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Să întărim necontenit 
munca de partid!

In ziua de 19 aprilie a avut loc 
ședința plenară a C.C. al P.M.R. Ple
nara a analizat mersul aplicării ho- 
tărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 și măsurile 
în vederea realizării Planului de Stat 
și a Bugetului de Stat pe 1954. De a- 
semenea, luînd în discuție unele pro
bleme organizatorice de partid, ple
nara a ascultat și a aprobat expu- 
nereti tovarășului Gh. Gheorgjhiu- 
Dej, hrind pe baza ei importanțe ho- 
tărîri.

Așa cum se arată în expunere, în 
ultimele 8 luni Comitetul Central 
și-a concentrat toate eforturile în di
recția îndeplinirii sarcinilor puse de 
plenara din august 1953 cu privire la 
îndreptarea cursului politicii noastre 
economice, dezvoltarea proporțională 
a economiei naționale și ridicarea ni
velului de trai al poporului muncitor.

In acest răstimp s-au obținut rezul
tate pozitive și în aplicarea Hotărîrii 
plenarei lărgite din august 1953, cu 
privire la îmbunătățirea muncii de 
partid și întărirea legăturii partidu
lui cu masele. S-a îmbunătățit activi
tatea organelor și organizațiilor de 
partid, iar adunările de dare de sea
mă și de alegeri, precum și confe
rințele raionale ce s-au ținut în ma
rea majoritate a raioanelor au întărit 
spiritul critic și autocritic al mem
brilor de partid, au dus la o mai 
mare activizare a lor; s-a întărit spi
ritul de muncă colectivă în activita
tea multor organe de partid.

Măsurile luate în vederea întăririi 
comitetelor raionale sătești constituie 
un factor însemnat peptru rezolvarea 
sarcinilor partidului în domeniul spo
riri' producției agricole și pentru 
strîngerea legăturilor partidului cu 
masele țărănimii muncitoare. Este un 
fapt pozitiv acela că organizațiile de 
partid și-au intensificat activitatea 
politică și organizatorică în lupta 
pentru sporirea producției agricole și 
a producției bunurilor de larg con
sum.

Li această perioadă s-a îmbunătă
țit conținutul și s-a ridicat nivelul 
muncii de agitație și de propagandă.

Cu toate acestea — a subliniat ple
nara C.C. — nu ne putem declara 
mulțumiți cu rezultatele obținute. 
Munca organizatorică și politică de 
partid nu se află încă la nivelul sar
cinilor mari stabilite de plenara din 
august 1953; un șir de prevederi ale 
acestei plenare, privind îmbunătăți
rea'muncii de partid n-au fost tra
duse în fapte, multe organizații de 
partid nu s-au mobilizat pentru a asi
gura aplicarea lor întocmai.

Așa cum a subliniat în expunerea 
sa tovarășul Gheorghiu-Dej, comite
tele regionale, raionale, orășenești 
n-au înțeles în suficientă măsură ma
rea importanță pe care o are sarcina 
de a strînge în jurul organelor con
ducătoare de partid din întreaga țară 
un activ de partid de 80—100.000 de 
tovarăși. In fiecare organizație de 
beză există, în afară de membrii bi
roului, un număr însemnat de membri 
ai partidului care își îndeplinesc con
știincios sarcinile de partid, oameni 
devotați partidului, cu o bună cali
ficare profesională, fruntași în muncă, 
iubiți și stimați de mase. Organiza
țiile de partid lucrează încă insufi
cient cu acest activ. Deosebit de im
portant este ca el să fie folosit just, 
să fie antrenat la elaborarea și apli
carea în viață a hotărîrilor luate de 
organizațiile de partid. — astfel incit 
activul să ajute efectiv organelor de 
Siartid la mobilizarea masei membri- 
cr de partid și, prin ei, a maselor 

laigi de oameni ai muncii.

Partidul nostru este un organism 
viu, el se întărește necontenit atră- 
gînd în rîndurile sale pe cei mai 
buni reprezentanți ai clasei munci
toare, țărănimii muncitoare și inte
lectualității. Multe organizații de 
partid se preocupă însă foarte slab 
de munca de primire a candidaților 
de partid

O sarcină de căpetenie este îmbu
nătățirea vieții interne a organiza
țiilor de partid. Luptînd pentru în
lăturarea metodelor de muncă for
male, birocratice, șablonului și su
perficialității, excesului de ședințe, 
organizațiile de partid trebuie să 
ducă o muncă neobosită pentru în
rădăcinarea normelor leniniste ale 
vieții interne de partid. Trebuie lichi
date slăbiciunile foarte serioase care 
mai există în domeniul controlului în
deplinirii hotărîrilor partidului — ve
riga hotărîtoare a. întregii munci de 
partid, — în selecționarea și reparti
zarea cadrelor. Este necesară întări
rea continuă a disciplinei interne de 
partid — deopotrivă de obligatorie 
pentru toți membrii de partid, indife
rent de domeniul de activitate sau de 
funcția lor. Plenara cere tuturor or
ganelor de partid aplicarea consec
ventă a principiului leninist al mun
cii colective, principiul suprem al con
ducerii de partid.

Plenara a accentuat că trebuie 
dusă o luptă hotărîtă împotriva căl
cărilor democrației interne de partid. 
Trebuie cultivată o curajoasă atitu
dine autocritică față de greșeli, tre
buie stimulată critica de jos și înră
dăcinată în rîndurile membrilor de 
partid și ale tuturor oamenilor mun
cii încrederea că criticile lor juste 
vor fi luate în seamă și vor avea e- 
fecte concrete. Orice încercări de a 
intimida pe cei ce critică sînt cu de- 
săvîrșire nepermise și trebuiesc sanc
ționate cu asprime de partid.

C.C. al partidului a apreciat că 
maj este mult de făcut pentru ca mun
ca de propagandă și munca po
litică de masă să devină mai vie 
și mai concretă, mai strîns legată de 
problemele fundamentale ale politicii 
partidului și statului.

Membrii de partid și oamenii mun
cii nemembri de partid trebuie edu
cați în spiritul devotamentului pentru 
partid, pentru Comitetul său Central, 
pentru popor — făuritorul istoriei. 
,,Trebuie să spunem cu toată hotă- 
rîrea — a subliniat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în expunerea făcută —• 
că vom combate orice manifestare a 
cultului personalității din partea ori
cui ar veni ea și în orice domeniu s-ar 
manifesta. Oricine ar fi, oricare ar fi 
munca de răspundere pe care o are, 
o persoană sau alta nu poate înlocui 
partidul, nu poate înlocui forța și în
țelepciunea colectivă a partidului. 
Cultul personalității trebuie lichidat 
cu desăvîrșire, ca incompatibil cu în
vățătura și ideologia marxist-leni- 
nistă“.

In centrul preocupărilor partidului 
se află problemele economice — în
tărirea organizațiilor de partid fund 
chezășia realizării obiectivelor econo
mice trasate de plenara C.C. din au
gust 1953.

Concentrîndu-și toate forțele asu
pra îndeplinirii planului de stat pe 
1954 la toți indicii și exercitînd un 
permanent control pentru ca să nu 
poată avea loc nici o abatere de la 
prevederile planului, organizațiile de 
partid din industrie trebuie să se afle 
în fruntea luptei de zi cu zi pentru 
mărirea producției, ridicarea produc

t Continuare in pag. 4-a)

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Marți dimineața la ora 10 și-a înce
put lucrările cea de a IlI-a sesiune 
a Marii Adunări Naționale. Membrii 
Marii Adunări Naționale au primit cu 
aplauze puternice pe conducătorii 
partidului și guvernului la intrarea lor 
in sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului au luat loc 
membrii Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, în frunte cu tovarășul dr. 
Petru Groza.

