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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Vineri au continuat lucră
rile celei de-a IX-a sesiuni 
din actuala legislatură a Ma
rii Adunări Naționale.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii partidului și sta
tului.

In ședința de dimineață, de
putatul Constantin Scarlat a 
prezentat raportul Comisiei e- 
conomico-financiare asupra 
proiectului Bugetului de Stat 
al R. P. Romîne Pe anul 1961.

La dezbaterea proiectului de 
buget au luat cuvîntul depu
tății Dumitru Balalia, circum
scripția electorală Văleni, re
giunea Ploiești, Nicolae Popa, 
circumscripția electorală Bă- 
cești, regiunea Iași, Ștefan 
Boboș, circumscripția electo
rală Sagna, regiunea Bacău, 
Smaranda Vasile, circumscrip
ția electorală Gheorghe Doja, 
regiunea București, Florian 
Dănălache, circumscripția e- 
lectorală Rahova, orașul 
București, Iosif Nagy, circum
scripția electorală Pecica, re
giunea Timișoara, Demostene 
Botez, circumscripția electo
rală Casa Scînteii,- orașul

Desemnarea 
reprezentanților 

organizațiilor obștești 
în Consiliul Central 

al Frontului 
Democrației Populare
Organizațiile obștești și-au 

desemnat, în ședințe ale condu4 
cerilor lor, reprezentanții care 
vor face parte din Consiliul 
Central al Frontului Democra
ției Populare, în vederea viitoa
relor alegeri pentru Marea 
Adunare Naționala și sfaturile 
populare.

In acest scop, qu avut loc 
ședințe ale Prezidiului Consiliu^ 
Iul Central al Sindicatelor, Bi
roului C.C. al Uniunii Tinereții* 
lui Muncitor, Prezidiului Consh 
jiului Național al Femeilor, Pre
zidiului Academiei R. P. Romîne, 
ale conducerilor Uniunii Scriito
rilor, Uniunii Compozitorilor, 
Uniunii Artiștilor Plastici, Uni* 
unii Asociațiilor Studenților, So
cietății pentru răspindirea știin
ței și culturii, A.S.I.T., Aso
ciației Juriștilor, Uniunii Zia
riștilor, Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum, Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești, Uniunii de Cultura 
Fizică și Sport și ale altor orga
nizații obștești.

Telegrama
Către

cel de-al XVI-lea Congres 
al Partidului Comunist 

din Luxemburg

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn tri
mite celui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Luxemburg, care se des
fășoară sub semnul aniversă
rii a 40 de ani de la crearea 
partidului, un salut frățesc și 
cele mai călduroase felicitări.

In cei 40 de ani de existen
ță, Partidul Comunist din 
Luxemburg a militat neobosit 
pentru apărarea intereselor 
clasei muncitoare și ale tutu
ror oamenilor muncii din 
Luxemburg.

Urăm Partidului Comunist 
din Luxemburg noi succese în 
mobilizarea clasei muncitoare 
și a întregului popor muncitor 
la luptă unită pentru pace, 
democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

La exploatările carbonifere 
din Valea Jiului a început vi
neri plata primelor anuale de 
vechime acordate minerilor și 
tehnicienilor pentru activita
te ireproșabilă în subteran.

Minerii din Petrila au pri
mit anul acesta prime de ve
chime în valoare de peste 
2.500.000 lei. Eroul Muncii So
cialiste Iuliu Haidu de exem
plu, care lucrează de 25 de 
ani în această mină, a bene
ficiat de o primă de vechime 
în valoare de peste 2.800 lei.

(Agerpres)

București. Vaslle Vaida, cir
cumscripția electorală Ilean- 
da, regiunea Cluj, Cornel Ful
ger, circumscripția electorală 
Brazda lui Novac, regiunea 
Craiova, Ioan. Ilie, circum
scripția electorală Feldioa- 

Stalin, Con- 
circumscrip- 

Negrești, re- 
Angela Lu

chin, circumscripția electo
rală Lovrin. regiunea Timișoa
ra, Radu Dulgheru, circum 
scripția electorală Viziru, re
giunea Galați, Tiberiu An- 
drasofszky, circumscripția e- 
lectorală Miercurea Nirajului, 
Regiunea Autonomă Maghiară.

In ședința de după-amiază, 
în continuarea dezbaterilor la 
proiectul de buget au luat 
cuvîntul deputății Gheorghe 
Nicula, circumscripția electo
rală Alexandria, 
București. Nicolae 
nu, circumscripția electorală 
Negru Vodă, regiunea Con
stanța, Gheorghe Prodan, cir
cumscripția electorală Miercu
rea, regiunea Hunedoara, Ra- 
luca Ripan, circumscripția e-

ra, regiunea 
stantin Nistor, 
ția electorală 
giunea Iași,

regiunea 
Hudițea-

i

lectorală Beclean, regiunea 
Cluj și ministrul Industriei 
Grele, Constantin Tuzu.

Marea Adunare Națională 
a votat apoi luarea în consi
derare a proiectului de lege 
asupra Bugetului de Stat pe 
anul 1961.

După citirea pe 
proiectului de lege 
dunăre Națională 
prin vot secret, în
te, Legea pentru aprobarea 
Bugetului de Stat al R. P. 
Romîne pe anul 1961.

Trecîndu-se apoi la urmă- 
torul punct al ordinei de zi 
deputatul Ion Predescu a pre
zentat raportul Comisiei ad
ministrative asupra Proiectu
lui de lege pentru îmbunătă-

articole a 
Marea A- 
a adoptat, 
unanîmita

țirea împărțirii administrative 
a teritoriului R. P. Romîne.

La dezbaterea acestui pro
iect de lege au luat cuvîntul 
deputății Ene Țurcanu, cir
cumscripția electorală Rădău
ți, regiunea Suceava, Kovacs 
Gyorgy, circumscripția electo
rală Cr is turul Secuesc, Re
giunea Autonomă Maghiară,. 
Oprea Călin, circumscripția e- 
lectorală Gighera, regiunea 
Craiova, Ioan Gluvaoov, cir
cumscripția electorală Ciaco- 
va, regiunea Timișoara, Iosif 
Stoica, circumscripția electo
rală Abrud, regiunea Cluj.

Lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale continuă 
sîmbătă dimineața.

(Agerpres)

In pag. 2-a:
Raportul asupra proiectului de lege pentru 
îmbunătățirea împărțirii administrative 

a teritoriului R. P. Romîne 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Aspect din în sesii ționaie
Foto : AGERPRES

Cu geanta veșnic plina, factorul poștal Eugenia Costea din Capitala are pentru fiecare
ceva : pentru Nicolae Constan ti ne seu dirr str. Barbu Vâcărescu pensia, Iar pentru nepoțica 

pensionarului, Mihaela Gheorghiu, revista „Luminița" la care este abonată.
Foto ! AGERPRES

O datorie de onoare
mecanice din 

lucrează 75 de
La Uzinele 

Turnu Severin 
tineri ingineri.

Alături de sarcinile direct 
legate de procesul de produc
ție, una dintre preocupările 
lor. este și aceea de a sprijini 
continuu ridicarea calificării 
tinerilor muncitori și tehni
cieni, ajutîndu-i să crească 
din punct de vedere profesio
nal.

In legătură cu aceasta, to
varășul Titu Moșneanu — se
cretar al comitetului U.T.M. 
ne spune:

— Cu ocazia adunărilor ge
nerale U.T.M. de alegeri, ute- 
miștii ne au criticat pe drept 
pentru faptul că n-am antre
nat tinerii ingineri în acțiu
nile de ridicare a pregătirii 
profesionale a tinerilor mun
citori. Datorită discuțiilor, 
propunerilor, inițiativei unor 
tineri, adunările generale de 
alegeri au hotărît o serie de 
sarcini concrete pentru a re
media această rămînere în 
urmă. Astfel s-a stabilit ca 
tinerii ingineri să fie atrași în 
munca de organizare și con
ducere a 27 de cursuri de 
ridicare a calificării pe ate
liere și secții, precum și în 
munca de sprijinire a brigă
zilor de producție ale tinere
tului. Totodată, tinerii inova
tori au cerut ca inginerii să-i 
ajute mai mult în munca lor. 
In urma propunerilor utemiș. 
tilor, adunările generale de a- 
legeri ale organizațiilor din 
secții au cerut comitetului 
U.T.M. ca să atragă pe ingi
nerii tineri în munca de aju
torare a pregătirii celor 430 
de tineri muncitori care ur
mează cursurile școlii medii 
serale și fără frecvență.

De la desfășurarea adună
rilor au trecut mai bine de 
două luni. Am urmărit în sec
țiile uzinei cum se îndepli
nesc hotărîrile adunărilor de 
alegeri. Pînă acum cu ajuto
rul tineriloț ingineri au fost 
deschise 24 de cursuri de ri
dicarea calificării 
lor. La 
ingineri 
rea din 
nic. De
de ingineri 
acum la învățătură pe munci- 
torii-elevi.

La secția mecanică A, întâl
nim pe inginerul Constantin 
Ștefănescu — șeful secției, care 
conduce un curs de ridicare a 
calificării profesionale cu 42 
de tineri. Pentru că aceștia 
lucrează în trei schimburi — 
ne informează dînsul — iar 
o serie de probleme ca: citi
rea și descifrarea desenelor, 
toleranțele și importanța lor, 
materiale folosite în construc
ția de mașini și nave mariti
me, scule și dispozitive, in
strumentele de măsură și con
trol etc., sînt interesante pen
tru toți tinerii, s-a organizat 
predarea lecțiilor în toate cele 
trei schimburi. Din discuțiile 
cu tinerii,- pe parcurs, a re
ieșit că trebuie introduse și

muncitori-
32 de brigăzi tinerii 
au organizat ajutora- 
punct de vedere teh- 
asemenea din cei 75 

tineri, 34 ajută

alte lecții ca : cunoașterea, 
folosirea și îngrijirea mașini
lor-unelte în scopul creșterii 
indicilor acestora de utilizare, 
metode de lucru înaintate fo
losite de fruntași la diferite 
mașini unelte etc., lecții pe 
care firește, le-am introdus în 
tematica cursului.

— Cum se desfășoară acest 
curs ?

— Multă vreme, ne spune 
inginerul C. Ștefănescu, tine
rii muncitori preferau -să lu
creze piese mici, simple, care 
nu le cereau prea multă bătaie 
de cap. Unii dintre ei au fost 
și Elion Popescu, Ion Leca, 
Gheorghe Pîrvulescu II. Ghe
orghe Ilincă și alții. Pentru 
a-i ajuta din punct 
vedere profesional, la 
ceput le-am dat piese 
mici să lucreze. Apoi, pe 
simțite, le-am introdus piese 
din ce în ce mai grele, mai 
complicate. Pe unii i-am dat 
în îndrumarea unor munci
tori mai vîrstnici cu experien
ță ca: Dumitru Geangă, 
Gheorghe Dascălu, Gheorghe 
Rotaru, iar pe alții i-am aju
tat personal-. împreună cu ei 
am lucrat 5-6 piese, suprave- 
ghindu-i și intervenind cîhd 
era cazul pentru a-i ajuta. 
Temele lecțiilor cursului de 
ridicare a calificării, am cău
tat să le explicăm și în prac
tică, lîngă mașinile unelte. 
Imbinînd armonios teoria cu 
practica, le-am cultivat încre
derea în forțele lor. Unul din
tre tinerii aceștia. Popescu E- 
lion, a început să lucreze în- 
tîi la cutiile de unsoare pen
tru vagoanele I.T.D. de 28 de 
tone. La început el credea că 
nu-și va îndeplini planul. 
L-am ajutat însă zilnic, l-am 
încurajat, l-am învățat cum 
să potrivească cuțitele, dispo
zitivele. Rezultatul ? Acum 
lucrează și alte componente 
pentru produse pretențioase 
ca : poduri rulante, vagoane 
etc., cu un randament egal cu 
cel al muncitorilor fruntași. 
Dar ceilalți tineri ? Am putea 
vorbi de pildă de încă unul : 
tînărul Gheorghe Vîrzob. A- 
jutîndu-1 să înțeleagă cartea 
tehnică, diferite calcule și 
probleme, ne-am pomenit o- 
dată că ne propune un dis
pozitiv de strunjire a supor- 
ților inelari de la vagoanele 
I.T.D. Ăm studiat propunerea

de 
în- 

mai 
ne-

lui, l-am ajutat să execute de
senele, calculele tehnice, dis
pozitivul. Așa s-a născut încă 
o inovație care scurtează 
timpul de lucru cu 40 la sută 
și aduce anual economii de 
peste 12.000 lei. Propuneri de 
inovații au. mai făcut și Ve- 
licov Toma (inovația lui adu
ce anual economii de peste 
35.000 lei), Gheorghe Ilincă și 
alții.

In alte secții ale uzinei am 
discutat cu tinerii muncitori 
despre modul în care îi ajută 
tinerii ingineri să se pregă
tească pentru cursurile școlii 
medii serale. Și în această di‘ 
rccție există rezultate.

Pe Gheorghe Drăghici și 
Gheorghe Coravu de pildă îi 
ajută inginerul utemist Ște
fana Constantin. Pe sudorul 
Mihai Andrei, inginerul Lu
cian Paulescu. Aproape zilnic 
ei le dau consultații, îi ajută 
la diferite materii. Acest a- 
jutor se simte din plin în ac
tivitatea muncitorilor, atît la 
școală cît și în producție.

— In sectorul de construcții 
navale — ne spune inginerul 
Ilie Pielaru, pe lîngă vechile 
construcții de vase, au fost in
troduse și altele noi ca : șle
puri de 1000 tone, ceamuri 
pentru colectarea stufului din 
Deltă, cabotiere de 1600 tone 
și altele. Toate acestea nu-s 
de loc ușpr de construit. Ele 
trebuie să poarte în primul 
rînd pecetea unei calități ex
cepționale. Din practică spun 
că cei ce se descurcă la lucru 
foarte bine și operativ sînt 
tinerii muncitori care frecven
tează școala medie serală. Ei 
ne dau un sprijin deosebit de 
prețios la rezolvarea unor 
probleme ridicate de mersul 
producției. Ajutîndu-i la în
vățătură, ajutîndu-i să-și ridi
ce calificarea, ajutăm astfel 
la desfășurarea mai bună a 
muncii întregii secții.

Antrenîndu-i pe tinerii in
gineri în acțiunea de ridicare 
a calificării tinerilor, comite
tul U.T.M. asigură mobili
zarea cu și mai mult succes 
a tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Craiova

Vacanta elevilor din Brașov
In orașul de sub poalele 

Timpei vacanța de iarnă a ele
vilor nu este întâmpinată 
în acest an cu obișnuitul de
cor de ninsoare. Doar în de
părtări se văd culmile Buce- 
gilor și Făgărașilor înveșmîn- 
tate în alb și stăruind în in
vitația lor la pasionantele în
treceri de schi.

Cu toate acestea, vacanța 
este întâmpinată ca întotdea
una cu proiecte dintre cele mai 
frumoase. Prin grija secției 
de învățămînt și cultură a 
sfatului popular al orașului și 
a comitetului orășenesc U.T.M., 
sub îndrumarea organelor de 
partid, pe elevii școlilor din 
Brașov îi așteaptă o vacanță 
cu zile de recreație și de plă
cute surprize.

Toate școlile au alcătuit in
teresante planuri de acțiune 
pentru perioada 24 decembrie 
1960—11 ianuarie 1961, s-au 
întrecut în programarea unor 
acțiuni cît mai atractive și cu 
un conținut cît mai plăcut, mai 
recreativ și educativ totodată.

In programarea acțiunilor

pentru vacanța de iarnă, șco
lile din Brașov au ținut în 
primul rînd seama de minu
natele posibilități locale, de 
pitorescul fără seamăn al a- 
șezării sale și a îneîntătoare- 
lor împrejurimi, 
toate școlile — de 
de 4 ani și pînă la 
dii — vor organiza 
prin străvechiul 
care construcții moderne apar 
alături de clădiri istori
ce, precum și excursii la ca
banele din munți. Astfel ele
vii și elevele de la Școala me
die nr. 5 „Unirea" vor poposi 
2—3 zile la cabanele din Pia
tra Mare și Postăvaru, cei de 
la Școala de 7 ani nr. 2 vor 
organiza o excursie la Satu 
Lung în timp ce colegii lor de 
la Școala de 7 ani nr. 4 se vor 
duce la Bod și Codlea. Mai 
sînt prevăzute excursii la 
Poiana Brașovului, Dîmbul 
Morii, Hărman și alte locuri 
minunate din împrejurimile 
orașului.

în timpul vacanței, în ma
rea majoritate a școlilor se

Aproape 
la cele 

cele me- 
plimbări 

oraș, în

în ale 
incluse 
progra-

vor deschide cluburi 
căror programe sînt 
vizionări de filme, de . _
me ale televiziunii, șezători li
terare, serbări precum și fru
moase reuniuni tovărășești cu 
temă. în cadrul unei aseme
nea reuniuni elevii de la 
Școala medie mixtă nr. 2 își 
vor sărbători fruntașii la în
vățătură, iar la Școala medie 
nr. 5 deschiderea clubului va 
fi marcată de un simpozion 
cu tema „Trăsăturile morale 
ale omului de tip nou oglindi
te în literatură" după care 
va urma o reuniune.

