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Zilele acestea a avut Ioc ședința plenară a 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin.

Plenara a examinat problemele legate de 
prima sesiune a Marii Adunări Naționale in cea 
de-a patra legislatură și a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Plenara a hotărit in unanimitate să propună 
ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Plenara l-a ales pe tovarășul Chivu Stoica 
în funcția de secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin.

Plenara a hotărit să propună alegerea tova
rășului Ion Gheorghe Maurer în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne.

In legătură cu trecerea tovarășului Janos 
Fazekas în altă muncă, plenara l-a eliberat din 
funcția de secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ședința din ziua de 21 martie

Tovarăși deputat!, >

Sînt încredințat că voi fi în 
asentimentul tuturor membri
lor Consiliului de Stat, expri- 
mindu-vă mulțumirile noastre 
pentru înalta cinstire și în
credere ce ne-a fost acordată. 
Asigur Marea Adunare Națio
nală că împreună cu ceilalți 
membri ai organului colectiv 
din care fac parte — Consi
liul de Stat al Republicii 
Populare Romîne — nu-mi voi 
precupeți eforturile și energia 
spre a îndeplini sarcinile de 
mare răspundere ce ne revin. 
(Aplauze îndelungate).

Marea Adunare Națională, 
în actuala ei compoziție, în
truchipează indestructibila u- 
nitate politico-morală a Po
porului nostru, care și-a ma
nifestat cu entuziasm, în ale
gerile de la 5 martie, atașa
mentul față de regimul de
mocrat-popular, adeziunea sa 
totală față de politica inter
nă și externă a statului, voin
ța și hotărirea de a obține 
noi victorii în construirea so
cialismului.

Vă sînt bine cunoscute, to
varăși deputați, istoricele ho
tărîri ale celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romin, cu privire la 
planul șesenal de dezvoltare a 
economiei naționale, la pro
gramul de perspectivă, Ia li
niile directoare ale întregii 
politici a statului nostru. A- 
ceste botărîri au fost aduse la 
cunoștința tuturor oamenilor 
muncii și dezbătute cu însu
flețire de masele cele mai 
largi. Ele au devenit progra
mul de luptă al Întregului 
popor pentru sporirea în ritm 
furtunos a puterii economice 
a țării, creșterea continuă a 
industriei, dezvoltarea multi
laterală a agriculturii socia
liste, înflorirea culturii, făuri
rea belșugului de bunuri ma
teriale și ridicarea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc.

Sub conducerea încercatului 
nostru partid, care desfășoară 
o muncă uriașă de organizare 
a maselor muncitoare, mobili- 
zîndu-le și însuflețindu-le în 
luptă, muncitorii, țăranii, oa
menii de cultură muncesc cu 
înflăcărare patriotică, cu per
severență și eroism pentru a 
da viață mărețului program 
elaborat d« partid, creind 
condițiile îndeplinirii și chiar 
depășirii prevederilor lui.

O expresie a avîntului și

Tovarăși deputați,

Succesele istorice obținute 
de poporul nostru, sub con
ducerea partidului marxist-le- 
ninist al clasei muncitoare, în 
industrializarea țării, în trans
formarea socialistă a agricul
turii, în înfăptuirea revoluției 
culturale, în crearea bazei e- 
conomice a socialismului și 
lichidarea pentru totdeauna a 
exploatării omului de către 
om, ne-au deschis drumul lu
minos al desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Corespunzător profundelor 
prefaceri intervenite și per
spectivelor către care ne în
dreptăm, se desfășoară și pro
cesul de dezvoltare a demo
crației socialiste, orînduirea 
în care temelie de nezdrunci
nat o constituie, astfel cum a- 
rată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „consolidarea 
continuă a alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, 
strînsa frăție dintre oamenii 
muncii de toate naționalitățile, 
dezvoltarea continuă a uni
tății moral-politice a poporu
lui, coeziunea strînsă în jurul 
partidului și guvernului a tu
turor celor ce muncesc".

In cursul acestui proces, 
care se desfășoară neîntrerupt, 
se întărește tot mai mult sta
tul nostru democrat-popular; 
se îndeplinește cu tot mai 
mult succes rolul lui de prin
cipal Instrument al construi
rii socialismului; se perfec
ționează neîncetat conținutul, 
formele și metodele activității

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

entuziasmului de care sînt 
animați oamenii muncii este 
marea amploare Pe care a 
luat-o întrecerea socialistă în 
cinstea glorioasei aniversări 
— 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia. Zi d® zi noi colective 
ale uzinelor și fabricilor noa
stre, ale minelor și șantiere

lor, ale unităților socialiste 
din agricultură și instituțiilor, 
răspund chemării partidului, 
desfășurînd pe un front tot 
mai larg întrecerea socialistă, 
care a devenit o mișcare a în
tregului popor. Dezbătînd cu 
seriozitate și simț de răspun
dere angajamentele p€ care 
le iau, oamenii muncii dau 
dovadă de inepuizabilă iniția
tivă și de un profund interes 
pentru punerea în valoare a 
bogatelor rezerve ale econo
miei naționale, pentru crește
rea producției și productivită
ții muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor, deplina folo
sire a mașinilor și utilajelor, 

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

cu privire la modificarea unor texte din Constituția R. P. Romîne
lui, asigurindu-se astfel, reali
zarea sarcinilor mereu sporite 
care îi stau în față.

Tovarăși deputați,
O expresie a democratis

mului orinduirii noastre este 
și rolul mare, însemnat, pe 
care îl are Marea Adunare 
Națională în viața noastră de 
stat.

Organ reprezentativ al tu
turor oamenilor muncii de la 
orașe și sate, Marea Adunare 
Națională întruchipează depli
nătatea puterii populare și în
făptuiește conducerea unitară 
a organelor statului, unele 
dintre atribuțiile sale fiind 
exercitate, între sesiuni, de că
tre Prezidiul Marii Adunări 
Naționale.

Pentru ca organele acestea 
supreme ale puterii de stat 
să-și poată îndeplini tot mai 
cuprinzător rolul lor în rezol
varea importantelor probleme 
ale construcției economice, so- 
cial-culturale și de stat care 
se pun în etapa actuală, este 
necesar ca organizarea lor să 
fie rit mai corespunzătoare 
sarcinilor ce au de înfăptuit, 
precizându-se, totodată, cu 
claritate atribuțiunile fiecă
ruia dintre organele supreme 
ale puterii de stat ca și modul 
în care ele se îndeplinesc.

In acest scop se propune să 
se aducă unele modificări ca
pitolului III din Constituție, 
care tratează despre organele 
supreme ale puterii de stat. 
Considerând că elaborarea noii 

cheltuirea cu spirit gospodă
resc a mijloacelor financiare.

în opera de construcție so
cialistă, sarcini de mare în
semnătate revin statului de
mocrat-popular, organelor sale 
centrale și locale. Aceasta im
pune o permanentă preocupare 
pentru îmbunătățirea legisla
ției noastre, perfecționarea 

funcționării organelor de stat, 
dezvoltarea democrației so
cialiste, asigurarea participă
rii tot mai largi a maselor 
populare Ia conducerea tre
burilor obștești.

Tovarăși deputați,

Trăim in epoca măreață 
ciad, datorită raportului de 
forțe creat in lume, a apărut 
posibilitatea pe deplin realizar 
bilă de a bara calea războiu
lui. Popoarele lumii sînt con
știente de pericolul unui ni
micitor război atomic și văd 
din ce în ce mai limpede că 
singura politică rațională o

Constituții reclamă o perioa
dă de timp mai îndelungată, 
se propune ca aceste modifi
cări să fie făcute încă'de pe 
acum.

în poiectul de modificare, 
ce urmează a fi dezbătut de 
Marea Adunare Națională, se 
pune în deosebită lumină, în 
primul rînd, principiul că 
Marea Adunare Națională, ca 
organ suprem al puterii de 
stat, exercită toate drepturile 
statului romîn democrat-popu
lar.

Pentru asigurarea exerci
tării puterii de stat între se
siuni, Marea Adunare Națio
nală alege, din sinul său, un 
organ al puterii de stat pe 
care îl controlează și care 
răspunde față de ea de întrea
ga lui activitate. Acest organ 
suprem al puterii de stat se 
propune a fi denumit, în loc 
de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

Denumirea propusă a se da 
acestui organ exprimă mai 
exact atît poziția lui în siste
mul organelor statului, cit și 
natura sa de organ suprem al 
puterii de stat, iar nu de or
gan care conduce lucrările 
unei adunări, înțeles ce se a- 
tribuie uneori termenului de 
prezidiu. Se evită astfel și po
sibilitatea de a se confunda a- 
cest organ al puterii de stat 
cu Biroul Marii Adunări Na
ționale, ceea ce constituie de
sigur o eroare.

In ce privește atribuțiile 

constituie politica de coexis
tență pașnică între toate sta
tele, fără deosebire de regim 
social. Sutele de milioane de 
oameni de pretutindeni nă
zuiesc din adincul inimii spre 
îndepărtarea norilor care în
tunecă atmosfera internațio
nală. Pacea reprezintă dorin
ța fierbinte a întregii omeniri. 
Toate statele, toate guvernele 
sint chemate să dovedească 
prin fapte că țin seama de 
dorința de pace a popoarelor!

Politica externă de pace a 
Republicii Populare Romîne se 
bucură de aprobarea și spri
jinul deplin al poporului nos
tru, de simpatia cercurilor 
largi ale opiniei publice inter
naționale.

Fundamentul politicii exter
ne a statului nostru îl consti
tuie prietenia și alianța de 
nezdruncinat cu Uniunea So
vietică, cu celelalte țări ale 
lagărului socialist. In strînsă 
unire cu țările socialiste fră
țești, cu toate statele iubitoare 
de pace, Republica Populară 
Română militează pentru des
tindere internațională, pentru 
rezolvarea pe calea tratative
lor a tuturor problemelor liti
gioase, acționează cu vigilen
ță pentru zădărnicirea unelti
rilor cercurilor imperialiste 
agresive împotriva păcii.

Credincioasă principiilor 
coexistenței pașnice, Rominia 
își va aduce și în viitor con
tribuția activă la lupta pentru 
apărarea și consolidarea păcii. 
Republica Populară Romină 
va milita cu și mai mare per
severență pentru realizarea 
propunerilor făcute la Orga
nizația Națiunilor Unite de 
Uniunea Sovietică cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, pentru lichidarea orică
ror forme de asuprire colonia
lă și dreptul tuturor popoare
lor la deplină independență 
și suveranitate, pentru înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania și înlăturarea Pri
mejdiei militarismului revan
șard în interesul consolidării 
păcii in Europa. Vom conti
nua acțiunile întreprinse pen
tru dezvoltarea colaborării 
interbalcanice, crearea unei 
zone denuclearizate și fără 
arme rachetă în Balcani, ex
tinderea relațiilor politice, e- 
conomice și culturale cu toate 
statele.

Bucurindu-se de marile a- 
vantaje ale cooperării și în
trajutorării dintre țările la

Marii Adunări Naționale, enu
merarea lor, oare, de altfel, nu 
privește decât atribuțiile sale 
principale, este mult sporită 
față de cea cuprinsă în ac
tualele texte ale Constituției, 
se subliniază și pe această 
cale însemnătatea tot mai ho- 
tărîtoare pe care o are Marea 
Adunare Națională în condu
cerea vieții noastre de stat.

Astfel, pe de o parte, s-au 
prevăzut atribuții principale 
pe care dispozițiile constitu
ționale în vigoane nu le men
ționează și anume:

— Controlul- activității Con
siliului de Stat ;

— Organizarea Consiliului 
de Miniștri și a ministerelor, 
a Tribunalului Suprem, a 
Procuraturii Generale, cit și 
a altor organe centrale ale 
statului;

— Controlul asupra activi
tății Guvernului;

— Stabilirea liniei generale 
a politicii externe a statului;

— Instituirea, în afară de 
comisiile temporare de anche
tă și revizie, și a unor comisii 
de control.

Pe de altă parte, s-au pre
văzut, printre atribuțiile Marii 
Adunări Naționale, unele; 
care, astăzi sînt prevăzute ca 
revenind Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale și anume:

— Declararea stării de 
război în cazul unei agresiuni 
armate îndreptate împotriva 
Republicii Populare Romîne 
sau împotriva unui alt 
stat față de care Republica 

gărului socialist, poporul nos
tru, prin munca sa pașnică, 
constructivă, ia parte la între
cerea dintre cele două sisteme 
— socialist și capitalist, între
cere al cărei rezultat istori
cește inevitabil va fi victoria 
deplină a socialismului. (Apla
uze).

Oamenii muncii privesc cu 
optimism și încredere viitorul. 
Transformările înnoitoare care 
au schimbat din temelii în
fățișarea patriei sint o mărtu
rie a superiorității orinduirii 
socialiste, a marii forțe crea
toare a celor ce muncesc stă- 
pini pe soarta lor.

Avem toate condițiile pen
tru realizarea cu succes a o- 
biectivelor insuflețitoare ce ne 
stau in față. Masele largi; au 
dobindit o bogată experiență 
în opera de construire a socia
lismului. întregul popor este 
mal string unit ca oricînd in 
jurul călăuzei sale — partidul 
clasei muncitoare, călit in 
încercările grele ale luptei 
pline de abnegație pentru răs
turnarea regimului burghezo- 
moșieresc, cucerirea paterii de 
către oamenii muncii, făuri
rea statului nou democrat- 
popular, ridicarea economică 
și culturală a patriei. (Aplauze 
puternice). Continuînd tradi
țiile glorioase ale istoriei 
de patru decenii a parti
dului, comuniștii conduc 
neabătut masele înainte, pe 
calea socialismului și comu
nismului, unind elanul revo
luționar, dinamismul, pers
pectiva largă cu un realism 
profund, cu o fundamentare 
științifică a planurilor pe care 
le elaborează călăuziți de cu
noașterea legilor obiective ale 
dezvoltării societății. Fără să 
ne lăsăm imbătați d« succese, 
nutrim o legitimă mlndrie 
pentru ceea ce am realizat 
prin munca neobosită a mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor, a tinerilor și vîrstnicilor, 
a bărbaților și femeilor.

Permiteți-mi să-mi exprim 
convingerea nestrămutată că 
cei 4 ani de legislatură a 
Marii Adunări Naționale vor 
marca o nouă etapă în dez
voltarea țării. (Aplauze pu
ternice, prelungite). înaintea 
noastră se conturează limpede 
perspectiva luminoasă a desă- 
vîrșiril construirii socialismu
lui, a unui elan șl mal mare 
al forțelor materiale și spiri
tuale ale poporului, a unui 
viitor de bunăstare și fericire 
pentru toți cei ce muncesc. (A- 
plauze furtunoase, îndelung 
repetate).

Populară Romină are obligații 
de apărare mutuală ce decurg 
din tratate internaționale;

— Declararea mobilizării 
parțiale sau generale ;

— Numirea și revocarea co
mandantului suprem al For
țelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne;

— Proclamarea, în interesul 
apărării Republicii Populare 
Romîne, al asigurării ordinii 
publice sau al securității sta
tului, a stării excepționale,. în 
unele localități sau pe întreg 
teritoriul țării.

In afară de aceasta, prin 
proiect se precizează-că unele 
dintre atribuții sînt de com
petența exclusivă a Marii A- 
dunări Naționale:

— Validarea mandatelor de- 
putaților Marii Adunări Na
ționale ;

— Alegerea Biroului Marii 
Adunări Naționale;

— Aprobarea Constituției 
Republicii Populare Romîne 
și modificarea ei;

— Alegerea Consiiiului.de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne;

— Controlul activității Con
siliului de Stat;

— Prelungirea mandatului 
Manii Adunări Naționale în 
cazul unor împrejurări excep
ționale.

Această nouă reglementare 
este de natură să precizeze, 
cu deosebită claritate, calita
tea- Marii Adunări Naționale

(Continuări în pag. 3-a)

Marți au continuat lucrările 
primei sesiuni a celei de-a 
IV-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, deputatul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Națio* 
nale, a prezentat expunerea 
de motive în legătură cu mo
dificarea Capitolului III, pre
cum și a articolelor 43, 44 și 
75 din Constituția Republicii 
Populare Romîne.

Deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, 
a ' prezentat raportul Comisiei 
la proiectul de lege privind 
modificările la Constituția 
R. P. Romîne.

