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Proletari din toate ț&rile, unlțl-văl

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
J

Sîmbătă dimineața au con
tinuat lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mine.

în loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod 
năraș, Petre Borilă. Nicolae 
Ceaușeacu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș. 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec. Mihai 
Dai ea.

în loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Mihail Ra- 
lea, Anton Moisescu, Gheorghe 
Stoica și ceilalți membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

în tribune erau prezenți șe
fii unor misiuni diplomatice' 
acreditați la București, pre
cum și numeroși alți invitați.

în continuarea dezbaterilor

la proiectul de lege pentru 
îmbunătățirea împărțirii ad
ministrative a teritoriului 
R. P. Romine, au luat cuvin- 
tul deputății Victor Bolojan, 
circumscripția electorală Der- 
na, regiunea Crișana, Iuliana 
Simon, circumscripția electo
rală Ozun, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, Gheor
ghe Strejan, circumscripția e- 
lectorală Drăgănești-Vlașca, 
regiunea București, Iuliu Ken- 
gyel, circumscripția electorală 
Tășnad. regiunea Maramureș, 
Gheorghe Petrescu, circum
scripția electorală Drăgănești- 
Olt, regiunea Argeș.

Deputatul Traian Ionașcu, 
raportor al Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale, a 
prezentat Expunerea de moti
ve cu privire la modificarea 
articolelor 18, 19 și 39 din 
Constituția R. P- Romine și a 
dat citire proiectului de lege.

Marea Adunare Națională a

adoptat prin vot secret Legea 
pentru modificarea articolelor 
18. 19 și 39 din Constituția 
R. P. Romine.

După citirea pe articole, de
putății au adoptat, prin vot 
secret, Legea pentru îmbună
tățirea împărțirii administra
tive a teritoriului R. P. Ro
mine.

La ultimul punct al ordine: 
de zi, deputatul Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a 
prezentat proiectul pentru ra
tificarea decretelor Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine emise în perioa
da de la 26 decembrie 1959 
pînă la 22 decembrie I960.

Pus la vot, proiectul de lege 
a fost aprobat de Marea Adu
nare Națională.

Lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale au luat sfir- 
șit.

(Agerpres).
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări

Delegația 
guvernamentală 
a R. P. Romîne 

s-a întors în țară

Constituirea Consiliului Central
al Frontului Democrației Populare

Brigada do filatoare de le

întreprinderea Textilă Galați

condusă de Cordoavâ Jenl-

oa își depășește producția

lunară cu 15—20 la sută. In

fotografie tînăra brigadieră

discută împreună cu membre

Duminică 25 decembrie I960
le brigăzii despre calitatea

produselor brigăzii.

Sîmbătă la amiază, la Pa
latul R P, Romîne, a avut 
loc adunarea de constituire a 
Consiliului Central al Frontu
lui Democrației Populare, în 
vederea viitoarelor alegeri 
pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare.

La adunare au participat 
reprezentanții P.M.R. în Con
siliul Central al F.D.P., re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, desemnați de condu
cerile acestora, ai vieții cul- 
tural-științifice a țării și alte 
personalități.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu Dej a făcut o expunere 
asupra sarcinilor Frontului 
Democrației Populare 
toarele alegeri, în 
spus :

La 3 februarie 1931 
mandatul actualei Mari Adu
nări Naționale. Alegerile pen
tru Marea Adunare Națională 
și pentru sfaturile populare, 
ce vor avea loc în aurind, 
constituie un eveniment de 
mare însemnătate.

Ne prezentăm în alegeri cu 
un biianț bogat a] realizărilor 
istorice obținute de poporul 
nostru, cu perspectivele lumi
noase deschise de mărețul pro
gram de dezvoltare a econo
miei naționale, a științei și 
culturii, de ridicare a bunăstă
rii materiale și culturale a po
porului, înfățișat țării de că
tre cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn

Clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul 
nostru popor, muncesc cu 
entuziasm și energie sporită 
pentru îndeplinirea acestui 
program, asigurind astfel dez
voltarea continuă și înflorirea 
patriei noastre.

La fel ca în alegerile trecu
te, și de această dată ne pre
zentăm în alegeri în Frontul 
Democrației Populare, forma
țiune care cuprinde toate for
țele patriotice, reprezentanții 
celor mai largi mase populare. 
Din F.D P. fac parte P.M.R., 
sindicatele, U.T.M., coopera
ția. mișcarea femeilor și alte 
organizații obștești, culturale 
și științifice

In continuare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
propus constituirea Consiliu
lui Centra) a] F D.P. și a fă
cut o serie de recomandări în 
legătură cu munca acestuia și 
eu constituirea consiliilor lo
cale F.D P. '

Consiliul Central al Frontu
lui Democrației Populare este 
alcătuit din tovarășii : Ado- 
chiței Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru la 
gospodăria agricolă de stat 
„Coțușca’4. regiunea Suceava ; 
Anghel Mircea, 
gospodăriei agricole 
din comuna Grindu. 
București ; Anton iu 
artist al poporului;

în vii- 
care a

expiră

președintele 
colective 
regiunea 

Costache, 
Apostol

Gheorghe, președintele Consi
liului Central a] Sindicate
lor ; Athanasîu Constantin, 
vicepreședinte al A.S.I T,; 
Bclteky Francisc, protopop, 
protopopiatul romano-catolic 
Crișana ; Benetato Grigore, a 
cademician, președintele So
cietății Științelor Medicale din 
R.P.R. ; Beniuc • Mihai, aca
demician. prim secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R.; 
Bogza Geo, academician, vi
cepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii din R P.R. ; Breitenhofer 
Anton, ziarist, redactor șef al 
ziarului „Neuer Weg“ ; Bu- 
lea Teodor, maistru miner în 
Valea Jiului, regiunea Hune 
doara : Burtică Cornel, preșe
dintele Uniunii asociațiilor 
studenților din R P R. : Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri; Cojocaru 
Gherghina, președinta gospo
dăriei agricole colective „1 
Mai*4, comuna Cuza Vodă, re
giunea București : Constanti- 
nescu Gheorghe, învățător e 
merit, școala medie din comu
na Titu, regiunea București : 
Constantinescu-Iași Petre, a- 
cademician ; Creangă Ion, 
rectorul Universității „Al. I. 
Cuza*‘-Iași ; Daieoviciu Con
stantin. academician, rectorul 
Universității „Babeș Bolyai’1- 
Cluj; Dănălache Florian, prim 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid București : co
lonel Dincă Ion, șeful Direc
ției superioare politice a ar
matei ; Dinculescu Constantin, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, rectorul 
Institutului politehnic din 
București ; Duma Aurel, pTe 
ședințele U.C.F.S. ; Dumitres
cu Ion, prim secretar al U- 
niunii compozitorilor din
R. P.R. ; Fulger Cornel, prim 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Oltenia ; Giosan 
Nicolae, directorul Institutului 
de cercetări pentru cultura 
porumbului ; Ghelmegeanu 
Mihail, vicepreședinte al
S. R. S. C. ; Gheorghiu-Dej 
Gheorghe, prim-secretar al 
C.C al P.M.R. ; Hudițeanu 
Nicolae, Erou al Muncii So
cialiste, președintele gospodă
riei agricole colective din co
muna Comana, regiunea Do 
brogea; Hulubei Horia, acade 
mician, directorul Institutului 
de fizică atomică ; Ignat Nes
tor, președintele Uniunii Zia
riștilor din R.P.R. ; Ionescu 
Alexandru, vicarul Arhiepis
copiei Bucureștilor; Iovano- 
vici Milan, redactor al ziaru
lui în limba sîrbă „Pravda44; 
Jalea Ion, artist al poporului, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici din R.P.R.; Kovacs 
Gyorgy, scriitor; Lascu Ele
na, vicepreședinte al C.C.S. ; 
Lungu Ștefan, Erou al Mun
cii Socialiste, mecanic de lo-

comotivă la depoul C.F.R. 
București ; Lupu Gh. Nico
lae, academician ; Maghiar 
Teodor, președintele gospo
dăriei agricole colective din 
comuna Mădăraș, regiunea 
Crișana ; Manolescu Maria, 
secretară a Consiliului națio
nal al femeilor din R.P.R. ; 
Mastan Ruvin, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Romînași, regiu 
nea Cluj ; Mateescu Constan 
tin. președintele Centrocoop ; 
Maurer Ion Gheorghe, pre
ședintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale; Mazilu 
Sebastian, maistru oțelar la 
Combinatul Reșița, regiunea 
Banat; Mișcalenco loan, pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective Isaccea, regiunea.Do- 
brogea ; Moldoveanu Dumitru, 
președintele gospodăriei agri
cole colective Ciucea, raionul 
Brăila, regiunea Galați ; Moi
sescu Anton, președintele Co
mitetului Central al Crucii 
Roșii din R.P.R. ; dr. Moises
cu Justin, mitropolitul Moldo
vei și Sucevei ; Murgulescu 
Ilie, ministrul învățămîntului 
și culturii; Nagy Istvan, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P R , scriitor; Neagu Va
sile (Tache), brigadier la Sche
la petroliferă Boldești ; Nicu- 
lescu-Mizil Paul, membru al 
C.C. al P.M.R. ; Nistor Con
stantin, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular al regiunii Iași; O- 
prea I. Călin, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Gighera, regiunea 
Oltenia ; Paraschivescu-Bălă- 
ceanu Constantin, președinte
le Asociației juriștilor din 
R.P. Romînă ; Pas Ion, preșe
dintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune : Par- 
dău Eremia, muncitor fores
tier la exploatările de pădu
re Dorna, regiunea Sucea
va ; Petre Lupu, membru al 
CC. al P.M.R.; Poparad Elena, 
secretar al C.C. al U.T.M.; 
Ralea Mihail, președintele In
stitutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea; 
Rigani Zoe, președinta Co
mitetului regional al femeilor 
— Ploiești ; dr. Rosen 
șef rabin al cultului 
din R.P R. ; Rosetti 
președinta Consiliului 
nai al femeilor din
Rusu Clement, președintele 
Comitetului executiv al Sfa
tului Popular al regiunii Cluj; 
Stancu Zaharia, academician, 
scriitor ; Stoica Gheorghe, se
cretar al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale ; Takacs Lu
dovic, profesor universitar; ge
neral de armată Teclu Iacob, 
șeful Academiei Militare; 
Tiță Fior ea, secretar general 
pentru problemele organelor 
locale ale administrației de 
stat ; Trandafirescu Iile, Erou

al Muncii Socialiste, inginer 
la uzinele ,.Ernst Thălmann44, 
regiunea Brașov ; Tripșa 
Ștefan, Erou al Muncii So
cialiste. maistru oțelar la 
Combinatul siderurgic Hune
doara; Trofin Virgil, prim 
secretar al C.C. al U.T.M. ; 
Tudose Dumitru, președintele 
gospodăriei agricole colective 
Stoicănești, regiunea Argeș ; 
Tuzu Constantin. ministrul 
Industriei Grele ; Varduca Ște
fan Pericle, muncitor lamino- 
rist la fabrica de țevi din 
Roman ; Vasilichi Gheorghe, 
președintele U.C-E.C.O.M. ; 
Voitec ștefan, vicepreședinte 
a) Consiliului de Miniștri ; 
Zăroni Romulus, vicepreședin
te al Centrocoop.

Consiliul Central al F.D.P. 
a ales apoi Biroul Consiliului 
alcătuit din tovarășii Gheorghe 
Apostol, Anton Breitenhofer, 
Chivu Stoica, 
Gheorghiu-Dej,
Mateescu, Ion Gheorghe Mau
rer. Mihai) Ralca, Maria Ro- 
setti, Ludovic Takacs, Virgil 
Trofin. Ștefan Voitec.

Președinte al Consiliului 
Central al FrontuRli Democra
ției Populare a fost ales tova
rășul 
Bej.

De 
nizat 
consiliului și s-a 
nul de măsuri în 
gătirii alegerilor.

Sîmbătă după-amiază a sosit 
în Capitală după o vizită de a' 
proape trei săptămîni în Italia, 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romine, condusă de tovarășul 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului d-e Miniștri care a 
fost invitată de guvernul italian 
pentru a dueg tratative în ve
derea dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre R. P. Romînă și 
Italia.

Delegația a fost compusă din 
tovarășii Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gh Rădoi, adjunct 
al ministrului Industriei Grele, 
I. Velea, adjunct al ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
M. Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului, S. Bulgacoff, vice
președinte al Comitetului de stat 
al Planificării.

Delegația a fost salutată la 
sosire, pe aeroportul Baneasa, 
de tovarășii Șt. Voitec. vice
președinte al Consiliului de Mi' 
niștri, Al. Sencovici, D. Simu- 
lescu, A. Vi joii, V. Marinescu, 
C. Tuzu, miniștri, Al Lăzărea- 
nu, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe și alte persoane o- 
f ici ale.

A fost de față dr. Alberto Po
veri Eontana, ministrul Italiei la 
București.

(Agerpret) I

Gheorghe 
Constantin

Au îndeplinit 
planul anual

Mores, 
mozaic 
Maria, 
Națio- 

R.P.R.;

Gheorghe Gheorghiu-

asemenea a 
secrelariatul

i fost orga- 
1 de lucru al 
adoptat pla- 
vederea pre-

Printre cele 53 de întreprin
deri din regiunea Crișana care 
și-au îndeplinit planul anual 
de producție înainte de vre
me se numără și uzinele „în
frățirea". Constructorii de aici 
au fabricat cu 494 mai multe 
mașini-unelte decît în anul 
trecut.

Prin modernizarea produse
lor și printr-o mai bună folo
sire a materiei prime, munci- 

• torii au economisit o cantitate 
de metal din care se pot fabri
ca peste 300 de mașini-unelte 
de găurit

La cercul de navomodele de la Palatul pionierilor din Capitală.

Tînăra generație
Au devenit cunoscute lu

crările unor tineri scriitori 
talentați, educați și crescuți 
în anii regimului de demo
crație populară. Numeroase 
romane, povestiri, 
schițe, reportaje, 
piese de teatru, studii, artico 
le și monografii sînt semnate 
de autori tineri care activea
ză cu hărnicie în frontul 
monolit al literaturii noastre 
noi, realist-socialiste.

Succesele acestor tineri se 
datorează grijii permanente a 
partidului care a creat condi
ții optime pentru înflorirea 
talentelor, pentru dezvoltarea 
aptitudinilor creatoare. Parti
dul a arătat tinerilor creatori 
faptul că o literatură adevă
rată, o literatură îndrăgită și 
apropiată de cei mulți, nu 
poate să se dezvolte decît 
atunci cînd scriitorii cunosc 
profund viața, și universul 
moral bogat și complex al 
omului nou, cînd au un con
tact nemijlocit cu realitățile 
noi integrîndu-se în procesul 
lor de dezvoltare ca factori

nuvele, 
versuri,

activi, nu ca simpli spectatori. 
O bună parte din scriitorii 
tineri au venit din fabrici, 
de pe șantiere, din cercurile 
literare, din medii în care 
viața socialistă pulsa vi
guros. Ei au adus astfel în 
literatură nu numai propria 
lor experiență de viață ci și 
imaginea atît de vie a con
structorilor socialismului, to
varășii lor de muncă, de fie
care zi. Organizațiile U.T.M. 
în care a activat cea mai 
mare parte dintre ei. i-au edu
cat în spiritul marxism- 
leninismului, al dragostei 
nețărmurite față de partid și 
de popor.