Manifestările sportive o- 
cupă un important loc în pla
nurile de vacanță ale școlilor. 
E și firesc acest lucru dacă 
ne gîndim la frumoasele tra
diții pe care le are sportul 
școlar în Brașov. în perioada 
de la 24 decembrie 1960 la 11 
ianuarie 1961 se vor organiza 
întreceri de șah, tenis de masă, 
volei, handbal redus și, dacă 
va cădea și zăpada, nu vor 
lipsi din program frumoasele 
Concursuri de schi și săniuș.

în seara zilei de 31 decem- 
brie, în patru din școlile me
dii se vor organiza revelioane 
la al căror program artistic se 
lucrează de pe acum cu elan, 
cu răbdare și... cu ușile închi
se. Se pregătesc așadar sur
prize ce nu pot fi destăinuite 
nici vizitatorilor.

O acțiune care a trezit un 
considerabil interes este „Car
navalul pe gheață" programat 
pentru ziua de 9 ianuarie. Se 
proiectează să se organizeze 
cu acest prilej o adevărată 
feerie pe pista patinoarului și 
la care să-și dea concursul cei 
mai buni sportivi din rîndul 
elevilor.

Așadar și pentru elevii din 
Brașov — ca și pentru toți e- 
levii din țara noastră — va
canța de iarnă va însemna 
recreație și reconfortare.

Nouă nu ne rămîne decît să 
le urăm din toată inima : va
canță frumoasă!

Prof. IOAN N. CHIȚU

Au îndeplinit 
planul 
anual

Oamenii muncii 
din industria chimică 

anorganică ți din 
metalurgia neferoasă

La 23 decembrie a fost În
deplinit planul producției 
globale pe anul I960 al in
dustriei chimice anorganice și 
al metalurgiei neferoase din: 
Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei.

Anul acesta, colectivele În
treprinderilor din aceste sec
toare au produs în plus față 
de anul trecut peste 50.000 
tone îngrășăminte fosfatice, 
74.000 tone sodă calcinată, 
25.000 tone acid sulfuric, a- 
proape 3.000 tone policlorură 
de vinii și alte produse, pre
cum șTi cantități însemnate 
de metale neferoase. Totoda
tă, în cele 11 luni care au 
trecut s-au realizat prin re
ducerea prețului de cost eco
nomii peste plan în valoare 
de peste 20 milioane lei. *

La realizarea planului îna
inte de termen au adus o 
contribuție deosebită colecti
vele Combinatului chimic 
„Karl Marx“ din Tîrnăveni, 
Uzinelor „21 Decembrie" din 
Copșa Mică și „9 Mai“ din 
Capitală.

68 de întreprinderi 
din regiunea Cluj

Colectivele* întreprinderilor 
industriale din regiunea Cluj, 
au dat în acest an, peste pre
vederile planului produse în 
valoare de 70 milioane lei. 
63 de întreprinderi din 
regiune au realizat pînă acum 
sarcinile de producție pe anul 
I960.

Industria regiunii Cluj cu
noaște o continuă dezvoltare. 
In acest an a intrat în func
țiune moderna Fabrică de 
zahăr de la Luduș, sta
ția de preparare a caolinu- 
lui și stațiile pilot pen
tru fabricarea cărămizilor 
alumino-silico-calcare de la 
Aghireș, noi fabrici de pîine 
Ja Beclean și Ocna-Mureș. 
Alte importante obiective in
dustriale se află în construc
ție : Combinatul pentru in
dustrializarea superioară a 
lemnului de la Gherla, secția 
de electrocorindon a Uzinei 
„CarbochinT din Cluj, secția 
de sinteză a Fabricii de me
dicamente „Terapia" din Cluj 
etc.

în. anul viitor producția în
treprinderilor industriale din 
regiune va spori cu 6 la sută. 
La Uzina „Unirea’4 din Cluj 
de exemplu, unde se execută 
importante lucrări pentru lăr
girea întreprinderii, produc
ția va crește cu 33 la sută.

Oamenii muncii 
din regiunea 
Baia Mare

Datorită succeselor obținute 
zi de zi, oamenii muncii din 
industria regiunii Baia Mare 
au îndeplinit cu 11 zile mai 
devreme planul anual la pro
ducția globală. Totodată, ei 
raportează că au fabricat 
cantități suplimentare de 
produse printre care 4.000 
tone de acid sulfuric, 1.000 
de mașini de gătit cu gaze li
chefiate, 115.000 m.p. țesă
turi de bumbac etc.

Concomitent cu sporirea 
producției industriale, care în 
primele 11 luni ale anului de
pășește cu peste 300 milioane 
lei realizările din 1959, s-au 
îmbunătățit șl condițiile de 
lucru și de viață ale celor ce 
muncesc. Față de aceeași pe
rioadă din anul trecut volu
mul mărfurilor desfăcute în 
regiune a sporit cu peste 
196.700.000 lei. De asemenea, 
oamenii muncii din cuprinsul 
acestei regiuni au primit în 
acest an sute de noi aparta
mente.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist
După o vizită de două săp- 

tămîni făcută în țara noastră, 
la invitația C.C. al U.T.M., 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, condusă 
de tov. N. I. Mahotenko, 
prim-secretar al Comitetului 
de ținut Stavropol al Comso- 
molului, a părăsit vineri di
mineața Capitala, îndreptîn- 
du.se spre patrie.

înainte de plecarea din 
țară, delegația a fost primită 
de Secretariatul C. C. al 
U.T.M.

Cu acest prilej a avut loc 
un rodnic schimb de expe
riență și au fost stabilite mă
suri în vederea dezvoltării 
colaborării și întăririi legătu’ 
rilor de prietenie dintre or
ganizațiile de tineret din R.P. 
Romînă șj Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Tinăro Constanța Colcova de 
la Țesătoria de mătase ,Jlie 
Pintilie- din Capitală, rea
lizează zilnic o depășire a 
planului de producție cu 

10-15 la sută.

Foto : AGERPRES



Raportul asupra proiectului de lege pentru îmbunătățirea 
împărțirii administrative a teritoriului R. P. Romîne 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Tovșrăș! deputat! 

și deputate,

Propunerile cu privire la 
Îmbunătățirea împărțirii ad
ministrative a teritoriului Re
publicii Populare Romîne pre- 
zentate spre aprobare Marii 
Adunări Naționale au fost 
întocmite pe baza unor 
îndelungate studii. în efec
tuarea studiilor, care au 
durat aproape un an de zile, 
s-a ținut seama în primul 
rînd de numeroasele cereri 
făcute de un mare număr de 
oameni ai muncii din diferite 
comune, raioane și regiuni 
care au prezentat guvernului, 
partidului, sfaturilor populare 
și oomitetelor de partid re
gionale și raionale diferite 
propuneri, sugestii, privind 
îmbunătățirea împărțirii ac
tuale a teritoriului țării. De 
asemenea, s-a avut în vedere 
și experiența cîștigată In de
cursul anilor, care a arătat 
că aceste cerințe sînt juste și 
că este necesar să se aducă 
o serie de îmbunătățiri actua
lei împărțiri administrativ-te- 
ritoriale a țării. în același 
timp, s-a urmărit ca pe baza 
Îmbunătățirilor aduse să se 
creeze unități mai puternice 
și mai închegate din punct 
de vedere economic, cu pers
pective mai mari de dezvol
tare în viitor din punct de 
vedere economic, cultural, so
cial. Totodată, s-a tinut sea
ma ca modificările aduse să 
corespundă intereselor econo
mice, culturale ale populației 
care locuiește în aceste ra
ioane, regiuni, comune, cît și 
necesităților asigurării unor 
legături cu comunicații cît 
mai bune cu centrele raionale 
și regionale. La întocmirea 
propunerilor prezentate Marii 
Adunări Naționale au luat 
parte ministerele și organele 
centrale economice, sfaturile 
populare regionale, raionale, 
un mare număr de activiști 
de partid, de stat și din eco
nomie și, după cum știți, 
mulți dintre deputății Marii 
Adunări Naționale care au 
adus o contribuție însemnata 
Ia lucrările pregătitoare.

Propunerile pentru îmbu
nătățirea împărțirii adminis
trative a teritoriului Republi
cii Populare Romîne constau 
In : unificarea și desființa
rea unor raioane; trecerea 
unor comune de la un raion la 
altul; trecerea unor raioane 
de la o regiune la alta : de
clararea unor centre drept 
orașe de subordonare raiona. 
lă ; declararea unor orașe ra
ionale drept orașe de subor
donare regională, schimbarea 
denumirii unor comune, ra
ioane și regiuni, revenindu se 
la denumirile istorice cu- 
uoscute.

Propunerile privind modifi
cările care urmează să fie a- 
duse actualei împărțiri admi- 
nistrativ-teritoriale sînt ur
mătoarele :

în REGIUNEA BACAU se 
propune ca raionul Zeletin să 
se unească cu raionul Adjud 
urmind ca o comună să trea
că la raionul Bacău. !n felul 
acesta, raionul Adjud va avea 
39 de comune și un oraș de 
subordonare raională — Ad
jud Raionul Bacău, la care 
trece o comună din raionul 
Zeletin șl o comună din ra
ionul Adjud. va avea 38 de 
comune. La raionul Tg. Ocna 
urmează să treacă o comună 
de la raionul Adjud. în acest 
tei raionul Tg. Ocna va avea 
16 comune și 2 orașe de su
bordonare raională - Tg. Ocna 
și Băile Slănic. La raionul Ro
man vor trece 3 comune din 
raionul Bacău, iar 2 comune 
din cadrul raionului Roman 
urmează să treacă la orașul 
Roman. în acest fel raionul 
Roman va avea 32 comu
ne. La raionul Buhuși vor 
trece 2 comune din raionul 
Piatra Neamț. In acest fel, 
raionul Buhuși va avea ÎS 
comune șl un oraș de subor
donare raională. La raionul 
Tg. Neamț urmează să treacă 
două comune dîn raionul Pia
tra Neamț. în acest fel raio
nul Tg. Neamț va avea 17 co
mune șî un oraș de subordo
nare raională. La orașuî Ba
cău urmează să treacă două 
comune din raionul Bacău. 
Orașul Piatra Neamț va pri
mi două comune de la raio
nul Piatra Neamț. în cadrul 
orașului vor fi cuprinse și 
combinatele Săvinești șl Roz- 
nov. Raionul Piatra Neamț 
Va avea 28 comune și 
un araș de subordonare raio
nală — Bicaz. La orașul Ro
man urmează să treacă 2 co
mune de la raionul Roman, 
în urma acestor modificări, 
regiunea Bacău va avea 8 
raioane și 4 orașe de subor
donare regională : Bacău, Pia. 
tra Neamț, Roman și Onești.

în REGIUNEA BAIA MA
RE se propune să se desfiin
țeze raionul Tășnad și să se 
treacă cea mal mare parte a 
lui - 11 comune - 1« raionul 

Cărei. în felul acesta, raionul 
Cărei va avea 28 comune și un 
oraș de subordonare raională 
—Cărei. La raionul Satu Mare 
se propune să treacă 3 co
mune de la raionul Tășnad. 
In acest fel. el v« avea 30 
comune. La raionul Cehu Sil- 
vaniei trece o comună de la 
raionul Tășnad. în acest fel 
raionul va avea 16 comune. 
La raionul Șomcuta Mare tre
ce o comună din raionul Cehu 
Silvani*!, iar de la Șomcuta 
Mare 7 comune vor trece Ia 
orașul Baia Mare. In acest 
fel. raionul Șomcuta Mare va 
rămine cu 17 comune.

La orașul Baia Mare trec 
cele șapte comune din raio
nul Șomcuta Mare și orașul 
Baia Sprie. Regiunea Baia 
Mare va avea in viitor 
opt raioane și două orașe de 
subordonare regională - Baia 
Mare și Satu Mare.

în REGIUNEA BUCUREȘTI 
se propune desființarea a cinci 
raioane: Brănești. Domnești 
Snagov, Vidra Și Olteni. Se 
propune ca aceste raioane să 
fie repartizate astfel: 15 co
mune la orașul București La 
raionul Lehliu trec opt co
mune de la raionul Brănești. 
în acest fel raionul Lehliu 
va avea 28 de comune. La 
raionul Oltenița trec 6 comu
ne de la raionul Brănești si 
opt comune de la raionul 
Vidra în felul acesta, raio
nul va avea 35 comune și un 
oraș de subordonare raiona
lă Raionul Giurgiu va primi 
13 comune de la raionul 
Vidra, și va avea, deci, 32 
comune La raionul Dragă- 
nești-Vlașca vor trece cinci 
comune de la raionul Dom
nești și două de la raio
nul Videle. în acest fel, ra
ionul va avea 25 comune. Ra
ionul Videle primește 10 co
mune de la raionul Olteni, 
patru comune de la raionul 
Domnești, iar de la el trec 
două comune la raionul Dră- 
gănești-Vlașca și o comu
nă ia raionul Titu. In acest 
fel raionul va avea S3 de co
mune Raionul Alexandria 
urmează să primească șase 
comune de la raionul Olteni, 
în acest fel. el va avea 26 de 
comune și un oraș de subor
donare raionali. Ha.cr. u! Ro
șiori de Vede va prim! ;atru 
comune de Ia raionul Olteni 
șj va avea 26 comune fi ua 
oraș de subordonare raiona
lă Raionul Titu primește opt 
comune de la raionul Dom
nești. una de 1» raiomil Vi. 
dele, și va avea, în felul a- 
cesta, 33 comune

La raionul Răeari trec zece 
comune de la raionul Snagov 
și va avei astfel 29 comune 
La raionul Urz-eeni trec 11 
comune de la raionul Sna
gov. trei comune de la Hră
nești. iar de la raionul Urzi- 
ceni trec două comune la ra
ionul Slobozia- în acest fel 
raionul va avea 37 comune 
și un oraș de subordonare 
raională Raionul Slobozia 
primește două comune de la 
raionul Urziceni, și va avea 
astfel 32 comune și un oraș 
de subordonare raională. La 
orașul Giurgiu trec cinci co
mune de la raionul Giurgiu. 
In urma acestor modificări, 
regiunea București va avea 15 
raioane și un oraș de subor
donare regională. Giurgiu

în REGIUNEA CONSTAN
TA se propune ca la orașul 
Constanta să se treacă ora
șul Mangalia și două co
mune de pe litoral - 23 
August și Tuzla, pentru a se 
realiza In felul acesta o uni- 
tate a litoralului. în acest 
fel, orașul Constanța va avea 
în subordinea sa cinci comu
ne și trei orașe de subordo
nare regională : Vasile Boaită, 
Techirghlol și Mangalia. De 
asemenea, se propune trece
rea comunei Mărașu din re
giunea Galați în cuprinsul 
regiunii Constanța în subor
dinea raionului Hirșova. Ra- 
ionul Hlrșova va avea astfel 
18 comune.

în REGIUNEA CRAIOVA 
se propune desființarea a 5 
raioane: Amaradla. Novaci, 
Cujmir, Plenita și Gura Jiu
lui. Comunele acestor raioane 
vor fi repartizate In felul ur
mător. La raionul Olteț trec 
10 comune de la raionul A- 
maradia în acest fel, raionul 
va avea 37 comune. La raio
nul Filiașl trec șase comune 
de la raionul Amaradla, iar 
două comune de la raionul 
Filiașl trec la raionul Craio
va. Raionul Filiașl va avea 33 
comune. La raionul Gilort 
trec 15 comune din raionul 
Novaci și două comune din 
raionul Amaradla. în acest 
fel, raionul va avea 40 de co
mune.

La raionul Tg. Jiu trece o 
comună din raionul Novaci. 
In acest fel raionul va avea 37 
comune. La raionul Calafat 

trec nouă comune de la raio
nul Cujmir și trei comune din 
raionul Plenita. în acest fel 
raionul va avea 22 comuna 
și un ortș de subordonare ra
ională — Calafat. La raionul 
Vinju Mare trec patru comu
ne de la raionul Cujmir și 
trei comune de la raionul Ple- 
nița In acest fel raionul va 
avea 32 comune. La raionul 
Băilești trec 5 comune de la 
raionul Pienita. tn acest fel 
raionul va avea 19 comune ti 
un oraș de subordonare raio
nală - Băilești La raionul Se- 
garcea trac 9 comune de '.a 
raionul Gura Jiului, iar o co
mună de la Segareea trece la 
raionul Craiova, tn acest fel 
raionul Segarcea va avea 26 
comune La raionul Corabia 
trec 3 comune de Ia raionul 
Gura Jiului, tn acest fet ra
ionul Corabia va avea 22 co
mune și un oraș ce subordo
nare raională. La raionul Ca
racal trec trei comete ce 
la raionuF Gura Jiului și 
o comună de la -aicsrrl 
Craiova, tn acest tei raio
nul va avea 32 comune 
și un oraș de subordonare ra
ională — Caracal. La raionul 
Balș trece o comună de la 
raionul Craiova și vș avea 26 
comune Și un oraș de eu boc- 
donare raională. La ra cecul 
Craiova trec 6 comune de la 
raionul Pler.ita. 2 comune de 
la raionul Filiafi. o comună ce 
la raionul Segarcea. iar una 
de la raionul Amaraăca In 
acest fel raionul Craiova va 
avea 31 comune. La orașul 
Craiova trec 6 comune de ia 
raionul Craiova. In urma a- 
cestor modificări reg.ur.ea 
Craiova va avea 15 raxtane. 
De asemenea, se propune ca 
orașul Tg. Jiu să derută oraș 
de subordonare regională și 
în acest fel in regiune vor fi 
trei orașe de subordonare re
gională : Crasosa, Tr. Sevens 
și Tg. Jiu.

tn REGIUNEA GALAȚI se 
propune deși.uitarea rapăne
lor Berești. Liești. Că-taârai și 
Vrancea. comunele acestor ra
ioane urmind a fi repartizate 
astfel: la raiocu! Bujoru ur
mează să treacă cele 16 comu
ne ale rasoBului Bereștu ta 
acest feL raionul Bu>ee-u va 
avea 3* comune Se proocee 
ea raxasul Galet: să pr-meoa- 
că 11 eomcae de la ra -eeul 
lueștt și I comune de la ra
ionul Bujeru. iar de la raao- 
nul Galați să treacă o comună 
la orașul Galati în acest fel 
raionul va avea 27 cantine. 
La raionul Focșani trec 17 co
mune de la raionul Vrancea 
(aproape întregul raion), și 2 
comune de la raionul Lies’. 
In acest fel raionul Focșar.i va 
avea *8 comune și un oraș de 
subordonare raională - Odo- 
beșt: Raionui Tecuci va primi 
o comună de la raionul Liețti 
si va avea astfel 26 de comu
ne si un oraș de subordonare 
raională Raionui Panciu va 
primi 3 comune de la raionul 
Vrancea si 2 comune de la 
raionul Focșani, tn aees: fel 
raionul Panciu va avea 19 co
mune și 2 orașe raionale — 
Panciu și Mărășești Raionul 
Brăila va primi 14 comune de 
la raionul Căimâțu: și 4 co
mune de la raionul Liești. tn 
acest fel raionul va area 40 
comune. Raionul Fii noon Sir- 
bu primește 8 oomune de ia 
raionul Călmătui si 2 comune 
de la raionul Brăila tn «cest 
fel raionul va avea 38 comu
ne, tn același timp, se propu
ne ca raionul Filimon Slrbu 
să se numească, după denumi
rea veche. Făurei. La orașul 
Galați urmează să treacă o 
comună de la raionul Galați. 
La orașul Brăila trece o co
mună de la raionul Brăila. 
Orașul Focșani primește 2 co
mune de la raionul Focșani. 
Regiunea Galați va avea, 
deci. 7 raioane și 3 orașe 
de subordonare regională — 
Galați, Brăila și Focșani.