Pe banca ministerială au luat loc 
tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej. I. Chi- 
șinevschi, Chivu Stoica, Miron Con- 
stantinescu, general de armată Emil 
Bodnăras. P. Borilă, general locote
nent Al. Drăghici, D. Petrescu, S. Bu- 
ghici, Constanța Crăciun, Gh. Hossu, 
G. Gaston Marin, acad. I. Murgulescu 
și alți membri ai guvernului.

In tribune se aflau reprezentanți ai 
misiunilor diplomatice acreditate în 
R.P.R., reprezentanți ai presei romîne 
și străine și numeroși oameni ai mun
cii.

Ședința de deschidere a fost prezi
dată de tov. C. Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a adoptat 
în unanimitate ordinea de zi a sesiunii 
în care figurează : regulamentele co
misiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.; Legea pentru a- 
probarea Bugetului de Stat al R.P.R. 
pe anul 1954; ratificarea decretelor 
emise de Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. în intervalul dintre 
sesiunea Il-a și a IlI-a și altele.

Marea Adunare Națională a votat 
în unanimitate Regulamentul de func
ționare al Comisiei de propuneri le
gislative a Marii Adunări Naționale, 
Regulamentul de funcționare al Comi
siei bugetare a Marii Adunări Națio
nale și Regulamentul de funcționare 
al Comisiei de afaceri externe a Marii 
Adunări Naționale.

Au lichidat cu rămînerea în urmă
La mina Ahinoasa, întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 1 Mai se des
fășoară tot mai avîntat. întregul co
lectiv de mineri, tehnicieni și ingineri 
de la această mină este hoiărît sa în- 
tîmpine Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc dino, patriei 
cît mai mult cărbune.

Alături de brigăzile fruntașe în în
trecerea socialistă, numeroase brigăzi 
de mineri rămase în urmă se‘stră
duiesc să întîmpine această sărbătoare 
cu sarcinile de plan îndeplinite și de
pășite. Pînă nu de mult, brigada con
dusă de minerul Ioan Ișner nu realiza 
în fiecare zi producția planificată. A- 
cest lucru le-a dat de gîndit minerilor 
din brigadă. La începutul acestei 
luni, minerii din brigada lui Ișner ău 
ținut o scurtă consfătuire de produc
ție la locul de muncă. Cu acest prilej, 
minerii au scos la iveală unele greu
tăți și lipsuri care împiedicau îndepli
nirea planului. Din discuțiile avute a 
reeșit că uneori brigada duce lipsă de 
material lemnos și vagonete goale, 
iar alteori nu sînt folosite din plin cele 
8 ore de muncă.

— Toate aceste greutăți și lipsuri 
— a spus responsabilul de brigadă 
Ioan Ișner — pot și trebuie înlătu
rate. Eu propun ca în cinstea zilei de 
1 Mai să lichidăm cu rămînerea în 
urmă, pentru a ne situa și noi la loc 
de cinste în întrecerea socialistă 1

In ziua următoare munca a început

Ședința de dimineață ă luat sfîrșit, 
Comisia bugetară întrunindu-se pen-. 
tru a lua în discuție proiectul de Lege 
pentru aprobarea Bugetului de Stat 
al R.P.R. pe anul 1954.

★
Ședința de după-amiază s-a deschis, 

la ora 16 sub președinția tov. C. Pîr
vulescu, președintele Marii Adunări 
Naționale. -

Pe banca Prezidiului se aflau mem-. 
brii Prezidiului Marii Adunări Națio
nale în frunte cu tovarășul dr. Petru 
Groza.

Pe banca ministerială au luat loc 
tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. 

Apostol, I. Chișinevschi, Chivu Stoica, 
Miron Constantinescu, general de ar
mată Emil Bodnăraș, P. Borilă, gene
ral locotenent Al. Drăghici, D. Pe
trescu, S. Bughici, Constanța Crăciun, 
Gh. Hossu, G. Gaston Marin, acad.
I. Murgulescu, Al. Sencovici și alți 
membri ai guvernului.

Tov. Dumitru Petrescu, ministrul 
Finanțelor, a prezentat raportul asu
pra proiectului de lege pentru aproba
rea Bugetului de Stat al R.P.R. pe anul 
1954. ,

Deputatul Vasile Dicu, din circum
scripția electorală Sighișoara, regiu
nea Stalin, a prezentat rapo-tul Co
misiei bugetare a Marii Adunări Na
ționale

Deschizîndu-se discuția generală 
asupra proiectului de lege pentru apro
barea Bugetului de Stat al R.P.R. pe 
anul 1954, în ședința de după-ămiâză 
au luat cuvîntul deputății Ștefan Ghi- 
ță, din circumscripția electorală Blaj, 
regiunea Stalin și Maria Anton, din 
circumscripția electorală Șimand, re
giunea Arad.

Ședința s-a ridicat la ora 19.
Lucrările celei de a 3-a sesiuni a 

Marii Adunări Naționale continuă.
(Agerpres)'

cu spor. Folosind din plin cele 8 ore 
de muncă, minerii din această brigadă 
au încheiat programul de lucru cu o 
depășire de plan de 10 la sută. Cu 
fiecare zi care a trecut, aepausirile lor 
de plan au început să crească simți
tor. De la 10 la 20 la sută, iar în pre
zent, depășirile zilnice de plan ale bri
găzii lui Ișner s-au ridicat la 35 la 
sută

...Multe luni în șir brigadă de tine
ret condusă de minerul fruntaș Vicen- 
țiu Ignătescu a obținut realizări fru
moase în muncă. La începutul acestei 
luni, brigada sa a întîmpinat unele 
greutăți, fapt care a dus la scăderea 
realizărilor brigăzii. Luptînd cu elan 
tineresc împotriva greutăților, mine
rii din brigada condusă de Vicențiu Ig
nătescu își întrec acum cu 20 la sută 
sarcinile de plan.

Cu depășiri de plan între 8 18 la 
sută întîmpină Ziua solidarității oame
nilor muncii din lumea întreagii și 
brigăzile de mineri conduse de Ioan 
Hoțea, Gheorghe Barz, Vasile Moldo- 
van, Ioan Gruieț și altele care la în
ceputul acestei luni rămîneau în urmă. 
Astfel, în marea întrecere socialistă 

’ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 
Mai, un număr tot mai mare de bri
găzi de mineri de la Aninoasa devin 
fruntașe în bătălia cărbunelui, fapt 
care a asigurat depășirea planului de 
producție al întregii mine cu 5,9 la 
sută.
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Despre Bugetul dc Stai al R. P. R. pe anul 1954
Proiectul Bugetului de Stat pe a- 

ilul 1954, pe care-1 prezint Marii Adu
nări Naționale din însărcinarea gu
vernului — a spus tovarășul D. Pe
trescu — reflectă importantele reali
zări pe care oamenii muncii din țara 
noastră, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, le-au obținut în 
opera de dezvoltare a economiei na
ționale, pe drumul socialismului.

Baza dezvoltării întregii economii și 
a creșterii buneistari a poporului nos- 
stru muncitor este industria socialistă.

