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Furnaliștii Hunedoarei
în luptă pentru calitate

Furnaliștii de Ia Combinatul 
siderurgic din Hunedoara a- 
plicâ in procesul de producție 
noi măsuri menite să ducă la 
înfăptuirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de a 40-a 
aniversări a înființării parti
dului. La secția I furnale s-a 
îmbunătățit tehnologia de pră- 
jire a minereului și au fost 
asigurate condițiile necesare 
menținerii unei temperaturi 
ridicate și constante a aerului 
cald insuflat în furnale. Cei 
mai buni maiștri și ingineri 
instruiesc la locul de muncă 
echipele de încărcători și to-

-- •—
Pe șantierul 

complexului industrial 
din Suceava

pitori pentru a respecta 
tocmai rețeta de dozare a 
cărcăturii și graficul de 
cărcare și descărcare a furna
lelor.

Ca urmare a măsurilor apli
cate de furnaliști și a muncii 
lor perseverente, calitatea fon
tei elaborată in primele trei 
săptămîni ale lunii martie a 
crescut la secția furnalo vechi 
cu 3,5 Ia sută față de plan. In 
același timp a sporit și indi
cele de utilizare a furnalelor, 
ceea ce a permis să se obțină 
în plus față de plan, in ace
eași perioadă 726 tone de fon
tă-

La noul furnal automatizat 
de 700 m.c., numai prin redu
cerea declasatelor s-au obținut 
peste plan în ultimele trei 
săptămîni 452 tone de fontă de 
bună calitate.

(Agerpres)
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Constructorii de pe șantierul 
complexului industrial din 
Suceava au terminat cu 6 luni 
înainte de data fixată lucră
rile de rectificare a cursului 
riului Suceava, dind in folosin
ță barajul pentru colectarea 
apei necesare unităților du
mice și ale industriei lemnu
lui ce »e eanatniesc in acea
stă parte a Urii.

Prin mecanizarea in între
gime a lucrărilor de săpături 
și folosirea unor soluții de 
construcții mai economice, 
s-au realizat economii de pes
te 800.000 de Iei.

MONDIALI!i'

ra-

ia.

Finisaj de
bună calitate!.

Ancheta noastră in rândul constructorilor

de la Întreprinderea nr. 3-lașî

In aceste zile in cadrul întrecerii socialiste in cinstea 
aniversării partidului, constructorii de locuințe din 
Iași răspund cu insufle țire chemării Directivelor C.C. 

al P.M.R. printr-o și mai intensă străduință pentru a da 
lueru de înaltă calitate, pentru a îmbunătăți substanțial ca
litatea finisajelor și a lucrărilor de instalații la locuințe, 
pentru a construi apartamente durabile, frumoase și con
fortabile.

Zilele trecute am vizitat șantierul de locuințe din cvartalul 
„23 August ’ la care lucrează constructorii întreprinderii 
nr. 3 construcții. Sus, pe schelele înalte, in bătaia vîntului de 
primăvară, jos la pregătirea mortarului, în interiorul apar
tamentelor, la zidărie, instalații sau finisaj, intîlnești mulți 
constructori tineri. Ei lucrează cu însuflețire pentru a con
tribui cu toate forțele la îndeplinirea angajamentelor pe care 
colectivul întreprinderii și Ie-a luat ca răspuns ia chemarea 
partidului. Ne-am adresat unora dintre acești tineri con
structori cu întrebarea : CE PROPUNEȚI PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIREA CALITĂȚII FINISAJULUI LOCUINȚELOR?

Iată citeva din răspunsurile primite :

O coordonare 
judicioasă a lucrărilor

Primul lucru, ne spune 
Radu Grigorescu, ingi
ner, șeful lotului B 3, 

pe care-1 face orice om al 
muncii care primește un a- 
partament nou este să cerce
teze cu un ochi ager locuința, 
aspectul ei. Foarte mulți sînt 
mulțumiți și de nenumărate 
ori ei se gîndesc la construc
tori, la cei care, cu migală 
i-au înfrumusețat locuința. 
Locatarii apartamentelor noi 
se mai gîndesc însă la con
structori și în alte cazuri și 
anume, atunci cînd finisajul, 
aspectul apartamentului pri
mit cam lasă de dorit din a- 
numite puncte de vedere.

— Locuința e bună, durabi
lă, ne spun uneori ei, dar ve
deți... finisajul, aici trebuia 
mai multă atenție.

Și au dreptate. Unii con
structori nu dau atenție fini
sajului. La blocul B 3 și la 
celelalte blocuri din cvartal 
pe tencuielile interioare, îna
inte de zugrăveală, se dă un 
glet de var care prin șpaclui- 
re elimină toate defectele și 
neregularitățile de aspect- Dar 
aceasta nu se face peste tot. 
Propun de aceea ca Ia toate 
construcțiile din cvartal să se 
folosească acest sistem.

Mari daune aduce aspectu
lui locuințelor, faptul că une
ori instalatorii vin în urma 
tencuitorilor, după ce s-a așe
zat parchetul și s-a turnat 
mozaicul și sparg acestea pen
tru a face instalațiile respec
tive. După aceea trebuie adu
se echipe speciale care să re
medieze defectele. Locul unde 
s-a spart se cunoaște, apar 
diverse fisuri pe pereții locu
inței ș.a.m.d. Nu există deci 
o coordonare precisă între 
constructori pe deoparte Ș> 
instalatori de Pc nb® _ parte, 
iar uneori nici între tîmplari, 
mozaicari, parchetari. Aici in
tervine în mare măsură rolul 
șefului de lot, în cazul de față 
al meu, care trebuie să acorde 
o foarte mare atenție acestei 
probleme. Propun în același

timp conducerii șantierului să 
studieze problema ca șeful de 
lot de la construcții să aibă 
subordonate într-o formă oa
recare și echipele de instala
tori, deoarece de multe ori 
faptul că instalatorii au o 
conducere aparte împiedică 
coordonarea Și de aici decurg 
o parte din lipsuri în ceea 
ce privește finisajul.

Putem să ne 
organizăm mai bine 

munca în brigadă

Cum putem noi îmbună
tăți calitatea finisajului 
locuințelor ?, ne spune

Zvanciuc Mihai, responsabi
lul brigăzii de mozaicari, blo
cul B 4. Iată un lucru de 
mare importanță. înainte de

toate trebuie să organizăm 
mai bine lucrul în brigadă. 
Uneori se întîmpla ca la 
lucrări de o categorie mai 
înaltă să repartizez muncitori 
cu o calificare mai slabă. 
„Sînt sub ochii mei, îmi spu
neam, îi controlez eu“, dar 
între timp scăpăm să fac acest 
lucru și asta se vedea în ca
litatea mozaicului. După cum 
este o vorbă, trebuie să repar
tizezi omul potrivit la locul 
potrivit. Voi îmbina însă a- 
ceastă organizare cu ridicarea 
calificării tinerilor. Pe lingă 
2—3 muncitori de categoria 
IV-a voi da și 1 sau 2 de ca
tegoria Il-a sau a IlI-a.

Ne propunem de asemenea 
să respectăm dozajele de ci
ment la cele două straturi ale 
pardoselelar pentru a evita 
fisurile. Această condiție tre
buie respectată cu atît mai 
mult cu cit în cazul unei tur
nări defectuoase a mozaicului, 
fisurile nu apar imediat ci la 
mult timp după recepția fă
cută de către beneficiari. Vom 
organiza de asemenea în așa 
fel munca în brigadă încît să 
facem turnarea mozaicului la 
timp, înaintea executării zu
grăvelilor pentru a evita mur
dărirea lor.

Toate acestea depind de noi, 
de munca fiecărui membru al 
brigăzii și vom face totul pen-

— Echipa de handbal in 
7 o R.P. Romine, campioană 
mondială, se va afla printre 
r.oi peste citeva minute...

Vestea aceasta transmisă 
de crainicul stației de
dioficare a Gării de Nord 
era cu totul aparte 
obișnuitele anunțuri 
plecarea sau sosirea vreunui 
tren. Vocea crainicului fă
cea parcă ecoul bucuriei, 
dragostei cu care sute 
bucureșteni ou venit 
seară să intimpine, să 
brățișeze cu căldură, pe ti
nerii noștri handbaHști care 
au purtat din glorie în glo
rie pînă la victoria finală •» 
cucerirea titlului suprem, — 
culorile sportive ale patriei 
noastre.

Este ora 18,50. Trenul in
ternațional a sosit în Bucu- 
■rești-Nord. Glasurile bucu- 
reștenilor s-au unit parcă la 
o comandă, u rî ndu .le d in 
suflet campionilor mondiali :

- Sincere felicitări, băieți, 
bun sosit in Capitala patriei, 

așteptat cu drag, 
tot cu 

ne.om 
victorie.

V-om
v-om însoțit peste 
gindul și cu inima, 
bucurat de fiecare

Bine ați venit I

I. BODEA

(Continuare in pag. 3-a)

dedt 
privind

de 
ieri 
im-

Luni dimineața, la 
la Palaux Mar-u Adu 
ționale s-au descrirs jucrir-je 
primei sesiuni a csi r. de-a 
IV-a legislaturi a Maru Adu
nări Naționale a RepUpur-.; 
Populare Romine, aleasă la 
5 martie 1961.

In lojile reze^.ace z.xx.- 
lor erau prrarnu fruntaș; ta 
producție dm îatrepc-ader. F 
instituții ale Cațxtaia. :^ge- 
zentanp ai vieții șîzggifrce F 
menilor munra, zzarișc ro- 
mini și corespondent: ai pre
sei străine.

în loja cocptMui 
se aSau șefi: nainn-k» di
plomatice acreditat: ia Bucu
rești.

Deputății și invitații au fr> 
timpirwt cu Îndelung, aplauze 
pe conducătorii partidului și 
statului la intrarea lor în sala 
de ședințe.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș. Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjaa, Ștefan Voi
tec, Mihai Dales, Janos Fa- 
zekaș și Alexandru Bîrlă- 
deanu.

în loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășul Ion

-xtâesză sa fee scoc use oină 
La alegerea Bmpzxi. Mani A- 
<kmăn Ni-mna'r de cei mai 
ta vfisU depirtac ai Legata 
tun;

Deputatei Mthai Gri Bajor. 
die ttmaraertpua electorală 
Cfrnpma. pteșettime de virscă. 
a rost*-  cuvimud de deschidere 
a aeaăanii.

Potrivit regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, președintele de 
vînstă trebuie să fie asistat 
de doi deputați. La propune
rea deputatului Ion Predescu, 
din circumscripția electorală 
Pătulele, regiunea Oltenia, 
Marea Adunare Națională a 
ales pe deputății Anton Moi
sescu, din circumscripția elec
torală Matca, regiunea Galați, 
și Ștefan St. Nicolau, din cir
cumscripția electorală Foc
șani, regiunea Galați.

La propunerea deputatului 
Florian Dănălache, din cir
cumscripția electorală Vasile

Foto : R. VASILE

Invătînd de la cei mai buni
I

mult, 
timp, 
tidului, muncitorii din gospo
dăriile agricole de stat au 
mărit fermele de animale ; co
lectiviștii își dezvoltă necon
tenit șeptelul proprietate ob
ștească. Sporirea numărului 
de animale a necesitat însă și 
un număr mereu mai mare de 
îngrijitori. îndrăgind tot mai 
mult această meserie, nume
roși tineri au cerut să lucreze 
în acest important sector de 
producție al agriculturii so
cialiste.

în scopul generalizării expe
rienței bune a îngrijitorilor 
de animale fruntași, a expe
rienței organizațiilor de bază 
U.T.M. în îndrumarea și or
ganizarea acestora în produc
ție, comitetul raional U.T.M. 
Calafat a organizat recent o 
consfătuire. La această con
sfătuire au participat secre
tari ai organizațiilor de bază

n raionul Calafat din re
giunea Oltenia, sectorul 
zootehnic s-a dezvoltat 

mai ales în ultimul 
Urmînd indicațiile par-

U.T.M. din G.A.S. și G.A.C., 
tineri îngrijitori de animale 
fruntași, ingineri, tehnicieni și 
brigadieri zootehnici. Au luat 
parte, de asemenea, membri 
ai consiliilor de conducere ale 
G.A.S. și G.A.C.

Organizînd această consfă
tuire Comitetul raional U.T.M. 
Calafat a studiat 
experiența înain
tată a unor orga
nizații U.T.M. și 
a urmărit în ace
lași timp oa, 
baza 
trase din 
țiile 
ților, să stabilească o serie de 
măsuri în vederea sporirii con
tribuției tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
recentele documente ale parti
dului și guvernului.