Aceste sentimente înalte 
s-au concretizat în lucrări cu 
o tematică valoroasă, unele 
fiind închinate luptei partidu 
lui în anii grei, altele trans
formărilor revoluționare de 
după eliberare - majoritatea 
însă vorbind despre anii no
ștri de construire a so
cialismului. Să amintim nu
mai lucrări ca: ..Setea“ 
de Titus Popovid, „Cordova-

nii" de Ion Lăncrănjan. 
„Cuscrii" de Alecu Ivan Ghi 
lea. ..întîlnirea" de C. Chiriță. 
„Bariera" de Teodor Mazilu. 
..Vîrsta de aur" de Corneliu 
Leu, „în plină zi" de Vasile 
Rebreanu. „Somnul de la amia 
ză" de Fănuș Neagu, „Ora 
șase1’ de Nicolae Tic, „Poarta" 
de Nicolae Velea, „Zilele săp- 
tămînii" de D. R. Popescu etc. 
Cu toate succesele înregistra 
te de tinerii prozatori, ei mai 
au încă foarte multe de făcut, 
mai ales în ce privește oglin
direa vieții clasei noastre 
muncitoare, a celor mai înain
tați contemporani ai noștri — 
comuniștii. Temele satului 
actual, ale muncii tineretului 
din uzine, din școlile de toate 
gradele, problemele educației 
comuniste — acestea și multe 
altele încă le oferă prozatori
lor tineri un bogat material 
pentru cărțile lor viitoare.

Pasionați de tumultul vieții 
noi, tinerii scriitori au cutreie
rat ca reporteri în lung și în 
lat pămîntul țării, încercînd 
să ne dea imaginea cea mai

Foto s M. ISTRATE
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Solidaritate deplină cu lupta popoarelor din țările coloniale
„SA FIE LICHIDAT ODIO

SUL SISTEM COLONIAL ; 
SÎNTEM SOLIDARI CU 
LUFTA POPORELOR ÎMPO
TRIVA COLONIALISMU
LUI" — aceasta a fost lozin
ca sub care s-a desfășurat, 
vineri seara, la Casa de cul
tură a studenților „Grigore 
preoteasa", adunarea de pro
test a studenților bucureșteni 
împotriva fărădelegilor săvîr
șite de colonialiști în Algeria 
și în alte țări. Erau pre
zenți peste 1500 de stu- 
denți romîni și tineri de peste 
hotare care studiază în insti
tuțiile de învățămînt superior 
din Capitală.

Au luat cuvîntul reprezen
tanți ai studenților romîni și 
străini și ai cadrelor didac
tice, care au condamnat cu 
mînie uneltirile și crimele 
imperialiștilor ce încearcă să 
mențină cu orice preț rându
ielile robiei colonialiste.

Studenții din R. P. Romînă, 
alături de întregul nostru po
por — a spus in cuvîntul său 
Paul Dinculescu, secretar al 
Consiliului Uniunii asociații
lor studenților din București 
— înfierează actele criminale 
comise în Algeria din ordinul 
guvernului francez, fărădele
gile agenților colonialiști din 
Congo și iși exprimă profun
da solidaritate și calda sim
patie față de lupta popoare
lor din țările coloniale și de
pendente. Deși colonialiștii și 
agenții lor mai săvîrșesc cri
me și bestialități, așa cum fac 
în Algeria, în Congo și în 
alte țări, ei nu pot infringe 
voința de libertate a popoare
lor asuprite, nu pot înfrîna 
năvalnicul proces al eliberă
rii lor, nu mai pot opri pră
bușirea inevitabilă a sistemu
lui colonial. Soarta colonialis
mului este definitiv pecetlui
tă. Noi sîntem convinși că 
victoria va aparține cauzei 
drepte a popoarelor.

Studiind în Romînia — a 
spus în cuvîntul său studen
tul algerian Kazy Tany — 
mi-am putut da seama de 
profunda simpatie și solidari
tate a poporului romîn față 
de lupta de eliberare a po
poarelor din Africa și Asia. 
Am văzut minia și indigna
rea tineretului romîn, ale în
tregului popor față de actele 
sîngeroase săvîrșite de impe-

Adunarea studenților 
din București

rialiști, atît la noi, în Algeria, 
cît și în Congo și Laos. Lupta 
dusă de poporul nostru, de 
poporul congolez și de alte 
popoare găsește ecou în toate 
țările lumii și se bucură de 
solidaritatea popoarelor între
gului lagăr socialist. Numai 
datorită luptei consecvente a 
Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste, a tuturor 
statelor iubitoare de pace, im
perialiștii nu au putut să îm
piedice 
sesiune

adoptarea la recenta 
a Adunării Generale

MOȚ

de scriitori
oamenilor și a 
Ei au descris

proaspătă a 
faptelor lor. 
noul peisaj moral și geografic 
al patriei socialiste. Să ne gîn 
dim în primul rînd la volu
mele lui Pop Simion. Vasile 
Nicorovici, Vasile Căbulea 
Ștefan Bănulescu, Victor Vîn- 
tu, ca și la reportajele sem 
nate în reviste de Romulus 
Rusan, Ion Băieșu, Ilie Pur 
caru. Gica Iuteș, Dionisie 
Șincan, și alții.

Această specie literară atît 
de operativă atrage din ce în 
ce mai mulți tineri, dornici 
să devină cronicarii epocii so 
cialiste. Anii din urmă au a- 
dus nume noi în domeniul re
portajului. Printre ei se află : 
Paul Diaconescu, Romulus 
Zaharia, Irimie Străuț, Sevei 
Utan, Lucian Zatti etc.

Tinerii reporteri, îndrăgos 
tiți de realitățile noi, trebuie 
să renunțe uneori la descrieri
le excesive ca și la prezenta
rea seacă, lipsită de fior artis
tic a faptelor, pentru a abor
da cu mai mult curaj repor
tajul de problemă, capabil să

.ondeze profunzimea morală 
a contemporanilor r.oștri, să 
edea în culori vii chipul oa- 
nenilor înaintați.

Niciodată în trecutul patriei 
aoastre viața de fiecare zi a 
oamenilor n-a fost atît de în
cărcată de poezie, ca în anii 
pe care îi trăim. Profundele 
transformări din istoria po
porului nostru, noua etică și 
morală care și-au tăiat drum 
larg în viață, avîntul entu
ziast spre viitor, visurile în
drăznețe, iată izvoare inepui
zabile, pentru poetul zilelor 
de astăzi. Să amintim pe 
poeții întîlniți adeseori în 
paginile ziarelor șj reviste
lor noastre, 
volume 
drițoiu.
Brad. 
Iureș.

autori ai unor 
apreciate : Al. An- 
Tiberiu Utan, Ion 

loan Horea. Ștefan 
Aure] Rău. sau cei

I. D. BALAN 
VALERIU RIPEANU

(Continuare în pag. a 4 a)

Noi, reprezentanții studen. 
țilox din capitala Repu
blicii Populare Romîne, 

întruniți în adunare publică ne 
exprimăm deplina solidaritate 
cu lupta dreaptă, plină de vi
tejie și eroism a popoarelor din 
Asia și Africa, împotriva odio
sului jug colonial pentru liber
tate și independență, pentru o 
viață mai bună

Lupta pentru eliberare națio
nală a popoarelor din Asia și 
Africa de sub jugul colonialist, 
luptă care a căpătat o am. 
ploare neasemuită în zilele noas
tre este tot mai mult încununată 
de succes.

Valurile luptei de eliberare 
națională izbesc tot mai puter 
nic odiosul Și putredul sistem 
șl colonialismului, a cărui pră
bușire este inevitabilă

Imperialiștii depun eforturi 
disperate pentru a împiedica 
abolirea definitivă a colonia
lismului. acest sistem blestemat 
care constituie o rușine pentru 
conștiința și onoarea omenirii.

în disperarea lor, imperia
liștii dezlănțuie sîngeroasele răz. 
boaie coloniale ca în Algeria. 
Congo, Laos, reprimă sălbatic 
mișcări]e de eliberare națională 
din diferite alte teritorii, se 
dedau la crime zguduitoare, 
căutînd să strivească prin te 
mare și violență aspirațiile spre 
libertate ale popoarelor.

Numai la puțin timp 
dobîndirea independenței 
poporul congolez fost 
de către cercurile imperialiste 
și uneltele lor, Mobutu și Kasa 
vubu, Ia un șir de represiuni 
sălbatice și de teroare sînge 
roasă

Actele pline de cruzime ale 
colonialiștilor francezi împotri. 
va eroicului popor algerian, 
care s a ridicat pentru a-și cere 
dreptul legitim de a trăi liber 
în propria țară, ne au indignai 
profund.

Toate aceste acțiuni bestiale

supus

a O.N.U. a rezoluției cu pri
vire la lichidarea sistemului 
colonial. Subliniind că în cei 
130 de ani de colonizare fran
ceză poporul algerian nu a 
încetat să ridice glasul împo
triva asupririi, pentru liberta
te, că în cei 6 ani de luptă 
armată 
pierdut mai mult de, un mi
lion de fii ai săi, Kazy Tany 
a spus : Poporul algerian, si
gur de justețea cauzei sale și 
bucurîndu-se de prietenia și 
solidaritatea popoarelor nu va 
da înapoi pînă la înfrîngerea 
totală și definitivă a colonia
liștilor din Algeria și pînă la 
distrugerea odiosului sistem 
colonialist.

A luat apoi cuvîntul prof, 
univ. Ion Oancea, decanul 
Facultății de științe juridice 
a Universității „C. I. Parhon". 
Lumina Revoluției din Octom
brie — a spus vorbitorul — a 
pătruns pînă în colțurile în
depărtate ale Asiei și Africii. 
Trezindu-se la viață, milioa
ne și milioane de oameni 
luptă pentru eliberarea din 
jugul robiei coloniale, își Cli

poporul algerian a

(Continuare In pag. a 4-a)
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nu pof opri lupta 
poarelor coloniale, 
crește de la o zi la alta.

Sîntem ferm convinși că 
lupta împotriva colonialismului 
va fi încununată de succes, că 
nu* este departe ziua eînd colo
nialismul va rămîne doar o 
tristă amintire.

Ca urmare a eforturilor de
puse de țările lagărului socia
list și a luptei popoarelor 
afro.asiatice, puterile colonia
liste au suferit o nouă înfrîn 
gere de amploare în cadrul lu
crărilor Adunării Generale a 
O.N.U., unde 90 de delegații 
s-au pronunțat în favoarea de. 
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po 
poarelor coloniale.

Ne ridieăm glasul cu indig
nare împotriva războiului sin. 
geros dus de imperialiști în Al
geria și cerem recunoașterea 
dreptului poporului algerian la 
libertate și independență națio 
oală L

Ne exprimăm profunda indig
nare față de fărădelegile săvîr. 
șile de complotul colonialist îm
potriva Congoului și cerem cu 
hotărîre eliberarea imediată a 
primului ministru al guvernului 
legal, Patrice Lumumba. și a 
celorlalți patrioți congolezi !

Cerem dezarmarea imediată a 
bandelor teroriste ale lui Mo 
butu și restabilirea activității 
guvernului și parlamentului le
gal al republicii Congo

Popoarele nu mai pot tolera 
ca în epoca noastră, zeci de mi. 
Iioane de oameni să geamă în 
lanțurile grele ale colonialismu
lui, închiși în lagăre, de concen 
trare, lipsiți de cele mai ele
mentare drepturi umane, exploa. 
tați nemilos, decimați de foame- 

ținuți în

eroică a po. 
a căror forță

tați nemilos, decimați 
te, secerați de boli, 
bezna neștiinței

Cerem cu hotărîre 
mul perimat al colonialismului 
să fie lichidat definitiv sub toa
te formele sale.

ca siste



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Discuții asupra proiectului bugetului de stat pe anul 1961

Cuvîntul deputatului Vasile Vaida
(regiunea Cluj)

Rezultatele preliminare ale 
execuției bugetului de stat pe 
anul ce expiră, și prevederile 
bugetului de stat pe anul 1961 
- a spus vorbitorul — demon
strează în mod convingător că 
mărețele obiective stabilite de 
cel de-al HT-Iea Congres al 
Partidului privind dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului - se traduc cu 
succes în viață.

tn regiunea Cluj ca și în 
celelalte regiuni ale țării — 
s-au obținut anul acesta im
portante succese în dezvolta
rea economiei $i culturii. Pla
nul producției globale indus
triale - care este mai mare 
față de anul trecut cu 13 Ia 
sută - a fost depășit în pri
mele îl luni cu 2,2 la sută. 
Pînă în prezent 68 de între
prinderi industriale și-au rea
lizat planul pe întregul an. 
Respectîndu-și angajamentele 
luate, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderile 
și organizațiile noastre econo
mice au realizat pînă la sfîr- 
șitul lunii octombrie 94 mi
lioane lei economii la prețul 
de cost și aproape 47 milioa
ne Iei beneficii peste sarcinile 
planificate.

A crescut an de an volumul 
investițiilor destinate creării 
unor noi capacități de produc
ție. De curfnd a fost dată în 
folosință o modernă fabrică 
de zahăr la Luduș și se con
tinuă într-un ritm viu con
strucția Combinatului pentru 
industrializarea lemnului din 
Gherla, a secției de electro- 
corindon de la „Carbochim“ 
și altele. Fonduri importante 
au fost investite pentru dez
voltarea Uzinelor „Industria 
Sirmei" din Cîmpia Turzii, a 
Fabricii de ciment ..Victoria 
Socialistă" din Turda, a Uzi
nelor chimice din Turda și a 
altor întreprinderi.

Se lărgește și se consolidea
ză continuu sectorul socialist

Cuvîntul deputatului 
Cornel Fulger 
(regiunea Oltenia)

Exprimîndu-și satisfacția 
față de prevederile proiectu
lui Bugetului de stat pe anul 
1961. prezentat Marii Adu
nări Naționale spre dezbatere 
și aprobare, vorbitorul a 
spus: întocmit pe baza direc
tivelor Congresului al III-Iea 
și a sarcinilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 31 
octombrie — 1 noiembrie
I960, proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1961 reflectă mă
rețele realizări obținute de 
poporul nostru în construirea 
socialismului si prevede sar
cini sporite pentru dezvolta
rea economiei noastre națio
nale in noua etapă, cit și mă
suri concrete care vor asigura 
continua ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii 
din patria noastră.

Succesele însemnate obți
nute in execuția bugetului pe 
anul in curs, a declarat de
putatul Cornel Fulger, sint 
rezultatul hărniciei oamenilor 
muncii din patria noastră, 
care sub conducerea partidu
lui luptă cu abnegație pentru 
îndeplinirea și depășirea pla
nului de stat, exprimînd pe 
această cale atașamentul lor 
fierbinte față de politica și 
conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mift.

în regiune, planul produc
ției globale pe anul 1960 va 
fi depășit cu 1 la sută, iar 
producția industrială va creș
te pe regiune cu 17 la sufă 
fată de anul 1959.

Economiile peste plan rea
lizate de către întreprinderile 
industriale din regiune se ri
dică ta 40 milioane lei.

Colectivele de muncitori, 
in*inerî și tehnicieni din uni
tățile de transport feroviar 
și-au îmbunătățit simțitor ac
tivitatea" ecofiomică-financia- 
ră, realizînd sarcinile planu
lui anual Cu 22 zile înainte 
de termen și depășind totoda
tă planul de beneficii Cu 21,7 
19 sută.

Analizînd cauzele existenței 
stocurilor supranormative la 
întreprinderile și organizațiile 
economice din regiune, depu
tatul Cornel Fulger a arătat 
printre acestea și faptul că 
planul de aprovizionare al 
unor uzine, ca „Electropu- 
tere“, Uzinele mecanice Tr.

Cuvîntul deputatului 
C. Nsstor

(regiunea lăți)

în ariii puterii populare, a 
spus printre altele vorbitorul 
— economia regiunii Iași a 
cunoscut transformări impor
tante. Au fost construite obiec
tive industriale de seamă, 
printre care Fabrica de rul 
menți din Birlad, Fabrica de 
antibiotice Iași și altele, tn 
anul 1960 au intrat în funcțiu
ne o fabrică de mobilă cu c 
capacitate anuală de 10.000 
garnituri, o fabrică de produ
se lactate cu o capacitate de 
80.000 hl. și a început cons
trucția Unei fabrici de ulei cu 
o capacitate de 400 tone tn 24 
ore.

