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Lucrările primei sesiuni a celei de a treia legislaturi a
Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Ședința din dimineața zilei de 18 martie

vii 
de

Luni dimineața au continuat la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
ucrările primei sesiuni a celei 
le-a treia legislaturi a Marii A- 
iunări Naționale a R.P.R.

La primul punct al ordinei de 
:i a ședinței, depulatul Demo- 
dene Botez, președintele comisiei 
ie validare, a prezentat raportul 
:omisiei pentru validarea manda- 
elor deputaților Marii Adunări 
Naționale in care se constată că 
:ei 437 de deputați ai Marii A- 
lunări Naționale au fost declarați 
deși în conformitate cu prevede- 
ile Constituției R.P.R. și Legii 
lentru alegerea deputaților in 
•larea Adunare Națională.

Deputății au subliniat cu 
iplauze concluziile comisiei 
'alidare.

Marea Adunare Națională a va- 
idat apoi In unanimitate toate 
aandatele deputaților aleși la 3 
ebruarie 1957.

După constituire, Marea Adu
lare Națională a trecut la alege- 
ea Biroului celei de a treia le
gislaturi a Marii Adunări Națio- 
ale.
Deputatul Mihail Gh. Bujor din 

ircumscripția electorală Cimpina, 
îgiunea Pioești, in numele unui 
rup de deputați din regiunile 
’loești, Craiova, Cluj, Hunedoa- 
a, Timișoara, Pitești și orașul 
lucurești. a propus ca președin- 
> al Marii Adunări Naționale pe 
vvarășul Constantin Pirvulescu, 
eputat in circumscripția electo- 
ilă Craiova. „Electroputere". re- 
iunea Craiova.
In aplauzele unanime ale de- 

utaților vorbitorul a subliniat 
5 activitatea îndelungată a to- 
arășului Constantin Pirvulescu, 
1 slujba partidului, închinată 
asei muncitoare, întregului po-

Premieri anuale
Desigur că orice an are 12 
ini. In fiecare lună muncitorii 
ricărei întreprinderi primesc sa
riul cuvenit, după cantitatea și 
ilitatea muncii efectuate.
Acum citeva zile a avut loc în 
epoul de Locomotive C.F.R. 
rad premierea excepțională pen- 
u muncă ireproșabilă pe 1956. 
tit mecanicii din depoul de loco- 
otive cit și cei de la cel de au- 
motoare, care n-au avut defec- 
ani în parcurs, întirzieri din 
na lor și au fost fruntași in 
pta pentru regularita.ea și si- 
jranța circulației au primit un 
emiu egal cu salariul pP o lună 
: zile.
In afara acestei premieri spe-

Se intensifică ritmul lucrărilor 
agricole de primăvară

Datorită timpului prielnic in 
irsul săptăminii trecute ritmul 
crărilor agricole de primăvară 
a intensificat. Numai in ultl- 
ele 5 zile In intreaga țară au 
st arate 280.000 ha. și insă- 
ințate 120.000 ha. în regiunea 
mișoara, de exemplu, s-a arat 

la sută din suprafața prevă- 
U tn plan, in regiunea Craio- 

i 35 la sută, iar in Constanța 
la sută.

Mari suprafețe au fost arate 
insămlnțate in regiunea Bucu- 

ști Sprijiniți de mecanizatorii 
n S.M.T.-uri, colectiviștii și în- 
vărășiții precum și țăranii 

[

echipele Casa Centrală a Armatei și Dinamo 
‘ ‘ ‘ ‘ ' „Cupei Festivalului" a

Jocul dintre
Orașul Stalin — desfășurat in cadrul 
dat mult de „lucru" portarilor
Fotografia noastrii reprezintă un atac al fotbaliștilor din Ora
șul Stalin la poarta lui Toma.

por muncitor, este bine cunos
cută.

Ca vicepreședinți au fost pro
puși deputății Tiță Florea din 
circumscripția electorală Bechet, 
regiunea Craiova și 1. Gh. Mau
rer. din circumscripția electorală 
Sighișoara, regiunea Stalin.

Marea Adunare Națională a 
ales In unanimitate ca președinte 
al Marii Adunări Naționale pe 
tovarășul Constantin Pirvulescu, 
iar ca vicepreședinți pe tovarășii 
Tiță Florea și 1. Gh. Maurer.
In aplauzele îndelungate ale de- 

putaților, tovarășul Constantin 
Pirvuiescu, ocupînd fotoliul pre
ședinția!, a mulțumit pentru în
crederea acordată, asigurind pe 
deputați că va depune tot efortul 
pentru a asigura buna desfășu
rare a lucrărilor noii legislaturi.

In continuarea ordinei de zi, de. 
putatul C. Paraschivescu Bălăcea- 
nu, președintele comisiei pentru 
elaborarea regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Na-

Ședința din după amiaza zilei de 18 martie
In ședința de după-amiază, 

președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Constantin 
Pirvulescu, a propus pe secreta
rii Marii Adunări Naționale pen
tru actuala sesiune.

S-a trecut la alegerea prin vot 
secret.

După pauză, tov, I. Gh. Mau
rer, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale care a prezidat 
ședința, a comunicat rezultatul 
votului.

Deputății Balaș Baltagiu, Vida 
Geza și Gh. Ionescu, tn unanimi
tate, iar deputatul Ristache Flo- 
rea cu 414 voturi pentru și 2 vo.

ciale, lunar. în timpul anului tre
cut. colectivul de mecanici a pri
mit și premii pentru combustibi
lul economisit.

Munca in acord pe locomotivă, 
prelungirea parcursului între două 
revizii generale cit și economia 
de reparații la spălări s-au răs- 
frint direct asupra ciștigului.

Printre cei premiați se numără 
mecanicii Brinzaș Mlron. Ilie 
Ioan, Savin Savel, Todan Socaci, 
Martineac Ștefan, Butaș Dorel, 
Comanici Avram, Lungu Ștefan 
și mulți alți fruntași ai depou- 
rilor. 

IOAN LUCA 
montator 

Depoul de Automotoare.Arad

muncitori cu gospodării indivi
duale din această regiune au a- 
rat in cursul săptăminii trecute 
peste 53.000 ha. și au insămințat 
cu orz, ovăz, mazăre și floarea 
soarelui mai mult de 15.000 ha.

Și in alte regiuni ale tării 
s-au insăminfat in ultimul timp 
mari suprafețe. Astfel, in regiu
nile Constanta și Hunedoara se 
apropie de sfirșit insămințarea 
orzului, in regiunea Timișoara 
este pe terminate insămințarea 
orzului, iar in regiunea Pioești 
se insămintează acum ultimele 
suprafețe cu grîu de primăvară.

(Agerpres)

ționale, a prezentat raportul asu
pra proiectului de regulament de 
funcționare a Marii Adunări Na
ționale.

Au urmat discuții pe marginea 
proiectului de regulament de 
funcționare a Marii Adunări Na
ționale la care au luat cuvtntul 
deputății Nicolae Popa, din cir
cumscripția electorală Băcești, re
giunea Iași,’Gh. Ionescu, din Cir
cumscripția electorală Foișor, o- 
rașul București, și Ludovic Ta
kacs, din circumscripția electora
lă Luduș, regiunea Cluj.

S a trecut apoi la. citirea și vo
tarea pe articole a proiectului de 
regulament de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale. Deputății 
Romulus Zăroni, din circumscrip
ția electorală Ilia, regiunea Hune, 
doara. Ludovic Takacs, din cir
cumscripția electorală Luduș, re
giunea Cluj, Barbu Solomon, din 
circumscripția electorală Berești, 
regiunea Galați, Demostene Bo-

turi contra, au fost aleși ca se
cretari ai sesiunii I-a a Marii 
Adunări Naționale.

Apoi, prin vot secret au fost 
alese cele opt comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale: 
comisia economico-financiară, 
comisie pentru agricultură și 
silvicultură, comisia pentru pro. 
blemele de apărare, comisia de 
politică externă, comisia admi
nistrativă, comisia pentru cultu
ră și învâțămînt, comisia pentru 
sănătate, prevederi și asigurări 
sociale, comisia juridică.

De asemenea, conform noului 
regulament de funcționare adop
tat de Marea Adunare Națională, 
a fost aleasă prin vot secret o ..,_
comisie de validare, alcătuită din proiectul de lege 
19 membri pentru întreaga du- ' ' 
rată a legislaturii.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi in unanimitate ur
mătoarea ordine de zi a sesiunii, 
propusă de Biroul Marii Adunări 
Naționale:

1. Alegerea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

2. Modificarea și abrogarea 
unor articole din Constituția 
R.P.R.

3. Legea cu privire la stabili
rea numărului de ministere, pre
cum și a denumirii lor.

Citiți in pagina 3-a:
Continuarea lucrărilor primei 

gislaturi a Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Tineretul patriei noastre Intim, 
pină cel de al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova cu noi reali
zări in muncă.

Zilele acestea la uzinele „Vic
toria “-Calan au luat ființă noi 
brigăzi de tineret care s-au an
gajat să contribuie activ la spo
rirea producției de fontă. La „fur
nalul tineretului" cele trei bri
găzi de tineri au dat In primele 
12 zile din luna aceasta 151 tone 
de fontă peste plan, iar brigada 
condusă de utemistul Miron Co- 
ctrlă a depășit planul cu 84 la 
sută.

Urmînd inițiativa tinerilor de 
la uzinele metalurgice „Progre
sul" din Brăila, tinerii muncitori 
din secția transformatori a uzine
lor „Electroputere" din Craiova 
și-au luat angajamentul ca tn 
cinstea Festivalului să realizeze 
economii echivalente cu prețul de 
cost al unui transformator 
electric. Astfel de angajamente,

La concursul tinerilor soliști

!

Luni a început tn Capitală 
etapa a doua a celui de al 
lll-lea Concurs national al 
tinerilor soliști, organizat de 
Ministerul Culturii și Comite
tul Central al U.T.M. In cin
stea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

Pentru această etapă s-an 
ca’ificat peste 200 de tineri 
din regiunea București și din 
celelalte regiuni ale tării.

Concursul se desfășoară în 
următoarele săli: „Dalles"— 
pian ; „Finanțe-Bănci" din str. 
Doamnei nr. 2—canto clasic | 

1 
t

tez, din circumscripția electora
lă ,,Casa Scinteii’ orașul Bucu
rești, Mihail Ralea, din circum
scripția electorală Huși, regiunea 
Iași, 1. Gh. Maurer, din circum
scripția electorală Sighișoara, re
giunea Stalin. Grlgore Geamânu, 
din circumscripția electorală Co- 
teana. regiunea Pitești, Traian 
Ionașcu, din circumscripția elec
torală Fundulea. regiunea Bucu
rești. N. Gh. Lupu, din circum
scripția electorală Botoșani, re
giunea Suceava. Stanciu Stoian, 
din circumscripția electorală Bu- 
zău-vest. regiunea Pioești, Ion 
Cozma, din circumscripția electo
rală Toplița. regiunea Autonomă 
Maghiară și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, din circumscripția e- 
lectorală Rimnicul Sărat, regiu
nea Pioești, au propus amenda
mente ?i au luat parte la discuții.

După dezbateri. Marea Aduna
re Națională a votat tn întregimea 
lui regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale.

4. Formarea guvernului Repu
blicii Populare Romine.

5. Proiectul de lege a bugetu
lui de stat al R.P.R. pe anul 
1957.

6. Ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R.P.R.

7. Proiectul de lege pentru or
ganizarea sfaturilor populare.

Ședința a luat sfirșit la orele 
22. După ridicarea ședinței au 
avut lec ședințele de constituire 
a comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale. Comisia juri
dică a luat în discuție proiectul 
de lege referitor la modificarea 
și abrogarea unor articole din 
Constituția R.P.R. precum și 

L„.> cu privire la 
stabilirea numărului de ministere 
și denumirea lor.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale continuă.

Marți 19 martie potrivit ordinei 
de zi a sesiunii 6e va trece la 
alegerea Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, modificarea și a- 
brogarea unor articole din Con
stituția R.P.R. adoptarea legii cu 
privire la stabilirea numărului 
de ministere și a denumirii lor 
după care se va trece la forma
rea guvernului R.P.R.

(Agerpres).

sesiuni a celei de a treia le- 

ÎN ÎNTÎMPINAREA
Festivalului de la Moscova
care prind viață zi de zi. și-au 
mai luat și tinerii de la secția 
aparataj a aceleiași uzine ca și 
cei de la depoul de locomotive 
Craiova.

De curînd tinerii mineri din 
Lupeni au chemat la întrecere pe 
tinerii mineri din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. Pină în ziua 
deschiderii Festivalului ei au ho- 
tărit să dea peste plan 4000 tone 
de cărbune cocsificabil. Printre 
alte angajamente se numără co
lectarea a peste 60.000 kg. de fier 
vechi, deschiderea unor cercuri de 
minim tehnic, amenajarea unul 
parc al tineretului și a unor te
renuri sportiva.

In numeroase regiuni ale țării 
continuă să ia ființă „loturi ale 
Festivalului", In peste 100 de co
mune din regiunea Iași au și fost 
organizate pină acum „loturi ale 
Festivalului" pe o suprafață de 
circa 250 de hectare, ce va fi în- 
sămințată cu porumb hibrid. Pe 
cele 160 de „Loturi ale Festiva
lului* din regiunea Constanța ti
nerii pregătesc tn prezent tnsă- 
mințarea cu porumb hibrid a 835 
de hectare. In . regiunea Hune
doara au fost organizate de cu- 

studioul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu"—instrumente 
de coarde: Școala medie de 
muzică—instrumente de su
flat; Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase”—canto și instru
mente populare.

La balet candidații se vor 
prezenta in ziua de 25 mar
tie in sala Teatrului C.C.S.

Etapa a doua a Concursu
lui national a| tinerilor so
liști se va încheia in ziua de 
21 martie, iar etapa finală se 
va desfășura intre 23 și 26 
martie.

i
i

i i

(Agerpres) a

feti?" ”
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Să realizăm economii 
egale cu prețul de cost 

al unor importante 
produse finite!

1 0 VALOROASĂ
j EXPERIENȚĂ

Abia își definitivaseră tinerii de 
la ,,ProgresuI“-Brăila, angaja
mentul lor de a realiza pină la 
7 Noiembrie trecut, economii echi
valente cu prețul de cost al unui 
rulou compresor, că vestea ajun
sese deja la Arad. In numai cî- 
teva zile, tinerii constructori de 
vagoane de la uzina „Gheorghi 
Dimitrov" au hotărît să se ală
ture și el luptei pentru economi
sirea metalului, materialelor auxi
liare, sculelor și lubrefianților. 
De atunci au trecut mai bine de 
cinci luni de zile. In această pe
rioadă, metalurgiștii arădeni au 
căpătat in lupta pentru economii 
o experiență prețioasă pe care au 
împărtășit.o bucuroși și tinerilor 
altor întreprinderi din localitate.

In răspîndirea experienței do- 
bîndite de tinerii unor întreprin
deri, precum și în mărirea nu
mărului tinerilor economi, un 
aport de seamă l-a adus Comite
tul orășenesc U.T.M.-Arad. R'n- 
Jurile care urmează înfățișează 
cl'.eva aspecte ale activității ace
stuia în extinderea inițiativei ti
nerilor de la ,,Progresi>l“-BrăiIa.

Caracterul organizat 

asigură succesul acfiunii

încă de la început, biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. a con
vocat o consfătuire a secretarilor 

rtnd alte 29 de loturi ale Festiva, 
(ului.

Pionierii din comuna Vinerea, 
raionul Orăștie, au. trimis de cu- 
rînd o scrisoare către toate uni
tățile și casele de -pionieri .din 
țară, prin care l se angajează _să 
cultive prin muncă voluntară “și 
cu semințe proprii-"5 ari-de teren 
cu zarzavaturi timpurii In ulti
mele zile peste 4000 de tineri din 
regiunea Pioești și-au luat anga
jamentul de a cultiva cu porumb 
hibrid 200 ha. de teren.