în REGIUNEA HUNEDOA
RA se propune ca raionul Hu
nedoara să fie desființat și 15 
comune și un oraș de subordo
nare raională să fie reparti
zata astfel: la orașul Hu
nedoara vor trece 9 comune. 
De asemenea, se propune ca 
actuala comună Calau să fie 
declarau oraș de subordonare 
raională tn acest fel, orașul 
Hunedoara va avea 8 comu
ne sl un oraș de subordonare 
raională.

Orașul Deva primește 4 co
mune de U actualul raion 
Hunedoara, un oraș de sub
ordonare raională și o comu
nă de la raionul Hia. în a- 
cest fel orașul Deva va avea 
5 oomune șl un oraș de subor
donare raională - Simeria. 
De asemenea, se propune ca 
raionul Petroșani să fie des
ființat, iar comunele și ora
șele din cuprinsul raionului 
să fie subordonate orașului 
Petroșani. In acest fel, orașul 
Petroșani va avea In subor
dinea sa 5 comune și 3 
orașe de subordonare raiona
lă : Lupeni, Petrila si Vulcan. 
De asemenea, se mai propu
ne ca comuna Cugir din ra
ionul Orăștie să fie declarată 

oraș de subordonare raională. 
Orașul de subordonare raio
nală Petroșani să fie decla
rat oraș de subordonare re
gională. tn acest fel, regiu 
nea Hunedoara va vea 6 ra
ioane și 3 orașe de subor
donare regională : Deva. Hu 
nedoara și Petroșani.

In REGIUNEA IAȘI se pro
pune desființarea raioanelor 
Tg Frumos și Murgeni. comu
nele «părtinind acestor raioane 
urmind a fi repartizate ast
fel : Ia raionul Pașcani vor 
trece II comune de la raionul 
Tg. Frumos, tn acest fel ra 
ionul va avea 26 comune Si 
un oraș de subordonare ra
ională — Pașcani. La raionul 
Hirlău trec 5 comune din ra
ionul Tg Frumos In acest 
fel raicr.ul va avea 19 comu
ne. La raionul Iași trec S 
comune d« la raionul Tg. 
Frumos, iar de Ia raionul Iași 
trec la orașul Iași 9 comune, 
precum și o_ comună de !ș ra
ionul Vasjv:. în felul acesta 
ratenul Iași va avea 33 comu
ne Le raionul Huși trec 3 
comune de la raxjnui Mur
geai In acest fel raionul va 
avea 35 comune Si un oraș 
de subordonare raională — 
Huși. La raionul Birlad tree 
15 comune «fin raionul Mur- 
genL tn acest fel raionul va 
avea 39 comune. Raionul 
Vaslui va primi o comună de 
la raionui Iași si va avea ast. 
fel 34 comune fi un oraș de 
subordonare raională. La ora
șul lași vor trece 9 comune de 
la raionul Iași. La orașul Bir
lad vor trece 3 comune din 
raionul Birlad. Regiunea Iași 
va avea 7 raioane si 2 orașe 
de subordonare regională: 
Iași si Birlad

In REGIUNEA ORADEA se 
propun spre desființare raioa
nele Secuieni și Lunca Vașcău
lui, comunele acestor ratcar.e 
urmînd a fi repartizate astfel: 
la raionul Harghita vor tre
ce 15 comune de ia raionul 
Secuieni, astfel Incit raionul 
Harghita va avea 32 de co
mune. La raionul Be uș trec 
II comune si 3 orașe de sub
ordonare raxrală de ia actua
lul raion Lunca Vașeăulur. la 
acest tei raionul va «vea 3* 
emu-ne ». 4 «case de auber- 
t -ire -i -z.- ă: Mia E- 
Pețru Groza. Nreet n Vaectu. 
La raiecui Oradea se trec 1 
roro.cn e de La RtMM ra m 
Bettss. 2 comune de la raacca! 
Harghita fi o comună de la 
raionul Sertrieru în acest fel 
raionul Oradea va avea 29 co
mune La ratcaui Salma trec 
4 comune de la raionul Beiuș. 
In acest te! raionul Sairr-a 
va avea 23 comune fi an ora» 
de subordonare raională - 
Salcnta La raionul Aleșd tre
ce o comună de la raionul 
Harghita în acest fel ra
ionul A’.eșd va avea 72 co
mune La orașul r'-adea 
trec 3 comune de la raional 
Oradea în acest fel orașul 
Oradea va avea în subordine 
3 comune De la raionul Lun
ca Vașcăului. care se desfiin
țează. vor trece 3 comune '.a 
regiunea Cluj, fiind incluse in 
raionul Cîmpeni.

în urma acestor modificări 
regiunea Oradea va avea 9 ra
ioane și un oraș de subordo
nare regională.

în REGIUNEA PITEȘTI se 
propun spre desființare raioa
nele Băbeni. Potcoava și To
poloveni. Comunele acestor 
raioane urmează « fi reparti
zate astfel : la raionul Găeștt 
trec 12 comune de la raionul 
Topoloveni. In acest fel raio
nul Găești va avea 39 comune 
și un oraș de subordonare ra
ională—Găești. Raionul Pitești 
primește 5 comune de la ra
ionul Topoloveni. Raionul Pi
tești va avea astfel 28 co
mune. Raionul Costești pri
mește 2 comune de la raionul 
Topoloveni și 6 comune de la 
raionul Potcoava, tn felul 
acesta raionul va avea 39 de 
comune. La raionul Slatina 
trec 8 comune de la raionul 
Potcoava. în acest fel raionul 
Slatina va avea 30 comune și 
un oraș de subordonare raio
nală. La raionul Drăgănești 
Olt vor trece 2 comune de la 
raionul Potcoava și 3 comune 
de la raionul Slatina. în acest 
fel raionul Drăgănești va avea 
26 comune. La raionul Rîm- 
nicu Vllcea trec 11 comune 
de la raionul Băbeni. Raio
nul Rîmnicu Vllcea va avea 
astfel 38 comune și 5 orașe 
de subordonare raională: 
Rîmnicu Vllcea, Băile Govo
ra, Băile Olănești, Călimâ- 
nești și Ocnele Mari. La ra
ionul Drăgășani se trec 6 co
mune de la raionul Băbeni. 
Raionul Drăgășani va avea 39 
comune și un oraș de subordo
nare raională. Raionul Hore
zu primește 5 comune de 
la raionul Băbeni. In acest 
fel raionul Horezu va avea 
28 comune. La raionul Ve
dea trece o comună de 
la raionul Băbeni. Raio
nul Vedea va avea 27 co-. 

mune. La orașul Pitești trec 
5 comune de ia raionul Pi
tești. tn urma acestor modifi
că::. regiunea Pitești va avea 
11 raioane și un oraș de sub
ordonare regională.

în REGIUNEA PLOIEȘTI 
se propune desființarea raioa- 
r.elor Beceni, Cricov. Pogoa
nele și Pucioasa. Comunele a- 
cestor raioane se propune să 
fie repartizate astfel : la raio
nul Buzău vor trece 15 comu
ne de la Beceni și 9 comune 
de la raionul Pogoanele. în 
acest fel raionul Buzău va 
avea 49 de comune. La raio- 
nu- Cimpina trec 3 comune 
de '.a raionul Pucioasa In a- 
ces: fel. raionul Cimpina va 
avza 35 comune și 6 orașe de 
subordonare raională. La raio
n-o' Cis’.ău va trece o comună 
de ia raionul Buzău Raio
nul Cislău va avea In acest 
fel 30 comune. Raionul Mizil 
va primi 9 comune de la ra
ionul Cncov. 4 comune de la 
raionul Pogoanele și 2 comu
ne de ia raionul Buzău. în 
acest fel raionul Mizil va avea 
4! comune și un oraș de sub
ordonare raională. Raionul 
R Sărat primește 7 comu
ne de la raionul Beceni 
și o comună de la raionul 
Buzău. în acest fel, raionul 
R. Sărat va avea 44 comune 
si un oraș de subordonare ra
ională. Raionul Ploiești pri
mește 12 comune de la raio
nul Cricov și orașul de sub
ordonare raională Urlați. în 
acest fel raionul Ploiești va 
avea 47 comune și un oraș de 
subordonare raională. La ra
ionul Teleajen trec 6 comune 
de la raionul Crieov. în acest 
fel raionul va avea 43 comune 
și 2 orașe de subordonare ra
ională - Vălenii de .Munte și 
Slănic. La raionul Tîrgoviște 
trac 17 comune de la raionul 
Pucioasa și orașul de sub
ordonare raională Pucioasa, 
în acest fel raionul va avea 
4e comune și un oraș de sub
ordonare raională. La orașul 
Buzău trec 8 comune de la 
ra.ooul Buzău. La orașul 
Prosti trec 11 comune de la 
ramul Ploiești. Orașul Tlrgo- 
Tiste va primi 6 comune de 
le ramau! Tlrgcrire. De ase
menea se pmțxme ca orașul

ori-eara raseaaLă. să fie de
clarat oraș de scbeedocare 
rec.reală. în urma acestor 
n-'-'Zficări. regiunea Ploiești 
va avea 8 raioane si 4 orașe 
de subordonare regională : 
Burfc. Ptcresti. Tlrgoriște și 
Ctmpțna

în REGIUNEA SUCEAVA 
se propun spre desf mtare ra- 
ioe-eie Sren Darabani. Tru- 
șer. șj Suceava, ccmuneie a- 
t • steea u-rmmd a fi repartiza
te in felul următor » raioou! 
RMloti vor trece 9 comune 
de ia rasoru! Sret s* orar.'

Tde.nate raiertaiă S’ret. 
precum fi tres eem-.re de !a 
ra nul Suceava Raiar.Ră
dăuți V» avea feiul acesta 
83 ccmune • 2 crase ra‘~-’’e

= < v -•- -s
Gura Humorului -.ret 6 co
mune de la raioaul Suceava, 
în atest fei raionul va avea 
26 ccmur.e fi 2 orașe de mb- 
ord-mare raională : Gura Ho
rn--ulm fi Solea. La raionul 
Fâîdeen: trec 4 comune din 
raionul Suceava fi 2 comune 
din raionul Botoșani. în acest 
fel raionul va avea 38 co
mune fi un oraș de subordo
nare raională - Fălticeni. La 
raionul Dcrohoi trec 3 co
mune din raionul Șiret, o co
mună de Ia raionul Suceava 
fi 9 comune de la raionul 
Darabani. în acest fel raio
nul Dorohoi va avea 30 
comune fi un oraș de sub
ordonare raională. La raio
nul Săveni trec 5 comune de 
la raionul Trușești fi 5 co
mune de la raionul Darabani. 
In acest fel raionul Săveni va 
avea 23 comune La raionul 
Botoșani trec 13 comune de 
la raionul Trușești și 3 comu
ne de la raionul Suceava ; ra
ionul Botoșani va avea ast
fel 34 comune. La orașul Bo
toșani trec 4 comune de la 
raionul Botoșani. La orașul 
Suceava trec 10 comune de 
la actualul raion Suceava. în 
urma modificărilor propuse, 
regiunea Suceava va avea 8 
raioane șl 2 orașe de subordo
nare regională: Suceava și 
Botoșani.

Tn REGIUNEA TIMIȘOARA 
se propun spre desființare ra
ioanele Pecica și Jimbolia, iar 
raioanele Ceacova și Gătaia 
urmează să se unească for- 
mtnd raionul Deta. Comunele 
acestor raioane urmează a fi 
repartizate in felu] următor : 
raionul Arad va primi toate 
cele 10 comune ale raionului 
Pecica și o comună de la ra
ionul Timișoara. In acest fel 
raionul va avea 31 comune. 
La raionul Slnnicolaul Mare 
trec 7 comune de la raionul 
Jimbolia și 2 comune ds la 
raionul Timișoara. In acest fel 

raionul Slnnicolaul Mare va 
avea 26 comune și un oraș de 
subordonare raională Raionul 
Timișoara va primi de Ia ra
ionul Jimbolia 7 comune și 
orașul Jimbolia, precum Și 7 
comune de la raionul Ceacova. 
In acest fel raionul Timișoara 
va avea 38 comune și un oraș 
de subordonare raională. Se 
propune de asemenea să se 
înființeze raionul Deta cu re
ședința în actuala comună De
ta, prin unificarea celor două 
raioane, Ceacova și Gătaia. In 
acest fel raionul Deta va avea
33 comune.

La raionul Lugoj vor trece 
4 comune de la raionul Gă. 
taia. iar de la acest raion 2 
comune - Ramna și Ber- 
zovia - urmează să treacă la 
orașul Reșița. în acest fel, 
in raionul Lugoj vor rămine 
35 comune și un oraș de su
bordonare raională — Buziaș. 
La raionul Oravița va trece o 
comună de la raionul Gătaia; 
în rest raionul Oravița rămî- 
ne tn forma actuală. La ora
șul Timișoara urmează să 
treacă 5 comune de la raionul 
Timișoara. Orașul Arad va 
primi 3 comune de la raio
nul Arad.

Se propune ca actuala co
mună Oțelul Roșu, centru 
muncitoresc, să fie declarată 
oraș de subordonare raională. 
De asemenea se propune con
topirea comunelor Bocșa Va- 
siovei și Bocșa Romînă într-o 
singură unitate cu denumirea 
Bocșa și transformarea ei în 
oraș de subordonare raiona
lă. In urma acestor modifi
cări, regiunea Timișoara va 
avea 12 raioane, 4 orașe de 
subordonare regională : Timi
șoara, Arad, Reșița și Lugoj.

Așa cum am arătat la în
ceput, tovarăși, ne baza cere
rilor făcute de cetățenii din 
diferite raioane Și comune, se 
propun unele modificări și in 
ce privește trecerea unor ra
ioane de la o regiune la alta. 
Astfel, se propune să treacă 
la Regiunea Autonomă Ma
ghiară raionul Sărmaș, cu 
excepția rilorva comune care 
urmează să rămlnă In regiu
nea Cluj, fi raionul Luduș tn 
întregim*, care sînt in ime
diata aprcp:eze a ceaaulu: Tg- 
Mureț Se sa: prtpune 
ea ramd TTraăvenu ci 
excepția orașului Blaj fi 
a Încă 4 comune. să 
treacă la Regrur.ea Auto
nomă Maghiară Totodată, se 
tace propunerea ca raioanele 
S! Gheorghe fi Tg. Secuiesc, 
care sînt In imediata aprop:e- 
re a Orașului Stalin, să trea
că la reg:unea Stalin.