In anul acesta s-au obținut 

al-agriculturii din regiune. 
Numai în acest an au fost în
ființate peste 140 gospodării 
agricole colective, terminîn- 
du-se cooperativizarea în ra
ioanele cu pondere mare în 
producția agricolă.

Rezultatul măsurilor luate 
de partid și guvern în privin
ța îmbunătățirii salarizării și 
a reducerii prețurilor se oglin
desc și în creșterea cu 20 la 
sută față de anul trecut a vo
lumului de mărfuri dest&cute 
prin comerțul socialist din 
regiune. De asemenea, nu
mai în anul acesta s-au 
dat în folosința oameni
lor muncii 1.054 de aparta
mente. în orașul Cluj - 
important centru cultural al 
țării - este în plină desfășu
rare construirea unui complex 
de cămine și cantine studen
țești. din care s-au și dat în 
folosință zilele trecute 3 cămi
ne cu o capacitate de 1.080 
locuri.

Unitățile economice din re
giune ar fi putut realiza în 
primele 10 luni ale anului an 
volum mai mare de beneficii 
peste plan, dacă un număr de 
24 întreprinderi și-ar fi reali
zat măcar beneficiile planifi
cate și dacă n-ar fi rămas 
datoare bugetului cu aproape 
46 milioane lei. Printre aces
tea se numără întreprinderea 
de colectare și industrializare 
a laptelui din Cluj. Uzinele 
Chimice Turda. Fabrica de 
ciment „Victoria Sociali stă “ 
din Turda. Trustul regional 
de construcții.

Sîntem hotărîți — a spus în 
încheiere vorbitorul — ca în 
anul ce vine să asigurăm rea
lizarea integrală atît a planu
lui de producție cît și a sar
cinilor de beneficii în toate 
întreprinderile regiunii noa
stre. contribuind astfel la dez
voltarea în continuare a eco
nomiei și culturii, la înflorirea 
patriei noastre dragi.

Severin, nu a fost corelat cu 
planul de producție de către 
ministerul tutelar.

Totodată el a criticat Mini
sterul Industrie: Bunurilor de 
consum și Ministerul Econo
miei Forestiere pentru felul 
cum modifică uneori sarcinile 
planului de producție.

In toate întreprinderile din 
regiune s-au dezbătut sar
cinile de plan pe anul 1961. 
Cu acest prilej au fost 
scoase la iveală o serie de re
zerve interne care vor asigura 
condițiile necesare îndeplinirii 
și depășirii obiectivelor de 
plan. Cele peste 2 600 propu
neri și angajamentele luate 
— a spus vorbitorul, — dove
desc simțul de răspundere cu 
care oamenii muncii participă 
la rezolvarea problemelor de 
producție.

Arătînd că tn economia re
giunii agricultura are o pon
dere importantă, vorbitorul 
a subliniat că gospodăriile 
agricole de stat au foat 
înzestrate cu 1.143 tractoare 
și 1.600 semănători și combi
ne. precum și eu alte utilaje 
agricole. Paralel cu dotarea 
sectorului agricol au fost 
luate măsuri de folosire mai 
judicioasă a bazei tehnico- 
materiăle existente.

Succese însemnate s-au ob
ținut în dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. In anul 1960 
șeptelul de animale în gospo
dăriile colective a crescut cu 
peste 14.000 capete bovine și 
cu peste 70.000 ovine.

Pentru anul 1961 investiții
le pentru dezvoltarea agricul
turii regiunii Oltenia vor 
creste cu 22 la sută față de 
1960. ceea ce va contribui la 
sporirea producției agricole.

Succesele obținute de oa
menii muncii sub conducerea 
partidului, ne dau garanția că 
sarcinile de plan pe anul 1961 
vor fi îndeplinite și depășite. 
Oamenii muncii din regiunea 
noastră își vor înzeci efortu
rile în muncă pentru a întîm- 
pina cu succese tot mai mars 
cea de-a 40-a aniversare a 
Partidului nostru drag — con
ducătorul iubit și încercat al 
poporului nostru în lupta pen
tru desăvirșirea construcției 
socialismului în patria noa
stră.

rezultate mai bune tn execu- 
:area bugetului local, venitu
rile fiina realizate în primele 
11 luni în proporție de 94 la 
sută din care la venituri pro
prii de 98 la sută. Pînă la sfîr- 
șitul anului se prevede reali
zarea în întregime a venituri
lor proprii planificate.

întreaga industrie locală a 
regiunii, după date prelimina
te, va încheia anul cu un be
neficiu de teste 2 milioane 
lei. Noi am fi putut realiza 
beneficii mai mari în acest an 
dacă am fi asigurat desface
rea integrală a producției in
dustriei locale prin încheierea 
la termen a contractelor.

Prevederile bugetului local 
pe anul 1961 al regiunif Iași 
sînt mai mari decît cele apro
bate pentru anul în curs și 
sînt orientate în proporție de 
peste 90 la sută spre dezvolta
rea economiei locale și ac
țiuni sociaî-culturale.

Ca și în întreaga țară în re
giunea Iași ritmul construcții
lor de locuințe este în crește
re. în anii 1959 și 1960 s-au 
construit peste 2.000 aparta
mente. Pentru anul 1961 s-a 
creat un front de lucru care 
să asigure condiții pentru rea
lizarea unui număr de apar
tamente mult sporit față de 
I960.

în continuare, deputatul C. 
Nistor a spus :

Știința, învățămîntul, cul
tura cunosc In anii puterii 
populare o Înflorire fără pre
cedent. Nu de mult la Iași a 
fost sărbătorit centenarul Uni
versității „Alexandru Ion 
Cuza". Oamenii muncii din 
regiune, cadrele didactice și 
studenții și-au exprimat cu a- 
eest prilej calda recunoștință 
pentru grija acordată de partid

Cuvîntul deputatului 
Radu Dulgheru 
(regiunea Galați)

Rezultatele preliminare ale 
executării frigetului de stat 
pe anul 19w) și prevederile 
proiectului Bugetului de stat 
al Republicii Populare Romi
ne pe anul 1961, prezentate 
in fața Marii Adunări Națio
nale, — a spus vorbitorul — 
oglindesc ritmul irialt de dez
voltare a economiei noastre 
naționale, traducerea in viață 
a politicii partidului nostru 
de creștere a forțelor de pro
ducție, de lărgire și consoli
dare a relațiilor de producție 
socialiste in toate ramurile e- 
conomiei

Bugetul nostru se prezintă 
într-un izbitor contrast cu 
bugetele țărilor capitaliste, 
care sint puse in slujba po
liticii războinice a cercurilor 
agresive imperialiste. în bu
getul Statelor Unite pe anul 
în curs, de pildă, cheltuielile 
pentru nesăbuita cursă a 
înarmărilor sînt de două ori 
mai mari decît totalul sume
lor investite de toate între
prinderile din S.U A. in con
strucția de uzine si dotarea 
celor existente.

Datorită îmbunătățirii ac
tivității economice și finan
ciare — a spus vorbitorul — 
întreprinderile din regi unea 
Galați au dat statului in a- 
eest an acumulări în valoare 
de peste 1340 milioane Iei.

Elanul cu care oamenii 
muncii din regrune sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, au muncit pentru în 
făptuirea sarcinilor primului 
an al planului de șase ani a 
făcut ca planul producției 
globale industriale să fie rea
lizat in proporție de 102.4 la 
șută, iar la producția marfă 
să fie depășit cu rirca 55 mi
lioane lei. Numai în primele 
IO luni ale anului au fost rea
lizate economi- peste pian te 
valoare <Je 47 mlltoene lei

Prime!» cargouri de 4 500 
tone realizate în hit egime 
după proiecte romînegt de 
ecr.ștructcn-. naval: g*j*țeni 
străbat de acum T.ăr — Se 
fac pregăti: pentru pmeea- 
rra g> construcția navelor de 
10.000 tone.

Ca urmare a politic:: parti
dului nostru de in dustrialwa
re socialist* a țării, de dez
voltare a tuturor regiunilor. 
In anul 1S0O au tos- acordate 
regi-mii noastre fondurile de 
investiți: necesare de I» bu
getul statului pentru con
strucția de noi obiective in
dustriale. reutilarea și dez
voltarea de noi capacități de 
producție și transporturi. Din 
aceste fonduri au fost con
struite și date în folosință 
Fabrica de celuloză din Stuf 
de la Chișcani. Fabrica de 
lapte pasteurizat de la Brăi
la. linia de 110 kV Galați— 
Chișcani Fabrica de chibri
turi de la Brăila, o secție de

Cuvîntul deputatului 
Andrasofszky Tiberiu

(Regiunea Mureț — Autonomă Maghiară)
Cea de-a III-a legislatură a 

Mari: Adunări Naționale — a 
epus vorbitorul - a discutat 
pînă acum patru bugete de 
stat ale Republicii Populare 
Romine, acum discutăm cel 
de al V-lea. Bugetul pe care 
l-am votat pe anul 1957 a în
sumat la capitolul venituri 45 
miliarde 203 milioane lei Pro
iectul bugetului pe anul 1961 
prevede să realizăm 65 miliar, 
de 651 milioane lei. ceea ce 
reprezintă o Creștere de 45,2 
la sută. Această creștere ver
tiginoasă a miliardelor în nu 
mai cinci ani de zile, arată 
în mod convingător puterea 
economic* de neîntrecut a o- 
rînduirii socialiste.

Subliniind .că în bugetul 
țării noastre partea covârși
toare a veniturilor o dau în
treprinderile șl organizațiile 
economice de stat deputatul a 
spus : Nu este lipsit de inte
res să reamintim cu acest pri
lej că In țările capitaliste, 
principala sursă de venituri a 

și guvern dezvoltării bazei 
materiale a învățămintului 
superior, orientării lui spre 
cerințele construirii socialis
mului. lașul are astăzi 8 insti
tuții de învățămint superior, 
in care studiază aproape 10 000 
studenți la cursurile cu și fără 
frecventă. Peste 60 la sută cm 
studenți primesc burse, folo 
sesc căminele și cantinele stu
dențești.

In regiunea Iași, ea de alt
fel în întreaga tară, s-a extins 
continuu și învățămîntul de 
cultură generală. Numărul 
elevilor cuprinși în clasele 
I—XI a sporit de Ia 90.689 in 
1938 la peste 180 000 in acest 
an. Față de numărul de 2.360 
săli de clasă existente în 1958. 
există astăzi J.3Î1 săli de 
clasă.

La toate înfăptuirile sociaî- 
culturale din regiune și-au a- 
dus contribuția prețioasă ma
sele largi de cetățeni De pil
dă. prin munca patriotică la 
construirea noilor obiective 
sociaî-culturale In orașele și 
satele regiunii cetățenii au 
realizat lucrări în valoare de 
peste 11.000.000 lei.

parchete la LP.R.O F.I.L. Gu- 
gești S-au dezvoltat și reuti- 
lat secțiile forjă, mecanic* 
rotărie de la Uzinele „Wil
helm Pieck”, s-au executat 
lucrări la laminorul de tablă 
subțire de la Uzata „Cnstea 
Nicolae” și s-au dezvoltat și 
rentilat fabricile de conserve 
Zagr.a Vădeni si Tecuci. Une
le din aceste lucrări conti
nuă și in anul 1981.

Anul 1961. a spus vorbito
rul, este anul începerii lu
crărilor Ia cel mai —portant 
obiectiv al pianului nostru de 
șase ani. Combinatul siderur
gic de la Galați

Conștienți de însemnătatea 
combinatului pentru întreaga 
noastră ecnnojp.e națională, 
oamenii muncii privesc cu 
bucurie și mindne perspecti
vele largi pe care această 
măreață construcție le des
chide dezvoltării economie, 
culturale șl sociale a regiu
nii.

Construcția combina tul u. 
va schimba însăși infăfișarea 
orașului Galați, in pr.tnul 
rînd prmtr-o intensdăcare ar* 
precedent a ritmului de con
strucții de locumțe și așeză- 
■tmte social-c-ulfizraje

Pomvit prevederGor cuge
tare pe anul 1*61. in regiu
nea noastră urmează să fie 
construite gi date in fntocmț* 
circa 2 200 Du
blarea volumului construcții
lor de loctmțe cere ±n par
tea noastră o coctomă preo
cupare pentru mb—Stătmea 
muncii în acest docaentu.

In continuare vorbitorul a 
arătat că. datorită sprijinului 
acordat de statua nostru de
mocrat-popular. in notate** 
Galați, sectorul agntol soea- 
kst a ecntmuat s* se dezvolte 
Si au fost obținute o seme de 
s-irreao în creșterea produc
te agr-cote vegetale p ani
male.

Astăz: sectarul cooperatist 
al agr.: uitam cuprinde C3 
ia sulă dm suprafața arao-.lă 
a regiuni: p <1 la set* ta 
n-jntral de famta. In ceia 
473 gospodării colecte» s-au 
unit 79 la sută dm familule 
de țărani atuncitort ta re- 
gune

Gospodăriile agricole co
lectiv». datorit* creditelor ta 
valoare de circa 33 mii ioane 
lei pe care le-au primit și • 
folosirii mijloacelor propriu 
au sporit n-umărul animalelor 
faț* de 19» cu 46 la sută la 
taurine, eu U ia sută la por
cin» și *5 la sută Ia ovine.

In încheiere vorbitorul a 
arătat că dezbaterea cifreior 
de plan de către colectivele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni din regiune a scos la 
iveală însemnate rezerve e 
căror punere in valoare va 
asigura îndeplinirea fi depă
șirea sarcinilor de producție.

bugetului o constituie tot mai 
mult impozitele crescinde care 
împovărează veniturile celor 
ce muncesc. Îngreunează in 
tr-o măsură tot mai mare si
tuația oamenilor muncii ex
ploatați nemilos de stăplnii 
capitalului.

Politica Partidului Munci
toresc Romîn urmărește dez
voltarea necontenită economi, 
că și social-culturală a țârii 
noastre. Bugetele de stat o- 
glindesc această politică.

Prin bugetul pe 1957 s au 
alocat peste 10 miliarde și ju
mătate lei, iar în proiectul 
bugetului pe care-1 discutăm 
acum se prevăd fonduri de 
peste 15 miliarde lei pentru 
cheltuieli de asigurări sociale, 
învățămint, știință, cultură Și 
artă, sănătate, plata alocației 
de stat pentru copii șj altele.

Statul nostru democrat- 
popular realizează și prin po
litica financiară scopul său 
suprem : creșterea continuă a 
bunăstării materiale șl cultu

rale a celor ce muncesc Oi- 
frele bugetului de stat pe a 
nul 1961, subliniază încă o 
dată caracterul constructiv, 
pașnic al politicii partidului și 
statului nostru.

In continuare, deputatul T. 
Andrasofszky a subliniat că 
proiectul de buget prevede 
fondurile necesare pregătirii 
unui număr de cadre cores
punzător cerințelor dezvoltă
rii bazei tehnico-materiale a 
socialismului. El s.a ocupat 
amănunțit de îmbunătățirea 
învățămintului medical, de

Cuvîntul deputatului
Gheorghe Nicula 

(regiunea Bucurețti)

Succesele dobîndite în dez
voltarea economiei noastre 
naționale, precum și preve
derile planului de stat și 
ale proiectului de buget pe 
anul 1961, a spus deputatul 
Gheorghe Nicula, dovedesc o 
dată mai mult că oamenii 
muncii din țara noastră, 
conduși de partid, înfăptuiesc 
cu entuziasm linia politică a 
partidului de dezvoltare con
tinuă a economiei și culturii 
noastre socialiste.