Toatâ atenția cadrelor tinere
DIN A CRICUL TURĂ

Inginerul Nicolae Marin • e6te 
șeful Secției agricole a Sfatului 
popular raional Giurgiu. La în
ceput, cînd/a venit Ia secție, i s-a 
părut că tinerele cadre venite >iu 
agricultură de pe băncile școlilor 
nu-s prea bine pțegățite,-«4.nu 
va puîea face mare lucru cu elț 
S-a îngrijorat N-a mărturisit o 
nimănui ; 6-a temut că impresia 
dinții ar pulea «ă-1 înșele. A în
ceput, în schimb, să viziteze mai 
des satele și comunele, să se con- rie’nță. folosiioăre tuturor. Timpul 
vingă de temeinicia sau șuoreze- trece. îndemînarea și siguranța 
nia bănuielii sale. In mașină, cu 
docarul, pe jos — totdeauna avea 
alături un inginer ori un tehni
cian tinăr. In momentele acelea, 
in tovarășul Nicolae Marin se tre
zea pedagogul, profesorul Prac
tic. pe viu. el verifica ce poate 
fiecare, dacă in școală și-a văzut 
de carte ori de năzbitii. Bănuiala 
i s-a destrămat repede, asemenea 
unui nor trecător. Mulțumirea și, 
în același timp, mîndria că în ra
ion are tineri entuziaști, cuteză
tori, stăpîni pe cunoștințele ne
cesare i-a încălzit inima. Le lip-

organizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale, în cadrul 
căreia s-a vorbit despre acțiunea 
întreprinsă de tinerii metalurgiști 
din Brăila și s-au stabilit o serie 
de măsuri menite să stimuleze 
lu-pta pentru economii în orașul 
Arad. Cu un alt prilej tinerii de 
la Atelierele C.F.R.. Depoul C.F.R. 
și uzinele „30 Decembrie" au 
mers în schimb de experiență la 
prietenii lor din uzina construc
toare de vagoane.

In vederea întîmpinării alege
rilor organelor conducătoare de 
U.T.M. cu noi rezultate în activi
tatea productivă a tinerilor, bi
roul comitetului orășenesc U.T.M. 
s-a preocupat de asemenea 
și de extinderea inițiativei tinere
tului de la „Progresul"-Brăila la 
Atelierele C.F.R și Depoul C.F.R.

Participarea tinerilor la lupta 
pentru economii a fost analizată 
prin luna ianuarie în cadrul unei 
ședințe de birou, care a fost ur
mată de unele măsuri concrete. 
Printre altele s-a stabilit ca pină 
la 31 martie a.c. acțiunea desfă
șurată sub lozinca realizării de 
economii echivalente cu prețul de 
cost al unor produse finite să fie 
introdusă și în intreprinderi'e 
„Iosif Rangheț" și „30 Decern, 
brie".

Printre obiectivele propuse tn 
tntimpinarea Festivalului Mon
dial de la Moscova, comitetul 
orășenesc și-a propus și îndru
marea tinerilor din localitate în 
vederea realizării unor economii 
de peste 2.000.000 lei. Primul pas 
in acest sens- l-au făcut tot tine
rii de la uzina „Gheorghi Dimi
trov". Ei.s-au- angajat ca pină la 
data deschiderii pjarii sărbători a 
tineretului lumii să obțină econo
mii egale cu prețul de cost a 3 va
goane clasă cu 88 locuri.

In acest sens a fost organizat 
un rodnic schimb de experiență 
între brigăzile de tineret. Comi
tetul U.T.M. a prezentat un refe
rat- fn care a generalizat expe
riența dobindită de unii tineri 
economi 
membrii 
atelierul 
brigada

.Gheorghe Pinczeș. Aici ei au fă
cut cunoștință în mod direct cu 

în - activitatea’ lor.' Apoi 
brigăzilor au mers în 
forje, 'unde lucrează 

de tineret condusă de

sea tinerilor experiența. S-a sfă
tuit inginerul ;Nicolae Marin cu 
comitetul executiv' al 'sfatului 
popular raional, cu tovarăși 
de la raionul de partid. Au 
găsit Cu ’ cale 6ă organizeze, 
periodic, 'niște seminarii pe pro
bleme specifice raionului Ingine
rii'și tehnicienii tineri prezintă, 
pe rind, rapoarte, încing d’scuții. 
polemici, transformă sentinariile 
în fructuoase schimburi de expe- 

in acțiune a tinerilor sporesc, iar 
lucrurile se desfășoară de la o 
zi la alta cu tot mai mult suc
ces. Cine oare, mai bine dec.t 
acești tineri, e’te in măsură să-i 
învețe pe țăranii muncitori cum 
se iucrează pămlntu! după regu
lile științei agrotehnice, pentru 
a obține producții mari la hectar?

Inginerul agronom Eliza Gh>- 
du din comuna Băneasa e aproa
pe de doi ani aici. Ea răspunde 
și de comuna Frasinu Cind o 
cauți, o găsești fie la întovără
șiți, fie pe la țăranii muncitori cu 

măsurile pe care le iau tinerii for
jori în lupta pentru economisirea 
metalului.

Din inițiativa comitetului U.T.M. 
de la această uzină, direcțiunea, 
împreună cu comitetul de între, 
prindere, au dezbătut modul în 
care maiștrii, tehnicienii, șefii de 
ateliere și secții îi sprijină și-i în
drumă în activitatea lor pe tine
rii economi.

Brigada fruntașă în lupta pen
tru economii a prim-it drapelul 
roșu de onoare al comitetului 
U.T.M. La acest eveniment au 
fost invitați și tinerii din alte 
întreprinderi. După ce a împăr
tășit citeva aspecte din experien
ța fruntașilor, tovarășul Cimpo- 
iaș Pavel, secretarul comitetului 
U.T.M. din uzină, a înmînat dra
pelul brigăzii lui Gheorghe Pinc
zeș. Membrii acestei brigăzi au 
primit din partea conducerii uzi
nei premii în bani.

Și la atelierele C.F.R., în 
drul unei adunări generale a 
ganizației U.T.M. din secția 
locomotive, a fost dezbătută _
interes participarea utem știlor la 
lupta pentru economii. Dezbate
rile au scos în evidență experien
ța pozitivă dobindită în această 
direcție de către unii tineri. Adu
narea ea încheiat prin reînnoirea 
angajamentelor tinerilor ceferiști.

Asemenea adunări s-au desfă
șurat in cele mai multe dintre 
secțiile atelierelot C.F.R Comite
tul iU.TAL.de aici s-a preocupat 
de asemenea, nu numai de gene
ralizarea experienței .dobindite de 
tinerii economi, ci și de stimula
rea lor. Tinerii fruntași in lupta 
pentru economii, în mu măr de 72, 
au primit premii în obiecte și au 
fost popularizați în întreaga 
unitate.

ca- 
or- 
I-a 
cu

Căutătorii de comori

ION ȘINCA

Pe zl ce trece se apropie de , 
sfirșit construcția marelui i 
combinat de țevi de la Roman , 
In aceste zile aparatele de i 
sudură, și ciocanele pneu- i 
matice își găsesc o largă în- i 
trebuințare. Se lucrează de i 
zor la montatul uriașelor ma- i 
șini ce vor prelucra lingourile i 
de metal. Printre harnicii i 
constructori ce lucrează la i 
montatul mașinii nr. 1 de tn- i 
dreptat țevi se află și utemiș- i 

tii: Spirea Leon, i 
Tuhuți Gheor- i 
ghe, Ciobanu i 
Elena, Maria i 
Gh. și Țepeș i 
Ion. i

Foto: CSIKOȘ EUGEN * 1

Sint mulți tijzeri la atelierele 
și depoul C.F.R... ca și la uzina 

„.Gheorghi Dimitrov", care au 
convingerea că. la locurile lor de 
muncă există adevărate comori.

gospodării mici și mijlocii, fă- 
cindu-și cu dragoste și pricepere 
meseria. Inginerul zootehnist 
Constantin Bold-din Comuna Gos- 
tinu este, de asemenea, un cadru 
tinăr despre care oamenii vor
besc cu laudă și respect. La gos-- 
podarii colectivă din Gostinu va 
începe în curind să activeze o 
brigadă p'lscicolă. Sint multe 
bălți pe acolo, toate pline cu pește. 
Unele sint exploatate de între
prinderea piscicolă, altele nu. Co
lectiviștii voiau mai de mult să 
valorifice peștele din bălți; nu 
știau ’nsă ce anume să facă A 
venit Constantin Bold, le a aju
tat să-și organizeze brigada, le-a
înlesnit orocurarea uneltelor ne
cesare și iată că un izvor per
manent de venituri va începe în 
curînd să contribuie la dezvol
tarea și întărirea gospodăriei

Alte cadre au nevoie de un aju
tor mai eficient. Inginerul Nico
lae Marin. împreună cu alți to
varăși de la secția agricolă raiona
lă nu uită de aceasta. Tincuța Bo
dea era tehnician veterinar într-o

Decernarea Steagurilor 
de producte 

de întreprinderi fruntașe
pe ramuri

Sîmbătă și duminică a avut loc 
decernarea Steagurilor roșii de 
producție ale Ministerului Indus
triei Ușoare și C.C. al sindicatu
lui muncitorilor din industria 
ușoară întreprinderilor fruntașe 
pe ramuri de producție în cel 
de-al 11-lea semestru al anului.

In ramura bumbac, Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă l-a 
primit, pentru a doua oară conse
cutiv, colectivul Filaturii Romi- 
nești de Bumbac din Capitală.

Fabrica „Kirov" din București 
a primit pentru a doua oară 
Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă în ramura pielărie șt în
călțăminte.

Ca o prețuire a muncii depuse 
în semestrul II al anului 1956, 
colectivul fabricii „Industria Lt- 
nii" din Timișoara a primit Stea
gul roșu de întreprindere frunta
șă pe ramura linii.

Steaguri roșii de întreprinderi 
fruntașe pe ramură au mai pri
mit și fabrica de sticlă „Vitrome- 
tan“-Mediaș, fabrica de mătase 
„Viscofii“-București, fabrica de 
tricotaje „Tricotajul Roșu“-Bucu- 
rești, fabrica „Metaloglobus".

In sectorul industriei peștelui. 
Steagul roșu a fost cîștigat pen
tru a doua oară consecutiv de 
colectivul întreprinderii piscicole 
din Tuicea.

S-a mai decernat Steagul roșu 
al Ministerului Industriei alimen
tare și al C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din industria alimen. 
tară fabricii de produse zaharoa
se „Dezrobirea" din Orașul Sta
lin — pentru a cincea oară con
secutiv, fabricii de ulei „Argus" 
din Constanța. întreprinderii pen
tru creșterea și îngrășarea ani
malelor din Timișoara, morii „N. 
Bălcescu" din Alba Iulia și com
binatului „7 Noiembrie" din Arad.

In ramura energiei electrice 
Steagul roșu a fost decernat în
treprinderii de electricitate Tirgo- 
viște și șantierului „Electromon- 
taj" de la centrala electrică de 
termoficare a rafinăriei nr. 3 Te- 
leajen.

O delegație 
studențească din R.P.R. 
la ședința Comitetului 

Executiv al U.I.S.
Luni a părăsit Capitala indrep- 

tîndu-se spre Praga delegația 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P R. care va participa la 
ședința Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Studen
ților.

Delegația este condusă de tov. 
Ion Iliescu, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P.R.

Țara noastră — 
reprezentată la festivitățile 
aniversării independentei 

Tunisiei
Răspunzînd invitației guver

nului Tunisiei, guvernul Repu. 
blicii Populare Romine a hotă
rî! trimiterea unei delegații rare 
să participe la festivitățile care 
vor avea loc intre 19—21 mar
tie la Tunis, cu prilejul aniver
sării independenței Tunisiei.

Delegația este formată din to
varășii Alexandru Lăzăreanu, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al Repuhlicii Populare 
Romine, Mircea Bălănescu, mi
nistrul R.P.R. la Paris și Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a Republicii 
Populare Romine.

comună mare, cu mai mulîe sate. 
S-a observat că este mult prea 
greu pentru o fată tînără și cu 
experiență puțină în meserie să 
lucreze in astfel de condiții. I s-a 
propus să vină în comuna On- 
cești, o așezare mai mică, dar cu 
mai multe perspective pentru 
Tincuța Bodea. Ea a primit și 
este bucuroasă acum. O altă fată, 
Melania Burcea. era tehnician 
agronom în comuna Turbatu. de 
care țin trei sate La Turbatu, Me
lania Burcea nu avea prin preaj
mă un specialist mai bătrîn, de 
la care să poată deprinde unele 
cunoștințe practice. Ii era greu. 
A fost adusă în comuna Fră
țești, unde va fi ajutată, un 
timp, de către tehnicianul agro
nom Ion Neagu, om cu mulți ani 
de experiență. Totodată, comuna 
fiind mai mică. Melania Burcea 
își va putea exercita cu mai mul

ti. SLAVIC

iU.TAL.de


Viața de organizație TELEGRAMA

La adăpostul cifrelor
Ana Balaș, secretara organiza

ției de bază U.T.M. de la G.A.S. 
Domnești, regiunea București, 
aștepta începerea adunării...

Cu vocea calmă, puțin stinjeni. 
tă, dădu citire dării de seamă.

...Dotată cu mașini și trac
toare, cu clădiri, ateliere și 
alte construcții, avînd un co
lectiv de oameni harnici — mulți 
dintre ei tineri —, gospodăria 
și-a îndeplinit cu cinste sarci
nile de plan pe anul trecut. Iar
na aceasta, conducerea gospodă
riei a luat din timp toate măsu
rile pentru ca repararea tractoa
relor și a mașinilor agricole să 
se facă în ’
țiuni. Și rezultatele n-au intîr- 
ziat să se arate. Pînă în ziua de 
20 februarie a.c. tractoarele și 
mașinile erau gata reparate. Și 
cite nu s-ar putea vorbi despre 
succesele în muncă ale unor ti
neri ca tractoriștii Toader Tuta- 
neș, Ion Zigler, strungarul 
Gheorghe Vellcu, Maria Cernat 
și Nicolae Dumitra, mulgătoare 
fruntașă, Maria Cristea și Maria 
Delcea, șefe de echipe din secto
rul legumicol, și mulți alții. Cu 
acești tineri — și nu numai cu 
ei — comitetul U.T.M. se mîn- 
drește ori de cîte ori are prile
jul (deși succesele lor se datoresc 
mai puțin muncii comitetului).

S-a trecut apoi la discuții.
După raport primul a vorbit 

utemistul Iile Călin, un băiat 
voinic, cu fața negricioasă.

— In darea de seamă prezen
tată .— începu el — comitetul 
ne-a arătat că în gospodărie 
există două brigăzi formate din 
utemiști și tineri. Asta-i adevă
rat. Din pacate însă, și-a trăit 
viața numai una : cea din secto
rul zootehnic. Cealaltă a figurat 
numai în hîrtiile comitetului 
U.T.M. De ce nu s-a spus 
nimic în legătură cu lipsa de 
intere» a comitetului față de ac
tivitatea brigăzilor, a echipelor? 
Nu cumva din pricină că mem
brii comitetului s-au deprins să 
socotească activitatea numai în 
cifre, iar munca propriu-zisă cu 
tineretul s-o lase pentru alții?

La fel ca utemistul Călin 
au vorbit și alți participant! la 
adunare. Ei s-au arătat nemulțu
miți că tn darea de seamă au 
fost înșirate o serie de cifre șl 
date, fără o analiză temeinică a 
faptelor, a felului în care au 
muncit utemiștil și membrii co
mitetului U.T.M. Erau nedume
riți și pentru 
lele probleme 
zației U.T.M. 
perficial sau 
vlrșire din darea 
zentată.

Pe drept cuvînt 
arătat că darea de seamă nu a 
constituit o bază serioasă de dis
cuții. In cele opt pagini ale sale, 
au fost trecute muhe cifre și

Pe marginea unei adunări 
generale U.T.M. de dări 

de seamă $i alegeri

cele mai bune condi-

faptul că principa. 
ale muncii organi- 
au fost tratate su- 
au

nume de tineri — luate așa cum 
bine a precizat un utemist — de 
la conducerea gospodăriei, 
pricina cifrelor în darea de sea
mă nu și-au putut găsi loc „ 
bieme deosebit de importante cum 
ar fi munca comitetului U.T.M. 
de antrenare a tineretului în lup
ta pentru îndeplinirea planului 
de producție al gospodăriei, edu
cația comunistă a tinerilor, pre
ocuparea comitetului pentru com
baterea unor manifestări nesănă
toase. Asemenea probleme se ce
reau a fi discutate cu seriozi
tate, mai cu seamă pentru că în 
gospodărie sînt încă destui ti
neri cu a căror muncă și com
portare comitetul U.T.M, nu se 
poate mîndri. Să luăm, de pildă, 
cazul utemistului Paul Plrvu. Nu 
de puține ori el a venit în stare 
de ebrietate la lucru, înjurînd și 
luindu-se la bătaie cu alți tineri. 
Cum se împacă toate acestea cu 
calitatea lui de utemist ?

In gospodărie s-ar putea des
fășura o bogată activitate cul
tural.artistică și sportivă. Există 
un club destul de spațios, există, 
de asemenea, dorința multor ute
miști și tineri de a cinta, de a 
dansa și a face sport. Cu toate 
acestea, de organizarea timpului 
liber al tineretului nimeni nu se 
ocupă. Este adevărat că condu
cerea gospodăriei nu a luat toa
te măsurile pentru dotarea clu
bului cu cît mai multe table de 
șah, cu cit mai interesante cărți 
specifice tineretului, etc. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că nici 
membrii comitetului U.T.M. nu 
s-au interesat de rezolvarea a- 
cestor probleme de viață ale ti
neretului. Din această pricină 
unii dintre tineri tși „petrec" 
timpul după orele de producție 
fie la circiumă, - " •
noroc. Analiza 
fapte ar fi pus 
fața utemiștilor 
portante, care-i , _ 
fi-făcut să gtadească mat 
fund asupra activității de 
tor a organizației de bază U.T.M., 
a lor personală. Și in această 
privință tonul trebuia sa-1 dea 
în primul rînd darea de seamă 
a comitetului U.T.M. Dar ea nu 
l-a dat De ce? Pentru că mem
brii comitetului au încercat să 
fugă de critica utemiștilor.