In urma mod fioărilor pro
puse privmd trecerea unor 
raioane de la o regiune la alta, 
ateste reg-un! vor avea urmă
toarea ergar. za.-e :

tn REGIUNEA CLUJ, se 
mai propune ca in afară 
de trecerea celor două 
ra.oane amintite I* R.A M., 
să se desf-in'eze raioanele 
Cluj. Bec!ean fi Jibou. Comu. 
aele acestor raioane vor fi re
partizate in felul următor: 
raionul Huedin va pruni 11 
comune de la raionul Cluj fi 
3 comune de la raionul Jibou. 
Se propune ca comuna Hue- 
d.n să Ee declarată oraș de 
subordonare raională. în acest 
fel. raicc-Jl Huedin va avea 
42 de comune fi un oraș de 
subordonare raională. Raionul 
Turda va primi o comună din 
raionul Sărmaș și 3 comune de 
la raionul Cluj, urmind, in 
felul acesta să aibă 35 de co
mune. La raionul Gherla vot 
trece o comună de la raionul 
Beclean, 4 de la raionul Săr
maș și 10 de la raionul Cluj ; 
In felul acesta, raionul va avea
34 comune și un oraș de 
subordonare raională. La 
raionul Zalău se propu
ne să treacă 12 comune de 
la raionul Jibou. Astfel raio
nul va avea 29 comune și un 
oraș de subordonare raională. 
Raionul Bistrița va primi 8 
comune de la raionul Beclean 
și 4 de Ia raionul Sărmaș. In 
felul acesta, el va avea 33 co
mune și un oraș de subordo
nare raională — Bistrița. Ra
ionul Dej va primi 8 comune 
de la raionul Beclean și 5 de 
la raionul Jibou Raionul va 
avea 40 de comune și un oraș 
de subordonare raională. Ra
ionul Cîmpeni va primi 3 co
mune de la raionul Lunca 
Vașcăului. Totodată, se propu
ne ca comuna Cîmpeni să fie 
declarată oraș de subordonare 
raională. In felul acesta, raio
nul va avea 20 de comune șl 
2 orașe de subordonare raio
nală — Cîmpeni și Abrud Se 
propune ea raionul Năsăud să 
primească o comună de la ra
ionul Beclean. iar comuna 
Sîngeorz Băi să fie declarată 
oraș de subordonare raiona
lă. în acest fel. raionul va 
avea 23 comune și 2 orașe de 
subordonare raională — Nă
săud și Stngiorz Băi. Raionul 
Aiud va primi o comună 
de la raionul Tirnăveni din 
regiunea Stalin. în acest fel 
raionul Aiud va avea 22 co
mune și 2 orașe de subordo
nare raională — Aiud și Ocna 
Mureș.

Se propune ca orașul eiuj 

să primească 9 comune de la 
raionul Cluj.

La orașul Turda vor trece 
orașul Cîmpia Turzii și 3 co
mune din raionul Turda, tn 
urma acestor modificări, în 
regiunea Cluj vor rămine 9 
raioane Și 2 orașe de subor
donare regională — Cluj și 
Turda.

în REGIUNEA STALIN se 
propune ca, în afară de trece
rea raioanelor Sf. Gheorghe și 
Tg. Secuiesc în cuprinsul a- 
cestei regiuni, să se desfiin
țeze raionul Codlea, iar co
munele raionului să fie re
partizate în felul următor :

La raionul Sf. Gheorghe — 
15 comune. în acest fel, raio
nul va avea 38 de comune și 
un oraș de subordonare ra
ională. La raionul Tg. Se
cuiesc trec 4 comune de la 
raionul Codlea și 6 comune 
de la raionul Sf. Gheorghe. 
In acest fel, raionul Tg. Se
cuiesc va avea 31 comune cu 
2 orașe de subordonare raio
nală — Covasna și Tg. Secu
iesc. La raionul Făgăraș vor 
trece două comune de la ra
ionul Codlea. în acest fel ra
ionul va avea 27 comune și 
2 orașe de subordonare raio
nală - Făgăraș și Victoria. 
La raionul Rupea trec 2 co
mune din raionul Codlea. în 
acest fel raionul Rupea va a- 
vea 23 comune și un oraș 
de subordonare raională. 
La raionul Mediaș trec 4 co
mune și un oraș de subordo
nare raională din raionul 
Tirnăveni. Comuna Copșa 
Mică se propune să devină 
oraș de subordonare raională. 
In felul acesta raionul Me
diaș va avea 33 comune și 2 
orașe de subordonare raiona
lă : Blaj și Copșa Mică. 
De la raionul Sighișoara ur
mează să treacă o comună la 
Regiunea Autonomă Maghia
ră in subordonarea raionului 
Odorhei. în acest fel, raionul 
Sighișoara va rămine cu 22 
comune și două orașe de su
bordonare raională.

Orașul Stalin va primi 11 
comune de la raionul Codlea 
și 5 orașe de subordonare ra
ională : Codlea, Predeal, Riș- 
nov, Săceie. Zămeșt:

în urma modificărilor care 
te prvpoc. raounaa Stalin va 
avea 8 raioane fi 3 orașe de 
r-bordonaze raCRoraU ■ Stalm. 
Sibiu fi Mediaș Va avea o 
populație de 1.029.385 locui
tori, față de 950 034 dt are in 
prezent. Valoarea producției 
globale industriale a regiunii 
va fi 8.473.000.000 lei.

In REGIUNEA AUTONO
MA MAGHIARA, in afară 
de modificările arătate prin 
trecerea in cuprinsul aces
tei regiuni a raioanelor Lu
duș. Sărmaș și Tirnăveni. se 
mai propune unificarea raio
nului Luduș eu raionul 
Sarmaș Intr-un singur ra
ion — Luduș. Se pro
pune, de asemenea, desfiin
țarea raionului Cristurul Se
cuiesc și a raionului Singeor- 
giu de Pădure, comunele a- 
cestor raioane repartizin- 
du-se tn felul următor: la 
raionul Odorhei — 10 comune 
și orașul Cristurul Secuiesc 
de la actualul raion Cristurul 
Secuiesc, 4 comune de la 
raionul Singeorgiu de Pădure 
Si o comună de la raionul 
Sighișoara, regiunea Stalin. In 
acest fel, raionul Odorhei va 
avea 39 comune și 2 orașe de 
subordonare raională — Odor
hei șj Cristurul Secuiesc. La 
raionul Tg. Mureș vor trece 
14 comune și un oraș de sub
ordonare raională — Sovata, 
de la raionul Singeorgiu de 
Pădure, precum și o comună 
de la Cristurul Secuiesc. în 
felul acesta, raionul va avea 
47 de comune și un oraș de 
subordonare raională — So. 
vata. La raionul Reghin ur
mează să treacă o comună 
de la raionul Tg. Mureș și 2 
comune de la actualul raion 
Sărmaș. In acest fel, raionul 
Reghin va avea 37 de comu' 
ne și un oraș de subordonare 
raională — Reghin. Noul ra
ion Luduș va avea 34 de co< 
mune și un oraș raional —• 
Luduș, care actualmente 
este comună și se pro
pune să fie declarat oraș 
de subordonare raională. 
Raionul Tirnăveni va primi o 
comună de la raionul Sin
georgiu de Pădure, o comună 
de la raionul Tg. Mureș și 
două comune de la raionul 
Luduș și va avea astfel 28 
de comune și un oraș de sub
ordonare raională — Tîmă- 
veni. La orașul Tg Mureș ur. 
mează să treacă 3 comune 
de la raionul Tg. Mureș.

După aceste modificări 
trecerea raioanelor Luduș 
și Tirnăveni la Regiunea Au
tonomă Maghiară, această re
giune va avea 8 raioane și un 
oraș de subordonare regiona
lă. Locuitorii regiunii vor fi 
in număr de 802.000 față de 
759.000. Valoarea producției 
industriale globale a regiunii 
va fi de 2.522.693.000 lei, față 
de 2.476.517.000 lei in prezent. 
La aceasta se va mai adăuga 
valoarea producției fabricii de 
zahăr Luduș care încă în anul 
acesta va fi de 150 milioane 
lei. Suprafața agricolă a re
giunii va fi de 760.000 ha (ață 
de 733.000 ha în prezent.

In urma acestor modificări 
prezentate spre aprobare 
Marii Adunări Naționale 

în țara noastră vor fll 
146 raioane sătești, adică cu 
43 raioane mai puțin decît în. 
momentul de față, 8 raioane 
orășenești în Capitală, 39 orașe 
de subordonare regională, in
clusiv cele care au fost pro« 
puse să intre m această cate-: 
gorie, și 139 orașe de subor
donare raională, inclusiv cela 
8 care au fost propuse să de
vină orașe de subordonare ra
ională.

Teritoriul țării va fi împăr
țit în 16 regiuni și orașul 
București, care este oraș repu
blican, propunîndu-se, totoda
tă, ca orașul Constanța să ca
pete aceleași drepturi ca șl 
regiunile.

Așa cum am arătat Ia în
ceputul' raportului, se propun 
o serie de modificări privind 
denumirile unor comune, ra
ioane Și regiuni. Astfel, în ce 
privește regiunile, se propune 
să se revină la o serie de 
denumiri istorice, larg cunos
cute de populație și pentru a 
căror adoptare Comitetul 
Centrai al partidului și guver
nul au primit numeroase ce
reri din partea oamenilor 
muncii. Se propune ca regiu-1 
nea BACAU să păstreze în 
continuare aceeași denumire; 
actuala regiune Baia Mare să 
se numească regiunea MARA
MUREȘ, cu reședința în ora
șul Baia Mare; regiunea 
BUCUREȘTI să rămînă in 
continuare cu aceeași denu
mire ; același lucru pentru re
giunea CLUJ. Actuala regiune 
Constanta se propune să se 
numească regiunea DOBRO- 
GEA, cu reședința în orașul 
Constanța. Actuala regiune 
Craiova se propune sâ se nu
mească OLTENIA, cu reșe
dința în orașul Craiova ; re
giunile GALAȚI, HUNEDOA-i 
RA, IAȘI se propune să păs
treze actuala denumire. Ret 
giunea Oradea se propune să 
se numească regiunea CRIȘA- 
NA, cu reședința în orașul O- 
radea. Actuala regiune Pitești 
se propune să se numească 
regiunea ARGEȘ, cu reședința 
In orașul Pitești. Regiunea 
PLOIEȘTI se propune să-și 
păstreze denumirea. Regiunea 
Stalin se propune să se nu
mească regiunea BRAȘOV, cu 
laedirta fa orașul Brașov Re
giunea Suceava se propune să 
se numească in continuare re
giunea SUCEAVA. Actuala 
regiune Timișoara se propune 
să se numească regiunea BA
NAT, cu reședința în orașul 
Timișoara. De asemenea, sa 
propune ca Regiunea Autono
mă Maghiară să se numească 
regiunea MUREȘ-AUTONO- 
MA MAGHIARA.

în urma acestor îmbunătă
țiri în împărțirea teritorial- 
administrativă a tării, urmea
ză să se aducă totodată uneia 
modificări în organizarea a- 
paratului de partid și de stat 
al raioanelor și orașelor. Toa
te acestea vor aduce o econo
mie de peste 100 milioane lei» 
la cheltuielile administrativ- 
gospodărești, la care se adau
gă economiile de Încă pestd 
100 milioane lei, ce se vos 
obține prin atribuirea actual 
Ielor spații ocupate de dife
rite organe locale pentni 
alte nevoi, îndeosebi invăță- 
mînt, sănătate publică, pre
cum șî alte activități social- 
culturale. De asemenea, se va 
realiza o economie de peste 
200 milioane Iei la construc
țiile prevăzute în planul de 6 
ani șj care nu vor mai trebuf 
făcute. In total se va realizai 
astfel o economie de pest* 
400.000.000 lei.

Tovarăși deputați șl deputat 
te, aprobarea acestor propu
neri va contribui fără îndoia
lă la o și mai mare apropiere 
a aparatului de stat de mas 
sele de oameni ai muncii, la 
creșterea rolului maselor îri 
conducerea treburilor de stai 
și obștești, va contribui la în
tărirea continuă a alianței de 
nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun
citoare, a unității moral-polid 
tice a întregului popor în ju
rul Partidului Muncitorești 
Romîn, conducătorul încercai 
al poporului nostru în lupta 
pentru socialism. (Vii aplau
ze). Aceasta va duce Ia îmbu
nătățirea în continuare a con
ducerii de către organele d0 
partid și de stat a întregii 
activități economice, cultura
le, obștești și de ridicare con
tinuă a bunei stări a oameni
lor muncii.

Sîntein convinși că aplica
rea acestor îmbunătățiri îri 
împărțirea teritorial-adminiss 
trativă va fi primită cu bucu
rie de poporul nostru, cărei 
muncește cu elan și obține 
succese deosebit de importan
te în realizarea mărețului pro
gram de desăvirșire a con
strucției socialismului adoptat 
de Congresul, al III-lea al 
PM.R. (Aplauze puternicei 
îndelung repetate).

roro.cn


Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

în expunerea sa, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a sub
liniat folosul pe care îl va 
aduce în construcția vieții 
noastre noi aplicarea propune
rilor de îmbunătățire a împăr
țirii administrativ-teritoriale a 
țării.

Vorbitorul a arătat că pen
tru înfăptuirea acestei măsuri 
atît de utile și justificate, ce
rute de numeroși oameni ai 
muncii, este necesară modifi
carea unor articole din Consti
tuție. Acesta este motivul 
pentru care se propune modi
ficarea articolelor 18 și 19 din 
Constituția Republicii Popu
lare Romîne. Proiectul de 
lege, asupra căruia deputății 
urmează să chibzuiască și să 
hotărască, prevede ca în arti
colul 18 să fie determinate 
criteriile fundamentale care

Discuții asupra proiectului Bugetului de Stat pe anul 1961
Raportul Comisiei 

economico-financiare prezentat 
de deputatul Constantin Scarlat
Comisia economico-finan- 

ciară a Marii Adunări Națio
nale analizînd proiectul Bu
getului de Stat pe anul 1961 
prezentat de către Consiliul 
de Miniștri, constată că el a- 
sigură mijloacele financiare 
necesare îndeplinirii sarcini, 
lor planului de dezvoltare a 
economiei naționale aprobat 
de plenara C.C. al P M R. 
din 31 octombrie-1 noiem
brie ac.

Referindu-se la îndeplini
rea planului de stat pe anul 
1960 vorbitorul a spus : Din 
angajamentul oamenilor mun
cii de a da peste pre
vederile planului economii 
de 1.600.000.000 lei s-au rea
lizat în primele nouă luni e- 
conomii peste plan în va
loare de 1.200.000.000 lei. 
Aceste realizări sint re
zultatele mijloacelor mate
riale și ale condițiilor mai 
bune asigurate întreprinderi
lor,. cit și ale entuziasmului 
cu care oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au desfășurat în 
cursul anului I960 întrecerea 
socialistă organizată în cin
stea Congresului partidului 
nostru.

Anui 1960 a fost marcat de 
o nouă și importantă ridi
care a nivelului de trai ma
terial și cultural.

Vorbitorul a analizat apoi 
principalele prevederi la ve
nituri și cheltuieli ale buge
tului pe 1961, subliniind că 
ele oglindesc eforturile finan
ciare ale statului pentru con
tinuarea în ritm susținut a 
industrializării socialiste a 
tării și ridicarea nivelului 
tehnic al agriculturii, dezvol
tarea bazei materiale a știin
ței și culturii, extinderea în- 
vățămîntului și rețelei sani
tare, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, precum și alte mă
suri pentru ridicarea continuă 
• bunăstării oamenilor muncii.

Comisia economico-finan- 
ciară analizînd partea de 
cheltuieli a proiectului de 
buget pe anul 1961 consideră 
necesar să se oprească asu
pra cîtorva probleme mai im
portante legate de folosirea 
gospodărească a mijloacelor fi. 
nanciare alocate de la buget.

în anul 1960 lucrările de 
investiții au fost mai bine 
fundamentate din punct de 
vedere economic și s-a scur
tat durata de execuție a con
strucțiilor. ceea ce a asigurat 
o utilizare mai eficientă a 
mijloacelor materiale șj bă
nești destinate investițiilor.

Astfel obiective industriale 
importante ca bateria a doua 
carbo-fluid pentru semi-cocs 
de la Uzinele Victoria-Calan, 
cuptorul nr. 4 de la noua o- 
țelărie a Combinatului side
rurgic Hunedoara, cuptoarele 
adinei nr. 7 și 8 pentru blu- 
mingul de la Hunedoara, fa
bricile de zahăr Luduș și Bu- 
cecea au fost date în pro
ducție înainte de termen.

Se constată că mai sînt ră- 
mîneri în urmă în ceea ce 
privește pregătirea documen
tațiilor tehnice atît pentru 
lucrările în continuare, cît și 
pentru lucrările noi care ur
mează a fi introduse în plan 
în anul 1961 cum sînt: lamino
rul de sîrmă și alimentarea cu 
apă din noua sursă de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
deschiderea minei Dîlja, in
stalația de rafinare a plum
bului de la întreprinderea 
s,l Mai“ Firiza și altele.

De asemenea mai sînt ca
zuri cînd durata de avizare 
depășește timpul necesar 
pentru întocmirea proiectelor.

Ministerele, organele cen
trale șf comitetele executive 
ale sfaturilor populare sînt 
chemate să folosească cu cea 
mai mare eficiență economi
că fiecare leu alocat pentru 
investiții.

în agricultură există încă 
unele lipsuri în folosirea lu
crărilor de hidroameliorații. 
Astfel, Ia G.A.S. Roseți și 
Oltenița, regiunea București, 
G.A.S. Caracal Craiova și Fol- 
tești-Galați nu au fost folosi
te decît jumătate din supra.

Cuvîntul deputatului 
Dumitru Balalia
(regiunea Ploiești)

Deputatul Dumitru Balalia 
a relevat caracterul construc
tiv al politicii statului nost 

trebuie să stea la baza împăr
țirii teritoriului țării noastre. 
Totodată, de aci înainte, îm
bunătățirea împărțirii terito
riului, în cazul cînd nu se re
feră Ia regiuni, se va face prin 
legi ordinare, fără a mai fi 
nevoie de modificarea textului 
constituțional. Astfel, în pro
cesul evoluției țării, care se 
realizează într-un ritm atît de 
impetuos, se va putea potrivi 
organizarea teritoriului cu ce
rințele asigurării celor mai 
bune perspective de dezvol
tare.