în regiunea București, unde 
fini desfășor activitatea, ca ur
mare a investițiilor mereu 
crescinde făcute de statul nos
tru și datorită muncii harni
ce a lucrătorilor din G.A.S., 
S.M.T. și a colectiviștilor, sec
torul socialist al agriculturii a 
cunoscut in acest an o puter
nică dezvoltare.

tn cursul anului 1960, gos
podăriile agricole de stat au 
fost înzestrate cu mașini și 
tractoare care, folosite cu mai 
multă pricepere, au dus la 
o creștere substanțială a pro
ducției la hectar. Producția 
medie de griu la hectar ob
ținută de gospodăriile agrico
le de stat din regiunea noas
tră a fost de 2.183 kg. față de 
1*57 kg. planificat. Aceasta a 
făcut posibil ea ele să livre
ze peste plan Ia fondul cen
tra! al statului o cantitate de 
25 000 tone griu. De aseme
nea. cu toate condițiile clima
terice nefavorabile s-a obținut 
o producție medie de 2.360 kg. 
porumb boabe la hectar.

In sectorul zootehnic, ca ur
mare a folosirii investițiilor 
destinate cumpărării de ani
male fi erefterii prăsite: pro
priu a crescut efectivul de 
vaci cu 4.4» 'spete, al seroa- 
fetar ca 1306 capete șt al oi
lor a 3**8* capete.

Datorită creșterii efectivu
lui de animale cit și a produc
tiv: tap. pe cap de aninai, gos
podăriile de stat au livrat 
pînă tn prezent la fondul cen
tral a! statului peste 180.000 
hl. lapte de vacă, aproape 
3* WO hl lapte de oaie. însem
nate cantități de lina. rame, 
ouă.

Apreciem însă că rezulta
tele obținute de gospodăriile 
de stat in sectorul zootehnic 
nu stat inc* pe măsura posi- 
b:: liniar existente In regiu
nea nrartră. Va trebui să fo- 
loata» dte pbn aceste posibi- 
Irtăti pentru a asigura acestui 
•ectre- o dezvoltare eoreepun- 
zâtnare.

In cursul arestai an S.M.T.-

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Hudițeanu

(rug unea
Arirtad c* proiectul de bu

gs- pe 1981 oglindește proce
sul de creștere puternică 
i tectrexlj. rooperatist-colec- 
tivtet im agriculturi. faptul 
ci aerat sector contribuie tot 
mai muH 1* sporirea produc
ției agneole fi c* partidul fi 
guvernul continuă să dea un 
mere ajutor pentru dezvolta
rea Iu: multilaterală, deputa
tul Nicolae Huditeanu a in- 
fățtșat mrrarete te toate sec- 

0* g'.rp 
riile colective din areumscrip- 
ția electorală unde este depu
tat. A sporit mult contribu
ția gospodăriilor colective la 
formarea fondului de produse 
agricole al statului, veniturile 
acestora *; ale colectiviștilor

Vorbitorul s-a referit apoi 
la tmeie probleme privind 
munca in gospodăria colecti
vă „FilimOn Sirbu” unde este 
președinte. Ca urmare a apli
cării metodelor agrotehnice 
înaintate, anul acesta gospo
dăria a obținut 2.215 kg. griu 
la hectar, 4280 kg. porumb 
boabe și 2.300 kg floarea-soa- 
relui la ha. S-a dezvoltat mult 
sectorul zootehnic și a cres
cut productivitatea animale
lor. In prezent — a spus vor
bitorul — avem 380 de tau
rine. din care 160 vaci de lap
te de la care am obținut m 
medie cite 2800 litri lapte; a- 
vem de asemenea 3 000 de oi, 
1-100 porci și 5.000 de păsări.

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Prodan
(regiunea

Pentru regiunea Hunedoa
ra, a spus deputatul Gheor- 
ghe Prodan, sînt prevăzute îi 
bugetul pe anul 1961 aproapi 
două miliarde lei pentru dez 
voltarea in continuare a indus
triei din această regiune și in 
primul rînd a industriei grele

Este o mîndrie legitim* s 
'—renilor muncii din regiu- 

contribuția cadrelor didactice 
la pregătirea intelectualului 
de tip nou.

Sînt create toate condițiile 
necesare — a spus vorbitorul 
- pentru îmbunătățirea invă 
țămîntului superior și a cer
cetărilor științifice. Rămîne 
numai ca noi, cadre didactice 
și studenții noștri să ne facem 
datoria la nivelul cerințelor 
actuale și să utilizăm cu de
plin randament, sumele mari 
ce ni se pun la dispoziție prin 
bugetu) de stat pe care îl vom 
vota acum.

urile din regiunea noastră au 
fost înzestrate cu peste 2.300 
tractoare, 2.200 semănători di
ferite și peste 1.100 combine 
pentru cereale.

In acest an, ca rezultat al 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile de partid, in re
giunea noastră s-au obținut 
rezultate remarcabile in co
lectivizarea agriculturii. în 
prezent peste 93 la sută din 
totalul familiilor de țărani din 
regiunea noastră cu circa 94 
la sută din suprafața agricolă 
a regiunii s-au unit în G.A.C. 
Aceasta este o mare victorie 
a politicii leniniste a partidu
lui nostru de transformare so
cialistă a satului.

în fața noastră stau sarcini 
de mare răspundere pentru 
consolidarea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor co
lective, pentru dezvoltarea lor 
multilaterală, astfel ca ele să 
devină gospodării milionare.

Avem în regiune multe gos
podării colective care s-au 
consolidat din punct de vede
re economic și organizatoric și 
obțin rezultate din ce în ce 
mai bune.

Cu sprijinul statului — ma
șini, credite, semințe de mare 
productivitate, îngrășăminte 
chimice, specialiști — gospo
dăriile agricole colective au 
reușit să sporească producția 
la hectar, să dezvolte secto
rul zootehnic și alte ramuri, 
obținînd importante venituri, 
care au dus la ridicarea ni
velului de trai material și cul
tural al colectiviștilor. Peste 
180 gospodării colective din 
regiunea noastră au realizat 
venituri bănești de peste 1 
milion le, anual. Va trebui să 
popularizăm larg realizările 
gospodăriilor fruntașe. să 
muncim in așa fel ca toate 
să obțină rezultate bune Pen
tru dezvoltarea gospodăriilor 
colective 'este necesar ca Mi
nisterul Agriculturii să re
partizeze un număr mai mare 
de cadre de specialiști și un 
volum de credite corespunză
tor sarcinilor sporite ce revin 
regiunii noastre. în special în 
sectorul creșterii animalelor. 
Proiectul de buget prevede 
fonduri însemnate pentru 
dezvoltarea agriculturii. Este 
datoria noastră de a concen
tra eforturile pentru folosirea 
cu pricepere a acestor fonduri, 
astfel mcît gospodăriile co
lective din regiunea București 
să devină unități multilateral 
dezvoltate.

Dobrogea)
Traducînd în viață sarcinile 

izvorîte din expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara din decembrie 
1959. noi am pus un accent 
deosebit pe însilozarea po
rumbului ca principal furaj 
în alimentația animalelor. In 
acest an am însilozat aproape 
de 2 ori mai mult porumb de- 
eit in 1959. ceea ce asigură 
animalelor o hrană îndestulă
toare.

In creșterea producției de 
lapte, carne și lină un rol de 
seamă l-a avut aplicarea u- 
nor măsuri de îmbunătățire a 
raselor de animale. Este vor
ba de acțiunea întreprinsă pe 
plan regional pentru roșiza- 
rea vacilor și merinozarea oi
lor prin extinderea acțiunii 
de insămințărl artificiale.

Veniturile gospodăriei se 
ridică in acest an la 4.372.000 
lei. iar fondul de bază al gos
podăriei colective crește sim
țitor. ajungînd la 3.900.000 Iei. 
Valoarea zilei-muncă a fost 
de 43 lei. din care 20 lei in 
numerar

In încheiere, deputatul Ni
colae Hudițeanu a exprimat 
hotărirea colectiviștilor din 
circumscripția sa de a munci 
și mai bine pentru obținerea 
tmor producții din ce în ce 
mai mari, conștient! că astfel 
își aduc aportul la înflorirea 
patriei noastre.

Hunedoara)
nea Hunedoara c* numai spo- 
rul de producție realizat ta 
I960, față de 1959, depășește 
de peste 2,2 ori Întreaga ex
tracție a minereului de fiei 
realizată in anul 1938. tn a- 
cest an datorit* importantelor 
investiții pentru dezvoltarea 
industriei siderurgice au in
trat în funcțiune in regiunea 

noastră importante obiectiv» 
industriale cum sînt: cupto
rul Martin de 400 tone, ba
teria a III-a de cocs și dis- 
tilăria de gudroane la Com
binatul Siderurgic Hunedoa
ra, turnătoria de lingotiere de 
la Calan și altele.

In legătură cu creșterea ni
velului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara, vorbito
rul a arătat că salariul me
diu este mai mare cu 7,5 la 
sută în 1960 față de anul 
1959. Au fost predate mineri
lor, siderurgiștilor și metalur- 
giștilor peste 2.000 apartamen
te, adică de 2 ori mal multe 
decit in anul 1959.

Referindu-se la aplicarea 
Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu pri

Cuvîntul deputatei 
Raluca Ripan 
(regiunea Cluj)

în Proiectul de buget pe 
1981 se oglindește clar poli
tica consecventă de construi
re a socialismului în țara 
noastră, pe care o duce parti
dul și guvernul și care asigu
ră avîntul economiei naționa
le și, pe această cale, creș
terea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a oa
menilor muncii.

Cu bucurie și entuziasm am 
eonsultat cifrele din proiectul 
de buget, privind alocațiile 
pentru cultură, știință și artă. 
Astfel, pentru învățămint se 
repartizează 4.155,4 milioane 
lei, iar pentru știință și cul
tură 1.173,2 milioane Iei, su
me care vor contribui la ob
ținerea de noi realizări în a- 
ceste domenii.

După ce a enumerat măsu
rile luate în regiune pentru 
ridicarea calificării cadrelor 
didactice, vorbitoarea a ară
tat că sfaturile populare au 
datoria să grăbească construc
ția de noi școli și să intensi
fice acțiunea de școlarizare a 
elevilor din localități mici, cu 
case risipite la mari distanțe 
de școlile de 7 ani.

Paralel cu dezvoltarea învă- 
țămîntului de toate gradele — 
a spus în continuare vorbi
toarea — în regiunea Cluj se 
dezvoltă și institutele de cer

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Tuzu, 

ministrul Industriei Grele

Prsiectul de buget pe anul 
1961, expus în fața Marii A- 
dunări Naționale, exprimă 
înaintarea țării noastre pe 
drumul desăvirșirli construc
ției socialiste. Trăinicia buge
telor noastre de stat este asi
gurată de realizarea ritmică 
a veniturilor, sursa principa
lă a acestora fiind acumulă
rile socialiste Din acest punct 
de vedere. întreprinderilor 
din cadrul Ministerului In
dustriei Grele le-au revenit in 
anul 1960 sarcini de olan deo
sebit de importante. Astfel, 
faț* de anul 1959 rentabilita
tea in sectorul industrial a 
crescut în acest an cu peste 21 
la sut*, iar sarcina de bene
ficiu cu circa 60 la sută.

Cu toate că în desfășurarea 
executării planului au existat 
Si unele deficiențe realizările 
preliminate pe anul 1960 ara
tă că planul producției globa
le va fi îndeplinit în propor
ție de circa 101.5 la sută, iar 
planul la producția marfă vin- 
dută $i Încasată și la bene
ficii va fi îndeplinit ta între
gime ; economiile obținute 
peste plan prin reducerea 
prețului de cost vor fi de cir
ca 128 milioane lei.

Sarcinile Ministerului In
dustriei Grele pe anul 1961 
sint foarte importante, con
tribuția sa la realizarea Bu
getului de Stat avînd o pon
dere însemnată. Pentru anul 
1961 se prevede ca ministerul 
să primească 4,5 miliarde lei 
și în schimb să verse buge
tului de stat acumulări bă
nești de 7 miliarde lei.

Problema calității produse
lor, subliniată în mod deose
bit în documentele celui de-al 
III-Iea Congres al partidului, 
se află in centrul preocupă
rilor ministerului. In anul 
1961 se va asimila un număr 
însemnat de produse noi cu 
caracteristici tehnico-econo- 
mice la nivelul produselor 
similare de pe piața mon
dială.

In ultimul timp am proce
dat la o analiză amănunțită 
a activității fiecărui institut 
departamental de proiectări 
și cercetări. Cu acest prilej 
au fost stabilite unele măsuri 
de îmbunătățire a muncii a- 
cestora printre care mențio
nez .simplificarea documenta
țiilor, folosirea în mai m»re 
măsură a proiectelor tip, eli
minarea paralelismelor și ri
dicarea nivelului calitativ al 
soluțiilor.

In același scop s-au luat 
măsuri pentru întocmirea de 
studii tehnico-economice pen
tru produsele noi și cele pre

vire la ridicarea nivelului teh
nic al producției, deputatul 
Gheorghe Prodan a arătat, 
printre altele, că la Combi
natul Siderurgic Hunedoara se 
folosesc izotopi radioactivi la 
oțelăria I și la furnale.

Vorbitorul a subliniat că oa
menii muncii din regiunea 
Hunedoara sint însuflețiți de 
mărețele sarcini trasate de cel 
de-al III-Iea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvol
tarea economiei naționale pe 
perioada planului de 6 ani. Cu 
prilejul discutării cifrelor de 
plan pe anul 1961 în adună
rile din întreprinderile și șan
tierele regiunii, în centrul ă- 
tenției a stat problema îmbu-. 
nătățirii calității produselor și 
ridicareȘ nivelului tehnic al 
producției.

cetări științifice ale Academia! 
R. P. Romîne, care studiază o 
serie de probleme legate de 
producția din țară și din re
giune.

Rezultatele cercetărilor sînt 
cunoscute în străinătate prin 
publicații și congrese naționa
le, prin participarea la coloc
vii și congrese internaționale. 
Dar ele sînt în primul rînd 
cunoscute de uzinele, fabricile 
și întreprinderile noastre in
dustriale.

Paralel cu colaborarea din
tre știință și producție este 
necesară, într-o mai mare 
măsură, coordonarea între 
diferitele institute de cerce
tări cu același profil. De 
asemenea, este necesară dez
voltarea colaborării între- ști
ințele înrudite. Pentru obți
nerea unor rezultate tot mai 
bune se impune coordonarea 
eforturilor oamenilor de știin
ță de specialități diferite.

Obiectivele planului de stat 
pe 1961 vor fi îndeplinite prin 
munca entuziastă a întregului 
popor muncitor. Oamenii de 
cultură și știință vor munci cu 
elan sporit, întrebuințând cu 
folos sumele alocate prin noul 
buget, pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al III-Iea 
al partidului.

văzute a fi modernizate, pen
tru lărgirea asistenței tehni
ce din partea institutelor de 
cercetare și proiectare - în 
special în perioada însușirii 
produselor - și pentru întări
rea controlului calitativ al 
producției.

Trebuie subliniat că ta a- 
cest an s-au creat condiții 
mult mai bune pentru lansa
rea planului pe anul 1961. 
Cunoașterea cu 3 luni înainte 
a sarcinilor de plan pe anul 
viitor a dat posibilitatea con
ducerii ministerului și între
prinderilor să ta măsuri pen
tru organizarea producției ta 
mod ritmic chiar de la înce
putul anului.

Muncitorii, tehnicienii șl 
inginerii din întreprinderile 
Ministerului Industriei Grele 
au analizat cu mult interes 
sarcinile de plan pe 1961, 
propunind peste 25.000 mă
suri tehnico-organizatorice. O 
bună parte din acestea se re
feră la sprijinul pe care tre
buie să-l dea ministerul prin 
dotarea întreprinderilor cu 
utilaje, procurarea de docu
mentație tehnică, contracta
rea din timp a. producției și 
Îmbunătățirea aprovizionării 
eu materiale.

