
revoluționare,
învinge greutățile, creșterea con
tinuă a conștiinței patriotice, so
cialiste a tineretului.

Cele mai mari lipsuri continuă 
să existe în activitatea organiza
țiilor U.T.M. de la sate. Slab se 
desfășoară munca politică de a- 
tragere a tinerilor țărani pe fă
gașul socialismului. Activitatea 
culturală și sportivă nu cuprinde 
masele de tineri țărani muncitori

Persistă încă lipsuri mari în 
viața de organizație și in mun
ca politică, de educare marxist- 
leninistă a studenților și elevilor.

Unele organizații U.T.M. din

întreprinderi nu dau atenția cu
venită creșterii calificării tinere
tului, condițiilor sale de muncă 
și de viață. Comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. nu îndrumă 
permanent munca organizațiilor 
U.T.M. din școlile de ucenici, teh
nice și tehnice de maiștri.

In activitatea organizațiilor de 
pionieri continuă să se foloseas
că forme și metode de muncă 
neadecvate vîrstei copiilor. Cu. 
prinderea în U.T.M. îndeosebi a 
tineretului de la sate și a fetelor 
continuă să fie nesatisfăcătoare.

★
Plenara C.C. al U.T.M. a dez

bătut și a aprobat aprecierile, 
concluziile și propunerile cuprin
se în referatele prezentate de Bi
roul C.C. al U T.M. și în scopul 
ridicării muncii organizației noa
stre la nivelul sarcinilor stabilite 
de al II-lea 
hotărăște :

1. Pentru 
pare și mai 
muncitoresc . .
cinilor de producție, la ridicarea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor, 
organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să lichideze formalismul 
în organizarea și munca brigăzi
lor, posturilor utemiste de con
trol, secțiilor și sectoarelor tine
retului și să dezvolte aceste for
me specifice de organizare a ti
neretului în producție, în între
prinderi industriale, în comerț și 
cooperație. Să cultivăm la fiecare 
tînăr muncitor spiritul de disci
plină, atitudinea nouă, socialistă, 
față de muncă. Să extindem ini
țiativa tineretului de la „Progre- 
sul“-Brăila și „Tudor Vladimires- 
cu“-București.

O atenție permanentă trebuie 
acordată creșterii calificării tine
rilor muncitori, însușirii de către 
aceștia a tehnicii moderne, orga- • 
sind%U^^.LT^rsud?e,<de ’ntoprinderiV’de te

minim tehnic și alte forme supe
rioare, folosind ajutorul tinerilor 
ingineri, tehnicieni, maiștri, al 
muncitorilor mai in virată. In 
colaborare cu sindicatele se vor 
organiza consfătuiri cu tinerii 
inovatori și raționalizatori pe în
treprinderi, raioane, orașe. Orga- 

jgizațiile U.T.M. din școlile de 
ucenici să ajute mai mult elevii 
la însușirea cunoștințelor teoreti
ce și practice. în îmbunătățirea 
condițiilor de învățățmă Și 

jjpuncă. ■''Și-
Organele și organizațiile U.T.M 

trebuie să cunoască bine dreptu
rile și îndatoririle tineretului 
muncitoresc prevăzute în legisla
ția noastră socialistă, să educe 
tineretul în spiritul respectării în, 
daferirilor pe care tineretul le 
are în producție, să participe ac
tiv la rezolvarea problemelor le
gate de îmbunătățirea condițiilor 
de munca și trai ale tineretului.

2. In centrul activității organi
zațiilor- U.T.M. de la sate trebuie 
să stea munca politică de convin
gere a tinerilor țărani muncitori 
asupra superiorității sectorului 
socialist al agriculturii, atragerea 
lor în G.A.C. și în întovărășiri, 
in acest scop organizațiile 
U.T.M. vor organiza cunoașterea 
de către toți tinerii a Statutului 
model al G.A.C. și al întovără- 

’ șirilor agricole, vizite la unitățile 
agricole socialiste fruntașe, — 
țium comune 
viști Pe baza 
hal utemiștii 
gandiști activi 
cialismufei la

Pentru ca tineretul să aducă o 
contribuție sporită în lupta pen 
tru obținerea de recolte din ce in 
ce mai bogate, organizațiile 
U.T.M trebuie să ajute pe tinerii 
țărani muncitori să-și însușească 
și să aplice regulile agrotehnice 
înaintate, îndrumîndu-i să parti
cipe la cursurile agrozootehnice, 
Acolo unde nu există asemenea 
cursuri, organizațiile U.Ț.M. să 
inițieze crearea lor.

Organizațiile U. 
G.A.C., întovărășiri 
cooperative agricole 
trebuie să contribuie mai activ la 
întărirea și dezvoltarea economi- 
co-organizatorică a acestora prin 
mobilizarea tinerilor la creșterea 
productivității muncii, prin dez
voltarea disciplinei și inițiative
lor in munca tinerilor, sporind 
grija și răspunderea față de avu
tul obștesc.

Organizațiile U.T.M. din G.A.S. 
trebuie să mobilizeze tineretul la 
lupta penîru creșterea rentabili, 
tații G.A.S. în care lucrează, acor, 
dfed o deosebită atenție activi
tății brigăzilor de tineret îndeosebi 
celor din sectorul zootehnic și 
dezvoltării grijii și răspunderii ti
neretului față de bunurile gospo
dăriei. Organizațiile U.T.M. 
din S.M.T. să dezvolte pre
ocuparea tinerilor pentru păs
trarea și îngrijirea mașinilor

Congres al U.T.M..

a asigura o partici- 
activă a tineretului 
la îndeplinirea sar-

ac- 
cu tinerii colecti- 
exemplului perso- 
sa devină propa- 
ai construcției so- 
sate.

T. M- din 
agricole și 

de producție,

și tractoarelor, să lărgească 
și în rîndul mecanizatorilor miș
carea de inovații și raționalizări. 
Un număr mai mare de tractoriști 
să fie îndrumați să participe la 
cursurile ce se organizează în ve
derea cunoașterii și folosirii utila
jului modern.

Una din sarcinile principale a 
organizațiilor U.T.M. de la sate, 
este de a se ocupa direct, de ac
tivitatea culturală și sportivă a 
tineretului, de a contribui prin 
toate mijloacele ca toate căminele 
culturale să devină centre ale ac
tivității culturale și sportive a ti
neretului, de răspindire a cunoș
tințelor științifice despre natură 
și societate, de ridicare a conști
inței politice a tineretului.

3. Organizațiile U.T.M. din fa. 
cultăți au datoria să propage cu 
perseverență in rindul studenților 
învățătura marxist-leninistă in 
strînsă legătură cu lupta pentru 
construirea socialismului in patria 
noastră, organizind mai bine ci
clurile de conferințe pentru stu
denți, informarea politică, activi, 
tatea cercurilor de științe so. 
ciale.

Organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid 
să îndrume permanent Asociațiile 
Studenților ajutindu-le să dezvolte 
activitatea lor culturală și spor
tivă de masă, să manifeste mai 
multă grijă pentru folosirea con
dițiilor de învățătură și de trai 
asigurate de partid și guvern. Ac
tivitatea caselor de cultură și a 
cluburilor studențești să fie strîns 
legată de întreaga muncă poli 
tico-educativă desfășurată de 
organizațiile U.T.M. și Aso
ciațiile Studețești. Să con
stituie o preocupare continuă 
pentru organizațiile U.T.M. 
din facultăți, extinderea acțiuni
lor comune cultural-educative și 
de folos obștesc ale studenților cu ... ... J : :j 
sate.

4. Comitetele regionale, raio
nale și orășenești, organizațiile de 
bază U.T.M. să acorde atenție 
deosebită muncii de educație ideo
logică și politică a tinerilor inte
lectuali. sprijinirii activității lor 
profesionale.

Organele și organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organelor de par
tid în colaborare cu forurile cen
trale și locale ale M.I.C., A.S.I.T., 
uniunile de creație, să organizeze 

consfătuiri ale tinerilor învăță
tori, agronomi, ingineri, tehnicieni, 
scriitori, artiști plastici, muzi
cieni actori, în care să se dez
bată problemele lor specifice, for
mele și mijloacele pentru dezvol
tarea contribuției lor la munca 
de construire a socialismului în 
patria noastră.

Este necesar ca tinerii intelec
tuali să fie ajutați să aibă o legă
tură mai strînsă cu celelalte cate
gorii de tineri ai patriej noastre, 
în special cu tinerii muncitori din 
industrie, să participe mai activ 
la munca obștească, la răspindi- 
rea culturii în masele largi.

5. Comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. să-și îndrepte 
atenția asupra îmbunătățirii 
muncii politice și ideologice a or
ganizațiilor U.T.M. din școli. Să 
organizăm în toate școlile învă- 
țâniîntul politic al U.T.M. infor
marea politică a elevilor, cicluri 
de conferințe pe teme politice, 
științifice și culturale. întreaga 
muncă politică-educativă desfășu
rată de U.T.M în școli trebuie să 
urmărească obținerea de către 
elc\' a „unor rezultate bune la în
vățătură și întărirea disciplinei 
școlare, dezvoltarea dragostei și 
respectului pentru munca fizică, a 
conștiinței de tînăr cetățean al 
Republicii.

Organizațiile U.T.M. din școli 
în colaborare cu cadrele didactice 
trebuie să se ocupe direct de or
ganizarea activității culturale și 
sportive a elevilor. Prin munca 
organizațiilor U.T.M. să creăm în 
fiecare școală formațiuni artisti
ce și echipe sportive ale elevilor.

6. In munca de conducere a or
ganizației de pionieri, organiza
țiile U.T.M. trebuie să urmăreas
că cu mai multă insistență educa
rea copiilor în spiritul dragostei 
și devotamentului fată de patria 
noastră, față de P.M.R. și față de 
harnicul nostru popor muncitor, 
dezvoltarea pasiunii pentru învă
țătură, a dragostei pentru mun
că. Unitățile de pionieri trebuie 
ajutate să organizeze mai multe 1 
excursii, vizite în întreprinderi, 
muzee, expoziții, jocuri, învățarea 
de cîntece, întreceri sportive etc. 1 
Fiecare unitate de pionieri să aibă 
echipe artistice și sportive, să or
ganizeze permanent învățarea de | 
noi cîntece și jocuri. Să ne ocu- i 
păm mai mult de îndrumarea ac- i 
tivitătii caselor de pionieri. i

Trebuie îmbunătățită activitatea I 
comisiilor pentru munca în rîndul :

i pionierilor de pe lîngă C. C., co
mitetele regionale, raionale și oră- 

. șenești U.TM. atrăgînd în mun
ca lor |

i părinți ai
. știință și cultură, directori de în- 
. treprinderi și instituții, tineri 

muncitori, cei mai buni instructori 
, superiori de pionieri.
, In colaborare cu conducerile 
. școlilor, organizațiile U.T.M. și 
i instructorii superiori de pionieri 
i să pună cu regularitate în dezba- 
. terea comitetelor de părinți și pro- 
. blemele muncii pionierești, cerîn- 

du-le sfatul și ajutorul practic în 
. organizarea activității pionierilor, 
i Organizațiile U.T.M. să acorde 

mai multă atenție creșterii rîndu- 
rilor organizației de pionieri, cu
prinderii în organizație a tuturor 

’ școlarilor merituoși. Să se orga- 
. zeze cu pionierii care au termi- 
( nat ciclul 1 și nu continuă cursu

ri. în ciclul II, detașamente de 
pionieri care să-și desfășoare ac
tivitatea în cadrul unităților de 
pionieri din școli,

7. Organele și organizațiile 
U.T.M. să desfășoare mai larg 
munca de educație patriotică și 
internaționalistă a tineretului în 
spiritul tradițiilor progresiste și 

' revoluționare ale poporului, al 
' mîndriei față de cuceririle regimu

lui democrat-popular și al hotă
rîrii de a munci cu abnegație pen
tru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

In acest scop trebuie îmbunătă
țit invățămintul politic al U.T.M., 
extinzînd cercurile de studiere a 
Istoriei P. M. R., orgapizînd 
cercuri pentru studierea activității 
U.T.C.. întîlniri ale tineretului cu 
vechi luptători comuniști, cu mi- 
litanti de frunte ai vieții noastre 
politice, sociale și științifice, vi
zite colective la muzee la monu
mente ale trecutului revoluționar 
și la construcțiile noi, socialiste. 
Să extindem inițiativa organiza
țiilor U.T.M. din comuna Vlâdi- 
miri, pentru îngrijirea monumen
telor. caselor memoriale și a mu
zeelor istorice. Să introducem 
mai mult cîntecul în activitatea 
U.T.M.. organizînd întreceri între 
organizațiile de bază pentru în
vățarea cîntecelor revoluționare 
și de masă.

Incepind din anul 1958, pe baza 
hotărîrii Biroului Politic al C.C. 
al PM.R. se va organiza în fie
care an în ziua aniversării U.T.C. 
sărbătorirea „Zilei tineretului din 
R.P.R.".

In scopul dezvoltării cunoștin
țelor tineretului despre frumuse
țile și bogățiile patriei noastre să 
extindem organizarea cercurilor 
„Să ne cunoaștem patria", a 
concursurilor „Să cunoaștem ți. 
nutul natal", „Drumeții veseli" 
etc. Să ne ocupăm mai mult de 
extinderea turismului în rindul ti
neretului.

In anul 1958 se va organiza de 
către U.T.M. concursul ..Să cu
noaștem folclorul patriei".

Cunoașterea și prețuirea frumu
seților și bogățiilor patriei să se 
reflecte și printr-o participare mai 
activă a tineretului la acțiunile 
obștești de înfrumusețare a ora
șelor și satelor noastre, la acțiu
nea patriotică de împădurire. Să 
înfăptuim lozinca „Să sădim și să 
îngrijim fiecare cel puțin cite un 
pom".

Pentru popularizarea realizări
lor culturii și științei să organi
zam mai multe simpozioane, seri 
literare, întîlniri cu oameni de 
știință, artă și cultură, să cuprin
dem în concursul „Iubiți cartea", 
majoritatea tineretului.

Intărirea frăției tineretului ro- 
mîn cu tineretul naționalităților 
conlocuitoare trebuie să fie o pre
ocupare permanentă a organelor 
și organizațiilor U.T.M. Să com
batem cu mai multă tărie orice 
manifestare de naționalism și șo
vinism. Să popularizăm mai mult 
tradițiile luptei progresiste și re
voluționare comune a poporului 
romîn și naționalităților conlo
cuitoare dezvoltînd dragostea față 
de patria noastră — Republica 
Populară Romînă. Să organizăm 
cit mai multe activități cultural- 
artistice și sportive, acțiuni de 
folos obștesc la care să participe 
împreună tinerii romini și ai na
ționalităților conlocuitoare.

Organele și organizațiile U.T.M. 
să atragă mase mai largi ale ti
neretului în activitatea de cultură 
fizică și sport. Să muncim astfel 
încît majoritatea tineretului de 
orașe și sate să fie cujirinsă 
colectivele sportive ale Uniunii 
Cultură Fizică și Sport.

Pentru dezvoltarea hotărîrii 
neretului de a apăra cuceririle 
voluționare ale poporului, a dra. 
gostei față de armata noastră 
populară, să organizăm întîlniri 
ale tinerilor din fabrici, sate, 
școli, cu militari participant! la 
războiul antihitlerist, foști volun
tari recruțați de U.T.C. în divi
zia „Tudor Vladimirescu".

profesori cu experiență, 
i co-piilor, oameni de

8. Organele șl organizațiile 
U.T M. să acorde toată atenția îm
bunătățirii muncii organizatorice, 
vieții interne de organizație.

Comitetele și birourile organi
zațiilor de bază ale U.T.M., ma- 
nifestînd mai multă inițiativă, a- 
jutate mai îndeaproape de corni
țele raionale și orășenești să-și 
stabilească în fiecare lună obiec
tive concrete in producție, în 
munca de educație, în munca cul- 
tural-artistică și sportivă, precum 
și activitățile practice care să 
ducă la rezolvarea acestora. Ele 
să asigure participarea activă a 
tuturor utemiștilor și a unui nu
măr cît mai mare de tineri la în
treaga muncă a organizației, aju- 
tînd pe fiecare utemist să-și înde
plinească sarcinile concrete încre
dințate.

Trebuie să îmbunătățim munca 
Ale creștere permanentă a rînduri- 
lor U.T.M. îndeosebi la sate; să 
atragem în Uniunea Tineretului 
Muncitor un mai mare număr de 
fete. Organizațiile U.T.M. să ur
mărească prin acțiunile ce le în
treprind, să obțină în același timp 
și cuprinderea în U.T.M. a celor 
mai buni tineri participanți la a- 
ceste acțiuni. In adunările organi
zațiilor de bază U.T.M. să se ana
lizeze periodic munca de primire 
în U.T.M., fiecare utemist să se 
preocupe permanent de pregătirea 
celor mai buni tineri pentru a 
deveni membri ai organizației.

Pregătirea și recomandarea ce
lor mai buni utemiști pentru a 
deveni membri ai P.M.R. este o 
sarcină de onoare și de mare răs
pundere a tuturor organelor și or
ganizațiilor de U.T.M. Să pregă
tim și să recomandăm 
intra în partid pe cei 
utemiști, în primul rînd 
nerii muncitori.