în articolul 19 urmează să 
fie cuprinse regiunile țării cu 
noua lor denumire, așa cum 
a fost propusă.

Este necesar să se realizeze 
și o altă îmbunătățire a Con
stituției. în articolul 39 sînt 

fetele amenajate pentru iri
gații.

Este necesar ca Ministerul 
Agriculturii și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
să aplice întocmai indicațiile 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
31 octombrie - 1 noiembrie 
a c. asigurînd punerea in ex
ploatare a tuturor suprafețelor 
amenajate pentru irigații și 
aplicarea unei agrotehnici di
ferențiate corespunzătoare cul
turilor irigate.

O parte din lipsurile ară
tate se datoresc șj Ministeru
lui Finanțelor, Băncii de Stat 
și Băncii de Investiții care nu 
au urmărit prin organele lor 
mai îndeaproape folosirea cît 
mai judicioasă a fondurilor 
destinate investițiilor și nu au 
sesizat la timp ministerele a- 
supra deficientelor constatate 
în vederea înlăturării lor.

Comisia economico financia
ră constată că în urma măsu
rilor luate de partid și gu- 
vern întreprinderile industria
le au folosit în 1960 un vo
lum de fonduri bănești ca 
mijloace circulante relativ 
mai mic comparativ cu creș
terea producției. Prin recalcu
larea normativelor mijloace
lor circulante în industrie și 
valorificarea unor stocuri su- 
pranormative, în cursul anu
lui 1960 s-au readus în circui
tul economic importante va
lori materiale imobilizate. To
tuși mai sînt întreprinderi in
dustriale la care volumul 
stocurilor se menține la un 
nivel ridicat.

Se impune corelarea opera
tivă a aprovizionării cu sar
cinile de producție, fabrica
rea numai de produse care au 
asigurată desfacerea, întărirea 
simțului de răspundere la 
emiterea comenzilor și inten
sificarea controlului asupra 
calității producției.

Comitetul de stat al Plani
ficării, Ministerul Finanțelor, 
Banca de Stat și Banca de In
vestiții au datoria să intensi
fice controlul pentru identi
ficarea stocurilor supranorma. 
tive și să ia măsuri operative 
pentru a preveni formarea de 
noi stocuri.

Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale și proiectul 
bugetului de stat pe anul 1961 
au fost elaborate cu mult mai 
devreme decît în anii trecuți, 
ceea ce arată perfecționarea 
continuă a sistemului socialist 
de planificare și ridicarea ni
velului conducerii economiei 
naționale.

Cunoașterea și dezbaterea 
din vreme a sarcinilor de 
plan pe anul 1961 a dat posi
bilitate colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri să 
identifice Și să facă propuneri 
pentru valorificarea de noi re
surse în vederea creșterii pro
ducției, reducerii prețului de 
cost și sporirii acumulărilor 
bănești asigurînd în acest fel 
condiții pentru o bună activi, 
tate economică, încă din pri
mele zile ale anului 1961.

Comisia economico-finan- 
ciară consideră că este de da
toria fiecărui deputat să se 
preocupe ca în circumscripția 
respectivă, fondurile materia
le și bănești să fie folosite cît 
mai judicios pentru a contri
bui în acest fel la realizarea 
importantelor sarcini trasate 
de partid în domeniul dezvol. 
tării economiei naționale și 
al creșterii nivelului de trai.

Comisia economico-financia- 
ră a Marii Adunări Naționale, 
după examinarea proiectului 
bugetului de stat pe anul 
1961, prezentat de Consiliul de 
Miniștri, îl propune spre a- 
probare Marii Adunări Na
ționale.

De asemenea, examinînd 
cifrele definitive privind exe
cuția bugetului de stat pe 
anul 1959. Comisia economico- 
financiară a Marii Adunări 
Naționale propune să se a- 
probe contul generai de exe
cuție a acestui buget, la ve
nituri în sumă de 51,058 mi
liarde lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 48,260 miliarde lei, 
cu un excendent de 2,798 mi
liarde lei.

tru, oglindită și prin felul în 
care sînt repartizate cheltui®- 
iile bugetare, 

cuprinse dispozițiunile care 
hotărăsc că pentru alegerea 
unei noi Mari Adunări Na
ționale la sfîrșitul legislaturii, 
convocarea corpului electoral 
nu se poate face decît după 
expirarea mandatului Marii 
Adunări Naționale care ur
mează să fie înlocuită prin a- 
legeri. în felul acesta, se 
creează o vacanță, cîte o dată 
prea lungă, între cele două 
legislaturi. S-a socotit necesar, 
indicat de dezvoltarea conti
nuă a democrației noastre so
cialiste, ca în raport cu împre
jurările concrete ale timpului 
cînd urmează să aibă loc ale
gerile, să se scurteze pe cît 
posibil această vacanță, astfel 
ca reprezentanța populară, or
ganul suprem al puterii de stat, 
să fie în ființă cît mai repede.

Este semnificativ în această 
privință, a spus el, faptul că 
ponderea principală a chel
tuielilor bugetare revine dez
voltării economiei naționale 
- (61.5 la sută) - și scopu
rilor social-culturale pentru 
care se alocă 23,5 la sută din 
totalul cheltuielilor.

Tn opoziție cu aceasta, în 
Statele Unite ale Americii, de 
pildă, cheltuielile pentru înar
mare au crescut de la 40 mi
liarde de dolari în 1958. la 
46 miliarde în 1960, ceea ce 
a sporit mult profiturile uria
șe ale monopolurilor, dar a 
agravat considerabil instabi
litatea economiei americane 
și situația oamenilor muncii.

Vorbind apoi despre succe
sele obținute de oamenii 
muncii din regiunea Ploiești, 
deputatul a spus :

Planul anual la producția 
globală industrială pe regiune 
a fost îndeplinit la 21 decem
brie. valorea producției date 
peste plan urmînd să fie, la 
sfîrșitul anului, de circa 210 
milioane lei. Pînă la 1 decem
brie au fost realizate econo
mii peste plan la prețul de 
cost în valoare de 153.600.000 
lei.

Inițiativa creatoare a oame
nilor muncii s a dezvoltat și 
s-a concretizat, printre altele, 
în cele peste 1.900 propuneri 
de inovații și raționalizări a- 
plicate în producție în acest 
an, al căror efect economic, 
după calculele preliminate, 
va fi de peste 32 milioane lei.

în anul 1960 fondurile de 
investiții alocate regiunii noa
stre în valoare de 1.829.330.000 
lei, din care în industria pe
trolului 1.019.000.000 lei, au fost 
folosite mai judicios și mai 
bine fundamentat din punct 
de vedere economic. Au fost 
date în funcțiune noi obiec
tive industriale, cum sînt: 
Instalația de etilmercaptan la 
Rafinăria nr. 7 Brazi. O nouă 
secție la fabrica de geamuri 
Scăeni, s-au mărit capacită
țile de producție la uzina 
chimică „Petru Poni"Valea 
Călugărească, la fabrica de 
mucava Scăeni șl altele.

Ca urmare a investițiilor 
destinate cercetării rezerve
lor de țiței, au fost descope
rite anul acesta noi zăcă
minte.

La extracție, planul pro
ducției globale a fost reali
zat In proporție de 100,7 la 
sută, iar în sectorul prelucră
rii țițeiului, planul a fost de
pășit, valoarea produselor 
date peste plan fiind de a- 
proape 68 milioane lei.

Merită să amintim că dato
rită inițiativei oamenilor mun
cii și unor măsuri tehnico- 
organizatorice s-a îmbunătă
țit coeficientul de recuperare 
și utilizare a gazelor de son
dă și au fost reduse sub nor
ma admisă pierderile de țiței 
și de produse petrolifere în 
rafinării și la transporturi.

Rezultatele din acest an ar 
fi fost cu mult mai bune dacă 
într-o serie de întreprinderi și 
organizații economice s ar fi 
înlăturat la timp unele lip
suri.

în unele schele nu s a a- 
cordat suficientă atenție fora
jului cu turbina, folosirii în 
mod corespunzător a instala
țiilor existente, eliminării tim
pului neproductiv la foraj, 
extracției din sondele vechi.

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Popa

(regiunea lăți)
Proiectul de buget pe anul 

1961 — a spus vorbitorul — 
ilustrează politica justă a 
partidului și guvernului nos
tru. de dezvoltare a econo
miei naționale Și de îmbună
tățire continuă a traiului ce
lor ce muncesc.

Succesele importante obți
nute de oamenii muncii din 
țara noastră în cursul acestui 
an sînt mărturie a elanului cu 
care ei au luptat și luptă 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului.

Infățișînd sucesele colecti
vului de la Depoul C.F.R. 
Iași unde lucrează, tov. Ni- 
colae Popa a arătat că pla
nul anual a fost îndeplinit 
încă de la 20 noiembrie.

Mecanicii și fochiștii Depo
ului au economisit peste 
2.500 tone combustibil con
vențional cu care se pot re
morca 1.000 de trenuri pe dis
tanța Iași—Bîrlad.

După ce a enumerat facto
rii care au determinat înde
plinirea planului cu aproape 
o lună Și jumătate mai devre

Pentru acest motiv se pro
pune modificarea articolului 
39 din Constituție, în sensul 
că convocarea corpului elec
toral pentru alegerea noii 
Mari Adunări Naționale să 
poată fi făcută de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale și 
înainte de expirarea mandatu
lui adunării ce urmează să 
fie înlocuită prin alegeri.

în încheiere, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus că 
aceste potriviri de detaliu, pe 
care le necesită Constituția 
noastră, vor îngădui adoptarea 
măsurilor atît de evident ne
cesare - îmbunătățirea împăr
țirii administrative a terito
riului țării șl efectuarea ale
gerilor pentru noua Mare 
Adunare Națională în timpul 
cel mai potrivit

în unele schele din regiu
nea noastră, extinderea pro
cedeelor înaintate pentru 
menținerea presiunii de zăcă- 
mînt și pentru recuperarea 
secundară, este oarecum în
cetinită, deoarece în actualul 
sistem de finanțare, ea nu 
poate duce la reducerea pre
țului de cost Față de însem
nătatea acestei probleme, pro
pun ca organele în drept să 
studieze o nouă modalitate 
de finanțare a lucrărilor ne
cesare aplicării pe scară lar
gă a procedeelor avansate, 
mai sus amintite.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
31 octombrie - 1 noiembrie a- 
trage atenția asupra necesită
ții de a se asigura o corelare 
cît mai justă între sarcinile 
de plan și indicatorii finan
ciari.

în regiunea Ploiești, în 
anul 1960, au fost cazuri cînd 
la anumite unități unii indi
catori ai planului financiar 
n-au fost în concordanță cu 
planul de producție.

Si pentru 1961, unele mini
stere ca ce! al Industriei Pe
trolului și Chimiei, al Indu
striei Grele și al Industriei 
Bunurilor de Consum, sînt în 
întirziere în ceea ce privește 
coordonarea situației finan
ciare în raport cu sarcinile de 
producție ale unor întreprin
deri, printre care Trustul de 
foraj-extracție Ploiești, Uzina 
„1 Mai". întreprinderea tex
tilă „Ivănuș Constantin".

Vorbitorul a criticat orga
nele bancare specializate pen
tru că exercită controlul asu
pra eficienței economico-fi
nanciare numai de la începu
tul lucrărilor de investiții și 
pînă la darea lor în func
țiune și nu urmăresc în con
tinuare felul cum se realizea
ză darea în exploatare a ca
pacităților de producție, pre
cum și indicatorii tehnico- 
economid prevăzuți în sar
cina de proiectare.

Proiectul bugetului de stat 
pe anul 1961 - a arătat în 
continuare deputatul — pre
vede sporirea însemnată a 
volumului investițiilor și a 
producției industriale și a- 
gricole. Regiunii Ploiești 1 
s au alocat pentru anul 1961 
fonduri de investiții de peste 
un miliard și jumătate lei, 
din care pentru industria pe
troliferă 878 milioane lei.

Pentru anul viitor, în re
giunea Ploiești, planul pro
ducției industriale globale 
prevede o creștere de 16,8 la 
sută față de anul 1960.

Noi ne vom strădui să în
deplinim și să depășim aceste 
sarcini sporite. In afară de 
măsurile de îndrumare și con. 
trol pe care le vor lua or
ganele centrale, un mare rol 
revine activității organelor 
locale de partid și de stat

Măsurile luate de conduce
rea partidului și statului au 
creat condițiile cele mai priel
nice colectivelor întreprinde
rilor pentru a dezbate planul 
de producție și financiar și a 
contribui activ la definitiva
rea lui încă înainte de sfîrși
tul anului.

Aceasta a avut ca rezultat 
identificarea unor noi rezer
ve interne, a prilejuit elabo
rarea unor propuneri și lua
rea de angajamente mobiliza
toare privind creșterea pro
ducției și productivității mun
cii, reducerea prețului de cost 

me, vorbitorul a spus! Oa
menii muncii au învățat să 
pună totdeauna o trăsătură 
de unire între succesele și 
realizările obținute în produc
ție, și măsurile pe care parti
dul și guvernul țării noastre 
le iau an de an pentru îm
bunătățirea traiului celor ce 
muncesc. Ascultînd raportul 
la proiectul de buget m-am 
bucurat că statul nostru poa
te să aloce și de astă dată 
importante sume pentru ac
țiunile social-culturale.

Aceasta, creează condiții — 
printre altele — ca de la an 
la an un număr tot mai mare 
de fii ai muncitorilor și ță
ranilor să urmeze școli de 
toate gradele, ca întregul 
noetru popor să beneficieze 
tot mai mult de cultură. In 
anul școlar curent de pildă— 
a arătat el — 285 muncitori 
din cadrul Direcției regionale 
C.F.R. Iași urmează cursurile 
școlilor medii șl 59 frecven
tează cursurile școlilor supe
rioare tehnice.

Vorbitorul * spus apoi că 

muncitorii, ingineri! șl teh
nicienii Direcției regionale 
C.F.R. Iași au dezbătut cu 
simț de răspundere cifrele de 
plan pe anul 1961, au făcut 
numeroase propuneri pentru 
ridicarea tehnicității, realiza
rea de economii și folosirea 
cît mai rațională a materialu
lui rulant. Aplicarea acestor 
propuneri, îndeplinirea anga
jamentelor luate vor asigura 
în anul 1961 depășirea planu
lui global de producție.

Deputatul s-a ocupat apoi 
de rezervele mari care pot fi 
valorificate în unitățile de 
cale ferată pentru a se ob
ține o și mai mare creștere 
a veniturilor la buget. în u- 
nele locuri — a arătat el — 
staționează încă mult vagoa
nele la încărcare și descăr

Cuvîntul deputatului 
Ștefan Boboș 
(regiunea Bacău)

îmi exprim deplina satis
facție — a spus vorbitorul 
— că bugetul pe anul 1961, con
stituie o nouă confirmare a 
adevărului că finanțele țării 
se bazează pe o economie 
trainică, stabilă, în continuă 
dezvoltare.

Vorbitorul a arătat apoi că 
prin înfăptuirea politicii parti
dului și guvernului regiunea 
Bacău s-a transformat în anii 
regimului nostru de demo
crație populară într-o regiune 
în plină dezvoltare.

Construcția și dezvoltarea 
unor importante unități ale 
industriei chimice ne dau 
posibilitatea să valorificăm la 
un nivel superior marile re
zerve de materii prime exis
tente în regiune.

Anul acesta în regiunea Ba
cău s-au pus în funcțiune 
două instalații de cracare ca
talitică la Onești, cu o capa
citate de 500.000 tone pe an, 
Uzina de produse sodice de la 
Combinatul Chimic Borzești, 
linia de 110 kV Blcaz-Sucea- 
va, iar la Fabrica de postav 
Buhușj a început să dea pro
ducție o nouă secție de fila
tură de lînă pieptănată cu o 
capacitate de 1.200 tone pe an.

Datorită eforturilor munci
torilor și inginerilor de pe 
șantierul Bicaz, au început să 
producă energie electrică pri
mele agregate ale hidrocen
tralei „V. I. Lenin“.

Prin crearea lacului de a- 
cumulare de la Bicaz a apă
rut pe harta țării, atît un 
nou obiectiv economic impor
tant, cît și un nou punct de 
mare atracție turistică. în le
gătură cu aceasta, deputatul 
a propus să se urgenteze a- 
menajarea pe malul noului 
lac a unui centru turistic și 
de odihnă.

Vorbitorul a subliniat în 
continuare necesitatea luării 
unor măsuri urgente în ca
drul regiunii ta vederea valo
rificării stocurilor supranor- 
mative care mai există la 
unele întreprinderi.

Relevînd că darea ta folo
sință a obiectivelor indu
striale la timp este cea mai 
importantă condiție a reali
zării investițiilor, deputatul 
Șt. Boboș a arătat că ta unele 
cazuri în regiune nu s-au 
putut respecta în totul terme
nele de dare ta folosință de
oarece au existat deficiențe 
în privința întocmirii docu
mentației tehnice și livrării 
la timp a unor utilaje.

Ministerul Industriei Bunu
rilor de Consum, de pildă, a 
predat Constructorului pro
iectul filaturii de la Buhuși 
doar cu 9 zile înainte de ter
menul fixat pentru darea în 
folosință. Greutăți au tatim- 
pinat și constructorii hidro
centralelor Roznov I și Roz- 
nov H din cauza întîrzierii 
definitivării proiectelor.