O atenție deosebită va tre
bui să acordăm aducerii In 
circuitul economic a unor va: 
lori imobilizate în stocuri 
supranormative de materii 
prime, materiale, semifabri
cate și produse finite. Deși in 
ultima parte a anului 1960 
s-au obținut unele rezultate 
prin reducerea cu circa 50 
la sută a supranormativplor 
existente la 31 martie volu
mul acestora, așa cum au 
arătat și unii tovarăși depu- 
tați, rămîne încă ridicat.

Am ascultat cu atenție ob
servațiile critice aduse de u- 
nii tovarăși deputați la adre
sa metodelor de muncă ale 
Ministerului Industrie, Grele, 
la adresa unor deficiențe în 
întreprinderile Ministerului 
Industriei Grele — a spus 
Vorbitorul și ne vom stră
dui să le eliminăm în cel mai 
scurt timp.

Asigurăm Marea Adunare 
Națională că prin măsurile 
luate pentru îndeplinirea pla
nului pe 1961 Și prin îmbu
nătățirea continuă a metode
lor noastre de muncă Între
prinderile din cadru] Minis
terului Industriei Grele, în
drumate si sprijinite de or
ganizațiile de partid, vor în 
deplini sarcinile ce le revin 
ta legătură cu executarea Bu
getului de Stat pe anul 1961,



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
LEGE

pentru aprobarea bugetului de stat 
pe anul 1961

Marea Adun are N ațion alt 
a Republicii Populare Romine 
hotărăște :

Art. 1. - Se aprobă buge
tul de stat pe anul 1961 la 
venituri în sumă de 65.651,3 
milioane lei și la cheltuielii în 
sumă de 64.801,3 milioane lei, 
cu o depășire a veniturilor 
față de cheltuieli de 850 mi
lioane lei.

Art. 2. — Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1961 de la 
întreprinderile și organizațiile 
economice de stat si coopera
tiste se stabilesc la suma to
tală de 61.704,4 milioane lei.

Art 3. — Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1961 pro
venite din impozite și taxe de 
la populație se stabilesc în 
sumă de 3.946,9 milioane l«i.

Art. 4. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1961 
pentru finanțarea economiei 
naționale se aprobă în sumă 
de 39.864.1 milioane lei, din 
care pentru finanțarea inves
tițiilor capitale 17.634,6 mi
lioane lei.

Art. 5. - Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1961 
pentru finanțarea acțiunilor 
soci al-culturale se aprobă în 
sumă de 15.198,8 milioane lei, 
din care :

a) pentru finanțarea acțiu
nilor înscrise în bugetul asi
gurărilor sociale de stat 3.745,0 
milioane lei : "

b) pentru învățămînt 4.155,4 
milioane lei :

c) pentru știință și cultură
1.173.2 milioane lei ;

d> pentru sănătate, cultură 
fizică și sport 3.228,5 milioane 
lei ;

e) pentru prevederi sociale 
1.041.7 milioane lei ;

f) pentru plata alocației de 
stat pentru copii și a ajuto
rului familial de stat 1.855,0 
milioane lei.

Art. b. - Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1961 
pentru,.: întreținerea organelor 
puterii și administrației de 
stat, organelor judecătorești și 
procuraturii se aprobă în su
mă de 1.750,4 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1961 
pentru apărarea statului se 
aprobă în sumă de 3.503,0 mi
lioane lei.

Art. 8. — Fondul de rezervă 
bugetară se stabtiește în sumă 
de 2.749,8 milioane lei, din 
care: 2.649,8 milioane iei în 
bugetul republican la dispozi
ția Consiliului de Miniștri și 
100 milioane Iei în bugetele 
sf iturilor populare ale regiu
nilor și ale orașelor București 
și Constanța, la dispoziția co
mitetelor executive ale sfatu
rilor populare respective, po
trivit repartizării aprobate 
prin bugetul de stat.

Art. 9. - Bugetul republi
can se aprobă la venituri în 
sumă de 54.793,2 milioane lei, 
Iar la cheltuieli în sumă de

Discuții la proiectul de lege pentru îmbunătățirea 
împărțirii administrative a teritoriului 

Republicii Populare Romîne
Raportul Comisiei administrative 

prezentat de deputatul 
Ion Predescu

Comisia administrativă, în* 
trunită în ședință de lucru în 
zilele de 22 $i 23 decembrie 
1960, a examinat proiectul de 
lege pentru îmbunătățirea îm< 
părțiriî administrative a tern 
toriUlui Republicii Populare 
Romîne.

Cererile juste ale oameni
lor muncii și experiența acu
mulată în decursul anilor au 
determinat elaborarea proiec
tului de lege, prin care se 
adtic unele îmbunătățiri îm
părțirii administrative actuale 
a teritoriului țării, pentru 
a se crea unități administra- 
tiV-teritoriale mai puternice, 
cu o mai mare perspectivă 
de dezvoltare din punct de 
vedere economic și social-cul* 
tural ; aceste unități vor co
respunde și mai mult intere
selor oamenilor muncii, asigu- 
rînd o și mai bună legătură 
eu orașele reședințe de raion 
sau de regiune.

Această lege urmează să 
aplice, în mod concret, noile 
prevederi ce vor fi înscrise 
In Constituție, călăuziridu-se, 
în delimitarea unităților ad- 
rtlinistrativ-teritoTiale, după 
obiectivele și criteriile prevă
zute In noul articol 18 al 
Constituției. Astfel, legea pen
tru îmbunătățirea împărțirii 
administrative a teritoriului 
Republicii Populare Romîne 
este întocmită în vederea asi
gurării dezvoltării multilate

53.943,2 milioane lei. cu o de
pășire a veniturilor față de 
cheltuieli de 850,0 milioane 
lei.

Art. 10. — Din suma totală 
a veniturilor și cheltuielilor

în mii lei

u
u

S5

Regiunea 
sau orașul

Venituri

Cheltuieli

Solduri 
tranzitorii 
în afara 

veniturilor 
și cheltuie

lilor
total

din care : 
cote defal
cate din 

impozitele 
și veniturile 

de stat

1. Bacău 500.846 220.509 500.846 5.000
2. Baia Mare 439.100 241.048 439.100 4.000
3. București 674.869 435.162 674.869 7.000
4. Cluj 693.676 357.789 693.676 7.000
5. Constanța 327.551 194.170 327.551 . 4.000
6. Craiova 705.083 432.987 705.083 7.000
7. Galați 635 584 333.764 635.584 6.000
8. Hunedoara 394 996 198.198 394,996 4.000
9. Iași 640.270 283.780 640.270 6.000

10. Oradea 479.011 270.250 479.011 5.000
11. Pitești 567.049 313.900 367.049 6.000
12. Ploiești 655.747 244.920 655.747 7.000
13. Stalin 601.274 197.189 601.274 5.000
14. Suceava 479 973 261.160 479.973 5.000
15. Timișoara 761.853 221.660 761.653 7.000
16. Autonomă Maghiară 491.221 219.053 491.221 5.000
17. Or. București 1.632.086 696.706 1.632.086 9.000
18. Or. Constanța 177.874 74.455 177.874 1.000

Total: 10.858.063 ~ '5.196.700 10.858.063 100.000

Pentru echilibrarea bugete
lor sfaturilor populare ale re
giunilor Iași. Oradea. Pitești 
și Suceava se stabilesc urmă
toarele dotații din bugetul re
publican :
140.770 mii lei pentru Sfatul 

popular al regiunii 
Iași;

t-.

Regiunea 
sau orașul

Procentul de defalcare

din impo
zitele pe 
veniturile

din 
impozitul 
agricol

din 
veniturile 

S.M.T.

din impo
zitul pe^cir- 

culația 
mărfurilor 

de la între-

&

populației prinderile 
locale și ale 
cooperației

1 Bacău 100 100 42 19
2 Baia-Mare 100 100 76 99
3. București 100 100 62 94
4 Cluj 100 100 47 76
5 Constanța 100 100 53 92
6 Craiova 100 100 63 88
7 Galați 100 100 65 74
8 Hunedoara 85 100 40 20
9 Iași 100 100 100 100

10. Oradea 100 100 100 100
11 Pitești 100 100 100 100
12 Ploești 55 100 59 14
13 Stalin 50 100 45 11
14 Suceava 100 100 100 100
15 Timișoara 30 100 26 20
16 Autonomă Maghiară 100 100 59 40
17 Oraș București 90 100 80 23
18 Oraș Constanța 100 100 — 63

Art 13 - Consiliul de Mi
niștri va lua măsurile necesa
re în vederea îndeplinirii in 
cît maf bune condiții a sarci
nilor ce rezultă din bugetul 
de stat pe anul 1961, pentru 
realizarea integrală și la timp 
a veniturilor bugetare și P^- 
tru utilizarea judicioasă a 
mijloacelor materiale și fi
nanciare alocate întreprinde
rilor, celorlalte organizații e- 

rale a societății noastre so
cialiste pentru apropierea a- 
paratUlui de stat de mase și 
asigurarea participării tot 
mai largi a acestora î'a acti
vitatea de stat și obștească, 
ținînd seama de criteriile sta
bilite prin Constituție Și anu
me : condițiile economice, 
social-politice, geografice, isto
rice și naționale locale.

Această preocupare se re
flectă atît în delimitarea uni
tăților administrativ-terito- 
riale. prilejuită de unificarea 
sau desființarea unor raioane, 
de trecerea unor raioane de 
la o regiune la alta etc. cît 
și în schimbarea denumirii 
unor unități administrativ-te- 
ritoriâle, regiuni, raioane său 
comune.

Așa cum se desprinde din 
preambulul proiectului de 
lege, împărțirea administrativ- 
teritorială este menită să con
tribuie la asigurarea dezvol
tării neîntrerupte a construc
ției economice, social-cultu
rale și de stat, la ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, cît și la 
perfecționarea, ieftinirea și 
apropierea aparatului nostru 
de stat de mase, precum și 
asigurarea participării tot mai 
largi a acestora la activi
tatea de stat și obștească.

Ținînd seama de faptul că 
prin dezvoltarea lor unele 
orașe regionale capătă o deo

bugetului republican, bugetul 
asigurărilor sociale de stat se 
aprobă atît la venituri, cît și 
la cheltuieli în sumă de 3.745,0 
milioane lei.

Art. 11. - Bugetele sfaturi

3.979 mii lei pentru Sfatul 
popular al regiunii 
Oradea ;

50.284 mii Iei pentru Sfatul 
popular al regiunii Pi
tești ;

38.830 mii lei pentru Sfatul 
popular al regiunii Su
ceava.

conomice și instituțiilor buge
tare

Art. 14 — Consiliu] de Mi
niștri este autorizat să intro
ducă în bugetele sfaturilor 
populare ale regiunilor și ale 
orașelor București și Constan
ța modificările corespunzătoa
re care vor rezulta ca urmare 
a schimbărilor ce vor fi adu
se raionăril administrativ-eco- 
nomice a teritoriului Repu
blicii Populare Romîne, cu 

sebită însemnătate economică 
și social-culturală. prin pro
iectul de lege s-a prevăzut că 
acestea pot avea un regim a- 
semănător celui stabilit prin 
acte normative pentru re
giuni ; de asemenea s-a mai 
prevăzut că în alcătuirea ora
șelor republicane ori regio
nale pot intra orașe, raioane 
de oraș și comune.

Totodată, prin proiect s-au 
adu* și unele îmbunătățiri de 
terminologie, cum sînt acelea 
privitoare la clasificarea dife
ritelor categorii de orașe (ora
șe republicane, regionale și 
raionale, în loc de orașe de 
subordonare republicană, res
pectiv de subordonare regio
nală sau orășenească), deoa
rece subordonarea este orga
nizată între diferitele catego
rii de sfaturi populare prin 
legea asupra organizării și 
funcționării sfaturilor popu
lare.

Comisia administrativă con
sideră că împărțirea admini

Cuvîntul deputatului 
Ene furcanu

(regiunea
Proiectul de lege pentru 

îmbunătățirea împărțirii ad
ministrative a teritoriului Re
publicii Populare Romîne, 
prezentat Marii Adunări Na
ționale, a spus deputatul Ene 
Țurcanu, are o mare impor
tanță pentru crearea unor 
condiții mai bune de înfăp
tuire cu succes a sarcinilor 

lor populare ale regiunilor și 
ale orașelor București și Con
stanța, cotele defalcate din 
impozitele și veniturile de 
stat și soldurile tranzitorii Se 
aprobă în următoarele sume :

Art. 12. — Pentru anul 1961 
se stabilesc următoarele cote 
defalcate din impozitele și ve
niturile de stat la bugetele 
sfaturilor populare ale regiu
nilor și ale orașelor București 
și Constanța: 

respectarea volumului total 
al veniturilor și cheltuielilor 
aprobat pentru bugetele sfa
turilor populare pe anul 1961.

Art. 15. — Se aprobă contul 
general de execuție a bugetu
lui de stat pe anul 1959, la 
venituri în sumă de 51.057,7 
milioane lei și la cheltuieli In 
sumă de 48.259,5 milioane tei, 
cu o depășire a veniturilor 
față de cheltuieli în sumă de
2.798,2 milioane lei.

strativă a teritoriului țării 
noastre, prevăzută în proiec
tul de lege, va corespunde 
cerințelor etapei actuale de 
dezvoltare a societății noa
stre socialiste și va asigura 
creșterea rolului sfaturilor 
populare în îndeplinirea sar
cinilor de bază ale planului 
de dezvoltare a economiei na
ționale, în traducerea în via
ță a Directivelor Congresului 
al Ilî-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn.

în continuare raportul ara
tă că Comisia administrativă 
a propus îmbunătățiri în fe- 
dactarOâ preambulului legii 
și și-a însușit observația Co
misiei juridice privind îmbună
tățirea redactării articolului 4.

Considerînd că proiectul co
respunde pe deplin interese
lor economice, politice și so
ci al-culturale ale țării, Comi
sia administrativă propune 
Marii Adunări Naționale să 
aprobe proiectul de lege.

Suceava)
trasate prin documentele celui 
de-al Ilî-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Raioanele vor avea posibili
tăți sporite, a spus vorbitorul, 
să se dezvolte armonios și 
multilateral; se vor crea con
diții mai bune pentru lărgi
rea schimbului dintre oraș și 
sat, pentru o mai bună apro

vizionare a centrelor munci
torești cu produse agricole și 
a satelor cu produse indus
triale. Realizarea unei legă
turi mai strînse între centrele 
industriale și cele agricole în 
cadrul aceluiași raion va mări 
și mai mult influența orașu
lui asupra satului, va duce la 
întărirea continuă a alianței 
dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, a rolului 
de conducător politic al clasei 
muncitoare.

în regiunea Suceava au 
existat pînă în prezent 12 ra
ioane din care unele mici. 
Raionul Șiret, de pildă, nu 
avea decît 13 comune.

Această împărțire în uni
tăți mici a corespuns la tim
pul său, cînd căile și mijloa
cele de comunicații îngreu
nau, într-o anumită măsură, 
legătura între organele raio
nale și masele de oameni ai 
muncii.

După noua împărțire, în 
regiunea Suceava vor rămîne 
8 raioane și două orașe re
gionale.

Prin unificarea raioanelor 
Rădăuți și Șiret se creează 
un raion cu o economie mul
tilaterală. în vechea împărți
re, raionul Rădăuți avea prea 
puțin teren pentru agricultu
ră, iar în raionul Șiret nu 
exiâta industrie. în noul ra
ion vor exista 2 mdri între
prinderi forestiere, o fabrică 
de spirt, întreprinderi dezvol

Cuvîntul deputatului 
Kovacs Gydrgy

(Regiunea Mureț-Autonomă Maghiară)
De la început vreau să arăt 

că mă declar întrutotul de 
acord cu măsurile pentru îm
bunătățirea împărțirii admi
nistrative a teritoriului țării 
deoarece le consider foarte 
juste. Ele pornesc de la inte
resele generale ale construirii 
socialismului, ale dezvoltării 
mai rapide din punct de ve
dere economic, politic și social- 
cultural a patriei noastre, de 
la interesele populației din 
diferite comune, raioane și re
giuni.