Din referatul prezentat și 
din discuțiile purtate a rezul
tat că organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive Cetate, Piscu Vechi, Sal
cia, Seaca de Cîmp, Basarabi,

Maglavit, au dobîndit o expe
riență bună în îndrumarea ti
nerilor spre meseria de îngri
jitor de animale. Munca poli
tică pe care au desfășurat-o 
aceste organizații a avut ca 
principal scop educarea tine
rilor colectiviști în spiritul u- 
nei atitudini noi, socialiste

pe 
concluziilor 

discu- 
participan-

însemnări de la consfătuirea 
organizată de Comitetul raional U.T.M» 
Calafat cu tinerii îngrijitori de animale

față de muncă, astfel încît fie
care tînăr să înțeleagă că este 
necesar și util să meargă să 
lucreze acolo unde nevoile 
gospodăriei o cer. Astfel, în 
fiecare din gospodăriile colec
tive amintite lucrează acum 
ca îngrijitori de animale cîte 
8-10 tineri. Preocuparea orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
unitățile amintite nu s-a re
zumat însă numai la recoman
darea de tineri. Ele s-au in-

teresat și se interesează per
manent și de calitatea muncii 
acestora, de ridicarea califică
rii lor profesionale. în acest 
scop au propus consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor 
colective să-i trimită pe noii 
îngrijitori de animale la șco
larizare în gospodăriile de stat 

cu experiență înde
lungată în crește
rea animalelor. E 
firesc, deci, că ti
nerii aceștia au 
reușit să muncea
scă mereu mai 
bine și să obțină 
de la vacile pe 
în îngrijire, pro-care le au 

ducții de lapte din ce în ce 
mai mari și, totodată, să ob
țină importante sporuri în 
greutate vie la tineretul bovin 
oprit pentru prăsilă. Datorită 
rezultatelor bune pe care le-au 
dobîndit, tinerii îngrijitori de 
animale din gospodăriile co
lective din comunele Cetate, 
Piscu Vechi, Salcia, Seaca de 
Cîmp, Basarabi, Maglavit și 
altele se bucură de stima și

aprecierea tuturor colectiviști
lor și aceasta este una din cele 
mai de preț recompense pen
tru strădaniile pe care le de
pun.

Subliniind importanța aces
tei experiențe bune, partici- 
panții Ta. consfătuire au criti
cat în același timp faptul că 
unele organizații de bază 
U.T.M. s-au preocupat slab de 
această latură a activității lor. 
La Vîhători, Desa, Golenți, 
Tunarii Vechi și în alte gospo
dării colective munca de în
drumare a tinerilor spre me
seria de îngrijitor de animale 
era foarte „simplă" și „opera
tivă". Secretarul comitetului 
U.T.M. pe gospodărie i se a- 
dresa unui tînăr:

— Să știi că de mîine ai să 
mergi să lucrezi în sectorul

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în -pag. 3-a)

Nou. mgtunea Banat; Detno- 
scene Botez, din creuznscnp 
pa eiecsorală Casa Sonteij, 
orașul București; Ion Comă- 
nescu, din ctcumscripția elec
torală Niculești-Jianu. regiu
nea Galați; Maria Copil, din 
circumscripția electorală Ră- 
băgani. regiunea Crișana; 
Aurel Cristea, din circumscrip
ția electorală Petroșani Sud, 
regiunea Hunedoara; Constan
tin Dinculescu. din circum
scripția electorală Banu Man
ta, orașul București; Dumitru 
Gheorghiu, din circumscripția 
electorală Codăești, regiunea 
Iași; Elena Lasou, din circum
scripția electorală Ștefan cel 
Mare, orașul București; Marin 
Manolache, din circumscripția 
electorală Bicaz, regiunea 
Bacău; Anton Nițescu, din 
circumscripția electorală Bă- 
neasa, regiunea Dobrogea; 
Gheorghe Pop, din circum
scripția electorală Negrești, 
regiunea Maramureș; Raluca 
Ripan, din circumscripția elec
torală Beclean, regiunea Cluj; 
Nicolae Roman, din circum
scripția electorală Jibou, re
giunea Cluj; Gheorghe Stoian, 
din circumscripția electorală 
Tractorul, regiunea Brașov; 
Tanko Petru, din circumscrip
ția electorală Vlăhița, regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră; Dumitru Tudose, din cir
cumscripția electorală Rado- 
mirești, regiunea Argeș; Uie 
Verdeț. din circumscripția 
electorală Peșteana-Jiu, re
giunea Oltenia.

La propunerea deputatului 
Gheorghe Stan, din circum
scripția electorală Beceni, re

giunea Ploiești, făcută în nu
mele unui grup de deputați 
din regiunile Bacău, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Galați, 
Argeș și Ploiești, Marea Adu
nare Națională a 
unanimitate prin 
creț în Comisia de redactare 
a proiectului de hotărire pen
tru modificarea Regulamentu
lui de funcționare a Marii A- 
dunări Naționale pe deputății: 
Alexa Augustin, din circum
scripția electorală Dej, regiu
nea Cluj : Ștefan Boboș, din 
circumscripția electorală Sag
na, regiunea Bacău; Alexan
dru Boabă, din circumscripția 
electorală Brazi, regiunea 
Ploiești; Ferdinand Brașovea- 
nu, din circumscripția electo
rală Luduș, regiunea Mureș- 
Autanomă Maghiară; Florea 
Diaconu. din circumscripția 
electorală Constanța Sud, ora
șul Constanța; Grigore Gea- 
mănu, din circumscripția elec
torală Corabia, regiunea Olte
nia; Traian Ionașcu, din cir
cumscripția electorală Mînăs- 
tirea, regiunea București; Pe
tre Lupu, din circumscripția 
electorală Pîngărați. regiunea 
Bacău; Teodor Maghiar, 
circumscripția electorală Sa- 
lonta, regiunea Crișana;
sabeta Mfller, din circumscrip
ția electorală Arad Sud, regi
unea Banat; Nicolae Mar
chitan, din circumscripția e- 
lectorală Cisnădie, regiu
nea Brașov; Evghenie Nico- 
laev, din circumscripția elec
torală Șiret, regiunea Suceava; 
Constantin Sandu, din circum
scripția electorală Petrești, re
giunea Argeș; Barbu Solomon, 
din circumscripția electorală 
Berești, regiunea Galați; 
Takacs Ludovic din circum
scripția electorală Baraolt, re
giunea Brașov; Ștefan Tripșa, 
din circumscripția electorală 
Hunedoara Vest, regiunea Hu
nedoara; Nicolae Țațomir, din 
circumscripția electorală Ște
fan cel Mare, regiunea Iași.

La amiază, Comisia de vali
dare și Comisia de redactare 
a proiectului de hotărire pen
tru modificarea Regulamentu
lui de funcționare a Marii 
Adunări Naționale s-au întru
nit în ședințe de lucru.

ales în 
vot se-

din

Eli-

Ședința de luni după-amiază
in ședința de după-amiază, 

deputatul Demostene Botez, 
președintele Comisiei de vali
dare, a prezentat raportul co
misiei.

Marea Adunare Națională a 
validat apoi în unanimitate 
mandatele deputaților aleși la 
5 martie.

După constituire, Marea A- 
dunare Națională a trecut la 
alegerea Biroului celei de-a 
IV-a legislaturi.

La propunerea făcută de de
putatul Dumitru Balalia, în 
numele unui grup de deputați 
din regiunile Banat, Iași, Ol
tenia, Bacău, București, Hu
nedoara, Crișana, Ploiești și 
orașul București, Marea Adu
nare Națională a ales în una
nimitate ca președinte _ 
Marii Adunări Naționale pe 
deputatul Ștefan Voitec, 
ca vicepreședinți pe depută
ții Anton Moisescu și Ștefan 
S. Nicolau.

în numele său și al celor
lalți tovarăși din Biroul ales, 
tovarășul " 
mulțumit 
acordată, 
tați că va 
pentru a asigura buna desfășu
rare. a lucrărilor.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, a propus pe cei 4 
secretari ai Marii Adunări Na
ționale — Haralambie Alexa, 
din circumscripția electorală 
Vidra, regiunea București, 
Alexandru Boabă, din circum
scripția electorală Brazi, regi, 
unea Ploiești, Dumitru Popa, 
din circumscripția electorală 
Vitan, orașul București, Ro. 
man Morar, din circumscrip
ția electorală Cîmpia Turzii, 
regiunea Cluj, care au fast a- 
Ieși în unanimitate.

Deputatul Traian Ionașcu. a 
prezentat raportul Comisiei de

al

iar

Ștefan Voitec a 
pentru încrederea 
asigurind pe depu- 
depune tot efortul

redactare a proiectului de ho- 
tărîre pentru modificarea Re
gulamentului de funcționare a 
Marii Adunări Naționale.

S-a trecut apoi la citirea 
proiectului de hotărire care a 
fost aprobat în unanimitate.

In continuarea lucrărilor au 
fost alese cele 8 comisii per
manente : comisia economico- 
financiară, comisia pentru a- 
gricuitură și silvicultură,' co
misia pentru problemele de a- 
părare, comisia de politică ex
ternă, comisia administrativă; 
comisia pentru cultură și în
vățământ, comisia pentru să
nătate, prevederi și asigurări 
sociale și comisia juridică.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul ■ Ștefan 
Voitec, a anunțat că la Bi
roul Marii Adunări Naționale 
s-a depus un proiect de lege 
privind modificarea unor ar
ticole din Constituția R. P. 
Romîne și a cerut încuviința
rea ca proiectul să " ' 
tat spre examinare 
juridice.

Lucrările sesiunii 
astăzi. La ordinea_ __
dezbaterea și aprobarea pro
iectului de lege privind modi- 

unor articole din Con-' 
P. Romîne.

fie înain- 
Comisiei

continuă
de zi —

ficarea 
stituția

Citiți

R.

în
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— De vorbă cu tov. Constantin Popescu, antrenorul echipei bucureștene —
pragheze au jucat „ultima 
carte", dînd totul pentru a ob
ține victoria. Spre deosebire de 
meciul de la București, dinamo- 
vistele s-au apărat de data a- 
ceasta mult mai bine, punînd în 
vădită dificultate pe jucătoarele 
noastre, care nu puteau să în
scrie. Pină la urmă însă, su
perioritatea studentelor și-a 
spus cuvintul, ele demonstrînd 
și in fața publicului praghez un 
joc matur, bine orientat tactic, 
care ne-a adus victoria și — ast-

Handbalistele „Știintei€€ 
în fruntea 

clasamentului european

I0LI, 
în sală: 1,86 m.

LENINGRAD. — Campioa
na olimpică la săritura în 
înălțime, atleta romîncă Io- 
landa Balaș, care se află la 
Leningrad ca invitată a prie
tenei sale, campioana olimpi
că Tamara Press, a participat 
sîmbătă seara pe stadionul 
de iarnă la un concurs atle
tic al studenților. Cu acest 
prilej, Iolanda Balaș a reali
zat o excepțională perfor
manță, sărind peste ștacheta 
ridicată la 1,86 m. Acest re
zultat fenomenal este cel mai 
bun din lume obținut de o 
femeie pe un teren acoperit 
și totodată egal recordului 
mondial în aer liber stabilit 
de aceeași atletă în vara anu
lui trecut la București,

Imediat după concurs, Io
landa Balaș a declarat cores
pondentului sportiv al agen
ției TASS următoarele: „Sînt 
fericită că am. izbutit să sta
bilesc cea mai bună perfor
manță mondială în același loc 
unde la sfirșitul lunii ianuarie 
renumitul sportiv sovietic Va
ier ii Brumei a sărit 2,25 m. 
Mi-a plăcut foarte mult sta
dionul de iarnă din Lenin
grad. Pista de elan este bună 
și ea a contribuit mult la 
succesul meu. Duminică plec 
la Moscova și apoi spre pa
trie, Voi începe în curînd 
pregătirile pentru sezonul în 
4er liber. Sper ca în acest 
an să pot realiza o perfor
manță de 1,90 m“.

Un „start“ bun încă din primăvară
Oare comisiile G.M.A. și 

consiliile raionale
U.C-F.S. din orașul Bu

curești n-au observat că pri
măvara... și-a intrat în drep
turi ? Timpul prielnic cheamă 
tinerii și tinerele pe stadioa
ne. Ei vor să facă mișcare, să 
se întreacă în diferite compe
tiții. Unul din mijloacele cele 
mai eficiente de antrenare a 
tineretului în sport este și 
complexul G.M.A. El pregă
tește cetățeni sănătoși, cura
joși și plini de viață, cetățeni 
care sînt gata pentru munca 
de construire a socialismului 
și apărarea scumpei noastre 
patrii, luptători hotărîți pen
tru cauza păcii.

Anul trecut s-au obținut nu
meroase succese în domeniul 
muncii complexului G.M.A. 
Numărul purtătorilor de in
signe G.M.A. în întreaga țară 
a fost aproape de un milion 
și jumătate, iar în orașul Bu
curești el a depășit cifra de 
150.000

Unul din cele mai active 
raioane U.C.F.S. din București, 
în ce privește complexul 
G.M.A., s-a dovedit a fi raio
nul „Tudor Vladimirescu". 
„Taina" succeselor obținute în 
acest raion e foarte simplă. 
Activiștii U.C.F.S. au colabo
rat în permanență cu organele 
și organizațiile U.T.M. Succe
sele nu âu îtitirziat Să apară.

Prima etapă a returului 
categoriei A de fotbal

Odată cu reluarea campio
natului categoriei A, stadioa
nele din numeroase orașe ale 
patriei au fost luate pur și 
simplu cu asalt, peste 140.000 
de consecvenți spectatori ai 
meciurilor de fotbal dîndu-și 
întîlnire duminică după-amia- 
ză în tribunele stadioanelor. 
Natura a ținut și ea să facă 
o „partidă frumoasă" în a- 
ceastă zi, oferind un cadru 
adecvat desfășurării primei 
etape a returului categoriei A 
de fotbal. Vom încerca, în 
rîndurile ce urmează să sub
liniem cîteva fapte pe care 
le-am semnalat în jocurile 
disputate duminică, să vedem 
în ce măsură echipele s-au 
pregătit în vederea acestui 
important eveniment pe care 
îl reprezintă campionatul.

