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încheierea lucrărilor Congresului al II-lea al P. M. R.
Cuvîntarea

rostită de tovarășul
prim-secretar al

de încheiere
Gh. Gheorghiu-Dej,

C. C. al P. M. R.

In aceste zile — însuf.ețite 
schimburi de onoare★ * *

Vîrf de producție la furnale

partidul nostru un ajutor frățesc, (aplauze

tot sufletul Comitetului Central ai Partudu- 
Uniunii Sovietice pentru salutul adus Con-

socialiste.

care ni-I
cele maii

Tovarăși delegați,
înainte de a încheia lucrăiriie celui de-al II-lea Congres al 

partidului, dați-mi voie ca în numele dvs. și al întregului 
partid să exprim mulțumirea și recunoștința noastră caldă 
partidelor comuniste și muncitorești frățești, care ne-au făcut 
marea cinste de a trimite delegații la Congresul nostru. Par
ticiparea delegațiilor partidelor frățești la Congres și apre
cierile pe oare le-au făcut cu privire la activitatea partidului 
constituie pentru 
furtunoase).

Mulțumim din 
lui Comunist ai
greșului nostru de delegația P.C.U.S., în frunte cu tovarășul 
Kiricenko, și pentru urarea de noi succese în dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii țării noastre, a bunei stări a oame
nilor muncii, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, în construirea României 
(aplauze furtunoase, prelungite).

Partidul nostru vede în ajutorul permanent pe 
acordă Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în
diferite domenii ele vieții sociale, economice și culturale, o 
neasemuită pildă a internaționalismului proletar. Istorica ex
periență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ne este 
călăuză în rezolvarea problemelor fundamentale ale construirii 
socialismului în țara noastră, (aplauze furtunoase. Ovații).

De asemenea, mulțumim din toată inima delegației Comi
tatului Central al Partidului Comunist Chinez, în frunte cu 
tovarășul Ciu De, pentru urările sale călduroase, expresie a 
prieteniei și frăției care leagă partidele noastre. Noi studiem 
cu cel mai adînc interes experiența eroicului Partid Comunist 
Chinez în opera de construire a socialismului în marea Chină. 
(aplauze furtunoase).

Aducem calde mulțumiri tovarășului Mâtyăs Râkosi, tova- 
Dolores Ibarruri, Comitetelor Centrale ale tuturor parti- 
comiuniste și muncitorești din țările de democrație popu- 
din țări capitaliste și coloniale, ale căror delegații aiu 
salutul lor. la acest Congres, ca și celor care au trimis

rășei
dolor
Iară, 
adus
Congresului nostru mesaje de satat. (vii aplauze).

Prezența unui număr de 32 de delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești la Congresul nostru a constituit o 
puternică manifestare a solidarității proletare internaționale, a 
tăriei și coeziunii mișcării comuniste internaționale.

însuflețit de dragoste înflăcărată pentru patria sa, partidul 
nostru, adine credincios ideilor nobile ale internaționalismului 
proletar, va mumei fără răgaz pentru întărirea și dezvoltarea 
colaborării internaționale a clasei muncitoare, pentru întărirea 
păcii între popoare.

Poporul nostru, condus de partid, este ferm hotărât de a 
contribui și pe viitor, prin noi succese în opera de construire 
a socialismului, la întărirea continuă a lagărului unit și puter
nic al păcii, democrației și socialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, (aplauze prelungite).

Tovarăși,
Fiecare dintre noi, delegați la acest Congres, este cuprins de 

acea caldă însuflețire, care a fost caracteristică Congresului 
nostru în tot cursul desfășurării lui. Fiecare este pătruns de 
conștiința că a luat parte la un eveniment istoric în viața par
tidului și a întregului popor.

însemnătatea Congresului nostru constă mai întîi în 
că el a demonstrat justețea deplină a liniei generale a 
dulu.1.

Munca eroică a clasei noastre muncitoare, a țărănimii

aceea
panbi-

muci-

Adunările de
Zilele trecute au avut loc în majoritatea 

organizațiilor de bază din combinat, adu
nări generale lărgite, în cadrul cărora 
s-au analizat în lumina documentelor Con
gresului partidului, felul în care au fost 
duse la bun sfîrșit angajamentele luate în 
cinstea acestui eveniment. De asemenea, 
în cadrul acestor adunări au fost luate 
noi angajamente pentru viitor.

In adunarea generală a organizației de 
bază de la oțelăria Siemens Martin, oțela-

Modernul agregat — furnalul nr. 6 — 
din Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, construit în anii regimului democrat- 
popular, este silit astăzi să producă tot mai 
multă fontă pentru prosperitatea patriei 
noastre. Acest lucru îl fac cu dibăcie fur- 
naliștii Cazan Ștefan, Pal Victor. Costea 
Nicolae, conducătorii celor 3 brigăzi, care 
au cinstit Congresul partidului cu sute de 
tone de fontă date peste sarcinile de plan. 
In cinstea celei de a 8-a aniversări a Re
publicii Populare Romîne, ei au organizat

citoare, a intelectualității s-a întruchipat în rezultatele mărețe 
ce au fost dezbătute la acest Congres. Ele demonstrează în 
chip strălucit ce poate înfăptui un popor descătușat, un popor 
care a pus imensa lud forță creatoare în slujba propriei sale 
bune stări și fericiri.

întreaga țară își schimbă înfățișarea. In toate colțurile ei 
se înalță schelele unor noi șantiere; pdste tot clocotește mun
ca pentru dezvoltarea economiei naționale. Poporul stăpân pe
comorile pământului le folosește și le sporește cu hărnicie, < însuflețite schimburi de onoare. Numai în 
creând tot mai puternice izvoare de îmbunătățire a bradului său. $ 

însemnătatea Congresului nostru constă în al doilea rând s 
în aceea că el a elaborat un program de muncă și de luptă < 
â partidului și a întregului popor pentru nod victorii în cons- ? 
truirea economiei socialiste, pentru înflorirea culturii și ștddn- ) 
ței, pentru bună starea poporului, pentru întărirea continuă a S 
partidului și a statului democrat-popular, pentru apăra,rea păcii < 
și securității patriei noastre. <

Nu încape îndoială că entuziasmul cu care a primit Con- < 
greșul sarcinile mărețe ale celui de-al 2-lea plan cincinal va ? 
cuprinde întregul partid, care va ști să mobilizeze eforturile > 
tuturor oamenilor muncii pentru a transforma aceste sarcini ) 
în realitate. <

In al treilea rând, Congresul a demonstrat tăria de granit s 
a partidului nostru, unitatea și coeziunea indisolubilă a rîn- < 
durilor sale, legătura sa vie cu masele cele mai largi ale po- ? 
porului nostru muncitor. Niciodată în tot cursul istoriei sale $ 
partidul nostru nu a fost atât de unit, atât de puternic, urmat $ 
cu atîte încredere de cele mai largi mase ale poporului. < 

Dezbaterile celui de-al II-lea Congres ai Partidului Muncita- / 
resc Romîn stau mărturie nivelului politico-ideologic crescut 2 
al membrilor partidului, înaltului lor simț de răspundere, hotă- î 
rârii de a învinge orice greutăți, devotamentului lor față de $ 
popor, față de cauza noastră dreaptă.