Comitetele regionale,
și orășenești ale U.T.M. să îm
bunătățească munca de selecțio
nare; creștere și promovare a ca
drelor, să atragă mai mult ca 
pînă acum în munca lor activiști 
nesalariați, să întărească și să 
dezvolte comisiile create.

Organele U.T.M. trebuie să se 
ocupe de educarea cadrelor, a fie
cărui activist în parte, urmărind 
formarea și dezvoltarea unor buni 
conducători revoluționari ai tine
retului, tineri devotați cauzei 
partidului, pregătiți din punct de 
vedere ideologic, cu temeinice 
cunoștințe culturale și științifice, 
luptători consecvenți și hotărîți 
pentru construirea socialismului.

Activiștii trebuie să-și petreacă 
cea mai mare parte a timpului în 
mijlocul tineretului, acolo unde 
aceștia trăiesc, muncesc, învață și 
se distrează, să fie exemplu de 
corectitudine, cinste, curaj și mo
destie.

9- Plenara C.C. al U.T.M. dez- 
bătînd expunerea tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej cu privire la importanța 
excepțională a „Declarației repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste" 
și a „Manifestului păcii" elabo
rat de consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești, cheamă organele și or
ganizațiile U.T.M. să facă pe larg 
cunoscute în mafeele tineretului 
conținutul acestor istorice docu
mente, să strîngă și mai puternic 
rîndurile tineretului în jurul parti
dului, conducătorul și îndrumă
torul tineretului patriei noastre, 
să țină trează vigilența tineretu
lui împotriva planurilor cercurilor 
agresive imperialiste, de a dezlăn- 
țui un nou război, să intensifice 
munca de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, 
să asigure participarea și mai ac
tivă a tuturor organizațiilor 
U.T.M., a întregului tineret la 
lupta pentru construirea socialis
mului.

Uniunea Tineretului Muncitor 
va întări și mai mult legăturile 
frățești cu tineretul sovietic, al 
Chinei Populare și al celorlalte’ 
țări socialiste, cu organizațiile de
mocratice de tineret din toate ță
rile lumii, va dezvolta contribuția 
sa la munca F.M.T.D. și U.I.S., 
pentru întărirea unității și cola
borării tineretului din întreaga lu
me în lupta împotriva încercării 
imperialiștilor de a dezlănțui un 
nou război distrugător, pentru 
pace și un viitor fericit al tinerei 
generații. ,

pentru a 
mai buni 
dintre ti

raionale

Regiunea Autonomă Maghiară — 
ministrul Agriculturii și Silviculturii

După ce a arătat deosebirea 
esențială dintre bugetul R. P. Ro- 
mîne și bugetele țărilor capita
liste, tov. Ion Cozma a spus:

Față de anul 1938 agricultura 
țării noastre a produs în acest 
an mai mult cu aproape 340.000 
tone grîu, cu peste 2.300.000 tone 
porumb, de peste 4 ori mai multă 
sfeclă de zahăr și floarea-soare- 
lui și de peste 2 ori mai mulți 
cartofi.

O contribuție importantă la 
fondul centralizat al statului au 
adus gospodăriile noastre de stat. 
Stațiunile de mașini' și tractoare 
și-au îmbunătățit și ele munca 
reușind să depășească planul a- 
nual de lucrări.

In silvicultură. în 10 ani s-au 
împădurit 756.500 ha., ceea ce re

prezintă tot atît cît s-a împădurit 
în regimul burghezo-moșieresc în 
timp de peste 50 de ani.

După ce a arătat că agricultu
ra, cu toate succesele obținute, 
nu s-a ridicat la nivelul cerin

țelor și posibilităților de care dis
pune, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii a scos în evidență 
condițiile favorabile ce sînt asi
gurate agriculturii pentru anul 
1958 prin sumele înscrise în bu
get.

Rezultatele obținute în colecti
vizarea și cooperativizarea agri
culturii — a arătat vorbitorul — 
ne demonstrează că este pe de
plin realizabilă sarcina trasată 
de cel de-al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, ca 
sectorul socialist din agricultură 
să livreze în 1960 cel puțin 60-70 
la sută din producția de cereale 
marfă.

Din fondurile bugetare puse la 
dispoziție se vor asigura agricul
turii în anul 1958. 6.000 tractoare 
fizice și un mare număr de alte 
mașini și unelte agricole. Amin
tim că astăzi dispunem de peste 
37.000 tractoare convenționale, 
iar cu cele pe care le vom primi 
in anul 1958 vom avea aproape 
44.000 tractoare față de 4.800 
tractoare convenționale cit avea 
Romînia burghezo-moșierească in 
1938.

• Sume importante sînt cuprinse 
în bugetele locale ale comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
regionale pentru punerea în va
loare a fondului zoo-pastoral ți 
pentru acțiuni privind creșterea 
și îmbunătățirea șeptelului.

Vorbind despre această proble
mă, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii a răspuns unor obser
vații critice și unor propuneri ale 
deputatului Bugyi Pal referitoare 
la creșterea animalelor în Re
giunea Autonomă Maghiară.

Tovarășul Ion Cozma s-a re
ferit apoi la deficiențele princi
pale în activitatea lucrătorilor 
din agricultură și la căile de în
lăturare a lor. Nu este admisibil,- 
a spus el, să mergem mai de
parte cu risipa de materiale și 

fonduri în < 
silvice, trebuie _____
mari în proiectare. Nu este per
mis să irosim, așa cum încă se 
irosește, fondul funciar, pămin- 
tul. Trebuie să lichidăm folosi
rea nerațională a suprafețelor a- 
gricole ale gospodăriilor noastre 
de stat.

In anul care vine se va sim
plifica și îmbunătăți sistemul ac
tual de evidență contabilă și ges
tionară, care îngreunează mult 
controlul direct și diminuează 
răspunderea personală a lucrăto
rilor din agricultură și silvicul

tură. Va trebui să îmbunătățim 
radical organizarea muncii în 
sectorul socialist pentru creșterea 
productivității la hectar, a ran
damentului parcului de mașini și 
tractoare din gospodăriile de 
stat și S.M.T.-uri, pentru redu
cerea prețului de cost al lucrări
lor. Este necesar să îmbunătă
țim activitatea economică a uni
tăților noastre în așa fel încît 
ele să devină în timpul cel mai 
scurt rentabile.

Ținînd seama de indicațiile 
date de plenara C.C. al P.M R. 
din decembrie 1956 cu privire la 
înlăturarea centralismului exce
siv, va trebui să îndreptăm cît 
mai multe cadre în unitățile de 
producție unde clocotește viața și 
se hotărăște soarta planurilor 
noastre. Va trebui să ducem o 
muncă susținută pentru lichida
rea manifestărilor de tărăgăncală 
și birocratism în rezolvarea pro
blemelor și să dezvoltăm și mai 
mult simțul de răspundere al tu
turor lucrătorilor din agricultură.

Sumele prevăzute în buget sînt 
importante, dar rezervele ce exis
tă în agritultură și silvicultură 
sînt inepuizabile. Ele vor putea 
fi puse ÎU valoare numai dacă 
vom mobiliza în acest scop în
treaga țărănime muncitoare, pe 
toți lucrătorii din agricultură.

la 
în 
de

ti
re-
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Plenara 
U.T.M. își 
că c-;--- 
U.T.M., toți membrii 
noastre, vor lupta cu și mai multă 
hotărîre pentru îmbunătățirea în 
tregii activități a Uniunii Tinere
tului Muncitor, pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor trasate de 
partid și de cel de al II-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Mun
citor-
București, 26.XII.1957

a C.C. al 
convingerea 
organizațiile 
organizației

sării împlinirii unui deceniu d« 
existență a Republicii noastre Po
pulare, sentimentele de recunoș
tință față de partid și guvern și 
de adine patriotism de care sînt 
animați oamenii muncii germani 
din patria noastră comună.

Ctivmtul deputatului
Isac Martin,
Regiunea Timișoara
Arătînd succesele înregistrate 

în ultimii 10 ani în regiunea Ti
mișoara în domeniul dezvoltării 
economiei și culturii, vorbitorul 
a subliniat că din valoarea pro
ducției globale a întregii țări 
producția regiunii Timișoara re
prezintă peste 11 la sută. In re-

construcțiile agrjqole și giune se produc față de pre duc- 
;buie lichidate lipsurile ția totală a țării : 52 la sută otel,

Cuvîntul deputatului 
Octavian Pop,
Regiunea Baia Mare

23 1« sută fontă, 31 Ia sută la
minate, 41 la sută motoare șl 
mașini electrice, 27 la sută țesă
turi și 100 la sută locomotive, 
strunguri și vagoane de pasa
geri.

Pe baza liberului consimță- 
mînt al țărănimii muncitoare in 
regiune au luat ființă 1.024 gos
podării colective și întovărășiri 
agricole care cuprind 60,5 la 
sută din suprafața agricolă a re
giunii și 61,5 la sută din nu
mărul familiilor de țărani mun
citori. 7 raioane sînt complet 
cooperativizate.