Cuplajul de pe stadionul 
„23 August" din Capitală (Ra
pid — Știința Timișoara și 
C.C.A. — Farul) rtu s-a ridi
cat decît parțial la Înălțimea 
așteptărilor celor G0.000 de 
iubitori ai fotbalului prezenți 
în tribune. Dacă partida „ve
detă" (C.C.A. — Farul) a plă
cut totuși prin unele faze de 
calitate bună oferite de jucă
torii ambelor echipe, prima in 
schimb a nemulțumit. Rapidul 
ne-a arătat că nici acum nu 
și-a găsit „formula" pe care o 
caută încă de la... începerea 
campionatului și a prestat din 
nou duminică un joc sub po-

Printre cele mai active aso
ciații sportive s-au dovedit a 
fi, anul trecut, „Start" (276 
purtători al insignei), „Orizon
tul'^ care a dat trei „promo
ții" de purtători totalizînd 
peste 260 de tineri care poar
tă cu justificată mîndrie, pe 
pieptul lor insigna G.M.A. Pu
tem nota și uzinele textile „7 
Noiembrie" unde organizația 
U.T.M. a sprijinit din plin a- 
ceastă problemă.

Ce s-a realizat în acest an? 
încă prea puțin. Prima care 

însemnări despre organizarea întrecerilor 
în cadrul complexului G.M.A. în București

s-a „prezentat" la Start cu noi 
sportivi pentru a și trece nor
mele de control G.M.A. a fost 
asociația sportivă „Dealul Spi
rei" (întreprinderea de produ
se chimice). Ej au obținut de
cizia nr. 1 din acest an, îh câre 
figurează 46 de hume a noi 
purtători ai insignei. Nici „Ori
zontul", conform unei vechi 
tradiții a asociației, n-a rămas 
mai prejos- Ei au 32 de noi 
purtători ai insignei, iar Re
colta M. A., 24.

Sînt însă și asociații care 
nici pe 1960 n-au făcut nimic 
și pare că această situație să 
se perpetueze și pe 1961. Cel 
mai tipic exemplu ni-1 oferă 
asociația sportivă „Pielâri" (în

sibilitățile sale. Este adevă
rat, rapidiștii pot fi supărați 
pe... bare, care au oprit în ul
timă instanță numeroase din 
mingile pe oare cei mal mulți 
spectatori le și vedeau... în 
plasă, dar aceasta nu poete fi, 
oricum, o scuză serioasă. Cu 
atît mai mult cu cît înaintașii 
giuleștcni nu au înscris nici 
de data aceasta vreun gol, 
fapt devenit proverbial in tu
rul campionatului.

Studenții timișoreni, deși au 
cîștigat un punct prețios la 
București, nu credem că pot 
fi prea mulțumiți de fotbalul 
pe care l-au prestat, de pre
gătirea care au dovedit-o. 
înaintarea, îndeosebi, a supă
rat prin ineficacitate, făcînd 
aproape... figurație. Manola- 
che, creditat ca unul din cei 
mai buni centri ai noștri, deși 
a condus linia de atac timișo
reană, nu a arătat nimic con
cludent, desamăgindu-și su
porterii. Pentru a evita retro
gradarea, Știința va trebui să 
muncească serios în perioada 
următoare, să acorde multă 
atenție pregătirii sale.

Farul ni s-a părui o echipă 
schimbată in bine și dacă va 
persevera să meargă pe acest 
drum, această formație va ob
ține, fără îndoială, rezultate 
bune în retur și va putea 
pasa „lanterna roșie" unei alte 
echipe.

Echipa noastră campioană 

treprinderea „Flacăra roșie"). 
Aci, consiliul asociației sporti
ve cît și organizația U.T.M. 
„dădăcește" cel mai scump co
pil din familia sportivă, fot
balul. Restul... copii vitregi ! 
La I.O R. situația este identi
că cu o mică diferență în plus. 
Dacă echipa de fotbal „Pielari" 
aduce cel puțin satisfacții în- 
flăcăraților suporteri, cea de 
la I.O.R. se luptă cu... umbra 
retrogradării.

în raionul 1 Mai au apărut, 
greu, dar totuși au apărut, 

primii 126 de purtători ai in
signelor G.M.A. și F.G.M.A., 
pe anul în curs. Primele care 
au „sesizat" că e primăvară și 
deci „că se poate“ începe 
activitatea în aer liber au 
fost școlile medii nr. 34 
(praf. Florin Matei), nr. 12 
(prof. Anton Ionescu). nr. 10 
(prof. Hortensa NicolaU) și nr> 
36 (prof. N. Demetriad).

Asociația sportivă „Cauciucul 
Quadrat" din același raion nu 
poate oferi, din păcate, același 
exemplu. Neglijența dovedită 
în competițiile de rnasă (re
cent exemplificată și în Spar- 
tachiada de iarnă) se manifes
tă și în problema trecerii 
normelor G.M.A. Deși ău teren 

C.C.A., dimpotrivă, n-a evo
luat în plenititudinea forțelor 
sale, nu toți jucătorii militari 
beneficiind de o pregătire 
egală, fapt care influențează 
„funcționarea" în ansamblu a 
echipei. în general vorbind, 
toate echipele care au evoluat 
în Capitală au trecut cu 
„bine" examenul la capitolul 
pregătirii fizice, dar au arătat 
că sînt încă restante la cea 
mai importantă „materie": 
tehnica.

Din relatările primite de la 
corespondenții noștri, reiese 
că trăsături asemănătoare 
s-au vădit și in partidele dis
putate în provincie, cu excep
ția jocului de la Arad. Texti- 
liștii și dinamoviștii bucureș- 
teni au vădit o serioasă preo
cupare pentru a practica un 
fotbal tehnic. Din cele de mai 
sus rezultă că pentru etapele 
următoare rămîne ca o dato
rie de bază a tuturor echipe
lor aceea de a acorda toată 
atenția pregătirii tehnice con
tinue, condiție esențială pen
tru practicarea unui fotbai 
modern.

Din meciul C.C.A. — Farul 
am reținut o serioasă proble
mă de arbitraj. Gh. Osiac (Ti
mișoara), după ce a condus 
satisfăcător 15 d« minute, 
a ținut cu orice preț să ne 
arate și cum... nu trebuie ar
bitrat. Mai întii el a acordat 
un „11 m“ gratuit echipei 
C.C.A. pentru ca după aceea 
să nu mai „vadă" nici una din 
infracțiunile comțse de con- 
stănțeni. Dîndu-și seama că 
greșala săvîrșită este destul 
de serioasă, el a căutat să se 
„revanșeze" și a acordat un 
„11 m“ la o fază cel puțin dis
cutabilă și echipei „Farul", în 
minutul... 92. Este bine ca Co
legiul central al arbitrilor să 
dea sancțiuni severe pentru 
arbitraje de felul celor pres
tate de timișoreanul Osiac în 
ultimul sfert de oră.

C. TRANDAFIR
—e—

* Semnalăm că la terminarea 
meciurilor de pe stadionul „23 
August", I.T.B. n-a luat măsuri 
suplimentare pentru a asigura 
transportul cetățenilor spre oraș. 
Tn șoseaua Iancului, de pildă, nu 
staționa nici un tramvai și abia 
după 5.7 minute a apărut pri
mul vagon.

întrecerile de moto cuceresc 
tot mai mulți simpatizanți.

Prima etapa a returului cam
pionatului de fotbal a adus 
pe stadioane un mare nu
măr de spectatori, lată o 
imagine concludentă în a- 
cest sens de pe stadionul 
„23 August" din București.

Voinescu rezolvă un nou aloc 
ol formatei co^rtă-șe-re 

„Fonii”

Fotografiile peginei ; 
V. RANGA
V. CONSTANTINESCU

Stadionul Tineretului a găzduit duminică dimineață o intere
santă întrecere de cros dotată cu „Cupa Școlarului".

Imaginea noastră vă prezintă finișul probei rezervată junio- 
lor de categoria l-a.

Alpiniștii asaltează piscurile
Ț a sfirșitul săptăminii ' tre- 
! , cute 20 de echipe de alpi- 

niști alcătuite din maeștri 
ai sportului, alpiniști de catego
riile I, II și III sau chiar necla
sificați au luat parte la Alpinia. 
da republicană.

Față de edițiile precedente, 
cea care a avut loc anul acesta 
s-a deosebit fundamental. Ast
fel, dacă în 1959 etapa de iarnă 
a însemnat parcurgerea mai mult 
pe schiuri a munților Retezat, 
iar anul trecut întrecerea a con
stat în efectuarea unor creste din 
Făgăraș, de data asta toate echi
pele au avut de parcurs trasee 
de cățărătură pe slînci (de obicei 
escaladate în timpul verii) 
parcurse în condiții de iarnă, 
cînd gradul lor de dificultate 
(datorită zăpezii și ghețurilor)

Buchetului bogat de succese 
ale handbal iștilor și handba
listelor din patria noastră i s-a 
adăugat simbătă seara încă o 
victorie de prestigiu : la Fraga, 
în finala-retur cu Dynamo, e- 
chipa Știința București s-a 
impus ca cea mai bună forma
ție feminină de handbal în 7 
din Europa, ciștigind prima edi
ție a Cupei Campionilor Euro
peni. învingătoare în primul 
meci disputat la București cu 
8—1, studentele noastre porneau 
firesc, cu prima șansă în meciul 
retur, avînd un avantaj de 7 
goluri. Cu toate acestea, forma
ția noastră nu a plecat la Praga 
ca deținătoare a... Cupei Cam
pionilor Europeni, ci pentru a 
lupta s-o cîștige, știind că va 
avea de înfruntat o dîrză rezi
stență din partea handbalistelor 
pragheze. Și, intr-adevăr, par
tida a fost foarte disputată, 
victoria echipei Știința fiind con
semnată abia în cea de a doua 
repriză, spre sfirșitul meciului. 
Victoria cu 5—4 de la Praga 
confirmă intr-un mod grăitor 
valoarea ridicată a handbalu
lui din țara noastră, faptul că 
printr-o muncă organizata și 
sirguincioasă, intr-un timp re
lativ scurt, am ajuns să obți
nem rezultate de mare prestigiu 
internațional In același timp, 
victoriile repurtate in ultimul 
timp de către handbaliștii și 
handbalistele din patria noastră 
arata in mod elocvent că spor
tivii din această disciplină au 
folosit din plin condițiile minu
nata pe care partidul și guver
nul le-au creat pentru practi
carea sportului, răspunzînd prin 
noi izbinzi acestor condiții. Fără 
îndoială, mișcarea noastră spor
tivă se mîndrește cu aceste vic
torii de răsunet mondial.

Revenind la meciul care a 
încheiat atit de strălucit activi
tatea internațională a hand
balului în 7 din țara noastră in 
acest sezon, ne vom referi la 
part'da susținută simbătă seara 
la Praga de către Știința Bucu
rești in compania dinamoviste- 
lor pragheze. In acest scop, du
minică dimineața, la o oră de
stul de matinală pentru capitala 
R. S. Cehoslovace, i-cm solicitat 
prof. CONSTANTIN POPESCU, 
antrenorul echipei bucureștene, 
un scurt interviu pentru ziarul

— V am ruga să ne relatați 
citeva amănunte oespre ftnclo- 
retur cu Djroamo Praga, cum a 
fost partida ? — a fost primo 
noastră întrebare.

— Un meci extrem de dispu
tat din primul și pină în ultimul 
minut de joc. Handbalistele

este mult mai ridicat. Aceasta 
cere din partea sportivilor o pre
gătire mult mai complexă și în 
același timp completă: ei trebuie 
să fie bine pregătiți atit din 
punct de vedere fizic, pentru a 
rezista acestor ascensiuni care 
solicită foarte mult organismul, 
cit și tehnic. Aceasta pentru că 
tehnica folosită in timpul verii 
pentru escaladarea traseelor tre
buie îmbinată cu folosirea mate- 
realului tehnic de iarnă (colțari, 
pioleți etc,), cu cunoașterea ză
pezilor (lucru foarte important 
pentru a se preîntimpina ava
lanșele) etc

Etapa de iarnă a Alpini odei 
republicane desfășurată de cu- 
rind în Bucegi a scos în evi
dență faptul că majoritatea echi
pelor participante a-au pregătit

Corespondență 
telefonică specială

fel — prima ediție a Cupei 
Campionilor Europeni,

— Cum a evoluat scorul ?
— Primele care au înscris au 

fost handbalistele romîne. Ele 
au condus cu 1-0, cu 2—1, fiind 
apoi egalote la 2. Echipa ro- 
mină a avut spre sfirșitul primei 
reprize o perioadă mai slabă, 
de care au profitat dinamo- 
vistele : 4—2 pentru gazde după 
primele 20 de minute de joc. 
Cea de a doua repriză ne apar
ține in întregime, dominăm in
sistent și înscriem trei goluri 
fără a primi vreunul. Astfel am 
reușit să ciștigăm și meciul re
tur cu Dynamo Praga, fiind 
bucuroși că rte-am adus și noi

IntWnirea de rugbi: Rapid—Dinamo, desfășurată pe stadionul 
Giulești, a fost apreciată de spectatori pentru valoarea teh
nică, dar mai ales pentru disciplina exemplară dovedită de 

jucătorii celor două formații.