N-ar fi stricat — și chiar ar 
fi fost necesar — ca în adunare 
să se discute mai profund des
pre ajutorul primit de la comi
tetul raional U.T„M. Și asia 
pentru că se pot număra pe de
gete ocaziile in care activiștii co. 
mitetului raional au dat prin 
gospodărie. In toiul muncilor din 
campaniile agricole sau in ziiele 
de iarnă, atft tovarășul instruc
tor Marin Boacă care răspunde

Din

pro-.

fie 1a jocuri de 
unor asemenea 
într-adevăr 
problemele 
preocupă.

in 
im- 
i-ar 
pro- 
vii-

de această organizație, cît și 
alți activiști, au „vizitat" gos
podăria în mare pripă, fără a se 
interesa cum muncesc și cum 
trăiesc tinerii, ce probleme li 
preocupă. Ce și-or fi zis tovară
șii : secretara organizației U.T.M. 
e membră în biroul raional, așa 
că se poate descurca șl singură. 
Și, ce-i drept, e drept; tovarășa 
Âna Balaș a încercat de multe 
ori să se „descurce" numai și 
numai singură și bineînțeles că 
n-a putut face mare lucru. Ea a 
socotit cu totul greșit că dacă 
comitetul s-a descomplectat prin 
plecarea unor tineri din gospo
dărie. n-are alți utemiști cu care 
să muncească. Ea n-a văzut că 
în gospodărie sînt mulți băieți 
și fete dornici să îndeplinească 
o sarcină obștească. De ce s-a 
înșelat secretara astfel ? Fiindcă 
n-a fost destul de apropiată de 
tineri, nu s-a străduit să-i cu
noască, mulțumindu-se să mun
cească sectar.

Pe măsură ce tot mai multi 
utemiști vorbeau, Ana Balaș se 
făcea roșie la față, de parcă ar 
fi stat lingă o sobă încinsă. Cu 
capul plecat ea nota de zor cite 
ceva în caietul ce-1 avea în fată. 
Dar ea n-a luat cuvîntul ca 
să-și spună părerea în legătură 
cu criticile făcute, deși utemtștii 
au așteptat acest lucru. Adunarea 
ar fi dorit ca și Petre îorga care 
a făcut parte din fostul comitet 
U.T.M. să ia cuvîntul la discuții. 
El insă a socotit că-i mai ni
merit să ia poziția omului care 
„nu vede șl n-aude" nimic. Și 
doar toți știau că în calitatea 
sa de membru al comitetului 
U.T.M. el nu s-a interesat ci
tași de puțin de activitatea 
cercurilor politice, de munca cui- 
tural-artistică etc.

Este de așteptat că noul 
comitet U.T.M.. în componenta 
căruia au intrat tineri buni, frun
tași în producție, va ști să în
dreptățească încrederea utemiști
lor. De la începutul activității 
sale e| va trebui să țină seamă 
de faptul că cifrele nu pot înlocui 
nici pe departe munca vie, con
cretă, care să răspundă nevoilor 
și preocupărilor tineretului Mun
cind nu de unul singur, ci îm
preună cu toții, antrenînd cu 
perseverență în activitatea orga
nizației masa utemiștilor și a 
tinerilor, noul organ ales va pu
tea face față mult mai bine sar
cinilor sale. Preocupîndu-se în 
permanență de educația comunis
tă a tinerilor de munca și de 
nevoile lor. folosind în această 
privință multiplele și varia
tele forme pe care le are la în- 
demină. membrii noului comitet 
U.T.M vor putea să-i antreneze 
mai activ pe tinerii muncitori din ' 
gospodărie, la lupta ce se duce 
pentru creșterea productivități: ! 
muncii, pentru obținerea a toi toai 
multe produse agricole. atlt de 
necesare aprovizionări 
muncii.

agricultură
(Urmare din pag, ha)

încă o librărie în orașul Gherla regiunea Cluj, motiv de bucurii pentru tinerii din localitate.

Primul pas
De curînd, la cabinetul teh

nic al uzinelor „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Tîrgoviște 
s-a întocmit un dosar. Două- 
trei file, o schifă tehnică, cite- 
va calcule iar pe coperte de 
carton numele unui nou inova
tor: Aurel Guran.

Oricit am răsfoi dosarul, oricit 
am cerceta cifrele seci, nu 
vom putea întrezări chipul 
realizatorului inovației. Pentru 
aceasta sînt necesare date su
plimentare : utemistul Aurel 
Guran are numai 17 ani, a ter
minat de puțină vreme școala 
de calificare și...

Îndeplinind și depășind nor
ma încă din prima săptăminâ 
de muncă la mașina pentru 
broșarea lanțului ,,Rotary", el a 
dovedit temeinice cunoștințe 
profesionale. Totuși Aurel Gu
ran nu era mulțumit. Nu se 
împăca cu gîndul că mașina de 
broșat e deservită de doi oa
meni.’ „Oare un singur om nu 
poate să alimenteze și să mane
vreze mașina La început nu 
știa cum va materializa ideea 
ce i se înrădăcinase adine in 
minte. Nu îndrăznea nici 
ceară sfatul muncitorilor bă- 
trîni: „Cine știe, să nu ridă 
de mine, să nu las impresia ci 
vreau să fac pe istețul".

Și fără să se destăinuitei 
cuiva, a început să încerce sa 
fel și chip modificarea riftemt*- 
lui de manevrare a mașinii de 
broșai. Greutatea coasta H 
faptul ci poziția de comandi 
trrbvia —rtefă de U mvloced 

lucrai. Jniii e coucepuâ 
tem complicat de est șs

ghii. După multe calcule fi-a 
dat seama că nu era soluția 
cea bună. Trebuie găsită 
o rezolvare mai simplă. De 
data aceasta Aurel Guran ți-a 
ațintit gîndurile spre o tijă, 
care înlocuia vechiul proiect, 
destul de complicat. Era pe un 
drum bun. Peste clteva zile 
manevra ji alimenta singur ma

șina de broșat.

Hotărirea utemistului Aurel 
Guran de a produce din ce in 
ce mai mult, cutezanța de a 
căuta noi metode de muncă, ne 
îndreptățesc să sperăm că nu
mele fui ca fi înscris în viitor 
pe multe dosare la cabinetul 
tehnic.

VASILE GEORGESCU 
muncitor metalurgist

ir De curind a intrat in 
funcțiune fabrica de pline din 
Oțelul Roșu, raionul Ca
ransebeș. Fabrica are o capa
citate de zece tone pe zi și 
este prevăzută cu instalații din 
cele mai moderne : cuptoare cu 
aburi, aparate de Încălzire 
centrală, tunele pentru răcirea 
plinii etc. întreg procesul de 
producție este automatizat. Au 
fost create condiții optime de 
muncă și pentru muncitorii în. 
treprinderii.

Cit privește transportul pli
nii de la fabrică la centrele 
de desfacere, autocamioanele 
au fost înzestrate cu lădițe 
speciale in care se pune pti. 
nea destinată fiecărui centru 
de desfacere, respectîndu-se 
in felul acesta regulile igie
nice.

O asemenea fabrică de pli
ne a intrat in funcțiune și in 
orașul Lugol

LAZAR BAR SEA NȚ U 
edncztur

* Affcind in practică ton- 
ttririle plenarei din decem-

brie 1956 a C.C. al P.M.R. 
menite să contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, la Timișoa
ra au fost înființate recent 
trei noi linii de autobuse de 
lung traseu.

Noile autobuse — M.T.D., 
frumoase, confortabile, de ma
re capacitate, circulă fără în. 
trerupere pe traseele Cartie
rul Fabricii—Colonia muncito
rească Plopi, Fabrica de incăl- 
țăminte .,Nikos Beloiannis"— 
Colonia muncitorească „Garda 
Roșie". Timișoara—satul Al
bina.

In felul acesta, oamenii 
muncii din orașul Timișoara 
și din împrejurimi călătoresc 
rapid și in bune conditiuni.

D. LADISLAU 
student

Căfre
Scupșcina Populară Federativă
a Republicii Populare Federative Iugoslavia

Vă rugăm să primiți expresia sincerelor condoleanțe ale Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne tn legătură cu 
încetarea din viață a președintelui Scupșcinei Populare Federa
tive a Republicii Populare Federative Iugoslavia, Moșa Pjade, 
vechi militant al mișcării muncitorești din Iugoslavia și conducă, 
tor de seamă al statului iugoslav.

CONSTANTIN I. PARHON
Președintele de vîrstă al Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Toată atenfia cadrelor 
tinere din

tă ușurință atribuțiile. Cîteva 
exemple, dar ele ilustrează grija 
Sfatului popular al raionului 
Giurgiu față de tinerele cadre din 
agricultură, în privința activității 
lor profesionale.

Tinerele cadre din agricultură, 
făcînd parte din intelectualitatea 
satelor, au prestigiu, se bucură 
de încredere, exercită o in
fluență asupra sătenilor, mai 
cu seamă asupra tineretului. Ma
joritatea sînt utemiști și, deci, ac
tivează în organizațiile de 
bază sătești. Așa stînd lucrurile, 
ar fi normal ca organele și orga
nizațiile U.T.M. să folosească în 
activitatea lor aceste ajutoare de 
preț și, atunci cînd se simte ne
voia, să le sprijine Ce se petrece 
însă la Giurgiu ? Pentru primul 
secretar al comitetului raional 
U.T.M, tov. Ion Petre, chestiunea 
aceasta pare nefirească. Nu nu
mai că el nu s-a ocupat vreodată 
de tinerii ingineri și tehnicieni 
din agricultură, nu numai că nu 
H cunoaște măcar, deși în raion 
sînt puțini la număr, dar nici mă
car nu se lasă convins că e de 
datoria lui. ca prim secretar, că 
e de datoria întregului comitet 
raional U.T.M., să vadă ta tine
rii specialiști din agricultură, 
pioni înaintați in lupta pentru 
progresul satelor noastre și să-i 
mobilizeze la realizarea unor sar. 
cîni ale organizației U.T.M. 
Ion Petre — pe ocolite, firește, 
nu direct — încearcă să susțină 
că acești oameni nu pot fi folosiți, 
că nu ar răspunde, chipurile, unor 
chemări. Să ne ierte tovarășul 
Ion Petre. Insă tinerii de care e 
vorba nu numai că ar răspunde 
cu entuziasm chemărilor organi
zației, dar ei înfăptuiesc chiar

lucruri minunate. De pil
dă, tehnicianul agronoțn Mircea 
Grațianu din comuna Stoenești, 
Împreună cu învățătorul Ion lan- 
cu și cu alți utemiști și tineri, 
au adus o contribuție însemnată la 
formarea întovărășirii agricole în 
satul lor, lămurind multe familii 
de țărani muncitori să se înscrie 
în ea. In alte părți, cum ar fi la 
Băneasa, Eliza Ghidu dă un spri
jin permanent organizațiilor de 
bază U.T.M.; același lucru îl fa/ 
Constantin Bold la Gostinu. L _ 
unde să știe insă tovarășul Ion Pe.- 
tre toate astea, dacă oricînd il cauți 
îl găsești In birou, telefonul fiind 
aproape singurul mijloc prin 
care cunoaște terenul De unde 
să știe toate astea tovarășul Con
stantin Neață, secretar cu pro
paganda la Comitetul raional 
U.T.M.-Giurgiu, cînd el consideră 
că intelectuali ai satelor pot li 
socotiți doar învățătorii, șl ni
meni altcineva. Mai bine zis, to
varășul Constantin Neață nici nu 
știa pînă acum cîteva zile, 
că în raionul Giurgiu există ti
neri ingineri și tehnicieni agro
nomi, zootehniști, veterinari. In. 
timplarea a făcut ca un telefon 
de la sfatul popular raional să-i 
aducă această veste 1 Și există 
suficiente posibilități ca oamenii 
aceștia 6ă nu fie uitați. De pil
dă, acum cîtva titnp a fost orga
nizată, Ia Giurgiu, o consfătuiri 
utilă și interesantă, țn care ti-neM 
intelectuali din raion au vorbit 
despre aportul pe care H aduc ei 
în transformarea socialistă a 
agriculturii. Trei rapoarte au fost 
prezentate — toate de către în
vățători

Toate aceste lipsuri se cer grab
nic tnlăturate. Are cuvi-ntui Co
mitetul regional U.T.M. București.

I

în adunare s-a
G. VASILIU

lipsit cu desâ- 
de seamă pre-

or

fost 
Sălă-

materna, 
geologie.

Sesiuni științifice în universități
La Facultatea de științe juridi

ce din Capitală a avut loc dumi
nică dimineața deschiderea festivă 
a lucrărilor celei de a V-a se
siuni științifice a Universității 
„C. I. Parhon" La ședința fes
tivă a asistat acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președintele de o-

I

O valoroasă experiență
(Urmare din pag. l-a)

noare al Academiei RP.R.
Cuvîntul de deschidere a 

rostit de prof. univ. N. 
geanu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., rectorul Uni
versității „C. I. Parhon“. Prof, 
univ. E. Ângelescu, prorector al 
Universității „C l. Parhon" a 
citit apoi telegrama de salut a 
tov. dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na.- 
ționale.

Acad. prof. A. Oțetea a pre
zentat comunicarea „Răscoala 
din 1907". In continuarea lucră
rilor prof. I. Vitner a vorbit des
pre „anul 1907 în literatura 
noastră de actualitate".

au luat 
I come- 
cercurilor 

uni- 
. . „Bo- 

„AI. I. Cuza" și „C. I.

In cursul celor 6 zile de 
crări ale sesiunii vor fi prezen
tate peste 320 de comunicări tra- 
tind diferite probleme de filozo
fie, istorie, științe juridice și ad
ministrative, filologie, 
ticâ și fizică, chimie, 
geografie și biologie.

*
Duminică la amiază ; 

sfirșit lucrările sesiunii 
morative „1907“ a 
științifice studențești din 
versitățile „Victor Babeș", 
lyai“, „AI. I. Cuza" ,1 .. 
Pardon". După amiază pârtiei- 
panții la sesiune s-au tntîlnit cu 
academicianul Cezar Petrescu, 
care le-a vorbit despre anul 
„1907“ in literatură.

A urmat premierea a nume
roase comunicări, selecționate 
de către juriu.

(Agerpres)
Staționarul uzinelor „23 August" din București este o mărturie a grijii statului nostru față de 

sănătatea oamenilor muncit Foto: AGERPRES

Se Intimplă uneori ca elevii 
să-și petreacă recreația in cla
să. Neastimpărații aleargă, tro
păie, țipă, lovesc cu mingea tn 
pereți, băncile sclrțlie din toate 
încheieturile cerind parcă aju
tor fi toate aceste zgomote dau 
naștere la o zarvă cumplită.

Mă aflam Intr-o după amia
ză pe culoarul Școlii nr. 52 din 
București așculttnd o astfel de 
larmă venită din saia clasei 
a Vl-U Și așteptam să sosească 
profesorul. Intre timp, de pe cu
loar, de unde mă aflam, in a- 
cest zumzet supărător surprin- 
sesent o voce deosebită de cea 
a copiilor: „Așadar, dacă la
turile unui unghi sint respectiv 
paralele cu laturile unui aTt 
unghi, atunci..." Eram mirat 
cit de bine știa cel care vor
bea să-și imite profesorul I 
„...Atunci unghiurile.. " Aș fi 
vrut si știu mai departe ce-i 
cu unghiurile, dar țipetele: 
„2—0 pentru Dinamo f". Hei, 
ce-mi iei cartea ?", mă tmpiedi- 
cară.

Puțin mai tlrziu clțiva copii 
ieșiră afară trlntind ușa cu 
piciorul. Mă apropiat de ei:

— Clnd începe ora voastră ?
— Care oră ? Să fii sănătos, 

mai sini clteva minute și se 
■ termină.

— Va să zică profesorul n-a 
venit ?

— Da de unde I — se miră el 
zeflemitor. Tov. Enache nu lip
sește niciodată.

In clipa aceea sună clopoțe
lul și pe culoare năvăli o mul
țime de copii inundindu-le cu 
gălăgia lor Abia acum începea

MOARA FĂRĂ APA
adevărata recreație. Dar pină 
aci ce fusese? Ora de mate
matică. Nimic neobișnuit pentru 
clasa a Vl-a.

Am intrat In clasă. Proft-
- " ' ‘ și

In 
zi

ginta ți Inttmpldlor, deasupra 
noastră, pe culoar, am 
val un citat al marelui 
da gog

sorul Enache, un om cărunt 
de obicei reținut, reușise 
sfirșit să predea lecția la 
și acum respira ușurat.