Producția globală pe întreaga in
dustrie socialistă a sporit în 1953 cu 
14,4 la sută față de anul 1952. Volu
mul lucrărilor de investiții a crescut 
cu 28 ia sută față de anul 1952.
■ In cursul anului trecut au intrat în 
funcțiune fabrica de rulmenți din Mol
dova, 4 cuptoare electrice de oțel, hi
drocentrala „Moroeni“, termocentrala 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și s-au pus în 
funcțiune noi grupuri electrogene, care 
au dus la o creștere a puterii instalate 
cu peste 8'J.OW Kv., s-a construit uzi
na de utilaj agricol „Tudor Vladimi- 
rescu“.

Au mai intrat în funcțiune, în anul 
1953, fabrica ,de produse lactate Ora
dea, fabrica de pîine Orașul Stalin, 
fabrica de produse finite din lemn 
,,Libertațea“-Gluj, o nouă secție de 
extracție a uleiurilor la Oradea si alte 
unități. f

S-a produs mai mult ca în anul 
1952 energie electrică cu 17 la sută, 
țiței cu 13 la sută, rulmenți mici și 
mijlocii de serie 65 la sută, ciment 26 
la sută, motoare cu combustiune inter
nă 22 la sută, instalații de foraj com
plete cu 14 la sută, etc.

•Iri trimestrul IV al anului 1953, ca 
urmare a măsurilor elaborate de Ple
nara lărgită a G.C. al P.M.R. din au
gust 1953, producția bunurilor de larg 
consum, în comparație cu ultimul iri- 
mestni al anului precedent, a crescut 
cu 21 5 la sută la pîine, 40 la sută Ia 
uleiuri comestibile, 23 la sută la za
hăr, 98,3 la sută la confecții de bum-' 
bac pentru copii, cu 59,8 Ia sută la 
confecții de lînă pentru >femei.

• Pe baza hotărîrilor Plenarei din au
gust Î953, guvernul nostru a luat o 
serie de măsuri concrete î i vederea 
sporirii producției agricole vegetale 
și animale, pentru a se satisface ce
rințele crescînde ale oamenilo* mun
cii.

In conformitate cu hotărîrile Ple
nar«] din august 1953 s-a intensificat 
ajutorul acordat țărănimii' muncitoare.

Realizările dobîndite în sporirea 
producției industriale și agricol? au * 
făcut că în anul 1953 să se vîndă 
-poputațieî prin comerțul socialist de

v Marele conducător și învățător V* L Lenin
in istoria omenirii nu există nume 

care să fi intrat atît de adine în con
știința maselqr populare de milioane 
de bamerii ca numele lui Lenin — ge
nialul conducător al mișcării de eli
berare ruse și internațional^. Numele 
lui Lenin este nemărginit de scump 
și apropiat popoarelor din Uniunea 
Sovietică, maselor muncitoare din ță
rile de democrație populară, tuturor 
oamenilor simpli de pe glob. Acest 
nume le este scump pentru că Vladi- 
mir llipî Lenin și-a consacrat întrea
ga sa viață măreței lupte împotriva 
forțelor întunecate ale capitalismului, 
pentru fericirea oamenilor muncii, 
pentru instaurarea unei orinduiri drep
te, raționale, demnă de om.

Ura profundă a lui Lenin împotri
va orîndui’rii capitaliste exploatatoare 
a izvorît din marea lui dragoste față 
de omul muncitor, din dorința lui fier
binte de a se 'crea pentru omul mun
citor o viață mai bună, de a se pune 
capăt mizeriei în care se zbat masele 
de milioane de oameni, de a' se li
chida durerile ’fără margini ale ome-' 
nirfi.

i vi iteă titanică a lui Lenin, — 
genial om de știință cugetător și re-

Raportul ministrului de Finanțe al R. P. R., 
tovarășul D. Petrescu

2,3 ori mai multe mărfiîri decît în 
1949.

Circulația bănească este o circula
ție sănătoasă. Ca urmare a dezvol
tării economiei naționale, leul nostru 
este o monetă puternică, al cărei curs 
s-a ridicat.

Alocările pentru finanțarea nevoilor 
social culturale ale oamenilor - muncii-, 
au crescut în 1953, față de 1949, de 2 
ori.

Vorbind despre rezultatele provi
zorii ale executării Bugetului de Sîat 
pe anul 1953, tovarășul D. Petrescu 
a arătat că Bugetul de Stat al Repu
blicii Populare Romîne pe anul 1953 a 
fost realizat la venituri, în sumă de 
38.764,5 milioane lei, iar la cheltuieli, 
în sumă de 35,634,1 milioane lei'și 
s-a încheiat cu o depășire a veniturilor 
față de cheltuieli în sumă de 3.130,4 
milioane lei, din care 2.442,1 milioane 
iei la bugetul administrației de stat, 
14,4 milioane lei la bugetul asigură
rilor sociale de stat și 673,9 milioane 
lei la bugetele locale.

In raport cu realizările pe anul 1952, 
veniturile Bugetului de Stat pe auul 
1953 au crescut cu 13,1 la șut i

Creșterea veniturilor P-ngcUilui de 
Stat a permis alocarea unor ’mpor- 
tante mijloace bănești pentru dezvol
tarea economiei naționale și pentru 
satisfacerea cerințelor oamenilor mun
cii. . , **

Referindu-se la Bugetul- de Stat al 
R.P.R. pe anul 1954 tovarășul D. Pe
trescu a spus printre altele :

Proiectul Bugetului de Stat al Re
publicii Populare Romîne pe anul 1954 
prevede mijloacele financiare necesare 
îndeplinirii sarcinilor prevăzute în 
planul de stat, care are ca obiectiv 
principal, în conformitate cu Hotărî- 
rile Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din august 1953, lichidarea rămînerii 
în urmă a agriculturii și dezvoltarea 
industriei producătoare de bunuri de 
larg consum, în scopul ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Pentru anul 1954 se prevăd venituri 
în sumă 'de 40:838,0 milioane Iei și 
cheltuieli de 39.338,0 milioane lei, cu 
o depășire ă veniturilor față de chel
tuieli de 1.500,0 milioane lei, însuma 
de 39.338,0 milioane lei se cuprinde 
rezerva bugetară la dispoziția Consi
liului de Miniștri de 2,451,0 milioane 
lei. '

Excedentul anului 1953 al bugetu
lui administrației de stat, în sumă de 
2.448,1 milioane lei, va fi folosit pen
tru mărirea resurselor de creditare ale 
economiei naționale — ceea ce va con

X. 

de prof. B. VOL1N

voluționar, — a avut ca țel nimicirea 
josnicei orinduiri capitaliste, victoria 
comunismului.

Geniul lui Lenin a îmbinat în mod 
strălucit puterea uriașă a gîndrrii teo
retice cu profunzimea și amploarea 
activității revoluționare practice, care 
a constat în special în conducerea 
maselor de milioane ale poporului — 
muncitori și țărani. V. I. Lenin cre
dea cu înflăcărare în popor, în ine
puizabila sa energie revoluționară, în 
creația vie a maselor populare, capa
bile să șăvîrșească minuni în luptă 
pentru transformarea radicală a so
cietății. ,

Lenin știa ca nimeni altul să sin
tetizeze experiența revoluționară crea
toare a maselor, știa să învețe masele 
și să învețe de la ele, știa să le or- 

> ganizeze și să le conducă înainte 
spre victorie. „Va învinge și va păs
tra puterea, — .ne învață Lenin, — 
numai acela care crede în popor, care 
se va cufunda în izvorul creației 
populare vii‘‘.

tribui la stimularea creșterii produc
ției și circulației bunurilor de larg 
consum și totodată va duce la consc- 
Udarea mai departe a circulației bă
nești.