în 1961 - a spus vorbito

Cuvîntul deputatei 
Smaranda Vasile

(regiunea București)
Ascultînd raportul asupra 

bugetului — a spus deputata 
Smaranda Vasile — mi-am 
putut da seama mai bine ce 
s-a înfăptuit în anul acesta 
prin hărnicia oamenilor mun
cii conduși de partid. Vedem 
cu ochii noștri cum țara în
treagă înflorește, simțim zi 
de zi cum viața noastră e tot 
mai bună. Ne bucurăm cînd 
auzim că se construiesc uzine 
și fabrici, centrale electrice. 
Pe ogoare lucrează tractoare 
și alte mașini agricole care 
sînt construite ta uzinele 
noastre. în tot mai multe sate 
pătrunde lumina electrică, a- 
vem cămine culturale, case 
de nașteri, dispensare.

Menționînd că Poiana a fost 
prima comună din regiune cu 
agricultura complet colectivi
zată, vorbitoarea a arătat că 
gospodăria colectivă din Poia
na, care a luat ființă cu nouă 
ani în urmă numără acum 274 
familii cu o suprafață de 1.445 
ha teren arabil.

Deputata a scos în evidență 
că datorită ajutorului primit 
de la stat prin S.M.T., semin
țe selecționate, îndrumare a- 
grotehnlcă, colectiviștii din 
Poiana au obținut în acest an 
o producție medie de 5.500 kg 
porumb știuleți la hectar, 2.400 
kg floarea-soarelui, 35.000 kg 
sfeclă de zahăr și 1.800 kg 
grîu la hectar. Ea a subliniat 
totodată creșterea sectorului 
zootehnic al gospodăriei co
lective care se ridică la 150 
bovine, din care 70 vaci cu 
lapte, 320 porci, 1.200 ovine și 
aproape 3.000 păsări.

Referindu-se la construcțiile 
zootehnice ale gospodăriei, de
putata Smaranda Vasile • 

care, ele nu sînt încărcate 
la întreaga capacitate, mai 
sînt locomotive cu pierderi 
de combustibil, locomotive șl 
vagoane care se defectează pe 
parcurs.

Sîntem hotărîți ca în anul 
1961 să muncim și mai bine, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru a ne îmbu
nătăți continuu munca, pen
tru a ridica la un nivel și 
mai înalt transportul pe ca
lea ferată.

Socotesc — a încheiat el—că 
proiectul de buget prezentat 
spre aprobare corespunde sar
cinilor stabilite de partid și 
guvern și de aceea îl voi vota 
cu toată Încrederea, conștient 
fiind de faptul că și prin 
munca noastră vom contribui 
la realizarea lui.

rul — ne revine ca sarcină 
principală aceea de a lua mă
suri eficiente pentru realiza
rea unor produse de cea mai 
bună calitate la Fabrica de 
țevi din Roman, Fabrica de 
postav Buhuși, Uzina de fire 
sintetice Săvinești și celelalte 
întreprinderi, pentru ca fie
care din ele să se poată mîn- 
dri cu marca fabricii. Utila
jele modeme cu care sînt în
zestrate întreprinderile din 
regiune ne permit să îndepli
nim această sarcină de mare 
însemnătate.

în continuare vorbit->rul a 
arătat că volumul de investi
ții prevăzut pentru regiunea 
Bacău asigură punerea în 
funcție în 1961 a unor noi ca
pacității de producție în 1961, 
prin darea în folosință a 
unor noi agregate, termo
centrala Borzești va ajunge 
la 175 MW putere instalată. 
Vor fi date în folosință sec
țiile de fenol, de acetonă din 
cadrul Combinatului de cau
ciuc sintetic Borzești ; secțiile 
de amoniac, de azotat de a- 
moniu și de uree din cadrul 
Combinatului de îngrășămin
te azotoase Roznov ; uzina de 
fibre sintetice tip rolan de la 
Săvinești și altele.

Producția globală industria
lă a regiunii Bacău va crește 
în anul 1961 cu peste 14 la 
sută față de realizările anu
lui 1960.

Ca urmare a dezvoltării 
economiei locale, bugetul sfa
tului popular regional pe anul 
1961 prevede sume mărite 
pentru asigurarea mijloacelor 
necesare finanțării activității 
economice și social-culturale 
din regiune. Veniturile pro
prii vor fi cu peste 20 la sută 
mai mari decît în anul 1960. 
Pentru a realiza prevederile 
bugetare la venituri este ne
cesar să îmbunătățim necon
tenit activitatea industriei lo
cale îndeosebi ta ce privește 
calitatea produselor și fabri
carea unor sortimente cerute 
de populație.

Prin grija permanentă a 
partidului și guvernului nos
tru condițiile de locuit ale 
oamenilor muncii din regiu
nea noastră vor fi îmbunătă
țite anul viitor prin construi
rea a peste 3.000 de aparta
mente, îndeosebi tn centrele 
muncitorești Onești, Piatra 
Neamț și Bacău.

Creșterea veniturilor va a- 
sigura finanțarea dezvoltării 
rețelei de tavățâmînt cu 49 
unități noi de tavățâmînt pre
școlar și 67 școli de 7 ani, 
construirea a 40 cinemato
grafe sătești, dezvoltarea uni
tăților spitalicești existente și 
înființarea de noi unități.

Oamenii muncii din regiu
nea Bacău sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor 
munci cu elan pentru reali
zarea sarcinilor prevăzute în 
planul și bugetul pe anul 
1961.

spus că prin folosirea cărămi
zilor făcute ta gospodărie, 
stufului, cocenilor și altor ma
teriale locale au fost econo
misiți aproape 100.000 lei.

Vorbitoarea a arătat că gos
podăria agricolă colectivă a 
vîndut ta acest an statului a- 
proape 600 tone produse vege
tale, 75.000 kg produse ani
male și alte însemnate canti
tăți de produse agricole, pen
tru care a primit aproape 2 
milioane lei. Anul acesta, va
loarea zilei-muncă în gospo
dăria colectivă ajunge la 35 
lei. Belșugul intră tot mai 
mult în satele colectiviștilor* 
în acest an peste 100 de fa
milii și-au cumpărat aparate 
de radio, 150 de colectiviști 
și-au cumpărat biciclete, iar 
15 și-au ridicat case noi de 
zid.

85 de fii ai colectiviștilor 
noștri urmează cursurile a 
diferite școli profesionale, de 
cultură generală și învățămînt 
superior.

în prezent comuna Poiana 
este în mare parte electrifi
cată. In anul viitor ne-am 
propus să extindem rețeaua 
electrică șl în celelalte două 
sate ale comunei și să pie- 
truim șoseaua care leagă co
muna de șoseaua națională 
București—Constanța.

Proiectul de buget supus 
astăzi discuției Marii Adunări 
Naționale, a spus în încheiere 
deputata, ne mobilizează și 
mai mult la înfăptuirea poli
ticii partidului și guvernului, 
ne întărește încrederea în vii
torul luminos al patriei noas
tre

Cuvîntul deputatului 
Florian Dânâlache

(orașul București)
Proiectul de buget prezen

tat spre aprobare Marii Adu
nări Naționale este primul 
buget elaborat după Con
gresul al III-lea al P.M.R.

Orientarea alocațiilor buge
tare demonstrează cu toată 
tăria că eforturile poporului 
nostru sînt îndreptate îndeo
sebi spre dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și creșterea 
continuă a bunăstării oameni
lor muncii. în vederea desă- 
vîrșirii construcției socialis
mului în patria noastră. A- 
ceasta reprezintă o importan
tă contribuție la cauza păcii, 
la întărirea întregului lagăr 
al socialismului, care — așa 
cum se subliniază în Decla
rația Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești de 
la Moscova din noiembrie 
1960 — prin succesele sale 
economice exercită o puter
nică influență asupra mase
lor largi din lumea întreagă.

După ce a subliniat execu
ția preliminată excedentară a 
bugetului pe anul 1960, vor
bitorul a relevat succesele 
obținute de oamenii muncii 
din întreprinderi și din cele
lalte unități economice ale 
Capitalei, în realizarea sarci
nilor trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R. Vorbitorul 
a informat Marea Adunare 
Națională că pînă la 1 de
cembrie volumul producției 
industriale globale a fost rea
lizat în întreprinderile din 
Capitală In proporție de 105,2 
la sută, iar sarcinile cu pri
vire la productivitatea mun
cii ta proporție de 101.8 la 
sută față de prevederile pla
nului pe 11 luni. în prezent 
aproape 100 de întreprinderi 
și-au îndeplinit integral sarci
nile de plan pe tot anul.

Volumul producției indu
striale a crescut cu 19,1 la 
sută față de nivelul atins în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

în Capitală au apărut noi 
unități industriale realizate 
după ultimele cerințe ale teh
nicii moderne, iar un număr 
însemnat de fabrici și secții 
au fost modernizate și reuti- 
late. tn acest an, au intrat în 
funcțiune Fabrica de țevi su
date, Fabrica de mobilă Mi
litari. Fabrica de tuburi fluo
rescente, secții noi la U- 
zinele „Tudor Vladimires- 
cu“. Electronica, Bumbă- 
căria Jilava Țesătoria „Tu
dor Vladimirescu" și altele. 
De asemenea, au fost puse în 
fabricație numeroase produ
se noi ca de pildă : autobusul 
TV-2, noi motoare electrice, 
un nou tip de semănătoare 
universală, noi tipuri de pom
pe, de aparate de radio și 
altele.

Angajamentul luat de oa
menii muncii tn cinstea Con
gresului al III-lea al partidu
lui de a se realiza în acest 
an economii peste plan în va
loare de 451 milioane lei, a 
fost depășit. încă în primele 
10 luni ale anului oamenii 
muncii din Capitală au obți
nut 467 milioane lei economii 
peste plan

Aceste succese au fost po
sibile datorită grijii perma
nente a Partidului și Guver
nului nostru pentru înzestra
rea întreprinderilor cu tehni
ca modernă, pentru o mai 
bună organizare a producției 
si ridicării continue a nivelu
lui de cunoștințe tehnico- 
economice ale muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor.

Rezultate pozitive s-au ob
ținut și în ceea ce privește 
executarea bugetului local. 
Veniturile proprii ale buge
tului Sfatului popular al ora
șului București, se prelimină 
a se realiza In proporție de 
101,5 la sută, ceea ce demon
strează creșterea spiritului 
gospodăresc al colectivelor în
treprinderilor aparținînd Sfa
tului popular al Capitalei, 
precum și conducerea mai 
competentă de către organi
zațiile de partid.

Partidul șl guvernul nostru 
acordă o deosebită atenție și 
un sprijin direct înfrumuse
țării Capitalei patriei noastre, 
îmbunătățirii condițiilor de 
locuit, dezvoltării bazei ma
teriale pentru activitatea 
științifică și culturală.

Cuvîntul deputatului 
Iosif Nagy 

(regiunea Timișoara)
Prevederile proiectului de 

buget pe 1961 reflectă întru- 
totul năzuințrie milioanelor 
de oameni ai muncii din pa
tria noastră, a declarat depu
tatul Iosif Nagy.

In Uzinele „Gheorghi Dimi
trov" din Arad, ca de altfel în 
toate întreprinderile Republi- 
cil noastre populare, pe baza 
politicii înțelepte a partidu
lui noastru care s-a reflectat 
și ta bugetele anuale apro
bate de Marea Adunare Na
țională, au fost obținute rea
lizări de mare importanță. 
Producția globală a uzinelor a 
crescut față de anul 1948 de 
peste 7 ori, iar nivelul tehnic 
al vagoanelor 'șj sortimentul 
acestora s a îmbunătățit me
reu.

Anul acesta salariații uzine
lor noastre, urmînd îndemnul 
partidului* au dat peste plan

Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi date în folosință 9.000 de 
apartamente noi. Am fi putut 
da un număr mai mare de 
apartamente dacă Departa
mentul Construcțiilor și ma
terialelor de construcții ar fi 
depus mai multă stăruință 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce-i reveneau. în afa
ră de locuințe, în Capitală au 
fost terminate și date în fo
losință 8 școli noi cu un nu
măr de 154 săli de clasă, 16 
laboratoare, un complex de 
cămine studențești cu 1-000 
de locuri etc. S-au amenajat 
încă 2.600 de locuri ta cămi
ne și cantine studențești.

Deși activitatea Sfatului 
Popular al Capitalei în dome
niul construcțiilor s-a îmbu
nătățit simțitor față de anul 
trecut, menționăm totuși că 
mai sînt încă lipsuri, în spe
cial în ceea ce privește fini
sajul, calitatea și reducerea 
prețului de cost al construc
țiilor.

Creșterea nivelului de trai 
al populației Bucureștiului se 
reflectă și în volumul sporit 
al desfacerii de mărfuri în 
comerțul socialist.

Vorbitorul a arătat că lan
sarea planului pe anul 1961 
cu aproape 3 luni înainte de 
începerea anului a creat con
dițiile pentru participarea 
largă a oamenilor muncii la 
dezbaterea sarcinilor de plan 
și pentru luarea măsurilor 
menite să asigure tacă din 
primele zile ale anului des
fășurarea în ritm susținut a 
procesului de producție.

La îndeplinirea sarcinilor 
sporite pe 1961. un rol hotă- 
ritor îl va avea continua îm
bunătățire a organizării pro
cesului de producție și mă
surile pentru îndeplinirea rit
mică a planurilor economicO- 
financiare.

în această privință mai 
există încă importante rezer
ve. Noi am dat o atenție deor 
sebită reducerii stocurilor 
supranormative, obținînd re
zultate pozitive. Considerăm 
însă că pentru reducerea în 
continuare a stocurilor supra
normative este necesar să pri
mim mai mult sprijin din 
partea Ministerului Finanțe
lor și a celorlalte ministere. 
Este de asemenea necesar ca 
ministerele și în special Mi
nisterul Industriei Grele, să 
ajute și mai mult întreprin
derile a căror producție nu a 
fost încă nominalizată.

Planul pe 1961 a a conti
nuat vorbitorul — prevede 
realizarea în orașul nostru a 
unor importante obiective in
dustriale social-culturale noi. 
Se va începe construirea unei 
fabrici de radiatoare și băi 
care va produce anual 40.000 
tone de radiatoare și 100.000, 
băi, asigurîndu-se astfel dota
rea la timp și ta mai bune 
condițiuni a noilor construcții 
cu instalațiile tehnico-sanitare 
necesare. Se va termina con
strucția Tăbăcăriei minerale 
Jilava, se vor moderniza șl 
dezvolta capacitățile de pro
ducție ale Uzinelor „Vasile 
Roaită", „Clement Gottwald", 
„Filimon Sîrbu", Filatura Ro- 
mînească de bumbac. Pentru 
anul 1961 este prevăzută asi
milarea unor noi mașini și 
utilaje tn industria construc
toare de mașini, electronică și 
automatizare.

Pentru anul 1961 se pre
vede începerea construcției 
noului sediu al Institutului 
Politehnic, pentru 10.000 stu- 
denți, cămine studențești cu 
o capacitate de 2.000 de locuri. 
Se vor construi noi localuri 
de școli, 8 cinematografe, 10 
dispensare șl policlinici, se va 
începe construirea Teatrului 
Național.

Un ritm crescînd va cu
noaște și construcția de lo
cuințe. în 1961 se vor da în 
folosință peste 12.000 aparta
mente noi.

De la această înaltă tri
bună exprim angajamentul 
ferm al tuturor celor ce mun
cesc din București, de a nu 
precupeți nici un efort în 
slujba îndeplinirii sarcinilor 
însuflețitoare stabilite de cri 
de-al III-lea Congres al Parti
dului.

103 vagoane basculante și au 
realizat economii la prețul de 
cost planificat de peste 4 mi
lioane lei.

Numai în primele 10 luni 
ale anului 1960 s-au economi
sit 1.800 tone metal față de 
consumurile realizate ta 1959.

La aceasta contribuie prin
tre ajtele și faptul că munci
torilor Ii s-au creat condiții 
pentru a se pregăti tot mai 
temeinic. Peste 1200 munci
tori din uzina noastră urmea. 
ză în prezent cursurile serale 
și fără frecvență ale învăță- 
mîntului de stat.

Muncitorii văd că pe baza 
succeselor obținute în produc
ție — a spus deputatul Iosif 
Nagy - crește continuu nive
lul lor de trai. In acest an 
peste 600 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni și-au cum

(Continuare tn pag. 4 a)
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părat mobilă, peste 2000 și-au 
cumpărat biciclete și peste 100 
și au cumpărat motociclete.

Noi am învățat de la partid 
— a declarat deputatul — să 
ne mîndrim cu rezultatele bu
ne, dar totodată, să vedem 
ceea ce frînează obținerea de 
rezultate și mai mari în rea
lizarea planurilor noastre, în 
îndeplinirea prevederilor bu
getului de stat.

El a spus că dacă s ar fi 
asigurat în uzină o mai bună 
ritmicitate procesului de Pro
ducție s-ar fi dat o mai mare 
atenție reducerii consumului 
de materii prime, s-ar fi putut 
obține rezultate mai însemna, 
te, aducîndu-se totodată o 
contribuție mai substanțială 
la depășirea veniturilor buge

tului de stat. El a criticat 
Ministerul Industriei Grele 
pentru că nu a sprijinit în 
suficientă măsură nominaliza
rea și contractarea întregii 
producții planificate Si nu a 
controlat îndeajuns felul cum 
se îndeplinește planul de coo
perare cu celelalte întreprin
deri.