Mai tlrziu am aflat că și 
alte ore elevii de aici se com
portă la fel. Și nu numai atit. 
In această clasă se găsesc e- 
levi care-și poreclesc profeso
rii, elevi mincinoși, elevi care 
fură lucrurile colegilor lor... 
Vrabie Grigore. Dumitriu Tra
ian, Marin Mircea, Bercovici 
Camil și Dumitriu Florin sint 
„eroii" de acest fel ai clasei.

— Pot oare clțiva copii 
influențeze tn rău o clasă în
treagă? o întreb mirat pe to
varășa dirigintă Elena Po- 
povici.

— După Cum se vede, în ca
zul nostru, pot, îmi răspunde. 
Am vorbit cu părinții, i-am așe
zat 
în 
comportare bună, i-am lăsat și 
singuri dar tn loc să se cumin
țească, ii strică și pa ceilalți. Ce 
încredere pot să mai am. în ei ? 
In fiecare oră de dirigenție 
tși iau angajamentul că vor fi 
disciplinați. Rezultatul? 
văzut azi.

Stăteam de vorbă cu

la

st!

pe elevii neastlmpă'ați 
bănci cu elevi care au o

l-ați

diri-

obser- 
„„ P«-

dagog Komenski: „Școala 
fără disciplină e ca o moară 
fără apă". Din sala clasei a
VI- a. străbitea pină la noi a- 
cetași zgomot de mai truiinte. 
Și intr-adevăr zgomotul acesta 
se asemăna cu huruitul unor 
pietre de moară care se tnvtr-

■ țese in sec. Dar tot sensul a- 
cestui citat nu e nici de cum 
in această asemănare, ci in 
faptul că o moară fără apă nu 
merge. Clasa a Vl-a e o clasă 
slabă la 'învățătură. Și pentru 
această situație o mare vină o 
poartă profesorii. Orele in care 
predau unii dintre ei sint pur 
și simplu pierdute, dacă nu 
reușesc să se impună, dacă nu 
reușesc să stăplnească clasa.

Puțină vreme după aceasta 
am cunoscut-o și pe instructoa
rea superioară Nicola Gher
ghina. O văzusem și pină aci 
pe săli, printre copii, crezusem 
insă că e o elevă din clasa a
VII- a. Copiii nici nu se sin
chiseau clnd ii întreba ceva, 
n-o respecta. Instructoarea nu 
poartă cravată, așa că dacă nu 
mi-ar fi recomandat-o tovarășa 
directoare cine știe ce alt pri
lej m-ar fi ajutat s-o cunosc. 
Cmd i-am pomenit de clasa a 
Vl-a și-a lăsat miinile in jos. 
oftind.

— E o clasă care ne dă 
mult de lucru, tovarășe, s-a 
p'.ins ea. Am incercat tot ce-mi 
stă in putință., l-am criticat 
și in clasă și In careu, au fost 
eliminați, ce le pol face?

Clasa a Vi-a are94 de elevi și 
dintre ei 32 sini pionieri. In 
toate planurile de muncă ale 
instructoarei obiectivul .disci
plină" e trecut la loc de frun
te. Uneori sarcinile se repetă 
de pe un plan pe altul: „Vom 
sprijini in fiecare moment pro
cesul instructiv-educativ și dis
ciplina In școală", „Se va 
ține referatul: „Si fim și noi 
ca ei" etc.

— Și s-au ținut?
— Nu s-au ținut. Trebuiau să 

se țină in timpul vacanței și 
n-au venit. Acum le-am trecut 
tn planul trimestrului III...

Neîndoielnic că nu o singură 
cauză menține in clasa a Vl-a 
starea de indisciplină. Părinții 
lui Dumitriu Traian sînt des- 
părțifi. El locuiește la tatăl său 
care multă vreme a fost bolnav 
la spital. In acest timp băia
tul și-a găsit destui „prieteni" 
cu care s-a învățat să hoină
rească pe străzi. Fratele lui 
Vrabie, student la Institutul de 
Construcții, il „educă" acasă 
tnvățlndu-l cum să-și bată co
legii. Bercovici Camil nu-i su
pravegheat de părinți. Tatăl

său tn loc să-i ajute pe pro
fesori, să-ți ajute copilul său 
tn primul rtnd ti apără 
comportarea ți ținuta indisci- 
plinată.„ Iar la școală, tn cla
sa lor, acești copii nu găsesc 
un colectiv puternic, unit, care 
prin străduința sa să-i îndrep
te. E o raritate dnd pionierii 
acestui detașament discută ca
racterul eroilor unei cărți. Nu 
se organizează aici vizionări 
de filme tn comun, iar tn 
drul cercurilor activitatea 
proape inexistentă.

— Activăm la Palatul 
nierilor, spune instructoarea 
superioară. Dar etți pionieri se 
duc la Palat in zilele fixate ? 
Cinci, cel mult șase, pe cînd 
tn clasă sint 32.

Dacă instructoarea superioa
ră s-ar fi apropiat de olonieri 
cu atenție, pentru a-i cunoaște, 
pentru a le afla aptitudinile și 
le-ar fi dat preocupări corespun
zătoare, ar fi reușit să-și creeze ( 
un activ pionieresc pe care să ( 
se sprijine. Cu ajutorul acestui l 
activ s-ar fi putut forma In cla- 1 
să o. opinie puternică care să se. V 
ridice împotriva oricărei atitu- ( 
dini de indisciplină. (

„Școala fără disciplină e ca ) 
o moară fără apă", amintește \ 
citatul lui Komenschi. scris cu > 
litere mari și așezat pe un pe- \ 
rete al culoarului, sus, ca să \ 
se vadă. Profesorii și educa- \ 
lorii clasei a Vl-a trebuie să \ 
se gindească la aceasta cu toa- \ 
tă seriozitatea și să ia măsuri \ 
eficace. \

V. BARAN

ghe, care lucrează la confecțio
narea acestor cirlige, au observat 
că și după noul sistem, la deba- 
vurare se înlătură metal. Au meș
terit ei ceva și acum materialul 
de prison a fost redus aproape în 
întregime. In acest fel brigada 
înscrie lunar în conturile tineri
lor o economie medie de 18.000 
lei.

Numărul căutătorilor de comori 
e departe de a fi epuizat. In în
treprinderile arădene sînt sute 
și chiar mii. Economiile unora 
sint mai mici, ale aliora mai mari, 
dar preocuparea lor e aceeași: să 
dea produse cît mai ieftine. Aceș
tia sînt realizatorii milioanelor.

Pavel n-au luat măsuri din timp 
și n-au venit cu propuneri în 
fața conducerii întreprinderilor in 
vederea contabilizării economiilor.

Comitetul U.T.M. de la uzinaJ 
„Gheorghi Dimitrov" privești 
oarecum unilateral lupta tinerilor 
pentru economii. Acțiunile cele 
mai de seamă ău fost întreprinse 
mai ales ta cadrul secției l-a. 
Din atenția membrilor comitetului 
U.T.M a scăpat contribuția pe 
care ar putea s-o aducă la spo
rirea economiilor și tinerii strun
gari. Tovarășul Cimpoiaș justifi
că aceasta prin cantitatea mică a 
economiilor ce s-ar realiza la 
Strungărie. Desigur că o aseme
nea argumentare subestimează 
posibilitățile strungarilor.

O privire unilaterală asupra 
luptei pentru economii există și în 
alte întreprinderi. E drept că n-au 
existat suficiente condiții pentru 
extinderea Inițiativei de la „Pro- 
greșul"-Brăila in întreprinderile 
textile „Teba" și „30 Decembrie". 
Dar de la acceptarea unei aseme
nea situații și pînă la certitudi
nea că „n:au fost de loc condiții", 
e mare distanță.

La „Teba" lucrurile se petrii 
cam in felul următor: tovarăși» 
Szvercsak Ludovic, secretarul co
mitetului U.T.M., și Brașoveanu 
Maria, responsabilă cu producția 
și calificarea in comitet, sint de 
părere că în sectorul finisaj a- 
ceastă acțiune putea fi aplicată 
mai de mult. Cei doi tovarăși au 
o serie de propuneri cu mare efect 
economic. Urmărirea lucrului pe 
partizi — de pildă — ar duce la 
importante economii de țesături și 
chimicale.

Utemiștii din sectorul, filatură 
al uzinelor ,,30 Decembrie" au 
luat o inițiativă prețioasă. Ei au 
hotărit ca în secție să se renunțe 
la folosirea . măturătorilor, tine
rii muncitori urmînd să adune 
singuri, cu atenție, bumbacul care 
înainte era măturat. In felul aces
ta se economisesc lunar cîte 300 
kg. bumbac. Oare să nu fi ob
servat membrii comitetului U.T.M. 
de aci că în această ac
țiune se vede dorința tineri
lor de a se alătura luptei pentru 
realizarea unor produse mai ief
tine? Faptele confirmă că și aici 
există o rămînere tn urmă pe tă- 
rîm organizatoric..

Desigur că deficiențele semna
late in activitatea tinerilor eco- 

surta'De' 17 l 'martie s’tnt’ urmă- nomi Pot fi Înlăturate. Comitetul 
îace r'*e înregistrate toate econo- orășenesc U.T.M.-Arad are posi- 

_in_ j, ...... , bilități în vederea desfășurării
De existența lipsurilor semna- unei munci mai rodnice pentru

Numai că bogăția acestora nu 
se dezvăluie în urma rostirii unor 
cuvinte magice. Comorile ies la 
iveală numai după o muncă în
cordată și nu rareori plină de 
greutăți și insuccese. Aceasta o 
știu prea bine tinerii de pe loco
motiva nr. 230.095. Mecanicii 
Roșea Pavel și Boia Ion, fochiștii 
Bucataru Fkxtan și Bugar Luca 
sint niște adevărați drămuitori ai 
eombustibduhii și iubrefianțilot.

I Dm economice realizate pe lunile 
I ianuarie și februarie acești tineri 

ar ptries remorca nn tren perso.
. nai pe distanța Arad-Teiuș și 
j retor.
[ Pe locomotiva cu nr. 131.043 
lucrează tot o brigadă de tinere’- 
Mecanicu Demișoriean Sever și 
Mărgineam: Teodor, împreună cu 
ocaiștii Robea G.-.eorgbe și Ra

da» Gheorghe, ar putea remorca
■ din econoniiiie lor 4 trenuri per

sonale pe distanța Arad.Brad și 
retur. '

Tovarășii lor de muncă de la 
reparații locomotive dauoadevă. 
rata bătălie pentru economisirea 
metalelor neferoase. Pină nu de 
mult nu se prea gindiseră oame
nii să rectifice unele sertare de 
la locomotive, puțin uzate Acum, 
un grup de tineri ta frunte cu 
montatorul Teodor Oros, fac și a- 
ceastă operație. Rezultatul ei este 
concretizat în metalul economi
sit de la începutul anului.

Ion Pascu, un alt montator, are 
asigurate din economii garnituri 
la plutitoare pentru încă doi - ----------
ani. Ideea e simplă. Garniturile 5 l̂„tab ltfte? i'a. 93*^? de as9" 
pentru țevile de comunicație erau ™fnea 8Țe0L Exjs,a ctnar 0 Ța- 
croite după cum ii venea omului ? serviciului
la îndemînă. Pascu a confecțio- ț-yntabilltățu fața de activitatea 
nat un șablon. Croirea se face in- Vnerl!°;,in luPta Pe,ntru economii, 
tr-un timp mai scurt și se eco- *n ?, , erS ,ț! sect|! uceștia au 
nomisește o bună cantitate de f.Șzu“,e-. Șebli de.a.t,ellere. S1 aec- 
material. Pînă să se iacă acest 11 certifica realizările tinerilor, 
șablon, mijlocul garniturii în for- La contabilitate insă economiile 
mă circulară se arunca. Din a* r.nu aPfar. * Tovărășii Hornea Pe- 
cest? Și-a c________ ,____
montator garniturile pentru plu
titoare.

SShi ... „S ' Co.UMIl..

lizat în confecționarea arcurilor.
Băieții primesc materialul și nu-

Dacă n-ar fi..
nu s-ar povesti

In activitatea tinerilor din 
treprinderile orașului Arad 
dreptată spre realizarea

în- 
în- 

„ ------------- unor
economii însemnate sînt și o se
rie de deficiente, care îngreunea
ză obținerea unor rezultate și 
mai bune.

Printre acestea e și contabili
zarea economiilor. Pînă acum, 
contabilii întreprinderilor aminti, 
îe cu ce să se laude în 
sprijinirea tinerilor economi. La 
atelierele C.F.R. contabilizarea 
nu se ține nid măcar la nivelul 
secțiilor. Aceasta slăbește carac
terul stimulativ al luptei pentru 
economii.

La uzina „Gheorghi Dimitrov"

i ««unui. Mm 3- ,----7 ,
confecționat «nărui tfe- 4efuJ «‘''erului forje și Ier- 
miturile pentru piu- ca" Teodo,r. șeful secției l-a do

vedesc că in atelierul forje 
s-au făcut economii, dar la con-

tea dă vina pe ateliere și secții, 
iar acestea pe contabilitate. Din 
toată această dispută un lucru e

văd posibilități de economii. Așa 
au crezut și tovarășii de muncă nnmii 
ai lui Riglear, pînă cînd au văzut 
că la confecționarea arcurilor are

a economiilor nu stimulează acti
vitatea tinerilor care fac eco-

a,o Af™-, serviciul contabilității 
loc o oarecare alungire a mate- ** ufJna- Dimitrov"
- 1 ’ ■ • • j a notarît sa lichideze aceste lip-j rialului. Cîteva experiențe i-au

) edificat asupra procentului ace-
) stei alungiri. Croirea se face ------.—7. —
) acum ținînd seama de constată- m”’e din sectoare și ateliere,
I rile făcute Care-i rezultatul? La F ‘‘ ‘ ............... ..
1 arc;rdar de 100 -|rcuri’ fac trei late ln ce6a ce privește contabi- extinderea inițiativei tinerilor de
! d PîL's u lizlirea wonomii:°r se îac rvspon- ja „Progresui“-Brăila. Folosind

de vagoane se forjau. A tast^n- 5‘ men’brii comitetelor aceste posibilități și experiența
trodusă mai tîrziu mațrițarea. D.T.M. de la cele două îhtreprin- deja dobîndită, activitatea tineri-
Primul efect a fost o mare can- deri. Tovarășii Popescu Ilderim, lor muncitori din Arad va aduce 
titate de metal economisit. Tine- secretarul comitetului U.T.M. de rezultale importante in lupta pen-

I rii din brigada lui Ptaczeș Gheor- la atelierele C.F.R., și Cimpoiaș tru produse cît mai ieftine.



Lucrările primei sesiuni a celei de a treia legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a R. P. R.

Raportul comisiei de validare,
prezentat de deputatul Demostene Botez

Cuvîntul deputatului Nicolae Popa 
din circumscripția electorală Băcești, 

regiunea lași

Prevederile
Tovarăși deputați și deputate. 
Comisia de validare de man

date a Marii Adunări Naționale, 
aleasă de dvs. in baza art. 31 din 
Constituția R.P.R., lucrind in con
formitate cu art. 9 din Regula
mentul interior de funcționare a 
Marii Adunări Naționale, a veri
ficat documentele pe baza cărora 
au fost declarați aleși deputății 
Marii Adunări Naționale, în 
urma alegerilor ce au avut loc la 
3 februarie 1957.

Comisia de validare m-a Îm
puternicit să raportez Marii Adu
nări Naționale următoarele :

Comisia de validare a exami
nat pentru fiecare deputat în par
te procesele verbale ale Comisi
ilor electorale de circumscripții cu 
privire la rezultatele alegerilor 
puse la dispoziția sa de Comisia 
Electorală Centrală.

Din verificarea acestor docu
mente a reieșit că în toate cele 
437 circumscripții electorale, ale
gerea deputaților pentru Marea 
Adunare Națională s-a făcut in 
strictă conformitate cu prevederi
le Constituției R.P.R. și ale Le
gii nr. 9/952 pentru alegerea de- 
putaților în Marea Adunare Na
țională.

Pentru nici una din circum
scripțiile electorale nu a fost in
trodusă vreo întîmpinare împotri
va valabilității alegerii deputa
ților.

Comisia de validare a constatat 
că nu există nici un temei pen
tru invalidare, în nici una din 
circumscripții și că toți cei 437 de 
deputați au fost declarați aleși in 
conformitate cu prevederile Con
stituției R.P.R și ale legii nr. 
9/952 pentru alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională.

Tovarăși și tovarășe,
Comisia de validare consideră 

necesar să vă prezinte cîteva date 
privind componența deputaților 
aleși in Marea Adunare Naționa
lă pentru cea de-a treia legisla
tură.