între altele proiectul de 
lege prevede trecerea raioane
lor Sf. Gheorghe și Tg. Se- 
cuesc la regiunea Brașov, tre
cerea raioanelor Luduș. Săr
maș și Tîrnăveni Ia regiunea 
Mureș - Autonomă Maghiară, 
precum și desființarea raioa
nelor Cristurul Secuiesc și 
Sîngiorgiu de Pădure.

Ca deputat, umblînd mult 
în circumscripțiile electorale, 
stînd de vorbă cu oamenii, pot 
să-mi dau seama că schim
bările propuse prin proiectul 
de lege prezentat sînt ridi
cate de viața însăși, izvorăsc 
din voința oamenilor muncii 
și corespund etapei actuale de 
dezvoltare a construcției so
cialiste.

Vă rog să-mi permiteți să 
dau cîteva exemple din cele 
ce cunosc.

în legislația trecută am fost 
deputat în Circumscripția 
electorală Covasna din raio
nul Tg. Secuiesc, raion care 
urmează să treacă la regiunea 
Brașov. Chiar în perioada 
aceea, locuitorii satelor ace
stui ra’on ridicau această pro
blemă. Din cauza depărtării 
foarte mari de Tg. Mureș, lor 
le era greu să-și rezolve o 
serie de probleme. Mult mai 
la fndemînă le este Brașovul. 
La fel și celor din raionul 
Sf. Gheorghe.

La noi se spunea adeseori 
că raionul Sf. Gheorghe este

Cuvîntul deputatului 
Oprea Câlin 

(regiunea Oltenia)

Procesul Creșterii rapide a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale, a spus vorbitorul, 
a determinat schimbări esen
țiale și în structura economi
că și social-culturală a regiu
nii Oltenia. S-au dezvoltat 
puternic din punct de vedere 
industrial raioanele Tg. Jiu, 
Gilort Oltețu prin punerea în 
exploatare a zăcămintelor de 
țiței și cărbuni.

în sudul regiunii, raioanele 
Calafat, Băilești, Corabia, Ca
racal, Segarcea și Vîrtju Mare 
au o agricultură în plină 
transformare socialistă, cu 
largi posibilități de creștere a 
producției de cereale și ani
malieră Majoritatea acestora 
au ca reședință orașe care 
s-au dezvoltat mult în ulti
mul timp.

Dezvoltarea economică și 
social-culturală a acestor ra

Cuvîntul deputatului 
loan Gluvacov
(regiunea Banat)

Sînt întrutotul de acord cu 
propunerile de îmbunătățire 
ă împărțirii administrative a 
teritoriului țării, a declarat 
deputatul Ioan Gluvacov,

In condițiile actuale, cînd 
sectorul socialist al agricul
turii cuprinde cea mai mare 
parte a terenului agricol $1 
marea majoritate a gospodă 
riilor țărănești, cînd cadrele 
de conducere au căpătat o ex
periență bogată, este pe de
plin posibil și sînt justificate 
măsurile propuse de îmbună
tățire a împărțirii adminis
trativ-teritoriale. 

tate ale industriei locale și 
este în curs de construcție o 
fabrică de mobilă. Suprafața 
agricolă crește de la 55.000 la 
83.700 hectare.

Orașul Suceava cunoaște în 
ultimii ani o dezvoltare im
portantă. în cadrul măsurilor 
luate el va primi un număr 
de 10 comune de la raionul 
Suceava, care practic și pînă 
acum erau strîns legate de 
viața economică și social-cul
turală a orașului.

Astfel organizate, raioane
le din regiunea noastră și o- 
rașele regionale vor fi uni
tăți teritoriale mai bine 
închegate din punct de ve
dere economic, politic și 
administrativ. Trebuie să a- 
daug că prin noua organizare 
se realizează o reducere a 
cheltuielilor administrativ- 
gospcdărești în valoare de a- 
proximativ 15 milioane lei 
anual.

Proiectul de lege propus 
spre aprobare sesiunii Marii 
Adunări Naționale cu privire 
la îmbunătățirea împărțirii 
administrativ-teritoriale a ță
rii noastre mărește răspunde
rea organelor locale de partid 
și de stat, cere perfecționarea 
continuă a metodelor și sti
lului lor de muncă în condu
cerea economiei și culturii 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini puse în fața 
noastră de Congresul al 
Ilî-lea al Partidului.

chiar mai aproape de Bucu
rești decît de Tg. Mureș. Și 
este adevărat. De la București 
la Sf. Gheorghe sînt 197 de 
km pe cînd de la Tg. Mureș 
la Sf. Gheorghe sînt peste 
230 km. Prin tradiție, viața 
economică și social-culturală 
a comunelor din cele două 
raioane amintite este strîns 
legată de orașul Brașov. Sute 
și sute de oameni ai muncii 
din aceste raioane lucrează în 
marile întreprinderi indus
triale din Brașov.

în proiectul de lege se pre
vede desființarea raioanelor 
Sîngiorgiu de Pădure și Cris
turul Secuiesc, unde sînt în 
prezent deputat. Eu consider 
justă și această măsură. în 
urma dezvoltării impetuoase 
a economiei și culturii tării 
noastre, menținerea pe mai 
departe a unor raioane mici, 
fără o bază materială cores
punzătoare. nu se justifică 
din punct de vedere econo
mic.

Socotesc că este bine ve
nită propunerea ca regiunea 
noastră să se numească de 
acum încolo Mureș-Autonomă 
Maghiară. Pentru populația 
de la noi denumirea de Mureș 
este tradițională și obișnuită.

Sînt convins că toate măsu
rile ce se vor lua vor fi pri
mite cu bucurte, cu satisfac
ție în întreaga noastră re
giune.

Vreau să mulțumesc parti
dului nostru, Comitetului său 
Central. în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, pentru că 
slujind interesele poporului 
muncitor a inițiat aceste mă
suri menite să asigure îmbu
nătățirea continuă a întregii 
noastre activități.

Cu cea mai mare bucurie 
susțin propunerile făcute și 
votez cu încredere proiectul 
de lege care ne-a fost supus 
spre dezb itere.

ioane a determinat ca ele să 
devină centre de atracțiă și 
pentru cetățenii unor comune 
din raioanele învecinate, care 
se îndreaptă spre ele fie pen
tru a-și desface produsele a- 
gricole și a se aproviziona cu 
unele mărfuri industriale, fie 
pentru a-și rezolvă alte pro
bleme de ordin social-cultu
ral.

îmbunătățirea împărțirii 
administrative a teritoriului 
țării, în forma în care este 
prevăzută în proiectul de 
lege, a declarat deputatul 
Oprea Călin, corespunde în
trutotul sarcinilor trâsăte de 
Congresul al Ilî-lea al P.M.R.

Este pe deplin justificată 
propunerea ca orașul Tg. Jiu 
din regiunea noastră să de
vină oraș regional. întrucît 
el este un puternic centru 
industrial.

Sectorul socialist al agricul
turii în cadrul regiunii Ba
nat cuprinde 80,4 la sută 
din gospodăriile țărănești și 
90,7 la sută din suprafața a- 
rabilă.

îmbunătățirile administra
tiv-teritoriale propuse pentru 
regiunea noastră au șl avan
tajul că unele gospodării a- 
gricole de stat care au pă- 
mtnturile răspindite pe mai 
multe raioane, le vor avea 
în viitor în cadrul aceluiași 
raion, ceea ce va crea posibi
litatea unui control mai 

eficace și ca urmare o mai 
bună administrare a acestora.

în proiectul de lege se pre
vede ca raionul Pecica din 
regiunea noastră să treacă la 
raionul Arad. Această propu
nere este pe deplin justifi
cată, ținind seama că raionul 
Pecica are numai 10 comune 
cu o suprafață arabilă de 
61.000 hectare.

Toate comunele din raionul 
Pecica, inclusiv centrul de 
raion, gravitează spre Arad, 
care este un centru indus
trial important, avînd tot
odată legătură prin căi de 
comunicați] corespunzătoare.

Prevederea proiectului de 
lege cu privire la unificarea 
actualelor raioane Ciacova și 
Gătaia, care să formeze îm
preună raionul Deta, este 
binevenită, întrucît Deta este 
o localitate cu industrie în

Cuvîntul deputatului 
losif Stoica
(regiunea Cluj)

Propunerile cu privire la 
îmbunătățirea împărțirii ad
ministrative a teritoriului 
țării sînt rezultatul unui stu
diu profund, al unei cunoaș
teri temeinice și concrete a 
situației locale. De aceea, de 
la început vreau să mențio
nez că sînt întrutotul de a- 
cord și susțin călduros toate 
propunerile făcute.

Ca și în alte regiuni ale pa
triei noastre, în regiunea Cluj 
majoritatea raioanelor sa 
dezvoltat din punct de vedere 
economic și social-cultural ca 
urmare a activității creatoare 
a oamenilor munci' conduși 
de organizațiile de partid. 
Dar unele raioane, ca Beclean, 
Jibou, Sărmaș, nu s-au putut 
dezvolta încă destul de ra
pid șl multilateral. De aceea 
consider justă propunerea ca 
aceste raioane să fie desfiin
țate, iar comunele lor trecute 
la alte raioane, formîndu-se 
astfel unități administrative 
mai închegate, cu perspective

Cuvîntul deputatului 
Victor Bolojan
(regiunea Crițana)

Sînt întrutotul de acord cu 
propunerile făcute cu privire 
la îmbunătățirea împărțirii 
administrative a teritoriului 
țări, a spus deputatul Victor 
Bolojan.

In propunerile prezentate 
se prevede că în regiunea Ora
dea să fie desființate raioane
le Lunca Vașcăului și Săcu- 
ieni, iar o mare parte din co
mune să treacă Ia raioanele 
Beiuș și Marghita. Aceasta 
este necesar pentru că forma 
actuală de organizare, care a 
corespuns o perioadă de timp, 
este depășită.

Din cadrul actualului raion 
Lunca Vașcăului. trei comune 
— Arieseni, Gtrda șl Scărișoa
ra — sînt .propuse să treacă 
la raionul Cîrrmmi. regiunea 
Cluj, de care au aparțin ,t și 
mai înainte. Această trecere 
este determinată de fapt’-1 că 
ele au legături de comunicații 
mult mal bune cu centrul ra
ionului Cîmpeni decît cu Lun
ca Vașcăului. tn perioadele 
de iarnă, noi eram nevoi ți să 
facem aprovizionarea acestor 
comune tot prin Cîmpeni.

Al doilea raion propus pen
tru desființare, raionul Săcu- 
eni este un raion mic. lipsit 
aproape Coftlpldt de întreprin
deri industriale, Mulți dintre 
țăranii din actualul -âion Să- 
cueni merg la centrul raionu
lui Marghita pentru a-și va

Cuvîntul deputatei 
lullana Simen

(reg'unea Mureț-Autonomă

Deputata Simon Iuliana a 
exprimat în numele locuitori
lor din circumscripția sa sa
tisfacția pentru inițiativa par
tidului și guvernului de a în
făptui îmbunătățiri în împăr
țirea administrativă a terito
riului țării. Subliniind avan
tajele pe care le va avea 
populația din raioanele Sf. 
Gheorghe și Tîrgul Secuesc, 
raioane ce urmează să trea
că lă regiunea Brașov, vorbi
toarea 8 arătat că între sa
tele și comunele acestor raioa
ne și orașul Brașov există 
de mult legături economice și 
culturale.

Eu sînt de 8 ani președinta 
gospodăriei colective din Ozon, 
a spus vorbitoarea. Dacă gos
podăria noastră avea nevoie 
de piese de schimb pentru

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Strejan

(regiunea
Propunerile prezentate se

siunii Marii Adunări Națio
nale In vederea îmbunătățirii 
Împărțirii administrative a te
ritoriului țării corespund pe 
deplin actualei etape de dez
voltare a patriei noastre, a 
declarat deputatul Gheorghe 
Strejan. 

dezvoltare și deci cu perspec
tivă de a deveni un centru 
economic și cultural-adminis- 
trativ mâi important.

Prin îmbunătățirea impar 
țirli administrativ-teritoriale 
a regiunii se va obține o 
simplificare a administrației 
de stat, ceea ce va duce la 
realizarea unor economii ad- 
ministrativ-gospodărești de a- 
proape 7 milioane lei anual.

Important este și faptul că 
se vor putea folosi mai judi
cios cadrele existente, întă- 
rindu-se mai ales secțiile eco
nomice ale sfaturilor popu
lare, iar prin eliberarea din 
munci administrative a unui 
însemnat număr de cadre de 
specialiști aceștia vor putea 
munci nemijlocit în diferite 
sectoare productive.

și posibilități mai mari de 
dezvoltare economică și cul
turală.

Mășura propusă de a se 
desființa raionul Cluj și de 
a se trece un număr de 9 co
mune din apropiere în subor- 
dinea orașului Cluj este bine 
venită.

Aceleași argumente stau și 
la baza propunerii de trecere 
la orașul Turda — oraș cu o 
industrie dezvoltată - a cen
trului muncitoresc Cimpia 
Turzii și a încă 3 comune, a 
căror populație lucrează în 
mare parte în întreprinderile 
din orașul Turda.

Propunerea de a se trece o 
parte din comunele actualului 
raion Sărmaș la raionul Lu
duș, iar acesta — în noua sa 
formă - să țină de regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
prezintă de asemenea mare 
importanță economică și so
cială, creează condiții mai 
bune de dezvoltare a raionu
lui.

lorifica produsele și a se apro
viziona cu unele produse in
dustriale. Centrul raionului 
Marghita are posibilități mai 
largi de dezvoltare economică 
și culturală, datorită faptului 
că acest raion are o economie 
mai dezvoltată. exploatări 
carbonifere și perspective de 
valorificare a rezervelor de 
asfalt, o producție agricolă, 
vegetală și animală In creș
tere etc. Astfel se îmbimătă 
țese și condițiile pentru folo
sirea forței de muncă.

Și în privința căilor de co
municație sint create condi
țiile pentru unificarea acestor 
raioane.

Prin îmbunătățirea organi
zării administrativ-teritoriale. 
în cadrul regiunii noastre se 
vor putea face economii anua
le de circa 6 milioane Iei la 
cheltuieli administrativ gospo
dărești. vor deveni disponibile 
o serie de clădiri care vor fi 
folosite în scopuri social-eu) 
turale.

tn raport s-a propus să fie 
schimbată și denumirea re
giunii nosstre în regiunea Cri- 
șăna. Eu sînt de acord eu ă 
eesstă denumire tradițională 
pertt.ru regiunea noastră pfth 
care curg cele treî Crfșuri 
(Grisul Repede. Criftil Negru 
și Crfșul Alb). Această hotărî- 
re Va fi primită eu bucurie 
de către toți oamenii rbunCii 
din regiune.

Maghiară)

mașinile agricole le cumpăram 
de la Brașov; tot acolo am 
cumpărat și cel de-al doilea 
camion al gospodăriei.

Tîrgul din Brașov se ține 
vinerea In fiecare joi seara 
pornesc spre oraș căruțele și 
camioanele gospodăriilor co
lective încărcate cu produse 
agricole și se întorc cu produ
se industriale necesare sate
lor.

Propunerile penttu îmbună
tățirea împărțirii administra
tive a teritoriului țării ne a- 
jută să întărim și mâi mult 
legătură dintre orașele și sa
tele noastre și, prin aceasta, 
să construim cu șl mal mult 
succes socialismul în patria 
noastră scumpă — Republica 
Populară Roiftînă.

București)
Regiunea București, va cu

prinde tn noua împărțire 15 
raioane mal dezvoltate din 
punct de vedere economie.