Sub steagul partidului nostru drag, înarmați cu învățătura 
lui Mairx-Engels-Lenin-Staiin, înainte pentru înfăptuirea pro
gramului de muncă și de luptă trasat de Congres, pentru noi 
victorii și mai mărețe în construirea socialismului, pentru întă
rirea și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Popu
lară Romînă ! (aplauze puternice. Asistența se ridică în picioa
re. Se scandează „P.M.R.—P.M.R". Ura !)

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn I (aplauze).
Trăiască clasa noastră muncitoare, țărănimea muncitoare, in

telectualitatea legată de popor! (aplauze).
Trăiască alianța între clasa muncitoare și țărănimea mun

citoare — temelia regimului democrat-popular I (aplauze).
Trăiască marele lagăr al socialismului, în frunte cu Uniu

nea Sovietică și China populară! Trăiască prietenia frățească 
de nezdruncinat între poporul romîn și poporul sovietic, între 

poporul romîn și toate popoarele lagărului socialist! (aplauze).
Trăiască pacea și prietenia între popoare! (aplauze puter

nice. Urale îndelungate. întreaga asistență se ridică în 
picioare).

Cu aceasta declar închise lucrările Congresului al II-lea al 
Partidul Muncitoresc Român ! (In sală răsună urale și acla
mații furtunoase în cinstea Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central, în cinstea gloriosului Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și a partidelor comuniste și muncitorești 
frățești de peste hotare Răsună urale și aclamații nesfîrșite: 
„Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!“, „Trăiască Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn în frunte cu primul 
său secretar, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej!“ întreaga 
asistență intonează „Internaționala"). 1

ziua de 26 decembrie, brigada l-a condusă 
de comunistul Pal Victor și-a întrecut sar
cinile de producție cu peste 7 la sută. In 
ziua următoare s-au mai alăturat acestui 
succes, 18,34 procente date peste sarcinile- 
zilei, de către brigada lui Costea Nicolae. 
iar în 28 decembrie încă 17,28, rod al 
muncii brigăzii a treia, condusă de Cazan 
Ștefan.

★
In schimburi de onoare au lucrat mai 

multe zile și muncitorii de la furnalele 1, 
2, 3 și 4, pentru a întîmpina ziua de 2I> 
decembrie cu noi succese pe calea sporirii 
producției de fontă. In felul acesta majori
tatea brigăzilor de furnaliști și-au întrecut 
cu mult sarcinile de producție. Numai în
ziua de 27 decembrie, brigada lui Mîtcă
Ilie de la furnalul 2 a înregistrat o depă
șire a sarcinilor de producție de 28 la
sută. La furnalul 4. brigada a treia con
dusă de prim-topitorul Munteanu Lăpăduț, în 
a doua zi, și-a realizat planul în proporție 
de 110,51 la sută, iar la furnalul 1 în 
ceeași măsură și-a îndeplinit planul 
brigada prim-topitorului Culda Avram.

a-

<

Succese de seamă zla oțelărie
i

In ziua de 28 decembrie oțelarii CombîJ 
natului siderugic, lucrînd într-un schimb 
de onoare, și-au adus și mai mult contribu
ția la sporirea producției de oțel. De pildă, 
echipele conduse de prim-topitorii Lăbuneț 
Vaier, Aurel Stanciu șf Opriș Avram, au 
încheiat schimbul de onoare, elaborînd cu 
25 pînă la 36 la sută mai mult oțel peste 
planul de producție. La cuptorul electric 
prim-topitorii Omotă Pascu. Haiduc Flo
rian și Jurca Florian și-au depășit sarcinile 
zilei cu 30,5—52,6 la sută.

Faptele laminatorilor
Pentru a întări cu noi succese în muncă 

minunatele realizări obținute în cinstea ce
lui de al II-lea Congres al P.M.R. și a 
8-a aniversare a proclamării Republici? 
Populare Romîne, laminatorii hunedoreni au 
organizat în ziua 
schimb de onoare, 
lorii din schimbul 
dat cu 8,37 la sută 
cei din schimbul
Petru și-au îndeplinit sarcinile de producție 
în proporție de 106.4 la sută.

-o -

de 28 decembrie un 
Cu acest prilej, lamina- 
maistrului Trifu Ion au 
mai multe laminate, iar 
maistrului Constantin

partid prilej de îmbunătățire a muncii 
rii Pleșa Mircea, Achim Aurel,*Toma loan, 
Lăbuneț Vaier, Ing. Bîrsan Aurel și alții, 
au arătat felul în care au fost realizate 
angajamentele luate, elanul cu care au 
muncit comuniștii pentru a da patriei oțel 
peste plan și de bună calitate. Cu acest 
prilej au fost făcute prețioase propuneri în 
ce privește folosirea rezervelor interne în 
scopul sporirii producției de oțel.

In urma analizării posibilităților în lu
mina directivelor celui de-al doilea cind-

nai, oțelarii și-au luat angajamentul ca în 
anul 1956 să producă peste prevederile 
planului mii de tone oțel.

Astfel de adunări au avut loc și la uzina 
cocso-chimică, la sectoarele laminoare, fur
nale, etc., în cadrul cărora comuniștii șî 
nemembrii de partid și-au luat angajamen
te sporite în vederea îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor ce le revin din cel de al doi
lea plan cincinal.

Cea mai înaltă productivitate
) Schimburile de onoare organizate la mina 
( de fier Ghelar, pentru întîmpinarea zilei
< de 30 decembrie cu noi realizări în produc-
< fie au dus Ia obținerea celei mai înalte 
2 productivități, dind furnalelor de la Hune- 
( doara însemnate cantități de minereu de

fier peste plan. Și de data aceasta cele 
mai frumoase rezultate au fost obținute

<
S mai frumoase rezultate au fost 
ț de brigăzile conduse de comuniști.