Astfel din punct de vedere al 
profesiei de bază, cei 437 deputați 
se impart după cum urmează:

324 — mai bine de 74 ia sută 
— stat muncitori și țărani mun
citori ;

113 — aproape 26 1» sută — 
sint intelectuali.

Din punct de vedere al ocupa
ției actuale, 221 de deputați, a- 
proape 51 la sută stat muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali 
care lucrează nemijlocit ta produc
ție, ta industrie și ta agricultură. 
Dintre aceștia 169 sînt muncitori 
și țărani muncitori dintre cei mai 
cunoscuți fruntași ta producție 
care lucrează în uzine, pe șantie
re, în transporturi sau pe ogoa
rele patriei, la făurire* bunurilor 
materiale necesare dezvoltării e- 
conomiei naționale și satisfacerii 
nevoilor de trai materiale și cul
turale ale poporului.

Printre cel 113 deputați inte
lectuali, stat 26 academicieni, oa
meni de știință, literați și alți lu
crători pe tărimul culturii, dintre 
cei mai prețuiți de poporul mun
citor, fală a culturii patriei noas
tre, Ingineri, tehnicieni, juriști, 
profesori, învățători, ziariști și 
publiciști, oameni ieșiți din popor 
și care lși pun cu devotament 
cunoștințele în slujba poporului

Raportul Comisiei pentru elaborarea 
proiectului de regulament de funcționare 

a Marii Adunări Naționale 
prezentat de deputatul C. Paraschivescu-Bălăceanu

Tovarăși deputați și deputate.
Comisia ce ați ales pentru ela

borarea regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Naționale 
și-a Încheiat lucrările și a ajuns 
la proiectul ce vi-1 prezentăm.

In elaborarea acestui proiect a 
prezidat preocuparea de a stabili 
normele unei cit mai bune func
ționări a organului nostru suprem 
al puterii de stat, cum și expe
riența cîștigată în ultimele două 
legislaturi.

Am fost călăuziți de grija îm
bunătățirii metodelor de lucru ale 
Mărit Adunări Naționale, precum 
și a dezvoltării rolului Comisiilor 
permanente ale Marii Adunări, în 
lumina hotărîrilor Plenarei C.C- 
al P.M.R., din 27-29 decembrie 
1956.

Tovarăși și tovarășe,
Am prevăzut și instituții noi 

ale Marii Adunări Naționale. 
Am lărgit atribuțiile celor vechi, 
am dat o amplă reglementare șe
dințelor Marii Adunări, tot ta 
scopul unei bune desfășurări a 
lucrărilor forului nostru suprem, 
în locul celor două vechi regula
mente, al Marii Adunări Naționale 
și al Comisiilor permanente, am 
redactat pentru unitatea și coor
donarea activității Marii Adunări 
Naționale un singur regulament, 
înglobînd de asemenea dispoziții 
privitoare la ședințe și sesiuni, 
fără a mai fi nevoie ca la fiecare 
sesiune să se Întocmească regula, 
mente deosebite. 

muncitor. Printre deputați se a- 
flă și un număr de 6 reprezen
tanți ai principalelor culte religi
oase din țara noastră.

Un număr de 22 deputați stat 
directori ai celor mai mari între
prinderi industriale și șantiere, 
conducători ai gospodăriilor de 
stat și S.M.T.-urilor, ai cooperati
velor meșteșugărești. 42 de de
putați sînt președinți de gospo
dării agricole colective și întovă
rășiri agricole, pricepuți gospo
dari și demni reprezentanți ai ță
rănimii muncitoare care a pășit 
pe drumul luminos al agriculturii 
socialiste. 55 de deputați sînt con
ducători ai organizațiilor de 
masă, ai sfaturilor populare și 
altor organe de stat din regiuni, 
raioane, orașe, comune.

Din totalul deputaților, 85, a- 
dlcă 19,45 la sută, fac parte din 
conducerea centrală a organelor 
de partid, a organizațiilor de 
masă și organizațiilor de stat și 
economice. Ei sînt muncitori, ță
rani și intelectuali, cărora mase
le muncitoare ale statului demo
crat-popular le-au încredințat sar
cini de mare răspundere în con
strucția socialistă și în activita
tea obștească.

Componența Marii Adunări Na
ționale arată și atenția remarca
bilă ce a acordat regimul demo
crat-popular promovării femeilor 
pină la funcții de cea mai mare 
răspundere ta stat. Din totalul 
deputaților, 71, sînt femei munci
toare, țărance fruntașe, intelec
tuale de valoare.

In componenta Marii Adunări 
Naționale se oglindește in același 
timp unitatea și prietenia trainică 
a poporului romta cu naționali
tățile conlocuitoare.

370 de deputați sînt romtni, 
iar 67, adică, 15,35 la sută, sînt 
maghiari, germani, evrei, ruși, 
sîrbi și de alte naționalități.

După vîrstă, actualii deputați 
ai Marii Adunări Naționale se 
împart astfel: 57, au între 23— 
30 de ani, 158, tatre 30—40 de 
ani, 136, între 40—50 de ani și 
86 deputați, peste 50 de ani.

Toți cei 437 deputați aleși în 
Marea Adunare Națională au 
fost candidați ai Frontului De
mocrației Populare și stat mem
bri ai P.M.R., ai sindicatelor, ai 
U.TM.-utai. și altor diferite or
ganizații obștești.

Dintre deputați 11 stat Eroi 
ai Muncii Socialiste. 266 adică 
60,86 la sută sînt decorați cu di
ferite ordine și medalii ale R.P.R., 
deținători ai titlului de „laureat 
al Premiului de Stat“ și altor 
distincții, dovadă a aprecierii ce 
le-o acordă poporul muncitor pen
tru că lși tachina priceperea și e- 
nergia marii cauze a construirii 
socialismului, făuririi unei vieți 
din ce in ce mai bune poporului 
muncitor.

Printre deputății acestei Mari 
Adunări Naționale nu se află 
nici un moșier, nici un fabricant, 
nici un bancher, nici un exploata
tor. Este suficient aceasta pentru 
a vedea deosebirea ca de la zi 
la noapte intre Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare 
Romine și parlamentele de lati
fundiari, trustmeni și bancheri ale

In locul celor 3 vechi comisii 
permanente care s-au manifestat 
insuficiente și nu au putut să a- 
jute Marea Adunare Națională ta 
toate domeniile ei de activitate, 
am propus înființarea a 8 comisii 
permanente — ta afară de cea de 
validare — ce vor constitui mij
loace necesare în studiul și adîn- 
cirea proiectelor privind toate sec
toarele de activitate ale vieții 
noastre politice și de stat

Astfel, a fost propusă crea
rea : comisiei economico-finan- 
ciare, comisiei pentru agricultură 
și silvicultură, comisiei pentru pro. 
blemele de apărare, comisiei de 
politică externă, comisiei adminis
trative pentru problemele organe
lor centrale sau locale ale admi
nistrației de stat, precum și acelea 
ale organelor locale ale puterii 
de stat, comisiei pentru cultură și 
tnvățămînt, comisiei pentru să
nătate, prevederi și asigurări so
ciale și comisiei juridice.

Spre deosebire de vechea co
misie bugetară, de exemplu, limi
tată doar la problemele discuției 
bugetului, comisia economlco-fi- 
nanciară îmbracă azi toate proble
mele economice și financiare ce se 
cer dezbătute în fața Marii Adu
nări Naționale.

In plus comisiile vor întocmi nu 
numai raporate, ci și avize nece
sare proiectelor de legi, amenda
mentelor și ta general, probleme
lor intrînd în competența comisii
lor — acestea puțind lucra fie se
parat, fie In comun. 

mult trimbițatelor așa ziselor de
mocrații occidentale.

Acestea sînt principalele' date 
cu privire la componența Marii 
Adunări Naționale.

Tovarăși deputați și deputate,
Dintre aceste cîteva date reiese 

caracterul puternic reprezentativ 
al Marii noastre Adunări Națio
nale, faptul că aici, în cel mai 
înalt organ al puterii de stat, 
au fost aleși oameni care cuhosc 
îndeaproape Interesele vitale ale 
poporului muncitor, sint strînși 
legați de aceste interese și sint 
gata să le slujească cu credință. 
Așa se explică interesul manifes
tat față de alegeri și votul aproa 
pe unanim pe care l-a dat po
porul nostru candidaților in alege
rile pentru Marea Adunare Națio
nală de la 3 februarie 1957.

Se știe, că in urma centraliză
rii datelor cu privire la rezulta
tele alegerilor a reieșit că din cei 
11.652.289 cetățeni înscriși in lis
tele electorale, s-au prezentat la 
vot 11.553.690, adică 99,15 la 
sută din totalul alegătorilor iar 
din aceștia 11.424.521 cetățeni, a- 
dică 98,88 la sută au votat pentru 
cei 437 candidați ai Frontului 
Democrației Populare.

Doar 115.880 alegători, adică 1 
la sută, au votat împotriva aces
tor candidați, iar 13.289 sau 0,12 
la sută din totalul voturilor expri
mate au fost anulate.

întreaga perioadă premergă
toare alegerilor și Însăși ziua a- 
legerilor au fost caracterizate 
printr-un uriaș avtnt al poporului 
nostru muncitor ta munca con
structivă în toate domeniile, 
printr-o puternică manifestare a 
creșterii conștiinței cetățenești, a 
atașamentului oamenilor muncii 
de la orașe și sate față de cauza 
construirii socialismului, față de 
statul democrat popular, față de 
politica de pace a statului nostru.

Alegătorii au susținut cu pute
re politica unității poporului nos
tru cu popoarele marii familii a 
țărilor socialiste in frunte cu 
Uniunea Sovietică și politica de 
dezvoltare a colaborării cu toate 
țările, indiferent de orinduirea lor 
socială și de stat, pe baza res
pectării Independenței și suvera
nității de stat, a neamestecului 
In treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Există deplin temei pentru a a- 
firma convingerea că Marea A- 
dunare Națională, ta componenta 
sa actuală, continuind bunele 
tradiții ale legislaturilor anteri
oare și ținind seama de mandatul 
de răspundere și clar exprimat pe 
care i l-a încredințat poporul nos
tru, va justifica prin întreaga ei 
activitate această inaltă încredere.

Tovarăși deputați și deputate.
In urma verificării documente

lor doveditoare a alegerii deputa
ților. comisia de validare consta
tând că toți cei 437 deputați au 
fost declarați aleși în Marea A- 
dunare Națională pe baza respec
tării prevederilor Constituției Re
publicii Populare Romine și a 
Legii nr. 9/1952 pentru alegerea 
deputaților ta Marea Adunare 
Națională, supune spre aprobare 
Marii Adunări Naționale valida, 
rea mandatelor de deputați pen
tru fiecare dintre deputății aleși.

Prin comisiile speciale de an
chetă și de revizie, ce se pot în
ființa ta măsura nevoilor, se exer. 
cită de către Marea Adunare Na
țională un control asupra activi
tății organelor de stat ale Repu
blicii Populare Romtne în scopul 
întăririi și dezvoltării democrației 
socialiste.

Miniștrii interpelați sînt obli
gați să dea răspunsul ta termen 
de trei zile și în orice caz în 
cursul aceleeași sesiuni in care in. 
terpelarea a fost dezvoltată.

Tot printre instituțiile noî cre
ate, pe lingă cei patru secretari ai 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
aleși ta fiecare sesiune și care au 
ta sarcina lor efectuarea lucrări
lor încredințate de președinte, pre
cum verificarea prezenței depută
țiilor. supravegherea întocmirii 
proceselor verbale de ședință, o- 
perațiunile în legătură cu votarea, 
aplicarea măsurilor de ordine etc. 
menționăm și instituția Secreta
riatului General permanent al 
Marii Adunări Naționale care 
va avea ca principală preo
cupare asigurarea permanentei 
activități din punct de vedere 
administrativ și tehnic a Marii 
Adunări Naționale, împlinind o 
lipsă ce a fost simțită.

Socotim că acest proiect ast
fel redactat este de natură să ne 
ajute în mai bune condiții în 
munca noastră și în participarea 
efectivă a tovarășilor deputați la 
lucrările Marii Adunări Națio, 
nale.

Capitolul IX din proiectul de 
regulament al Marii Adunări Na
ționale cuprinde dispoziții privi
toare la interpelări pe care eu 
le găsesc foarte bune. In acest 
capitol se prevede că deputatul 
are dreptul de a interpela guver
nul sau pe oricare ministru în 
parte. In felul acesta, deputatul, 
reprezentant al alegătorilor săi, 
își îndeplinește dreptul de control 
asupra guvernului și miniștrilor 
cu privire la activitatea sau la 
actele organelor administrației de 
stat.

După ce interpelarea a fost 
dezvoltată, cel interpelat trebuie 
să răspundă. Răspunsul se dă 
imediat, verbal sau în scris, ori 
dacă cei interpelat are nevoie de 
timp ca să se informeze pentru a 
da explicații, răspunsul se dă In 
termen de cel mult trei zile. Cel 
interpelat răspunde însă tatot 
deauna in aceeași sesiune

După ce s a dat răspuns la in
terpelări se pot iace discuții cu

Cuvîntul 
deputatului Gheorghe Ionescu 
din circumscripția electorală Foișor, 

orașul București

Studiind proiectul de Regula
ment de funcționare al Marii 
Adunări Naționale m-am oprit 
mai stăruitor asupra articolului 
66. ta care se prevede principiul 
și procedura după care, pentru 
motive justificate, orice deputat 
poate cere acte și informații de 
Ia instituțiile și organizațiile de 
stat.

Socotesc că prevederile ace
stui articol stat deosebit de im 
portante, deoarece este lesne de 
înțeles că deputatul, pentru a-și 
exercita in condiții dl mai bune 
mandatul său tacredicțat de ale
gatori, trebuie să dispună oricind 
de o documentație exactă in 
chestiunile de interes obștesc care 
i! preocupă.

Găsesc de asemenea. că ta fe 
lui cum este redactat textul art 
66, el exprimă bine itteea că do
cumentele pe care deputatul le 
solicită trebuie să Se folosite nu- 
mai in vederea dezoaterHor 
Marii Adunări Naționale

Articolul menționat cuprinde m 
același timp și dispoziția potrivit 
căreia instituțiile și organizațiile 
de stat cărora li s-au cerut acte 
și informații intr-un anumit do
meniu sint obligate să le pună la 
dispoziție, ta termenul pe care-l 
fixează președintele Marii Adu
nări Naționale

Această obligație decurge la 
mod firesc din faptul că Marea

Cuvîntul deputatului Takâcs Ludovic 
din circumscripția electorală Luduș, 

regiunea Cluj
Necesitatea de a elabora uc 

nou Regulament de funcțiocare 
a Marii Adunări Naționale izvo
răște, așa cum subliniază just 
raportul, din sarcina trasată de 
plenara din decembrie a C.C. al 
PM.R. de a dezvolta pe ma: de
parte și de a consolida legali
tatea populară ta țara noastră, și 
de a ridica pe o treaptă mai înal
tă activitatea legislativă a Ma
rii Aduoări Naționale.

Rolul crescut al Marii Adunări 
Naționale este urmarea firească 
a dezvoltării și înțăririi regimu
lui nostru de democrație popu
lară, a tnaintării noastre repezi 
pe calea construirii socialismului.

Ca urmare a educației date 
de partid și de organizațiile con
duse de partid, a crescut consi
derabil nivelul politic și ideolo
gic al maselor, conștiința lor ce
tățenească. Masele populare par
ticipă intr-o măsură cit mai mare 
la conducerea treburilor obștești 
folosind instituțiile regimu.ui 
nostru democrat-popular. Cam
pania electorală a demonstrat a- 
cest ritm crescut de activizare a 
maselor.

In această situație este nece
sar ca activitatea legislativa și 
în general întreaga activitate a 
Marii Adunări Naționale să se 
desfășoare intr-un cadru mai 
larg.

Prin aceasta, deputății vor a- 
vea posibilitatea să cunoască mai 
temeinic problemele vieții noas
tre de stat, să folosească mai 
bine cunoștințele dobîndite pe 
această cale în activitatea lor pe 
teren și, aducînd în Marea Adu
nare Națională experiența prac
tica a maselor, să contribuie in- 
tr.o măsură mai mare la perfec
ționarea continuă a legislației 
noastre.

Examinînd din acest punct de 
vedere Proiectul de Regulament 
constatăm cu satisfacție că el 
corespunde acestor sarcini.