,In cadrul discuțiilor asupra 
proiectului de lege au luat 
cuvîntul deputății: Emil Bo
bu, Constantin Paraschivescu- 
Bălăceanu, Ludovic Csupor, 
Ștefan Milcu, Mihai Gh. Bu
jor, Alexandru Voitinovici și 
N. Gh. Lupu.

Consiliul de Stat
al Republicii Populare Routine

Președintele Consiliului de Stat: Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Ion Gheorghe Maurer 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Ștefan Voitec 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Avram Bunaciu

Membri ai Consiliului de Stat:
Anton Breitenhofer
Ion Creangă 
Constantin Daicoviciu 
Dumitru Diaconescu

Consiliul de Stat a ales ca 
secretar al Consiliului pe to
varășul Grigore Geamănu.

Intîmpinat cu puternice 
aclamații, a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat.

In continuarea lucrărilor, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a adus la cuno
ștința Adunării că Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
primit din partea Consiliului 
de Miniștri un proiect de lege 
cu. privire la organizarea 
Consiliului de Miniștri.

După citirea pe articole a 
proiectului. Marea Adunare 
Națională a aprobat în una

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
Președintele Consiliului de Miniștri: Ion Gheorghe Maurer 
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Apostol 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Emil Bodnăraș
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Petre Borilă 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Bîrlădeanu 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 

ministru al Afacerilor Interne: Alexandru Drăghici 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Moghioroș 
Președintele Comitetului de Stat al Planificării: Gheorghe Gaston Marin 
Ministrul Afacerilor Externe : Corneliu Mănescu
Ministrul Forțelor Armate: Leontin Sălăjan
Ministrul Finanțelor : Aurel Vijoli
Ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini: Constantin Tuzu 
Ministrul Minelor și Energiei Electrice: Bujor Almășan
Ministrul Industriei Petrolului și Chimiei: Mihail Florescu
Ministrul Economiei Forestiere: Mihai Suder
Ministrul Industriei Ușoare: Alexandru Sencovici
Ministrul Industriei Alimentare : Janos Fazekaș
Ministrul Transporturilor și Telecomunicațiilor: Dumitru Simulescu
Ministrul Agriculturii: Ion Cozma
Ministrul Comerțului: Gogu Rădulescu
Mirjistrul Invățămîntului și Culturii: Ilie Murgulescu
Miriistrul Sănătății și Prevederilor Sociale: Voinea Marinescu
Ministrul Justiției: loan Constant Manoliu

Luind cuvîntul, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a spus :

Tovarășe președinte,
Tovarăși deputați,
Permiteți-mi ca în numele 

Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Populare Romine, 
format de actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale, să 
exprim cele mai calde mulțu
miri pentru Înalta încredere 
ce ne-ați acordat (Aplauze).

Ne vom strădui să răspun
dem acestei Încrederi punînd 
întreaga noastră activitate in 
slujba muncii creatoare pe 
care poporal nostru o desfă
șoară, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romin, 
pentru deplina victorie a so

După citirea pe articole a 
proiectului, Marea Adunare 
Națională a aprobat în unani
mitate, prin vot secret, Legea 
pentru modificarea Capitolului 
III, precum și a articolelor 
43, 44 și 75 din Constituția 
Republicii Populare Romîne.

In continuarea lucrărilor, 
tovarășul Ștefan Voitec, în 
numele Biroului Marii Adu
nări Naționale a propus spre 
aprobare sesiunii următoarea 
ordine de zi:

— Alegerea Consiliului de 
Stat al R. P. Române ;

— Proiectul de lege cu pri
vire la organizarea Consiliului 
de Miniștri ;

— Formarea guvernului R. P. 
Romîne ;

— Proiectul de lege pentru 
constituirea Consiliilor econo
mice regionale;

— Alegerea Comisiei pentru 
elaborarea noii Constituții a 
R. P. Romîne;

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor emise

Grigore Geamănu
Martin Isac
Atanase Joja
Roman Moldovan
Mihail Ralea

nimitate, prin vot secret, le
gea privind organizarea Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a dat citire scri
sorii adresate Marii Adunări 
Naționale de către tovarășul 
Chivu Stoica cu privire la de
punerea mandatului Consiliu
lui de Miniștri, în care se 
spune că, ținînd seama de 
prevederile Constituției, po
trivit cărora Marea Adunare 
Națională, la începutul noii 
legislaturi, are misiunea de 
a forma guvernul, Consiliul 
de Miniștri al R. P. Romîne 
își depune mandatul pe care 
l-a primit de la Marea Adu
nare Națională în cea de-a 
IlI-a legislatură.

Marea Adunare Națională 

cialismului in patria noastră, 
in slujba cauzei nobile a păcii, 
înțelegerii și prieteniei între 
popoare.

Vă asigurăm, tovarăși depu
tați, că vom dedica toată pu
terea noastră de muncă pentru 
a traduce in viață cu consec
vență neabătută politica parti
dului și statului nostru de 
dezvoltare continuă a econo
miei și culturii patriei, de 
ridicare a nivelului de trai al 
poporului, de apărare a păcii 
în lumea întreagă. (Aplauze 
puternice).

Ședința a fost apoi ridicată.
In cursul după-amiezii co

misiile juridică, administra
tivă și economico-financiară 

de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale în intervalul dintre 
sesiuni.

S-a trecut la alegerea Con
siliului de Stat al R.P, Ro
mîne.

Din însărcinarea Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, în urma con
sultării unui mare număr de 
deputați din toate regiunile 
țării, deputatul Nicolae Ceau- 
șescu a propus ca președinte 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Propunerea a fost primită 
de către deputății Marii Adu
nări Naționale și invitații a- 
flați în tribune cu aplauze în
delungate și urale.

In aplauzele adunării au 
fost propuși vicepreședinții și 
membrii Consiliului de S’.at 
al R. P. Romîne.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate, prin vot 
secret, Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Romine.

Maria Rosetti
Ludovic Takacs
Iacob Teclu
Vasile Vîlcu

a aprobat în unanimitate de
punerea mandatului Consi
liului de Miniștri.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, din împuternicirea 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
a Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, a propus în funcția 
de președinte al Consiliului 
de Miniștri pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Adunarea a primit cu a- 
plauze îndelungate propune
rea făcută.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a supus spre aprobare 
Marii Adunări Naționale lista 
guvernului R.P. Romîne.

Prin vot secret, Marea 
Adunare Națională a aprobat 
în unanimitate lista noului 
guvern.

ale Marii Adunări Naționale 
s-au întrunit spre a examina 
în comun proiectul de lege 
pentru constituirea Consiliilor 
economice regionale.

Următoarea ședință a Marii 
Adunări Naționale are loc as
tăzi cu următoarea ordine de 
zi:

— Proiectul de lege pentru 
constituirea Consiliilor econo
mice regionale ;

— Alegerea Comisiei pentru 
elaborarea noii Constituții a 
Republicii Populare Romîne;

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor emise în 
intervalul dintre sesiuni.

(Agerpres)

Consiiiului.de


PE LOTURILE
ECHIPEI DE TINERET - 

PRODUCȚII TOT MAI MARI
Ion Pîrvan, brigadier ți 

totodată secretarul or
ganizației de bază 

U.T.M. din brigada a IV-a de 
cîmp de la gospodăria agrico
lă colectivă din Gostavăț, ra
ionul Caracal, are fața arsă 
de soare și mîinile asprite de 
vînturile uscate de primăvară, 
semn că de cînd s-a făcut 
timp bun de lucru n-a prea 
stat pe acasă.

— Anul acesta, zice el, vom 
obține recolte mult mai mari 
decît anul trecut. Cel puțin 
200—300 kg de grîu, porumb 
și floarea-soarelui mai mult 
la hectar. De asemenea, vom 
dubla producția de sfeclă de 
zahăr.

— Sigur ?
— Sigur I Acesta este anga

jamentul nostru, al tinerilor 
din echipa de tineret ți-1 vom 
țpdeplini întocmai.

Pe fapt siguranța aceasta a 
secretarului nu vine așa, din 
senin. Ea are baze serioase: 
munca făcută de către fie- 
CȘfe tînăr cu cei mai înalt 
Simt de răspundere, rezulta
tele bune obținute anul trecut 
de către echipa de tineret, fe
lul în care acum, în primăva
ră, tinerii au pornit la treabă

—•---- ------------

s- Ss ocum. spre set la căminul 
cultural.

Foto: B. NICOLAE
-----•—

Numai lucrări 
de calitate

Antrenați în întrecere so- 
siălistă în campania agricolă 
de primăvară, muncitorii gos
podăriei agricole de stat Sal
cia din regiunea Dobrogea au 
reușit să termine însămînțarea 
în timpul optim a tuturor 
culturilor din urgența I •' 
350 ha cu mazăre, 100 ha cu 
ovăz, 300 ha cu borceag. De a- 
semenea, pină acum au fost 
insămînțate 250 ha cu sfeclă 
de zahăr și 100 ha cu floarea 
soarelui, iar pe restul supra
fețelor destinate pentru sfeclă, 
floarea-soarelui și porumb 
s-au făcut toate lucrările pre
gătitoare.

Paralel cu aceasta, s-au 
grăpat 232 ha lucerniere și 
300 ha insămînțate ou grîu și 
orz.

In aceste acțiuni, tineretul a 
adus o contribuție serioasă. 
La adunarea generală deschi
să a organizației de bază 
U.T.M. care a avut loc înainte 
de începerea campaniei, ute- 
miștii din G.A.S. Salcia s-au 
angajat să execute lucrări la 
timp și de cea mai bună ca
litate. In urma controlului e- 
fectuat pe teren, nici o lucrare 
nu a fost respinsă la recepție. 
Mecanizatori' fruntași sînt 
utemiștii Scăpau Ion, Bilea 
Ion, Tudoran Ion, Brăila Vic
tor, Dache Nicolae și Ciuper
că Gheorghe.

Muncitorii de la G.A.S. Sal
cia muncesc cu avînt și fac 
lucrări de calitate pentru că 
știu că de aceasta depinde în 
mare măsură obținerea de 
producții sporite la hedar.

VICTOR ALEXE 
inginer agronom 

Nu ne mai întilnisem de a«tâ toamnă- A- 
tunci, cînd ne cunoscusem, tovarășul 
Buzalîc Vasile, secretarul organizației 

U.T.M. din Oltina, regiunea Dobrogea, mi se 
păruse un tînăr vesel și bine dispus. Ii creș
tea inima de bucurie cind spunea că utemiș- 
tii din comună nu numai că sînt fruntași in 
munca cîmpului, dar și-au adus o contribu
ție de seamă la ridicarea noii școli pentru 
care au extras și cărat 750 me de piatră, 
au săpat fundația și au făcut 400 mp de tro- 
toare. Tinerii contribuiseră la amenajarea șo
selei din comună pentru care extrăseseră alți 
1400 mc de piatră și 300 mc de nisip. De ase
menea, în vară însilozaseră 400 tone de porumb 
și curățaseră izlazul gospodăriei. Acestea 
erau toate realizări cu care de bună seamă 
se mindreau toți tinerii din comună, nu nu
mai tovarășul Buzalîc. Și iată că acum eiteva 
zile secretarul organizației U.T.M. era supă
rat foc. Mă gindeam că poate activitatea or
ganizației a mai slăbit, eă tovarășul Buzalîc 
tiu prea are ce să-mi spună. Dar de unde I 
Lucrurile nu stăteau de loc așa. Am aflat 
imediat că in acest an in gospodărie au luat 
ființă șase echipe ale tineretului în care lu
crează 182 utemiști. La amenajatul celor 80 
de ha pentru plantatul viei și la săpatul ca
nalelor pe cele ?00 de ha eare urmează a fi 
irigate în acest an tinerii au făcut adevărate 
minuni. Și Buzalîc Vasile și Carasavaba Va
sile, secretarul organizației U.T.M. din bri
gada a IlI-a, care intrase și el în discuție, 
au încăput să-mi vorbească da Ciuduleacă

Nicolae, Proicea Anuta. Barbu Ștefan, Măr- 
cuță Maria și alți tineri, mindria gospodăriei. 
Pe urmă și la căratul gunoiului și a mrani- 
ței Ia cîmp tinerii au fost harnici. Aproape 
jumătate din cele 3000 tone de gunoi cit s-a 
împrăștiat pe cîmp în această primăvară a 
fost transportată de tineri. Prin munca pa
triotică s-au amenajat 3 km de șosea, s-au 
plantat 100 pomi fructiferi și s-au colectat 
pînă acum 3000 kg de fier vechi. Așadar, 
motivul supărării nu era acesta. După eiteva 
minute de tăcere în care tovarășul Buzalîc a 
tot răsucit nervos o țigară între degete a în
ceput :

— Comuna noastră este mare și avem ti
neri mulți în gospodărie. Numai utemiști sînt 
vreo 400. Și fiecare are locul său, are răspun
derea sa atît în gospodărie cît și în activita
tea din cadrul comunei. După felul cum mun
cește fiecare în parte, după rezultatele fiecă
ruia este apreciată și activitatea organizației. 
La toate rezultatele despre care am vorbit 
pină acum și-au adus contribuția majorita
tea tinerilor. Insă cițiva... Unul dintre ei este 
Socoteală Dumitru. Din septembrie și pînă 
acum el n-a făcut nici o zi-muncă in gospo
dărie. Muncește in sehimb maică-sa, Soco
teală Maria cu toate că este bătrină. El. in

schimb, toată ziua bate ulițele tăind frunză 
la mini. Și bine zice vorba „cine se aseamănă 
se adună". Este prieten cu Sirbu Viorica, o 
fată care nici ea n-a călcat in ultimul timp 
pe Ia gospodărie și au mai adunat pe lingă 
ei pe Georgescu Niculina și Maria Țăranu 
care le seamănă ca niște picături de apă. La 
sfirșitul Iui februarie, cînd au început să se 
aglomereze treburile în gospodărie și trebuia 
să începem amenajatul celor 200 ha pentru 
irigații, era nevoie de multe brațe de muncă 
și noi, tineretul, ne angajasem să participăm 
cu toate forțele. Nu trebuia să lipsească ni
meni de la muncă. De aceea am trimis cițiva 
utemiști să stea de vorbă cu Dumitru Soco
teală. EI Ie-a promis că va veni la lucru, dar 
și-a văzut mai departe de ale lui. De vreo 
două ori am stat chiar eu de vorbă cu el, dar 
n-am ajuns la niciun rezultat. Așa că, acum 
eiteva zile l-am chemat în fața biroului or
ganizației U.T.M. Tovarășul Socoteală a pus 
capul în pămint. A încercat să-și motiveze 
comportarea; ba că, vrea să se mai odih
nească (unde o fi obosit — ne întrebam noi — 
că la muncă nu vine) că o să lucreze și el, 
dar mai la vară. Ne-a prezentat o grămadă 
de motive din acestea neserioase. Tovarășii 
noștri i-au făcut o critică de o s-o pome

nească Socoteală multă vreme. Mai ales fe
tele l-au săpunit bine. I-au arătat că greșește 
și el și ceilalți prieteni de-ai lui dacă-și în
chipuie că nouă ne este indiferent dacă ei 
vin sau nu la muncă, dacă lucrează bine sau 
prost. Aici nu-i vorba că din cîteva sute de 
tineri colectiviști lipsesc de la muncă 5-6 și 
lipsa aceasta nu se face prea mult simțită. 
Pe noi ne interesează fiecare tînăr în parte. 
Ne preocupă educația lui. concepțiile lui des
pre viață, despre îndatoririle pe care le are 
fiecare colectivist. Și apoi dacă ar fi muncit 
alături de noi Și el șî ceilalți care mai chiu
lesc, fără îndoială că rezultatele despre care 
v-am vorbit mai înainte erau și mai bune 
pentru că în gospodărie și in comună fiecare 
tînăr are locul lui de muncă, sarcinile lui 
precise. Avem multe lucruri de făcut și fie
care tînăr trebuie să participe activ la reali
zarea lor. Pe urmă este vorba de educație. 
Temeiul educației noastre socialiste ii consti
tuie în primul rînd participarea Ia muncă. Ce 
fel de educație i-am făcut noi lui Dumitru 
Socoteală dacă mama lui muncește și el se 
plimbă ? Nouă nu ne e indiferent acest lucru 
și de faptul acesta răspundem și noi, organi
zația. De-aia ne-am gindit acum cu tovarășii 
din birou și am socotit să mai așteptăm vreo 
2-3 zile și dacă nu se pune pe treabă să-I 
chemăm în fața adunării generale a utemiș- 
tilor și să-l tragem la răspundere și pe el și 
pe ceilalți tineri cu care își pierde el vremea 
de pomană.