Acoperirea cheltuielilor anului 1954 
pe seama veniturilor anului în curs 
impune încasarea integrală și ¿a timp 
a plăților cuvenite bugetului.

Cea mai mare parte a mijloacelor 
bănești este destinată pentru dezvolta
rea economiei naționale și pentru ac
țiuni social-culturale.

Pentru dezvoltarea economiei națio
nale pe lîngă alocațiile bugetare de 
24.004,6 milioane lei, care reprezintă 
61,0 la sută din totalul cheltuielilor, 
se vor folosi și resursele proprii ale 
întreprinderilor și organizațiilor econd- 
rnice în sumă de 9.057,5 milioane lei. 
Astfel, pentru nevoile economiei națio
nale se vor aloca în total 33.062,1 mi
lioane lei.

Pentru a asigura resursele finan
ciare necesare îndeplinirii sarcinilor 
puse de Plenara din august 1953, cu 
privire la ridicarea pe toate căile a 
producției agricole și satisfacerea ne
voilor crescînde ale oamenilor muncii, 
bugetul pe anul 1954 prevede suma de 

'3.543,8 milioane lei, adică cu 60 la 
sută mai mult decît în 1953.

Pentru acțiuni social-culturale s-a 
prevăzut în bugetul pe anul 1954 su
ma de 6.245,3 milioane lei, ceea ce re
prezintă 15,9 la sută din totalul chel
tuielilor.

Alocările pentru ocrotirea sănătății 
și deservirea medicală a, oamenilor 
muncii cresc în 1954 cu 45,5 la sută 
fată'de 1953.

Pentru asigurările sociale de stat 
se alocă suma de 1.582,5 milioane lei, 
cu o creștere de '26,2 la sută față de 
anul 1953.

Cheltuielile pentru pensii cresc în 
1954 cu 37 la șută ca urmare a îmbu
nătățirii regimului de pensii- Pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor și refacerea 
sănătății salariaților se acordă un spor 
de 39 la sută. Un spor însemnat se 
acordă pentru ocrotirea copilului.

Numărul salariaților prevăzuți să 
petreacă concediul la casele de odihnă 
și sanatorii balneo-climaterice este de 
cca. 375.000, iar cel al copiilor de cca. 
125.000.

• Vojumul investițiilor destinate pro
tecției muncii crește cu 129 la sută față 
de realizările anului 1953.

In cursul anului 1954 se vor da în 
folosință oamenilor muncii cca. 
527.000 m. p. spațiu locativ. Pentru 

Partidul Cdmunist al Uniunii So
vietice, creat și educat de Lenin, a 
îndeplinit și îndeplinește cu succes 
rolul de conducător al maselor popu
lare în construirea vieții noi deoare
ce, călăuzindu-se după învățătura le
ninismului, el vede în muncitorii și 
țăranii care creează toate bunurile 
vieții pe adevărații creatori ai istoriei, 
deoarece în activitatea sa transforma
toare el se sprijină pe popor, pe ma
rea lui forță revoluționară.

Experiența celor trei revoluții din 
Rusia — revoluția din 1905—1907, 
revoluția din februarie—martie 1917 
și mai ales Revoluția Socialistă din 
Octombrie 1917 — a arătat limpede 
cit de mare este Toiul poporului în 
procesul istoric al dezvoltării socie
tății ruse.

Masele populare din Rusia au avut 
o încredere nețărmurită în înțeleptul 
lor conducător și învățător care, în 
fruntea Partidului Comunist, a însu
flețit poporul, a organizat energia lui “ luționare1 a clasei muncitoare din toa- 
creatoare pentru victoria socialismu- te țările, precum și a mișcării de eli- 
lui. Oamepii muncii nu vor uita ni- berar® națională a tuturor popoarelor 
ciodață marele rol al lui Lenin în coloniale.
crearea orinduirii sovietice socialiste, Tocmai de aceea leninismul este 
datorită căreia ei s-au putut afirma, un fenomen internațional și nu un

construcții de locuințe individuale se 
acordă în acest an credite pe termen 
lung în valoare de peste 100.000.000 
lei.

Alocările pentru acțiunile de învă
țământ și cultură, în suma de 2.91246 
milioane lei, cresc față de 1953 cu 8,4 
k, sută.

Pentru întreținerea aparatului dc 
stat, se prevede suma de 1.329,6 mi
lioane lei, cu o scădere de 12,2 la sută 
față de 1953, reprezentînd 3,4 la sută 
din totalul cheltuielilor pe anul 1954.

Cheltuielile pentru apărarea țării 
sînt în sumă de 4,315,6 milioane lei. 
Scăderea acestor cheltuieli față de 
anul 1953 constituie o nouă dovadă a 
politicii de pace a Republicii Populate 
Romîne.

Raportul prezentat de tov. D. Pe
trescu se ocupă în continuare de ve
niturile Bugetului de Stat.

Sursa principală a veniturilor Bu
getului de Stat pe anul 1954 o consti
tuie acumulările întreprinderilor și 
organizațiilor economice din sectorul 
socialist.

Mai departe, raportul subliniază 
principalele, sarcini pentru mobiliza
rea rezervelor interne și întărirea re
gimului de economii.

In încheierea raportului se spune a
Bugetul de Stat pe anul 1954 pe 

care Consiliul de Miniștri îl supune 
aprobării Marii Adunări Naționale, 
buget al construcției pașnice, asigură 
îndeplinirea sarcinilor trasate de Ple
nara C.C. al P.M.R. din august 1953, 
cu privire la o mai justă repartizare 
a -mijloacelor materiale și bănești în 
vederea dezvoltării proporționale ă 
tuturor ramurilor economiei naționale 
în scopul îmbunătățirii continue a 
condițiilor de trai ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Chezășa îndeplinirii cu succes ă 
acestor sarcini o constituie hotărîrea’ 
si spiritul de răspundere de care dă 
dovadă minunata noastră clasă mun
citoare, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, încrederea Cu 
care țărănimea muncitoare urmează 
pe aliatul șl conducătorul său de nă
dejde, clasă muncitoare, însuflețirea 
cu care intelectualitatea înaintată 
participă la efohul comun pentru în
tărirea și înflorirea patriei noastre. 
Republica Populară Romînă.

Mergînd pe drumul indicat de Be
nin și Stalin, folosind ajutorul fră
țesc și puternic al glorioasei Uniuni 
Sovietice, poporul romîn luptă pentru 
o și mai puternică dezvoltare a eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
bunei stări a celor ce muncesc, pentru 
construirea socialismului în țara noas
tră. 1 

și-au putut dezvolta' aptitudinile și td^ 
lentele, au putut deveni adevărații 
stăpîni ai soartei lor, ziditori con
știent! și liberi ai comunismului.

Milioane de oameni ai muncit și 
milioane de asupriți din toate țările 
văd în Lenin pe conducătorul și învă
țătorul lor, /deoarece viața și activi
tatea lui Lenin sînt indestructibil le
gate de mișcarea muncitorească inter
națională și de lupta de eliberare na
țională dusă de popoarele coloniale 
împotriva jugului, imperialist, pentru 
un viitor luminos al tuturor popoa
relor.

De neprețuit este importanța lucră
rilor teoretice ale lui Lenin pentru 
dezvoltarea creatoare a științei mar
xiste despre societate. Sprijinindu-se 
pe legile dezvoltării sociale, descope
ri t® de Marx și Engels, Lenin a făcut 
o analiză profundă a situației isto
rice contemporane, creată în cursul 
luptei de clasă a proletariatului rus 
și internațional, a formulat pentru 
prima oară esența imperialismului șl 
a elaborat noua teorie și tactică 
revoluției socialiste, în care a sinte
tizat bogata experiență a luptei revo-
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In întreprinderile 
raionului nostru

Depășesc productivitatea 
planificată

Antrenate în întrecerea socialistă 
numeroase brigăzi de mineri de la 
Aninoasa obțin importante succese 
în cinstea zilei de 1 Mai.