Componența Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
ales de cel de-al H-lea Congres al partidului

Membrii Comitetului
1. Alexa Augustin
2. Apostol Gheorghe
3. Balalia Dumitru
4. Barna loan
5. Berezițchi Diupitru
6. Birlădeanu Alexandru
7. Bodnăraș Emil
8. Borilă Petre
9. Breitenholer Anton

10. Bughici Simion
11. Bunaciu Avram
12. Ceaușescu Nicolae
13. Chișinevschi losif
14. Chivu Stoica
15. Crăciun Constanța
16. Coliu Dumitru
17. Constantinescu Miron
18. Cozma Ion
19. Cotoț fon
20. Csupor Ludovic

1. Alexe Eugen
2. Almăjan Bujor
3. Bayerle Losif
4. Banc losif
5. Berghianu Maxim
6. Bon tea Ștefan
7. Catană Nicolae
8. Coțoveanu facob
9. Cristache Vasile

10. Dobre Ion
11. Doncea Constantin
12. Fulger Cornel

Componenfa Comisiei Centrale de Revizie a P. M. R.
Ardeleanu losif; Beldean Ion 5 Gherghelaș Anton ; Mataisz Peter j xandru; Țiulescu Costantin; Vass 

Brîncu Zina ; Cristescu Dumitru ; Mogoș losif; NicuH Ion ; Popa Emil; Ladislau ; Vintilă Marin ; Zaharia 
Duma Aurel; Dumitrescu Vasile; Rădăceanu Eugenia ; Redlingher Os- Tănase. ___
Florescu Gheorghe ; Gheltz Filip ; car ; Rudenco Teodor ; Sencovici Ale-

Ședinta plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Comitetul Central al P.M.R., ales 
de cel de-al Il-lea Congres al parti
dului, s-a întrunit în ședință plenară 
în după-amiaza zilei de 28 decembrie.

Membrii Biroului Politic 
a* C. C. al P. M. R.

Plenara a ales în unanimitate Bi
roul Politic al Comitetului Central 
al P.M.R. în următoarea componen
tă :

GHEORGHIU-DEJ GHEORGHE 
CHIVU STOICA
CHIȘINEVSCHI 1OSIF
APOSTOL GHEORGHE 
MOGHIOROȘ ALEXANDRU 
BODNARAȘ EMIL 
CONSTANTINESCU M1RON 
PÎRVULESCU CONSTANTIN 
BORILA PETRE
DRĂGHICI ALEXANDRU 
CEAUȘESCU NICOLAE

Ședința Comisiei Centrale de Revizie
In după-amiaza zilei de 28 decern- a Comisiei Centrale de Revizie. A Centrale.* I de Revizie tov. POPA 

brie a avut loc ședința de constituire fost ales ca președinte al Comisiei EMIL'*

Central al Partidului
21. Daju Pavel
22. Dalea Mihai
23. Dănălache Florian
24. Drăghici Alexandru
25. Drăgoescu Petre
26. Dulgheru Radu
27. Fazekas Jânos
28. Florescu Mihai
29. Gavriliuc Mihai
30. Gheorghiu-Dej Gheorghe
31. Gheorghiu Vladimir
32. Gluvacov loan
33. Guină Nicolae
34. Hosu Gheorghe
35. Ion Gheorghe
36. lordăchescu Theodorî
37. Joja Atanase
38. Kovăcs Gyorgy
39. Lascu Elena lordăchescu
40. Moghioroș Alexandru
41. Mujic Mihai

Membrii supleanfi ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

13. Gheorghiu Dumitru
14. Giosan Nicolae
15. Ichim Ion
16. lonescu Vasile
17. loniță Ion
18. Malinschi Vasile
19. Manole Ofelia
20. Marinescu Aneta
21. Mateescu Constantin
22. Maurer Gheorghe
23. Moisescu Anton
24. Nădejde Costin

Membrii supleanfi ai Biroului 
Politic al C. C. al P. M. R.

Următorii tovarăși au fost aleși în 
unanimitate membri supleanți ai Bi
roului Politic s

COLIU DUMITRU
SALĂJAN LEONTIN
RAUTU LEONTE
VOITEC ȘTEFAN

Secretariatul C. C. al P. M. R.

Plenara a ales în unanimitate Se
cretariatul G.C. al P.M.R.

Prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.R. a fost ales tovarășul

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Ca secretari ai C.C. al P.M.R. au 
fost aleși tovarășii:

CHIȘINEVSCHI IOSIF

Muncitoresc Romîn
42. Murgulescu llie
43. Niculescu-Mizil Paul
44. Pas Ion
45. Patilineț Vasile
46. Petre Lupu
47. Pîrvulescu Constantin
48. Popa Gherasim
49. Preoteasa Grigore
50. Rădoi Gheorghe
51. Răutu Leonte
52. Sălăjan Leontin
53. Scarlat Constantin
54. Șerban Miron
55. Solomon Barbu
56. Stancu Aurel
57. Stoica Gheorghe
58. Toma Sorin
59. Țurcanu Ene
60. Vass Ghizela
61. Voitec Ștefan

25. Răceanu Ileana
26. Roșianu Mihail
27. Simulescu Dumitru
28. Toma Ana
29. Trofin Virgil
30. Țugui Pavel
31. Vaida Vasile
32. Vasilichi Gheorghe
33. Verdeț llie
34. Voicu Ștefan
35. Zaharescu Barbu

CEAUȘESCU NICOLAE
FAZEKAS JANOS
COZMA ION

Comisia Controlului de partid
Plenara a ales în unanimitate Co

misia Controlului de Partid în ur
mătoarea componență :
Președinte Pîrvulescu Constantin 
Vicepreședinți Vințe Ion

Chișinevschi LiuBa
Secretar Duduman Ștefan
Membri Gomboș Mihai

lonescu Gheorghe 
Petrișor Alchiu

Plenara C.C. a însărcinat Biroul 
Pofitic să ia măsurile necesare pen
tru a asigura dezbaterea istoricelor 
hotărîri ale Congresului în întregul 
partid și de ă stabili planul de mă
suri pentru traducerea lor în viață. !

Noul avînt I
al întrecerii socialiste I

Pe șantierele Trustului 4 construcții, înB 
timp ce în Capitala patriei noastre, s-aJ 
desfășurat lucrările celui de-al 11-lea Con-B 
greș aj partidului, întrecerea socialistă aB 
cunoscut un nou avînt. Colectivele de mun-B 
citori au obținut în perioada 22—29 de-B 
cembrie deosebite succese în procesul de] 
producție. Astfel, brigăzile de constructor® 
conduse de tovarășii : Ștefany Mihai, Co-I 
valenco Pavel, Potcovaru Constantin și ap] 
ții au realizat planul de producție prevă-l 
zut în aceste zile în proporție de 140—1631 
la sută. In aceiași perioadă, brigăzile de pel 
șantierul 1. O.M., conduse de tovarășii;! 
Stanca Alexandru, Dîrlea Damian și Opriți 
nescu loan, și-au depășit zilnic sarcinile del 
plan cu 30—40 la sută. I

122 tone construcții I 
metalice montate înainte I 

de termen I
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de pel 

șantierul nr. 2 montaj I.C.S.H., și-au în-1 
deplinit înainte de termenul fixat angaja-1 
mentul de a monta 122 de tone construcțill 
metalice la estacada bunkerului. ]

Muncind cu elan șl avînd un prețios sprî- I 
jin din partea maiștrilor, brigăzile de 15-1 
câtuși conduse de comuniștii Rusu Traian I 
șl Cușmir Gheorghe, au obținut o depă-1 
șire de plan de 121 la sută. Urmînd exem- I 
piui comuniștilor, brigăzile conduse de Voî- I 
cu Traian, Rogatenco Victor. Dierman Ale- I 
xandru, Klein Eugen și alții, au obținut șl I 
ele o depășire de plan cuprinsă între 80— I 
100 la sută.