GEORGE MIHAESCU

pentru asigurarea viitorului 
belșug sînt garanții sigure.

Dar cum au pornit ei la 
treabă în primăvara aceasta ? 
Să vedem. Ni ti nu se luase 
bine puțina zăpadă care a că
zut pe aici, prin părțile Ol
tului, în timpul iernii și ei au 
și început să care îngrășămin
te naturale pe tarlalele care 
aveau să fie însămințate cu 
porumb, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui- Pentru a- 
ceastă acțiune au organizat 
săptămîni record și astfel pe 
loturile echipei de tineret au 
fost transportate și încorpora
te în sol pește 120 de tone de 
gunoi de grajd.

în timp ce jumătate din cei 
18 membri ai echipei cărau 
cu atelajele îngrășăminte na
turale pe cîmp, ceilalți mer
geau în fiecare zi la săpatul 
canalelor de irigare din siste
mul prin care în vara aceasta 
se vor iriga numai aici, în 
gospodăria colectivă de la 
Gostavăț, peste 700 de hectare 
teren arabil. Pe această tarla 
irigată se va cultiva printre 
altele și sfecla de zahăr de 
care va răspunde echipa de 
tineret și de aceea secretarul 
ținuse neapărat să sublinieze 
la începutul discuției că pro
ducția la această plantă va fi 
dublă, anul acesta : adică va 
atinge aproximativ 40.000 kg 
la hectar.

Tot pentru mărirea produc
ției, echipa de tineret a îm
prăștiat, pe întreaga suprafață 
de 17 ha grîu de care răspun
de, îngrășăminte chimice (azo
tat de amoniu) în cantitățile 
cerute de agrotehnică, iar 
peste puțin, timp va trece la 
grăpatul griului pentru a îm
piedica astfel evaporarea apei 
înmagazinată în sol. Cele 17 
hectare destinate sfeclei de 
zahăr și florii-soarelui s au 
grăpat de mult, iar cînd a fost 
vorba de însămînțat, șeful e- 
chipei de tineret, Ion Iștenie, 
a recomandat doi dintre cei 
mai buni membri ai echipei 
să lucreze pe semănătoare.

Ion Marin ică și Petre Da- 
tuc, cei doi tineri care au lu
crat pe semănători la insâ- 
mințarj; florii-soarelui și al 
sfecle: de zahăr, vor îndeplini 
aceeași misiune peste citva 
timp la insâmințatul porum
bului.

Deci, o activitate bogată 
desfășurată cu mult simț de 
răspundere și întocmai cum 
scrie la carte pentru atinge
rea țelului propus : producții 
cît mai mari la hectar.

P. GHELMEZ

Foto : S. NICULESCU

— însămînțări în timpul op
tim și de cea mai bună ca
litate - aceasta este princi
pala preocupare a colecti
vi știi or din Sa tu Nou, raionul 
Medgidia, și a mecanizatori

lor care ti deservesc.

Să nu te gîndești 
numai la tine

Era în toamna anului tre
cut Organizația U.T.M. 
din gospodăria agricolă 

colectivă de la Fărcașele, raio
nul Caracal, îl recomandase să 
lucreze pe semănătoare, la în. 
sămînțatul griului. Nu mai 
plouase de mult și pămintul 
era tare cum e cremenea. Pu
tea oare să insămințeze pînă 
nu dădea cu discurile ca să 
sfarme bolovanii mari cit țes
tul ? Nu, desigur! Dar uite că 
bulgării se strîngeau grămadă 
în fața discurilor și treaba 
mergea greu. S-a urcat atunci 
pe bara de tracțiune și cu o 
rangă de fier a început să zdro
bească bulgării care se strin- 
gecu intre lamele de oțel, mai 
să ie rupă, ii zdruncina tare, 
dor el nu renunța. Pămintul in 
cc-e Oiec so fe -troc-, se ooc- 
oee de gria Veb-a sc fie afi
nat și primitor nu aspru ce o

nico și iatâJ căzut Pe pe ds- 
cuitor și s-a rănit

— Acum o să stai două săp. 
tămini acasă să te refaci — i-a 
spus Dumitru Stanciu, președin
tele gospodăriei colective. In
timpul acesta noi o să te
„procentăm“ in continuare. N-o
să pierzi nimic din zilele de
muncă.

— Eu, n-o să pierd, dar cine 
va lucra pe semănătoare ? a în
trebat Titel Cîrstea.

- O să lucreze altcineva, 
n.avea nici o grijă. Stai li
niștit.

Florica Zamfir, Ște
fan Mincu și Stan 
Bițineanu sînt tineri 
care se bucură de 
stima și aprecierea 
tuturor colectiviștilor 
din satul Livedea, 
raionul Urziceni. Au 
făcut ceva deosebit, 
s-au evidențiat prin 
vreo faptă aparte ? 
Nu I Dar au fost pre- 
zenți întotdeauna la 
toate muncile din 
gospodărie, oriunde 
a fost nevoie de pri
ceperea și hărnicia 
lor. Au muncit și 
muncesc conștiincios, 
fără să se sperie de 
greutăți. Și aceasta 
este prima dovadă 
a atașamentului față 
de gospodăria colec
tivă.

Ștefan Mincu (de
senul din stingă), se

cretarul organizației 
de bază U.T.M. din 
gospodărie, este șef 
de fermă fruntaș in 
creșterea animalelor. 
De la fiecare vocă 
pe care o are in 
grijă, conform planu
lui gospodăriei tre
buie să obțină In a- 
nul acesta cite 2.600 
litri lapte. Ei și ingri. 
jitorii de animale din 
ferma de core răs
punde s-au angajat 
insă ca, printr-o 
bună îngrijire, să ob
țină de Ic fiecare 
vocă furajată cu cei 
puțin 100 litri lapte 
peste plan.

Florica Zomfir (de. 
senul din mijloc), 
core lucrează la le
gumicultura, se stră
duiește ca prin lu
crările de calitate pe

Ne preocupă educația 

fiecărui tînăr

Ce înseamnă să-ți iubești colectiva
— Liniștit ? I...
Peste trei zile, cînd președi-- 

tele trecea pe cîmp să vodă 
cum mai merge semănatul griu
lui, pe una din semănător, pe 
cine credeți că l-a văzut î Pe 
Cîrstea.
- la vino-ncoc nițel - l-a- 

chemat — ce ți-am spus ne: ?
- Păi, m-am făcut bine — o 

răspuns el din mers.
Șchiopăta.
- Se și vede, l-a mustrat pă

rintește președintele. De ce 
stai acasă ? Nu ți-am spus că 
zilele-muncă ți se pun î

— Parcă de ziie-muncă e 
vorba - a răspuns Cîrstea Su
părat. Dar cum o să stau eu 
acasă cind gospodăria are de 
semănat in toamna aceastc 
1.000 de ha griu, cind eu om 
datora să lucrez pe semănă
toare, cind... cind nu mă mai 
doare nimic.

Și n-o stat A lucrat in cor. 
tfeuora oe se—■c-ârac-e

P. GHEORGHTȚĂ

Unde i mai greu

Gospoooro cgrjcolă corec
tive din Șivițc, raionul 
Galați, trebuie co in pri

măvara aceasta să-și mărea
scă suprafețele irigate. încă 
200 de hectare cultivate cu 
cartofi, sfeclă de zahăr și po
rumb vor fi irigate. Dar pentru 
asta este nevoie de multa mun
că la amenajarea canalelor. O 
treabă foarte grea, care cere 
oameni voinici și harnici Pă
mintul este clisos și se lipește 
de lopată. Mergea foarte greu 
la început, lată însă că ia iri

gații au venit să lucreze mai 
mulți tineri. Ei ou cerut să lu
creze aici pentru că se simt în 
stare să termine mai curind lu
crarea, pentru că este o mun. 
că mai grea, adică o muncă 
pentru ei. Au venit să lucreze 
pentru că vor să ajute gospo
dăria. Pămintul care va fi iri
gat prin această lucrare va a- 
duce un more spor de recoită, 
deci venituri mai mari gospo
dare . Secretarul comitetului 
U.T.M.. ionel Pooo-u. lucrează 
in focare zi capturi de ocest 
tineri. Unii dintre ei eu sto oiiît 
odevorate recorduri. Mc-ce 
Chipăilo, un boot oe 17 o<- , 
îndesat și vinjos a a zrocat in 
patru zile 37 metri cubi ce pă
mânt. i.

Toate ocestea sint. fără mdo- 
îoiâ, dovezi dare ale dragostei 
pe eo«e o poertă fcneriî din 
Șâv.ța gospodăriei Ier. A.ti 'uO< 
gosoodâna. rimrwa sa fi ie 
toadec-.-ra eco-o unde «cte 
mo> mc-e de t—»e

C. MIHAI 

Majoritatea tinerilor colec
tiviști din comuna Roseți, 
raionul Călărași, participă 
în aceste zile, alături de 
virstnici, la amenajarea unor 
noi suprafețe pentru irigat. 
Prin lucrările pe care le fac 
acum, ei contribuie la asigu
rarea unor recolte sporite in 

acest an.
Foto : Agerpres

Bata oricînd
Cu eiteva seri în urmă un 

telefon de la gara Stoe- 
nești îi anunța pe co

lectiviștii din Gostavăț, regiu
nea Oltenia, că au de ridicat 
chiar în noaptea aceea din 
gară două vagoane de borhot 
pentru hrana animalelor. Era 
tirziu. Aproape ora 10 seara.

— La cine era să mă duc 
mei tatii atunci noaptea să 
meargă la gară — povestește 
brigadierul. M-am adresat 
âtorva tineri care mai intir- 
ciaserd eu treburi pe la sediul 
gospodăriei. Ei, la rindul lor, 
ca dat de veste conductorilor 
de atelaje, și pină să sosesc 
n la gard, la 7 km, Florea 
Victor. Nicolae Talea, Ale
xandru Marin. Dumitru Mirea 
—.-«b «jwns din urmă eu bici- 
rietele.

A«b m*ea* toată aoaptM 
M deaedraaml dn vagoane șt 
rudrvnml bertataln te ee- 

care le executa ea, 
gospodăria să obți
nă producții mari de 
legume și zarzava. 
tari.

Stan Bițineanu (de
senul din dreapta) 
n-a lipsit nici o cli
pă, in aceste zile de 
primăvară, de la se
mănat. Lucrind pe 
semănătoare, el s-a 
preocuoct permanent 
de ccftotea lucrări
lor de core depinde 
in mare măsură bel
șugul anului aces
ta.

V-am prezentat 
trei tineri cu care se 
mindresc colectiviștii 
din Livedea, pentru 
că prin munca lor 
ei au dovedit întot
deauna un puternic 
atașament față de 
gospodăria colectivă.

Pentru dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească

• Datorită numă
rului sporit de ani
male în gospodăria 
noastră colectivă 
din satul Tabăra, 
raionul Iași va 
fi nevoie, de bu
nă seamă, de noi 
îngrijitori de ani
male. La cererea 
consiliului de con
ducere al gospodă
riei, organizația 
noastră de bază 
U.T.M. a recoman
dat pînă acum mai 
mulți tineri, dintre 
cei mai buni, care 
să lucreze în acest 
important sector. 
Vasile Nazarcu, Du
mitru Iordache, Mi
hai Sărămet și al
ții îndrăgesc me
seria pe care și-au 
ales-o și au obți
nut rezultate bune 
în muncă. Faptul 
acesta ne-a încura
jat. Ne-am gindit, 
de aceea, să reco
mandăm acum și 
alți tineri care șă 
lucreze in sectorul 
zootehnic. Dar nu 
ne oprim aici. Or
ganizația de bază 
U.T.M. se va ocupa 
și de calificarea lor 
astfel ineît să fie 
capabili să obțină 
producții din ce în 
ce mai mari.

Deși nu toate 
vacile noastre sînt

de rasă bună, tine
rii colectiviști, ur- 
mînd exemplul co
muniștilor, și-au 
propus ca printr-o 
îngrijire științifică 
să depășească pro
ducția planificată 
de 1500 litri lapte 
pe cap de vacă fu
rajată. iar cei ce în
grijesc vițeii să con
tribuie prin munca 
lor la asigurarea 
dezvoltării fermei 
de vaci din prăsilă 
proprie.

MIHAI LUCA 
secretarul organi

zației de bază
U.T.M. din G.A.C. 
„23 August" satul 

Tabăra, raionul 
Iași

★
• Recentele Di

rective ale partidu
lui nostru acordă 
o atenție deosebită 
sectorului zooteh
nic și creșterii pro
ductivității aces
tuia.

In scopul cunoaș
terii metodelor a- 
vansate în îngriji
rea animalelor, co
mitetul raional 
U.T.M. Sighișoara 
a organizat un 
schimb de experien
ță la care au fost 
invitați peste 70 de 
tineri crescători de 
animale din raion.

ruțe. Dar a doua zi diminea
ța treaba era gata. Vagoa
nele au fost golite la timp și 
hrana animalelor era asigu
rată. Iar băieții ? Băieții au 
plecat direct la munca cimpu- 
pui. Somnul i-a ajuns de abia 
seara cînd s-au întors de la 
lucru. Așa sînt utemiștii noș
tri. Nu țin seama de obosea
lă, de nimic cînd este vorba 
de gospodăria colectivă. Sînt 
gata la orice oră din zi și 
din noapte.

G. PETRE

Infruntînd gerul

Sectorul zootehnic al gos
podăriei colective „Stea
gul Roșu“ din Fălciu, re

giunea lași s-a dezvoltat mult 
in ultimul timp. Pentru anima, 
lee proprietate obștească era 
necesor să se constru'oscă fără 
ratarztera odăpostari trafeca și 
efvra. Cai ÎS tmari d« aaupa

„Ariciul44 în campania 
agricolă de primăvară

A »« poposit în mijlocul 
jCI colectiviștilor din 

Frumușița. raionul 
Galați, intr-un moment 
cînd nu s-ar putea spune 
că eram așteptat. Mi-a pă
rut rău că le-am tulburat 
liniștea, dar numai era ni
mic de făcut. Am luat pla
nul de însămînțări. In plan 
scrie așa: epoca întîia 20 
ha de mazăre, 20 cu muș
tar, 50 cu borceag, 30 cu 
coreandru, 15 cu ovăz, 10 
cu fenicul. Arături de pri
măvară 500 ha. Grăpat, 
tăvălugii 620 ha. Un plan 
frumos, n-am ce zice.

— Ei, cum stați cu pla
nul — i-am întrebat ?

— Cu planul stăm bine. 
Stă încuiat, nu-l ia ni
meni.

— Dar cu însămînțările, 
cum stați ?

— Stăm cum se stă. Adi
că, ne mișcăm.

In cele din urmă am 
aflat. Nu s-au insămințat 
decit 20 ha cu mazăre și 

20 cu muștar. De arat s-au 
arat numai 60 de ha iar 
tăvălugitul s-a făcut pe 100 
de ha.

— Cum stau tractoarele, 
i-am întrebat.

Tinerii au discu* 
tat îndelung cu F. 
Francisc, șeful bri
găzii zootehnice, 
brigadă care in a- 
cest an, printr-o 
mai bună îngrijire 
a animalelor a ob
ținut 175 litri lapte 
peste plan și un 
spor de greutate de 
0,200 kg pe zi la 
fiecare vițel.

După numai 15. 
zile de la organiza
rea schimbului de 
experiență tinerii 
îngrijitori de ani
male de la diferite 
gospodării agricole 
de stat și colective 
au obținut suceese 
demne de remarcat. 
Astfel, la G.A.S. 
Ticmandru tinerii 
au obținut 10,5 li
tri lapte pe zi pe 
cap de vacă furaja
tă, cei de la G.A.C. 
Șoard 8,5 litri, iar 
cei de la G.A.S. 
Dumbrăveni 10,2 li
tri. Comitetul ra
ional U.T.M. și-a 
propus să organi
zeze cit mai multe 
asemenea schimburi 
de experiență care 
s-au dovedit a fi 
deosebit de fruc
tuoase.