La baschet feminin R. P.R.—R.P.F. Iugoslavia
68-57

PE UN DRUM BUN
Sala Floreasca 

din. Capitală, 
unde în ulti

ma vreme își dă
deau întîlnire mai 
ales iubitorii hand
balului, a găzduit 
duminică seară o 
partidă internațio
nală de baschet. 
Selecționata femi
nină a țării noastre 
a întîlnit într-un 
meci amical repre
zentativa R.P.F. Iu
goslavia care între
prinde un turneu în 
R. P. Romînă. A 
fost un bun prilej 
pentru antrenorii 
Sigismund Ferencz 
și Gheorghe Roșu 
de a verifica noua 
componență a for
mației noastre în- 
tr-o partidă inter
națională. Selecțio
nata iugoslavă, cla
sată pe locul patru 
la ultimele campio
nate mondiale, a 
fost un partener ex
celent. In asemenea 
împrejurări, se în
țelege, nu rezulta
tul a interesat în 
primul rînd, ci fe
lul în care jucătoa

rele nou introduse 
in lot s-au acomo
dat cu cele vechi, 
dacă ele corespund 
sau nu promovării 
în vrima garnitură 
a țării. Cît privește 
această latură, ea a 
oferit un prilej de 
satisfacție atît pen
tru antrenori, cît și 
pentru publicul 
spectator prezent la 
întîlnire. Baschet
balistele noastre ti
nere au impresio
nat în primul rînd 
prin bogate cunoș
tințe, prin superio
ritatea tactică ma
nifestată în fața 
adversarilor. Cînd 
aceste aprecieri po
zitive se referă în 
primul rînd la cî- 
teva jucătoare ti
nere ca DORINA 
MARIAN. IRINA 
ROMFELD și ECA- 
TERINA KERCIOV 
încerci o satisfacție 
și mai mare și ai 
convingerea fermă 
că într-un viitor 
foarte apropiat e- 
chipa de baschet a 
țării noastre va 
dispune de noi ele

bine. Lucru confirmat de faptul 
că patru formații, este vorba de 
Casa Ofițerilor 1 Brașov, Voința 
Brașov, Metalosport București și 
Metalul I București, au obținut 
punctajul maxim: 100 p. In a- 
fara acestora, la întrecerea echi
pelor alcătuite din sportivi frun
tași, au mai concurat Casa Ofi
țerilor II Brașov, Metalul II 
București, Dinamo Brașov, Mă
tasea roșie Cisnădie, Știința 
București etc.

„întrecerea alpiniștilor noștri 
fruntași a fost deosebit de utilă, 
ne-a declarat tov, Petre Focșe- 
neanu, secretar general al 
F.R.S.B.A. Aceasta pentru că 
ne-a arătat direcțiile către care 
trebuie să ne îndreptăm atenția 
în vederea viitoarelor acțiuni de 
acest gen. Luînd ca bară de ple

contribuția la victoriile repur
tate în ultima vreme de către 
handbalul rominesc.

— Cum a fost apreciată evo
luția și victoria handbalistelor 
bucureștene de către publicul 
spectator ?

— Jn general bine. Am primit 
un sprijin real din partea celor 
peste 100 de turiști romini pre
zenți la întîlnire, care ne-au 
încurajat și susținut frenetic 
de-a lungul întregii partide și 
îndeosebi atunci cînd eram con
duși. Aș putea spune chiar că 
„galeria" noastră a învins „ga
leria" pragheză.

— Specialiștii in handbal pre
zenți la această ultimă partidă 
a competiției cum apreciază vic
toria echipei Știința ?

— Cu toții sînt unanimi in a- 
firmația că am realizat o victo
rie meritată. FRANTISEK BO- 
CEK, președintele federației de 
handbal din R. S. Cehoslovacă, 
de pildă, a avut numai cuvinte 
de laudă la adresa handbaliste, 
lor bucureștene, declarînd : 
„Cupa Campionilor Europeni se 
află in miini bune și de nădej
de. Această victorie este o măr
turie elocventă a progresului 
înregistrat de handbalul in 7 in 
Republica Populară Romînă. 
Dacă veți merge pe aceeași li
nie și mai departe, veți obține, 
fără indoială, alte succese de 
prestigiu* *.

sportiv bine utilat, deși tine
rii sînt dornici de activitate 
sportivă în aer liber, consiliul 
acestei asociații și organiza
ția U.T.M. nu fac nimic pen
tru a le crea competiții în care 
să-și treacă normele G.M.A.

în raionul I. V. Stalin, pre
ședintele comisiei de control 
G.M.A., V. Burlacu ne-a spus: 
„Nu sînt încă condiții pentru 
trecerea normelor!“ Nu știm 
ce fel de „condiții" mai aș
teaptă tovarășii din acest ra
ion ! Au doar baze sportive, 
timp favorabil șt tineri bere
chet.

★
Față de marile posibilități 

pe care le au asociațiile spor
tive din orașul București, față 
de sprijinul de care se bucură 
din partea organizațiilor 
U.T.M., ele trebuie să treacă 
grabnic la organizarea a cît 
mai multe competiții unde se 
pot trece probele din cadrul 
complexului G.M.A. Crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai" cit și 
întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă pot fi folo
site pentru trecerea diferitelor 
norme care sînt incluse în 
complexul G.M.A.

Depunînd toată străduința 
organele competente vor în
registra noi și noi succese în 
descoperirea de noi sportivi 
care vor întări rîndurile spor
tivilor noștri fruntași.

V. TUDOR

mente talentate de 
nădejde, care vor 
asigura succese de 
prestigiu baschetu
lui nostru feminin.

Victoria cu 68—57 
(30—22) a repre
zentativei noastre a 
fost decisă de atac, 
care s-a impus atît 
prin acțiuni colec
tive, cît și prin pă
trunderi individua
le în dispozitivul 
advers, soldate cu 
înscrieri spectacu
loase. Deși surprin
să uneori pe „pi
cior greșit" apăra
rea și-a făcut și ea 
datoria, aducîndu-și 
aportul la culegerea 
unei prețioase vic
torii internaționale.

Echipa noastră 
feminină de baschet 
se află pe un drum 
bun. Dacă va perse
vera pe această cale 
și va acorda și pe 
mai departe o mare 
atenție pregătirii 
sale, ea va obține, 
desigur, succese de 
prestigiu interna
țional.

I. ONOFREI

care experiența alpiniștilor so
vietici, cred că va trebui să or
ganizăm mai multe întreceri de 
iarnă, care-i pun pe sportivii 
noștri în condiții asemănătoare 
celor existente vara, la înălțimi 
de 5.000—6.000 metri, care nu 
există în munții noștri. De fapt, 
aceasta a și fost rațiunea pentru 
care s-au organizat în plină 
iarnă escaladarea unor trasee 
parcurse de obicei numai vara”

Dintre cei peste 60 de partici- 
panți, cei mai în formă s-au ară
tat A. Irimia (Casa Ofițerilor 
Brașov), Jitaru (Dinamo Bra
șov), Stătescu (Metalul Bucu
rești), Severin (Mătasea roșie 
Cisnădie), Caracioni (Casa Ofi
țerilor Brașov), Hiemesch (Voin
ța Brașov), Lubenescu (Știința 
București ).



Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale
Raportul Comisiei 

de validare
prezentat de deputatul 

Demostene Botez
Tovarăși deputați fi 

deputate,

Comisia de validare a man
datelor deputaților Marii A- 
dunări Naționale, aleasă de 
dv. în baza art. 31 din Consti
tuția Republicii Populare Ro
mine, a verificat documentele 
puse la dispoziția ei de Comi
sia Electorală Centrală, pe 
baza cărora au fost declarați 
aleși deputății în Marea Adu
nare Națională, în urma ale
gerilor ce au avut loc la 5 
martie 1961.

Comisia de validare m-a îm
puternicit să raportez Marii 
Adunări Naționale urmă
toarele :

Comisia de validare, lucrînd 
în conformitate cu art. 8 din 
Regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale, a 
examinat pentru fiecare depu
tat în parte procesele verbale 
ale comisiilor electorale de 
circumscripții cu privire la 
rezultatele alegerilor.

Din verificarea acestor do
cumente a reieșit că in toate 
cele 465 circumscripții electo
rale alegerea deputaților pen
tru cea de-a IV-a legislatură 
a Marii Adunări Naționale s-a 
efectuat în strictă conformi
tate cu prevederile Constitu
ției Republicii Populare Ro
mâne și ale legii nr. 9/1952 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

Pentru nici una din circum
scripțiile electorale nu a fost 
introdusă vreo întîmpinare 
împotriva valabilității alegerii 
deputaților în Marea Adunare 
Națională.

Comisia de validare a con
statat că toți cei 465 de depu- 
tați au fost declarați aleși in 
conformitate cu prevederile 
Constituției Republicii Popu
lare Romine și ale legii nr. 
9/1952 pentru alegerea deputa
ților in Marea Adunare Na
țională și că nu există deci 
nici un temei pentru invali
dare, în nici una dm circum
scripții.

Tovarăși și tovarășe,

Comisia de validare dorește 
să vă prezinte cîteva date care 
ilustrează componența deputa
ților aleși in Marea Adunare 
Națicnală pentru cea de-a 
IV-a legislatură .

După profesia de bază, com
poziția lor se prezintă astfel :

Din cei 465 deputați, 335, a- 
dică 72,04 la sută, sînt munci
tori și țărani muncitori, iar 
130, adică 27,96 la sută, sînt 
intelectuali.

Printre deputății Marii A- 
dunări Naționale sînt munci
tori dintre cei mai înaintați 
din toate ramurile principale 
ale industriei, țărani colec
tiviști din toate regiunile 
țării, oameni de știință și 
artă, printre care 24 aca
demicieni, fruntași ai cul
turii noastre socialiste, nu
meroși ingineri, tehnicieni, 
profesori, juriști, medici, zia

riști, militari, oameni care-și 
pun cu devotament puterea de 
muncă, talentul și cunoștințele 
în slujba poporului muncitor.

Din punct de vedere al ocu
pației actuale, 226 de deputați, 
adică aproape jumătate lu
crează nemijlocit în uzine, 
mine, pe șantiere, în transpor
turi, pe ogoarele țării, în la
boratoare, spitale, școli și in
stituții de artă, unde, aflîn- 
du-se în primele rînduri ale 
luptei întregului popor pentru 
construirea socialismului, con
tribuie din plin la făurirea 
bunurilor materiale și spiri
tuale necesare creșterii bună
stării oamenilor muncii, întă
ririi și înfloririi patriei.

Printre deputății aleși în 
Marea Adunare Națională 34 
sînt conducători ai celor mai 
mari întreprinderi industriale 
și șantiere de construcții, ai 
gospodăriilor de stat, stațiuni
lor de mașini și tractoare și 
ai unor importante organizații 
economice ; 43 deputați sînt 
președinți de gospodării agri
cole colective, gospodari pri- 
cepuți ai agriculturii socia
liste ; 26 sînt conducători de 
instituții științifice, artistice și 
de învățămînt.

Din totalul deputaților 95 
dețin funcțiuni de conducere 
în organizațiile de partid și de 
masă, în sfaturile populare și 
în alte organe de stat locale 
din regiuni, raioane, orașe și 
comune, iar 81 ‘‘deputați fac 
parte din conducerea centrală 
a organelor de partid, organi
zațiilor de masă și de stat. Ei 
sînt dintre cei mai devotați fii 
ai poporului, cărora masele 
muncitoare, statul democrat- 
popular le-au încredințat sar
cini de mare răspundere in 
activitatea politică, ecorxxmcă, 
de stat și obștească, in condu
cerea operei istorice de făurire 
a vtețu no. soctaltste.

Cmpnrer^ M-a-
ni Adunări Naționale scoate 
in evidență și atenția deosebită 
ce o acordă regimul democrat- 
popular promovării femeilor 
pînă ia funcțiuni de cea mai 
mare răspundere in stat Din 
numărul total al deputaților 
Marii Adunări Naționale 77 
sint femei, muncitoare, ță- 
rănci, intelectuale, demne re
prezentante ale maselor de fe
mei, cetățene egale in drepturi 
cu bărbații din patria noastră 
eliberată pentru totdeauna de 
orice fel de exploatare și asu
prire.

Compoziția deputaților Ma
rii Adunări Naționale oglin
dește în același timp unitatea 
și prietenia trainică a poporu
lui romîn cu naționalitățile 
conlocuitoare. Astfel, din to
talul deputaților aleși 61 sînt, 
după naționalitate, maghiari, 
germani, evrei, ucraineni, 
sîrt>i etc.

După vârstă, deputății Marii 
Adunări Naționale se împart 
astfel: 82 au vîrsta între 23 
și 30 ani, 175 între 30 și 40 
ani. 123 intre 40—50 ani, 85 
peste 50 ani.

Toți deputății aleși in Marea 
Adunare Națională au foșt 
candidați ai F.D.P. Ei sînt 
membri ai Partidului Munci
toresc Romîn, ai sindicatelor, 
ai Uniunii Tineretului Munci
tor, ai comitetelor de femei, 
ai altor organizații economice, 
culturale și obștești etc.

Marea Adunare Națională 
se poate mândri cu faptul că 
între deputați 248. adică 53,36 
la sută, sint decorați cu 
ordine și medaL. ale R.P. 
Romîne, laureați ai Premiu
lui de Stat și deținători 
altor distincții conferite 
statul democrat-popular 
tru aportul tor însemnat 
construirea socialismului 
țara noastră și pentru 
tribuția adusă in lupta pentru 
apărarea păcii ir. lume. 11 
deputați poartă înaltul titlu 
de Erou al Munci:

Tovarăși deputați 
deputate,

ai 
de 

pen-
la 
in 

con-

Socialiste.

