
Proletari dlri toate țările, unlțl-vă!

cinteia 
tinerelului

ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Miercuri au luat sfîrșit lu
crările primei sesiuni a celei 
de-a IV-a legislaturi a Mari: 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au pri
mit cu puternice aplauze, la 
intrarea în sala de ședințe, pe 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica. 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălajan, Mihai 
Dalea.

Ședința a fost prezidată de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romî
ne, a prezentat expunerea de 
motive cu privire la Legea 
pentru înființarea consiliilor 
economice ale sfaturilor popu
lare regionale.

Deputatul -Manea Mănescu, 
președintele Comisiei econo- 
mico-financiare a prezentat 
raportul comun al comisiilor

economico-financiare, admi
nistrativă și juridică asupra 
proiectului de lege.

La discuții au luat cuvîntul 
deputății Florian Dănălache, 
din circumscripția electorală 
Vasile Roaită, orașul Bucu
rești, Vasile Daju, din circum
scripția electorală Lugoj, re
giunea Banat, Nicolae Țațo- 
mir, din circumscripția elec
torală Ștefan cel Mare, regi
unea Iași.

După citirea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin 
vot secret, Legea pentru în
ființarea consiliilor economice 
ale sfaturilor populare regio
nale.

S-a trecut apoi la alegerea 
Comisiei pentru elaborarea 
noii Constituții a R. P. Ro
mîne.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate în Comi
sia pentru elaborarea noii 
Constituții pe tovarășii:

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— președintele Comisiei. 
Augustin Alexa, Gheorghe 
Apostol. Iosif Ba.yerle, Mi
hai Beniuc, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Avram Buna- 
ciu, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Dumitru Co
liu. Ion Creangă. Constan
tin Daicoviciu. Vasile Daju, 
Alexandru Drăghici. Con
stantin Dumitrache, Nasta- 
sia Florea. Grigore Geamă- 
nu. Nicolae Hudițeanu, 
Traian Ionașcu. Isac Mar
tin. Atanase Joja, Gyorgv 

Gheorghe 
Mănescu. 

Alexandru

Pentru producții mari

Muncitor

prezen- 
pentru 
lise demobirzorec 

lucrările din 
mecanizatori

Marii Ad

și de bună calitate!

Naționce ou luat sfîrșit
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însuflețiți de chemările cu
prinse în Directivele Comitetu
lui Centrol al P.M.R. cu privire 
la principalele criterii ole între
cerii socialiste în intîmpinarea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist 
din Romînia, oamenii muncii din 
agricultură se străduiesc în ac
tuala campanie de primăvară 
să asigure un rod bogat în a. 
cest an. întrecerea este în toi. 
Gospodarii cei mai buni din 
unitățile agricole socialiste de 
stat și cooperatiste au dat aten
ția cuvenită respectării regulilor 
agrotehnice la întreținerea cul
turilor și ogoarelor de toamnă, 
la fertilizarea solului, la însă- 
mînțări și au obținut rezultate 
bune. In regiunile București, 
Dobrogea, Oltenia, grăpatirl 
culturilor și ogoarelor de toam
nă, însămînțările și efectuarea 
arăturilor pentru însămînțările 
de primăvară se află într-un 
stadiu destul de avansat. Aceas
ta pentru că atît muncitorii din 
G.A.S. și mecanizatorii din 
S.M.T., cît și colectiviști; ou fo
losit rațional timpul prielnic și 
capacitatea de lucru a mașini
lor și atelajelor. Alături de 
vîrstnici, în aceste regiuni o con
tribuție însemnată la efectuarea 
in timpul optim a lucrărilor 
și-au adus-o și tinerii. Mobi
lizați de organizațiile U.T.M., 
majoritatea tinerilor au parti
cipat la selecționarea, tratarea 
și transportul semințelor pe 
eîmp, au lucrat și lucrează pe 
semănători ; sînt prezenți pre
tutindeni acolo unde este nevoie 
de forța de muncă și de price
perea lor.

Din date recent primite de 
la Ministerul Agriculturii rezultă 
că, față de posibilități, lucrările 
agricole de primăvară sint ră
mase în urmă în unele regiuni 
ca : Ploiești, Galați (la 
Argeș, Bacău, Suceava, 
întreținerea culturilor) 
Bacău (la întreținerea 
lor și insămințări).