Deputatul Isac Martin - s-a 
referit apoi la o serie de lip
suri din activitatea economico- 
organizatorică a regiunii, a că
ror existență este datorită unor 
ministere și organizații centrale.

Ministerul Industriei Grele și 
organele sale se ocupă insufi
cient de aprovizionarea tehnico- 
materială a unor întreprinderi 
importante ca șantierele naval* 
Orșova și uzinele „Gheorghe Di
mitrov" din Arad. Din această 
cauză aici munca se desfășoară 
în salturi iar planul nu se rea
lizează. întreprinderea de con
strucții și montaje miniere tre
buia să dea in exploatare încă 
la 1 septembrie separația de la 
minele Cozlea, dar din cauză că 
a schimbat de mai multe ori 
soluția tehnică a fundației, iar 
la conducerea șantierului ș-au 
perindat în acest ,an 4 șefi, lu
crarea nu este gata nici țn pre
zent.

Socotim că Ministerul Con
strucțiilor și Materialelor de 
Construcții poartă o maTe răs
pundere pentru tărăgănarea cu 

care se realizează trecerea trus
turilor de construcții la sfaturile 
populare regionale .

Din bugetul de stat pe anul 
1958 — a spus în încheiere vor
bitorul — regiunii Timișoara îi 
revin 616 milioane lei față de 
430 milioane în 1954. Asigurăm 
conducerea partidului și a statu
lui nostru că vom fac» totul 

pentru a realiza obiectivele ce 
stau în fața noastră în opera de 
construire a socialismului.

regiunea noastră s-au exe- 
în anii trecuți 630 km. ca-

In
cutat .. . ,
nale pentru evacuarea apelor de 
suprafață. Prin aceasta s-au pu
tut reda producției agricole su
prafețe însemnate. In această ac
țiune s-au folosit în bună măsură 
mijloacele mecanizate puse la 
dispoziție de către Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii. Dar 
aceste mașini au fost 
regiune și trimise în 

deși mai sînt de făcut 
crărl.

Eu propun ca din 
care se dau pentru agricultură, 
Ministerul Agriculturii și Silvi-

luate din 
alte părți 
multe lu-

investițiile

culturii să procure fără prea 
multă tărăgănare mijloacele ne
cesare săpării canalelor de scur
gere.

In continuare vorbitorul s-a 
oprit asupra problemei răspîndirii 
vitelor de rasă și a dezvoltării 
șeptelului, problemă care s-ar pu
tea rezolva în condiții mult mai 
bune prin aprovizionarea sistema
tică cu cereale a crescătoriilor de 
animale.

Fiind convins că bugetul pe 
1958 corespunde cerințelor dezvol
tării economiei naționale, declar 
că-I voi vota cu toată încrederea.

Cuvîntul deputatului 
Mihai Schuster,

Regiunea Stalin
Bugetul de Stat pe anul 1958 

— păstrînd caracteristica buge
telor socialiste — înregistrează o 
creștere importantă asigurînd 
astfel mijloacele bănești nece
sare pentru dezvoltarea econo
miei noastre naționale și a acțiu
nilor social-culturale.

Bugetul sfatului popular al re
giunii Stalin s-a mărit și el în 
mod corespunzător. Astfel în 
anul 1958 bugetul atinge un vo
lum d« peste 500 milioane de lei 
față de 318 milioane lei în anul 
1953.

Vorbitorul a analizat apoi în 
mod critic aspecte din activita
tea unor sfaturi populare din re
giunea Stalin și relațiile lor cu 
unele ministere.

Una din realizările cele mai 
importante pe plan local în acti
vitatea sfaturilor populare a 
fost, după părerea noastră, înfiin
țarea întreprinderilor agrozooteh
nice care au dat rezultate promi
țătoare. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii în loc să sprijine 
această inițiativă care ar fi putut 
să servească și altor regiuni, a 
dispus însă ca Trustul Gostat să 

preia aceste întreprinderi agro
zootehnice. Noi credem că ar fi 
just ca acum contribuția Gos

tatului la aprovizionarea cu 
carne a regiunii să fie mărită cel 
puțin cu numărul de porci și de 
vite preluate de la întreprinde
rile agrozootehnice.

In comparație cu anul 1956

noi am înregistrat succese evi
dente în producția industriei lo
cale de materiale de construcție. 

Nu putem însă să fim de acord 
ca Comitetul de Stat al Planifi
cării să preia în dirijare 98 la 
sută din producția de var, 70 la 
sută din producția de țiglă, și 68 
la sută din cea de cărămizi, rea
lizate de industria locală.
Noi sîntem pe drept cuvînt mîn- 

dri de cartierele muncitorești 
Steagul Roșu și Tractorul, de 
Orașul nou Victoria și de alte 
cartiere cu blocuri muncitorești 
construite în anii regimului de 
democrație populară. Vrem, fi
rește. ca acțiunea de construire 
a locuințelor în mod grupat să 
continue șl să se dezvolte. Pen
tru acest lucru ar fi însă nece
sar ca fondurile pentru construc
ții de locuințe să nu se mai re
partizeze prin ministere, ci po
trivit cu directivele date, ele să 
fie concentrate la sfaturile popu
lare. Acest Jucru ne va fi de un 
real folos în acțiunea de 
dernizare și 
șelor.

Dat fiind 
lin trăiește
romînă. maghiară și altele și o 
numeroasă populație germană și 
dat fiind faptul că eu însumi 
aparțin acestei minorități, vreau 
sa folosesc această tribună pen
tru a exprima cu prilejul aniver-

sistematizare a

că în regiunea 
pe lîngă

mo- 
ora-

Sta-
populația

Cuvîntul deputatului
Anton Vlăduiu,
Președintele Sfatului 
Popular al Capitalei

Analizind activitatea Sfatului 
Popular al Capitalei pentru rea
lizarea bugetului pe anul 1957, 
rezultă că sarcinile în ceea ce 
privește veniturile au fost, înde
plinite și depășite.

In vederea îmbunătățirii con
dițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii au fost construite și date 
în folosință 819 apartamente din 
fond centralizat și 415 apar
tamente construite din veniturile 
sfatului popular.

Pentru buna gospodărire e o- 
rașului s-au executat lucrări da 
pavări de străzi, reparații și mo
dernizări pe o suprafață 
930.000 m.p., iluminatul 
fost extins cu încă 276 
spațiile verzi cu încă 
m.p.

Cu toate că încă nu 
peră neveile populației, 
totuși să arătăm că debitul de 
gaze naturale a sporit în acest 
an cu circa 500.000 m.c. pe zi; 
de asemenea debitul apei a spo
rit cu circa 3.000.000 m.c. pe an.

După ce a arătat și alte rea
lizări obținute, vorbitorul a spus: 
In îndeplinirea sarcinilor pe anul 
1957, Sfatul Popular al Capitalei 
a avut și o serie de lipsuri și 
greutăți. Astfel întreprinderile 
comerciale nu și-au realizat pla
nul de beneficii. Ministerul Co
merțului 
deajuns

In ce 
general 
țiile de 
Sfatului 
există încă multe deficiențe.

Datorită unor studii superfi
ciale și a lipsei de control din 
partea Comitetului Executiv și a 
conducerii .................. - . .
București, . ...
proiectate neraționa! și neecono- 
micos.

Pentru aceste neajunsuri are 
partea sa de vină și Ministerul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții, care nu a luat toate 
măsurile necesare pentru îmbu
nătățirea activității unităților 
sale.

Numeroase lipsuri se manifes
tă și în privința întreținerii șl 
conservării fondului de locuit.

Cu toate că în urma războiu
lui orașul București a rămas ca

(Continuare tn pag, 4-a)

de circa 
public a 
km. iar 
500.000

se aco- 
trebuie

nu ne-a sprijinit in. 
în lichidarea lipsurilor, 
privește construcțiile in 
și în special construc- 
locuințe, în activitatea 

Popular al Capitalei

Institutului Proiect 
multe locuințe au fost
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un parc de tramvaie și «auto
buse foarte mic, astăzi avem în 
Capitală peste 1.003 vagoane de 
tramvai, circa 200 de autobuse, 
s-au înființat 3 linii de trolei- 
buse, s-au pus pe piață peȘte 
150 de auto-taxiun. Transportu
rile trebuie în continuare dezvol
tate și îmbunătățite.

Este cazul să arăt aci că Mi
nisterul Industriei Grele nu ne-a 
acordat sprijinul necesar pentru 
a îmbunătăți situația transportu
lui in comun, nelivrîndu-ne la 
vreme motoarele de tramvaie, 
rulmenți grei, autobusele și alte 
materiale necesare.