Prin îmbunătățirea împăr
țirii administrative a terito-

(Continuare în pag. 4-a)
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Drăgă-riului țării, raionul 
nești-Vlașca, de pildă, unde 
îmi desfășor activitatea, își 
va dubla suprafața, iar nu
mărul comunelor va crește la 
25. In aceste condiții vom pu
tea folosi mai judicios capaci
tatea de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole din cele 
2 S.M.T. pe care le va avea 
raionul.

15 comune situate în apro
piere de București sînt propu
se să treacă în subordonarea 
Capitalei. Această măsură va 

. duce la creșterea posibilități
lor ; de . aprovizionare cu pro-

duse agro-alimentare a ora
șului prin orientarea mai ju
dicioasă a producției agricole 
din aceste comune, producă
toare de legume, zarzavaturi 
și lapte și la organizarea mai 
operativă a transportului pro
duselor.

Prin îmbunătățirile propu
se, a subliniat vorbitorul, se 
va realiza, așa cum ne învață 
partidul nostru, o mai strinsă 
legătură a aparatului de stat 
cu masa oamenilor muncit

Toate acestea mă determină 
și pe mine să aprob din toată 
inima propunerile făcute pe 
care le voi vota cu căldură.

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Petrescu

(regiunea Argeș)

„O demonstrație clară 
a coeziunii mișcării comuniste 

internaționale0

Propunerile de îmbunătăți
re a împărțirii administrative 
a teritoriului Republicii Popu
lare Romîne prezentate în a- 
ceastă sesiune — a spus vor
bitorul — corespund necesi
tăților de dezvoltare economi
că și social-culturală a țării.

Dacă ne gîndim numai la 
faptul că prin această acțiu
ne se economisește suma im
portantă de 400 milioane lei, 
cu care se pot construi circa 
10.000 apartamente și tot ne 
apare limpede rolul pozitiv 
pe care îl are înfăptuirea ei 
pentru economia națională și 
interesele oamenilor muncii.

în regiunea Pitești, ca ur
mare a dezvoltării economice 
și social-culturale. actuala 
împărțire a teritoriului nu 
mai corespunde. De multe ori 
cetățenii din comunele Ber- 
cioiu. Stoiceni, Galicea, raio
nul Băbeni, au cerut să trea
că la raionul Rm. Vîlcea, 
unde în mod obișnuit ei merg 
să-și valorifice produsele și 
să se aprovizioneze cu cele 
necesare. Asemenea cereri au 
fost și din partea unor cetă
țeni din comunele Văleni- 
Podgoria, Călinești, Golești și 
altele din raionul Topoloveni

care au solicitat trecerea la 
raionul Pitești.

Analizind aceste cereri a 
reieșit că in regiunea noastră 
sînt 3 raioane — Potcoava. 
Băbeni și Topoloveni — care 
prin situația lor geografică, a 
căilor principale de comunica 
ție. prin starea economică și 
social-culturală s-au dovedit 
că nu au perspective prea 
mari de dezvoltare Comunele 
care compun aceste raioane 
gravitează spre orașele veci
ne cu care au vechi legături 
— Slatina. Rm. Vîlcea, Pitești 
și Găești, iar ia actualele re
ședințe cetățenii vin mai mult 
pentru rezolvarea unor pro
bleme de ordin administrativ.

Trebuie menționat și faptul 
că reședințele acestor raioane 
sînt comune care nu oferă 
toate condițiile necesare des
fășurării normale a activității 
instituțiilor și organizațiilor 
raionale.

Socotesc de asemenea — a 
spus vorbitorul — că propu
nerea de schimbare a denu
mirii regiunii in regiunea Ar
geș va fi primită cu satisfac
ție de întreaga populație, in- 
trucit a fost larg folosită în 
decursul timpului Si oamenii 
sînt familiarizați cu ea.

Cuvîntul deputatului 
Traian lonașcu

(raportor al Comisiei juridice)

de-

18. 
ur

Proiectul de Lege pentru 
modificarea articolelor 18, 19 
și 39 din Constituție a fost 
examinat de Comisia juridică 
a Marii Adunări Naționale, în 
ședința sa din ziua de 22 
cembrie 1960.

Prevederile articolelor 
19 din Constituție, care
mează a fi modificate, privesc 
împărțirea administrativă a 
teritoriului țării.

Dată fiind importanța pe 
care o are împărțirea admi
nistrativă a teritoriului pen
tru asigurarea dezvoltării mul
tilaterale a societății socia
liste și pentru apropierea a- 
paratului de stat de mase și 
asigurarea participării tot mai 
largi a acestora la activitatea 
de stat și obștească — aceas
tă împărțire administrativă 
trebuie astfel organizată îneît 
să corespundă cerințelor socie
tății noastre socialiste, în fie
care etapă de dezvoltare a ei* 
contribuind la asigurarea în
deplinirii sarcinilor de bază 
ale planului de dezvoltare a 
economiei naționale, la crește
rea rolului organelor locale 
ale puterii de stat în realiza
rea acestora, la apropierea a- 
paratului de stat de masele de 
oameni ai muncii, la continua 
creștere a Darticipării poporu
lui muncițor la activitatea de 
stat și- obștească.

întrucât reglementarea îm-

părțirii administrative a teri
toriului trebuie să sprijine 
procesul de continuă dezvol
tare a construcției economice, 
social-culturale și de stat, este 
necesar ca această reglemen
tare să poată fi adaptată sus- 
amintitului proces fără a fi 
nevoie să se modifice Consti
tuția. cind această adaptare 
nu privește împărțirea pe re
giuni.

Drept urmare, proiectul de 
lege prevede ca articolul 18 
să cuprindă numai criteriile 
de bază ale împărțirii admi
nistrative a țării — adică con
dițiile economice, social-poli
tice. geografice, istorice și na
ționale locale — și arătarea 
scopului în care se face îm
părțirea administrativă a te
ritoriului ; asigurarea dezvol
tării multilaterale a societății 
noastre socialiste și partici
parea tot mai largă a maselor 
la activitatea de stat și ob
ștească.

Comisia juridică socotește 
că ar fi. deci, nimerit ca fi
nalul articolului 18 (rindul pe
nultim de la cuvîntul „și-, 
ca și rîndul ultim) să fie ast
fel redactat: „și pentru apro
pierea aparatului de stat de 
mase și asigurarea participă
rii tot mai largi a acestora la 
activitatea de stat și obșteas
că". Așa-dar. articolul 18 din 
Constituție ar avea următorul

cuprins în propunerea Comi
siei juridice:

Articolul 18. — împărțirea 
administrativă a teritoriului 
Republicii Populare Romîne 
se face prin lege ținîndu-se 
seama de condițiile economice, 
social-politice, geografice, is
torice Si naționale locale în 
vederea asigurării dezvoltării 
multilaterale a societății so
cialiste și pentru apropierea, 
aparatului de stat de mase și 
asigurarea participării tot mai 
largi a acestora la activitatea 
de stat și obștească.

Cit privește art. 19, el ră- 
mine. potrivit proiectului su
pus discuției, să enumere doar 
regiunile în care este împărțit 
teritoriul Republicii Populare 
Romîne și denumirea lor.

Trecând acum la art. 39 din 
Constituție, acesta prevede, 
după cum se știe, că manda
tul Marii Adunări Naționale 
încetează la expirarea terme
nului pentru care aceasta a 
fost aleasă. Potrivit prevede
rilor aceluiași articol 39 din 
Constituție, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale fixează noi 
alegeri pentru Marea Adu
nare Națională în termen de 
cel mult trei luni, socotite de 
la ziua expirării mandatului 
Marii Adunări Naționale. însă 
numai după ce mandatul Ma
rii Adunări Naționale a expi
rat.

Această din urmă prevedere 
prezintă inconvenientul că 
împiedică a se stabili, încă în 
timpul legislaturii în curs, 
data noilor alegeri, pentru a- 
cea lună a anului in care ex
piră mandatul Marii Adunări 
Naționale sau pentru luna ur
mătoare. impunînd ca data a- 
legenlor sâ fie mereu întârzia
tă cu minimum două luni de 
Ia data expirării mandatului 
Marii Adunări Naționale, in* 
terva’ de timp necesar pentru 
desfășurarea operațiunilor e- 
lectorale

In scopul deci, de a se asi
gura putința săvârșirii alege
rilor la o dată mai apropiată 
de data expirării mandatului 
legislaturii in curs, este nece
sară suprimarea, din partea 
inițială a textului art. 39 din 
Constituție, a acelei preve
deri potrivit căreia fixarea da
tei noilor alegeri pentru Ma
rea Adunare Națională se 
face numai după expirarea 
mandatului Marii Adunări 
Naționale- Această suprimare 
va permite evitarea trecerii 
unei perioade de timp prea 
mari între momentul expiră
rii mandatului Marii Adunări 
Naționale în funcțiune și cel 
al alegerii unei noi Mari Adu
nări Naționale.

In acest sA>p se propune 
modificarea art. 39 din Con
stituție în sensul că data ale* 
gerJor pentru noua Mare A- 
dunare Națională se fixează 
prin decret al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, acest 
decret puțind fi emis chiar 
înainte de expirarea manda
tului Marii Adunări Națio
nale in funcție. Alegerile, în
să, se 
după 
Marii 
nume
luni de la data acestei expi
rări.

întrucât proiectul de modi
ficare a articolelor 18, 19 și 39 
din Constituție este intruto- 
tul întemeiat și binevenit, iar 
pe planul tehnicii legislative 
nu este absolut nimic de o- 
biectat. Comisia juridică a 
Marii Adunări Naționale vă 
roagă, tovarăși deputați, să 
votați proiectul în discuție așa 
cum vă este propus de comi
sia noastră.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Phenian rela
tează că între 20 și 23 decem
brie în R.P.D. Coreeană a a- 
vut loc plenara lărgită a C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea.

Plenara a examinat rezul
tatele anului agricol 1960 și 
sarcinile agriculturii pe anul 
1961 ; planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1961, precum și rezultatele 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești de la Moscova.

In rezoluția asupra rezulta
telor Consfătuirii de la Mos
cova a reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești se spune că ea constituie 
o demonstrație clară a unității 
lagărului socialist mondial și 
a coeziunii mișcării comuniste 
internaționale, o nouă impor
tantă victorie a marxism-leni-

nismului și a internaționalis
mului proletar.

★

VIENA 24 (Agerpres). — La 
Viena a avut loc Plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
P. C. din Austria la care 
Friedl Fiirnberg, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria, a 
prezentat raportul cu privire 
la consfătuirea de la Moscova 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești. La 
plenară a luat de asemenea 
cuvîntul Johann Koplenig, 
președintele partidului.

Plenara a adoptat în unani
mitate o rezoluție în care sînt 
aprobate activitatea delega
ției Partidului Comunist din 
Austria la Consfătuirea de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și documentele adop
tate la această Consfătuire.

Festivitate organizată la Delhi 
în cinstea delegației R.P. Romîne

NEW DELHI 24 (Agerpres). 
— Corespondența specială : La 
22 decembrie, Asociația de 
prietenie India-Romînia a or
ganizat o festivitate in cins
tea conducătorului delegației 
guvernamentale a R. P. Romi
ne, Gogu Radulescu, care a 
dus tratative in vederea dez
voltării relațiilor economice 
intre India și Romînia, Vice
președintele asociației, I. K. 
Gujral. a salutat prezența 
oaspetelui romin subliniind 
că vizita delegației romîne 
contribuie la întărirea priete
niei între cele două popoare 
și la o mai bună cunoaștere 
reciprocă. Ministrul Comerțu
lui al R. P. Romîne, Gogu Ră- 
dulescu, a mulțumit conduce
rii asociației pentru primirea 
ce i-a fost făcută, după care 
a vorbit despre dezvoltarea

economiei Rominiei și pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
economice dintre cele două 
țări. în înch.eiere el a urat 
succes asociației în misiunea 
ei de întărire a prieteniei 
dintre India și R.P.R. La fes
tivitate au participat membri 
ai asociației, funcționari su
periori din diferite ministere, 
deputați, oameni de afaceri, 
oameni de cultură. De aseme
nea au participat membrii de
legației și ai ambasadei R. P. 
Romîne. A urmat un program 
artistic de dansuri și muzică 
indiană. După aceasta minis
trul Comerțului, Gogu Radu
lescu, s-a întreținut cu mem
brii Asociației, răspunzind la 
o serie de întrebări despre 
viața social-culturală din Ro
mînia.

Evenimentele din

(Urmare din pag. l-a)

var putea face numai 
expirarea mandatului 

Adunări Naționale și a- 
plnâ In cel mult trei

de Patrice Lumumba

Plingi frate negru, frate scump, 
in noaptea milenară a robiei I

Cumplite vinturl și furtuni cumplite 
împrăștie cenușa ta in lume.

Tu, care-oi singerat la piramide
Sub bicele stâpînilor-cdlăi,
Tu, hăituit de razii, tu, zdrobit
De pumnul nemilos al forței brute, 
Tu, ca re-a i învâțot la școala vieții 
Lozinca sfintă : moarte sau robie, 
Tu, care, ascuns în jungla fărâ capot 
De mii de ori, tăcut, întimpini moartea 
Ce-și pune masca frigurilor rele, 
Sau cruda masca a tigrului flâmînd, 
Sau poate masca mlaștinei perfide 
A cărei mincinoasă — îmbrățișare 
Te-năbușă, ca șarpele boa...
Dar mai viclean, mai crud ca orice moarte 
S-a arătat cotropitorul alb.
El ți-a luat podoabele de aur

Și-n schimb ți-a dat mărgele și-oglinjoare, 
Ți-a siluit surorile, soția,
l-a îmbătat pe frații toi de singe 
Și ți-a zvîrlit copiii-n închisoare... 
De atunci, cind sună tobele prin sate 
Oamenii știu : corabia străină 
Ridică ancora, pornind spre țârwwrl unde 
Bumbacu-i zeu, dolarul-mpărat, 
De-atunci ai fost sortit ocnaș pe viață, 
Trudind moi greu ca vita de povara, 
Din zori, sub ochii soarelui de parâ.« 
Te-au învățat pe Dumnezeu să i laur! 
Și apoi te-cu răstignit, cintindu-ți Imnuri 
Cu „fericirea nu-i pe lumea asta“ 
Iar, tu, sărmane frate, le-ai cerut 
Să-ți lase viața, doar să-ți lase viața... 
La foc, neliniștit, pierdut in vise, 
Iți revărsai cmaru-n melodii 
Fără cuvinte, simple, cum e dorul, 
Ba uneori te-nviorai o clipă 
Și te prindeci, vijelios în danțucl, 
întregul jar al tinereții tale 
Și drumul neoprit spre bărbăție 
Sunau-in glasul coardelor de-aramă, 
In ropotul de tobe șl tam tam-url j 
Și cintecul acesta tot mai aprig, 
Crescind in ritmul jazzului, spunea i 
„Ehei, luați aminte, oameni albi I 
Planeta asta nu-i a voastră toată l.„* 
Tu, cintec aprig, tu ne-ai dat puterea 
Să ne-ndreptâm spinarea-ncovo iată 
Și să privim în ochii Libertății — 
In ochii libertății rasei noastre.
O, frate-al meu, iubite frate negru, 
Eu vreau ca malul durilor largi 
Ce-și poartă valul viu spre viitor 
Să fie al tău I 
Pămîntul cu întreaga-i bogăție 
Să fie-al tău I
Eu vreau ca focul soarelui de-amiază 
Să-ți mistuie, pe veci amărăciunea, 
Să-ți soarbă de pe-obraz urma de lacrimi 
Pe care -le-au vărsat bunicii tăi, 
Bătuți și-uciși sub cerul de cenușa ! 
Vreau ca poporul nostru să trăiască 
De-a pururi liber, fericit, în Congo, 
Aici, în inima măreței Africi I

In romînește de ION HOBANA

Situația din Congo
• INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI LUI CHOMBE • UN NOU DEMERS 
AL CRUCII ROȘII • CONSFĂTUIRE INTRE PREȘEDINȚII GHANEI, GUINEEI Șl REPUBLICII MAU 

ADRESATA DE A. GIZENGA LUI HAMMARSKJO ELD• TELEGRAMA

HANOI 24 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, în 
seara zilei de 23 decembrie 
postul de radio „Vocea Patet 
Lao" a anunțat că Q. Folsena, 
ministrul Informațiilor al gu
vernului regal al Laosului, 
reprezentant al acestui gu
vern, a sosit la 22 decembrie 
la Sam-Neua pentru a conferi 
cu prințul Sufanuvong, preșe
dintele C.C. al Partidului Neo 
Lao Haksat.