MOIS11 GHEORGHE 
corespondent voluntar

■ ■ ■ o

Primele insigne 
de »Prîeten al cărții«

Marți 27 decembrie, în cadrul bibliotecii 
raionale, a avut loc examinarea a 5 citi
tori, participant la concursul „Iubiți car
tea".

Cu această ocazie, s-a constatat că cele 
• examinați au citit în întregime cărțile m*5î- 

văzute pentru concurs, precum și alte &r(l 
cu «ubiecte din diferite domenii de acti
vitate

Primele insigne de „Prieten al cărții" au 
fost obținute în orașul Hunedoara de ’î- 
nărul Borca loan, macaragistul Drumeții 
Ion, instructorul de pionieri Florescu Teo
dor și de elevul Cîrlea Ion.

B1XA 1RINA / 
corespondentă voluntară 

----- O-----

Mitinguri ale oamenilor 
muncii cu prilejul 

aniversarii R. P. R.
In cinstea celei de a 8-a aniversări a 

proclamării Republicii Populare Romine, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej", s-au 
întrunit în ziua de 29 decembrie în mitin
guri organizate pe secții. Cu această oca
zie, ei și-au manifestat dragostea și ata
șamentul față de partidul clasei muncitoare, 
care prin actul istoric de la 30 decembrie 
1947 a răsturnat monarhia, instaurînd Re
publica Populară Romînă. La mitingurile 
ce au avut loc la oțelărie, furnale, con
strucții metalice, cocserie, etc., cei peste 3000 
de participant! au salutat cu bucurie ma
rile realizări înfăptuite pe calea constru- 

; irii socialismului, angajîndu-se să lupte șl 
pe mai departe cu consecvență, pentru con
solidarea cuceririlor dobîndite pînă acum.

★

După terminarea primului schimb, în 
ziua de 29 decembrie 1955, muncitorii, tetn 
nicîeniî șî inginerii de la I.C.S. Hunedoara 
s-au întrunit în mai multe mitinguri pe 
sectoare.

; In sala clubului de la sectorul mecani
cului șef de pildă, peste 200 de muncitori 
au ascultat cu un deosebit interes cuvîn'ul 
tov. Toma life, care a vorbit despre măre
țele înfăptuiri obținute de poporul nostru 
îh anii regimului democrat-popular.



=±— chdîlnuw In noapte. —=
Mai rămăsese puțin timp pînă 

la miezul nopții. Din înălțimi, 
luna ce își rostogolea discul, pe 
drumul ei de veacuri, scălda în 
sclipiri arămii, povîrnișurî des
frunzite de șesurî, vîrfuri de stînd 
pleșuve și vaduri de pîrae argin
tii, făcînd întunericul nopții în
deajuns de străveziu.

Pe o cărare, la margine de me
leaguri, pășea agale un bătrînel. 
Pletele-i albe ca neaua, îi flutu
rau în vînt înviorîndu-1 fața stă- 
pînită de o expresie de suferință. 
Suferea nespus de mult, pentru că 
se împlinise sorocul să părăseas
că aceste meleaguri, pe care în 
scurta sa viață le îmbogățise cu 
atîtea șl atîtea realizări. Din cînd 
în cînd, privea înapoi cu ochii 
împăiejeniți. Termocentrala, Cocsa- 
ria, Semi-cocseria, căminele spa
țioase și luminoase în care zbur
dau copiii; oamenii ce au desă- 
vîrșit cincinalul și nenumărate al
te bogății, pe care el le adusese, 
acum la despărțire parcă seîmple- 
teau fntr-o imagine cu mult mai 
strălucitoare. Și din toate acestea 
nimic nu putea să ia cu el. Pen
tru oamenii fuseseră făcute și la 
ei trebuiau să rămînă.

Aceasta era suferința moșului, 
care Împreună cu ultimele clipe 
ale bătrîneții îl împovărau, îi în- 
convoiau tot mai mult spinarea. 
Dar iată că la o răscruce, unde 
se întretaie cărările prezentului 
cu ale viitorului, în fața moșului 
să ivi un flăcăiandru viol, spătos 
și bine legat la trup, asemeni 
voinicului din poveste. Moșul tre
sări, iar gîndurile-i se împrăștia- 
ră

— Nu te speria tătuțule 1 Sînt 
noul an și am venit să te înlo
cuiesc — grăii voinicul —. Des
tul făcutai pentru oameni pînă 
în clipa ce bătrînețile ți-au amor
țit mădularele De acum și pînă 
ce sorocul mi se va împlini și 
mie, rămîne în seama mea această 
grădină înfloritoare pe care tu a! 

îngrijit-o cu hărnicie, trei sute 
șaizeci și cinci de zile.

— Oare să fie adevărat ?1 rosti 
nedumerit bătrînul, doar știu din 
străbuni că noul an, era de fie
care dată un țînc plăpînd, încă 
necopt. Nu-î vorbă că și eu cînd 
am venit, eram cu mult mai răsă
rit de cît un țînc... Dar tu ? 1 Tu 
ești din cale-afară... flăcău în 
toată firea I Ce mîini măiastre te‘ 
au plămădit și te-au maturizat 
așa de vreme ?

— Măiastre ?... E bine zis I Nici 
nu pot fi numite altfel mîinile oa 
meniior din această grădină a t.a, 
ale acelor oameni care s-au luat 
la întrecere cu noi... cu anii, tri- 
mițîndu-mi într-u întîmpinare, o 
tolbă plină de realizări în contul 
meu. Mîinile minerilor. Preda 
Dumitru, Lupu Joachim, strun
garilor Moro Anton, . Cursan LI- 
viu, oțelarilor Lăbuneț Vaier, Jur- 
ca Florian, Omotă Pascu, Forțu 
Petru, laminatorilor Constantin 
Petru, Trifu Iosif și ale multor 
alții ca ei, m-au plămădit și 
m-au maturizat.

Cu toate acestea moșule sînt 
necăjit. Mi-e teamă să np pierd 
prietenia acestor oameni care să 
străduiesc continuu să mă depă
șească.

— Oo... o fiule, deși matur, 
mai porți încă în tine un strop 
de naivitate. Cei care ți-au săr
bătorit venirea, în plină vară 
sau în sfîrșit de toamnă îmbel
șugată, te vor primi acum, cu 
aceiaș dragoste. Și aceasta, prin 
faptul că tu le creiezi condiții 
mai bune decît mine, care îi vor 
ajuta să întîmpine nu numai pe 
unul dintre țînciî viitori, ci pe 
2—3 și chiar mai mulți dintre el

De bună seamă ție îți va fi cu 
mult mai bogată viața, pentru că 
cei ce conduc cu înțelepciune pes
te meleagurile acestei țări în
floritoare, ținuta-u mai zilele tre
cute Congresul, la care au hotărît 
să facă multe și frumoase lucruri 

noi. Și or să reușească, findcă 
vezi tu fiule, numai în scurta mea 
viață au făcut mai mult decît fă
ceau sțăpinii hapsîni de pe tim
puri, în viața a zece — douăzeci 
de frați de ai mei la un loc.