RefeFindu-se ia proiectul de

buget pe a'nul 1958 vorbitorul a 
subliniat că el prevede însemnate 
sume pentru dezvoltarea și în
frumusețarea continuă a Capita
lei noastre și a amintit cîteva 
din sarcinile Sfatului popular în 
anul viitor.

In anul 1959 Bucureștiul nos
tru drag împlinește 500 de ani 
de cînd a devenit Capitala țării 
— -a spus în încheiere deputa
tul Anton Vlădoiu. Conștienți de 
marea răspundere pe care o avem 
față de oamenii muncii ne vom 
strădui să întîmpinăm această 
mare sărbătoare cu cît mai multe 
realizări gospodărești și edilita
re, care să schimbe și mai mult 
fața Capitalei patriei noastre.

Cuvîntul deputatului 
Constantin Drăgan,

construcțiilor, proiectarea, plani
ficarea lucrărilor, modul de fi* 
nanțare, sortimentul și calitatea 
unor materiale de construcții etc.

Lipsurile în execuția construc- 
țiiloi — a spus deputatul Florian 
Dănălache — aparțin Ministeru
lui Construcțiilor și Materialelor 
de Construcții, altor ministere ce 
au organizații de construcții, sfa
turilor populare, precum și minis
terelor producătoare de materiale 
de construcții. Departamentul 
construcțiilor nu a reușit încă 
să lichideze ' 
lism excesiv care 
în activitatea sa și să ia măsuri 
împotriva celor care au dat do
vadă de lipsă de răspundere și 
nepăsare față de terminarea fizică 
a lucrărilor și folosirea rațională 
a fondurilor materiale și bănești.

In scopul activizării organelor 
o

încă
formele de centra- 

mai persistă

și pentru a se asigura

concordanță între nevoi și ritmul 
execuției propun să se atribuie 
sfaturilor populare rolul de coor
donator pe plan local al construc
țiilor de locuințe.

Condițiile create de regimul de
mocrat-popular — a arătat în 
încheiere vorbitorul — ne dau 
posibilitatea de a lichida toate 
deficiențele ce se mai manifestă 
în munca noastră. Proiectul de 
buget pe anul viitor acordă sume 
importante pentru construcții de 
locuinje și social.culturale. De« 
pinde numai de noi să le gos
podărim mai bine pentru a rea
liza construcții în număr cît mai 
mare și de cît mai bună calitate 
atît de necesare oamenilor muncii.

De aceea votez cu toată încre
derea proiectul de buget 
anul 1958.

care poporul nostru muncitor 
crează zi de zi bunuri materiale
— a spus în încheiere vorbitorul
— asigură condițiile construirii 
socialismului, garantează și în
deplinirea sarcinilor ce sînt cu
prinse în bugetul de stat pe 1958.

Cuvîntul 
deputatului 

Atanase Joja,

pe

Regiunea
Vorbitorul a relevat în intro

ducere schimbarea radicală a eco
nomiei regiunii Pitești în anii pu
terii populare, prin crearea unui 
mare număr de întreprinderi in
dustriale și, în special, a noului 
bazin petrolifer din regiune.

La îndeplinirea cu succes a sar
cinilor bugetului pe 1957 — a 
arătat vorbitorul — oamenii mun
cii din regiunea Pitești s-au stră
duit să contribuie pe măsura 
dezvoltării simțitoare a acestei re-, festări de 
giuni. Pe cind în 1955 regiunea 
a vărsat la bugetul statului 
din beneficiile întreprinderilor 
653.894.000 lei, în 1957, după da
te preliminare, veniturile văr
sate la buget se ridică la 
778.036.000 lei.

Alături de industria republica
nă un rol însemnat în viața eco
nomică a regiunii îl au industria 
locală și anumite ramuri ale agri
culturii. Paralel cu dezvoltarea

Pitești
producției cerealelor s-a acordat 
o atenție deosebită dezvoltării 
sectoarelor pomicol și viticol care 
vor crește an de an.

In continuare deputatul Cons
tantin Drăgan s-a referit la faptul 
că industria locală a regiunii, 
mai ales în ceea ce privește mate
rialele de construcții, nu s-a dez
voltat în măsura posibilităților 
existente.

După ce a relevat unele mani- 
’ ’ centralism’ excesiv în 

activitatea Ministerului Petrolu- 
lului și Chimiei, vorbitorul a spus 
In încheiere:

Proiectul de buget pe 1958 asi
gură îndeplinirea sarcinilor eco
nomiei naționale, dar va trebui 
ca el să fie cheltuit cu mai multă 
grijă.

Este de datoria fiecăruia de a 
analiza întotdeauna cu grijă felul 

în care se cheltuiesc sumele 
cate.

alo-

Cuvîntul
Aspazia

deputatei 
Vrabie,

cîrcumscripția electorală Bălușeni — 
Regiunea Suceava

După transferarea unor unități 
in subordonarea sfaturilor popu
lare, unele ministere’ nu s-au pre
ocupat de asigurarea bazei mate
riale a acestor unități, ba mai 
mult, le-au retras și creditele alo
cate pentru unele acțiuni. In a- 
ceastj situație sfaturile populare 
au fost nevoite să acopere necesi- 
tățife financiare prin oprirea al
tor acțiuni.

Pentru o mai bună valorificare 
a bunurilor și produselor reali
zate de sfaturile populare comu
nale este necesar, conform plena
rei C.C. a] P MtR. din decembrie 
1956. să se înființeze unități eco
nomice rurale care să aibă în ad
ministrarea și exploatarea lor te
renuri, imobile clădite, livezi de 
pomi, vii, lunci, .cariere de piatră, 
precum și micile unități indu
striale (mori, joagăre, pive).

Suma din buget repartizată re
giunii* Suceava arată că dispunem 
de resurse financiare serioase 
pentru a da un nou avînt vieții 
economice și culturale a acestei

Raionul Fălticeni a căpătat în 
anij puterii populare o înfățișare 
nouă, complet diferită de cea pe 
care o întîlneam numai cu 10 ani 
în urmă. In unităti industriale ri
dicate în ultimii ani’ lucrează pe
ste 4.000 de muncitori din mijlo
cul cărora se ridică mereu frun
tași ai muncii socialiste, inovatori 
care se preocupă Cu simț de răs
pundere 'pentru perfecționarea 
continuă a producției.

Vorbitoarea s-a referit apoi la 
necesitatea ridicării permanente a 
productivității muncii și la unele 
probleme din industria raionului 
caȚe.^ar trebui să fie rezolvate în 
anul care vine. Printre acestea se 
numără disproporția între canti
tatea de masă lemnoasă pusă in 
valoare și capacitatea de prelu
crare a unităților de industriali
zare, folosirea cu mai mult spirit 
de răspundere a fondului de in
vestiții destinat construcțiilor.

In continuare vorbitoarea s-a re
ferit la unele realizări ale sfa
turilor populare ca urmare a lăr- . _ 
girii competenței lor și a făcut .regiuni, 
cîteva observații și propuneri A ~ 
această direcție.

în De aceea voi vota cu încredere 
bugetul.

Cuvîntul deputatului 
Ion Dobre,

Secretar al Consitiului Central al Sindicatelor
Obținerea unei producții spo

rite, mai ieftine și de mai bună 
calitate, a unei productivități 
mai mari, a permis partidului și 
guvernului nostru să ia o seamă 
de măsuri în scopul ridicării con- 
tinue a nivelului de trai.

O deosebită importanță prezin
tă măsurile privind îmbunătăți
rea sistemului de salarizare și 
normare a muncii.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii mobilizați de organizațiile 
sindicale sub conducerea organi
zațiilor de partid, au făcut_ nu
meroase propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să

menilor muncii sumele prevăzute 
în buget sînt mai mari cui 
4.615.000 lei față de anul trecut. 
Aceasta înseamnă că în cursul 
anului viitor va merge un nu
măr mai mare de oameni ai 
muncii la odihnă și tratament.

Mari sume se prevăd în buget 
pentru realizarea la locul de 
muncă a măsurilor de prevenire 
a îmbolnăvirilor, pentru protec
ția muncii și alte măsuri de în
tărire și apărare a sănătății oa
menilor muncii.

Sindicatele se angajează
sub ^conducerea partidului să lup- 

_____ o_________ _____ . te cu toată hotărîrea pentru rea
ducă la recuperarea fondului de, lizarea în bune condiț.iuni a pre- 
salarii. Numai în primul semes-' vederilor bugetare, să mobilizeze 
tru al acestui an întreprinderile prin consfătuiri de producție oa- 
din industria constructoare de —S:------ !S fU'*î-'î
mașini au vărsat la bugetul sta
tului, din 1

ca

menii muncii din fabrici, uzine, 
G.A.S., S.M.T., pentru întărirea 

tului, din beneficiile ~ realizate continuă a puterii economice a 
peste plan,, cca. 70 milioane lei. patriei, pentru îndeplinirea pla- 

Subliniind rezultatele pozitive nului de stat, pentru folosirea la 
în realizarea bugetului de stat, 
a spus deputatul Ion Dobre, tre
buie totodată să ne preocupăm 
serios de faptul că nu în toate 
întreprinderile s-a încetățenit 
gospodărirea cu mai multă grijă 
a mijloacelor financiare și ma
teriale.