In încheiere, vorbitorul a 
scos în relief faptul că pre
vederile bugetului de stat pe 
anul 1961 confirmă în mod 
strălucit politica de construc
ție pașnică a statului nostru 
democrat-popular. Acolo, a 
declarat el. unde se prevăd 
în buget sume importante pen
tru construcția de noi fabrici, 
locuințe, spitale și cămine 
culturale nu poate fi vorba 
decît de o economie înflori 
toare. puternică și îndreptată 
spre scopuri pașnice.

Cuvîntul deputatului 
Demostene Botez 

(orașul București)
Dezbaterea proiectului de 

buget urmează la două zile 
numai' după Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn care a 
aprobat în unanimitate do
cumentele adoptate de Con
sfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești. A- 
ceastă consfătuire a consti
tuit o puternică afirmare a 
forței ideologiei marxist-leni- 
niste, a unității partidelor 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume, a influenței 
crescînde pe care ele o exer
cită asupra maselor populare, 
a superiorității forțelor păcii 
asupra forțelor războiului.

Proiectul de buget, a spus 
printre altele deputatul De
mostene Botez, confirmă cu 
vigoarea cifrelor vijelioasa 
dezvoltare a industriei țării și 
sănătatea robustă a regimului 
de democrație populară, care 
definesc contribuția noastră 
la marea forță a lagărului ță
rilor socialiste.

Ca document financiar, pro
iectul folosește, așa cum se 
cuvine, limbajul concret și 
concis al cifrelor.

Cifrele din proiect au căpă
tat în mintea și judecata mea, 
chip de imagini care au în
ceput să-mi apară din regiuni
le cele mai îndepărtate ale 
țării. Și am văzut aevea : 
conturul masiv și coșul zvelt 
al Termocentralei de la Lu
duș ; vuietul răcoros al Arge
șului plesnind turbina noii 
hidrocentrale, stîlpii de înaltă 
tensiune, purtînd de-a lungul 
cîmpiilor rustice, pe unde au 
luminat doar opaițe, beteala 
rețelelor electrice în care 
pulsează vie lumina de fulger 
domesticită. Am văzut cum 
întinderi de pămînt din preaj
ma Galațiului au și fost ata
cate de proiectanți și de 
primi pionieri ai șantierului 
care vor avea să construiască 
acolo cel mai mare combinat 
siderurgic.

20.000 de tractoare, 6.000 de 
combine, 10.000 de camioane 
și autobuse, 12 impunătoare 
și frumoase locomotive Diesel 
mișcînd singure vor ieși din 
sera atelierului într-un sin
gur an.

Toate acestea și alte multe 
— blocuri de locuințe, cine
matografe și policlinici, toate 
le-am descifrat' în cifrele bu
getului, în care ăm auzit 
vuietul șantierelor, cum auzi 
vuietul mării Imense în cea 
mai mică scoică.

Am ascultat proiectul de 
buget ca pe un fragment al 
minunatei epopei a poporului 
nostru, epopee cu lupte, cu 
eroi, cu victorii.

Am citit în cifrele proiectu
lui de buget pe 1961 un capi
tol din uriașa întrecere paș
nică între sistemul socialist și 
cel capitalist. Si este aici, în 
cifre, ceva din imnul de izbîn- 
dă al acelei subtile și înalte 
lupte a omului eliberat de a 
se întrece pe sine. E o luptă 
activă, entuziastă, care a an
trenat în, țara noastră pe toți 
oamenii muncii și care con
stituie chezășia realizării și 
depășirii sarcinilor pe care ni 
le punem noi înșine.

Atunci cînd proiectul spune 
că din totalul veniturilor bu
getului de lei 65 miliarde 651 
milioane, 94 la. sută provin 
din sectorul socialist al econo
miei vorbește în fond de ze
cile și zecile de mii de oameni 
ai muncii care prin entuzias
mul Și eroismul lor asigură 
realizarea acestor venituri.

Mi-au apărut printre cifre, 
ca printre niște muguri de 
floare, fețele pe cane le-am 
cunoscut la Hunedoara, tova
rășii de la cocserie, furnajiștii, 
oțelarii, magicianul- de -la 
bluming care, jucînd doar cu 
degetele pe niște clape, ca un 
virtuos pianist, făcea să dan
seze după voia lui trunchiul 
gros de oțel înroșit de 5 tone.

Orînduirea noastră socialis
tă a retopit în focul revolu
ției și al construcției socialis
mului noțiunea de erou, atri
buind cinstea acestei mari 
distincții nu ca în capitalism 
acelor cavaleri ai mor- 
ții care exaltă pînă la 
delir poftele de cucerire și jaf 
ale stăpînilor nesățioși, ci ce
lor care sporesc bunurile de 
pe pămînt, pionierilor vieții, 
care cu abnegație și curaj 
luptă pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului mun
citor.

O epopee de eroi, căci lupta 
pe care o ducem e îndrumată 
cu eroism și înțelepciune de 
partidul comuniștilor din țara 
noastră, care va aniversa în 
curind 40 de ani de existență, 
de Partidul Muncitoresc Ro
mîn. sub conducerea Comite
tului său Central. în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. de oameni care au 
înfruntat cu vitejie și sacrifi
cii de sine cele mai cumplite 
încercări, fără a deznădăjdui 
vreodată, și care cu mină si
gură și judecată clară au con
dus poporul la victoriile sale 
de astăzi.

O epopee cu victorii, căci 
realizarea bugetului pe 1960 și 
proiectul de buget pe 1961 
înseamnă noi victorii în con
struirea socialismului.

Etalonul aur al bugetelor și 
planurilor noastre este munca 
si entuziasmul omului nou. 
Chipul acestuia l-am văzut în 
efigie, pe fiecare din banii 
care vor intra în vistieria 
țării.

Ceea ce se realizează în țara 
noastră și se oglindește atît de 
bine în proiectul de buget nu 
se poate înfăptui fără suflul 
socialist, fără conștiința socia
listă a oamenilor noi.

Creșterea necontenită, con
stantă a prevederilor bugeta
re. realizarea veniturilor do
vedește creșterea omului, creș
terea conștiinței sale socialiste.

Vorbind despre Cehov. Ma
xim Gorki a scris în notele 
sale :

..N-am văzut om care să fi 
simțit atit de profund și au: 
de multilateral ca Anton Pa 
vlovici. importanța muncii ca 
o bază a culturii-.

Iar mai departer
„Ii plăcea să construiască, 

să facă grădini, să împo
dobească -pămintul; simțea 
poezia muncii*.

Oamenii care asigură prin 
munca lor realizarea venituri
lor bugetare, fondul necesar 
împlinirii planului pe 1961. 
sînt oamenii care simt poezia 
muncii, care au bucuria de a 
construi, de a împodobi pă- 
mîntul. căci azi. eliberați de 
exploatare, o fac pentru ei.

Ca în fiecare an cînd se 
discută proiectul de buget res
pectiv vorbitorii, oameni ai 
muncii, și-au luat aici, în fața 
întregului popor. în numele 
tovarășilor lor din regiunile 
respective, angajamente însu
flețite pentru viitor.

Am rămas întotdeauna și 
am rămas și acum intr-o mare 
admirație pentru tot avântul, 
tot sufletul, tot entuziasmul 
cu care se iau asemenea an
gajamente de depășiri care... 
și ele sînt depășite.

M-am întrebat în taină, 
unde-i partea noastră, a scri
itorilor. de contribuție la a- 
ceastă operă uriașă în câre 

-s-a angajat cu atîta abnegație 
tot poporul muncitor ? Desi
gur în .rolul social și educator 
cei revine literaturii în for
marea conștiinței socialiste 
despre care am vorbit, în for
marea acelui suflu măreț care 
animă pe fiecare om al mun
cii în munca pe care o face 
azi.

în prezent cînd activitatea 
ideologică, munca de lichida
re a înriuririlor educației bur
gheze din conștiința oameni
lor este tărîmul principal al 
luptei 'de'clasă,-al luptei între 
vechi și nou, literatura noa
stră, scriitorul, oamenii de 
artă, prin operele lor, sînt ac
tiviști permanenți pe acest 
front.

„Guvernul sovietic
va apăra șî de acum înainte 

cu consecvență cauza păcii
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite : Andrei Gro- 

miko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a prezentat la 
23 decembrie la sesiunea Sovietului Suprem aj U.R.S.S. RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
LA POLITICA EXTERNA

SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ ȘI 
A IMVMI SOVIETICE.

Orientarea principală 51 
particularitățile principale ale 
dezvoltării istorice a societății 
umane sini determinate de 
sistemul mondial socialist, de 
forțele care luptă împotriva 
imperialismului, a declarat 
A. A, Gromîko. în cel de al 
șaselea deceniu al secolului 
al XX-lea, deceniu furtunos. 
LUCRURILE NU AU AJUNS 
Pi NA LA UN AL TREILEA 
RĂZBOI MONDLAL PENTRU 
CA UNIUNEA SOVIETICA 
ȘI ÎNTREGUL LAGĂR SO
CIALIST MIȘCAREA DE E- 
LIBERARE NAȚIONALĂ A 
POPOARELOR ȘI FORȚE
LE PACD. CHIAR DIN ȚĂ
RILE IMPERIALISTE. ZĂ
DĂRNICESC UNELTIRILE 
DUȘMANILOR PACO. Pu
terea economică și mii: tară 
crescindâ a lagărului socia
list s a ridicat la momentul 
oportun in calea agresorilor.

Iată ce înseamnă superiori
tatea forțelor păcii asupra 
forțeior războiului in practica 

a

După ce a scos în evidență 
caracterul 
cesului de năruire a sistemu
lui robiei -< 
capitalismul 
de-a rindul. 
subliniat că 
au devenit

ireversibil al pro-
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relațiilor internaționale, 
subliniat A. A. Gromîko.

El a relevat că orientarea 
reprezentată de statele impe
rialiste in politica internațio
nală slăbește an de an. pier
de tot mai mult teren. 
Blocurile militare din Oc
cident — N.A.T.O-, SX.A.T O. 
și C.E.N.T O. — slăbesc, se șu
brezesc, iar politica organiza
torilor lor suferă eșec după 
eșec.

Cu cit fac mai multă zana 
politicienii din Occident in 
jurul politicii „de pe poziții 
de forță**, cu atît mai lamen
tabile și mai absurde apar a- 
menințările lor. A venit tim
pul cînd pot fi curmate în
cercările agresorilor de a dez- 
lănțui un nou război mondial, 
și. mai mult decît atît, se 
creează condiții in care răz
boiul poate fi eliminat pentru 
totdeauna din viața societății 
omenești Tocmai acestea sin* 
țelurile urmărite de politica 
de pace a Uniunii Sovietice, 
a poporului sovieuc.

A. A. Gromîko a apreciat 
cuvântarea rostită de N. S. 
Hrușciov la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
OJi.U. drept un exemplu re
marcabil de apărare a păcii 
cu o excepțională putere de 
convingere și de inriurire a 
popoarelor, un exemplu de a- 
plicare la umpuriie noasire 
a stilului leninist in dipkxr.a- 
ție. Toate cuvintările rostite 
de la tribuna O3i-U. de șeful 
guvernului sovietic au conți
nut propuneri care emoțio
nează profund popoarele din 
toate țările.

Ministrul AfacerJor Exter
ne al UJLS^. a califica: se
siunea Adunării Generate 

n un duel intre ceie două 
re, intre cele două lumi, 
upta pentru apărarea po- 
kr* lor politice și morale, 
nul dmtre aceste lagăre a 

ceru: ca pe steagui O.N.U. să 
fie inscrăe cuvmtele : «PACK 
ȘI DEZARMAREA TOTALĂ 
A TUTUROR STATELOR, 1N 
LOCUL LANȚURILOR CO
LONIALE - LIBERTATE IN 
LOCUL BOMBELOR ATO
MICE SI CU HIDROGEN - 
ȘCOLI ȘI SPITALE .

Celălal: 'agăr a încerca: de 
fapt să înl-oe^ască dezarma- 
rea cu controtul arupra taar- 
măriior. ceea ce înseamnă in 
realitato intensificarea între
cerii dintre state iu domeaiul 
producției de arme de cete 
mai teribile tipuri, de bombe 
nucleare și raebete.

Referindu-se la Insebarea 
care se pune uneor. in Oeo 
den: in legătură cu secretul 
popularități: propunerJcr gu
vernului sovieuc și cu forța 
de atracție a cuvizLâruor iu: 
N. S. Hrușciov. A. A. Grocii- 
ko a spus : Răspunsul Ia >- 
ceasta întrebare esto stmplu. 
SECRETUL CONSTĂ ÎN A- 
DEVARUL, ÎN IDEILE 
ÎNĂLȚĂTOARE ȘI NOBILE 
CARE STAU LA BAZA PO
LITICII NOASTRE SECRE
TUL CONSTA ÎN FAPTUL 
CA ȚARA NOASTRĂ NU SE 
JOACA DE A DEZARMAREA 
ȘI DE A PACEA. CI PRO
MOVEAZĂ O POLITICA 
CINSTITĂ. LUCRU GREU 
DE ASCUNS POPOARELOR.

coloniale, pe care 
. l-a făurit secole 
, A. A. Grcmîko a 
i in ultima vreme 

deosebit de eloc
vente succesele mișcării de 
eliberare națională a popoa
relor Africii. Credincios poli
ticii leniniste de respectare a 
drepturilor naționale ale tu
turor popoarelor, guvernul 
sovietic a recunoscut necon
diționat suveranitatea noilor 
state de sine stătătoare și s-a 
declara; dispus să dezvolte cu 
ele relații pe baza deplinei 
eșalitâți in dreptur:

Uniunea Sovietică si cele
lalte state socialiste pot acor 
da astăzi popc3rcîrr care nă
zuiesc la o viață independen
tă nu numai un sprijin moral 
și politie, ci și un important 
ajutor tehnico-material Acest 
ajutor este atribuit in cadrul 
unor acorduri prietenești ba
zate pe egalitate in drepturi, 
fără condiții politice, militare 
sau de altă natură, incompa-

tea dintre U.R.S.S. și statele 
neutre in problemele dezar
mării. S a creat un front co
mun, frontul partizanilor de
zarmării, a spus el. 
vindu-se completării 
tului de dezarmare 
state neutre, puterile 
tale arată că se tem 
te state vor vedea cu proprii 
lor ochi, se vor convinge din 
propria lor experiență cine 
pune bețe în roate discutării 
problemelor dezarmării.

Vorbitorul a subliniat că 
guvernul sovietic a fost și 
este de părere că ar fi utilă 
pen'ru examinarea problemei 
dezarmării ORGANIZAREA 
UNEI SESIUNI EXTRAOR
DINARE A ADUNĂRII GE
NERALE A O N.U. CU PAR
TICIPAREA ȘEFILOR DE 
STATE SAU DE GUVERNE.

Puterile N.A.T.O., a spus 
A. A. Gromîko în continuare, 
opun eforturilor Uniunii So
vietice de a găsi o cale spre 
dezarmarea generală și totală 
linia spre intensificarea con
tinuă a cursei înarmărilor. In 
această ordine de idei, el s-a 
referit, printre altele, la re
centa sesiune de la Paris a 
Consiliului N.A.T.O.

Vorbind 
.-Norstad** 
subliniat 
N AT.O. intr-o

PENTRU 
BERLI- 

ÎN-

Ad.

.aga:

Impotri- 
Comite- 
cu cinci 
occiden- 
că aces-

despre ..planul 
A. A. Gromîko a 

că transformarea 
.putere nu-

Raportul cu privire la situația
internațională și la politica externă
a U.R.S.S. prezentat de A. Gromîko
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Oamenii muncii din Republica Populară Romînă sînt 
profund indignați de arestarea samavolnică a primului ministru 
Patrice Lumumba, conducătorul ales al Republicii Congo, care 
reprezintă autoritatea legală și voința poporului congolez

Sindicatele din Republica Populară Romînă condamnă cu 
toată tăria tratamentul inuman aplicat primului ministru Lu
mumba și celorlalți patrioțî de către clica colonelului Mobutu, 
agent al colonialiștilor și monopolurilor străine.

Consiliul Centrai al Sindicatelor, în numele celor pesto 
2.800.000 de oameni ai muncii organizați în sindicatele din Re
publica Populară Romînă, cere Consiliului de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite, să ia măsuri pentru eliberarea ime
diată a lui Patrice Lumumba și a tuturor patrioților congolezi* 
asîgurind desfășurarea norma’ă a activității guvernului șî 
Parlamentului, alese de poporul congolez ; pentru aceasta este 
necesar să fie dezarmate bandele lui Mobutu de către forțele 
O.N.U., iar colonialiștii belgieni să părăsească neîntîrziat teri- 
toriuT Republicii Congo.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMÎNĂ

Nota guvernului sovietic 
cu privire la situația din Laos

tibile cu respectarea princi
piului suveranității statelor.

In zilele noastre, una din 
manifestările cele mai ruși
noase ale politicii colonialis
mului este războiul pe care 
il duce Franța, cu sprijinul 
aliaților săi din N A T O., îm
potriva poporului algerian. 
Dată fiind prezența in Alge
ria a unei armate franceze cu 
un efectiv de 8000?) ce ea
rner.. orice referendum care 
ar fi înfăptuit de francez: in 
aceaLstă țară n-ar putea fi 
decît o înscenare, o batjocură.