Timpul este destul de 
și fiecare zi pierdută înseamnă 
importante pierderi de recoltă. 
Vremea este bună de lucru și 
există toate condițiile pentru 
urgentarea muncilor din campa
nie. O atenție deosebită trebuie

arături), 
Cluj (la 
și lași, 

ogoare-

înaintat

Piesa lucrata conform
desenului... Tînărul Ștefan Ni- 
colae, fruntaș în producție la 
uzinele „Timpuri Noi“ produce 

antrenori.inele.

acordată în primul rînd insămîn. 
țărilor și lucrărilor de întreți
nere a semănăturilor și ogoare
lor de toamnă. Datorită iernii și 
primăverii sărace în precipitații, 
în păimînt a fost înmagazinată 
destul de puțină apă. De aceea 
nu trebuie precupețit nici un 
efort pentru ca aceasta să nu 
se piardă prin evaporare. Scoar
ța care s.a format și care fa
vorizează evaporarea apei tre
buie fărâmițată fără nici o în- 
tîrziere prin lucrări cu grapa și 
cultivatorul. Prin aceste lucrări 
se distrug în același tim,p și bu
ruienile care, după cum este 
bine cunoscut, consumă canti
tăți însemnate din hrana Și apa 
necesară plantelor.

Belșugul anului acesta se ho
tărăște, in cea mai mare parte, 
acum. El depinde de executarea 
la timp și de bună calitate a 
lucrărilor de primăvară. Sînt 
muite de făcut și e nevoie de 
multă forță de muncă. De cceea 
este bine ca organizațiile de 
bază U.T.M. din agricultură să 
oibă in oceste z>e în centru! 
preocupărilor lor 
tuturor tinerilor la 
campon*. Tinerii 
din S.M.T. și G.A.S. trebuie mo
bilizați prin grupele U.T.M. din 
brigăzi să valorifice întreaga 
capacitate de lucru a tractoare
lor atit prin folosirea rațională 
a timpului de muncă, cit și prin 
cuplarea la un singur tractor a 
mai multor mașini. Grupele 
U.T.M. sint insă datoare să lă
murească fiecărei mecanizator 
că mărirea vitezei zilnice de lu
cru nu trebuie să ducă la neres- 
pectarea călii

In atenția 
bază U.T.M. 
colective și 
cole trebuie 
rînd mobilizarea tuturor tineri
lor Io lucru, acolo unde nevoile 
unităților respective o cer. O ac
țiune specifică tineretului și 
deosebit de utilă este transpor
tarea îngrășămintelor naturale 
pe ermp. De aceea este bine ca 
organizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. și întovărășiri să o inten
sifice (planul pe întreaga țară 
la acest capitol fiind rămas in 
urmă) și să continue să organi
zeze convoaie, zile record. Tot
odată, pentru ca aportul tine
retului în campania de însămîn- 
țări să fie mai mare, este ne. 
cesar ca tinerii conductori de 
atelaje să fie îndrumați să folo
sească la maximum timpul de 
lucru la întreținerea ogoarelor 
și culturilor de toamnă și la a- 
provizionarea continuă cu se
mințe a mașinilor de semănat.

Prin organizarea unor astfel 
de acțiuni, organizațiile de bază 
U.T.M. vor face ca aportul tine, 
retului la asigurarea unui bel
șug de produse agricole în anul 
acesta să fie și mai mare.

ității lucrărilor, 
organizațiilor de 
din gospodăriile 

întovărășirile agri
șă stea in primul

r f> 7
1

» *t ’ Ș Kovâcs, Ion 
Maurer. Manea 
Stefan Milcu.
Moghioroș. Constantin Pa- 
raschivescu-Bălăceanu. Mi
hail Ralea. Leonte Răutu. 
Maria Rosetti. Gheorghe 
Roșu. Leontin Sălâjan. Lu
dovic Takâcs. Ștefan Trip- 
șa. Virgil Trofin. Ștefan 
Voicu. Ștefan Voitec. Ale
xandru Voitinoviei.