și

Datele prezentate 
reflectă puternic 
reprezentativ al Mari: 
stre Adunări Naționale.

mai sus 
caracterul 

noa- 
fap-

tul că în cel mai înalt or
gan al puterii de stat au fost 
aleși oameni care și-au ciști- 
gat respectul și încrederea 
poporului muncitor, care cu
nosc îndeaproape viața mase
lor, care au dovedit că sînt 
ferm hotăriți să slujească cu 
credință intereselor poporului 

ași patriei, măreței cauze 
construcției socialiste.

Alcătuirea Marii noastre 
Adunări Naționale este o 
demonstrație deosebit de grăi
toare a noilor rânduieli pro
fund democratice din Re
publica Populară Română și o 
puternică chezășie pentru 
mersul mereu înainte ai țării 
noastre pe linia progresului 
în toate domeniile de activi
tate. spre ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material 
și cultural al poporului.

După cum ați luat cunoș
tință din comunicatul Comi
siei Electorale Centrale. la 
alegerile pentru Marea Adu
nare Națională de ia 5 
marte 1961. dm 12.444J77 
cetăter risers. in bsseie 
alegător. s-au prezentat 
vot U.417JM, ac.că 99.78

de 
la 
la 

sută. iar dm aceștia 12.388.787
eetațer.i. adică 99,77 la sută, 
au votat pentru candidații 
FD.P.

dat candidaților 
Democrației Popii- 

în același timp o 
manifestare a fap- 

sus-

Participarea masivă a cetă
țenilor la alegeri și votul 
unanim acordat candidați- 
lor Frontului Democrației 
Populare în alegerile pen
tru Marea Adunare Națio
nală din 5 martie 1961 dove
desc înalta conștiință cetățe
nească a poporului romîn ; 
ele oglindesc bucuria și mîn- 
dria cu care masele populare 
privesc înfăptuirile istorice 
ale regimului democrat-popu
lar și încrederea lor nestră
mutată in perspectivele ce le 
deschide poporului nostru 
programul desăvârșirii con
strucției socialiste adoptat de 
Congresul al ITI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Votul 
Frontului 
lare este 
puternică
tului că poporul nostru 
ține din toată inima politica 
externă a Republicii Popu
lare Romir.e. de alianță fră
țească. indestructibilă. cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, de coexistență 
pașnică cu toate țările, indi
ferent de orânduirea lor so
cială și de stat, de apărare a 
păcii în lume.

Nu există îndoială că Ma
rea Adunare Națională a Re
public ii Populare Romîne, 
continuând tradițiile legisla
turilor ei anterioare, va jus
tifica prin întreaga ei activi
tate înalta încredere ce i-a 
acordat-o poporul nostru prin 
mar.datul de mare răspun
dere ce i l-a încredințat la 
alegerile din 5 martie 1961.

Tovarăși deputați și 
deputate,

în urma verificării 
mentelor doveditoare a 
gerii deputaților. Comisre 
validare, constatând că 
cei 465 de candidați, inclusiv 
cei 19 membri ai Comisiei de 
validare a căror alegere ca 
deputați a fost verificată de 
către președintele de vârstă, 
au fost declarați aleși depu
tați în Marea Adunare Națio
nală. pe baza respectării pre
vederilor Constituției Repu
blicii Populare Romîne ți a 
legii nr. 9 1952, supune spre 
aprobare Marii Adunări Na
ționale validarea mandatelor 
pentru fiecare dintre depută
ții aleși.

Constituirea
Comisiilor permanente

docu- 
ale- 

de 
toți

ale Marii Adunări Naționale

Reuniunea tehnicienilot 
din țările socialiste 

în expertiza medicală 
a capacității de muncă

Invățînd
de la cei mai buni

Muzee arta erou in trecut 
acces □ « muncitorilor. 

Artoz aatc'tă condițiilor 
cede oe partid, tot mai 
«■dji oaseeni oi muncii cu- 
gMC falMMt e creației ar. 
tstea. '- fotografie: un grup 
ee mmcitod de la

-23 August" din 
tuc-'es: cjd nd din lucră- 
r*e  . George Ere seu, la o 
secă --rccto organizată 

in uzine.

ILC

STS.
arătat

„Articolele pentru noul număr aii gazetei postului utemist de 
control sînt bune, folositoare", spune Lucreția Zogorean se
cretara Comitetului U.T.M. al Uzinelor Textil® „30 Decembrie" 
din Arad, tinerilor Boșcai Teodor și Heinrich Ileana, membri 

ai colectivului gazetei P.U.C, din secția țesătorie.

Foto : S. NICULESCU

Luni seara, după încheierea 
lucrărilor ședinței Marii Adu
nări Naționale, au avut 
ședințele d® constituire ale 
comisiilor permanente 
Marii Adunări Naționale, 
care comisie a ales dintre 
membrii ei un președinte, un 
vicepreședinte și un secretar, 
după cum urmează:

Comisia economieo-finan- 
ciară — președinte Manea 
Mănescu ; vicepreședinte Con
stantin Diumitrache ; secretar 
Ion Cotoț.

Comisia pentru agricultură 
și silvicultură — președinte 
Mihai Dalea ; vicepreședinte 
Rudolf Palocsay ; secretar Ni
colae Gioșan.

Comisia pentru problemele 
de apărare — președinte Flo
rian Dănălache ; vicepreședin
te Marcu Stan ; secretar Va
sile Patilineț.

Comisia de politică externă 
— președinte Geo Bogza ; vi
cepreședinte Stanciu Stoian; 
secretar Teodor Marinescu.

Comisia administrativă—pie- 
ședinte Gheorghe Roșu ; vice- 
președinte Ladislau Lukăcs; 
secretar Nicolae Matei.

Comisia pentru cultură șl 
lnvățămint — președinte Ște
fan Milcu; vicepreședinte 
Andrei Oțetea ; secretar Paul 
N icul escu-M izil.

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale

loc

ale 
Fie-

— președinte Nicolae Gh. 
Lupu ; vicepreședinte Gri- 
gore Benetato ; secretar Tibor 
Andrasofszky.

Comisia juridică — preșe
dinte Traian Ionașcu ; vice
președinte Barbu Solomon ; 
secretar Mircea Rebreanu.

Comisia de validare — pre
ședinte Demostene Botez ; vi
cepreședinte Elena Lascu ; se
cretar Dumitru Gheorghiu.

zootehnic- Am vorbit eu to
varășul președinte. El mi a 
spus să-i recomand un tîr.ăr 
Ai să magi tu.

Și cu asta se considera eă 
sarcina este îndeplinită. Nu e 
de mirare. dec.. că tinerii ast
fel ..recomandați*,  la întâmpla
re. nu dmtre cei mai buni, eu 
dragoste de meserie nu s au 
achitat cu conștrixxnozitate de 
sarcinile ee le reveneau, au 
lucrat prost șt până la urmă 
unii dintre es au părăsit locul 
de muncă.

Superfutal.tate*  —ac.feota- 
tă de acea*®  orgar.xat.: de 
bază U T M față de rultivarea 
in riadul țmeriJor colectmțt: 
a dragoste-, față oe meseria de 
îngrijitor de an.male slabe 
lor preocupare față de com
portarea acestora in produc
ție a fost criticată de 
panții la consfătuire, 
vintul lor aceștia au
că. ținind seama de •’rcn.'.e 
deosebite trasate de Direct - 
vele C.C. al PMR eu prmre 
la principalele criterii ale în
trecerii socialiste in ta timp - 
narea glorioasei ar.:v«rsăr. a 
partidului de recenta Hotă
râre a C.C. al P M R și a Cee- 
siliuku de Miniștri cu pristre 
la creșterea numărului de a- 
nimale în gospodări, ie colecti
ve, organizațiile de bază 
U.T.M dm G.A.C. sint datoa
re să se ocupe cu mai multă 
grijă de recomandarea tine
rilor care să lucreze in secto
rul zootehnic, de îndrumarea 
și ajutorare® lor.

Pe baza propunerilor făcute, 
s-a stabilit ca în anul acesta, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective din 
raionul Calafat să recomande 
cel puțin 200 de tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic ; 
aceștia vor fi aleși dintre cei 
mai buni, care să aibă cel pu
țin șapte clase elementare. 
Pentru îmbunătățirea 
cării lor 
tineri vor 
rioadă de

profesionale, 
fi trimiși pe 
30 de zUe să

califi- 
acești 
o pe- 
mun-

£ «ă «e i~ hă iar i se-
drp ~nș—ri cu ocnșrwcicK-. 
tate sa_e.iL*  ee je-a ton ±>ere- 
dmțari. S-a be ase
menea. ca penoex. M «cr-iifcr. 
generaie be ii|n nyr aa- 
la șed-cto be enmw. să fa 
—sal w ~>ca aceeaoe*
eu a>noevl rfr-rr ș. te&- 
stototrtoc, a tacr.^nceă>or 
vîmziXL. ca zza. -toriă expe- 
r.er-ță să se rs*  "asrt cere 
mai buae rsfacr. paasnt fea. 
bur.ătă-.rea munca loe. O *-  
tenție cecsac.tâ se v*  aeccba 
motniizâr.: tutore r uoerGer 
îngrijitori de animale ia tetre- 
rerea socialistă, in scoțr_; co- 
tiaeru unor tantttâc speerse 
be produse, la uei preț be cost 
redus Ia cadrul intrecer.-- 
frecare tinăr își va lua t*  
angaja-mrer.: concret pe măau- 
ra poabtlităuior sale reale, de 
mdețxutirea căruia tcgamza- 
txde de bază U.TM. se vor 
Bceocupa Îndeaproape. In spn- 
jjnul pnerttor care au fost și 
vor fi recomandat: să lucreze 
ta ingr.-.tor-. de ar.unale. or. 
gamzatole de bază U T.M. 
«x>r mobiliza Imreg tme-retul 
la acțiunea de asigurare a 
une: baze furajere abundente 
și de bună calitate.

In ansamblu, consfătuirea 
și-a atins scopul. Ea a consti
tuit un larg schimb de expe
riență între organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodăriile 
de stat și colective din raion 
și între -tinerii îngrijitori de 
animale. Aceștia au plecat de 
aici cu hotărârea de a munci 
și mai bine, de a contribui cu 
toate forțele lor la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid cu 
privire la dezvoltarea secto
rului zootehnic și la creșterea 
productivității animalelor.

Fier vechi - 
oțelăriilor patriei

Luni dimineața s-a des
chis în Capitală, în sala de ■ 
marmoră a „Casei Scânteii", 
prima reuniune a tehnicieni
lor din țările socialiste, în 
expertiza medicală a capaci
tății de muncă, întrunită ca 
urmare a unei hotărîri co
mune a miniștrilor Sănătății 
și de Prevederi Sociale din 
țările socialiste. La reuniune 
participă tehnicieni, delegați 
ai organismelor de prevederi 
sociale și sănătate din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă*  
R.P. Chineză, R.P.D Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de dr. Octavian 
Berlogea, adjunct al ministru
lui Sănătății și Prevederilor 
Sociale, care a salutat în 
numele Ministerului pe par- 
ticlpanții la reuniune.

Participanții la discuție au 
dezbătut problemele legate 
de primul punct de pe ordi
nea de zi : bazele metodice 
și organizatorice ale 
tizei capacității de muncă. 
Au luat cuvîntul dr. 
Iov Pîrvan Ivanov 
Bulgaria) ; dr. Ladislaw 
Brejla și, dr. Vrana Antonin 
(R.S. Cehoslovacă); prof. Thie
le Heinz, dr. Koillmorgen 
Gunther și dr. Nehrlich Horst 
(RD. Germană).

Dr. A. F. Tretiakov șeful 
delegației U.R.S.S., a expus 
principiile de organizare a 
expertizei medicale a capaci
tății de muncă în U.R.S.S.

In lumina materialelor pre
zentate prof. dr. M. Maurer, 
șeful delegației R.P. Romîne, 
t-a ocupat în cuvîntul său de 
no -tnile de invaliditate și 
rolul medicului expert în ac
tivitatea medico-socială.

Lucrările reuniunii conti
nuă.

exper-

Niaga- 
(R. P.

i
i

(Agerpres)

Pregătiri pe litoral
Pe lingă noile construcții, pe 

litoral se fac anul acesta nu
meroase amenajări care spo
resc farmecul cunoscutelor 
localități balneare. La Cons
tanța, frumoasa alee de pe 
faleză a fost prelungită pînă 
la intrarea în port și continuă 
pe digul farului. La Mamaia, 
plaja a fost prelungită ajun- 
gînd acum la 5 km. Pentru 
toate stațiunile se pregătesc 
umbrele de soare, șezlonguri 
lucrate în cea mai mare parte 
din mase plastice. La Eforie 
se amenajează în prezent par
cul teatrului de vară pe o su
prafață de 2 ha, iar la Tekir- 
ghiol se Jac lucrări pentru

prelungirea falezei pînă la 
noile construcții ale pavilio
nului de băi reci. Totodată 
continuă lucrările de amena
jare a digurilor din portul tu
ristic Tomis, a debarcaderelor 
și punctelor de acostare a am
barcațiunilor de agrement de 
la Mamaia, Eforie, Vasile 
Roaită, Tekirghiol și Manga
lia.