, Nu încape vorbă că tu o să 
realizezi mai multe decît- mine, 
dar nu uita că mai sînt și unii 
care te vor încurca. Parte din 
ei îi am trecuți iacă, aci pe răbo
jul acesta. De ei trebuie să te o- 
cupi mai mult 1 Ia cu tine ră
bojul și urmează-i sfaturile.

Zicînd acestea, bătrînul o pornf 
la drum sprijinindu-se în toiag, 
tîrșindu-și după sine mantia-i lun
gă. Flăcăul îl urmări gînditor, 
pînă ce bătrînul se pierdu po 
poteca ce șerpuia printre copaci, 
dîmburi și stînci tocite de vre 
muri. După aceia, despături ră
bojul și să adinei fn lectura slo
velor tremurate, aștenute de bă 
trînf

Umblînd pe aste meleaguri, 
atunci ci nd vei veni,

Pe ici, pe colo, încă, 
de lipsuri te-i Izbi.

Vei intilni ți oameni 
ce-ți poartă capii-n nouri;

Acestora tu fă-le, cu tîlc,
" aste cadouri :

Lui Ion Artean de la furnale 
Ce tinde spre relații familiare, 
Să-i dăruiești o cutiuță 
Cu praf de anti-familiuță.
Lui Cornel Scurtu din transpor

turi
Dai „țuguri" multe, accelerate. 
Pline cu diferite sorturi 
De modestie și operativitate. 
Tovarășului A. Cogan
Care-n lucrări mizează doar 

pe „cantitate”
Strecoară-i în birou NOU AN
Un plic (sau chiar un sac) cu 

„calitate”.
Iar cînd gătata-i la I.C.S.H.
Să treci și pe la Grigoraș ;
Du-i două care, mari și late
Cu conținut identic: „calitate”.

S. OLTEANU

întrecerea socialista ridicata 
pe o treaptă mai superioară

Colectivul de muncă al uzinei 
noastre a cinstit Congresul parti
dului cu noi și noi realizări. Fur- 
naliștii, turnătorii, muncitorii din 
serviciul transporturi uzinale și 
alții, și-au îndeplinit înainte de 

,termen angajamentele luate, con
tribuind în luna noiembrie la rea
lizarea valorică a producției glo
bale pe uzină în proporție de 
112,10 la sută ți la creșterea pro
ductivității muncii cu 21,5 la sută 
peste sarcina planificată.

In ultimele 3 luni întrecerea 
socialistă a fost ridicată pe o 
treaptă superioară. Numărul celor 
care au îmbrățișat și aplicat noi 
metode de muncă se ridică la 
peste 1200 de muncitori. Mult dez
voltată a fost întrecerea pe profe
sii care a ajuns ca numai în luna 
decembrie să cuprindă cu 67 la

Luptăm pentru mai multe tone peste plan
In întrecerea socialistă desfășu

rată în ultima vreme, echipa pe 
care o conduc a obținut numeroase 
succese. Noi, ne-am luat angaja
mentul de a spori simțitor produc
ția, de a reduce prețul de cost și 
de a face tot mai multe economii 
de exploziv. Organizînd mai bine 
munca în echipă, aplicînd metoda 
graficului, ciclic șî metodă găurilor 
în formă de pană, am reușit să 
traducem în viață angajamentele 
luate.

Angajamentul de a da în cinstea 
Congresului 40 de tone de minereu 
peste plan, pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie, a fost depășit. Numai

Pentru sănătatea
Nu de mult a fost dată în ex

ploatare stațiunea de micro-foto- 
grafie din policlinica orașului. Cu 
acest aparat, se pot radiografia în 
condiții optime plămînii a 500 de 
oameni în numai 2 ore. Pînă în 
prezent, cu acest aparat au și fost 
văzuți eîteva mii de muncitori din 
orașul nostru. In această muncă 
s-a evidențiat în mod deosebit to 
varășul dr. Herban Gheorghe, șe
ful secției radiologie.

Tot în cadrul policlinicii din 
oraș, s-a deschis și un laborator 
de analize medicale, înzestrat cu 
materialele necesare, diagnostică- 

sută mai mulți muncitori fată 
de luna precedentă. La secția tur
nătorii de pildă astăzi lucrează cu 
multă însuflețire în întrecerea pe 
profesii 17 echipe. Realizările lor 
de zi cu zi au contribuit în mod 
deosebit Ia sporirea producției bu
nurilor de larg consum.

Așa a sporit poducția de sobe, 
mașini de gătit, cazane cu încăl
zire centrală, produse igienice, 
vase negre și emailate, etc. Pe 
lingă aceasta, în cadrul echipelor 
s-a desfășurat o susținută muncă 
de a ridica pe muncitorii rămași 
în urmă la nivelul celor fruntași.

In urma acestui fapt randamen
tul a crescut, iar calitatea produ
selor s-a îmbunătățit cu peste 15 
la sută.

OLTYAN 1OSIF 
directorul uzinei „Victoria" Călan

pînă la 19 decembrie am extras 50 
de tone peste prevederile planului 
ți am înaintat cu 240 metri mat 
mult decît prevedea graficul. In 
același timp, am făcut și însem
nate economii de coroane detașa
bile. . .

La obținerea acestor succese an 
contribuit în mare măsură îndru
mările date de organizația de par
tid și sindicat, precum și hotărî- 
rea membrilor din echipă de a cin
sti mărețul eveniment cu succese 
tot mai de seamă.

POPA JENICA
șef de echipă I.M.F. Teliuc

celor ce muncesc
rii cît mai precise a bolilor. El 
este deservit de un medic și un 
laborant, care muncesc cu multă 
sîrguință și conștiinciozitate, eli- 
berînd deja primele diagnostice. 
Această realizare, este prețuită 
mult de medicii consultanți de la 
policlinică, deoarece ei sînt ajutați 
în determinarea rezultatelor. Prin
tre alte realizări se mai numără șî 
punctul medical, care a fost des
chis nu de mult în „Bataga", unde 
se dau consultații zilnice pentru 
copiii locuitorilor din împrejurimi.

Dr. MAZILIU AURELIAN

8 ani de la instaurarea Republicii Populare Romine
Istoria poporului nostru este 

scrisă cu sîngele vărsat de multe 
generații în lupta pentru libertate 
ți dreptate socială. După secole 
de suferință, brațul puternic al 
poporului a înlăturat din calea 
sa ceea ce era putred și retro
grad și a deschis drum spre o 
viață nouă, liberă. Printre cuce
ririle de însemnătate uriașă do- 
bîndite de poporul nostru se în
scrie șî actul istoric de la 30 de
cembrie 1947, răsturnarea odioa
sei monarhii șî proclamarea ReJ 
publici! Populare Romîne. Sub 
conducerea partidului, clasa mun
citoare sprijinită de țărănimea 
muncitoare a luat întreaga putere 
în mîinile sale.