Două
După ce ascultase angaja

mentul rostit de Sabin Bușcă 
în numele brigăzii a Il-a de 
tineret, Gheorghe Silvestru a 
stat cîteva clipe în cumpănă. 
Brigada lui Bușcă are o fai
mă nu de ieri, de azi. 
bine asta Silvestru, că 
în hala turnătoriei sînt 
cini, iar pe deasupra și prie
teni. Atunci să se încumete 
în fața întregului colectiv al 
uzinei să se prindă a-și mă
sura puterile de-a dreptul cu 
cei mai buni ? Angajamentul 
în cinstea celei de a 40-a ani
versări a partidului îl formu
lase cu toată brigada din 
timp și-l avea scris pe o foaie 
de hirtie. Ai săi se aflau 
acum în juru-i. Le simțea 
umerii lingă ai săi. Privirile 
le erau îndreptate asupră-i. 
îi aprobau intenția tacit. 
Chipul prelung, nițel aspru 
al șefului brigăzii a IV-a. se 
lumină și ridică mina flutu- 
rînd deasupra capului foaia 
de hirtie boțită... Brigada răs
pundea la chemarea la în
trecere.

...A trecut puțină vreme de 
cind colectivul uzinei „Tim
puri Noi" de pe cheiul Dim-

Știa 
doar 

ve-

Ocrotiți 
culturile! 
— Recomandările 

Ministerului 
Agriculturii — 
următoarele zile — după 
anunță Institutul Meteo-

In 
cum 
rologic Central — vremea se 
va răci simțitor în timpul nop
ții în toate regiunile țării. 
Temperatura va scădea între 
— 2 grade pînâ la — 8 grade în 
Cîmpia Dunării și îndeosebi în 
regiunile de deal.

Ținînd seama de această si
tuație, Ministerul Agriculturii 
recomandă unităților agricole 
socialist-cooperatiste să ia de 
urgență măsuri în vederea 
protejării livezilor și răsadni
țelor. In livezi să se trans
porte materiale fumigene — 
pleavă umedă, gunoi proaspăt, 
ramuri tăiate, vrejuri etc. — 
și să se așeze în grămezi. 
Unitățile să verifice perma
nent în timpul nopții tempera
tura. în cazul cînd după mie
zul nopții temperatura scade 
în jurul a 0,2—0,5 grade să se 
aprindă de îndată grămezile 
fumigene și în primul rînd cele 
din direcția de unde bate vîn- 
tul. Fumul să se mențină pînă 
în primele ore ale dimineții 
cind temperatura începe să 
crească.

La culturile din răsadnițe să 
se dea o atenție deosebită a- 
coperirii geamurilor în timpul 
nopții cu rogojini sau alte ma
teriale. (Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la convocarea ședinței 

Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia 
Guvernele stalelor participante la Tratatul de la Varșo

via au hotărît să convoace la 28 martie 1961, la Moscova, 
ședința Comitetului Politic Consultativ al țărilor Trata
tului de la Varșovia, la nivel înalt și cu participarea mi
niștrilor afacerilor externe, miniștrilor forțelor armate și 
comandantului suprem al forțelor armate unite.

O sesiune rodnică
— Am votat cu cîteva mi

nute înainte pentru aprobarea 
proiectului de lege privind în
ființarea consiliilor economice 
ale sfaturilor populare regio
nale. Este o lege ce răspunde 
cerințelor dezvoltării econo
mice rapide și multilaterale a 
tuturor regiunilor țării...

Cel ce ne vorbește, într-o 
pauză pe culoarele Marii A- 
dunări Naționale, este deputa
tul Borca Irimie. Un tânăr 
vioi cu fața ușor asprită de 
mîngîierile soarelui și rafalele 
vîntului, brigadier în gospodă
ria agricolă colectivă „Drape
lul roșu", din comuna Răscru
ci, regiunea Cluj. Tînărul de
putat a ascultat cu luare 
aminte expunerea făcută de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer în legătură cu necesitatea 
creării consiliilor economice 
ale sfaturilor populare regio
nale. Borca Irimie a reținut 
ideea esențială: aceste orga
nisme vor contribui la pu
nerea in valoare a tuturor bo
gățiilor regiunilor țării, își 
vor aduce aportul la dezvol
tarea în perspectivă a întregii 
economii naționale. Brigadie
rul din G.A.C. „Drapelul 
roșu", ales în marele sfat al 
țării, a chibzuit cu multă gri
jă. Legea propusă spre a fi 
aprobată de către organul su
prem al puterii de stat răs
punde unor necesități reale și 
de aceea Borca Irimie și-a dat 
votul. Mîine, tânărul deputat 
se va reîntoarce în satul lui. 
Are de rezolvat multe tre
buri.