STAN VIRTAN 
activist al comite
tului raional U.T.M. 

Sighișoara

au înțeles că este 
priceperea și 
muncă și nu 
eforturile. Au

de construcții 
nevoie de toată 
puterea lor de 
și-au precupețit 
construit anul trecut patru graj
duri, un saivan, o magazie, rec- 
lizînd o economie de peste 
200.000 lei față de deviz. Pentru 
anul acesta mai este prevăzuta 
construcția din resurse locale a 
unui grajd pentru 
Pentru acoperiș 
recoltează mai 
îngheț. Hotăriți 
cest material ia 
cei 18 tineri constructori, ală- 
turî de alți colectiviști, au 
fruntat zile în șir gerul și au 
coltat peste 20.000 maldăre 
stuf. Norma zilnică era de 
maldăre. Ei făceau cite 40-45.

Materialul pentru acoperișul 
"oului grajd e fost asigurat Io 
tenp-

100 vaci. 
- stuf, care se 

ușor iarna, pe 
să asigure a- 
timp, astă iarna

în- 
re- 
de
30

B ATCVTA

** Stau și ele.
— Tot pe scaune ?
— Nu, ele stau în braz

dă stricate.
- Toate ?
— Nu, eu schimbul. 

Cite 2—3.
— Și tractoriștii ?
— Tractoriștii strigă de 

pe deal la S.M.T., că-s 
doar cițiva kilometri pină 
la Tulucești, la stațiune. 
Dar stațiunea n-aude.

— Așa-i îl întreb pe 
Constantin Vngureanu, șe
ful brigăzii de tractoare.

— Păi, da, zice omul su
părat. Noi ne agităm, stri
găm, dăm din mîini și nu 
aude nimeni.

— Săracii oameni, ce să 
facă ? Să meargă „tocmai" 
la S.M.T. ? Sau mecanicii 
de la S.M.T. să vină „toc
mai" aid ?

— In cazul acesta cred 
că v-ați gindit si folosiți 
atelajele gospodăriei? l-am 
întrebat pe tov. președinte 
Drăgan Pavel.

— Sigur că da ! Le folo
sim din plin.

— Și... merge ?
— Merge, cum să nu 

meargă. Dar nu la însă- 
mințat; la alte lucrări.

Ei, dacă am văzut că 
toate merg „în plin" ne-am 
luat rămas bun și le-am 
lăsat tinerilor colectiviști 
de aid o amintire :

„Insămînțînd așa, cred 
că se poate 

Epoca-ntîia s-o sfîrșiți 
la vară 

Dar cum nu pot să le 
prevăd pe toate 

Nu știu recolta cînd o 
să... răsară".

Vă las cu bine. 
ARICIUL

pt cent M. CARANFIL



Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale
Raportul Comisiei 

de validare
prezentat de deputatul 

Demostene Botez
Tovarăși deputați și 

deputate,

Comisia de validare a man- 
datelor deputățiilor 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
rate 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
mine 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 în 
conformitate cu prevederile 
Constituției Republicii Popu
lare Romine și ale legii nr. 
9/1952 pentru alegerea deputa
ților în Marea Adunare Na
țională și că nu există deci 
nici un temei pentru invali
dare, în nici una din circum
scripții.

Tovarăși și tovarășe,

Comisia de validare dorește 
să vă prezinte citeva date care 
ilustrează componența deputa
ților aleși in Marea Adunare 
Națională 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

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

ai colectivului gazetei P.U.C, din secția țesătorie.
Foto : S. NiCULESCU

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 in 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 in prezent par
cul teatrului de vară pe o su
prafață de 2 ha, iar la Tefcir- 
ghiol se fac lucrări pentru 

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 rânduri 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, economică, 
de stat și obștească, in condu
cerea operei istorice de făurire 
a vieții noi socialiste

Componența deputaților Ma
rii Adunăr; Naționale scoate 
in evidență și atenția deosebită 
ce o acordă regimul democrat- 
popular promovării femeilor 
pină la funcțiuni de cea mai 
mare răspundere în stat. Din 
numărul total al deputaților 
Marii Adunări Naționale 77 
sînt femei, muncitoare, ță
rănoi, 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 romin cu naționalitățile 
conlocuitoare. Astfel, din to
talul deputaților aleși 61 sînt, 
după naționalitate, maghiari, 
germani, evrei, ucraineni, 
sîrbi etc.

După virată, 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.

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.

în 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}

Toți deputății aleși ta Marea 
Adunare Națională au fo6t 
candidați ai F.D.P. Ei sînt 
membri ai Partidului Munci
toresc Romin, ai sindicatelor, 
ai Uniunii Tineretului Munci
tor, ai comitetelor de femei, 
ai altor organizații economice, 
culturale și obștești etc.

Marea Adunare Națională 
se poate mindri cu faptul că 
între deputați 248. adică 53,30 
la sută, sînt decorați cu 
ordine și medal i: ale R.P. 
Romîne, laureați ai Premiu
lui de Stat și deținători ai 
altor distincții conferite de 
statul democrat-popular pen
tru a,portul lor însemnat la 
construirea socialismului în 
țara noastră și pentru con
tribuția adusă ta lupta pentru 
apărarea păcii ta lume. 11 
deputați poartă înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste.

Tovarăși deputați și 
deputate,

Datele prezentate mai sus 
reflectă puternic caracterul 
reprezentativ al Marii noa
stre Adunări Naționale, fap
tul că în cel mai înalt or
gan al puterii de stat au fost 
aleși oameni care și-au cîști- 
gat respectul și încrederea 
poporului muncitor, care cu
nosc Îndeaproape viața mase
lor, care au dovedit că sînt 
ferm hotărîți să slujească cu 
credință intereselor poporului 
și patriei, măreței cauze a 
construcției socialiste.

Alcătuirea Marii noastre 
Adunări Naționale este o 
demonstrație deosebit de grăi
toare a noilor rânduieli pro
fund democratice din Re
publica Populară Romînă și o 
puternică chezășie pentru 
mersul mereu înainte al 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 Adu
nare Națională de la 5 
martie 1961. din 12 444.977 
cetățeni înscriși in listele de 
alegător. S-au prezentat la 
vot 11417900. adică 99.78 la 
sută, iar dm aceștia 12.388.787 
cetățeni, adică 99,77 la sută, 
au votat pentru candidați! 
F.D.P.

Constituirea 
Comisiilor permanente 

ale Marii Adunări Naționale
Luni seara, după încheierea 

lucrărilor ședinței Marii Adu
nări Naționale, au avut loc 
ședințele de constituire ale 
comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale. Fie
care comisie a ales dintre 
membrii ei un președinte, un 
vicepreședinte și un secretar, 
după cum urmează :

Comisia economico-finan- 
ciaxă — președinte Manea 
Mănescu ; vicepreședinte Con
stantin Dumitrache; secretar 
Ion Cotoț.

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

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—.pre
ședinte Gheorghe Roșu ; vice- 
președinte Ladislau Lukăcs; 
secretar Nicolae Matei.

Comisia pentru cultură și 
Învățămînt — președinte Ște
fan Milcu ; vicepreședinte 
Andrei Oțetea ; secretar Paul 
Niculescu-Mizil.

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale

Intr-o pauză a lucrărilor 
Marii Adunări Naționale.

Foto : AGERPRES

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

La concursul organizat de 
ziarele „Scînteia tineretului", 
„Ifjumunkâs" și „Viața stu
dențească" în cinstea glorioa
sei aniversări a 40 de ani de 
la înființarea Partidului Co
munist din Romînia pot parti
cipa tineri din toate domeniile 
de activitate, corespondenți 
voluntari, tineri muncitori și 
țărani muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice, 
membri ai certurilor 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 deimocrat-popular sub con
ducerea partidului. Toate ma
terialele pentru acest concurs 
vor fi trimise pe adresa : Re
dacția ziarului „Scînteia tine
retului" Piața Scînteii nr. 1 
București cu mențiunea „Pen
tru concurs".

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

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

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 în perspectivele ce le 
deschide poporului nostru 
programul desăvârșirii con
strucției socialiste adoptat de 
Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Votul dat candidaților 
Frontului Democrației Popu
lare este în același timp o 
puternică manifestare a fap
tului că poporal nostru sus
ține din toată inima politica 
externă a Republicii Popu
lare Romine, 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
publicii Populare Romîne, 
continuind tradițiile legisla
turilor ei anterioare, va jus
tifica prin întreaga ei activi
tate înalta încredere ce i-a 
acordat-o poporul nostru prin 
mandatul de mare răspun
dere ce i l-a încredințat la 
alegerile din 5 martie 1961.

Tovarăși deputați și 
deputate,

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

— 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.

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

Ion N ăst 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 

larg colectiv. Astfel, bi-un
blioteca poate întocmi biblio
grafia necesară punîndo 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 
Ia 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

Invâțînd
de la cei mai buni

(Urmare din pag. I-a)

zootehnic. Am vorbit eu to
varășul președinte. El mi a 
spus să-i recomand un ttaăr. 
Ai să mergi tu.

Și cu asta se considera că 
sarcina este îndeplinită. Nu e 
de mirare, deci, că tinerii ast
fel ..recomandați*, la intîmpla- 
re, nu dintre cei mai buni, cu 
dragoste de meserie, nu s au 
achitat cu conștiinciozitate de 
sarcinile ce le reveneau, au 
lucrat prost și. pină la urmă, 
unii dintre ei au părăsit locul 
de muncă.

Superficialitate* manifesta
tă de aceste organizații de 
bază U.T.M. față de cultivarea 
ta rândul tinerilor colectiviști 
a dragostei față de meseria de 
îngrijitor de animale, slaba 
lor preocupare față de com
portarea acestora în produc
ție a fost criticată de pârtiei- 
panții la consfătuire. In eu- 
vintul lor aceștia au arătat 
că, ținînd seama de sarcinile 
deosebite trasate de Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire 
la principalele criterii ale în
trecerii socialiste in tattmpi- 
narea glorioasei aniversări * 
partidului și de recenta Hotă
râre a C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire 
la creștere* numărului de a- 
nimale în gospodăriile colecti
ve, organizațiile de bază 
U-T.M. din G.A.C. sînt datoa
re să se ocupe cu mai multă 
grijă de recomandarea tine
rilor care să lucreze în secto
rul zootehnic, de îndrumarea 
și ajutorarea lor.

Pe baza propunerilor făcute, 
s-a stabilit ca ta 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 califi
cării lor profesionale, acești 
tineri vor fi trimiși pe o pe
rioadă de 30 de zile să mun

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. 
EI 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.

/redacției
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 cit și pentru continua
rea studiilor în învățămîntul 
superior. Prin urmare vă pu
teți prezenta la examenul de 
admitere pentru învățămîntul 
superior.

Emiț Cristescu — Bicaz.
în Editura tehnid a apărut 

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

cească și să învețe Ia sectoa. 
rele zootehnice ale gospodă
riilor de stat cu experiență 
In creșterea animalelor.

Recomandarea acestor ti- | 
neri se va face în cadru’ adu
nărilor generale deschise ale 
organizațiilor de bază U.T.M, | 
astfel ca ei să se simtă răs
punzători în fata organizației ' 
și *ă se strădutescă să-și -n- 
deplinească cu conștiinciozi
tate sarcina ce le-a fost irxme- 1 
dințată. S-a stabilit, de ase- | 
menea, ca periodic, in adunări 
generale de organizație sau 
ta ședințe de comitet, să fie 
analizată munca acestora și, 
cu ajutorul inginerilor și teh
nicienilor, a îngrijitorilor mai 
vîrstnici, cu mai multă expe
riență să se stabilească cele 
mai bune măsuri pentru Im. 
bunătățirea muncii lor. O a- 
tenție deosebită se v* acord* 
mobilizării tuturor tinerilor 
îngrijitori de animale la între
cerea socialistă, în scopul ob
ținerii unor cantități sporite 
de produse, la un preț de cost 
redus. In cadrul întrecerii, 
fiecare tînăr își va lua un 
angajament concret pe măsu
ra posibilităților sale reale, de 
îndeplinirea căruia organiza
țiile de bază U.T.M. se vor 
preocupa îndeaproape. In spri
jinul tinerilor care *u fost și 
vor fi recomandați să lucreze 
ca îngrijitori de animale, or. 
șanizațiile de bază U.T.M. 
vor mobiliza întreg tineretul 
1* acțiunea de asigurare a 
unei 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 hotărîrea 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.

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.

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. In 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. In Munții Rod
nei 1* dispoziția turiștilor se 
află complexul turistic Borșa 
bine utilat și modernizat pre
cum și diferite cabane.

Muzee, orto erou în trecut 
grec occesioi-e muncitorilor. 
Astei dotortă condițiilor 
create de part’d, tot mai 
mu’ți oomeâ ai muncii cu
nosc frumusețile creației ar
tistic*. In foteg-afie: un grup 
de tineri muncitori de la 
uzinele „23 August" din 
București cud’ nd din lucră
rile iui George Enescu, ia o 
seară muzicală organizată 

in uzină.

Fier vechi - 
oțelăriilor patriei

gngâzile de muncă patriotică 
al* tineretului din regiunea Su
ceava au colectat și predat in 
ultimele sile aproape 300 tone 
da fier «ochi. De la începutul 
anului și pină acum tinerii din 
oceste regiuni ou trimis siderur- 
giștilor 1.070 tone de fier vechi.

Finisaj
de bună calitate

(Urmare din pag. J-aj

tru ca să întîmpinăm cu cin
ste aniversarea partidului, să 
contribuim le realizarea anga
jamentelor luate de colectivul 
întreprinderii.

Vom munci pentru 
crearea unui renume 

bun instalatorilor

Cînd, în pauză sau după 
terminarea lucrului, ne 
strîngem zidari, instala

tori, parchetari sau mozaicari 
să fumăm o țigară, ori să dis
cutăm pui- și simplu, mulți 
tineri de pe șantier ni se a- 
dresează nouă cu cuvintele : 
instalatori — stricători. Și în 
esență, spunea Rășinaru 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. 
Cînd 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 încît 
Instalatorii să nu mai fie nu
miți stricători.

înainte de toate 
exigență față 

de munca fiecărui 
tînăr

Crăciun Radu 
Ion aveau cu 
în urmă o

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 

În curînd pe ecranele Capitalei
NOUL FILM ROMÎNESC

M î N D R IE
O producție a Studioului Cinematografic 

„București**

In regia lui Marius Teodor eseu

Reuniunea tehnicienilot 
din țările socialiste 

în expertiza medicală 
a capacității de muncă

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 hotărâri co
mune a miniștrilor Sănătății 
și de Prevederi Sociale din 
țările socialiste. La reuniune 
participă tehnicienii 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.

Cuvîntul 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- 
ticipanții la reuniune.

Participanții la discuție au 
dezbătut problemele legate 
de primul punct de pe ordi
nea de zi : bazele metodice 
și organizatorice ale exper
tizei capacității de muncă. 
Au luat cuvîntul dr. Niaga- 
lov Pîrvan Ivanov (R. P. 
Bulgaria) ; dr. Ladislaw 
Brejla și, dr. Vrana Antonin 
(R.S. Cehoslovacă); prof. Thie
le Heinz, dr. Roll morgen 
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, 
' s-a ocupat în cuvîntul său de 

noțiunile de invaliditate și 
; rolul medicului expert în ac- 
I tivitatea medico-socială.

Lucrările reuniunii conti
nuă.

(Agerpres)

de calitate. Deci, exigența 
înainte de toate își spune cu- 
vîntul în executarea unui fi
nisaj frumos al locuințelor, 
plăcut ochiului. Și posturile 
utemiste 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- 
ceasta privință. Avem un sin
gur post utemist de control și 
acela de abia trăiește de azi 
pe mîine. Ne propunem de 
aceea să înființăm cîte 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 puțini 
sînt încadrați în cele 10 bri
găzi de tineret. Vom organiza 
astfel pe tinerii din diverse 
echipe în puternice brigăzi da 
producție 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 hotărîți 
să-și consacre toate eforturile 
pentru a contribui Ia îndepli
nirea angajamentelor luate de 
colectivul întreprinderii în 
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.
---- .—•—

Tovarășa Mihăilescu Florica de 
la fabrica de mase plastice 
„București» este fruntașă in 

producție.
Foto! „CASA SCÎNTEII"
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Consfătuirea 
fruntașilor 

din agricultura 
R« S. S« Kazahă

A’.v „în Romînia frățeascău

Expoziția unui picior azerbaidjean 
care ne-a vizitat țara

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

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

N. S. Hrușcîov 
în 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 Kazahstan 
l-au avut ca oaspete pe Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Președintele Academiei, K. 
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- 
zahstonului s-au descoperit 390 
de noi zăcăminte minerale din
tre care 370 in 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 Irtîș-Karaganda cu o 
lungime de 500 km destinat 
aprovizionării cu apă a centru
lui Kczahstanului.