Instaurarea Republicii Populare 
Romîne este rezultatul luptelor 
grele duse de eroica noastră cla
să muncitoare, aliată cu țărăni
mea muncitoare sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn. In 
făurirea orînduiriî democrat-popu- 
lare, instaurarea Republicii Popu
lare Romîne marchează trecerea la 
o nouă etapă — etapa revoluție! 
socialiste. Așa cum arată tovară
șul Gh. Gbeorghiu-Dej, în Rapor
tul de activitate al C.C. al P.M.R. 
fa Congresul al Ll-lea al P.M.R. 

„In etapa revoluției socialiste, 
statul democrat-popular a deve
nit o formă a dictaturii proleta
riatului, al cărei principiu suprem 
este alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, un stat de 
tip socialist; a fost desființată 
ca clasă burghezia industrială 
și financiară; s-a statornicit con
cordanța deplină între relațiile 
de producție și caracterul forțe 
lor de producție în ramurile na
ționalizate ale economiei: oame
nii muncii, sub conducerea parti
dului, construiesc baza economi
că a socialismului".

După doborîrea monarhiei, prin
cipalul stîlp al reacțiunii intern# 
și internaționale, poporul munci
tor a lichidat haosul princinuit 
de burghezie și moșierime econo
miei țării și a trecut la înfăptuirea 
unui plan grandios de dezvoltare 
a economiei naționale. Țara noas
tră s-a transformat în scurt timp 
într-un uriaș șantier al vieții noi, 
în care mîini harnice transformă 
natura, construiesc uzine și fabri
ci, școli șî cămine culturale, crețe 
șî dispensare, locuințe pentru 
muncitori, teatre, cinematografe, 
case de odihnă. Pe harta patriei 
noastre au apărut orașe și linii 

/ 

ferate noi, păduri în ținuturi se
cetoase și ogoare mănoase în lo
cul mlaștinilor de altă dată. S-au 
înălțat termocentrale și hidrocen
trale, industrii noi au luat ființă; 
învățămîntul, știința și arta au 
luat un mare avînt.

Stăpînă pe destinele ei, clasa 
muncitoare condusă de partid a 
creat în anii primului nostru cin
cinal premizele unor mărețe rea
lizări în cel de al doilea cincinal. 
Raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R. expus la Congresul Parti 
dului de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej înfățișează marile succese 
dobîndite de oamenii muncii din 
patria noastră sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn. întregul popor este astăzi 
mîndru că volumul producției 
globale industriale prevăzut pen
tru anii 1951—1955 a fost rea
lizat încă la 10 noiembrie 1955. 
Față de anul 1938, producția glo
bală industrială reprezintă un vo
lum de aproape trei ori mai mare. 
Ne mîndrim astăzi cu noi ramuri 
industriale despre care nici vorbă 
nu putea fi în Romînia burghezo- 
moșierească: de utilaj petrolifer, 
de utilaj minier, de utilaj energe
tic, de tractoare, mașini agricole, 

de camioane, cu sectoare noi ale 
industriei chimice, cu extracția de 
minereu de uraniu și altele. Față 
de anut 1948 producția industriei 
mijloacelor de producție a crescut 
de cca 3,9 ori.

Grija statului democrat-popular 
față de nevoile social-culturale 
este întruchipată în creșterea a- 
nuală a alocărilor bugetare des
tinată acțiunilor cu caracter so
cial-cultural. In primul plan cin
cinal, aproximativ trei sferturi din 
venitul național a fost repartizat 
ca fond de consum pentru folosin
ța oamenilor muncii de la orașe 
și sate, pentru satisfacerea nevoi
lor materiale și culturale. Anul 
acesta, de exemplu, fondurile a- 
locate în acest scop se cifrează 
la aproape 6,5 miliarde de lei. 
Din acestea, suma de 1 826.000.000 
lei, de trei ori mai mult decît în 
1949, reprezintă bugetul asigură
rilor sociale pe acest an. An de 
an au crescut sumele alocate pen
tru învățămînt, cultură, odihnă, 
sport, fn perioada 1951—1955, de 
exemplu, s-au cheltuit 12,5 mi
liarde pentru cultură și învăță
mînt și 5,5 miliarde pentru sănă
tatea oamenilor muncii de la o- 
rașe șî sate. Măsurile luate de 
partid șî guvern au sporit sala
riul real al muncitorilor în anul 
1955 cu 28 la sută față- de anul 
1950

Succesele obținute în anii regi 

mului democrat-popular sînt re
zultatul muncii entuziaste, patrio 
tice a întregului popor muncitor 
eliberat din cătușele imperialis
mului și ale claselor exploatatoa
re. Ele au la bază alianța de neclin
tit dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, chezășia cons
truirii cu succes a socialismului 
în patria noastră.

Realizările înfăptuite în anii 
puterii democrat-populare nu ar 
fi fost cu putință fără prietenia- 
trainică cu marea Uniune Sovie
tică, fără sprijinul ei frățesc șî 
multilateral.

Izvorul succeselor obținute de 
clasa muncitoare pe drumul cons
truirii socialismului și chezășia 
viitoarelor noastre succese cons
tă în politica înțeleaptă, marxist- 
leninistă a partidului nostru.

Cu prilejul celei de a 8-a ani
versări a Republicii Populare Ro
mîne oamenii muncii își reafir
mă hotărîrea de a munci cu pu 
teri sporite pentru făurirea viito
rului luminos al patriei noastre. 
Chezășie a victoriilor noastre stau 
conducerea de către Partidul 
Muncitoresc Romîn, care în în
treaga sa activitate să călăuzește 
după învățătura atotbiruitoare a 
marxism-leninismului, unitatea de 
neclintit dintre partid, guvern șî 
popor în lupta pentru mărețul țel, 
înfăptuirea Romîniei socialiste.



Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.
A fost aprobat bugetul de stat al U. R. S. S. pe anul 1956

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite ;

Cea de-a 4-a sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. at celei de a 4-a legisla
turi își continuă lucrările. In ședința din 
dimineața zilei de 28 decembrie a Sovietu
lui Naționalităților s-au încheiat dezbate
rile pe marginea raportului ministrului de 
Finanțe al U.R.S.S., A. G. Zverev, cu pri
vire la Bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1956 și la executarea bugetului pe anul 1954. 
Dezbaterile au durat două zile.