In toate stațiunile de pe li
toral, în parcuri, lucrează a- 
cum sute de grădinari. In se
rele din Constanța și Vasile 
Roaită au fost pregătite circa 
2.000.000 de flori.

(Agerpres)

Intr-e pauză a lucrărilor 
Marii Adunări Naționale.

Foto : AGERPRES

Mircea Constantin — Bîrlad; 
Gheorgbiță Efitmiu — Cîm
pina; Elena Strungaru — Balș.

La concursul organizat de 
ziarele „Scânteia tineretului14, 
„Ifjumunkăs44 și „Viața stu
dențească" în cinstea glorioa
sei aniversări a 40 de ani de 
la înființarea Partidului Co
munist din Rominia pot parti
cipa tineri din toate domeniile 
de activitate, corespondenți 
voluntari, tineri muncitori și 
țărani muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice, 
membri ai cercurilor literare, 
elevi și studenți. Se pot tri
mite reportaje, informații, ar
ticole, schițe, poezii, portrete 
literare etc. Lucrările trimise 
la concurs trebuie să oglin
dească marile schimbări pe
trecute în viața oamenilor, a 
patriei noastre în anii regimu
lui democrat-popular sub con
ducerea partidului. Toate ma
terialele pentru acest concurs 
vor fi trimise pe adresa : Re
dacția ziarului „Scînteia tine
retului44 Piața Scînteii nr. 1 
București cu mențiunea „Pen
tru concurs'1.

Elvira Craniu — Adjud.
Periodic O.N.T. Carpați or

ganizează excursii la Doftana 
și în alte locuri istorice. La 
excursiile organizate în colec
tiv veți beneficia de reducere 
la transport, condiții bune de 
cazare etc. Est® necesar să

de
Finisaj 

bună calitate

Vom munci pontru 
crearea unui renume 

bun instalatorilor
hd. in pauză sau după 
terminarea lucrului, ne 
stringem zidari, instala

tori, parchetari sau mozaicari 
să fumăm o țigară, ori să dis
cutăm pur și simplu, mulți 
tineri de pe șantier ni se a- 
dresează nouă cu cuvintele : 
instalatori = stricători. Și în 
esență, spunea Rășinarii Filip 
— șef de echipă la instalatori, 
blocul B. ei au dreptate- Da
torită necoordonării diverse
lor lucrări, mai întotdeauna 
noi venim după lucrările de 
zidărie, tencuială ori mozaica
re și spargem pereții pentru 
diverse instalații electrice sau 
sanitare. Coordonarea lucrări
lor are un mare rol în îmbi
narea calității finisajului. A- 
ceastă problemă ar trebui în- 
tr-adevăr rezolvată de șefii 
de lot, de conducerea între
prinderii.

Dar ce putem face noi, in
stalatorii pentru îmbunătăți
rea finisajului, a aspectului 
locuințelor ?

înainte de toate la instala
țiile sanitare și de încălzire 
trebuie să facem probele par
țial. Asta depinde de noi. 
Pînă acum probele se făceau 
târziu, la tot blocul odată, în 
urma lucrărilor de zugrăvea
lă, parchetare, mozaicare etc. 
Când constatam o defecțiune 
spărgeam pereții tencuiți gata.

Propunem de asemenea ca 
la turnarea elementelor de 
rezistență din beton construc
torii să lase golurile necesare 
pentru instalații pentru ca să 
nu se mai spargă betonul 
după aceea.

Vom munci în așa fel incit 
instalatorii să nu mai fie nu
miți stricători.

de calitate. Deci, exigența 
înainte de toate își spune cu
vântul în executarea unui fi
nisaj frumos al locuințelor, 
plăcut ochiului. Și posturile 
utemîste de control pot con
tribui la întărirea exigenței 
tinerilor față de calitate. Fiind 
secretar al organizației U.T.M. 
trebuie să recunosc că la noi 
stau încă prost lucrurile în a- 
ceastă privință- Avem un sin
gur post utemist de control și 
acela de abia trăiește de azi 
pe miine. Ne propunem de 
aieea să înființăm cite un post 
utemist la fiecare bloc pentru 
ca să urmărească îndeaproa
pe cum muncesc tinerii pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivul întreprin
derii. cum răspund chemării 
partidului. Ne am propus de 
asemenea să dăm atenție mai 
mare brigăzilor de producție 
ale tineretului. Pe șantier a- 
vem mulți tineri dar putini 
sînt încadrați in cele 10 bri
găzi de tineret. Vom organiza 
astfel pe 
echipe în 
producție

tinerii din diverse 
puternice brigăzi de 
ale tineretului.

★

Tinerii cu care am discutat 
au făcut propuneri interesan
te care pot conduce la asigu
rarea unui finisaj corespunză
tor locuințelor pentru oamenii 
muncii. Ei s-au arătat hotăriți 
să-și consacre toate eforturile 
pentru a contribui la îndepli
nirea angajamentelor luate de 
colectivul întreprinderii in 
cinstea aniversării partidului. 
Conducerea întreprinderii, or
ganizația U.T.M. din cvarta
lul „23 August" au datoria să 
stimuleze și pe viitor pe ti
neri în activitatea lor, să-i 
mobilizeze pentru a răspunde 
cu cinste chemării adresate 
prin Directivele C.C. al p.M.R.

—

luați legătura cu Agenția 
O.N.T. Bacău pentru a stabili 
toate amănuntele privitoare 
la excursiile pe care intențio
nați să le faceți la Doftana și 
București.

Ion Năst ase — Constanța.
Puteți face cunoscute tine

rilor din întreprindere lucră
rile literare și operele muzi
cale închiante partidului și 
prin forma unui medalion li- 
terar-muzical. Pentru organi
zarea acestei acțiuni antrenați

efectuat numeroase cercetări 
interesante privind cel de-al 
Vl-lea continent al lumii pre
cum și mările lui înconjură
toare. Acum, în Uniunea So
vietică se editează primul 
atlas sovietic al Antarctidei. 
El se va compune din două 
volume. în primul volum vor 
fi cuprinse aproximativ 250 
de hărți și grafice. Cel de-al 
doilea, va cuprinde studii ale 
celor mai cunoscuți savanți 
sovietici însoțite de fotografii 
și desene.

lor care construiesc și exploa
tează motoare Diesel. De aici 
puteți afla date asupra teoriei 
motoarelor Diesel, despre ele
mentele constructive speciale, 
descrierea diferitelor tipuri de 
motoare Diesel precum și no
țiuni de exploatare și repa
rație.

înainte de toate 
exigență față 

de munca fiecărui 
tînăr

Crăciun Radu 
Ion aveau cu 
în urmă o

larg colectiv. Astfel, bi-un
blioteca poate întocmi biblio
grafia necesară punând-o la 
dispoziția tovarășului care va 
prezenta medalionul. Muzica 
o puteți imprima pe benzi de 
magnetofon folosind discoteca 
clubului și cu sprijinul insti
tuțiilor muzicale din oraș. Fo
losind mijloacele care vă stau 
la dispoziție, puteți organiza 
o seară 
pe care 
multă 
succes 1

plăcută și instructivă 
tinerii n-o vor uita 
vreme. Vă dorim

Ion Staicu — Slobozia.
în Antarctida savanții so

vietici în colaborare cu savan. 
ții din alte țări ale lumii au

Viorica Dogiu — Călărași; 
Mihai Szabo — Sighet.

Diploma de absolvire a șco
lii medii tehnice echivalează 
cu școala medie atât pentru 
încadrarea și menținerea în 
funcție cît și pentru continua
rea studiilor în învățămîntul 
superior. Prin urmare vă pu
teți prezenta la examenul de 
admitere pentru învățământul 
superior.

Emit Crtsteecu — Bicaz.
în Editura tehnică a apărut 

cartea „Motoare Diesel'1 de C. 
Tuzu și C. Moțoiu. Volumul 
este consacrat ridicării nlvelu- 
lui de pregătire tehnică a ce-

Dumitru Popa - Cîmpina.
Dacă cunoașteți suficient 

Bucegii, puteți face excursii 
interesante și în alte locuri 
frumoase din țară. De exem
plu în Munții Rodnei. Masivul 
Rodnei cu coastele sale împă
durite și întinsele pajiști al
pine, oferă turiștilor aspecte 
variate și deosebit de atrăgă
toare. Aici își au izvorul nu
meroase ape ca Bistrița, Vi- 
șeul, Iza etc. în urmele ghe
țarilor de altădată lucesc o- 
glinzile lacurilor Lala, Buhă- 
escu, Pietrosul. Masivul Rod
nei, nu permite treceri ușoare 
de la un versant la altul. Ca
lea mai cunoscută este cea a 
pasului Prislop. Puteți folosi 
însă tot atît de bine calea fe
rată Salva-Vișeu. Tuneluri și 
viaducte suspendate la înăl
țimi amețitoare fac din acea
stă cale ferată o adevărată 
operă de artă. în Munții Rod
nei la dispoziția turiștilor se 
află complexul turistic Borșa 
bine utilat și modernizat pre
cum și diferite cabane.

și Olaru 
un timp 
calificare 

foarte slabă și aceasta se re
flecta în calitatea lucrului 
lor, ne răspunde la întrebare 
Căpusneac Savel, responsabi
lul brigăzii de tineri zidari. 
Acum însă nu-i mai recunoști, 
au crescut tineri de nădejde în 
care poți pune bază. Au o ca
lificare bună și ceea ce e e- 
sențiai dovedesc o înaltă răs
pundere pentru lucrul exe
cutat.

Cum au ajuns ei astfel ? 
După părerea mea foarte mult 
i-a ajutat exigența membrilor 
brigăzii, faptul că aceștia nu 
le-au tolerat să rămînă în 
urmă, să fie nepăsători față

Tovarășa MihăMescu Florica 
la fabrica de mase plastice 
„București" este fruntașă in 

producție.

Foto! „CASA SCÎNTEII"

de

în curiHd pe ecranele Capitalei <

NOUL FILM ROMÎNESC

M î N D R I E
O producție a Studioului Cinematografic 

„București”
In regia lui Marius Teodorescu



Consfătuirea 
fruntașilor 

din agricultura 
R*  S. S« Kazahă

ALMA-ATA 20 (Agerpres).
— TASS transmite: La 20 
martie s-a deschis la Alma- 
Ata consfătuirea fruntașilor 
din agricultură din R.S.S. Ka- 
rahă. In cadrul consfătuirii se 
discută măsurile pentru spori
rea produselor agricole în col
hozurile și sovhozurile Kazah- 
stanului.

La consfătuire participă 
N- S. Hrușciov. La consfătuire 
ian parte delegații din Uzbe
kistan, Tadjikistan, Turkme
nia, și Kirghizia.

N. S. Hrușciov 
Tn mijlocul oamenilor 

de știință 
din Kazahstan

ALMA ATA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 martie, 
oamenii de știință de la Aca
demia de Științe din Kazahston 
l-au avut ca oaspete pe Nikita 
Hrușciov, prem-secretor al GG 
of P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri ol U.R3.S.

Președintele Academiei, IC 
Satpaev, i-a prezentat lui N. S. 
Hrușciov una din lucrările fun
damentale ale oamenilor de 
știință din republică, o hartă 
pentru prospectarea minereuri
lor.

In ultimii ani, în centrul Ka- 
zahstonukii s-au descoperit 390 
de noi zăcăminte minerale din
tre care 370 în zonele indicate 
pe această hartă.

N. S. Hrușciov a vizitat expo
ziția care ilustrează realizările 
științifice obținute în dezvoltarea 
geologiei economiei apelor, 
energeticii, mineritului, chimiei, 
fizicii, automatizării și mecani
zării complexe a producției.

El a subliniat rolul uriaș al 
canalului Irtiș-Karaganda cu o 
lungime de 500 km destinat 
aprovizionării cu apă a centru
lui Kazahstenului.

N. S. Hrușciov s-a interesat 
de noua tehnologie a extracției 
minereului de fier la mina 
Djerzkazgan, propusă de Insti
tutul de mine.

In convorbirea avută cu oa
menii de știință N. S. Hrușciov 
a indicat problemele de care 
trebuie să se ocupe academi
cienii.

In aceeași zi, N. S. Hrușciova 
vizitat casa de odihnă situată 
în apropiere de Alma-Ata, unde 
a stat de vorbă cu oamenii 
muncii of lăți în concediu.

La con- 
de ase- 
ambelor

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
Washington a fost dat publici
tății următorul comunicat co
mun cu privire la întrevederea 
lui A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
cu D. Rusk secretarul de Stat 
al S.U.A. :

A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. 
și Dean Rusk, secretarul de 
Stat al S.U.A., au avut o con
vorbire cu caracter general în 
legătură cu problemele inter
naționale, prezentînd _ interes 
pentru ambele părți, 
vorbire au participat, 
menea, consilieri ai 
părți.

Convorbirea a avut 
martie, cu prilejul unui dejun 
la Departamentul de Stat și a 
durat de la ora 13,00 pînă la 
ora 18,00 (ora Washingtonu
lui). Stabilirea datei a fost de
terminată de faptul că minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko. se 
află în prezent la New York 
unde participă la a doua 
parte a celei de-a XV-a sesi-

locla 18

la intilnirea
19 (Agerpres). 
apropiatelor a- 

Seimul R. P.