Brigăzile de mineri conduse de tov. 
Ioan QÎaru, Iosif Cioica, Nicoiae lan
ce, Ilie Palotai, Mihai Tueaciuc.și 
alții, organizînd bine munca și folo
sind din plin utilajele cu care sînt do
tate locurile lor de frmncă întrec pro
ductivitatea planificată cu 50—130 la 
sută.

Cu regularitate își depășesc sarcinile 
ide plan cu privire la productivitate și 
brigăzile conduse de minerii Ioan Mol- 
dovan și Constantin Hoțea, care lu- 
crînd în galerii direcționale în steril 
au realizat depășiri de peste- 45 la 
sută. Brigăzile conduse de tov. (Jarol 
Nagy, Felix Radar și Ioan Tătar II, 
executînd lucrări de săpare și beto- 
rnare în steril, înregistrează depășiri 
de plan de 30—40 la sută.

A. ALEXANDRU 
corespondent

La autobaza Petroșani
Luptînd pentru îndeplinirea anga

jamentelor luate în cinstea zilei de 1 
Mai muncitorii și tehnicienii de la au
tobaza din Petroșani, realizează suc
cese remarcabile în producție.

• Echipele conduse de tov. Gheorghe 
Popa, Constantin Mitroicu, Vicențiu 
Hirșfogel și Vasile Blaga s-au anga
jat încă în primele zile ale lunii aprilie 
să transforme complet caroseria ținui 
camion „Zis“, într-un autobuz cu 32 
locuri. Pînă în* prezent aceste echipe 
au executat 85 la sută din lucrările 

necesare, astfel că pînă la data de' 
1 Mai colectivul de muncitori și teh
nicieni de la autobaza din Petroșani 
va da autobuzul în folosința minerilor 
dm Valea Jiului.

C. V. CIULAVU 
corespondent

Muncă voluntară
Comisia *de femei de pe lingă Sfatul 

popular al orașului Petrița, antrenează 
un număr tot mai mare de femei la 
diferite munci voluntare.

La deschiderea căminului de zi de 
la mina III Jieț de pildă, 32 femei au 
prestat 190 ore de muncă voluntară 
confecționînd 62 rochițe. Printre par
ticipantele la această-acțiune s-au nu
mărat tov. Adela Mihalak, Amalia Io, 
Iuliana Faur și altele.

TINA STICI 
delegată de femei Petrila

CUVÎNTUL CITITORILOR

.Tovarășul director face ce vrea
La Trustul Alimentației Publice din 

Petroșani, sînt angajate ' tovarășele 
Maria Popescu și Iustina Pau. Tova
rășa Maria Popescu este angajată ca 
dactilografă șefă, iar tovarășa Iustina 
Pau contabilă de unitate; Salariul de 
contabilă este cu 100 de lei mai mare 
decît cel de dactilografă.

Tovarășului director Iosif Demeter 
'de la T.A.P.L. însă i-a venit o idee 
năstrușnică. — Ce, nu sînt eu direc
tor-? Și dacă sînt director atunci pot 
să fac ce vreau. In felul acesia, tova
rășul director al T.A.P.L. a hoiărît ca

Halal gospodari!'
Anul trecut, datorită proastei păs

trări a produselor legumicole și a 
fructelor sosite la Aprozar, multe din 
aceste produse s-au alterat. O mare 
parte s-au aruncat în .Jiu, iar o mică; 
parte s-a băgat în butoaie ca borhot 
pentru a fi transformate în țuică. Așa 
s-au adunat 51 de butoaie cu diferite 
rămășițe de fructe.

De proasta ^păstrare a fructelor so
site la Aprozar se face vinovată- con
ducerea „Aprozarului“ care nu s-a 
preocupat de bună păstrare a produ
selor. Pentru a evita eventualele ur
mări tov Herman Vegh, responsabilul 
«■comercial al acestei întreprinderi a 
găsit de cuviință să trimifă butoaiele 
cu borhot la M.A.T. pentru valorifi
care. Aceasta ar fi fost totuși ceva. 
Dar în curtea întreprinderii M.A.T. bu
toaiele au stat din noiembrie 1953 pînă 
în aprilie 1954. Gerul, zăpada, ploile

Ni se semnalează că...

;

...In repetate rînduri a fost sesi
zată conducerea secției mecanice a 
Uzinei de utilaj minier de către 

muncitori ca să ia măsuri pentru 
instalarea unui spălător, pentru ea 
muncitorii să se poată spăla pe mîini 
după terminarea șutului. Această 
sesizare a fost însă privită cu indi
ferență de către conducerea secției. 
Din această cauză muncitorii strun
gari sînt nevoiți să-și spele mîinile 
în soluția pregătită pentru răcirea 
pieselor în timpul prelucrării.

Este necesar ca conducerea Uzi
nei de utilaj minier să ia măsuri 
grabnice în această direcție.

J. SĂTEANU 
corespondent 

dactilografa’ șefă Popescu Maria să 
primească salariul contabilei Iusti
na Pau, iar contabila Iustina Pau, 
în loc de salariul ei să primească sa
lariul dactilografei — adică cu 100 
lei mai puțin decît are dreptul după 
caiificarea și încadrarea pe care o are.

Așa Vrea directorul. Și la T.A.P.L. 
cum vreâ directorul așa se face chiar 
dacă legile preyăd altfel. Mult timp 
mai continuă tpv. director Iosif De- 
meter în felul acesta ?

P. MÂNDRUȚ 
corespondent

au- făcut ca butoaiele, depozitate sub 
cerui liber, să putrezească, cercurile 
de fier să ruginească și să plesnească, 
iar conținutul să se Transforme într-o 
iască bună de aruncat. In tot acest 
timp, nici directoiul M.AT. ului, Iov. 
Scbmiguleț, nici «sponsaoi'ai comer
cial al Aprozarului, tov. Vegh, nu s-au 
mai interesat de butoaiele cu borhot. In 
tirJv ce butoaiele stăteau în curte, h

* 1stăteau în birouri, La căldură. Halal 
gospodari !

Eu pun numai o întrebare :
Cine va plăti pagubele produse prin 

distrugerea celor 51 de butoaie cu 
.tcihot ?

Secția comercială a Sfatului popu
lar raional ar putea să-și spună și ea 
Ci'\întul în această chesFisne.

DUMITRU LĂSAT 
corespondent

...La cooperativa „30 Decembrie“ 
din Petroșani muncitorii înthnpină 
greutăți din cauză că unii tov. ca 
Ioan Vaștog se prezintă la serviciu 
în' stare de ebrietate și nu-și fac 
datoria.

Lucrătorii cooperativei vreau să 
afle cînd are de gînd tov. Ion 
Vaștog să-și schimbe atitudinea 
față de muncă și ce măsuri va lua 
în această direcție conducerea co
operativei.?-

ȘTEFAN VEREȘ 
corespondent

1 3

Fruntași în lupta pentry 
o productivitate înaltă 

a muncii
Colectivul minei Petrila desfășoară 

în aceste zile o luptă hctărîtă pentru 
a lichida rămînerea în urmă în ceea 
ce privește îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 1 Ma:. Și 
în această direcție colectivul minei Pe-' 
trila are largi posibilități, fapt confir
mat de numărul mare de brigăzi de 
mineri ce-și întrec productivitatea pla
nificată.