In proiectul de buget al Asi
gurărilor Sociale pș 1958 se pre-

maivede cu 73 milioane lei 
mult decit în anul 1957. Numai 
pentru organizarea odihnei oa-

maximum a tuturor rezervelor și 
posibilităților existente în fiecare 
uzină și loc de muncă.

In centrul atenției fiecărei or
ganizații sindicale va sta preo
cuparea pentru îmbunătățirea ac
tivității de atragere a oamenilor 
muncii la conducerea producției, 
pentru traducerea în viață cu 
mai multă perseverentă a mă
surilor privind ridicarea rolului 
consfătuirilor de producție 
întrecerii socialiste.

și al

Cuvîntul deputatului 
Florian Dănălache,

Orașul București

Cuvîntul deputatului 
Gh. Hossu,

Regiunea Constanța — ministrul 
Construcțiilor și Materialelor de Construcție

Raportul asupra proiectului de 
buget ne-a înfățișat o serie de ci
fre care oglindesc îmbunătățirea 
simțitoare a activității economice 
a întreprinderilor de stat și ‘con
firmă dezvoltarea ascendentă a 
economiei noastre socialiste.

Și în sectoarele pe care le con
duce 'Ministerul Construcțiilor și 
Materialelor de Construcție s-au 
obținut succese importante ca ur
mare a muncii însuflețite depusă 
de muncitorii, inginerii, tehnicie
nii și funcționarii din întreprin
derile de construcție, materiale de 
construcție și industria lemnului.

Au fost terminate și date în 
funcțiune numeroase unităti de 
producție prevăzute în planul de 
stat pe 1957

Departamentul Industriei lem
nului și-a realizat planul anual 
în 11 luni, iar cel al materialelor 
de construcție — în 11 luni și 5 
zile.

Referindu-se la problema cos
tului construcțiilor, ridicată și în 
discuții de unii deputați, vorbito
rul a spus :

Cu * toate că situația 
sarcinei de reducere a prețului de 
cost sa .............
față de anii trecuți, ea se prezin
tă încă nesatisfăcătoare.

Noi nu am reușit încă să înlă
turăm deficiențele organizatorice 
și gospodărești de pe șantiere, 
care constituie principalele surse 
ale pierderilor de materiale și mij
loace bănești. In organizarea lu
crărilor nu se ține întotdeauna 
seama că utilajele ce se aduc pe 
șantiere să fie cele mai adecuate 
și totodată cele mai economice, 
iar din cauza■ insuficientei preocu
pări a personalului tehnic, ex
ploatarea mașinilor se face ade
sea nerațional. Nu toți conducăto
rii organizațiilor și șantierelor de 
construcție se arată destul de 
pătrunși de spirit de răspundere 
în ce privește buna gospodărire 
și raționala folosire a materiale
lor care au o pondere însemnată 
în costul construcțiilor.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare principalii factori care in
fluențează variația costului apar
tamentelor și oarecum în general a 
construcțiilor, răspunzînd cu acest 
prilej și interpelării deputatului 
Dumitru Gheorghiu.

Mai departe vorbitorul a spus: 
Ministerul nu s-a preocupat în 

suficientă măsură de asigurarea 
îndeplinirii planului de punere în

rea lizării

îmbunătățit oarecum

funcțiune, astfel că nu toate lu
crările au putut fi terminate și 
predate la timp. La aceasta a con
tribuit și dispersarea activității 
organizațiilor de construcție ale 
Ministerului pe un număr prea 
mare de șantiere. De asemenea, 
noi n-am urmărit activitatea insti
tutelor de proiectare în așa fel ca 
să asigure predarea documenta
țiilor tehnice la timp.

Constructorii sînt adesea cri
ticați pentru calitatea slabă a unor 
lucrări executate și trebuie să re
cunoaștem că aceste critici sînt 
în mare' măsură justificate. Dacă 
noi am reușit să ridicăm multe 
construcții frumoase și trainice, 
nu am reușit încă să creăm la 
toate cadrele noastre tehnice și de 

•conducere, exigența necesară șl 
spiritul de răspundere cuvenit 
față de importanta problemă a 
calității.

Costul si calitatea construcții
lor — a arătat în continuare vor
bitorul — precum și asigurarea 
termenelor de dare in folosință, 
sînt influențate și de deficiențele 
din activitatea altor organe de 
stat ca Ministerul Industriei Grele, 
Deparamentului industriei chimice 
și altele.

După ce a arătat măsurile luate 
de guvern pentru îmbunătățirea 
activității de construcție, vorbi
torul a spus :

Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcție urmează 
să-și concentreze activitatea pe 
un număr redus de mari șantiere 
industriale de interes republican, 
luind masurile necesare pentru 
desfiin’area verigilor intermediare 
între minister și șantiere.

Corespunzător măsuiilor luate 
de guvern, ministerul va descen
traliza și sistemul de aprovizio
nare.

Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții va tre
bui să dea sfaturilor populare a- 
sistența tehnică necesară pentru 
aplicarea în practică a hotărîri- 
lor și măsurilor amintite.

Sîntem convinși — a încheiat 
vorbitorul—că printr-o justă apli
care a acestor măsuri se va a- 
junge la eliminarea lipsurilor 
care există în prezent în activita
tea de construcții, iar organiza
țiile de construcție vor deveni în
treprinderi rentabile adueîndu-și 
o contribuție tot mai mare la în
tărirea economiei noastre națio
nale.

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Maftei,

Regiunea Bacău
In baza prevederilor noului bu

get, țărănimea muncitoare va a- 
vea la îndemînă mai multe ma
șini, tractoare îngrășăminte, cre
dite pe care va trebui să le folo
sească gospodărește pentru a spo
ri producția agricolă globală și 
producția marfă, răspunzînd ast
fel ajutorului acordat de statul 
nostru democrat-popular, de indu
stria socialistă.

Experiența gospodăriei noastre 
colective „Drumul lui Lenin", din 
Țibucani, raionul Tg.-Neamț, ara
tă că folosind ajutorul acordat de 
stat și toate forțele și mijloacele

noastre putem să sporim continuu 
producția globală, să livrăm sta
tului cantități mari de produse 
pentru aprovizionarea populației 
și a industriei-

Vom munci pentru a atrage cît 
mai mulți țărani muncitori în gos
podăria noastră colectivă și în 
celelalte unități cooperatiste din 
circumscripția electorală pentru 
că noi ne-am convins pe baza 
faptelor că singura cale justă 
care ne asigură un trai mai bun 
și un viitor mai fericit este calea 
agriculturii socialiste.

Cuvîntul deputatului 
Takăcs Ludovic,

Regiunea Cluj

Referindu-se la problema con- din fondul central al 'statului pe- 
s-trucției de locuințe în Capitală, ste 255 milioane .lei. Apoi vorbi- 
vorbitorul a subliniat că pentru torul a analizat pe larg felul în 
îmbunătățirea condițiilor de lo- care s-au desfășurat lucrările de 
cuit ale oamenilor muncii numai 'construcții relevînd o serie de 
în ultimii 2 ani au fost alocați lipsuri în ceea ce privește costul

tn anii puterii populare regiu
nea Cluj s-a dezvoltat nu numai 
ca un centru industrial de prim 
ordin, dar și ca un important cen
tru cultural. Prin muncă comună 
în uzine, pe 'ogoare și instituții de 
cultură s-a cimentat o prietenie 
frățească între muncitori, țărani 
muncitori și intelectuali romîni, 
maghiari, germani și de altă na
ționalitate.

In continuare deputatul L. Ța-* 
kâ’cs ,a arătat, că în economia re
giunii se întîmpină unele greutăți 
ca urmare a dirijării spre fondul 
centralizat a unei părți însemna
te din materialele de construcție 
prerduse de industria locală, fapt 
care afectează o serie de lucrări. 
El a amintit de asemenea o serie 
de lipsuri în domeniul construc
țiilor din regiune.

Clujul a subliniat vorbitorul — 
se mîndrește cu instituții de în- 
vățămînt superior și de cercetări 
științifice, care sub regimul pu
terii populare au cunoscut o dez
voltare fără precedent. Baza ma
terială a universităților noastre 
se lărgește neîncetat, laboratoa
rele lor — ale filialei Academiei 
și a altor instituții de cercetări — 
se îmbogățește an de an cu apa
ratură modernă.

Cifrele bugetului destinat chel
tuielilor - sociaUculturale demon
strează cinstea de care se bucură 
știința la noi.