Nu există forță care să 
poată sili poporul algerian să 
renunțe la lupta pentru liber
tate și independența sa națio
nală. A. A. Gromîko a califi
ca: recen:a rezoluție a Adu
nări: Generale in proo.ema 
algeriană drept o nouă măr
turie a faptuhi! că majorita
tea covârși icare a țârilor din 
lume sprijină cauza dreaptă a 
.Algeriei. Expunind poziția 
Uniunii So-.ic: ce față de pro
blema algeriană. A. A. Gro- 
miko a subliniat că poporul 
algerian trebuie să aibă pos - 
bî!i:a:ea de a-și botări singur

^s:ența

CU

El a ctat Cuba drept exem
plu al feiuhii in care, in zilele 
noastre, chiar șî o țara nucă 
are posibilitatea de a opune 

imperialiștilor și
de a-ș; anirs independența.

Cauza Cabei. a subliniat el, 
a devenit astăzi stindardul 
tortelor patriotice din toate 
țările Aaerieii Latine, al for
țelor care jură să nu îngăduie 
distrugerea acestei țări care 
pășește in avangarda luptei 
de eliberare națională a po
poarelor din America Latină.

Djpă ce a subliniat că De
clarația
darea Xjdepencez*,ei țărilor și 
popoarelor color. .a_e. adoptată 
de Adurarea Generală este 
un document de jr-asâ insem- 
năate pol-tâcă. A. A. Gromi- 
ko. a declarat că acuxn este 
NECESAR CA. PRIN EFOR
TURILE COMUNE AI.E TU
TUROR ȚARILOR ȘI PO
POARELOR. SA SE OBȚINĂ 
ÎNDEPLINIREA CtT MAI 
GRABNICA A ACESTEI HO- 
TĂRÎRI A O N.U.

Amintind cuvintele lui N. S. 
Hrușciov că Uniunea Sovieti
că este gata să accepte orice 
control, dacă puteriie occiden
tale vor accepta propunerea 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. A. A. Grnmi- 
ko a relevat că puterile occi
dentale sini cele care se pro 
nunță și împotriva unui con
trol eficient.

Ministrul Afacerilor Exter
ne a scos in evidență unita-

încheierea lucrărilor 
celei de-a 6-a sesiuni a Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 23 de
cembrie cea de-a șasea sesiu
ne a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a luat sfirșit. Ședin
țele sesiunii s-au desfășurat 
la Kremlin timp de patru, zile.

Sesiunea a adoptat legile 
cu privire la planul de stat 
de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. și la buge
tul de stat al U.R.S.S. pe a- 
nul 1961.

Pe marginea raportului lui

Andrei Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
Sovietul Suprem al U.R.SS. a 
adoptat o hotărire specială în 
care este aprobată politica 
externă a guvernului sovietic.

Sesiunea a aprobat rapor
tul cu privire la executarea 
bugetului de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1959, precum și de
cretele emise de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în perioada dintre sesiunea a 
5-a și a 6-a.

clcară" ar însemna în practi
că transformarea Germaniei 
occidentale intr-o „putere nu-* 
deară**. Spaak, Norstad și 
alții vor de fapt să pună ar
mele atomice in miinile lui 
Speîdei și Heusinger, repre 
xentanții celor mai înrăite 
ccrvuri militariste și revanșar
de din Germania occidentală 
in organele militare ale 
N\A.T.a

Uniunea Sovietică va trage 
concluziile ce se impun din 
faptul că N.A.T O. continuă 
să promoveze o linie agresi
vă, plănuind extinderea pre
gătirilor de război. Să nu 
existe nici o îndoiala că apă
rarea țării noastre va cores
punde intrctotul cerințelor 
actualei situații internaționa
le. Iar de va fi nevoie. întrea
ga putere a statului sovietic 
va fi folosită pentru apărarea 
patriei noastre, a prietenilor 
și aliaților noștri.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare, că guvernul sovietic 
dâ dovadă de multă răbdare 
in problema încheierii tratatu
lui de pace cu Germania. Din
tre problemele europene
ceasta este principala pro
blemă care r.e desparte de 
puterile occidentale.

SEMNAREA TRATATULUI 
DE PACE AR DESCHIDE UN 
NOV CAPITOL ÎN RELAȚII
LE SOVIETO-VEST-GERMA- 
NE. GUVERNUL SOVIETIC 
SE PRONUNȚA PENTRU O 
C1T MAI GRABNICA ÎNCHE
IERE A TRATATULUI DE 
PACE CU CELE DOUA STA-

a-

TE GERMANE ȘI 
TRANSFORMAREA 
NULUI OCCIDENTAL 
TR UN ORAȘ LIBER. Rezol
varea acestor probleme ar ne
tezi calea spre relații cu ade
vărat bune și reciproc avanta
joase între U.R.S.S. și R.F.G. 
Dar, partea vest-germană se 
situează ccntinuu în afara u- 
nei poziții rezonabile.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a subliniat că 
în anul 1960 relațiile frățești 
strînse ale U.R.S.S. cu celelal
te țări socialiste s-au lărgit și 
s-au întărit. ȚĂRILE SOCIA
LISTE CA PRIETENE ȘI SU
RORI. ACȚIONEAZĂ ÎN
TR-UN FRONT UNIC ÎN 
PROBLEMELE INTERNAȚIO
NALE DE CEA MAI MARE 
IMPORTANȚA ȘI ÎN PRI
MUL RÎND ÎN PROBLEMA 
CEA MAI ARZĂTOARE A 
ZILELOR NOASTRE - PRO
BLEMA RĂZBOIULUI ȘI 
PĂCII.

Uniunea Sovietică, R. 
Chineză și celelalte state 
cialiste care fac parte din 
gărul socialismului pășesc
același rind alcătuind comuni
tatea socială, economică și po
litică a unor popoare libere, 
unite prin legături strînse de 
solidaritate socialistă interna
țională, prin unitatea interese
lor și țelurilor comune ale 
construirii socialismului și co
munismului, se subliniază in 
raport. ACEST LUCRU A 
FOST DEMONSTRAT CU PU
TERE ȘI CLARITATE ÎN DE
CLARAȚIA CONSFĂTUIRII 
REPREZENTANȚILOR PAR
TIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI. CARE CU- 
PRINDE O PROFUNDA A- 
PRECIERE MARXIST-LENI- 
NISTA A ACTUALEI SITUA
ȚII DIN LUME, PRECUM ȘI 
A PERSPECTIVELOR DEZ
VOLTĂRII SISTEMULUI 
MONDIAL AL SOCIALISMU
LUI, MIȘCĂRII MUNCITO
REȘTI INTERNAȚIONALE 
ȘI LUPTEI POPOARELOR 
PENTRU PACE.

Guvernul sovietic regretă că 
în ultimul timp relațiile din
tre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. au fost încordate și s-au 
înrăutățit vizibil. Răspunderea 
acestui insucces revine in în
tregime guvernului Eisenho- 
wer-Nixon, a subliniat A. A. 
Gromîko. Guvernul sovietic 
dorește ca o dată cu venirea 
la putere a lui Kennedy, re
lațiile sovietc-americane să re
vină pe făgașul pe care se 
aflau in timpul lui Franklin 
Roosevelt.

GUVERNUL SOVIETIC 
ESTE ÎNTRUTOTUL GATA 
SA CONTRIBUIE LA ÎMBU
NĂTĂȚIREA RELAȚIILOR 
SOVIETO-AMERICANE.

Poziția internațională și 
prestigiul internațional al U- 
niunii Sovietice sînt mai soli
de ca oricind. Acesta este un 
rezultat direct al succeselor 
fără precedent realizate de 
poporul sovietic literalmente 
în toate domeniile vieții țării.

Guvernul sovietic, a spus în 
încheiere ministrul Afacerilor 
Externe, va apăra și de acum 
înainte, fără a-și precupeți e- 
forturile și cu tot atîta con
secvență, cauza păcii, atît de 
dragă poporului țării noastre 
care este angajat in construc
ția edificiului luminos al so
cietății comuniste.
(Sublinierile aparțin redacției)

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Vasili Kuzne- 
țov, locțiitor al ministrului Afa. 
cerilor Externe al U.R.S.S., a 
remis ambasadorului Angliei la 
Moscova, F. Roberts, nota gu
vernului sovietic în problema 
Laosului.

Guvernul sovietic — se arată 
în notă — consideră necesar 
să se convoace o conferință a 
țărilor participante la Conferin’ 
ța de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina, in vederea 
examinării situației din Laos și 
a reluării activității Comisiei 
internaționale de supraveghere 
și control în Laos,

Guvernul sovietic consideră 
necesar ca cei doi președinți 
(U.R.S.S. și Marea Britanie) să 
ceară tuturor țărilor participante 
la Conferința de la Geneva 
să condamne amestecul străin in 
treburile interne ale Laosului și 
să depună toate eforturile pen
tru a contribui la restabilirea în 
Laos <a unor condiții normale în 
vederea activității guvernului le
gal al prințului Suvanna Fumma.

Guvernul U.R.S.S., se spune 
în nota sovietică, consideră de 
asemenea că cei doi președinți 
trebuie să trimită guvernului 
S.U.A. un mesaj cerîndu-i să 
participe la eforturile celor doi

președinți pentru normalizarea 
situației din Laos și în acest scop 
să contribuie la încetarea ajuto. 
rului străin acordat rebelilor ge
neralului Fumi Nosavan.

In nota guvernului sovietic se 
menționează de asemenea că 
situația creata in Laos se dato- 
rește amestecului grosolan al 
S.U.A. și al unor alți participanți 
la blocul militar S.E.A.T.O. în 
treburile interne ale Laosului.

Guvernul sovietic împărtășeș
te pe 
nului 
tuația 
creat 
care amenință serios pacea în A- 

sia de sud.est. (Guvernul sovie
tic a primit de la primul minis
tru al Indiei o scrisoare în car® 
acesta atrage atenția asupra re
centelor evenimente din Laos).

Menționând că suspendarea ac. 
tivității Cbmisiei internaționale 
pentru Laos a fost necesară a- 
nuniitor cercuri ale S.U.A., gu
vernul sovietic consideră că cei 
doi președinți ai Conferinței de 
la Geneva ar trebui să recoman
de Comisiei ca aceasta să intre 
în contact cu guvernul prințului 
Suvanna Fumma pentru a pune 
de acord împreună cu el măsu
rile practice privind reluarea 
activității acesteia.

deplin îngrijorarea guver- 
Indiei în legătură cu si- 

primejdioasă care s-a 
în regiunea Laosului și

Situația din Laos
HANOI 23 (Agerpres). — A- 

geriția Vietnameză de Infor
mații transmite că „guvernul" 
marionetă laoțian, sprijinit de 
Statele Unite a declarat des
chis că în caz de „necesitate" 
se va alătura, în pofida acor
durilor de la Geneva, blocului 
militar S-E.A.T.O.

Această declarație a făcut-o 
„ministrul Justiției și Infor
mațiilor" al guvernului ma
rionetă — Buban Norasingh.

Blocul agresiv S.E.A.T.O.* 
subliniază agenția, a avut din 
nou la 19 decembrie o consfă
tuire la Bangkok în scopul de- 
săvîrșirii pregătirilor în ve
derea intervenției armate în 
Laos. în aceeași zif la > între
barea — intenționează oare 
S.E.A.T.O. Să trimită trupe în 
Laos ? — secretarul general al 
acestui bloc militar, Sar asin, 
a declarat: „S.E.A.T.O. se
află în permanentă stare de 
luptă“.

Poporul congolez este de partea 
guvernului legal, 

Patrice Lumumba
PRAGA 23 (Agerpres).— 

Orice referendum sau orice a- 
legeri vor demonstra din nou, 
fără îndoială, că poporul con- 
golez este de partea guvernu
lui legal Patrice Lumumba —• 
a declarat guvernatorul pro
vinciei de est, Bernard Salu- 
mu, într-un interviu acordat 
corespondentului din Cairo al 
ziarului „Rude Pravo“.

Guvernul legal al lui Pa-

Semnarea unui aranjament
economic între R.P. Romînă și India

NEW DELHI 23 (Agerpres). - 
La invitația guvernului indian 
o de legata guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de mi
nistrul Comerțului, Gogu Rodu- 
lescu, a dus tratative la New 
Delhi, in vede-ea dezvoltării re- 
lați ik>r economice între R. P. 
Rominâ și India.

Tratativele, oare s-au desfă
șurat intr-o atmosferă priete
nească și de înțelegere reci
procă, s-ou încheiat la 22 de
cembrie prin semnarea unui 
cranjoment intre guvernul romin 
și guvernul indian, in cadrul 
ocordului comercial și de plăți 
existent intre R. P. Rominâ și 
lnd»a. Aranjamentul prevede ca 
India să furnizeze R. P. Remine 
minereu de fier in cantități 
crescînde pină in anul 1955, in 
schimbul cărora R P. Romînă va 
livra Indiei echipoment petro
lier, fobrio. echipomente indu- 
striale, produse petroliere și al
tele.

Aronjomentul a fost semnat 
din partea guvernului romin de 
ministrul Comerțului, Gogu Ră
dulescu, iar din partea guver
nului indian de ministrul Co
merțului și Industriei, Lol Ba
hadur Shastri.

■ La solemnitatea semnării cu 
participat Mcnubbai Shah, mi
nistrul Industriei, N. Kcnugo, 
ministrul Comerțului, Sotish 
Chandra, ministru adjunct al 
Comerțului și Industriei și Joshi, 
secretar general în Ministerul 
Comerțului, membrii delegației 
guvernamentale a R. P. Romine, 
precum și alte persoane oficiale.

A fost de fața 
ambasacbrul R. P.
India.

Luind cuvîntul cu acest prilej, 
Lal Bahadur Shastri, ministrul 
Comerțului și Industriei al Indiei 
a exprimat in numele guvernu
lui indian satisfacția pentru în
cheierea cu succes a tratative
lor, subliniind că aceasta a 
contribuit la dezvoltarea reia
telor comerciale intre cele două 
țări și |a întărirea prieteniei din
tre popoarele indian și ro-min.

Răspunzind. Gogu Rădulescu, 
ministrul. Comerțului al R. Pi 
Romîne, a

N. Cioroiui 
Rocnîne in

exprimat în numele

guvernului rom în satisfacția pen
tru rezultatele ' tratativelor și* 
perspectivele c’ezvorîârii schim
burilor comerciale dintre R. P. 
Rominâ și India.

★

23 (Agerpres). — In 
hotelului Asheka

DELHI 
saloanele 
din Delhi, ambasadorul R. P. 
Romîne in India, N. Cioroiu, 
a oferit o recepție în cinstea 
delegației guvernamentale ro
mîne conduse de ministrul Co
merțului, Gogu Radulescu.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

PE SCURT
23 (Agerpres).DJIBUTI

După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse 
din Djibuti. potrivit știrilor 
din Addis-Abeba. în noaptea 
de 21 spre 22 decembrie o 
mare unitate rebelă ascunsă 
în munții din nordul capita
lei Etiopiei a întreprins un 
contraatac și s-a apropiat de 
intrarea palatului imperial, 
încercarea rebelilor a fost li
chidată.

HAGA. — Guvernul Olandei 
a. demisionat din cauza diver
gențelor profunde existente în 
parlament și în guvern în le
gătură cu construcția de lo
cuințe.

WASHINGTON. La 23 de
cembrie Ministerul Muncii al 
S.U.A. a anunțat că în luna 
noiembrie indicele prețurilor 
de consum în S.U.A. a cres
cut cu 1,4 la sută față 
aceeași perioadă 
cut, atingînd un 
cord. In cursul 
care au trecut, . __  ___ (
tului vieții a crescut de nouă -j 
ori. S-au scumpit în special 
articolele alimentare.

ACCRA. La 23 decembrie 
Kwame Nkrumah, președinte
le Ghanei, a plecat pe calea 
aerului la Conakry unde va 
ivea întrevederi cu Seku 
Ture, președintele Guineei și 
Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali.

de 
a anului tre- 
nou nivel re- 
celor 11 luni 
indicele cos-

i
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trice Lumumba, a subliniat 
B. Saluipu, este sprijinit de 
guvernele tuturor provinciilor, 
cu excepția provinciei Katan
ga, unde Chombe se menține 
la putere numai datorită ar
mamentului și ofițerilor bel
gieni.

Scopul călătoriei delegației 
guvernului legal al Republicii 
Congo prin capitalele republi
cilor africane independente, 
a declarat B. Salumu, constă 
în a explica situația din Con
go și a cere ajutor în lupta 
pentru restabilirea indepen
denței și integrității teritoria
le a Republicii Congo. Pentru 
a lupta împotriva rebelilor a- 
vem nevoie de ajutorul moral 
și material al prietenilor noș
tri, a adăugat el.

Rezultatele tratativelor în 
legătură cu aceste probleme, 
a declarat Salumu, sînt ex
trem de încurajatoare.

în Franța

ALGER 23 (Agerpres). — 
După cum transmite agenț-ia 
France Presse, purtătorul de 
cuvînt oficial al delegatului 
general al guvernului francez 
în Algeria a comunicat la 22 
decembrie în cadrul unei con
ferințe de presă că Partidul 
Comunist Francez nu va avea 
posibilitatea să participe în 
Algeria la campania de pre
gătire în vederea referendu
mului de la 8 ianuarie. El a 
declarat că toate partidele po
litice cărora li s-a permis ofi
cial să participe la . campania 
electorală în metropolă vor fi 
idmise. cu. excepția Partidu
lui Comunist Francez, și în 
campania din Algeria.

Discriminarea autorităților 
franceze față de Partidul Co
munist Francez, cel mai mare 
partid politic din țară, stîr- 
nește indignarea și protestul 
democraților.

>