N. S. Hrușciov s-a 
de noua tehnologie a 
minereului de fier 
Djerzkazgan, propusă 
tutui de mine.

In convorbireo 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 casc de odihnă situată 
în apropiere de Alma-Ata, unde 
a stat de vorbă cu oamenii 
muncii afkrti In concediu.

interesat 
extracției 
Io mina 
de insti*

■xccc. .V
.V ,v

L^OS: Rebelii se retrag 
sub loviturile forțelor

patriotice

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

și Republica Mali
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, 
într-o regiune situată la numai 
10 km de Vientiane. In ace
lași timp, convoaiele inamice 
care circulă pe șoseaua națio
nală nr. 13 continuă să fie a- 
tacate de detașamente patrio
tice înarmate, care provoacă 
mari pierderi inamicului.

După cum anunță postul de 
radio „Vocea Laosului", for
țele laoțiene patriotice care 
urmăresc trupele rebele ce se 
retrag de la Muong Ngam și 
Muong Phan au ucis 10 sol
dați inamici și au luat nume-

roși prizonieri. De asemenea, 
trupele inamice, care se retrag 
sub loviturile forțelor patrio
tice de la Tha Boun spre Pak 
Lan și Tha Thong, Iasă pe câm
pul 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 
Laosului" a transmis declara
ția Comitetului militar națio
nal al Laosului în care se 
spune: Dacă imperialiștii a- 
mericani și marionetele lor 
nu vor înceta agresiunea îm
potriva Laosului, poporul nos
tru și armata sa, le vor da Q 
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

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-

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

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 Elisabeth viile, în re
giunea Piana-Mwanga.

Bandele lui Kalonji terorizează
populația din Kasai

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

Comunicatul

Kasaiul de nord a bandeJof 
marionetei colonialiste Kalon
ji, pretinsul „președinte" al 
așa-numitului „Stat minier11 
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.

JOHANNESBURG 20 
gerpres). — Cu circa 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 fost dezvăluit. Agenția Reu
ter precizează că arestările 
au fost efectuate în rîndul 
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 ceară 
eliberarea conducătorilor de 
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 participanților la 
Conferința primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului 
a politicii de apartheid a dat 
un nou impuls luptei popu
lației sud-africane împotriva 
segregafei.

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 tin 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 cuvintări.

A. Mikoian și-a exprimat 
convingerea că harnicul popor 
al Republicii Mali va obține 
înfăptuirea tuturor sarcinilor 
care stau în fața lui. Nu «în
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 
sînt hotărite să le acorde tot 
sprijinul posibil în această 
privință.

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

Conducătorul misiunii

publicii Mali, Madeira Keita, 
a subliniat in cuvmtarea sa 
satisfacția deosebită cu care 
delegația Republic: Mal: a 
semnat primul acord de sta
bilire a legăturilor dmtra U- 
niunea Sovietică «; Republica 
MalL

Caracter-xzd impresie a- 
supra vizriei in Uiunea So
vietică, Madeira Keita a sub
liniat că cunoașterea realității 
sovietice presupune o folosire 
cit mai deplină a experienței 
Uniunii Sovietice 
blica Mali.

Madeira Keita a 
in mod deosebit 
crescînd al Uniunii ______
în țările Africii. In legătură 
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.

in Repu-

subliniat 
prestigiul 
Sovietice

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 
necesaT înzestrării aerodromu
rilor.

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

Ji. Rzakuliev redă într-o 
formă plastică, simplă și 
lapidară scene vii din viața

Romînieî 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 
romin care-și construiește 
o viață nouă".

Atrag atenția tablourile 
„București", „Tineri ro- 
mîni", „Țăran", pictate în 
tonuri luminoase.

A. Villapando (Bolivia) 
despre învațamintul și cultura 

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

cent a apărut în Bolivia, sub 
serrtnâtura rectorului Universită
ții din Potosi, Abdardo Villa
pando, care ne-a vizitat țara, 
lucrcrea intitulată „Educația și 
cuftura în Uniunea Sovietică, 
Rominia, Cehoslovacia și Boli
via

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

In subcapitolele: „Educația pu
blică în R.P. Romină" și „Impre
sii asupra vieții universitare și 
culturale în Romînia", Abelardo 
Villapando 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.

LA 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-

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 UJR.S.S., 
cu D. Rusk secretarul de Stat 
al S.U.A. :

A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.Ș.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. La con
vorbire au participat, de ase
menea, consilieri ai ambelor 
părți.

Convorbirea a avut loc la 18 
martie, cu prilejul unui dejun 
Ia 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-

a
și de faptul
Generaleuni a Adunării 

O.X.U., precum 
că secretarul de Stat Deaa 
Rusk intr-un viitor apropiat 
va pleca pentru cîteva rile în 
străinătate.

între ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.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 problemelor nesolu- 
ționata

*

La 19 martie A. A. Gromî
ko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a părăsit 
Washingtonul pierind 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.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). 
— Cu prilejul apropiatelor- a- 
legeri pentru 
Polone, la 18 martie în Pala
tul Culturii și Științei din 
Varșovia a avut loc o întâlni
re cu alegătorii, în cadrul că
reia a luat cuvîntul Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar 
ai 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

Seimul R. P.

cu alegătorii
socialiste își dezvoltă econo
mia în ritm rapid și 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. In epoca 
noastră războiul nu mai este 
inevitabil. Forța războiului — 
imperialismul — a devenit 
acpm mai slabă ca forțele 
păcii — ale socialismului.

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. Partieipanții 
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 cuvintul la

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 «i politice, care se pronunță 
împotriva stocării armei atomice 
pe teritoriul Norvegiei.

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

La deschidere au participat 
Ciu Vu, vicepreședinte al Comi
tetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai 
Societății 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, 
R. P. Romîne la Pekin.

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

din

înde-

Crun te represi uni 
ale colonialiștilor 

in 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" alungind 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 „au 
trupelor, poliției speciale și 

parașutiști să 
în regiunea primej- 
Pentru amploarea 
este semnificativă 

aceleiași agenții care 
în spitalele din

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

BUDAPESTA. — în editura 
.Kultura" din R. P. Ungară 

volume de o- 
lui

ambasadorul

Plenara C. C. 
al P. S. U. G.

dat ordin
Ion Luca

De
unităților de 
pătrundă 
dioasă“. 
răscoalei 
relatarea 
anunța că 
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-

curind a 
„Methuen 

„Pă

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 
lei de-a 40-a aniversări a 
matei populare Mongole, 
luat cuvîntul J. Țedenbal 
mareșalul Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski.

GENEVA. - La 20 martie a 
sosit la Geneva delegația so
vietică condusă de S. K. Ța- 
rapkin, pentru a participa la 
lucrările Conferinței triparti
te in problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, 
care își reia lucrările la 21 
Martie.

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.

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

In fotografie:
Școlii tehnice

BERLIN 20 (Agerpres). — 
La Berlin a fost dat publici
tății un comunicat cu privire 
la 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- El a 
arătat că față de anul trecut 
volumul producției industria
le va crește cu 7,2 Ia 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 și cuvîntarea lui 
Walter Ulbricht. Plenara a 
aprobat în unanimitate pro
iectul planului economiei na
ționale pe anul 1961.

ce- 
Ar-
Au 

?i

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 
Wagner-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 tânăr. Odweger și „Tam- 
mani-hall" n-au scăpat, desigur, 
acest prilej. Ei au început să 
facă în mod metodic reclamă 
pentru tânărul Wagner și, luîn- 
du-1 de mînă, l-au condus la fo
toliul primarului New-Yorku
lui".

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

in pos. 
primar, 
s-a do- 
fi un 

conlinu- 
mentori- 

Ziarul 
Tele.

Luna aceasta s-a inaugurat 
la New-York campania e. 
lect orală în vederea ale

gerii unui nou primar. Ca și in 
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 deține 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 insă el trebuie ca mai 
întii să fie desemnat de parti
dul său drept candidat.

La prima vedere totul ar 
limpede. Democrații vor, 
dent, să aibă în fruntea 
Yorkului un om 
de-al lor. In 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
nă, cu atit 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 cîte parale face el.

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

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

————-

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

Wagner ia 
gerie aurită, 
împodobiți cu tablouri 
mutate din muzeele new-yorkeze. 
La masă este servit din farfurii 
de aur sau de argint, in 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 
risteria 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

DJAKARTA. - La 18 mar 
tie Asociația de prietenie In
donezia—Romînia 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 prezenți.

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, Romînia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Ca observatori Ia congres par
ticipă reprezentanți 
Chineze.

—•—

Rhodezia de

Ciocniri intre

Ministrul de război al R.F, Ger
mane, I. Strauss, caută să acre
diteze ide la că la masa tratative
lor internaționale, accidentul tre
buie să vină înarmat pînă ta 
dinți.

(ziarele) La 19 martie la

ai R. P.

sud

al partidului a 
unanimitate E-

Herr Strauss sfătuiește...
Desen de V. VASILiU

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.

20.000 de dolari

masa într-o sufra- 
ai curei pereți sînt 

împru-

părea 
evi- 

Aeif.

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 etc. rezultă că pe new- 
yorkezi 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-York.

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-Yorkului, 
prin demagogie și eu sprijinul 
stăpînilor finanței.

Iată ce scrie revista „Nation” 
referindu-se la cariera politică o 
lui Wagner-junior, primarul 
New-Yorkului : „William Od
weger (predecesorul lui Wagner 
care ocupînd postul de primar

escroci 
tul de
Wagner 
vedit a 
vrednic 
ator al 
lor săi. 
„World 
gram and sun", 
referindu-se la 
aceasta, scria: 
„Corupția a cu- 
verigile apara- 

începînd cu 
:hișeu și ter-

prins toate 
tului de stat, 
funcționarii de guiacu 31 ICI" 
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 încît 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",

Un 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 candidat de 
către partidul său. Aceasta n:t 
pentru alte motive, ci our și 
simplu pentru că a fost definitiv 
și iremediabil compromis.

ION D GOIA
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UCRARILE SESIUNII
RARII ARENARI NAȚIONALE

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 

cu privire la modificarea unor texte 
din Constituția R. P. Romîne

(Urmare din pag. l-a)

de a fi cel mai înalt or
gan în statul nostru democrat- 
popular.

Cit privește Consiliul de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, proiectul cuprinde 
dispoziția potrivit căreia Con
siliul de Stat se compune din- 
tr-un președinte, trei vicepre
ședinți și 13 membri, dintre 
aceștia din urmă Consiliul a- 
legîndu-și secretarul.

In legătură cu compunerea. 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, este de 
reținut că pot fi aleși și pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale și președintele Consi
liului de Miniștri.

Prin această dispoziție se 
dă, în cadrul acestui organ 
suprem, o expresie deosebit 
de grăitoare unității puterii 
de stat, asigurindu-se ți o le
gătură organică, o colaborare 
strânsă în activitatea de con
ducere a statului.

Tovarăș deputați,

Atribuțiile Consiliului_ _____________ _____ be 
Stat sint grupate în proiect 
în două mari categorii: unele 
care se exercită între sesiunile 
Marii Adunări Naționale și 
altele care se exercită de Con
siliul de Stat în mod perma
nent.

La fel cu atribuțiile princi
pale ale Marii Adunări Națio
nale, în proiect, enumerarea 
principalelor atribuții ale Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne este sporită 
față de aceea prevăzută pen
tru Prezidiul Marii Adunăr. 
Naționale în actualele dispo
ziții ale Constituției.

Astfel, sint enumerate, ca 
atribuții noi, care se exercită 
de Consiliul de Stat între se
siunile Marii Adunări Națio
nale :

— Exercitarea controlului a- 
supra activității Guvernului ;

— Ascultarea de dări de 
seamă asupra activității Tri
bunalului Suprem ;

— Controlarea activității 
Procuraturii Generale a Re
publicii Populare Romkte ;

— Numirea ți revocarea 
președintelui sau memhnlor 
Tribunalului Suprem, precum 
și a comandantului suprem al 
Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne ;

— Exercitarea dreptului de 
amnistie ;

— Convocarea, între sesiuni
le Adunării Naționale, a co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Ca atribuție care se exerci
tă de Consiliul de Stat ai Re
publicii Populare Romine in 
mod permanent este prevăzu
tă aceea că, în relațiile inter
naționale, Consiliul de 
prin președintele său. 
zintă Republica 
mină.

In proiect se 
precizări, care 
exact natura unora dintre 
tribuțiile prevăzute ți in ac
tuala reglementare pentru 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale :

— Menținindu-se dreptul 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine de a 
emite decrete, se adaugă că, 
atunci cind decretele emise 
reprezintă acte normative, ele

au putere de lege- Acestea 
sînt supuse spre ratificare 
Marii Adunări Naționale în 
sesiunea care urmează ;

— Cu referire la interpreta
rea legilor, se arată că acea
sta este o interpretare legală, 
cu alte cuvinte general obli
gatorie.

Dintre atribuțiile Consiliu
lui de Stat se determină ace
lea pe care nu le poate exer
cita decît atunci cind, din 
cauza unor împrejurări excep
ționale, Marea Adunare Na
țională nu se poate întruni :

— Formarea Guvernului Re
publicii Populare Romîne ;

— Organizarea Consiliului 
de Miniștri și a ministerelor, 
a Tribunalului Suprem, a Pro
curaturii Generale, cât și a al
tor organe centrale ale 
tului ;

— Stabilirea organizării 
ministrative a teritoriului 
publicii Populare Romîne ;

— Numirea și revocarea 
președintelui și a membrilor 
formind Tribunalul Suprem, 
cit și a Procurorului General 
al Republicii Populare Ro
mine ;

— Stabilirea planurilor de 
dezvoltare a economiei națio
nale a Republicii Populare 
Romîne;

— Aprobarea bugetului de 
stat și a încheierii exercițiilor 
bugetare;

— Declararea stării de răz
boi în cazul unei agresiuni 
armate, îndreptate împotriva 
Republicii Populare Romine 
sau împotriva unui alt star 
față de care Republica Poțre- 
lară Romînă are obligații de 
apărare mutuală ce decurg dia 
Tataie intemațkiGale-

De asemenea, pnaectul acir- 
ce pneezr-mea potirili căre-a 
Comisul de Stat poate exer
cita in caz de urgență atn- 
ouțule oacisuod ia;

— Declararea naobuizăr-.: 
parț-ăe sau generale ;

— Proclamarea, in interesul 
apărării Republic: Populare 
Romîne. a] asigurări; ordinii 
publice sau al securității sta
tului, in unele localități sau 
pe întreg teritoriul țării, a 
stăru excepționale.

Prin dzspoz.țuie dm proiect, 
privitoare la Consiliul de Sta* 
al Republicii Populare Romi
ne. se pune in lumină rolul 
acestui organ suprem al pu
terii, natura și poziția lui în 
sistemul organelor statului, a- 
sigurîndu-se totodată, prin sis
tematizarea reglementării, a- 
cea funcționare care va per
mite îndeplinirea cit mai efi
cientă a atribuțiilor ce-i revin 
in conducerea statului nostru 
democrat-popular.

Tovarăși depute]: 
Acestea sint, in lizuLe

sta-

ad- 
Re-

l-»-c pauză a
aceste organe să-și poată 
rea' ra ăz ma: desăvirțit 
roăul arătau Ti se propusae 
prx>jec-r_i ce lege pertm =o- 
c-fiearea capt.ăxuju. EL pre- 
rum p. a arcecfirtcr <3. 44 ți 
75 Cccstr 
=e. I: 
arăta
:ectukri de lege sint precizate 
cu i.mpez-.T.e rolul, natura și 
poziția Marii Adunări Națio
nale și a Consiliului de Stat,

■ța RJ*. Romi 
ecc*-*rare vorbitorul a 
că om prevederile pro

le si:

deputatului

Cuvîntul

Stat. 
repre- 

Populară Ro

aduc și unele 
exprimă mai 

a-

lor 
generale, modificările pe care 
proiectul ce vă este s 
aduce actualei 
din Capitolul III 
ției.