In primele două decade ale lunii 
aprilie cep mai. înaltă productivitate a 
muncii a fost înregistrată de brigada 
minerului Adalbert Kibedi din secto» 
rul I. Membrii acestei brigăzi lucrînd 
la înaintare în piatră, au depășit pro
ductivitatea planificată cu 110—130 
la sută. Cu 116 la sută au depășit pro
ductivitatea la cărbune și minerii din 
brigada tov. Toma Sima de la un 
abataj figuri din același sector.

Numărul de brigăzi de mineri, 
care-și întrec cu regularitate produc-i . 
tivitaieă planificată este în continua? 
creștere la mina Petrila. Numai în sec*': 
toarele I, II, IV și XI, graficul de pro
ducție arată că la sfîrșitul celei de a : 
doua decade a lunii aprilie peste 20 de 
brigăzi de mineri depășeau producti
vitatea planificată eu cel puțin 10 laz 
sută. Succese însemnate în această; 
direcție au fost realizate de brigăzile 
tov. Petru Ursu, Ștefan Mihai, Ion 
Cîmpeanu, Miron Popa, Ștefan Kereș-, 
teși, Ion Paraschiv, Ion Galea, Iosif 
Kulcsar și Ion Reiss, care și-au depă
șit sarcinile de plan cu 20—69 la sută.

Terminînd la 10 aprilie sarcinile de 
plan pe anul 1956 brigada minbruluî 
Iuliu Haidu și-a sporit eforturile în 
cinstea zilei de 1 Mai. Ih prezent tov. 
Haidu și ortacii săi depășesc producti
vitatea planificată cu 75 la sută'.

Realizările brigăzilor de mineri de 
la mina Petrila în direcția creșteri 
productivității muncii sînt o dovadă căi 
angajamentele colective pot fi traduse 
cu succes îii viață.

“Ml

SPECTACOLELE M AZI:

CINEMATOGRAFE: Alexandru
Sâhia, Petroșani; Trîntorul; Lupeni: 
Vestitorii vremurilor noi; Vulcan: . 
Maxiinca; Aninoasa: O scrisoase 
pierdută ; Petrila : Inimă fierbinte;' 
Lonea: Un pichet in munți.

fenomen rusesc, tocmai de aceea teo
ria și tactica leninistă h revoluției 
socialiste constituie un model pentru 
toate țările. Leninismul — marxismul 
epocii imperialismului și a revolu
țiilor proletare — s-a călit și s-a în
tărit în lupta# intransigentă împotri
va oportunismului rus și internațio
nal.

lnțelegînd just nevoile arzătoare 
ale dezvoltării societății, exprimînd 
nădejdile și aspirațiile maselor popu
lare, V. I. Lenin a fundamentat în 
mod profund necesitatea creării parti
dului marxist de tip nou, puternic prin 
unitatea sa organizatorică și care pă
șește în avangarda poporului. Lupta 
lui Lenin pentru crearea unui partid 
proletar revetuționar în Rusia, deose
bit de partidele oportuniste ale Inter
nationaler a Il-a. a fost încununată 
de succes. Partidul comuniștilor, înte
meiat și educat de geniul revoluției, 
a organizat clasa muncitoare ca o pu
ternică forța de șoc, a unit în jurul 
său masele largi ale poporului mun
citor și, ridicîndu-le la crearea con
știentă a istoriei, a asigurat victoria 
cauzei întregului popor, victoria so
cialismului în Rusia<

Numele lui Lenin este indisolubil 
lega,' de întreaga istorie eroică de 
peste o jumătate de secol a Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, care-și 
îndeplinește cu succes rolul său con
ducător și îndrumător -în lupta pentru 
comunism.

, Muncitorii din lumea întreagă — 
din țările de democrație populară, din 
țările capitaliste și din țările colo
niale — văd în Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice un model de partid 
al clasei muncitoare, demn de a fi 
urmat. Comuniștii sînt urmați de mase 
populare tot mai largi, care se con
ving din propria lor experiență că nu
mai comuniștii, discipoli credincioși 
ai iui Lenin, apără interesele întregii 
omeniri în năzuința ei către pace, de
mocrație și socialism.

Numele lui Lenin este indisolubil 
legat de apariția și dezvoltarea pri
mului stat socialist din lume al mun
citorilor și țăranilor — Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste — al 
cărui organizator șj conducător ge
nial a fost Lenin. Sintetizînd uriașă 
experiență practică acumulată de ma
sele populare în cursul revoluției, Le
nin a văzut în Soviete embrionul noii 
forme de putere politică a proletaria
tului, una din formele cele mai desă- 
vîrșite ale dictaturii sale, fără de care 
nu este posibilă trecerea societății de 
la capitalism Ia socialism. Noua for

mă de dominație politică a clasei 
muncitoare descoperită de Lenin — 
Puterea Sovietică — s-a bucurat de 
sprijinul fierbinte al maselor popu
lare, iar după octombrie 1917 a de
venit baza Statului Sovietic. Statul 
socialist este o armă puternică a po
porului sovietic în lupta pentru con
struirea comunismului.

Datorită eforturilor lui Lenin și ac
tivității neobosite a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Rusia, care 
era înapoiată din punct de vedere e- 
conomic, s-a transformat într-o măre 
putere socialistă înaintată.

Existența Statului Sovietic, succe
sele sale istorice în domeniul econo
miei, culturii, apărării și relațiilor in
ternaționale, constituie un factor de 
importanță istorică mondială.

Creaț sub conducerea lui Lenin,, 
Statul Sovietic constituie personifi
carea a ceea ce au dorit și doresc mi
lioanele de oameni ai muncii din cele 
cinci continente ale globului pămîn- 
tesc.

Creînd și fundamentînd în mod ști
ințific învățătura închegată cri privi
re la Statul Sovietic socialist, genia
lul Lenin a prevăzut că în epoca pe
rioadei de tranziție de la capitalism 
la socialism experiența maselor popu
lare din diferite țări va crea o mare

...... " ,,, | || 
varietate de forme, cu adevărat popu
lare, ale puterii de stat. In aceiași 
timp, el a subliniat neîncetat că e- 
sența lor va fi totdeauna una și a- 
ceeași — dictatura proletariatului. In 
țitile de democrație populară, în care' 
masele populare construiesc cu suc
ces socialismul, previziunea leninistă 
a fost în întregime confirmată.

Roiul creator al maselor populare 
în revoluție, în lupta lor pentru so
cialism, pentru construirea socretățiK 
comuniste, și-a găsit expresia con
cretă în alianța dintre olasa munci
toare și țărănime — această formă, 
specială a alianței ■- de clasa, care 
constituie principiul suprem al dic
taturii proletariatului, forța și rea
zemul principal al Statului Sovietic.