VARȘOVIA 
— Cu prilejul 
legeri pentru 
Polone, la 18 martie în Pala
tul Culturii și Științei din 
Varșovia a avut Ioc o întîlni- 
re cu alegătorii, în cadrul că
reia a luat cuvîntul Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez Construi
rea socialismului în țara noa
stră, îndeplinirea noului plan 
cincinal, întărirea pozițiilor 
Poloniei în relațiile ei cu alte 
țări — iată țelurile principa
le care unesc pe oamenii 
muncii polonezi, a declarat
W. Gomulka.

Esența politicii partidului 
nostru, a arătat W. Gomulka 
în continuare, esența socialis
mului poate fi exprimată prin 
cuvintele — grija pentru 
om. Deși planurile noastre de 
dezvoltare a economiei națio
nale se referă numai la Po
lonia, ele sînt concomitent o 
parte din planurile de dezvol
tare a întregului sistem mon
dial socialist. Sprijinindu-se 
pe colaborarea frățească și a- 
jutorul reciproc, toate țările

oslo: Grandios miting 
împotriva armei atomice
OSLO 20 (Agerpres). — Un 

grandios miting al adversarilor 
înarmării atomice a avut loc în 
seara zilei de 19 martie în piața 
Nansen din Oslo. Participanții 
la miting purtau panouri cu lo
zincile : „Protestăm împotriva 
armei atomice", „Nu” armei ato
mice pe teritoriul norvegian", 
„Dezarmare atomică totală".

Cei care au luat cuvîntul Ia

QȘ: Rebelii se retrag
sub loviturile forțelor

patriotice
VIENTIANE 20 (Agerpres). 

Trupele rebele din Laos con
tinuă să se retragă sub lovi
turile trupelor guvernului lao
țian legal și ale detașamente
lor Patet Lao. După cum anun
ță agenția United Press Inter
national. la 18 martie trupele 
rebele au fost atacate de de
tașamente patriotice înarmate, 
intr-o regiune situată la suma; 
10 km de Vientiane. In ace
lași timp, convoaiele inamice 
care circulă pe șoseaua națio
nală nr. 13 continuă să Se a- 
tacate de detașamente patrio
tice înarmate, care provoacă 
mari pierderi inamicului

După cum anunță postul de 
radio „Vocea Laosului", ter
țele laoțiene patriotice care 
urmăresc trapele rebele ce se 
retrag de la Mueng Ngam și 
Muong Pban au ucis 16 sol
dați inamici și au hiat nume-

congo: Lupte între trupele
guvernului legal și unități katangheze

ELISABETVILLE 19 (Ager
pres). — Un purtător de cu- 
vînt al Comandamentului tru
pelor O.N.U. a anunțat — po
trivit relatărilor agenției Fran
ce Presse — că la 16 și 17 
martie au avut loc lupte între

Bandele lui Kalonji terorizează
populația

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres). — Potrivit știrilor 
transmise de agențiile France 
Presse și Associated Press în 
regiunea localității Luluaburg 
din provincia congoleză Kasai 
au loc tulburări serioase în 
legătură cu pătrunderea în 

uni a Adunării Generale a 
O.N.U., precum și de faptul 
că secretarul de Stat Dean 
Rusk intr-un viitor apropiat 
va pleca pentru cîteva zile în 
străinătate.

Intre ministrul Afacerilor 
Externe al UJR.S.S. și secre
tarul de Stat al S.U.A. a avut 
loc o convorbire sinceră în 
legătură cu diferite probleme 
prezentînd un interes reci
proc.

Se exprimă speranța că a- 
ceastă convorbire va duce la 
o mai bună înțelegere de că
tre cele două părți a pozițiilor 
și părerilor guvernelor U.R.S.S. 
și S.U.A. și poate înlesni exa
minarea 
ționate

problemelor nesolu-

★
martie A. A. Gromî-La 19

ko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a părăsit 
Washingtonul pleci nd cu tre
nul la New York unde con
duce delegația sovietică la 
cea de-a doua parte a celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

• •cu alegătorii
socialiste își dezvoltă econo
mia în ritm rapid ți totodată 
consolidează baza economică a 
sistemului mondial socialist

Analizînd politica externă 
a Poloniei, W. Gomulka a 
spus :

Vom întări unitatea lagăru
lui statelor socialiste în nume- 

, le intereselor vitale ale po
porului polonez, în numele 
inviolabilității frontierelor, al 
independenței și suveranității 
patriei noastre libere, în nu
mele menținerii și consolidării 
păcii în Europa și în întreaga 
lume, în numele idealurilor 
internaționalismului proletar. 
Toate partidele comuniste și 
muncitorești din țările lagă
rului socialist și din întreaga 
lume au declarat anul trecut 
la Consfătuirea de la Mosco
va a reprezentanților lor că 
consideră drept sarcina lor 
principală lupta pentru men
ținerea păcii și înlăturarea 
primejdiei războiului. în epoca 
noastră războiul nu mai este 
inevitabil. Forța războiului — 
imperialismul — a devenit 
acum mai slabă ca forțele 
păcii — ale socialismului.

miting s-au pronunțat împotriva 
stocării de arme nucleare pe te
ritoriul norvegian și au cerut in
terzicerea acestor arme.

Mitingul a fost organizat din 
inițiativa „grupului celor 13”, 
grup de fruntași ai vieții publi
ce și politice, care se pronunță 
împotriva stocării armei atomice 
pe teritoriul Norvegiei.

.•.v.w:

A" 

roși prizonieri. De asemenea, 
trapele inamice, care se retrag 
sub loviturile forțelor patrio
tice de la Tha Bonn spre Pak 
Lan și Tha Thong, lasă pe cim
poi de luptă numeroși morți 
și răniți, precum și mari can
tități de arme și muniții.

★
HANOI 20 (Agerpres) La 20 

martie postul de radio „Vocea 
Laonisi" a transmis declara
ția Comitetului militar națio
nal al Laosului iu care se 
spune: Dacă imperialiștii a- 
mericoni și marionetele lor 
nu vor înceta agreshruea bn- 
potrirs Laosului, poporul nos
tru ți armata sa, le vor da o 
lovitură zdrobitoare și îi vor 
alunga de pe teritoriul său.

In declarație se subliniază 
că imperialiștii americani și 
aliații lor resping convocarea 
unei conferințe internaționale 

trupe credincioase guvernului 
legal al Republicii Congo, pre
zidat de A. Gizenga și unități 
din Katanga. Luptele s-au 
desfășurat la 500 kilometri 
nord de Elisabethville, în re
giunea Piana-Mwanga.

din Kasai
Kasaiul de nord a bandelor 
marionetei colonialiste Kalon
ji, pretinsul „președinte" al 
așa-numitului „Stat minier" 
din Kasaiul de sud. După cum 
se știe, populația din Kasai 
sprijină guvernul legal de la 
Stanleyville. Agenția Asso
ciated Press relatează că ban
dele lui Kalonji „trec din sat 
în sat incendiind colibele și 
terorizînd populația". Agenția 
precizează că, potrivit unor 
știri neoficiale, au fost uciși 
mai mulți congolezi printre 
care o femeie și un copil.

Crun te represi uni 
ale colonialiștilor 

în Angola
PARIS 19 (Agerpres). — „La 

Lisabona tulburările din An
gola au creat un climat de a- 
mărăciune...“ relatează agenția 
France Presse.

Corespondentul ziarului „O 
Seculo" a comunicat că răs
coala care a pornit din trei 
orașe s-a întins „ca un evan
tai" ajungînd pînă în preajma 
capitalei Angolei — Luanda.

Autoritățile colonialiste ale 
lui Salazar au dezlănțuit 
crunte represiuni, denumite 
de agenția oficială portugheză 
de știri Lusitania „operație de 
curățire". Corespondentul a- 
genției United Press Interna
tional anunță că autoritățile 
colonialiste 
trupelor, poliției speciale și 
unităților 
pătrundă 
dioasă". 
răscoalei 
relatarea aceleiași agenții care 
anunța că în spitalele din 
Luanda continuă să fie aduși 
răniți din timpul luptelor.

Intr-un comentariu consa
crat situației din Angola, a- 
genția France Presse arată 
că. colonialiștii portughezi 
caută să mențină pur și sim-

dat ordin„au
de parașutiști să 

în regiunea primej- 
Pentru amploarea 
este semnificativă

Â

Mz-ustrul de război al R.F, Ger- 
cuvze, T. Strauss, caută să acre
diteze ideia că la masa tratati-je- 
lor internaționale, occidentul tre
buie să vină Înarmat oină tn

(ziarele)

Herr Strauss sfătuiește...
Deserr de V. VASIUU
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și rezolvarea pașnică a pro
blemei Laosului, intenționează 
să sporească ajutorul acordat 
rebelilor și să extindă războ
iul civil în Laos.

Comitetul național ■militar al 
Laosului a chemat forțele ar
mate patriotice să dea lovituri 
dușmanilor.

Conducerea partidului Neo 
Lao Haksat a adresat o che
mare asemănătoare poporului, 
armatei Laosului și detașa
mentelor de luptă Patet-Lao.

«.

Puternic val 
de arestări în Uniunea

Sud-Africană
(A- 
ore 

la 
mi-

din 
care 

ceară 
• de

JOHANNESBURG 20 
gerpres). — Cu crea 12 
înainte de reîntoarcerea 
Johannesburg a primului 
nistru sud-african, Werwoerd, 
autoritățile Uniunii Sud-Afri- 
cane au dezlănțuit un val 
de arestări.

Numărul celor arestați nu 
a iest dezvăluit. Agenția Reu
ter precizează că arestările 
au fost efectuate în rindul 
conducătorilor populației afri
cane. Potrivit agenției, ares
tările urmăresc să împiedice 
pregătirea unor puternice de
monstrații ale populației de 
culoare împotriva politicii de 
discriminare rasială promo- 
vată de guvern.

Duminică au apărut pe pe
reții diferitelor imobile 
Johannesburg inscripții 
chemau populația să < 
eliberarea conducătorilor 
frunte ai populației africane 
întemnițați, anularea interzi
cerii Congresului pan-african. 
Inscripțile proclamau ziua de 
21 martie zi de luptă împo
triva discriminării.

Condamnarea de către ma
joritatea participanțiior la 
Conferința primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului 
a politicii de apartheid a dat 
un nou impuls luptei popu
lației sud-africane împotriva 
segregații.

și so-piu regimul economic 
cial actual și urmăresc crea
rea unui regim politic com
parabil cu apartheidul din 
Uniunea Sud-Africană. în 
Angola există o armată por
tugheză evaluată la 20.000 de 
oameni.

In editura 
din R. P. Ungară 

volume de o- 
lui Ion Luca

De curind a 
„Methuen

„Pă-

BUDAPESTA. 
„Kultura" 
au apărut două 
pere alese ale 
Caragiale.

LONDRA. - 
apărut în editura 
and Co. Ted" volumul 
cală și Tindală" și alte poves
tiri romînești traduse de 
Jean Ure.

ULAN-BATOR. - La 18 
martie la Ulan-Bator a avut 
loc o recepție cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a 
matei populare Mongole, 
luat cuvîntul J. Țedenbal 
mareșalul Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski.

Ar- 
Au

Și

;.v.v „în Romînia frățească
Expoziția unui pictor azerbaidjan 

care ne*a vizitat tara
H

-V

'Manifestare a prieteniei 
dintre U. R. S. S.

și Republica Mali
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 18 mar
tie Anastas Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a ofe
rit în Palatul Mare al Kremli
nului un dejun în cinstea mi
siunii de prietenie și bună
voință a Republicii Mali în 
frunte cu Madeira Keita, mi
nistrul Afacerilor Interne și 
al Informațiilor al Republicii 
Mali.

Anastas Mikoian și Madeira 
Keita au rostit cuvîntări.

A. Mikoian și-a exprimat 
convingerea că harnicul popor 
al Republicii Mali va obține 
înfăptuirea tuturor sarcinilor 
care stau în fața lui. Nu sîn- 
teți singuri în lupta dv., a a- 
dăugat A. Mikoian. Umăr la 
umăr pășesc alături de dv. 
vecinii dv. — Guineea, Ghana 
și celelalte popoare africane 
care și-au cucerit indepen
dența. Alături de dv. se află 
Uniunea Sovietică, toate țări
le socialiste, care luptă 
consecvent pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului 
sub toate manifestările lui și 
doresc ca Republica Mali și 
celelalte țări, care s-au eli
berat, din Africa să devină 
state puternice, înfloritoare și 
sint hotărite să le acorde tot 
sprijinul posibil in această 
privință.

Ne bucură faptul că țara 
dv., a spus Mikoian. pășește 
în nrimele rînduri ale țărilor 
africane care luptă pentru eli
berarea totală a continentului 
african de sub dominația co
lonialistă.

Conducătorul misiunii Re-

r..
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P£ SCURT
GENEVA. - La 20 martie a 

sosit la Geneva delegația so
vietică condusă de S. K. Ța- 
rapkin, pentru a participa Ia 
lucrările Conferinței triparti
te în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, 
care își reia lucrările Ia 21 
Martie.

DJAKARTA. - La 18 mar
tie Asociația de prietenie In
donezia—Rominia a organizat 
în sala cinematografului „O- 
rion“ din Djakarta o gală de 
filme romînești. Au fost pre
zentate filmele „Muntele Re
tezat" și „Erupția", care s-au 
bucurat de o bună apreciere 
din partea celor prezențî.