Nădăjduim că 
men tarea ce vă propunem se 
aduce o contribuție substan
țială la continua îmbunătățire 
a activității de conducere pe 
care o exercită organele su
preme ale puterii de stat. în 
inoepl-ti-rea sarcinilor etapei 
actuale de desăvirțire a con
strucției socialiste ia țara noa
stră

(Cuvîntarea a fost sublinia
tă in repetate rinduri de a- 
plauze).

sus le 
reglementări 
al Constrtu-

prin regle-

Traian
Biruințele istorice dobindite 

de poporul nostru sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn ne-au dat putința să 
pășim Ia desăvirșirea construc
ției socialiste. Dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste în orânduirea noastră 
de stat cere perfecționarea co
respunzătoare a conținutului 
activității cit și a formelor și

Ionașcu
metodelor de activitate ale 
organelor puterii de sta*. In 
desfășurarea acestui proces 
apare tot mai mult importan
ța rolului pe care organele 
supreme ale puterii de stat, 
îl au în soluționarea proble
melor de mare însemnătate 
ale construcției economice, 
social-culturale și de stat 
din etapa actuală. Pentru ca

reglementare constituțională 
de zrarură să assure infăp- 

rea, c; ma: rodnică a atri
buțiilor pe care le au Marea 
Adunare Național â ți Consi
liul de Stat in drrguirea sta
tului nostru democrat-popular 
pentru 
etapei în 
noastră 
Romînă

realizarea sarcinilor 
care a Pășit scumpa 
Republică Populară

deputatului Ludovic Csupor

Cuvîntul 
Emil Bobu

Proiectul de lege pentru 
modificarea capitolului III, 
precum și a articolelor 43, 44 
și 75 din Constituția R.P. Ro
mîne, supus spre aprobare 
primei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale în cea de-a 
IV-a legislatură, a spus prin
tre altele vorbitorul, cuprinde 
o serie de reglementări care 
sînt de natură să aducă îm
bunătățiri importante Consti
tuției. • -

Modificările prevăzute în 
proiectui de lege reflectă gri
ja acordată problemelor înde
plinirii cu toată răspunderea 
a sarcinilor importante ce 
stau in fața statului nostru 
democrat-popular — princi
palul instrument al construiri 
socialismului.

stat, 
de 

Sint

Am reținut, ca ua fapt deo
sebit de important, reglemen
tarea propusă în proiectul de 
lege la capitolul III din Con
stituția' R.P. Romîne in legă
tură cu îmbunătățirea ce se 
aduce structurii organelor su
preme ale puterii de 
prin crearea Consiliului 
Stat al R.P. Romîne.
ferm convins că prin crearea 
acestui organ cu atribuții atît 
de importante se va aduce o 
mare contribuție la perfecțio
narea întregii activități a sta
tului nostru.

Scoctesc ca fiind deosebi; 
de utile modificările propuse 
ți mă dertar Intrutotul de 
acord cu proiectul de lege 

re aprobare Mani 
Națocsace.

Cuvîntul deputatului 
Constantin Paraschivescu 

Bălăceanu

emul

Proiectul de lege pentru mo. 
dificarea capitolului II! din 
Constituția Republicii Popit 
lare Romîne are o deosebit! 
importanță pentru 
nostru constituțional
tru viața noastră de stat El 
dă o ma. bună definire atri
buțiilor Marii Adunări Națio
nale, sporește jxăul acestui or
gan suprem

Marea Adunare Națională 
— organul suprem al puteri 
de stat in 8. P. Romînă șt u- 
nicul organ legiuitor — are 
subordonat în activitatea sa 
Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Romine, care in
tegrează în intervalul dintre 
sesiunile Marii Adunări Na
ționale întreaga putere de 
stat, atît prin componența sa, 
cit și prin atribuțiile sale.

Cu privire la componența

R.-«-Consiliului de Stat al H P 
mine menționăm ca dis 
ție nouă facultatea pt 
președ-n'.ele Mari: Adt 
NHpcsr.ale peniru preși 
teie Consiliului de Miniștri de 
a fi aleși in Consiliul de StaL 
Iar cu privire la atribuții men- 
țicnim in mod deosebi; pe 
aceea cuprmsă in punctul 20 
<Lh articolul 37 din protect 
care îndreptățește pe oreșe 
dintele Consiliului de St3t oă 
reprezinte, in relațiile inter
naționale, Republica Populară 
Romînă

încredința: că instituția
proiectată va răspunde cerin
țelor puse de noua etapă de 
dezvoltare a statului nostru 
democrat-popular, votez din 
toată inima proiectul de lege 
pentru modificarea Constitu
ției în textele invocate.

LA MAREA ADUNARE A ALEȘILOR POPORULUI
In discuția deputaților vin 

propunerile cu privire la modi
ficarea unor texte din Consti
tuția R.P. Romine. Asistăm la 
o dezbatere profundă, matură. 
Din cuvîntările rostite reiese 
clar că pentru ca organele su
preme ale puterii de stat să-și 
poată îndeplini mai corespun
zător rolul lor în rezolvarea im
portantelor probleme ale con
strucției economice, social-cul
turale și de stat care se pun 
în eta pa actua lă este necesa r 
ca organizarea lor să fie cit 
mai corespunzătoare sarcinilor 
ce au de înfăptuit.

Momente emoționante prile
juiește alegerea Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mine. Cind tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost propus 
președinte al Consiliului de 
Stat, sub cupola Marei Adunări 
Naționale au răsunat minute 
în șir aplauze îndelungate și 
urale. Descifram în această 
manifestare spontană dragostea 
față de iubitul conducător al 
poporului nostru, recunoștința, 
față de partidul ce ne că
lăuzește pe drumul victorios al 
socialismului.

Puternice aclamații salută 
prezența la tribună a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Cuvîntarea sa este ascultată cu

Ziaristul poate regăsi pe 
băncile Marii Adunări 
Naționale pe mulți din

tre eroii reportajelor sale, mi
nunați oameni ai zilelor noa
stre, oare aduc viitorul printre 
noi cu un ceas mai devreme. 
Biografia fiecăruia din ei este 
o frîntură din măreața epopee 
a socialismului pe care poporul 
nostru, condus de partid, o 
scrie plin de patos. Privim din 
loja presei pe deputați. Figuri 
cunoscute, nume ce au văzut 
deseori lumina tiparului, dar 
mai mult de cit orice oameni 
de nădejde a căror muncă a 
stîrnit admirație unanimă. De 
lingă cuptoarele incandescente 
ale Hunedoarei, acolo unde se 
călesc oamenii asemeni oțelu
lui, a venit Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste. Remarcăm 
o altă veche cunoștință 
strungarul bucureștean 
Moldoveanu. lată figura 
de familiară a artistului l 
toche Antoniu. Alături, 
rul G. Călinescu.

Ziaristul poate < 
băncile Morii

ne <i
nunați oameni ai zilelor

țării. Sint aci pe băncile Marii 
Adunări Naționale cei cărora 
peste 12.000.000 de cetățeni 
le-au acordat încrederea și 
le.au cerut să nu-și precupe
țească eforturile în bătălia mă- 

patriei, 
De 

sală 
cu 

pen- 
Ban- 
fără 

ocupau 
dalean- 

să

Aplauze 
repetate, 
cuvintele 

Gheorghe

Cqs- 
scriita- 

II sur- 
z- -de-n în pauză - răsfoind un 
<nasrv volum, poate obiectul 
.-»e- • toare „cronici a opti- 
waaitii.".

L—bcjul tobru ol cifrelor - 
c- e zi înainte ia tii- 

: ; raoBOtă Oblă — a des- 
cr» oaasec'T'c oc«ehzi stat c!

reață pentru înflorirea 
pentru viitorul ei socialist, 
cîte ori pășești în această 
ești tentat să te întorci 
gîndul o clipă în trecutul 
tru totdeauna îngropat, 
cheri și industriași, cu și 
patalama de avocați, 
aceste bănci, surzi la 
țele poporului, grijulii doar 
se ghiftuiască. Pe atunci, scan
dalurile de operetă și combi
națiile tenebroase se țineau 
lanț. Cite nu ar putea să po
vestească aceste ziduri bă- 
trîne...

Dor atmosfera proaspătă din 
jur te recheamă în prezent. în 
jur - dialoguri despre proble
me de muncă și de viață. Texti. 
lista, oțelarul, ceferistul discută 
despre ceea ce-i preocupă iar 
cuvîntul „calitate" revine me
reu. Dar, deodată, animația se 
stinge pentru o clipă pentru 
ca apoi să răsune furtunoase 
aplauze. Iși fac apariția con
ducătorii partidului și guver
nului. începe o nouă zi de rod
nică activitate a organului su
prem al puterii de stat.

o deosebită atenție, 
furtunoase, îndelung 
subliniază deseori 
rostite de tovarășul 
Gheorghiu-Dej. „înaintea noa
stră se conturează limpede 
perspectiva luminoasă a desâ- 
virșirii construirii socialismului, 
a unui elan ți mai mare al 
țelor materiale ți spirituale 
poporului, a unui viitor de 
năstare ți fericire pentru 
cei ce muncesc". Cuvintele 
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej sint entuziast aclamate.

Marea Adunare Națională a 
primit cu aplguze îndelungate 
propunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ca in 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri să fie ales 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

încredere în partidul iubit, 
legitimă mindrie pentru succe
sele obținute, convingerea pro
fundă că ziua de miine se ves
tește minunată încununînd în
făptuirile de pină acum - toate 
aceste simțăminte îți găseau 
expresie aci în marele sfat al 
țării. Cele cîteva sute de de
putați dădeau glas năzuințelor 
unui popor întreg care urmă
rește cu un viu interes lucră
rile Marii Adunări Naționale.

E. O.

Am ascultat cu atespe 
deosebit interes expunerea 
privire la mori'ficarea ua 
prevedea <u Cocnutupa E 
pub.-c.: Rsoaiz
prexBB -atâ de lorazășui i 
Gbeorgae Maurer

In proiectul de lege prezen
tat in fața noastră spre apro
bare Se precizează mai exact 
roiul și atribuție sporite ale 
«gnuha suprem al puterii 
de sta; - Marea Ad-nzre Ka- 
țtacală

Una din cele mai inșportan- 
te prevederi din proiectul de 
lege supus dezbaterilor este 
crearea Consiliului de Stat al 
Republicii Populare 
Prin atribuțiile largi 
fixate Consiliul de 
Republicii Populare
va contribui la perfecționarea 
conducerii activității de stat. 
Noile modificări constitoțio- 
naie propuse prevăd, printre 
altele, lărgirea auibuțulor și 
permanentizarea acthntății le
gislative de îndrumare și con
trol a Marii Adunări Națio
nale, pnn Constitui de Sta’, al 
Republicii Populare Romîne, 
asupra întreg.: administrații

cu
iind șt ma

1 și pa
lareă l-

bc

iilor

Cocsts

ci e- e-
Icrtorale a eac&ibun la o 
creștere oocrâderabtlă a con- 
șumțe] pdLtice și cetățenești 
a maselor, la dezvoltarea acti
vității lor 
domeniile.

a

Romine, 
cei sint 
Stat al
Romîne

creatoare în toate 
Sub conducerea în

țeleaptă a partidului, oamenii 
muncii din patria noastră în- 
timpină cu entuziasm sărbă
torirea a 40 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist 
din Rominia, dezvoltînd 
întrecerea socialistă.

Am ferma convingere 
propunerile făcute pentru 
dîLcarea unor prevederi
Constituției vor avea o impor
tanță deosebită in îndeplini
rea sarcinilor mari care stau 
in fața poporului nostru, și, 
de aceea, susțin prin votul meu 
aprobarea deplină a modifi
cărilor propuse.

larg

câ
mo
ale

Cuvîntul
deputatului Ștefan Milcu

Jn anii din urmă poporul 
nostru a obținut mari suc
cese in construcția socialis
mului, in organizarea și con
solidarea orânduirii democrat- 
populare. A fost acumulată o 
bogată experiență în condu
cerea treburilor obștești -- la 
nivelul Marii Adunări Națio
nale ți al sfaturilor populare.

Recentele alegeri au arătat 
maturitatea politică a cetățe
nilor patriei noastre, înalta 

hotărârea de 
succes sarci 
de Pgrtidul 

adeziu- 
de

siliul de Stat este o emanație 
a Marii Adunări Naționale 
fiind supus controlului ei. 
Ansamblul prevederilor în 
legătură cu structura și func
ționarea Consiliului de Stat 
ne arată că înființarea ace
stuia se va răsfrânge pozitiv 
asupra activității de 
cere a statului nostru 
crat-popular.

Prin modificările aduse ca
pitolului III din Constituție 
și îndeosebi prin constituirea 
Consiliului de Stat se vor 
crea condiții mai favorabile 
pentru rezolvarea numeroa
selor probleme puse de dez
voltarea construcției: 
liste, de dezvoltarea 
și culturii.

Pentru toate aceste
și cu deplină convingere vo
tez modificările propuse la 
capitolul III din Constituția 
R.P. Romîne,

condu- 
demo-

o
un

lor conștiință, 
a rezolva cu 
nile trasate
Muncitoresc Romîn,
nea tor la politica externă 
pace a R.P. Romîne.

Consiliul de Stat este 
fomtă organizatorică cu
conținut mai corespunzător 
sarcinilor noi pe care le 
pune dezvoltarea vieții de 
stat Este în același timp un 
organ mai reprezentativ. Con.

socia- 
științei

motive

Lucrările primei reuniuni 
a tehnicienilor din țările socialiste 

în expertiza medicală 
a capacității

Marți au continuat în Capi
tală lucțărțle primei reuniuni 
a tehnicienilor din țările so
cialiste în expertiza medicală 
a capacității de muncă, întru
nită ca urmare a unei hotărîri 
comune a miniștrilor sănătății 
și de prevederi sociale din ță
rile socialiste.

La discuțiile care au avut 
loc pe marginea referatelor și 
comunicărilor pricind princi
piile fundamentale de orien
tare a cercetării științifice în 
expertiza medicală a capaci
tății de muncă, au luat cuvîn-

de muncă
tul dr. P. A. 
și prof. B.
(U.R.S.S.), prof, 
urer, (R.P.R.), 
Antonin (R. S.
prof. Thiele Heinz și dr. Kcl- 
Imaorgen, Gunther (R, D. Ger
mană), dr. Rozsahegyi Istvan 
(R. P. Ungară) și dr. I. P. 
Niagalov (R. P. Bulgaria).

In cursul zilei de ieri parti- 
cipanții le reuniune au vizitat 
Institutul de expertiză și re
cuperare a capacității de 
muncă din București.

Lucrările reuniunii continuă, 
(Agerpres)

Makaveiskî 
P. Popov 
dr. M. Ma- 
dr. Vrana 

Cehoslovacă),

Restabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Romînă și Brazilia

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne ți guvernul Sta
telor Unite ale Braziliei, în 
dorința de a favoriza desfășu
rarea unei colaborări priete
nești și avantajoase ambelor 
părți, au decis să restabilească

relațiile diplomatice între Re
publica Populară Romînă și 
Statele Unite ale Braziliei și 
să procedeze la schimb de mi
siuni diplomatice la nivel de 
legații.

finisajului țesăturilor
La Fabrica ..Partizanul 

Roțu* din Brașov a fast efec
tuat recent un studiu amă
nunțit al procesului tehnolo
gic. in uhm căruia s-au luat 
măsuri care au dus la imbu- 
ndtăhrea eahtățu finisajului 
țesăturilor.

Printre masările luate psnă 
acum p care au dus la ridi
carea eaiitățu produselor se 
numără: mărirea regularității 
firelor prin selecționarea fu- 
tenauuiu ftbrtu. reglarea mai 
atentă a mașinilor in funcție 
de materialul prelucrat, 
tensificarea controlului 
calitate

ia
de 

•ti: pe faze de lucru,

cit și la produsul finit, înfiin
țarea unui laborator care 
controlează în permanență 
rezistența fi calitatea ' 
etc.