In primul rînd trebuie să sa. 
lutăm Sporirea numărului comi
siilor permanente și reglemen
tarea largă a atribuțiilor lor- 
Așa cum sînt concepute tn pro
iect, comisiile vor fi organe im
portante ale Marii Adunări Na- 
ționale. Comisiile sînt colective 
de lucru, ta care proiectele de 
legi vor trece printr-o adîncă și

privire la acestea, arăttadu se 
motivul pentru care explicațiile 
date sint sau nu stat satisfăcă
toare. ,

Discuția asupra unei interpe
lări «e Încheie cu o hotărîre a 
Marii Adunări Naționale asupra 
problemei ridicate prin interpe
lare. Marea Adunare Națională 
poate hotărî prin urmare asupra 
măsurilor ce trebuie luate, și așa 
cum s-a arătat in art. 30 din re- 
gulamet. Marea Adunare .Na
țională poate chiar să delege din 
sinul său membrii Comisiei de 
anchetă și revizie cu privire la 
problema care a format obiectul 
interpelării, in felul acesta. Ma
rea Adunarea Națională, organdi 
suprem al puterii de stat lși e- 
xercită potrivit noului regu
lament dreptul de control asupri 
tuturor organelor statului.

lată de ce eu găsesc bine ve
nite prevederile noului regula
ment a’ Marii Adunări Națio
nale .

regulamentului de funcționare 

a Marii Adunări Naționale a R.P.R,

Adunare Națională este organul 
suprem al puterii de stat și prin 
urmare toate instituțiile ș: orga
nele stătuta* ii sint subordonate.

Prin psnerea neintfrziată la 
dispoziție a actelor și informa
țiilor de care uo deputat poate 
avea nevoie la or. moment dat se 
dă un sorijta prețios deputatul», 
respectiv, fie pentru a lămuri mai 
bine o chestiune care se află ta 
stadiul unei comisii permanente, 
sau in dezbaterea Adunării, fie 
pentru a-i crea documenuțta ne
cesară ta vederea elaborări: unei 
!egf d:n Mițiattvă parlamentară, 
ori ta scopul unei aneaete pe care 
ar d:spune-o Marea Adunare Na
țională, precum și irrulte cazuri 
justificate, cum ar fi de pildă, 
studierea uae probleme care a 
fost sezisată de cetățeni circum
scripției sale sau care ar putea 
face ooiectu! unei interpelări.

Retrăind faptul că art 66 al 
noului . Regulament interior, pe 
care 11 dezbatem, urmărește să 
dea deputatului o at mai largă 
libertate de acțiune ta vederea 
indeplioirii cu succes a roiului 
săo de reprezentant al poporului, 
mă declar satisfăcut de fetal ta 
care a fost conceput ș: redactat 
textul proiectului și voi -vota pen
tru adoptarea sa ia Întregime.

minuțioasă analiză din toate 
punctele de vedere.

In afară de aceasta, comisiile 
vor putea și trebuie- să dezbată 
problemele generale ale sectoru
lui lor de activitate, puțind pro
pune noi reglementări, puțind 
elabora proiecte de legi in acea* 
ta direcție. Comisiile permanente 
pot cere pentru documentarea lor 
de la ministere și de la orice 
instituții, acte, informații și rețe 
rate, ceea ce subliniază șt mai 
mult importanța lor.

Proiectul consacră de aseme
nea drepturile deputaților de a 
cere orice informații pentru acti
vitatea lor jn cadru! Marii Adu
nări Naționale, precum șt dreptul 
de a pune Întrebări și a adresa 
interpelări Guvernului și miniș. 
tril or.

Prin aceasta noi avem toate 
condițiile asigurate pentru în
deplinirea mandatului de depu
tat In interesul alegătorilor noș
tri, ta interesul întregului nostru 
popor muncitor.

Unele forme de organizare a 
activității Marii Adunări Na
ționale desigur reamintesc unele 
instituții ale vechiului paria, 
mentarism* burghez. Comisiile 
permanente, dreptul la interpe
lare, imunitatea parlamentară 
stat cunoscute ca forme de orga, 
nizare și ta activitatea paria, 
mentelor burgheze. Dar dacă ta 
formă uneori seamănă, cit de de
parte sînt ele ta conținut. In 
parlamentele burgheze aceste 
instituții sint mijloace de șicană, 
de fricțiuni între diferite grupări 
concurente înlăuntrul claselor 
dominante, grupări care insă sînt 
totdeauna pe aceeași platformă 
ta desconsiderarea intereselor 
claselor exploatate, în frustarea 
lor de drepturile democratice 
parlamentare.

La noi întregul mecanism al 
Marii Adunări Naționale serves 
te ridicării necontenite a po
porului nostru muncitor. Folosind 
unele forme vechi, noi ’știm" să I» 
dăm un' conținut fundamental 
nou. ca .ele să servească cons
truirii socialismului ta patria 
noastră.

Marea Adunare Națională a adoptat luni un nou 
regulament, care folosind experiența acumulată 
pină acixn, stabilește norme menite să îmbunătă
țească activitatea organului shprem al puterii de 
stat

In regulamentul adoptat se prevede între altele 
că Marea Adunare Națională a R.P.R. se întrunește 
in sesiuni ordinare de două ori pe an. iar ta se
siuni extraordinare — fie din inițiativa Prezidiu
lui Mar» Adunări Naționale, fie la cererea a cel 
puțin 1.3 din numărul total al deputaților — ori 
de cite ori este nevoie.

Verificarea și validarea alegerii deputaților ae 
face de către Marea Adunare Națională pe baza 
raportului comisiei de validare alese din sinul ei.

După constituire, Marea Adunare Națională a- 
lege pentru întreaga legislatură biroul Marii Adu
nări Naționale alcătuit dtatr-un președinte și doi 
vicepreședinți.

La Începutul fiecărei sesiuni, la propunerea pre
ședintelui. Marea Adunare Națională alege dintre 
deputați patru secretari.

Pentru a asigura buna desfășurare a activității 
legislative, studierea dt mai profundă a probleme
lor din diferite domenii ale vieții de stat, antrena
rea unui număr mai mare de deputați in activitatea 
de pregătire a legilor. Întărirea controlului asupra 
activității organelor de stat, regulamentul prevede 
sporirea numărului comisiilor permanente. Astfel 
ta timp ce in trecuta legislatură au funcționat trei 
comisii permanente, noul regulament prevede con
stituirea a opt comisii permanente și anume:

a) comisia ecooontico-financiară. pentru proble
mele economice și financiare ce nu stat date in 
competința altei comisii permanente, comousă din 
29 membri;

b) comisia pentru agricultură și silvicultură, 
compusă din 23 membri;

cl comisia pentru problemele de apărare com
pusă dm 15 membri;

d) comisia de politică externă, compusă din 15 
. membri;

e) comisia administrativă pentru problemele or
ganelor centrale sau locale ale administrației de 
Mat, precum și acelea ale organelor locale ale pu
terii de stat, compusă din 23 membri;

I) comtaa pentru cultura și tavâ’âmtat compusă 
dta 21 de membri;

g) comisia pentru sănătate, prevederi și asigu
rări soctare compusă din 17 membri; -

h) comisia juridică, pentru problemele legisla
ției ce nu sint date ta competioța altei comisii, 
compusă din 15 membri.

Atribuțiile și drepturile comisiilor permanente, 
precum și modul de funcționare ai lor stat stabi
lite conform prevederilor regulamentului.

Astfel comisiile permanente studiază, potrivit 
competintei tar, proiectele de legi amendamente și 
ori ce alte probleme ce urmează a Ii supuse dis
cuției Marii Adunări Naționale. De asemenea ele 
pot propune proiecte de lege din inițiativă proprie.

Comisiile permanente prta președinții lor au 
dreptul să ceară de la ministere și orice alte in
stituții. acte, informații, precum și referate scrise 
asupra problemelor privitoare la lucrările Ier.

Membrii guvermrui pot participa la ședințele 
comisiilor. Comisiile stat datoare a inș.nnța de
spre luarea in discuția a proiectelor care fl inte
resează pe mta.strui respectiv, iar la nevoia a-I 
lovita pentru a da lămuriri.

Comisiile pot chema orice persoane ta cazul In 
care ascultarea lor ar fi socotită utilă lucrărilor 
și la nevoie să le ceară referate scrise.

In afară de comisiile permanente. Marea Adu. 
nare Națională poate alege comisii de anchetă și 
revizie ta orice probleme, stabilindu-le împuternici. 
rHe și modul de activitate.

Ședințele Marii Adunări Naționale stat publice 
afară de cazul cind la cererea președintelui sau a 
cel puțin 10 deputați, Marea Adunare Națională 
hotărăște ședință secretă. Votarea se face Insă În
totdeauna ta ședință publică.

Regulamentul stabilește de asemenea modul ta 
care se ilege Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
se desemnează președintele Consiliului de Miniștri 
și se aprobă lista guvernului, se alege Tribunalul 
Suprem și se numește Procurorul general al 
P.P.R.

Propunerile pentru Prezidiul Marii Adunări Na
ționale se fac pe liste de către cel puțin 35 de de. 
putați. Cei propuși se aleg nominal pentru func
țiile de președinte, vicepreședinți, secretari și 
membri. Stat aleși cei care întrunesc cel mal mare 
număr de voturi, dar nu mai puțin de jumătate 
olus unu din numărul deputaților prezenți.

La propunerea Prezidiului Marii Adunări Națio
nale sau a biroului Marii Adunări Naționale, ori 
a cel puțin 35 de deputați, Marea Adunare Națio
nală desemnează pe președintele Consiliului de 
Miniștri. După alegerea sa, președintele Consiliu
lui de Miniștri supune spre aprobare Marii Adu
nări Naționale lista guvernului, care se votează tn 
întregime.

Marea Adunare Națională, la propunerea Prezi
diului Marii Adunări Naționale sau a biroului 
Marii Adunări Naționale ori a ce! puțin 25 de de
putați, alege Tribunalul Suprem și numește pe 
procurorul general al R.P.R.

In ceea ce privește inițiativa legislativă regula
mentul prevede că ea aparține Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Consiliului de Miniștri, comi
siilor permanente ale Marii Adunări Naționale sau 
unui număr de cel puțin 30 de deputați ai Marii 
Adunări Naționale.

Orice deputat poate propune amendamente îna
inte sau in cursul discuției proiectelor de legi.

Regulamentul stabilește modul in care se vo
tează legile. Cele mai importante hotăriri se aț 
doptâ prin vot secret. Astfel, vor fi supuse votului 
secret: propunerile de anulare a alegerii unui 
deputat; proiectele de lege tn întregime; propu
nerile de retragere a imunității unui deputat; ale. 
gerea. desemnarea și numirea persoanelor țn fune- 
t::: amendamentele la articolele unui proiect de 
lege, afară de cazul cînd cel ce a propus proiectul 
este de acord cu amendamentul, oricare alte pro
bleme. cind Marea Adunare Națională decide astfel.

Tn afară de cazurile de mai sus, Marea Adunare 
Națională hotărăște prin vot deschis.

Fiecare deputat are dreptul de a pune întrebări 
ori de a interpela guvernul sau pe oricare dintre 
membrii săi.

Cei întrebați sau interpelați vor răspunde ime
diat sau ta termen de ce! mult trei zile, verbal 
sau tn scris și, ta orice caz, ta aceeași sesiune.

Discuțiile asupra interpelării se încheie cu o 
hotărire a Marii Adunări Naționale asupra pro
blemei ridicate prin interpelare.

Referitor la imunitatea deputaților se prevede 
că nici un deputat nu poate fi urmărit, arestat 
sa o trimis ta judecată fără încuviințarea prealabilă 
a Marii Adunări Naționale ta timpul sesiunilor 
sau a Prezidiului Marii Adunări Naționale intre 
sesiuni, care vor cere avizul comisiei juridice.

Deputatul poate fi reținut fără încuviințarea pre
văzută la aliniatul precedent numai ta caz de fla
grant delict.

In ultimul capitol al regulamentului se prevede 
că președintele Marii Adunări Naționale este ajutat 
in exercitarea atribuțiilor sale de secretarul ge
neral permanent al Marii Adunări Naționale care 
îndeplinește și toate lucrările administrative.

(Agerpres).

In sfatul 
suprem 
al țării

Un grup de deputați intr-o 

pauză a lucrărilor sesiunii. 

Foto: AGERPRES



Răspunsurile
tovarășului N. S. Hrușciov

la întrebările redacției ziarului american
♦

REIUI

„Grand Rapids Herald11
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Redacția ziarului __

„Grand Rapids Herald" s-a 
sat lui N. S. Hrușciov, prim 
tar al C.C. al P.C.U.S.,’ cu 
mintea de a răspunde la 
întrebări.

Urmează răspunsurile lui 
Hrușciov la întrebările redacției 
ziarului american „Grand Rapids 
Herald44.

1. ÎNTREBARE: Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste de
clară că Statele Unite se pregătesc 
pentru un război nuclear. In acest 
caz înseamnă oare aceasta decla
rație că dumneavoastră, ca prim 
secretar al Partidului Comunist — 
ținînd seama de aprecierea dum
neavoastră asupra contradicțiilor 
ideologice dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite — conside
rai războiul ca fiind inevitabil ?

RĂSPUNS : In primul rînd a și 
dori să subliniez că declarațiile 
despre pregătirile S.U.A. pentru 
un război nuclear se fac chiar în 
S'atele Unite ale Americii. Aseme
nea declarații le fac fățiș unele 
personalități militare și politice a- 
mericane. Se știe de asemenea că 
guvernul S.U.A. refuză cu încăpă- 
țînare să încheie un acord cu pri
vire la interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen, acord propus de 
Uniunea Sovietică.

înseamnă care aceasta că răz
boiul este inevitabil ? Nu, nu în
seamnă. NOI CONSIDERĂM CĂ 
NU EXISTĂ O INEVITABILI
TATE FATALĂ A RĂZBOIU
LUI. Recentele evenimente din 
Egipt au confirmat din nou că 
forțele care se pronunță pentru 
menținerea păcii îi pot înfrîna pe 
agresori și pot preîntîmpina un 
război.

Menținerea și întărirea păcii de
pind firește în primul rînd de po
litica marilor puteri. In ceea ce 
privește Uniunea Sovietică, noi 
pornim de la faptul istoric că pe

american 
adre- 
secre-

N. S.

tent atît țări capitaliste cît și țări 
socialiste. Deși ele se deosebesc 
unele de altele prin sistemele so
ciale și prin ideologia lor, însăși 
viața impune necesitatea unor re
lații pașnice între ele; Urmînd în
vățătura creatorului statului so
vietic, Lenin, noi sîntem pentru 
coexistența pașnică a țărilor cu 
sisteme sociale diferite. Totodată 
Uniunea Sovietică se străduiește 
să dezvolte în interes reciproc le
găturile culturale și de afaceri cu 
toate țările, inclusiv cu S.U.A„ 
deoarece, după părerea noastră, 
dezvoltarea acestor relații ar con
tribui la crearea unor relații nor
male și la întărirea încrederii între 
state.

Dacă puterile occidentale și în 
primul rînd S.U.A., vor urma de 
asemenea în politica lor principiul 
coexistenței pașnice, se poate 
spune cu certitudine că pacea va 
fi menținută și întărită.

2. ÎNTREBARE : A existat oare 
în ultimii 11 ani o perioadă cînd 
Uniunea Sovietică să fi simțit că 
pericolul de război este deosebit 
de mare ?

RĂSPUNS : Primejdia izbucnirii 
unor conflicte militare este creată 
de faptul că puterile occidentale 
duc de mulți ani politica cursei 
înarmărilor, politica „de pe poziții 
de forță44. După cum se știe, unele 
personalități americane marcante 
au declarat ele însele că în trecut 
această politică a adus nu odată 
lumea „în pragul războiului44.

Se știe însă că atunci cînd „po
litica de pe poziții de forță44 a 
fost abandonata și a fost folosită 
metoda tratativelor, s-a reușit să 
se lichideze focare primejdioase 
de război, de pildă în Coreea și 
Indochina. Cînd în vara anului 
1955 a avut loc la Geneva confe
rința șefilor guvernelor celor patru 
mari puteri, lumea a fost martoră 
a unei anumite destinderi a încor
dării internaționale. Din păcate 
această perioadă nu a durat mult

ricane, considerînd că aceasta co
respunde atît intereselor poporului 
sovietic-cît și intereselor poporu
lui american. Pornind tocmai de 
Ia aceasta, în ianuarie 1956 noi 
am propus guvernului S.U.A. >ă 
încheiem între țările noastre un 
tratat de prietenie și colaborare. 
Din păcate această acțiune a 
Uniunii Sovietice, și o serie de 
alte propuneri ale noastre menite 
să îmbunătățească relațiile între 
U.R.S.S. și S.U.A. nu au găsit 
deocamdată o atitudine favorabilă 
din partea guvernului american.

Fără îndoială că dacă țările 
noastre vor manifesta hotărîrea de 
a obține normalizarea relațiilor 
între U.R.S.S. și S.U.A. și vor face 
în acest scop toate eforturile ne
cesare îmbunătățirea relațiilor so- 
vieto-americane va fi asigurată, 
ceea ce la rîndul său va exercita 
o influență binefăcătoare asupra 
întregii situații internaționale.

4

4
4

globul pămîntesc există concomi- timp. Atacul împotriva Egiptului 
--------------------------------------------- și încercările ulterioare ale anu-
Subcomitetul O. N. U. 

pentru dezarmare 
și-a reînceput lucrările

LONDRA , _ .
In cursul după-amiezii de 
s-a deschis la 
subcomitetului 
dezarmare.