In continuare deputatul L. Ta
kacs s-a ocupat de problema dez
voltării continue a bazei materia
le a invățămintului și activității 
științifice, accentuînd asupra unor 
probleme imediate și de perspec
tivă care se cer rezolvate.

însuflețirea și priceperea cu

Regiunea București — 
ministru' invățâmîn- 

tului și Culturii
Dirijarea unei părți importante 

a cheltuielilor bugetare spre ac
țiunile care duc ia ridicarea ni
velului economic și social al po
porului. acordarea de fonduri sub
stanțiale acțiunilor de învățămint. 
de cultură și știință, caracteri
zează bugeteie statelor socialiste, 
a! căror efort este consacrat con
struirii unei vieți noi și apărării 
păcii.

Făcînd o amplă prezentare a 
succeselor obținute tn cei zece ani 
care au trecut de la proclamarea 
R. P. Romine in domeniul dezvol
tării invățămintului. culturii și 
artei, vorbitorul a arătat între al
tele :

Folosindu-se experiența propriei 
noastre pedagogii progresiste și 
a pedagogiei sovietice, conținutul 
invățămintului și procesul instruc- 
tiv-educativ a căpătat o funda
mentare științifică.

Paralel cu organizarea și dez
voltarea invățămintului pe noile 
temelii s-a desfășurat și acțiunea 
de lichidare a analfabetismului.

Ir.cepînd cu anul 1955—1956. 
învățămîntul elementar de 7 ani a 
devenit general și obligatoriu în 
orașe, centre muncitorești și cen
tre raionale.

Repartizarea teritorială a rețe
lei școlare nu este încă în deplină 
concordanță cu necesitățile de 
școlarizare a elevilor. Creșterea 
numărului de elevi solicită o creș- 
tere corespunzătoare a volumului 
de localuri pentru școli. Sfaturile 
populare și ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii trebuie să rezol
ve această problemă.

Se impune ca Ministerul Invă- 
țămintului și Culturii să dovedea
scă o mai mare grijă pentru dota
rea laboratoarelor cu aparatură și 
substanțe care să satisfacă toate 
cerințele științei și tehnicii mo
derne. o mai mare grijă pentru 
organizarea practicii în producție 
a studenților.

Statul nostru a aplicat cu con
secventă și în învățămint ca și in 
alte domenii politica leninistă in 
problema națională.

Arta și cultura au suferit o 
schimbare fundamentală căpătind 
o orientare și un conținut nou. 
Devenitp un bun al maselor, arta 
cunoaște o largă răspândire și 
popularizare.

Rezultatele pozitive ale mișcării 
teatrale și muzicale din țara noa
stră s-au oglindit în succesele 
strălucite pe care le-au repurtat 
colectivele noastre de artă în tur
neele făcute în Europa și în alte 
continente, în premiile și medaliile 
obținute de artiștii romîni la di
ferite concursuri internaționale.

Centrul de producție cinemato
grafică de la Buftea, creat în anii 
de democrație populară, dotat cu 
utilaj și aparatura modernă, stîr- 
nește astăzi admirația specialiști
lor străini care ne vizitează țara. 
Totuși, în raport cu mijloacele ma
teriale puse la dispoziție cinema
tografiei, trebuie să mărturisim 
că Ministerul Invățămintului și 
Culturii și cineaștii noștri n-au 
reușit încă să dea o producție tot
deauna corespunzătoare.

In decurs de 10 ani activitatea 
pe plan editorial a luat un pu
ternic avînt. A apărut o bogată 
literatură beletristică originală.

Ministerul Invățămintului și 
Culturii are datoria să traducă în 
viață directivele partidului și gu
vernului, folosind într-o măsură 
mai mare și cu mai multă price
pere decît pînă acum, marile po
sibilități pe care i le pune la dis
poziție statul democrat-popular. 
Pînă astăzi Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii nu a reușit 
să despovăreze programele de în- 
vățămînt și cadrele didactice, n-a 
reușit să organizeze un control 
mai temeinic al unităților de în- 
vățămînt, n-a reușit să stabilească 
o legătură mai bine organizată 
cu sfaturile populare.

Considerăm că proiectul de bu
get corespunde nevoilor reale ale 
construirii socialismului în gene
ral și în particular ale desăvîrși- 
rii revoluției culturale în țara 
noastră și de aceea îl votez cu 
încredere, luîndu-mi angajamentul 
ca Ministerul Invățămintului și 
Culturii să lichideze în timp util 
lipsurile sale și să realizeze sar
cinile pe care i te trasează par
tidul. guvernul și Marea Adunare 
Națională.

Astăzi poporul romîn și forțele sale armate sărbătoresc cea de-a 
zecea aniversare a proclamării Republicii Populare Romîne.

In cei zece ani care au trecut de la instaurarea Republicii Popu
lare Romîne, oamenii muncii, conduși de partid, au obținut succese 
importante în opera de construire a socialismului și în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.

înfăptuind cu consecvență mărețul program de construire a socia
lismului in tara noastră. Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romîne duc cu fermitate o politică externă de 
pace și dezvoltare a relațiilor de prietenie cu toate statele care 
doresc sincer pacea.

Forțe'.e Armate ale Republicii Populare Romîne, devotate poporu
lui muncitor, partidului și guvernului, apără cu vigilență munca 
pașnică și constructivă a poporului romîn, stau de strajă cuceri
rilor noastre socialiste, indepen denței și suveranității patriei.

Tovarăși soldați și sergenți, ofițeri, generali și amirali, vă salut 
și vă felicit cu prilejul celei de-a zecea aniversări a Republicii 
Populare Romîne.

Vă urez noi și importante succese în perfecționarea măiestriei 
voastre militare, în cunoașterea și mînuirea la perfecție a arma
mentului și tehnicii de luptă, în întărirea disciplinei și ordinei mili
tare, în ridicarea continuă a nivelului pregătirii de luptă și politice, 
în întărirea continuă a 
patrii.

— Trăiască
Romîne !

— Trăiască
armate.!

— Trăiască
— Trăiască 

zatorul victoriilor noastre !
— Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară 

Rcmînă!

capacitățli de apărare a scumpei noastre

zecea aniversare a Republicii Populare

harnicul nostru popor muncitor și forțele sale

guvernul
Partidul Muncitoresc Romîn, inspiratorul și organi-

Republicii Populare Romine !

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R.
General colonel LEONTIN SALAJAN

Duminică seara, la Teatrul de 
Operă și Balet a avut loc un 
spectacol de ga'.ă dat cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Ro
mîne.

La spectacol au luat parte tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica. Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu. general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ianoș Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Gherasim 
Popa. Anton Moisescu. Gheorghe 
Stoica, membri ai Comitetului » 
Central al P.M.R., membri ai gu
vernului. ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai organizațiilor de masă, 
oameni de artă, știință 
ră.

Au asistat șefii unor 
diplomatice acreditați 
rești și alți membri ai 
diplomatic.

La spectacolul festiv și-au dat 
concursul ansamblurile de cînte- 
ce și dansuri ale Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Ministerului 
Forțelor Armate, Ansamblul Se
cuiesc de Stat din Tg. Mureș, 
Ansamblul german de cîntece și 
dansuri din Orașul Stalin, An
samblul sîrb de cintece și dansuri 
din Timișoara, precum și soliști 
ai Teatrului de Operă și. Balet.

Spectacolul festiv s-a bucurat 
de un deosebit succes.

și cultu-

misluni 
la Bucu- 
corpului

Decretul Prezidiului
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a fixat pentru ziua de 16 mar
tie 1958 alegerile pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S.

Mandatele Sovietului Su
prem al celei de-a IV-a legis
laturi expiră la 14 martie 1958

Sărbătorirea aniversării
R.P.R. în străinătate

U. R. S s
or-• In cadrul manifestărilor 

ganizate în cinstea sărbătoririi a 
10 ani de la proclamarea R. P. 
Romîne, în seara de 29 decem
brie, M. Dalea, ambasadorul 
R.P.R. la Moscova a rostit o cu- 
vîntare la postul de televiziune 
din Moscova.

Ambasadorul 
sat cetățenilor 
de salut și de 
participarea la

M. Dalea a adre- 
Moscovei cuvinte 
mulțumire pentru 
manifestările or-

Conferința de solidaritate a țărilor As'ei și Africii

Un amplu raport

ganizate în cinstea celei de-a 10-a 
aniversări a R. P. Romîne și le a 
urat noi succese în anul ce vine 
în construirea comunismului.

• La 28 decembrie a avut loc 
la Tbilisi o adunare festivă la 
care Viktor Kupradze, președin
tele Sovietului Suprem al Gru- 
ziei, a prezentat raportul consa
crat jubileului R.P R.