Aplicarea acestora, 
desfășurarea întrecerii 
stea aniversării partidului, 
avut drept rezultat 
tâțirea calității 
remedierea defecțiunilor 
țesut cu 50 la sută față 
media curentă 
gradului de șifonare a stofe- 
■ ir. In prezent se fac probe 
cu diverse fire de lină în ve
derea obținerii unor 
mai durabile și mai 
tuoase.

firelor

cii și 
în etn

ii 
îmbună- 

produselor, 
de 
de 

și reducerea

țesături 
aspec-

Marți 
de artiș

Informații
Sindrilaru, baritonul ______
Herlea și dirijorul Jean Bo- 
bescu, maestru emerit al artei.

Artiștii romîni vor susține 
mai multe spectacole cu opera 
..Carmen" pe scena teatrului 
din Mons și un concert la ra
diodifuziunea din Bruxelles.

Nicolae

de
Handbalișfi distinși cu titluri 

maeștri emerifi și maeștri ai sportului
Marți după amiază a avut

Ioc la sediul U.C.F.S. festivi
tatea decernării titlurilor de 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului membrilor echipei 
selecționata de handbal a R.P. 
Romîne, care au cîștigat re
cent titlul de campioană mon
dială.

Au fost distinși cu înaltul 
titlu de maestru emerit al 
sportului. M. Redl, O. Tel- 
lman, Gh. Bădulescu, P. Ivă- 
nescu, V. Hnat, I Mozer M. 
Costache II, O Nodea, A. Bul- 
garu și Gh. Covaci. Au primit 
titlul de maestru al sportului; 
I. Bogolea, M. Costache I, Gh.

Botvinnik a luat
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Marele maestr.u Mihai] Botvi
nnik a luat din nou conducerea 
în meciul revanșă pentru ti
tlul mondial de șah pe. care îl 
susține cu Mihail Tal. j Cea 
de-a treia partidă, întreruptă 
luni seara intr-o poziție -avan
tajoasă lui Botvinnik nu a

Coman, și C. Oțelea. Antreno
rii echipei: Vlase Oprea și N. 
Nedef au fost distinși cu titlul 
de antrenori ©meriți.

Tot cu acest prilej li s-au 
decernat titlul de maestră a 
sportului jucătoarelor Hilde 
Rcjth, Cornelia Constantinescu, 
Geriinde Reipp și Maria 
Șteff din echipa de handbal 
Știința București cîștigătoare 
a „Cupei campionilor euro
peni".

La sfîrșitul festivității tov. 
Aurei Duma, președintele Uni
unii de Cultură Fizică și 
Sport a felicitat pe cei distinși 
urîndu-le noi succese în acti
vitatea lor viitoare.

din nou conducerea
mai fost continuată deoarece 
Tal, campionul lumii a cedat 
fără să mai reia jocul. In a- 
cest fel, scorul meciului a de
venit 2—1 în favoarea lui Bot
vinnik. Partida a patra se. va 
desfășura astăzi după amiază. 
Cu piesele albe va juca Mi
hail Tal.

In meci retur, contînd pentru 
competiția de volei „Cupa 
campionilor europeni", luni 
seara în orașul Doetinchem e- 
chipa masculină Rapid Bucu
rești a învins cu scorul de 
3—0 (15-10 ; 15-13 ; 15-12) e- 
chipa „Reva Amsterdam". Vo
leibaliștii romîni. care au cîș- 
tigat și prima întîlnire tot cu 
3—0, s-au calificat astfel în 
sferturile de finală uimind să 
joace cu echipa învingătoare 
din partida Partizan Tirana- 
Stade Franșais Paris.

★
Turneul internațional uni

versitar de baschet de la Buda-

PE SCURT

Intr-o pauză a lucrărilor

pesta a continuat 
rarea întîlnirilor 
în cea de a doua_ __
zultatele înregistrate ; Turcia- 
Belgia 65-53 (28—22) ; R. p. 
Ungară I R. P. Ungară II 88-59 (46-26). 8 *

★

. Activitatea pugilistică con
tinuă simbătă cu desfășurarea 
unei reuniuni amicale progra
mate cu începere de la ora 
17,30 în sala de festivități a 
Uzinelor „23 August" din Ca
pitală. Cu acest prilej se vor 
intîlni în 10 meciuri cei mai 
talentați boxeri ai cluburilor 
Metalul și I.T.M. Din program 
se desprind următoarele par
tide : Cristea Marin-Gh. Stăn. 
cuț ; D. Done-I. Iriza ; V. Ba- 
dea-C. Nicu ; N. Calița-Șt. Co- 

_ : . M Pirvu-D. Minea

cu desfășu- 
programate 
zi. Iată re

maronii ; 
etc.

st
selecționată femi-Echipa selecționată femi

nină de baschet a Iugoslaviei 
și-a continuat turneul în țara 
noastră întîlnind marți la Bra
șov echipa de tineret a R. P. 
Romîne. Echipa oaspete a ob
ținut victoria cu scorul de 
46—37 (27—20).

In deschidere, echipa mascu
lină Steagul Roșu Brașov, a 
întrecut cu 65—64 echipa 
C.C.A., campioana țării.

★

Scrimeurii maghiari se pre
gătesc intens în vederea parti
cipării la „Criteriul Mondial 
al Tineretului" care va avea 
loc între 31 martie și 3 aprilie 
la Duisburg. Din lot fac parte 
Szabo Kismartoni, Der Gulaks 
(Floretă) Schmidt, Szekeres 
(spadă) Kalmar, Morevcszik 
(sabie) și alții. Tinăra floretistă 
Reka Der în vîrstă de 18 ani 
se anunță ca o mare speranță 
a scrimei maghiare. Antreno
rul echipei este cunoscutul 
internațional Aladar Gerevich,

65—64 echipa
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Forțele patriotice dau noi 
lovituri rebelilor laoțieni

StUdenți Iooțieni înrolați în cadrul forțelor patriotice.

XIENG KUANG 21 (Ager
pres). — Recentele înfrângeri 
suferite în luptele cu forțele 
guvernamentale și trupele 
Patet Lao au provocat o mare 
confuzie în rîndul soldaților 
din unitățile de ocupație ale 
clicii rebele 
tiane.

Postul 
relatează 
au sosit 
meroși soldați răniți în lup
tele cu forțele 
tale, 
meroși cetățeni 
Vientiane au cerut organelor 
clicii rebele Boun Oum ca 
rudele lor (ofițeri sau sol
dați în trupele rebele) să fie 
rechemate acasă. Au devenit 
tot mai dese cazurile cind 
unități rebele refuză să mear
gă pe front. La aceasta con-

aflate la Vien-

y. $ Adunarea Generală a O.N.U.
.s* a început discutarea

•V

Lui N. S. Hrușciov 
i s-a înmînat medalia
„Pentru valorificarea 

păminturilor înțelenite “
ALMA ATA 21 (Agerpres).

— TASS 
martie cu 
lucrărilor 
tașilor din
R.S.S. Kazahă, care au durat 
două zile, Dinmuhamed Ku
naev, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ka- 
zahstan, i-a înmînat lui Nikita 
Hrușciov medalia „Pentru va
lorificarea păminturilor înțele
nite", decernată de Prezidiul 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Kazahe președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

In numele poporului kazah, 
Dinmuhamed Kunaev i-a urat 
lui N. S. Hrușciov „multă să
nătate, viață îndelungată pen
tru binele patriei și al poporu
lui sovietic, pentru victoria co
munismului".

transmite: La 21 
prilejul încheierii 
Consfătuirii frun- 

agricultură din

In cadrul consfătuirii s-a fă
cut de asemenea cunoscut că 
a fost instituită în R.S.S. Ka
zahă o Carte de Aur unde vor 
fi înscrise numele celor care 
s-au distins în valorificarea 
păminturilor înțelenite și vir
gine. Kunaev a spus că s-a ho
tărît ca primul să fie înscris în 
Cartea de Aur numele princi
palului organizator al valori
ficării păminturilor înțelenite 
— Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov.

In amintirea victoriei obți
nute în valorificarea pămin
turilor înțelenite și virgine în 
R.S.S. Kazahă va fi ridicat un 
monument oglindind măreția 
acestei fapte eroice a întregu
lui popor.

Misiunea de prietenie

de
că

radio Patet Lao 
în ultimele zile 

la Vientiane nu-

guvemamen-
In același timp nu- 

ai orașului

-------©

Colonialiștii englezi 
își intensifică 

represaliile împotriva 
populației 

dm Sierra Leone

tnibuie și comportarea aro
ganta a consilierilor militari 
americani și tailandezi care 
provoacă o mare nemulțumire 
în rândurile soldaților și ofi
țerilor. laoțieni.-

în ultima vreme unitățile 
de partizani și-au intensificat 
lupta,' organizând tot mai 
multe raiduri în apropierea 
orașului Vientiane. Recent, 
o unitate de partizani, în 
colaborare cu trupe guver
namentale și Patet Lao a dat 
o puternică lovitură unității 
rebele de . la Na Kha, punct 
situat între Vientiane și Xong 
Hong.

Panica ce domnește în rîn
dul clicii trădătoare relatează 
postul de radio Patet Lao, 
este demonstrată și de inten
sificarea persecuțiilor împo
triva populației pașnice lao- 
țiene. Pentru a ascunde ade
vărata situație de pe front, a 
fost interzisă ascultarea pos
turilor de radio Vocea Lao- 
sului și Patet Lao și a fost 
organizată o largă campanie 
pentru popularizarea „victorii
lor" trupelor rebele, dar după 
cum
Lao, 
și-a

relatează postul Patet 
această campanie nu 
atins scopul.

HANOI 21 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat al Comitetu
lui național militar al Laosu- 
lui transmis la 20 martie de 
postul de radio Vocea Laosu- 
lui se atrage atenția asupra 
faptului că Statele Unite și-au 
dublat în ultima vreme numă
rul consilierilor și și-au mă
rit considerabil „ajutorul" 
destinat clicii rebele a lui 
Boun Oum—Fumi Nosavan. De 
asemenea clica reacționară tai- 
landeză a hotărît trimiterea în 
Laos a unui număr tot mai 
mare de trupe. Apropiata se
siune a consiliului pactului 
S.E.A.T.O., se arată în conti
nuare în comunicat, va discu
ta problema intervenției în 
Laos. în prezent, imperialiștii 
americani și lacheii lor au or
ganizat manevre militare care 
pun în pericol existența po
porului laoțian.. în același 
timp au fost introduși în Laos 
peste 4.000 de bandiți ciankai- 
șiști.

Comunicatul atrage atenția 
asupra faptului că înfrângerea 
grea suferită la Sala Fukun 
trebuie să fie o lecție atit pen
tru clica Boun Oum, cît și 
pentru sprijinitorii săi impe
rialiștii americani.

și bunăvoință 
a Republicii Mali 

a plecat spre patrie
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : Intr-o con
vorbire cu ziariștii sovietici 
conducătorul misiunii de prie
tenie și bunăvoință a republi
cii Mali, Madeira Keita, mi
nistru al Afacerilor Interne și 
al Informațiilor, a declarat că 
părăsește Moscova încredințat 
că poporul sovietic sprijină 
Africa și lupta poporului afri
can iubitor de libertate, pen
tru independența sa națională.

Ei a menționat că în urma 
tratativelor dintre U.R.S.S. și

in

©

Se intensifică lupta 
poporului 

sud-vietnamez 
împotriva regimului 
lui Ngo Dinh Diem

Mali care s-au desfășurat 
spiritul prieteniei, sincerității 
și înțelegerii reciproce, au fost 
semnate acorduri cu privire la 
colaborarea economică și teh
nică.

In cele 14 zile pe care le-am 
petrecut în Uniunea Sovietică, 
a spus Madeira Keita, am avut 
bucuria să constatăm că Uni
unea Sovietică dorește cu sin
ceritate să colaboreze cu toate 
popoarele țărilor slab dezvol
tate.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
La 21 martie a părăsit Mos
cova, plecînd în patrie prin 
Praga, misiunea de prietenie 
și bunăvoință a Republicii 
Mali condusă de’ 
Keita, ministrul de 
al Informațiilor.

Mâdeira 
Interne și

situației djn Congo
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— La 21 martie ora 10,55 ora 
New Yorkului a început șe
dința plenară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Pe ordinea 
de zi se află problema situa
ției din Congo. Primul a luat 
cuvântul A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R-S.S. înainte de a-și începe 
cuvîntarea el a exprimat con
doleanțe în legătură cu înce
tarea din viață prematură a 
reprezentantului permanent 
al Cubei la O.N.U., Bisbe.

Vorbind despre istoricul 
problemei congoleze, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a subliniat că întreaga răs
pundere pentru evenimentele 
tragice din tânăra republică 
africană 
belgieni, aliaților Belgiei din 
N.A.T.O. și lacheului imperia
liștilor — Hammarskjoeld.

Guvernul sovietic, a decla
rat A. A. Gromîko, consideră 
că O.N.U. trebuie să condam
ne cu fermitate agresiunea 
Belgiei, să condamne acțiu
nile care au dus Ia asasina
rea primului ministru Patrice 
Lumumba, a președintelui se
natului și a ministrului Apă
rării ai Republicii Congo, ca 
o crimă internațională.

Adunarea Generală are da
toria să ceară să fie imediat 
dezarmate și evacuate din 
Congo toate trupele belgiene 
și întregul personal belgian 
aflat acolo.

Al doilea lucru cerut 
guvernul sovietic este 
Chombe și Mobutu, 
poartă răspunderea 
pentru asasinarea lui 
ba și a tovarășilor 
luptă să fie imediat 
și deferiți justiției. Toate uni
tățile militare și jandarmeria 
lui Chombe și Mobutu tre
buie dezarmate imediat.

în al treilea rînd 
operațiune O.N.U. in 
trebuie să înceteze în 
de o lună și toate 
străine trebuie evacuate 
acolo pentru a se da poporu
lui congolez posibilitatea de 
a-și rezolva singur treburile 
interne.

A. A. Gromîko a subliniat 
că guvernul sovietic a mai 
declarat că îl consideră pe 
Hammarskjoeld răspunzător 
pentru asasinarea Iui Pa
trice Lumumba și a tovară
șilor săi de luptă. Astăzi, 
a spus el, repetăm această a- 
cuzație de la tribuna O.N.U., 
deoarece nu poate fi tole
rată o crimă săvîrșită cu în
găduința unei organizații in
ternaționale din care

revine agresorilor

parte și Uniunea Sovietică, 
săvîrșită cu aprobarea și spri
jinul unui înălt demnitar din 
aparatul executiv al O.N.U.

Șeful delegației sovietice a 
pus problema destituirii lui 
Hammarskjoeld din funcția 
de secretar general al O.N.U. 
și a amintit că guvernul so
vietic a și încetat orice fel 
de relații cu el și nu-1 mai 
recunoaște ca demnitar al 
O.N.U.

Delegația sovietică, a spus 
in continuare A. A. Gromîko, 
consideră util să se constituie 
o comisie formată din repre
zentanți ai statelor africane 
cu sarcina de a urmări, în 
contact strîns cu guvernul le
gal al țării, condus de locții
torul lui Patrice Lumumba, 
Antoine Gizenga, astăzi prim- 
ministru ad-interim al Repu
blicii Congo, îndeplinirea mă
surilor pentru îndepărtarea

agresorilor, pentru 
amestecului străin 
formele și crearea 
pentru funcționarea normală 
a guvernului și Parlamentului 
Republicii Congo.

învățămintele evenimente
lor din Congo dau de gîndit 
asupra soartei viitoare a 
O.N.U.: fie că ea va găsi în 
cadrul său forțele necesare 
pentru a opri agresiunea în 
Congo, fie că va avea soarta 
de tristă amintire a Ligii 
Națiunilor.

în încheiere, A. A. Gromîko 
a exprimat în numele dele
gației sovietice speranța că 
actuala sesiune a Adunării 
Generale va adopta o hotă
râre care să asigure 
mentarea problemei congo
leze în conformitate cu aspi
rațiile naționale ale poporului 
congolez și cu interesele pă
cii.