*
HANOI 24 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de 
radio al guvernului laoțian 
legal, „Vocea Laosului". re
belii și intervenționiștii străi
ni se dedau la represiuni în 
masă împotriva locuitorilor 
din Vientiane care au acordat 
sprijin trupelor guvernamen
tale ale căpitanului Kong Le. 
Peste 1000 de patrioți au fost 
aruncați în închisoare.

Postul de radio anunță că 
știrile cu privire la arestările 
efectuate la Vientiane au fost 
întîmpinate cu mînie de către 
populația Laosului.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Agenția Reuter 
unitățile 
au cucerit 
partea de

anunța că 
militare Patet Lao 
orașul Napeh din 
sud-est a Laosului.

★

24 (Agerpres). —PEKIN . _ .
TASS transmite : In comuni
catul < 
prem al 
Patet Lao, 
decembrie 
Patet-Lao 
de sprijin
Ciom-Ceng-Ta și Paeghiubut 
(provincia Phong-Saly) și au 
pricinuit pierderi serioase re
belilor. Din rindurile dușma
nului au fost uciși mai mulți 
soldați. Doi soldați au fost 
luați prizonieri, 
luptă Patet-Lao 
o mare cantitate

In aceeași zi 
luptă Patet-Lao au atacat pe 
soldații rebeli pe cînd traver
sau rîul Nam-Ngum. Rebelii

comandamentului su- 
unităților de luptă 
se anunță că la 19 
unitățile de luptă 

au atacat punctele 
ale dușmanului din

Unitățile de 
au capturat 
de arme, 
unitățile de

s-au retras ; 
micului s-au 
soldați morți

în rindurile ina- 
înregistrat mulți 
și răniți.
★

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
— La 23 decembrie la Buda
pesta a fost dată publicității 
declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Populare Ungare în legătură 
cu evenimentele din Laos. 
Guvernul R.P. Ungare, se 
spune in declarație, condam
nă cu asprime imixtiunea fă
țișă a guvernului Statelor 
Unite ale Americii în trebu
rile interne ale Laosului, ceea 
ce implică o primejdie serioa
să pentru pace în Asia de 
sud-est. întreaga răspundere 
pentru politica agresivă care 
provoacă un război civil și 
pentru consecințele acestei 
politici, subliniază declarația, 
incumbă guvernului Statelor 
Unite ale Americiu

ELISABETH VILLE 24 (Ager
pres). — Informațiile parvenite 
din Congo arată că populația din 
Katanga își intensifică acțiunile 
împotriva regimului lui Chombe, 
o marionetă a străinilor

France Presse arată de ase
menea că cartierele africane din 
centrul orașului Luena se află 
sub controlul răsculaților— 
membri ai partidului Balubakat.

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). — Potrivit unei știri a 
corespondentului din Leopold
ville al agenției France Pres
se, Comitetul internațional al 
Crucii Roșii intenționează să 
facă un nou demers pe lîngă 
dictatorul ccngolez Mobutu 
pentru a obține permisiunea 
să-1 viziteze pe primul mini
stru Lumumba, care de trei 
săptămîni zace în închisoarea 
de la Thysville.

CONAKRY 24 (Agerpres). — 
Președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, și președintele Re
publicii Mali, Modibo Keita, 
au sosit la 23 decembrie la 
Conakry, capitala Republicii 
Guineea.

Intr-o declarație dată

blicității la 24 decembrie la 
Conakry, Seku Ture, preșe
dintele Guineei, sublinia că 
tratativele dintre șefii celor 
trei state africane vor fi con
sacrate în special „apărării li
bertății Algeriei și demascării 
acțiunilor reacționare ale Or
ganizației Națiunilor Unite în 
Congo, care au contribuit la 
restabilirea puterii uzurpato
rilor în dauna instituțiilor na
ționale legale din Republica 
Congo, care funcționau nor
mal".

STANLEYVILLE 24 (Ager
pres). — După cum transmi
te corespondentul din Stan
leyville al agenției Taniug. A. 
Gizenga, prim ministru ad-in- 
terim al Congoului, a adresat 
la 24 decembrie o telegramă

lui D. Hammarskjoeld, secre
tar general al Q.N.U., în care 
cere ca misiunea O.N.U. din 
Congo să interzică colonelu
lui rebel Mobutu să-și tran
sporte trupele cu ajutorul a- 
vioanelor și navelor belgie
ne.

COLOMBO 24 (Agerpres). — 
După cum transmite cores
pondentul din Colombo al a- 
genției Reuter, F. D. Band a- 
ranaike, ministrul de finanțe 
al Ceylonului, răspunzînd în
trebărilor deputaților în 
mera reprezentanților 
Ceylon a declarat : 
tea Republicii Congo și 
varea vieții 
Lumumba 
imediată a 
lui Mobutu.

Ca- 
din 

Securita- 
sal- 

primului ministru 
cere dezarmarea 
armatei ilegale a

Solidaritate deplină 
cu lupta popoarelor 
din tarile coloniale

pu- (Urmare din paH. l-a)

autodetermi-

La închiderea ediției
• DEMONSTRAȚII ANTICOLONI ALISTE LA ORAN • EXTINDEREA 

GREVEI MUNCITORILOR Șl

ORAN 24 (Agerpres). — A- 
geafia France Presse transmite 
că în noaptea de 23 spre 24 de
cembrie soldații francezi au efec
tuat numeroase percheziții fi a- 
restări în cartierele musulmani
lor din Oran.

Acțiunile autorităților franceze 
au produs o vie agitație în rin
dul populației musulmane din 
Oran. In ciuda numeroaselor pa
trule franceze care circulă in O- 
ran, grupuri de musulmani ma
nifestează pe străzile orașului în 
semn de protest împotriva sa
mavolniciilor la care se dedau 
autoritățile franceze din Algeria.

FUNCȚIONARILOR BELGIENI

prânzind aproximativ 1 mi
lion de oameni.

Greva a paralizat întreaga 
activitate a Belgiei, serviciile 
publice, poșta, telegraful, tran
sportul feroviar, învâțămintul, 
industria etc. Ea este genera
lă în principalele centre ale 
țării, Liege, Charleroi, 
Bruge, în regiunea 
Borin age și s-a întins 
peziciune în Flandra <

Gând, 
minieră 
cu re- 
occiden-

tigă dreptul la 
nare și independență de stat, 
iși ocupă locul pe care îl me
rită în istorie. Sub ochii noș
tri putredul sistem colonial 
se năruie pe zi ce trece. Pe 
harta lumii apar state noi 
care au un cuvînt de spus în 
toate problemele contempora
ne și mai ales în problema 
vitală a zilelor noastre, pro
blema păcii, coexistenței paș
nice.

După ce a subliniat spriji
nul pe care Uniunea Sovieti
că și întregul lagăr socialist 
l-au acordat și-l acordă luptei 
popoarelor din țările depen
dente și coloniale, prof. univ. 
Ion Oancea a spus în în
cheiere : Guvernul romin s-a 
pronunțat și se pronunță în 
sprijinul țărilor care luptă

BRUXELLES 24 (Agerpres). 
— In cursul zilei de sîmbătă, 
a cincea zi de la declararea 
ei, greva muncitorilor și func
ționarilor belgieni a continuat 
să crească în intensitate,

Tinăra generație de scriitori

nu-

ce s-au afirmat în ultimii ani. 
din generația, regretatului 
Nicolae Labiș, cum sînt Nicu- 
lae Stoian, Gheorghe Tomozei, 
Rusalin Mureșanu, Laszlofy 
Aladar, Ion Gheorghe, sau și 
mai tinerii Nichita Stănescu, 
Ilie Constantin, Cezar Baltag, 
.recent apăruți în volum.

Contingentul acesta
meros de tineri poeți a adus 
în lirica noastră nouă o notă 
de prospețime. Firește, poezia 
lor nu a fost scutită de unele 
căutări sterile, de unele false 
inovații, de un joc gratuit de 
imagini. Necunoscînd îndea
juns viata, chipul omului nou, 
ei au oglindit uneori superfi
cial realitatea, prin epitete 
exterioare, prin declarații lip
site de substanță lirică auten
tică. Oamenii muncii cer o 
poeziei agitatorică, accesibilă, 
pătrunsă de un puternic spirit 
patriotic, care să-i însufle
țească necontenit în drumul 
lor spre desăvîrșirea constru
irii socialismului. O cerință 
esențială a unei asemenea

poezii este, fără îndoială, cla
ritatea și frumusețea imagi
nii. bogăția și expresivitatea 
limbii.

O tribună de educație a ti
neretului în spiritul moralei 
comuniste, al dragostei pentru 
tradițiile revoluționare ale po
porului nostru, a devenit în 
ultimii ani teatrul. Și în dra
maturgia noastră realist-so- 
cialistă contribuția tinerilor a 
fost în ultimii ani însemnată. 
Au devenit cunoscute numele 
unor tineri dramaturgi ca Al. 
Mirodan. I. D. Șerban, Dorel 
Dorian, L. Bruchstein, Teofil 
Bușecan, Ștefan Iureș, B. Du 
mitrescu etc.

Tinerii noștri dramaturgi au 
datoria să aducă pe scenă 
chipul constructorilor socialis
mului. muncitorul din fabrici 
uzine, de pe șantiere, să întru
chipeze conflictele pasionante, 
vii, ale actualității, noua mo
rală socialistă, să 
ideologia burgheză.
să-și perfecționeze 
artistică pentru ca 
să poată avînta și însufleți pe 
spectatori, contribuind astfel

combată 
Ei trebuie 
măiestria 

piesele lor

mola educarea lor în spiritul 
ralei comuniste.

Anii din urmă, în care 
ratura noastră a cunoscut 
mari succese, a adus și o dez
voltare a criticii literare. Ti
nerii fac eforturi de a apre
cia obiectiv fenomenul li
terar, de a înregistra ope
rativ mersul înainte al li
teraturii noastre, de a con
semna noile cărți Și piese de 
teatru ale scriitorilor noștri, 
de a studia operele creatorilor 
progresiști din trecut. Dintre 
numeroșii tineri critici și 
istorici literari care s-au re
marcat în ultimii ani amintim 
pe Dumitru Micu, Dan Hăuli- 
că, Al. Oprea. Mircea Zaciu, 
S. Damian. Lucia Olteanu, 
Al. Căprar iu, M. Bucur, Gh. 
Achiței, D. Solomon, Dan 
Grigorescu, Pompiliu Mareea, 
Theodor Vîrgolici, Matei Că- 
linescu, Miron Dragu, Eugen 
Simion, Al. Săndulescu, Gal- 
falvi Zsolt etc. Ziarul „Scîn- 
teia“ a dat și tinerilor cri
tici literari, care plătiseră 
uneori tribut spiritului apolo
getic, un ajutor deosebit în 
activitatea lor. Unii dintre

li te-

tinerii scriitori și critici lite
rari au condamnat asemenea 
încercări de a le abate aten
ția de la problemele majore ale 
literaturii realist-socialiste cum 
a fost discuția neprincipială 
despre așa zisul spirit mo
dem, vehiculînd idei străine 
de principiile esteticii marxist- 
leniniste. Alteori tinerii critici 
literari au folosit un limbaj 
pretențios, termeni pompoși 
care ascundeau lipsa de idei, 
încercările merituoase de a 
generaliza experiența litera
turii noastre noi, de a comba
te ideologia burgheză, trebuie 
continuate și dezvoltate.

Literatura pentru copii și 
tineret a cunoscut de aseme
nea succese însemnate prin 
lucrări scrise de Octav Pancu- 
Iași, Gica Iuteș, Costache An
ton, Mircea Sîntimbreanu, 
Elena Dragoș etc.

Toate aceste succese obți
nute de scriitorii tineri se da
torează în primul rînd îndru
mării înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Romîn. Ca în 
toate domeniile de activitate,

și în literatură, politica parti
dului de promovare a elemen
telor tinere, talentate, devo
tate cauzei socialismului, a 
dat un impuls nemaiîntâlnit 
creației artistice.

Cel de-al IlI-lea Congres al 
partidului a deschis cîmp 
larg pentru afirmarea posibi
lităților creatoare ale oameni
lor muncii, ale tineretului no
stru, pentru formarea con
științei noi, socialiste. De a- 
ceea, răspunzînd sarcinilor 
care revin scriitorilor în lumi
na documentelor Congresului 
Partidului — tinerii creatori 
trebuie să-și intensifice efor
turile lor de a oglindi la 
un înalt nivel artistic eroii 
cei mai înaintați ai zile
lor noastre, comuniștii, de 
a reflecta viața muncitorilor, 
de a cultiva pasiunea pentru 
nou, pentru tehnica modernă, 
de a înfățișa chipul țăranului 
colectivist, problemele tinere
tului, idealurile mărețe ale 
întregului nostru popor, con
structor al socialismului, apă
rător al păcii. Aspect de la adunarea studenților din Capitală.

pentru independență, pentru 
dreptul sfint la libertate. Po
porul țării noastre, tineretul 
îmbrățișează cu căldură cau
za dreaptă a popoarelor care 
luptă pentru libertate și inde
pendență națională, pentru o 
viață fericită.

In cuvîntul său, studentul 
Tchadje Cristophe din Came
run a spus printre altele: 
Noi, tinerii africani luptăm 
pentru libertate în Africa, 
pentru izgonirea din țările 
noastre a tuturor colonialiști
lor și imperialiștilor. Acțiuni
le și manevrele imperialiști
lor americani și belgieni îm
potriva guvernului legal din 
Congo, condus de premierul 
Lumumba, sînt acțiuni în
dreptate nu numai împotriva 
poporului congolez ci a po
poarelor africane în general. 
Susținînd clica lui Mobutu și 
Kasavubu, care au fost adep- 
ții scindării Congoului încă 
înainte de obținerea indepen
denței naționale, sprijinind 
marionete care nu se pot 
menține la putere decît prin 
forța armelor îndreptate îm
potriva, propriului lor popor, 
imperialiștii demonstrează o 
dată mai mult cît de înrăiți 
dușmani ai libertății popoa
relor sînt ei și la ce mîrșăvii 
trebuie să se preteze pentru 
a menține putredele rînduieli 
colonialiste. Noi, tinerii, sîn- 
tem hotărîți să continuăm 
lupta, să mobilizăm toate ca» 
tegoriile de oameni din țările 
noastre pentru a distruge re
gimul colonial, pentru a ne 
asigura independența și suve
ranitatea de stat.

Luînd cuvîntul, studenta 
Valeria Tudor, de la Institu
tul de medicină și farmacie, 
a spus printre altele: Tinere
tul studios, ca și toți oamenii 
muncii din patria ndastră, a 
primit cu deosebită satisfac
ție Declarația cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, 
adoptată de către Adunarea 
Generală a O.N.U. Această 
Declarație reprezintă o nouă 
și mare victorie morală și 
politică obținută de forțele 
păcii. Sintem mîndri că țara 
noastră, condusă de iubitul 
nostru partid, se numără 
printre - statele -care lupta 
pentru eliberarea popoarelor 
din robia colonială, își aduce 
contribuția activă la lupta 
pentru lichidarea rușinosului 
sistem colonial.

In încheierea adunării stu
denții au aprobat în unani
mitate o moțiune de protest.
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