® In capitala Turkmeniel, Așha- 
bad, a avut loc de asemenea o 
reuniune consacrată celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
R.P.R. Asistența a ascultat cu un 
viu interes raportul prezentat de 
Repin, locțiitor al ministrului 
Culturii al Turkmeniei.

R CEHOSLOVACĂ

Condoleanțe exprimate la
Cu prilejul .încetării din viața 

a dr. Otto Nuschke, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germa
ne, militant de frunte pentru uni
tatea, națională a Germaniei și 
prosperitatea poporului german, 
duminică dimineața, la sediul 
ambasadei R. D. Germane din 
București, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă-
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prezentat
CAIRO 29 (Agerpres). — In 

cadrul conferinței de solidaritate 
a țărilor Asiei și Africii. A. A. 
Arzumanian, membru al delega
ției sovietice a prezentat rapor
tul „U.R.S.S. și relațiile econo
mice dintre țările Asiei și A- 
fricii".

Discutarea de către conferința 
noastră a problemei 
la colaborarea 
rilor din Asia 
ne în raport, 
tință numai în 
rilor profunde

de U.R.S.S*
Asia si Africa un factor impor
tant pentru întărirea economiei 
și comerțului exterior al acestor 
țări.

’i referitoare 
economică a ță- 

și Africa, se spu- 
a devenit cu pu- 
urma transformă- 

r______ în repartizarea
forțelor pe arena mondială și 
îndeosebi în urma succeselor 
uriașe obținute după război în 
lupta de eliberare a popoarelor 
din Asia și Africa împotriva im
perialismului;

Trăim astăzi în epoca prăbu
șirii acestei lumi a nedreptății și 
violenței, epoca destrămării sis
temului rușinos al colonialismu
lui. Țările Asiei și Africii s-au 
transformat într-un puternic fac
tor independent al relațiilor in
ternaționale.

In prezent lupta de eliberare 
a acestor țări, se spune în ra
port, a intrat într-o nouă fază 
După schimbările politice a ve
nit rîndul transformărilor eco
nomice, rîndul dispariției radica
le a vechei structuri a legături
lor economice internaționale, 
structură bazată pe inegalitate 
și violență, și al înlocuirii ei cu 
noi relații, noi principii ale di
viziunii internaționale a muncii, 
care duc spre deplina egalitate 
a tuturor popoarelor din lume.

In continuare în raport se dau 
amănunte în legătură cu ajuto
rul acordat de U.R.S.S. Indiei. 
Birmaniei, Afganistanului, Indo
neziei, 
merțul 
India, 
Siria, 
Indonezia, 
Turcia, Iran 
landa, 
bul de mărfuri dintre U.R.S.S 
și țările Asiei de sud-est și din 
Orientul Apropiat a crescut în ul
timii 6—7 ani cu aproape 4,5 ori. 
Comerțul cu Uniunea Sovietică 
constituie pentru unele țări din

★
Delegația Ceylonului la confe 

rința solidarității țărilor Asiei și 
Africii, care se desfășoară în 
momentul de față la Cairo, a 
propus convocarea în viitorul a- 
propiat a unei conferințe a zia
riștilor din țările celor două 
continente.

★
PARIS 29 (Agerpres). — TASS 

transmite : Președintele Consiliu
lui Mondial al Păcii, Frederic Jo- 

: Hot Curie, a adresat conferinței 
de solidaritate a țărilor Asiei și 
Africii un mesaj în care în nu
mele Consiliului Mondial al Păcii 
salută călduros pe participanții la 
conferință.

• Prima parte a programului 
din seara de 29 decembrie al 
postului de televiziune Praga a 
fost consacrată aniversării a 10 
ani de la proclamarea R. P. Ro
mine.

Cu acest prilej Gheorghe VI- 
drașcu, ambasadorul R.P.R. in 
R. Cehoslovacă a rostit o cuvin- 
tare.

In continuarea programului a 
fost transmis un film documentar 
cu aspecte variate din viata și 
munca poporului romîn, cu pri
veliști pitorești din Romînia.

R P. CHINEZA
• Cu prilejul Tdlei naționale a 

Republicii Populare Romîne, U- 
niunea Compozitorilor din China 
a organizat la Pekin un concert 
la care și-au dat concursul tineri 
muzicieni chinezi. Concertul a fost 
susținut de Orchestra filarfnonică 
centrală și de conservatorul cen
tral.

PE SCURT

Siriei, Egiptului, și cu co- 
dintre Uniunea Sovietică, 
Egipt Liban, Birmania, 
Yemen, Libia, Pakistan 

Cambodgia, Maroc, 
și Afganistan, Tai- 

Etiopia și Sudan. Schirn-

Ambasada R. D. Germane
raș,.Petre Borilă, Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec și Gheorghe Stoi
ca, au prezentat condoleanțe am
basadorului Georg . Stibi.

In aceeași dimineață a expri
mat condoleanțe tov. I. Gh. Mau. 
rer, ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, A Mălnășan și Al. 
Lăzăreanu, adjuncți ai ministrului 
Afacerilor Externe.

BERLIN.— La Berlin s-au tnche. 
iat ședințele Comisiei permanent» 
pentru colaborarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul in
dustriei chimice a Consiliului de A. 
jutor Economic Reciproc. (C.A.E.R.) 

La ședințe au participat reprezen
tanții Bulgariei. Cehoslovaciei, R. 
D. Germane, Poloniei, Rominiei, 
Ungariei și U.R.S.S.. Ca observa, 
tori au participat de asemenea re
prezentanți ai Chinei, R. P. D. 
Coreene și Iugoslaviei.

MOSCOVA. — La 28 decembrie 
a fost semnat la Moscova proto

colul cu privire la schimbul de 
mărfuri dintre U.R.S.S. și Franța 
pe anul 1958. Valoarea totală a 
schimburilor de mărfuri dintre a- 
ceste două țări va fi de aproxima, 
tiv 700 milioane de 
cu aproximativ 30 
mare decît în 1957.

MOSCOVA. - La 
a fost semnat la 
pe termen lung între 
Italia cu privire la ____  ___
proce de mărfuri pe o perioadă de 
patru ani — 1957—1961, precum 
și un acord de plăți.

PRAGA — După cum se anunță, 
președintele guvernului Republicii 
Cehoslovace Viliam Siroky a ac- 
ceptat invitația Republicii India 
ca în prima jumătate a lunii ia
nuarie 1958 să viziteze India. El 
a acceptat de asemenea să vizi- 
teze în cursul aceleiași luni Cam. 
bodgia, Birmania, Indonezia și 
Ceylon.

DAMASC. — Ziariștii romîni 
care vizitează Siria au făcut, ca 
invitați ai guvernului sirian, o 
călătorie în interiorul țării.

Din Siria grupul de ziariști ro. 
mini a plecat la Cairo spre a asis
ta la lucrările Conferinței de soli, 
duritate a țărilor Asiei și Africii.

BELGRAD. — După cum trans
mite TANJUNG, au luat sfîrșit 
tratativele iugoslavo-yemenite. A 
fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că între Iugo
slavia și Yemen a fost încheiat un 
acord de prietenie care prevede

28 decembrie 
Roma un acord 

U.R.S.S. și 
livrări rect.

printre altele schimbul de repre
zentanți diplomatici între cele două 
țări, un acord comercial și un a- 
cord cu privire la colaborarea teh- 
nico.științifică dintre Iugoslavia și 
Yemen.

STOCKHOLM 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 28 decem
brie s-a deschis la Stockholm cel 
de-al XVIII lea Congres al Par
tidului Comunist din Suedia, care 
are loc în anul celei de-a 40-a a- 
niversări a partidului.

MOSCOVA. — In curînd va în. 
cepe să se construiască în orașul 
Cehov, din apropierea Moscovei, 
cel mai mare combinat poligrafic 
din U.R.S.S.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite P.A.P., la 28 decembrie se. 
siunea Seimului Republicii Popu
lare Polone și-a reluat lucrările. 
Pe ordinea de zl figurează dezba. 
terea proiectului clanului econo
miei naționale pe anul 1958, a pro. 
iedului de lege cu privire la con
siliile populare, alegerea președin
telui Camerei Superioare de Con. 
trol și alte probleme.

VIENA.— Lupă cum anunță zia
rul „Wiener Zeitung'*, importul 
Austriei din țările Europei răsări
tene pe primele trei trimestre ale 
anului 1957 a crescut cu peste 25 
la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut, iar exportul în a- 
ceste țări a crescut ch 19 la sută.

WASHINGTON, — Departamen. 
tul de Stat al S.U.A, a dat pu- 
blicitătii o declarație oficială în 
care se arată că secretarul de stat 
al S U.A. Dulles va conduce dele
gația de „observatori ai S.U.A.“ 
la sesiunea Consiliului pactului 
de la Bagdad, oare se va tine la 
Ankara între 27 și 30 ianuarie 
1958.
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