Declarații

încetarea 
sub toate 
condițiilor

regle-

insolente
ale marionetelor din Congo

de 
ca 

care 
directă
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lui de 
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așa-zisa
Congo 

termen 
trupele 
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LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres)- — Datorită faptului că 
comandamentul O.N.U. nu în
deplinește hotărîrile Consiliu
lui de Securitate, marionetele 
colonialiste de la Leopoldville 
devin tot mai insolente. La o 
conferință de presă organiza
tă luni, „generalul" Mobutu 
s-a lăudat cu cinism că el este 
acela „care de la cartierul ge
neral situat în provincia E- 
cuatorială a condus operațiu
nile de la Matadi și Banana 
împotriva forțelor O.N.U.”. 
Mai mult decit atit, el a de
clarat că „nu se pune proble-. 
ma ca soldații O.N.U. să-și 
reia locul pe pozițiile de pe 
care au fost izgoniți1'.

După înapoierea sa de la 
Matadi, Delvaux, „ministrul" 
de Interne ad-interim al așa- 
zisului guvern Ileo a declarat - 
că „autoritățile" pe care

reprezintă el intenționează să 
instituie bariere vamale îm
potriva
O.N.U. în

tuturor livrărilor 
Congo.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
informații, în cadrul discuției 
care a avut loc luni seara la 
Cairo între președintele R.A.U. 
Nasser, și primul ministru al 
Indiei, Nehru, șeful guvernului 
indian a declarat — referin- 
du-se la situația din Congo — 
că pacea în această țară nu 
va putea fi restabilită decit 
nUmai după ce toți militarii 
și civilii belgieni vor părăsi 
teritoriul ei și parlamentul 
congolez își va relua activita
tea. Conferința de la Tanana
rive, a declarat Nehru; nu a 
fost reprezentativă deoarece 
nu adevărații conducători ai 
Congoului au discutat asupra 
viitorului țării.

FREETOWN 21 (Agerpres). 
Agenția France Press anunță 
că în ultimele două săptămîni 
autoritățile britanice și-au in
tensificat represiunile împo
triva populației din Sierra 
Leone. Au fost operate mai 
multe arestări în rîndul frun
tașilor luptei de eliberare na
țională. Printre persoanele a- 
restate se numără și conducă
tori di Partidului Congresului 
Popular, partid de opoziție.

Acest partid cere insistent 
să se organizeze alegeri gene
rale înainte de 27 aprilie, dață 
la care, potrivit acordului din 
4 mai 196b, Sierra Leone va 
deveni stat independent. 
Membrii Partidului Congresu
lui Popular se pronunță de 
asemenea împotriva „acordu
lui secret" încheiat de primul 
ministru Milton Margai cu 
autoritățile engleze în care se 
prevede folosirea mai departe 
a bazei navale de la Freetown 
de către mariha de război en
gleză.

PUTERNICE REPRESIUNI
ÎMPOTRIVA PATRIOTILOR

ANGOLEZI
LUANDA 21 (^gerpres), — 

Agenția France PresSe rela
tează că în Angola continVă 
să se desfășoare puternice o- 
perațiuni de represalii împo
triva africanilor. Agenția sub
liniază faptul că „guvernul 
portughez a hotărît să trimi
tă imediat pe calea aerului noi 
întăriri în Angola". Aceste în
tăriri sosesc continuu la Lu
anda. Guvernatorul Angolei 
a anunțat că au fost luate noi 
măsuri în vederea unei orga
nizări mai bune a forțelor 
polițienești.

LUANDA 21 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela-

tează că guvernul Portugaliei 
a ordonat trimiterea de urgen
ță pe calea aerului de noi în. 
tăriri militare în Luanda, ca
pitala colohiei portugheze An
gola.

Această trimitere urgentă 
de trupe portugheze în An
gola se datorește intenției co
lonialiștilor portughezi de a 
înăbuși în singe lupta pen
tru independență a populației 
africane, care în ultimul timp 
s-a intensificat mult. Agenția 
Reuter anunță că primele 
două avioane cu parașutiști 
portughezi au și sosit la Lu
anda.

HANOI 21 (Agerpres). — Ca 
răspuns la intensificarea de 
către autorități a represiu
nilor și persecuțiilor in Viet
namul de sud se extinde pe zi 
ce trece rezistența poporului 
față de regimul sîngeros al lui 
Ngo Dinh Diem.

In districtul Ciau-Tan (Pro
vincia Mito) peste 1.000 de 
locuitori s-au prezentat la re
ședința guvernatorului și i-au 
cerut să pună capăt represiu
nilor și asasinării populației 
locale. Soldații lui Ngo Dinh 
Diem au deschis focul împo
triva demonstranților. Printre 
mulți alții a fost ucisă o tî- 
nără fată de 16 ani care purta 
steagul. Acesta din urmă a 
fost preluat de o altă fată. 
Rîndurile demonstranților s-au 
lărgit. Mii de oameni defilau, 
scavdînd: „Jos Ngo Dinh 
Diem !", „Jos imperialiștii a- 
mericani

Zeci de mii de locuitori din 
districtul Trang-Bang (provin
cia Tai-Nin) și din capitala 
provinciei, Kan-To, au orga
nizat demonstrații de protest 
împotriva operațiilor de pe
depsire întreprinse de trupe
le lui Ngo Dinh Diem,

Conferința tripartită 
în problema încetării 
experiențelor n u cleare 
și-a reluat lucrările

bl N -VI ATA Seminar studențesc 
internațional 

la Casablanca

GENEVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 mar
tie, ora 15 (G.M.T.), în Pala
tul Națiunilor și-a reluat lu
crările conferința celor trei 
puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Ședința a fost prezidată de 
S. K. Țarapkin, reprezentan
tul Uniunii Sovietice.

După ce reprezentantul 
Uniunii Sovietice a declarat 
deschisă cea de-a 274-a șe
dință a conferinței celor trei 
puteri, el a luat 
vîntul pentru a 
rații.

Reprezentantul 
trecut Ia expunerea punc
tului de vedere al Uniu
nii Sovietice asupra desfășu
rării tratativelor începute 
încă în octombrie 1958.

S. K. Țarapkin a arătat că 
guvernul sovietic pune acum 
accentul pe două probleme. 
In primul rînd, el s-a referit 

e- 
de 
pe 
se 
cu 
Și

primul cu- 
face decla-

sovietic a

Congresul tineretului agricol francez La inițiativa Uniunii 
ționale 
Maroc,

Recent, în suburbia parizia
nă yTtry a avut loc cel 
dejal ll-ilea Congres al 

Uniunii Tineretuilui Agricol din 
Franța. Luarârâfe Congresului, 
care au durat trei zile, au 
scos în evidență situația grea 
a tinerilor airf satele franceze. 
Delegații au arătat că poli
tico pe care o duc autoritățile 
franceze favorizează monopo
lurile și duce Ia ruinarea gos
podăriilor agricole mici, dintre 
care aproape un milion sînt 
pe oaie de a fi lichidate.

In aceste'condiții, cind are loc 
o concentrare masivă a pămin
turilor în mîinile marilor pro
prietari, viața tinerilor care lu
crează în agricultură devine tot 
mai grea.

Aduci nd Congresului salutul 
Partidului Comunist Francez, 
Waldeck Rocket, membru al Bi
roului Politic, a" arătat că majo
ritatea tinerilor agricultori din 
Franța nu.au posibilitatea de 
a-șî întemeia o gospodărie, !și 
duc viața de azi pe rnîine fiind 
exploatați crtfnt sau sînt ne- 
voiți in cole din urmă să plece 
din agricultură, să-și caute o 
altă ocupație. '

Congresul a subliniat necesi
tatea strângerii irîncTitrîior tuturor 
tinerilor țfîn ogriculfură pentru 
a întreprinde acțiuni menite să 
le îmbunătățească situația. De 
asemenea, Congresul a dfirmdt 
solidaritatea cu tineretul mun
citoresc și studios, cU toți tinerii 
francezi care luptă pentru pace 
și o viață mai bVnă.

Particfpanții la Congres au

condamnat cu ho țări re războiul 
colonialist din Algeria. Au fost 
scoase în evidență numeroase 
acțiuni întreprinse de Uniunea 
Tineretului Agricol din Franța 
îndreptate împotriva acestui 
război. La sflrșit Congresul a a- 
doptot un apei către toți tinerii 
din mediu rural, apel care 
cheamă la luptă pentru înce
tarea războiului algerlan și pen
tru incepe-ea imediată a trata-

tivelor cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria.

Congresul Uniunii Tineretului 
Agricol din Franța, 
porte din Mișcarea 
Comunist, a constituit o afirmare 
a voinței de luptă a tinerilor din 
satele franceze pentru un trai 
mai bun, pentru pace și progres 
social.

care face 
Tineretului

Na- 
a studenților din 

s-a deschis la 
Casablanca Seminarul studen
țesc internațional cu tema „Pro. 
blemele economice ale țărilor 
care și-au dobindit recent in
dependența și roiul care revine 
studenților în rezolvarea acestor 
probleme".

Seminarul are Ioc cu sprijinul 
Uniunii Internaționale a Studen
ților. La acest seminar participă 
reprezentanți ai studenților din 
numeroase țări.

ia problema principalului 
xecutor din organizația 
control (administratorul), 
care puterile occidentale 
străduiesc să-l investească 
împuterniciri foarte largi 
cu multă răspundere.

Ținînd seama de faptul 
astăzi lumea se compune din 
trei grupuri principale de 
state: grupul țărilor occiden
tale și al aliaților lor, grupul 
țărilor socialiste și grupul 
statelor neutre numirea unui 
șef unic al aparatului execu
tiv ar putea fi folosită de 
către puterile occidentale în

că

interesele lor egoiste, în de
trimentul intereselor păcii și 
colaborării internaționale.

S. K. Țarapkin a propus în
locuirea administratorului sis
temului de control printr-un 
„Consiliu administrativ", al
cătuit din trei membri, repre- 
zentînd respectiv: 1) U.R.S.S. 
și pe aliații ei; 2) S.U.A.,
Anglia și pe aliații lor; 3) 
statele neutre. Cei trei mem
bri ai „Consiliului admini
strativ", vor trebui să acțio
neze ca un singur tot, și să 
cadă de acord asupra tuturor 
măsurilor pe care le vor lua.

A doua problemă ridicată 
de delegația sovietică a fost 
problema experiențelor cu 
arma nucleară efectuate de 
Franța, care contribuie ăstfel 
Ia intensificarea cursei înar
mărilor nucleare. Exploziile 
atomice efectuate de Franța 
dau în vileag, a spus el, ade
văratul sens al poziției pe 
care se situau guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii la 
actuala conferință: frînînd 
realizarea unei înțelegeri în 
această problemă, ele acordau 
d« fapt Franței — aliatul lor 
din N.A.T.O. — timpul nece
sar pentru efectuarea unor 
noi experiențe cu arma nu
cleară.

Guvernul sovietic este dis
pus să depună toate efortu
rile pentru _ 1__ ________
ferinței să se încheie în cel 
mai scurt timp posibil prin 
ajungerea la un acord cu pri
vire la încetarea tutiiror ex
periențelor cu arma nucleară.

Cu prilejul aniversării a 4 ani de Ia atacarea paiatolul prezin- 
țial al dictatorului Batista, la Universitatea din Havana a 
avut loc un mare miting. In fotografie: aspect din timpul 

mitingului. - > -

TEROARE ÎN SALVADOR
SAN SALVADOR 21 (Ager- 

pres). — Confederația generală 
a oamenilor muncii din Salva
dor (CG.T.S) a dat publicită
ții un manifest în care con
damnă cruntele oipresiuni și 
teroarea militară la care este 
supus poporul din Salvador 
din partea juntei guvernamen
tale de dreapta. Declarația

subliniază că numeroși patrioți 
din Salvador au fost întemni
țați, expulzați din țară sau 
sînt persecutați. Manifestul 
cheamă clasa muncitoare din 
Salvador să se unească în 
lupta împotriva dictaturii mi
litare care a adus țării sufe
rințe și vărsări de sînge.

ca lucrările con-

In

I. D. G.

Un grup de tineri - participant la-Congres.

Presa franceză 
despre viitoarele tratative 

franco - algeriene
PARIS 21 (Agerpres). — 

Conform știrilor neoficiale a- 
părute în ziarele pariziene, 
prin intermediul guvernului 
Elveției se stabilesc în pre
zent condițiile tehnice ale în
tâlnirii dintre delegațiile gu
vernamentale ale Republicii 
Algeria și Franța. Tratativele 
dintre cele două delegații ur
mează să se desfășoare în lo
calitatea balneară Evian, pe 
țărmul francez al lacului Ge
neva. Delegația algeriană își 
va avea reședința pe terito
riul elvețian.

Ziarele franceze au făcut 
totodată unele dezvăluiri de
spre „tatonările diplomatice" 
întreprinse în ultimul timp 
de cercurile guvernante fran
ceze în ceea ce privește con
dițiile pentru începerea trata
tivelor oficiale. La sfîrșitul 
lunii februarie și începutul 
lunii martie, în Elveția au 
avut loc întrevederi între re
prezentanții guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria și 
Georges Pompidou, reprezen
tantul lui de Gaulle.

Factorii care au determinat 
guvernul francez să accepte 
începerea acestor tratative 
după nouă luni de la tratati
vele de la Melun cu repre
zentanții Algeriei luptătoare, 
pe care le-a torpilat pretin- 
zînd capitularea de fapt a 
algerienilor sînt multipli. In 
ianuarie majoritatea popu
lației musulmane din Algeria 
a boicotat referendumul or
ganizat de autoritățile și ar
mata franceză. Totodată, lupta 
eroică a Frontului de Elibe
rare Națională a Algeriei se 
desfășoară cu tot mai mult 
succes, bucurîndu-se de spri
jinul crescind al opiniei pu
blice progresiste internațio
nale. In Franța păturile cele 
mai largi ale poporului se 
pronunță pentru pace în Al
geria.

Salutînd începerea tratati
velor, unele ziare franceze 
exprimă speranțe și în același 
timp rezerve în ceea ce pri
vește perspectivele acestor 
tratative.
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— Odată 7000 de lire pentru 
firma „Thompson" care oferă 
această sumă!

— De două ori! — rosti cu 
imperturbabilul calm engle
zesc dl. Eduard Osborne, 
agent de licitație londonez.

— Nu oferă nimeni mai 
mult ? continuă el. Gîndiți-vă, 
gentelmen, cît valorează...

— Atunci, domnilor, dacă 
ne-am oprit la această sumă, 
pentru a treia...

— 7600 de lire pentru „Vim
pol" — rosti cu fermitate re-, 
prezentantul acestei firme, ad- 
judeeîndu-și astfel obiectul 
scos la licitație, fără să uite 
desigur să clipească semnifi
cativ unui domn în a cărui în
fățișare vădit plouată ghiceai 
pe trimisul firmei rivale 
„Thomson". Astfel a luat sfîr- 
șit această licitație la care a 
fost vîndut... spitalul micului 
orășel englez Tring !

* .
Scena este o tristă autenti

citate. Faptele s-au petrecut 
întocmai și exprimă în mod 
grăitor „grija" pe egre o a- 
cordă autoritățile din Anglia 
ocrotirii sănătății populației.

Spitalul a fost clădit în pri
mii ani ai acestui secol. Cu 
toate că nu era dotat cu cele 
mai modeme utilaje, cei a-

proape 6000 de locuitori ■ din 
Tring îl foloseau. El a apar
ținut municipiului pînă in 1949 
cînd a fost preluat de Minis
terul Sănătății din Anglia. 
Zece ani mai tirziu, datorită 
greutăților provenite din nesă
buitele cheltuieli făcute . pen
tru cursa înarmărilor sistemul 
ocrotirii vieții oamenilor a de-, 
venit prea „împovărător"... Și 
atunci Ministerul Sănătății a 
propus municipalității din 
Tring să-și reasume cheltuie
lile necesare întreținerii . spi
talului, cerînd și o „modestă'' 
filodormă de 5000 de lire. Ora
șul a„ refuzat să plătească a- 
ceastă nejustificată sumă, iar 
replica promptă a ministerului 
nu s-a lăsat mult așteptată: 
„spitalul va fi vîndut la licita
ție" — celui care Va plăti mai 
mult. Și astfel nu este exclus 
ca peste puțină vreme firma 
„Vimpol", actualul proprietar 
al spitalului, să-l transforme 
sau într-un hotel, sau într-o 
crescătorie modernă de porci, 
sau in ceva socotit că este mai 
rentabil!

Este o tipică ilustrare a mo
dului in care in Occident au
toritățile se preocupă de om ți 
de sănătatea sa.

GH. CHIDU

STAS 3452 52.