In cuvîntul de închidere, ministrul de Fi 
nanțe al U R S.S., A. G. Zverev, a anun
țat că Consiliul de Miniștri a! U.R.S.S. a 
acceptat amendamentele propuse de corni 
sia bugetară a Sovietului Naționalităților 
și aprobate de deputați de a spori venitu
rile bugetului U.R.S.S., pe anul 1956 cu 
803.700.000 ruble, iar cheltuielile prevăzute

Raportul lui V. T. Lațis cu privire la schimbul de delegații 
între Sovietul Suprem al U. R. S. S. și parlamentele altor state

MOSCOVA (Agerpres). TASS
In cadrul ședinței din 28 decembrie a 

Sovietului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., V T. Lațis, președin
tele Sovietului Naționalităților, a prezentat 
un raport asupra schimbului de delegații 
între Sovietul Suprem al U.R.S.S. și parla
mentele unor state străine.

La 9 februarie 1955 — la cea de-a doua 
sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S 
— a declarat V. T. Lațis — a fost adop
tată Declarația Sovietului Suprem al Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste adre
sată tuturor popoarelor și parlamentelor 
lumii. Constatînd că parlamentelor le re
vine o mare răspundere pentru menținerea 
și întărirea păcii și că parlamentele sînt 
acelea care adoptă acte legislative în pro
blemele războiului și păcii. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a menționat în mod special în 
declarația sa că stabilirea de legături di
recte între parlamente, schimbul de dele
gații parlamentare, cuvîntări rostite de de- 
lagații parlamentare ale unei țări în par
lamentul altei țări corespund năzuințelor 
popoarelor de a vedea dezvoltîndu-se relații 
prietenești și de colaborare.
» Raportorul a arătat că într-o serie de 
parlamente au fost adoptate rezoluții în 
sprijinul Declarației Sovietului Suprem al 
U.R S.S. și că aceasta a fost întîmpinată 
de asemenea cu simpatie în cercurile parla
mentare din India. Suedia, Franța, Siria, 
Italia, Canada, Anglia, Belgia, Grecia, Aus
tria și dintr-o serie de alte țări. V. T. Lațis 
și-a exprimat regretul pentru faptul că în 
unele țări nu s-au adoptat hotărîri pozitive 
în această problemă; în special, instituțiile 
parlamentare ale S.U.A. nu numai că nu 
și-au exprimat dorința de a face schimb de 
delegații parlamentare cu Uniunea Sovie
tică, dar nici nu au luat în discuție Dec
larația Sovietului Suprem al U.R.S.S.

V. T. Lațis a arătat în continuare că 
Uniunea Sovietică a și fost vizitată de de- 
lagații parlamentare din Finlanda, Anglia, 
India, Suedia, Siria, Iugoslavia, Japonia 
Belgia, Franța, Luxemburg, Albania șl 
Austria. In prezent în U.R.S.S. se află în 
vizită delegațiile parlamentare ale Republi
cii Populare Polone și Iranului.

Primindu-i pe oaspeți — a «declarat vor
bitorul — oamenii sovietici s-au străduit 
să răspundă la toate întrebările lor, să le 
dea posibilitatea să vadă tot ce î-a intere 
sat.

Semnarea unui 
și a unui protocol 

Intre 5—28 decembrie a.c. au avut loc 
la București tratative între o delegație gu
vernamentală a R.P.R. și o delegație guver
namentală a R.P.F. Iugoslavia.

Discuțiile duse într-un spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă s-au încheiat 
prin semnarea unui acord comercial, a unui 
acord de plăți și a unui protocol financiar.

de bugetele republicilor unionale — cu 
363.300.000 de ruble, aceste fonduri urmînd 
să fie folosite pentru amenajarea centrelor 
raionale sătești și a așezămintelor muncito
rești și pentru finanțarea instituțiilor so- 
cial-culturale.

Sovietul Naționalităților a aprobat în 
unanimitate Bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1956 care prevede la capitolul veni
turi suma de 592.761.156.000 de ruble, iar 
la capitolul cheltuieli — 569.634.972.000 ru
ble. Așa dar, excedentul veniturilor asupra 
cheltuielilor este de 23.126.184.000 ruble. A 
fost aprobată de asemenea în unanimitate 
darea de seamă asupra executării bugetu
lui pe anul 1954 și a fost adoptată legea cu 
privire la bugetul de stat pe anul 1956.

Sovietul Naționalităților a adoptat hotă- 
rîrea de a ratifica decretele emise de Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
perioada dintre sesiuni.

La invitația parlamentelor unor state 
străine, delegații ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au fost de asemenea într-o serie 
de țări. Ele au vizitat Finlanda, Polonia, 
Albania, Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria 
și R. D. Germană. In toate aceste țări de
legațiile Sovietului Suprem al U.R.S.S 
au fost primite cu multă ospitalitate, atît 
de către personalitățile oficiale, cît și de 
popoare.

Principalul rezultat al schimbului de de
legații parlamentare, a spus V. T. Lațis, 
este că propunerea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. s-a dovedit pe deplin justă. Acest 
schimb a contribuit fără îndoială'la cauza 
întăririi continue g legăturilor interna
ționale, la o înțelegere reciprocă mai pro
fundă între popoare.

In raport sînt citate date ilustrînd ex
tinderea legăturilor dintre Uniunea Sovie
tică și țările străine.

In anul 1950, U.R.S.S. a găzduit 156 de 
diferite delegații din străinătate, iar în 
primele 11 luni ale anului curent ea a fost 
vizitată de 678 de delegații din străină
tate. Aceste delegații au fost alcătuite din 
activiști sindicali, reprezentanți, ai culturii, 
ocrotirii sănătății, agriculturii și artei, din 
oameni de știință și sportivi. Afară de a- 
ceasta, în U.R.S.S. au mai venit aproxi
mativ 6000 de turiști străini.

Din Uniunea Sovietică au plecat în 
străinătate peste 600 de delegații și aproxi
mativ 1700 de turiști.

Faptele — a spus vorbitorul — au in 
firmat încă de multă vreme lozinca născo
cită de politicienii burghezi că în Uniunea 
Sovietică ar exista o cortină de fier.

Raportorul a menționat că în anul acesta 
grupul parlamentar al U.R.S.S. a intrat 
în Uniunea Interparlamentară și a luat 
parte la lucrările celui de-a 44-a conferințe 
a acestei uniuni. V. T. Lațis a mai subli 
niat că în 1955 s-au stabilit contacte per
sonale între oamenii de stat ai Uniunii So
vietice și mal multor țări străine. El a a- 
mîntit despre vizita în U.R.S.S. a unot 
oameni de stat de seamă ca Jawaharlal 
Nehru — primul ministru al Indiei, Ho 
Și Min, președintele și primul ministru al 
Republicii Democrate Vietnam — Paasiki- 

,vi, președintele Finlandei — U Nu, primul 
ministru al Birmaniei, Einar Gerhardsen — 
primul ministru al Norvegiei, Otto Grote-

acord comercial, a unui

COMUNICAT

Acordul comercial prevede schimburi de 
mărfuri pentru anul 1956, la un volum de 
două ori mai mare decît cel care a fost 
prevăzut pentru anul 1955.