Lenin a construit în așa fel Statul i 
Sovietic^ îneît puterea sa de nezdrun-: 
cinat sa se bizuie pe alianța indes
tructibilă a clasei muncitoare cu ță
rănimea, menținîndu-se rolul condu
cător al clasei muncitoare. încă lâ 
începutul glorioasei sale activități, 
Lenin a prevăzut această forță socială 
în Rusia, și' ea s-a dovedit într-ade- 
văr în stare să frîngă rezistența ca
pitaliștilor și moșierilor. Călăuzin- 
du-se cu consecvență după indica
țiile Iui Lenin, Partidul Comunist în
tărește prim toate mijloacele alianță

(Continuare in pag. d-a) 1
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Sa întărim necontenit munca de partid I
(Urmare din pag. l-a)

tivității muncii, deplina folosire a ca
pacității de producție a utilajelor, re
ducerea prețului de cost al produse
lor, îmbunătățirea calității lor, un re
gim sever de economii — singura 
cale justă pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

O deosebită atenție trebuie acorda- 
* tă probțemeloi legate de întărirea a- 

lianței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare și rolului conducător 
al clasei muncitoare în această alian
ță. Multe comitete regionale și raio
nale de partid nu acordă însă un ajutor, 
calificai, concret, organizațiilor de 
partid de la sate în vederea sporirii 

' rolului lor organizator și mobilizator, 
a combativității lor în lupta împotri
va uneltirilor chiaburimii.

G atenție cu mult mai mare trebuie 
acordată pentru organizarea, în ju
rul fiecărei organizații de bază, a 
unui larg activ fără de partid — care 
să constituie o puternică verigă de 
legătură între partid și masele țără
nimii muncitoare.

Plenara C.C. al P.M.R: din 19 a- 
prilie a criticat faptul că multe orga
nizații și comitete de partid nu des
fășoară în mod sistematic munca în 
vederea transformării socialiste a 
agriculturii, nu cunosc situația exac
tă din satele unde țăranii muncitori 
se pronunță pentru formarea de noi 
gospodării colective sau întovărășiri, 
-.iu se preocupă de comitetele de ini
țiativă și de întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor. Aceasta explică de 
ce există deosebiri izbitoare între re
giuni cu condiții de muncă asemănă
toare, de ce sînt regiuni unde în cursul 
ultimelor luni n-au luat ființă decît 
cîteva gospodării colective și întovă
rășiri, deși numeroși țărani munci-, 
torrdoresc să meargă pe drumul a- 

' griculturii socialiste. Plenara subli
niază în același timp necesitatea com
baterii oricăror cazuri de nesocotire 
â liberului consimțămînt al țăranilor 
muncitori, de ilegalități și abuzuri cu 
prilejul comasării pămîntului, etc.

Partidul și guvernul au luat o se
rie de măsuri care sporesc cointere
sarea materială a țărănimii munci
toare la ridicarea producției agricole 
vegetale și animale. Plenara atrage 
atenția că lupta pentru ridicarea con
tinuă a producției vegetale și ani
male nu este o campanie trecătoare, 
ci o sarcină permanentă a partidului, 
unul din elementele fundamentale 
ale politicii sale economice.

Conform Statutului P.M.R., plena'- 
ra C.C. din august 1953 a precizat 
ca de conducerea muncii de partid 
între plenare să se ocupe Biroul Po- 

ilitic, iar de munca operativă curentă, 
de controlul îndeplinirii hotărîrilor 
partidului și de selecționarea cadre
lor — Secretariatul G.G. al P.M.R. 
Insă datorită faptului că 4 din cei

Marele conducător, și
(Urmare din pag. 3-a) •

dintre clasa muncitoare și țărănime, 
ca temelie a temeliilor Statului So
vietic.

Experiența U.R.S.S. în făurirea și 
întărirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănime are o uriașă însem
nătate internațională. Oamenii mun
cii din țările de democrație populară 
folosesc această experiență a Uniunii 
Sovietice și, mergînd pe calea ară
tată de Lenin, întăfesc în țările lor 
alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea; văzînd în această alianță cheză
șia înaintării cu succes spre comu
nism.

In condițiile Statului Sovietic creat 
de Lenin, în care puterea este bazată 
pe muncă, pe' proprietatea colectivă, 
pe alianța clasei muncitoare cu țără
nimea, unde a fost lichidată exploa
tarea omului de către om și unde dom
nește ideologia egalității în drepturi 
și a prieteniei între popoare, masele 
muncitoare de diferite naționalități 
și-au manifestat năzuința firească de 
colaborare frățească, de unire în ca- 

5 membri ai Secretariatului G.C. al 
P.M.R. au munci de răspundere în 
guvern și că toți secretarii G.G. al 
P.M.R. sîpt în același timp și mem
bri ai Biroului Politic, Secretariatul 
nu putea cuprinde rezolvarea tuturor 
problemelor operative ale muncii de 
partid.

In scopul întăririi conducerii colec
tive a întregii munci de partid și de 
stat, al rezolvării operative a proble
melor organizatorice de partid, al 
dezvoltării mai active a întregii vieți 
de partid, al ridicării de noi cadre în 

• conducerea partidului, plenara a ho- 
tărît ca Secretariatul C.C. al P.AA.R. 
să fie compus din 4 membri care nu 
ocupă funcțiuni în guvern. Totodată 
plenara a primit propunerea făcută 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de a se renunța la funcția de secretar 
general al Comitetului Central și de 
a se înființa funcția de prim secretar 
al Comitetului Central.

Plenara a hotărît convocarea celui 
de al doilea Congres al partidului la 
data de 30 octombrie 1954, pentru ca 
în lunile ce urmează organizațiile de 
partid să-și poată concentra toate e- 
forturile în vederea realizării obiecti
velor puse de partid șj guvern în do
meniul dezvoltării economiei și ridi
cării nivelului- de trai al celor ce 
muncesc.

Hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. 
din 19 aprilie sînt de o însemnătate 
deosebită în viața partidului • și a 
țării noastre.

Organizațiile de partid vor putea să 
înlăture deficiențele în munca lor nu
mai însușindu-și în mod temeinic Ho
tărîrile plenarei din august 1953 și 
ale plenarei din 19 aprilie și luînd 
măsuri practice pentru îndeplinirea 
lor. Călăuzindu-se de aceste hotărîri, 
organizațiile de partid și'organele 
conducătoare ale partidului trebuie să 
depună serioase eforturi în vederea 
întăririi rîndurilor partidului, spori
rii continue a capacității organiza
țiilor de partid de a mobiliza masele 
de oameni ai muncii la lupta pentru 
înfrîngerea tuturor greutăților și pen
tru traducerea în viață a politicii 
partidului, întăririi unității de nez
druncinat între partid,, guvern, și po
por.

Partidul cheamă pe comuniști să-și 
încordeze toate forțele și să-și mobi
lizeze toate capacitățile pentru întă
rirea continuă a muncii de partid, 
pentru ridicarea ei la nivelul măre
țelor sarcini actuale, pentru întărirea 
continuă a rolului conducător al par
tidului — încercata avantgărdă care 
călăuzește cu fidelitate poporul ro- 
mîn pe calea luminată de învățătu
rile lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
calea îmbunătățirii continue a vieții 
celor ce muncesc și a construirii so
cialismului.
(Articol de fond apărut in „Scinteia")

învățător V. I. Lenin
drul unui stat unional unici Această 
mișcare de unire a popoarelor libere 
din Țara Sovietică a fost condusă și 
îndrumată de Partidul Gomunist, care 
se călăuzește după programul teore
tic și de politica în ce privește pro
blema națională, elaborate de Lenin. 
Constituirea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a însemnat o mă
reață victorie a politicii naționale a 
partidului.

.Marele Lemn a înălțat sus stea
gul prieteniei între popoare. încă în 
zilele furtunoase, prerevoluționare, 
din iuniC 1917, la primul Congres al 
Sovietelor din toată Rusia, Lenin a 
prezis în »mod profetic, plin de o con
vingere profundă : „Rusia va fi o 
uniune de republici libere“. Datorită 
lui Lenin, deasupra lumii fîlfîie stea
gul internaționalismului proletar.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octomljrie, care a nimicit pentru tot
deauna jugul național-colonial pe te
ritoriul fostului imperiu rus, a însu
flețit popoarele asuprite din Orient 
și <Jio întreaga lume la lupta împo
triva dominației statelor imperialiste.'

Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 20 aprilie s-a deschis la Mos

cova prima sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. al celei de a 4-a le
gislaturi.

In lojile guvernului au luat loc 
G. M. Malenkov, V. M. Molotov, K- E. 
Voroșilov, ,N. S. Hrușciov, L. M.. Kâ- 
ganovici, M. Z. Săburov, M. G. Per- 
vuhin, Al A. Suslov, N. N. Șatalin, 
întîmpinați cu aplauze prelungite.

Ședința Sovietului Uniunii a fost 
deschisă de Alexandr Kiziurin, doc
tor în științe agricole.

Deputatul Kiziurin a declarat des
chisă prima sesiune a Sovietului U- 
niunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Depuțații în Sovietul Uniunii l-au 
ales pe deputatul Alexandr Volkov 
președinte al Sovietului Uniunii. Ca 
locțiitori ai președintelui au fost aleși 
deputății Nikifor Kalcenko, Alexandr 
Lebedev, Vasili Mjavanadze și Zaure 
Omarova.

Deputatul Patolicev a propus în nu
mele Consiliului jmputerniciților să 
se includă pe ordinea de zi a lucră
rilor sesiunii următoareie probleme:

1. Alegerea Comisiei de validare a 
Sovietului Uniunii.

2. Alegerea comisiilor permanente 
ale Sovietului Uniunii.

3. Ratificarea decretelor Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

4. Alegerea Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

5. Formarea guvernului U.R.S.S; 
— Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

6. Bugetul de Stat al U.R.S.S. pe 
anul 1954.

Această ordine de zi a fost adop
tată în unanimitate.

*
La 20 aprilie, la ora 16. a av ut lcc 

la Moscova, în marele palat al Krem-

fn arma reducerii de prețuri 
în R. Cehoslovaca

Ca urmare a recentei, reduceri de 
prețuri la mărfurile cu amănuntul e- 
fectuată recent în R. Cehoslovacă, 
deverul magazinelor de stat a spo
rit considerabil. La Praga deverul 
magazinelor de stat înregistrat de la 
data reducerii prețurilor a fost de cî
teva ori mai mare față de vînzarea 
medie din luna februarie.

In primele patru zile dună reduce
rea prețurilor, la magazinul universal 
„Bila Labut" (Lebăda albă) din Pra
ga au fost vîndute mărfuri în valoare 
de peste 3.288.000 coroane. In aceeași 
perioadă, cetățenii orașului Praga au 
cumpărat de la magazinul universal

Ele văd în Uniunea Sovietică un far 
luminos, care le arată drumul spre e- 
liberarea națională și socială.

Lupta popoarelor pentru indepen
dența lor este o verigă inseparabilă 
a mișcării puternice a tuturor popoa
relor pentru pace, democrație și so
cialism. Primul cuvînt rostit de Statul 
Sovietic, născut în furtuna Revoluției 
din Octombrie, a fost cuvîntul pace, 
care a fost proclamat de Lenin.' De 
atunci și pînă în prezent Uniunea So
vietică a continuat să fie crainicul 
păcii. Statul Sovietic și guvernul său 
pornesc de la indicațiile lui Lenin cu 
privire la posibilitatea unei îndelun
gate coexistențe și întreceri pașnice 
între cele două sisteme — socialist 
și capitalist.

Temelia temeliilor politicii externe 
sovietice o constituie lupta în numeie 
vieții și fericirii popoarelor, pentru 
slăbirea încordării internaționale pen
tru acțiuni hotărîte împotriva politi
cii imperialiste de războaie agresive. 
Această politică exprimă năzuința 
fierbinte a popoarelor spre pace și 
corespunde intereselor lor vitale. Creș
te și se extinde pe întregul glob mă
reața mișcare a partizanilor păcii. In 

linului. prima ședință a Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. al celei de a 4-a legis
laturi.

Asistența a întîmpinat cu aplauze 
călduroase apariția în prezidium a 
lui K- E. Voroșilov, N. A. Bulganin, 
A. i. Mikoian și N. M. Șvernik.

Ședința a fost deschisă de prof. 
August Kirkenstein, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R.S.S. Letone, 
deputatul cel mai în vîrstă din Sovie
tul Naționalităților.

Deputatul Vilis Lațis a fost ales 
în unanimitate președinte al Sovietu
lui Naționalităților. Ca vicepreședinți 
au fost aleși deputății Nikolai Avri- 
mov.'ei, Pavel Komarov, Masuda Sul
tanova și Pavlo Tîcina. Cei aleși iau 
lcc în prezidium.

La propunerea deputatului Raghi- 
mov, care a luat cuvîntul din însăr
cinarea Consiliului împuterniciților, 
Sovietul Naționalităților include în 
ordinea de zi a lucrărilor sesiunii ur
mătoarele probleme :

1. Alegerea Comisiei de validare ă 
Sovietului Naționalităților.

2. Alegerea comisiilor permanente 
ale Sovietului Naționalităților.

3. Ratificarea decretelor Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.SS.

4. Alegerea Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

5. Formarea guvernului U.R.S.S. 
— Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

6. Bugetul de Stat al U.R.S.S. pe 
anul 1954.

Apoi, în ședința Sovietului Națio
nalităților au fost alese Comisia de 
validare, Comisia de propuneri legis
lative, Comisia bugetară și Comisia 
pentru problemele externe ale Sovie
tului Naționalităților.

. Letna“ mărfuri în valoșje de 633 onfi 
de coroane și de la magazinul ,,Dă- 
rex'* mărfuri’ de calitate superioară în 
valoare de 2.781.774 coroane. Intr-o 
singură zi, cetățenii capitalei au cum
părat de la magazinul universal „Da- 
rex“ mărfuri 'în valoare de 500.000 
coroane, în timp ce în întreaga lună 
februarie acest magazin a înregistrat 
o vînzare zilnică de 181.200 coroane. 
Tot de la data reducerii prețurilor 
„magazinul copiilor“ a vîndut măr
furi în valoare de 1.040,000 de coroa- _ 
ne. iar la magazinul universal „Perla'* t 
ș-a înregistrat un dever de peste 
1.409.308 coroane.

fruntea acestei mișcări se află Uniu
nea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și țările de democrație oopu- 
lară, unite îa puternicul lagăr al de
mocrației'și socialismului.

Se realizează previziunea lui Lenin 
că în ultimă analiză majoritatea gi
gantică a populației de pe glob este 
instruită și educată pentru luptă de 
către capitalism însuși. Fiecare zi din 
această luptă ridică nivelul de con
știință, mărește spiritul de organi
zare a maselor, conduse de clasa 
muncitcare internaționa'ă și de parti
dele sale comuniste, înarmate cu ma
rile idei ale lui Lenin.

Pătrunzînd adînc în conștiința mi
lioanelor de oameni ai muncii, ideile 
dătătoare de viață- ale leninismului 
au devenit o forță materială de ne
biruit. care transformă în chip nou 
vechea lume a asupririi și constrân
gerii. întregul mers al istoriei mon
diale se înfăptuiește astăzi sub influ
ența progresistă a acestor idei. Po
poarele au pășit pe drumul nou, leni
nist, și nu se vor întoarce nici odată 
înapoi, deoarece astăzi toate drumu
rile duc spre comunism. (Agerpres)
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