La lucrările 
participă Allan

18 (Agerpres). — 
luni 

Londra sesiunea 
O.N.U. pentru

subcomitetului 
Noble (Anglia), 

V. Ă. Zorin (Uniunea Sovietică), 
Harold Stassen (S.U.A.), Jules 
Modi (Franța), David Johnson 
(Canada).

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Selwyn Lloyd, minis
trul Afacerilor Externe al An
gliei, care a prezidat apoi prima 
ședință a conferinței. După cu
vîntul de deschidere rostit de 
Selwyn Lloyd reprezentanții ce
lor 5 țări membre în subcomitet 
s-au întrunit în ședință închisă.

—oQo—
Funeraliile lui 

Moșa Pjade
BELGRAD 18 (Agerpres). — 

Agenția Taniug transmite:
La 18 martie au avut loc 

neraliile naționale la încetarea 
din viață a președintelui Scup- 
șcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, Moșa Pjade.

Urna cu rămășițele pămîntești 
ale lui Moșa Pjade a fost depu
să în Mausoleul Eroilor Națio
nali din parcul Kalemengdan 
din Belgrad.

fu-

, anu
mitor puteri de a umple „vidul4 
din Orientul arab inventat de ele 
însele, au agravat din nou consi
derabil situația internațională, 
creînd o primejdie serioasa pen
tru pace în aceasta regiune.

NU EXISTĂ MOTIVE DE ÎN
DOIALĂ CA ȘI IN ACEST CAZ 
REZOLVAREA PROBLEMELOR 
NEREGLEMENTATE POATE FI 
OBȚINUTĂ PE O SINGURĂ 
CALE — CALEA TRATATIVE
LOR INTRE TOATE PĂRȚILE 
INTERESATE.

3. ÎNTREBARE ; Care sînt as
pectele în relațiile dintre țările 
noastre care după părerea dum
neavoastră prezintă cea mai mare 
primejdie pentru pace ?

RĂSPUNS: ESTE EVIDENT 
CĂ O PRIMEJDIE SERIOASĂ 
PENTRU CAUZA PĂCII O 
CREAZĂ POLITICA „DE PE 
POZIȚII DE FORȚĂ44 DUSĂ DE 
STATELE UNITE, IN TOATE 
MANIFESTĂRILE EI: respinge
rea dezarmării, cursa înarmărilor, 
crearea de blocuri militare și de 
baze pe teritorii străine, remilita- 
rizarea Germaniei occidentale, în
cercările de amestec în treburile 
interne ale altor țări, dorința de a 
împiedica dezvoltarea relațiilor co
merciale, economice și culturale 
internaționale.

Această politică nu corespunde 
firește sarcinii atenuării încordării 
internaționale și a normalizării 
relațiilor dintre state.

Noi sîntem pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru îm
bunătățirea relațiilor sovieto-ame-

Spectacolul de gală al 
Operetei bucureștene 

la Moscova
MOSCOVA 18. Coresponden

tul Agerpres transmite :
La 17 martie pe scena Teatru

lui muzical „K. S. Stanislavski 
și V I. Nemirovici Dancenko44 
din Moscova a avut loc un spec
tacol de gală cu prilejul termi
nării spectacolelor de la Moscol 
va ale Teatrului de stat de ope
retă din București. \

La spectacol au asistat N. S. 
Hrușciov, A. I. Mikoiari. N. G. 
Pervuhin. Au tost prezenți de 
asemenea M. T. Vlad, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.P.R. 
în U.R.S.S. și N. A. Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S.

Artiștii romini au prezentat o- 
pereta Colomba de Eli Roman 
La sfîrșitul spectacolului artiștii 
romini au fost îndelung aplau
dați și au primit flori.

In noaptea de 17—18 martie 
1957, colectivul Teatrului de 
Operetă din București a plecat 
cu un tren special spre orașul 
Gorki, unde va prezenta 7 spec
tacole.

♦
♦

Crearea Uniunii 
comuniste a tineretului 

din Ungaria
BUDAPESTA ÎS (Ager

pres).
La 17 martie ziarul „Nep- 

szabadsag“ a publicat hotărî
rea Comitetului Centrai pro
vizoriu al Partiduiui Munci
toresc Socialist Ungar , Des
pre unele probleme ale edu
cării tineretului și despre 
crearea Uniunii comuniste a 
tineretului din Ungaria".

in hotărîre se arata că re
stabilirea ordinei după înfr>n- 
gerea contrarevoluției din 
ungaria a făcut posibil ca 
C.C. al P.M.S.U. să exami
neze actuala situație a tine- 
retu.ui și să traseze sarcinile 
partidului, ale întregului po
por muncitor. în domeniul e- 
ducării tineretului.

In hotărîre se spune că ele
mente de teapa celor din 
grupul lui Imre Nagy și Geza 
Losonczy au căutat să specu
leze greșelile din munca par
tidului și Uniunii tineretului 
muncitor din Ungaria pentru 
a opune tineretul ungar U- 
niunil Sovietice. In hotărîre 
se subliniază eșecul acestor 
încercări și se arată că la 23 
octombrie un număr mare de 
tineri conștienți de primejdia 
ce amenința poporul muncitor 
a luptat eroic împotriva con
trarevoluționarilor apărîhd cu 
arma în mîna puterea poporu
lui.

In continuare se arată că 
în prezent in fața tineretului 
ungar sînt deschise perspec
tive nelimitate pentru munca 
creatoare.

Partea finală a hotăiîni 
este consacrată creării Uniu
nii comuniste a tineretului din 
Ungaria și sarcinilor partidu
lui in domeniul educației co
muniste a tineretului.

Comitetul Central provizo
riu al P.M.S U. relevă că în 
prezent se impune crearea 
unei organizații de tineret 
care să folosească experiența 
pozitivă a Uniunii tinerelului 
muncitor și a celorlalte orga
nizații de tineret din Unga
ria. se impune crearea unei 
organizații, care să stimuleze 
și să însuflețească tineretul 
ungar la lupta eroică pentru 
o Ungarie socialistă.
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Uniunea comunistă a 1 
retului din Ungaria, se spune 
în hotărîre, trebuie să i . 
zinte tineretul în fața parti
dului și guvernului, conducă
torii ei trebuie să aibe drep
turi de a deține posturi în 
toate organele conducătoare 
ale partidului, iar reprezen
tanții ei trebuie șa participe 
la dezbaterile tuturor proble
melor referitoare la tinerei.

In hotărîrea Comitetului 
Central provizoriu al P.M.S.U. 
se arată că acesta consideră 
posibil ca deopotrivă cu Uniu
nea comunistă a tineretului 
din Ungaria să activeze și 
alte organizații de tineret si 
că o sarcină importantă a 
Uniunii comuniste a tineretu
lui din Ungaria constă in a- 
cordarea unui ajutor multila
teral organizațiilor școlarilor, 
pionierilor.

Congresul studenților 
comuniști francezi

PARIS 18 (Agerpres). — La 
Paris și-a încheiat lucrările 
Congresul constitutiv al Uniunii 
studenților comuniști din 
Franța.

Delegații la congres an salu
tat mesajul secretarului general 
al Partidului Comunist Francez, 
Maurice Thorez.

„Numai marxism-leninismul 
— arată el printre altele în me
saj — înoiește societatea ome
nească, dă răspunsul la întrebă
rile care frămîntă tineretul, ara
tă căile de a înlătura greută
țile în prezent și în viitor, de 
a rezolva problemele legate de 
soarta națiunii, de soarta cul
turii".

In cadrul ședinței din 17 
martie, delegații la congres au 
adoptat programul și statutul 
Uniunii și au ales biroul na
țional al organizației. In pre-- 
ambulul programului se arată 
că Uniunea studenților comu
niști din Franța își dă seama 
de locul pe care îl ocupă în 
mișcarea comunistă franceză. ♦ 
condusă de partidul comunist*. J

Delegații la congres au salu- |

♦ 
♦ 
♦

tat cu aplauze furtunoase me
sajul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, mesajul 
U.T.C.L. din U.R.S.S., mesa
jul organizațiilor de tineret din 
Republica Populară Chineză și 
din alte țări.

Constantin Brîncuși 
a încetat din viață

pe

PARIS 18 (Agerpres). — Sîm- 
bătă a încetat din viață la Pa
ris, în vîrstă de 81 de ani, cu
noscutul sculptor romin Constan
tin Brincuși.

Viata reintră 
făgașul normal 

la Gaza
CAIRO 18 (Agerpres). — Presa 

anunță că după ce administrația 
egipteană a trecut la exercitarea 
funcțiunilor sale în sectorul Gaza, 
aici s-a restabilit viața normală.

La 17 martie, în sectorul Gaza 
au reînceput cursurile în școli, 
care au fost întrerupte din cauza 
agresiunii israeliene.

Autoritățile egiptene iau măsuri 
pentru a aproviziona populația din 
sectorul Gaza cu alimente.

CAIRO 18 (Agerpres).
La 17 martie, la Gaza a avut 

loc înmormîntarea pescarului pale
stinian Ismail Iakub Bakk, ucis la 
16 martie de un soldat danez. La 
funeralii au luat parte numeroși 
locuitori din Gaza.

Ziarul „Al-Ahram44 scrie că la 
16 martie la Gaza, în urma unui 
foc tras de un soldat al forțelor 
armate extraordinare ale O.N.U., 
și-a găsit moartea Muhammed 
Saleh El-Djamali din Gaza. Acesta 
este un al treilea caz de asasinat 
comis de soldați ai forțelor armate 
ale O.N.U.

Marile greve 
din Anglia

S-a inaugurat sezonul oficial 
de fotbal.

Acest eveniment pe care, l-au 
așteptat cu firească

Ce au adus nou primele jocuri 
oficiale din Capitală din acest 
an?

Fără îndoială că, în legătură 
cu aceasta, acum se pot trage cî
teva concluzii îmbucurătoare. 
Ceea ce s-a desprins duminică a 
fost tendința multor fotbaliști ti
neri (în special cei întorși recent 
din Orient) spre un joc calitativ. 
S-au remarcat Anghel Vasile, 
Marin Marcel, Stancu. Nunveiller 
și în special Biikossi. — care a 
dovedit reale calități de centru 
atacant, șuturi de o precizie și o 
forță care vor face pe mulți por
tari să se teamă, iar pe alți ata- 
canți din țara noastră să se... 
gindească mai mult asupra aces
tui capitol.

Cuplajul de duminică (C.C.A.- 
Dinanio Orașul Stalin 4—2 și Di
namo București-Locomotiva Bucu
rești 1—0) a scos însă în eviden
ță și faptul că cele patru forma
ții nu sînt încă pe deplin puse la 
punct.

Este necesar ca următoarele jo
curi din cadrul „Cupei Festiva
lului0 să confirme nu numai une
le calități pe care le-au oferit în- 
tîlnirile de duminică, dar și jo
curi de un nivel mai ridicat.

_ „ _ nerăbdare 
toți amatorii jocului cu balonul 
rotund din Capitală a constituit 
un prilej de emoții, de nerăbda
re, asemenea zilelor marilor în- 
tilniri, pentru toți cei care au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
„23 August44. Și. duminică, pen
tru început de sezon, speciiicul 
unei „zile de fotbal44 a fost mai 
pregnant ca orieînd. Nu au lipsit 
tramvaiele arhipline care se în
dreptau spre stadion, nici comen
tariile. nici țîncii care te trăgeau 
insistent de poala paltonului re- 
petindu-ti vechiul și bine cunos
cutul refren : „nene, ia-mă și pe 
mine I44

Așadar, iată-ne din nou împre
ună, spectatori ai primei compe
tiții’ oficiale de fotbal din acest 
an : „CUPA FESTIVALULUI44. 
Fără îndoială că o asemenea com
petiție închinată sărbătorii tine
reții — Festivalul — a necesitat 
prezența unor echipe de valoare. 
Aceasta s-a rezolvat prin partici
parea unor formații cu renume 
de talia C.C.A (campioană a ță
rii), Dinamo București, Locomoti
va București, și tînăra formație 
Dinamo Orașul Stalin.

C. Dumitrescu a cîștigaf campionatul republican 
de ciclocros

* După cum anunță agenția
Associated Press, luind cuvîntul 
la un mare miting al locuitorilor 
din capitala Iordaniei, Suleiman 
Nabulsi. primul ministru al Ior
daniei, a confirmat încă o dată câ 
Iordania respinge „doctrina Ei
senhower". , „

* La 17 martie, la invitați* 
guvernului R.D. Vietnam, a so
sit la Hanoi o delegație guverna
mentală a R. Cehoslovace in 
frunte cu președintele .Consiliului 
de Miniștri Wiliam Siroky.
* In noaptea spre 17 martie a 

sosit la Moscova o delegație gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Polone, care pleacă într-o 
vizită in țările Asiei. Delegația 
este condusă de Josef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

* La 18 martie a sosit la Ran
goon cu avionul „TU—104“ într-o 
vizită oficială delegația guverna
mentală a R.P. Polone, in frunte 
CU Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri. .

In cît ev a 
rînduri

La 18 martie N. S.. Hrus- 
al C G al★ 

ciov, prim secretar 
P.C.U.S, a primit pe Masaharu 
Hatanaka, ziarist japonez >i 
fruntaș al vieții publice cu care 
a avut o convorbire.

★ La 18 martie Krișna Menon, 
reprezentantul permanent al In
diei la O.N.U., a părăsit New 
Delhi pe calea aerului îndreptin- 
du-se către Cairo, unde va avea 
întrevederi cu președintele Egip
tului. Nasser.

ir La 18 martie 1957, a avut 
loc la Varșovia semnarea acor 
did ui comercial și de plăți pentru 
anul 1957 între Republica Ponu- 
lară Romină și Republica rocu
lară Polonă,

ir La 17 martie papa Pius al 
Xll-lea a primit în audiență pe 
vicepreședintele S.U.A., Richard 
Nixon, care i-a înmînat un me
saj personal din partea preșe
dintelui Eisenhower.

★ La Tokio a avut loc aduna
rea constitutivă pentru crearea 
Asociației japoneze pentru cola-

borarea economică cu U.R.S.S. 
La Adunare au participat repre
zentanți din partea diferitelor 
firme și organizații japoneze.

★ După cum anunță agenția 
France Presse, la 17 martie gu
vernul sirian a adoptat hotărî
rea de a interzice avioanelor 
aparținind companiei „Air Fran- 
ce“ de a zbura deasupra terito
riului Siriei. Hotărîrea prevede 
de asemenea închiderea birourilor 
din Siria ale companiei și boico
tarea acestei linii aeriene fran
ceze.

★ Zilele trecute a fost arestat 
un grup de agenți ai serviciului 
de spionaj american care aveau 
misiunea de a desfășura o acti
vitate ae spionaj pe teritoriul Re
publicii Cehoslovace.

ir La 16 martie a avut loc la 
Palatul Sportului al stadionului 
central din Moscova solemnita
tea înmînării ordinului Steagul 
Roșu al Muncii uzinei Krasnii 
Proletar ^A. I. Efremov4' din 
Moscova, decorată cu prilejul ce
lei de-a 100-a aniversări de la 
înființarea uzinei pentru merite 
in dezvoltarea construcției 
mașini-unelte.

LONDRA 18 (Agerpres)., — 
Cercuri economice britanice își ex
primă temerea că marea grevă a 
celor 200.000 de muncitori din în
treprinderile de construcții naVale 
din Marea Britanie, începută sîm- 
bătă în sprijinul revendicărilor de 
salarii ale muncitorilor AMENIN
ȚĂ SĂ PROVOACE CEA MAI 
IMPORTANTĂ CRIZĂ INDU
STRIALĂ ÎN ANGLIA DIN 
1926 ÎNCOACE. La 17 martie în 
cadrul unui mare miting al gre
viștilor care a avut loc la, Liver
pool, reprezentanții diferitelor sin
dicate ale muncitorilor din între
prinderile de construcții navale 
și-au exprimat hotărîrea de a con
tinua greva pînă la satisfacerea 
depună a revendicărilor lor de 
sporire cu 10 la sută a salariilor.

După cum relatează agenția 
Reutew comitetul de greva al 
muncitorilor a cerut sindicatelor 
din alte ramuri industriale să de
clare greve de solidaritate cu 
muncitorii din întreprinderile de 
construcții navale. De pe acum 
sindicatul muncitorilor din indu
stria constructoare de mașini, care 
numără peste 2.500.000 de mem
bri, a chemat la grevă pentru 
data de 23 martie în cazul că 
revendicările greviștilor nu vor fi 
satisfăcute.

CLUJ 18 (Agerpres) — prin 
telefon:

Constantin Dumitrescu (C.C.A.) 
a confirmat pe deplin pronosticu
rile obținînd duminică la Cluj o 
meritată victorie în campionatul 
republican de ciclocros desfășurat 
pe un traseu de 24 km. de-a Iun-

gul căruia s-au Înșirat mii de 
spectatori.