OSLO. — La 19 martie la 
Oslo și-a încheiat lucrările cel 
de-al 10-Iea Congres al Parti
dului Comunist din Norvegia. 
Ca președinte 
fost reales în 
mii Leovlien.

BERLIN. -
Berlin s-a deschis cel de-al 
12-lea Congres al modei. La 
congres participă delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Rominia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Ca observatori Ia congres par
ticipă reprezentanți 
Chineze.

al partidului a 
unanimitate E-

La 19 martie la

ai R. P.

-- a—
Rhodezia de sud

polițieCiocniri între 
și africani

BULAWAYO 20 (Agerpres). 
După eșecul tratativelor cu 
privire la regimul constitu
țional, situația din Rhodezia 
de sud s-a agravat. La 19 mar
tie în orașul Bulawayo a avut 
loc o ciocnire între poliție și 
africanii participanți la ma
rele miting al partizanilor 
Partidului național-democrat.

Pentru a împrăștia mitingul, 
polițiștii au făcut uz de bas
toane de cauciuc și grenade 
cu gaze lacrimogene. Cores
pondentul din orașul Bula
wayo al agenției Reuter rela
tează că africanii au aruncat 
în polițiști cu pietre și sticle. 
Se semnalează victime de am
bele părți- Doi demonstranți, 
care și-au pierdut cunoștința, 
au fost duși la spital- Patru 
polițiști au fost răniți.

s

în Repu-

subliniat 
prestigiul 
Sovietice 
legătură

publicil Mali, Madeira Keita, 
a subliniat în cuvîntarea sa 
satisfacția deosebită cu care 
delegația Republicii Mali a 
semnat primul acord de sta
bilire a legăturilor dintr» U- 
niunea Sovietică șl Republica 
Mali.

Caracterizînd impresiile a- 
supra vizitei în Uniunea So
vietică, Madeira Keita a sub
liniat că cunoașterea realității 
sovietice presupune o folosire 
cît mai deplină a experienței 
Uniunii Sovietice ’ “
blica Mali.

Madeira Keita a 
în mod deosebit 
crescând al Uniunii 
în țările Africii. în 
cu aceasta el s-a referit la vi
zita făcută de misiunea pe 
care o conduce în unele 
țări ale continentului african, 
unde a constatat că popoarele 
Africii prețuiesc foarte mult 
ajutorul și prietenia cu Uniu
nea Sovietică.

Conducătorul misiunii 
publicii Mali a subliniat 
tendința spre colaborare cu 
Uniunea Sovietică constituie 
garanția succesului și victo
riei popoarelor africane. Do
rim, a adăugat el, ca prietenia 
și colaborarea noastră să con
tinue și să propășească.

Re-
că

MOSCOVA. — La 20 martie 
s-a semnat la Moscova un 
contract prin care Uniunea 
Sovietică livrează Republicii 
Mali diferite tipuri de avioane 
de pasageri, precum și utilaj 
necesar înzestrării aerodromu
rilor.
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ALMA ATA. - Printr-un 
decret al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Kazahe, 
la 20 martie numele orașului 
Akmolinsk a fost schimbat în 
Țelinograd.

Luna aceasta s-a inaugurat 
la New-York campania e- 
lectorală în vederea ale

gerii unui nou primar. Ca și în 
alegerile prezidențiale principa
lul duel are loc între partidele 
democrat și republican. Actualul 
primar al orașului este un de
mocrat. Se numește Robert Wag
ner.junior și define această func
ție de 6 ani.

Ca orice primar burghez care 
și-a înfipt adine colții în plă
cinta municipală, mister Wag
ner ar dori să fie reales. Pentru 
aceasta însă el trebuie ca mai 
întîi să fie desemnat de parti
dul său drept candidat.

La prima vedere totul ur părea 
limpede. Democrații vor, evi
dent, să aibă în fruntea New. 
TI orbului un om 
de.al lor. în ca
zul acesta nimic 
n-ar fi mai po
trivit decît să 
propună candi
datura lui Wag
ner care, devre
me ce a fost a- 
cum 6 ani, în 
plină adminis
trație republica
ni, cu atît mai mult ar fi ales a- 
cum, cînd democrații tronează la 
Casa Albă. Și totuși partidul 
democrat nu intenționează să.i 
propună candidatura. De ce ? 
Pentru că Wagner, atît înainte, 
cit mai ales după alegerea sa ca 
primar s-a înglodat prea adine 
în mocirlă.

Să vedem dar cine este mister 
Wagner și cite parale face el.

Să presupunem că un perso
naj curios din fire, hoinărind 
prin cartierul central al New- 
Y orbului, ar zări pe malul Est- 
River.ului o vilă albă ca zăpada, 
construită în stilul arhitectonic 
al Sudului sclavagist.

Dacă acest personaj curios 
ar face cîteva investigații ar afla 
și alte lucruri. Construirea vilei 
a costat orașul aproximativ 4 
milioane de dolari. în ea ar pu
tea să locuiască zeci de familii. 
Vila aparține însă numai fami
liei primarului. El nu plătește

BAKU 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 
martie la Baku s-a deschis 
expoziția „In Romînia fră
țească" care prezintă lu
crări ale tînărului pictor 
azerbaidjean Elbek Rzaku- 
liev. Expoziția cuprinde 
peste 30 de desene în 
acuarelă și creion făcute 
in timpul călătoriei în 
R. P. Romînă.

„E. Rzakuliev redă într-o 
formă plastică, simplă ți 
lapidară scene vii din viața

A. Vîllapando (Bolivia) 
despre invațămîntul și cultura 

din R, P, Roiuină
LA PAZ 20 (Agerpres). - Re

cent a apărut în Bolivia, sub 
semnătura rectorului Universită
ții din Potosi, Abolardo Villa- 
pondo, care ne-a vizitat țara, 
iucrcrea intitulată „Educația și 
cultura în Uniunea Sovietică, 
Romînia, Cehoslovacia și Boli
via".

Referindu-se la țara noastră, 
autorul remarcă marile progrese 
obținute de poporul romîn în 
domeniul învățămîntului public.

LÂ PEKIN

Expoziția de fotografii 
„Arhitectura în R. P. Romînă“

PEKIN. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: La 20 martie 
s-a deschis la Pekin, în sala de 
Expoziții pentru arhitectură a 
Ministerului Construcțiilor din 
R. P. Chineză, expoziția de foto
grafii: „Arhitectura în Republica 
Populară Romină", organizată de 
Comitetul de stat pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din 
R. P. Chineză și Societatea ar-
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Mali 
inde- 

pentru 
în

Poporul Republicii 
care și-a cîștigat 
pendența luptă 
lichidarea înapoierii 
care a fost ținut de co
lonialiști. 
Elevi ai
din orașul Bamako, ca
pitala Republicii Moli în 
timpul unei ore de curs.

In fotografie :
Școlii tehnice

pentru folosirea ei nici un cent, 
deși chiria ei s-ar ridica în mod 
normal la 20.000 de dolari 
anual.

Wagner ia masa intr-o sufra
gerie aurită, ai cărei pereți sînt 
împodobiți cu tablouri împru
mutate din muzeele new-yorkeze. 
La masă este servit din farfurii 
de aur sau de argint. în ceea 
ce privește meniul, nici un mi
lionar, n-ar avea de cîrtit.

Dintr-un salariu de 40.000 de 
dolari anual, primarul depune la 
visteria orășenească pentru ali
mentația casei sale doar... 1930 
de dolari pe an, cu toate că în 
realitate consumă 30.000—36.000 
dolari anual. Același lux, aceeași 
risipă și în alte domenii. Poftele 
familiei primarului au devenit 

Primarul
New York-ului

subiecte ale articolelor redacțio
nale pentru multe ziare.

Adăugind la sumele de mai 
sus 16.000 dolari anual pentru 
servitori, 10.000 dolari pentru 
șoferi, 12.500 dolari pentru gră
dinari ele. rezultă că pe new- 
yorbezi primarul și familia sa 
îi costă 100.000 de dolari ! Wag
ner nu-și refuză nimic. Nu plă
tește el, plătește visteria muni
cipală, plătesc contribuabilii din 
New-Yorb.

Cum s-a cuibărit acest individ 
în postul de primar ? Cum s-a 
„ales" ? Prin mituire, corupție, 
prin folosirea legăturilor cu lu
mea interlopă a New-Yorbului, 
prin demagogie și cu sprijinul 
stăpîniior finanțai.

lată ce scrie revista „Nation” 
referindu-se la cariera politică a 
lui Wagner-junior, primarul 
New-Y orbului : „William Od- 
weger (predecesorul Iui Wagner 
care ocupînd postul de primar 

u

Romîniei de azi, a decla
rat criticul de artă, Mamed 
Tarlanov, într-o convorbire 
cu un corespondent al a- 
genției TASS. Lucrările lui 
Rzaculiev sînt pătrunse de 
profundă dragoste și res
pect față de poporul frate 
romîn care-și construiește 
o viață nouă".
: Atrag atenția tablourile 
„București11, „Tineri ro- 
mîni", „Țăran", pictate în 
tonuri luminoase.

In subcapitolele: „Educația pu
blică in R.P. Romină“ și „Impre
sii asupra vieții universitare și 
culturale în Romînia", Abelardo 
Vîllapando împărtășește cititoru
lui impresii culese în timpul vi
zitei în țara noastră, subliniind 
însemnătatea revoluției culturale 
din R.P, Romînă, avantajele ac
tualei organizări a învățămîntu
lui și bogata viață universitară 
și artistică.

hitecților din China. Expoziția 
cuprinde un bogat material des
pre dezvoltarea arhitecturii pe 
teritoriul R. P. Rotnîne din cele 
mai vechi timpuri pînă în zilele 
noastre.

La deschidere au participat 
Cin Vu, vicepreședinte al Comi
tetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai 
Societăți; arhitecților din Chi
na, ai Asociației de prietenie 
chino-romînă, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Pe
kin. De asemenea a fost de față 
Barbu Zaharescu, ambasadorul 
R. P. Romine la Pekin.

Expoziția a fost vizitată eu in
teres de numerosul public care 
a asistat la deschidere.

Plenara C. C 
al P. S. U. G
BERLIN 20 (Agerpres). — 

La Berlin a fost dat publici
tății un comunicat cu privire 
Ia cea de-a 12-a plenară a Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia care a avut loc între 16 
și 19 martie.

Bruno Leuschner a prezen
tat raportul cu privire la 
proiectul planului economiei 
naționale pe anul 1961- Eț a 
arătat că față de anul trecut 
volumul producției industria
le va crește cu 7,2 la sută, 
volumul construcțiilor cu 9,1 
la sută, volumul schimburilor 
comerciale externe cu 4,8 la 
sută.

Raportorul a arătat că în 
anul 1961 se vor vinde popu
lației mărfuri de larg consum 
valorînd cu 2,7 miliarde mărci 
mai mult decît anul trecut.

în cadrul plenarei a rostit 
o cuvîntare Walter Ulbricht. 
Paul Frolich a prezentat ra
portul Biroului Politic.

Plenara a aprobat în unani
mitate raportul lui B. Leusch
ner, precum și raportul Bi
roului Politic șl cuvîntarea lui 
Walter Ulbricht. Plenara a 
aprobat în unanimitate pro
iectul planului economiei na
ționale pe anul 1961.

s-a dedat la furtișaguri iar apoi 
a fugit în străinătate) nu a fost 
un politician prost. Dar și el s-a 
minunat de capacitățile lui 
W'agner.junior chiar în prima zi 
cînd l-a cunoscut. Odweger și 
bossii organizației „Tammani- 
hall", care se aflau pe atunci 
sub controlul cunoscutului gang
ster Costello, și-au dat imediat 
seama de capacitățile politice ale 
acestui tînăr. Odweger și „Tam- 
mani-hall“ n-au scăpat, desigur, 
acest prilej. Ei au început să 
facă în mod metodic reclamă 
pentru tînărul Wagner și, luîn- 
du-1 de mînă, l-au condus la fo
toliul primarului New-Yorku- 
lui".

După ce a ajuns astfel eu spri
jinul unor gangsteri și al unor 

escroci în pos
tul de primar, 
Wagner s-a do
vedit a fi un 
vrednic continu
ator al mentori
lor săi. Ziarul 
„World Tele, 
gram and sun", 
referindu-se la 
aceasta, scria: 
„Corupția a cu

prins toate verigile apara
tului de stat, începind cu 
funcționarii de ghișeu și ter- 
minînd cu personalitățile cele 
mai sus puse. De șantaj și 
mituire s-au ocupat conducătorii 
direcției de locuințe și ofițerii 
superiori ai poliției, funcționarii 
direcției fiscale și judecătorii. 
Lucrurile au mers atît de depar
te îneît s-au gîndit să ia mită 
de la dictatorul Trujillo, înche
ind cu el un tîrg referitor ’a li
vrarea de sare pentru nevoile 
tehnice ale New-Yorkului",

Vn personaj cu o astfel de 
biografie a stat peste 6 ani in 
scaunul primăriei din New York 
și acum face totul pentru a fi 
ales iarăși. Majoritatea comen
tatorilor sînt însă de acord că 
nu va mai fi propus candidai de 
către partidul său. Aceasta '.i 
pentru alte motive, ci our și 
simplu pentru că a fost definitiv 
și iremediabil compromis.

ION D. GOIA
■■■ ■ I ■
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