Din partea Republicii Populare Romîne a 
semnat M Novac, locțiitor al ministrului

Apoi, deputății au trecut la discutarea 
punctului următor de pe ordinea de zi a 
sesiunii — Cu privite la schimbul de dele
gații între Sovietul Suprem al U.R.S.S. și 
parlamentele altor state.

Raportul la această problemă a fost pre
zentat de V. T. Lațis, președintele Sovie
tului Naționalităților.

MOSCOVA (Agerpres). - TASS
In seara zilei de 28 decembrie Sovietul 

Uniunii a adoptat în unanimitate legea 
bugetului de stat al U.R.S.S. pe 1956.

După aceea au fost aprobate decretele 
emise de Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în perioada dintre sesiuni.

In ședința de seară a Sovietului Uniunii, 
raportul asupra schimbului de delegații în
tre Sovietul Suprem al U.R.S.S. și par

lamentele țărilor străine a fost prezentat de 
deputatul V. P. Mjavanadze, vicepreședinte 
al Sovietului Uniunii.

wohl, primiul ministru al Republicii Demo
crate Germane, Julius Raab — cancelarul 
federal al Austriei, Konrad Adenaur — 
cancelarul Republicii Federale Germane, 
Lester Pearson — ministrul Afacerilor Ex
terne al Canadei, și alții.

La rîndul lor oamenii de stat sovietici 
au vizitat cîteva state de peste hotare. O 
deosebită importanță au avut vizitele lui 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov. A. I. Mi- 
koian și altor oameni de stat sovietici în 
Republica Populară Federativă Iugoslavia, 
precum și vizita lui N. A. Bulganin și N 
S. Hrușciov în India, Birmania și Afga
nistan.

Sperăm — a declarat V. T. Lațis în în
cheierea raportului său — că experiența po
zitivă a schimbului de delegații parlamen 
tare în anul 1955 se va extinde în viitor 
și mai mult, contribuind prin aceasta la 
întărirea continuă a păcii între popoare.'

Raportul lui V. T. Lațis a fost întîm- 
pinat cu un deosebit interes și a provocat 
discuții însuflețite.

Deputatul N. E. Avhimovici a vorbit des
pre vizita în Iugoslavia a delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. El a subliniat 
că oamenii de stat și poporul iugoslav au 
făcut o primire frățească și prietenească 
parlamentarilor sovietici. Deputatul M. P 
Tarasov a vorbit despre întîlnirile cu oa 
menii muncii din Cehoslovacia, deputatul 
G. 1. Rud — despre vizita în Bulgaria, de
putatul S. Nurutdinov — despre vizita în 
Republica Democrată Germană, deputatul 
P. G. Tîcina — despre călătoria în Fin 
landa și Cehoslovacia, iar deputatul P. G. 
Moskatov — despre vizita în Ungaria. 
Toți au arătat că popoarele acestor țări 
au făcut delegaților sovietici o primire 
cordială.

Cei care au mai luat cuvîntul au vorbit 
despre vizita în republicile unionale a nu
meroase delegații străine. Toți vorbitorii 
și-au exprimat părerea că vizitele recipro
ce de delegații parlamentare și de alte de
legații contribuie .la întărirea păcii în în 
treaga lume, la o mai bună înțelegere re
ciprocă și încredere între popoare.

După discutarea raportului, s-a adoptat 
în unanimitate o holărîre în care se arată 
că schimbul de delegații parlamentare va 
fi sprijinit' si pe viitor de către Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. și întregul popor so
vietic.

acord de plăfi
R. P. F. Iugoslavia
Comerțului Exterior, iar din partea Republi
cii Populare Federative Iugoslavia a sem
nat Rudi Kolak. împuternicit al Veceî Fe
derative Executive a R.P.F. Iugoslavia.

La semnare au fost de față N. Vujano- 
vici ambasadorul R.P.F. Iugoslavia la Bu
curești, și Mircea Bălănescu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe al R P R.

N.A. Bulganin și N.S. Hrușciov 
au primit pe ambasadorul 

Birmaniei în U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 27 decembrie 1955, N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Mong On, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar a’ Uni
unii Birmane în U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). - TASS
La 27 decembrie 1955, N. S. Hrușciov. 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe Mong On, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii Birmane în 
U.R.S.S.

Puternică demonstrație pentru 
crearea frontului popular 

în Franța
PARIS (Agerpres). — In seara zilei de

27 decembrie, în sala de expoziții din Pa
ris a avui loc un miting de masă la care 
au luat cuvîntul Mendes-France, unul din 
liderii „Frontului republican"', Jacques Du- 
clos, secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, Commain, secretar general ad
junct al partidului socialist, și alții. Acest 
miting a fost organizat de Mendes-France 
în cadrul campaniei electorale; el a Invi
tat Ia acest miting pentru disc*” '’-schise 
nu numai pe Jacques Duclos, ci și pe An
toine Pinay, „republican independent", și pe 
Bidault, unul din conducătorii partidului 
M.R.P. Pinay și Bidault au refuzat să 
participe la miting.

Mitingul, menit să fie o reclamă electo
rală pentru Mendes-France, s-a transformat 
într-o puternică demonstrație populară pen 
tru crearea frontului popular și pentru uni
tatea de acțiune a tuturor forțelor democra-. 
tice și republicane din Franța. La mititf'e’ 
s-au adunat cîteva zeci de mii de oameni? 
Mulți nu au putut încăpea în sala de ex
poziții, arhiplină, și au rămas sub cerul li
ber, în ciuda timpului ploios, s^ndlnd l»‘ 
zincile: „Front popular", „Unitate de acț’u 
ne“, „Pace în Algeria”, etc.

----- O-----

Președintele Tiio 
a sosit în Egipt

CAIRO (Agerpres). — După cum anunță 
agenția Tanjug, la 28 decembrie, losip 
Broz-Tito, președintele Republicii Popular» 
Federative Iugoslavia, a sosit la Cairo în 
tr-o vizită oficială la invitația lui Gamal 
Abdel Nasser, primul ministru al Egiptu
lui.

La. 28 decembrie a avut loc la Palatul 
...republicii ceremonia decorării președintelui 

Tito cu cel mai înalt ordin egiptean — 
Ordinul Nilului.

Spectacol cu concursul 
artiștilor sovietici

Sub auspiciile Ministerului Culturii și Con-' 
siliului General A.R.L.U.S., miercuri seara 
în sala C.C.S., a avut loc un spectacol dat 
de: J. T. Jdanov artist emerit al R.S.F.S.R. 
și N. N. Ciorohova, soliști ai Teatrului Mare 
Academic de Stat al U.R.S.S. din Moscova, 
cvartetul de stat „A. P. Borodin" din Mo»- 
cova, Cornelia Gavrilescu, artistă emerită a
R.P.R., și Octav Enigărescu, laureat al Pre* 
miului de Stal, soliști ai Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R., violonistul M. Constan- 
tinescu, solisi al Filarmonicii „Gh. Dims’1 
din Orașul Stalin.
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