La fete pe un traseu de 14 
km. titlul a revenit sportivei 
Herța Schuster (Flamura Roșie) 
urmată de campioana de anul tre
cut, Maria Bisak (Progresul).

A început campionatul republican de rugbi
. Duminică a început campionatul 

republican de rugbi la care parti
cipă 10 echipe. In primele jocuri 
s-au înregistrat rezultate scon
tate. Scorul zilei a fost realizat 
de echipa Energia ISP care a dis-

pus cu 27-3 (11-0) de Progresul 
F.B. Iată alte rezultate : Energia 
Republica — Energia D.G S.M. 
Ploești 3-0 (0.0) ; C.C.A.—Loco
motiva P.T.T. 23.3 (9-0); Dina
mo—Știința Institutul de Mine 
6-0 (3.0).

3—2 în favoarea lui Botvinik
Cea de-a 5-a partidă a meciului 

de șah Botyinik-Smîslov a dat 
cîștig de cauză lui Botvinik. La 
întrerupere Botvinik avea un 
pion în plus. Realizarea acestui 
avantaj s-a dovedit a fi nu tocmai 
ușoară a doua zi cînd s-a reluat, 
jocul. Profitînd de poziția vulne
rabilă a regelui alb, Smîslov a 
încercat să creeze o serie de a-

tacuri pentru a întîrzla înainta
rea pionilor. Campionul lumii a 
răspuns cu un joc foarte solid 

o 
sa
s-a

și la mutarea 
ultimă tentativă 
crificase o figură 
recunoscut învins.
cum de 3—2 în favoarea lui Bot- 
vinik.

54 după 
în care
Smîslov
Scorul este a-

Tartarin din Tarascon nu s-a po
tolit nici după aventura printre 
„turcaleți44. Fire incorigibilă, era 
victima propriilor visuri pe care și 
le fabricase în serie.

Domnul Ben Gurion îi copiază 
purtările.

Cu o deosebire: tarasconezul 
era blajin, inofensiv, pe cînd Tar
tarian din Tel Aviv este mai mult 
decît întruchiparea naivității pro
vinciale.... Ridicolul amuză însă 
oricum.

Amuză, dar amuzamentul are li
mite. La capătul acestora, se naște 
legitim îngrijorarea. Domnul Ben 
Gurion se laudă. Nu-i pentru pri
ma oară. Dar același domn mai 
și amenință. Nici în postura acea
sta nu-i debutant. Cel mai grav 
este însă ca Ben Gurion are ante
cedente în saltul de la amenințări 
la punerea lor în practică, auică 
la agresiune.

La Gaza domnește acum liniște. 
E drept, pentru aceasta a curs din 
nou sînge (trupele O.N.U. au tras 
asupra manifestanților arabi) dar 
reacția de la Cairo a fost atît de 
energică îneît planul de a impune 
ocupația O.N.U. în regiunea Gaza 
a trebuit — cel puțin temporar — 
să fie abandonat. Prezența unui 
guvernator egiptean în Gaza a 
agitat spiritele la Tel Aviv. Dom
nul Ben Gurion a proferat ame- 

s și și-a 
rezervat „dreptul44 de a acționa. 
Iar Golda Meir și-a făcut din nou 
geamantanul și a zburat spre New 
York.

Gălăgia belicoasă de la Tel Aviv 
trebuie înțeleasă ca o expresie a 
consecințelor jocului diplomației 
americane. S.U.A. a oferit o serie 
de garanții Israelului („promisiu
nile secrete ale S.U.A. sînt mai ca
tegorice decît declarațiile lor pu
blice44 — scria ziarul israelian 
„Haareț44, iar „Franc Tireur44 adău
ga : „Ținînd seama de reacția ara-

Nu garantez că domnul Ben 
Gurion va fi măgulit, dar n-am 
ce-i face : citind cuvintele pe care 
le-a adresat invalizilor de război 
israelieni mi-a amintit de savuro
sul Tartarin al lui Alphonse Dau- 
det. Celebrul cetățean de onoare 
al Tarasconului, ce locuia a treia 
casă pe mîna stingă cum mergi 
spre Avignon, era prizonierul visu
rilor sale. Se înconjurase cu vege
tația africană, își umpluse casa cu 
cuțite malaieze și prin născocirile 
sale teribile îi făcea părul măciucă 
bravului comandant Bravida, că
pitan la pensie. Ba odată, năză- 
rindu-i-se că-i mare vînător de Iei 
a plecat Ia „turcaleți44 să Ie ucidă 
fiarele. Singura Iui victimă a fost 
un leu orb, îmblînzit, vitejie pen
tru care era să-și lase pielea în 
mîinile unor cumpliți „harapi", 
însă providența l-a salvat și totul 
s-a rezumat Ia o amendă frumu
șică. Dar pentru că — afirma 
Daudet — soarele tarasconez te 
îndeamnă să debitezi gogoși cu 
nevinovăție, la întoarcere, Tartarin 
nu s-a sgîrcit întru lauda vitejiei 
sale în înfruntarea cu fiarele Sa- 
harei...

Domnul Ben Gurion îi seamănă 
lui Tartarin. își laudă vitejia cu 
o dezinvoltură ce uimește. Dacă 
însă tarasconezul se mulțumea cu 
cîțiva lei uciși, premierul israelian 
trece la activul său închipuite vie- nințări de loc camuflate 
torii militare (ce-i drept, în agre
siuni reale). Le spune Ben Gurion, 
invalizilor de război, că istoria va 
dovedi că „campania din Sinai nu 
a fost numai un fapt militar glo
rios și important, dar că ea a întărit 
de asemenea poziția internațională 
a Israelului. (Tartarinul din Tel 
Aviv are și un concurent: pe Gol
da Meir care afirmă că la O.N.U. 
Israelul „a înregistrat un mare suc
ces". La Tel Aviv se uită pare-se 
că omenirea nu-i un credul și ig
norant Tarascon).

bilor, Dulles vorbește într-un fel 
cu Israelul fără martori și altfel în 
public44). Acesta este un element. 
Dar nu singurul. Căci S.U.A. țin
tește către obținerea dominației 
asupra Canalului de Suez și a în
tregii zone petrolifere din Orientul 
arab. Amenințările israeliene con
jugate cu „doctrina Eisenhower" 
în acțiune tind să creeze presiu
nile menite să determine capitula
rea Egiptului în fața cererilor oc
cidentale. „Business Week44, expo
nentul monopolurilor din Wall 
Street, scria că pentru a sili Egip
tul să accepte planul occidental 
„se vor exercita tot felul de pre
siuni asupra Cairo-ului. S-ar pu
tea ca, cu timpul, aceste presiuni 
să provoace în Egipt un 
to-asfixiere44.

Accstea-s planurile (de altfel, ele 
au fost subliniate categoric și de 
răspunsul trioului occidental, re
dactat în termeni diferiți dar ex- 
punînd aceeași atitudine profund 
negativă față de propunerile sovie
tice privind asigurarea păcii in 
Orientul Mijlociu și Apropiat). Și 
pentru că pomenim de planurile 
americane în Orientul arab, merită 
să menționări dezvăluirile ziarului 
„Neues Deutschland44 în legătură 
cu memoriul secret al lui Dulles 
către Eisenhower. Avocatul mono
polurilor petrolifere nu s-a dez
mințit...

Deși primăvara intră în dreptu
rile ei, dinspre apus bate un vînt 
rece. Unii politiceni burghezi, pre
feră „războiul rece", ca premiză a 
celui cald. Nu-s simple preferințe, 
ceva în genul pasiunii pentru frip
tura de curcan sau pentru pînzele 
lui Salvador Dali. Avem de-a face 
cu o politică a cărei tendință pre
cis exprimată este agravarea situa
ției internaționale. Politica externă 
americană nu a excelat niciodată 
prin elasticitate. Acum ne aflăm 
însă în fața unei rigidități dusă

pînă Ia absurd, a unei rigidități ce 
nu permite nuanțele distonante 
chiar dacă sînt abia perceptibile. 
Pelerinajul la Mecca dolarului, in
tensa activitate 2 diplomației ame
ricane (in afara scopului publici
tar pentru uzul opiniei publice !) 
sînt menite să asigure alinierea de
săvîrșită a tuturor aliaților atlan
tici Ia principiile și metodele po
liticii S.U.A. Dacă cu von Brenta- 
no sau cu unii parteneri din 
S.E.A.T.O. lucrurile merg mai 
simplu, cu MoIIet și Mac Millan se 
ivesc complicații (să ne gîndim nu
mai la ofensiva S.U.A .asupra po
zițiilor coloniale franco-britanice). 
Contradicțiile sînt serioase, pro
funde. însă la ora aceasta nici gu
vernul francez și nici cel englez 
nu este dispus să adopte o atitu
dine mai independentă. Guvernele 
de Ia Paris și Londra continuă să 
fie părtașe la pregătirea unei aven
turi mondiale, cu toate riscurile ce 
decurg din aceasta. Iar formule ca 
„Euratom44 sau „piața comună" — 
cărora li se face reclamă că ar asi-

rii în cîteva din aceste țări de 
„unități americane cu destinație 
specială44, ceea ce într-un limbaj 
fără echivoc înseamnă unități ato
mice). Dar S.E.A.T.O. are și un 
bine precizat rol de subminare a 
țărilor asiatice ce cutează a pro
mova o politică independentă. 
S.E.A.T.O. nu este străin de ceea ce 
se întîmplă în Indonezia. Ziarul 
indonezian „Harian Rakjat44 scria 
că „în toate acțiunile grupurilor 
complotiste antistatale din Indone
zia se vede clar mîna S.E.A.T.O. 
și a americanilor44.

Dulles în Asia, Nixon în Africa, 
Richards în țările arabe, Norstad 
în Europa... Diplomații și gene
ralii americani au devenit pasio
nați turiști. Străbat globul și n-au 
odihnă. încearcă să-și liniștească 
concurenții, potolesc energic par
tenerii minori și alternează blînde- 
țea cu amenințarea în raporturile 
cu statele ce preferă să-și păstreze 
independența. Amănuntele sînt 
numeroase. N-are rost să le enu
merăm. Esențialul este tendința

desen de A. RIK

3^
/ v’) 1

e pre 
fel de au-

mare directă, fără ocolișuri proto
colare). Simplu: pentru că des
tinderea, „spiritul Genevei44 a dus 
la semne de descompunere a alian
țelor agresive de inspirație ame
ricană, ceea ce punea în primej
die un întreg edificiu politico-stra
tegic construit cu un zel incontes
tabil vreme de aproape un dece
niu. Și pentru ca acest edificiu

* Tartarin reînviat * Diplomații și generalii americani <' 
în turneu* O politică primejdioasă * Cui folosi „Euratom"/; 

„piața comună" și alte formule... ,
gura independența față de S.U.A. 
— nu ascund în fond altceva decît 
intensificarea procesului de unifor
mizare desăvîrșită a politicii occi
dentale. de subordonare interese
lor S.U.A. și ale procuriștilor lor 
vestgermani.

Ideea însănătoșirii situației In
ternaționale nu numai că nu însu
flețește pe diplomații americani, 
dar a dispărut cu desăvîrșire și 
din limbajul lor. Venit la Canberra, 
dl. Dulles n-a uitat să petreacă cî
teva minute Ia slujba religioasă de 
la biserica presbiteriană. După a- 
ceea, și-a reluat hodorogitele refre
ne antisovietice, preamărind siste
mul blocurilor agresive. Sesiunea 
S.E.A.T.O. a fost menită să sti
muleze spiritul belicos în Asia de 
sud-est (Dulles a adus în servieta 
sa planul sporirii forțelor armate 
și cheltuie Iilor militare ale Pakis
tanului, Filipinelor, Tailandei, Aus
traliei și Noii Zeelande și a aduce-

tot mai accentuată de dictat a po
liticii americane în raporturile cu 
participanții la coalițiile patronate 
de S.U.A. Diplomația pumnului 
care bate în masă nu exclude con
tradicțiile. Ele există, se dezvoltă și 
răbufnesc periodic cu o forță ce 
variază. Acumularea continuă de 
contradicții politice și economice 
(între Angla și Franța pe de o par
te și S.U.A. pe de altă parte, între 
Franța și Germania occidentală, 
Anglia și Germania occidentală, în 
sînul N.A.T.O. și S.E.A.T.O. etc.) 
poate să ducă Ia modificări în fi
zionomia politicii externe a unor 
state capitaliste. Dar aceasta este 
o chestiune a viitorului și orice 
pronostic este supus verificării ul
terioare a evenimentelor.

Se naște o întrebare : de ce toc
mai acum se desfășoară cu atîta 
intensitate eforturile americane în 
direcția agravării situației interna
ționale ? (ca să folosim o expri-

(peste 16 miliarde dolari beneficii 
în anul trecut ale marilor mono
poluri americane) să nu aibă soar
ta castelelor din cărți de joc, im
perialiștii au îngropat „spiritul 
Genevei" și reînviat „războiul re
ce44. Iar acum dl. Dulles nu pare 

de 
cu 
pe 
de

dispus să uite amara experiență 
anul trecut. De aceea, bate 
pumnul în masă. Și nu omite 
agenda zilnică slujba religioasă 
Ia biserica presbiteriană...

Dar în politica internațională 
există și o altă tendință. Este o 
realitate pe care popoarele au ve
rificat-o mereu. Săptămîna ce a 
trecut a consemnat două manifes
tări ale politicii externe sovietice, 
politică ce își propune cu o con
secvență admirabilă să apere pa
cea. Mai întîi, e vorba de tratati
vele de la Berlin, care s-au în
cheiat cu un acord privind condi
țiile staționării temporare a trupe
lor sovietice pe teritoriul R.D. Ger-

— La dispoziția Dv.!.., 
mane. Acordul încheiat corespun
de nu numai intereselor celor 
două popoare, dar și cauzei păcii 
în general. Semnalezi cu o sa
tisfacție deosebită acest fapt, mai 
ales în aceste zile cînd la Wa
shington experții occidentali au 
dus tratative menite să „rezolve" 
unificarea Germaniei prin ...lichi
darea R.D. Germane. Bineînțeles, 
scopul urmărit nu este atît de di
rect motivat. Tratativele de din
colo de ocean sînt însoțite de o 
reclamă cu iz electoral (în toam
nă au loc alegeri pentru Bun
destag) menită să convingă pe 
alegătorul vestgerman că Adenauer 
și partenerii săi occidentali sînt 
interesați în reunificarea Germa
niei. Comunicatul de la Washing
ton relevă însă — prin fondul 
său — sterilitatea manevrei.

Sîmbătă, Ministerul de Externe 
al U.R S.S. a dat publicității o de
clarație privind planurile de crea
re a „Euratomului44 și „pieții co
mune". Admiri logica de fier și 
forța de convingere a argumente
lor de care dispune acest docu
ment, puternică pledoarie pen
tru o reală colaborare europeană. 
Ideile fundamentale ale acestei 
declarații sînt două;

1. Crearea „Euratomului44 și a 
„pieții comune" va adînci încorda
rea și scindarea existentă actual
mente în Europa și va împiedica 
o veritabilă colaborare europeană.

2. „Euratomul44 și „piața comu
nă" sînt subordonate scopurilor 
N.A.T.O., scopuri evident agresi
ve. Dar nu numai atît: „Eurato- 
mul44 și „piața comună44 vor asi-

gura dominația absolută a revan
șarzilor vestgermani în politica și 
economia Europei occidentale, ceea 
ce corespunde intențiilor america
ne, dar contravine intereselor fun
damentale ale popoarelor din 
Franța, Italia etc. al căror nivel 
de trai va fi supus privațiunilor 
continue, mereu mai aspre. (De 
notat — printre altele 
Bonn-ul va avea posibilitatea să 
obțină arma nucleară).

Desigur, sînt și o serie de 
elemente ce trebuie reținute

că

alte
---- __ —.— __r---- „ ca 

acelea privind lupta de concuren
ță din sînul proiectatei „pieți co
mune" ce nu numai că nu se va 
stinge, dar va da naștere unor for
me mereu mai ascuțite. Mașina de 
propagandă occidentală încearcă 
cu. ajutorul „Euratomului44 și a 
„pieței, comune" să întrețină cele 
mai năstrușnice iluzii. Este știut 
însă că iluziile n-au niciodată 
viață lungă...

Marele merit al declarației so
vietice constă nu numai în rele
varea pînă la ultimele consecințe 
a ceea ce înseamnă „Euratom44 și 
„piață comună", dar și în prezen
tarea unor propuneri eficace, ce 
pot să dezvolte colaborarea euro
peană, să pună capăt actualei 
scindări a continentului nostru, să 
creeze o securitate europeană. E 
ușor de văzut că aceste propuneri 
vor obține adeziunea unanima a 
opiniei publice iubitoare de pace.

Cum vor reacționa însă statele 
occidentale ? Și de astă dată vor 
spune „nu” ? Faptele nu vor în- 
tîrzia să ne arate...

EDGARD OBERST
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