In apropiere, am desco
perit un binecunoscut prie
ten al reporterilor, pe Eroul 
Muncii Socialiste, Ștefan Trip- 
șa. Se afla într-un grup de 
deputați hunedoreni. Discutau. 
Tema : consiliile economice 
ale sfaturilor populare regio
nale. Tripșa își exprima pă
rerea că aceste consilii vor 
juca un rol deosebit de impor
tant în dezvoltarea nu numai 
a economiei locale, 
ansamblu a întregii 
naționale.

— Cu ce noutăți 
la Hunedoara ? — l-am între
bat pe tînărul deputat.

— Calitatea. Cuvîntul acesta

ci și în 
economii

veniți de

exprimă prt 
actuale. Dăr 
calitate mai i roduse-
lor, pentru realizarea de noi 
sortimente de oțel și pentru 
realizarea de economii. Ne 
străduim să obținem rezultate 
din ce în ce mai bune în ex
ploatarea cuptoarelor. Efortu
rile noastre își găsesc expre
sie concretă în mii de tone de 
oțel date peste plan. Ne-am 
angajat să obținem lunar sub 
1 la sută reparații la vetre. An. 
gajamentul l-am îndeplinit...

Pauza ia sfîrșit. Deputății 
continuă examinarea impor
tantelor probleme de pe ordi
nea de zi. La tribună urcă mai 
mulți vorbitori. In unanimi
tate se aprobă înființarea con
siliilor economice ale sfaturi
lor populare

Aplauze 
propunerea 
tovarășului 
ghiu-Dej în 
pentru elaborarea noii Consti
tuții a Republicii Populare 
Romîne.

După trei zile de rodnică 
activitate, sesiunea Marii A- 
dunări Naționale își încheie 
lucrările. Tovarășul Ștefan 
Voitec rostește o scurtă cuvîn- 
tare în care face bilanțul a- 
cestei sesiuni.

Puține minute mai târziu 
stăteam de vorbă cu tânăra 
deputată Ioanovici Ana din 
regiunea Bacău.

— Sesiunea noastră a adop
tat importante hotărîri — ne 
spune ea. Au fost trei zile de 
intensă și fructuoasă activi
tate. Pentru prima oară pă
șesc aci, în marele sfat al 
țării. Participarea la lucrările 
acestui înalt for mi-a relevat 
pe deplin răspunderea ce a- 
pasă pe umerii noștri, ai de
putaților. Reîntorcîndu-ne în 
mijlocul celor ce ne-au ales 
va trebui să muncim cu și 
mai multă energie pentru a 
traduce în viață hotărîrile se
siunii Marii Adunări Naționa
le, pentru a aplica mărețul 
program de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de 
către cel de al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romin.

regionale, 
puternice salută 
privind alegerea 
Gheorghe Gheor- 
fruntea comisiei

Lucrare primei sesiuni

ce-ei de-a IV-a legisla-
vațior.ala a 

limitate, pr.n 
Legea pentru ra- 

ea decretelor emise de 
iul Marii Adunări Na-

In încheierea lucrărilor se
siunii, a luat cuvîntul tovară
șul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, care 
a spus: încheiem lucrările 
rodnice ale primei sesiuni ale 
celei de-a IV-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale, în 
care au fost dezbătute și ho- 
tărîte o seamă de probleme de 
o importanță deosebită. Ma
rea Adunare Națională a adus 
importante îmbunătățiri Con
stituției R. P. Romîne. Ea a 
ales în unanimitate Consiliul 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 
Stat (aplauze puternice) și a 
format guvernul Republicii 
Populare Romîne. A fost adop
tată Legea cu privire la con
siliile economice regionale ; a 
fost aleasă Comisia pentru e- 
laborarea noii Constituții a 
R. P. Romîne.

Cea de-a IV-a legislatură a 
Marii Adunări Naționale și-a 
început activitatea în condiți
ile avîntului creator al po
porului nostru, care muncește 
cu entuziasm nestăvilit pen
tru a da viață istoricelor ho- 
tărîri ale celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, pentru a întîm- 
pina cea de-a 40-a aniversare 
a partidului cu noi succese în 
dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste. (Aplauze) Este 
datoria noastră, a deputaților 
Marii Adunări Naționale, de 
a participa activ la această 
luptă nobilă și măreață a în
tregului popor, dusă sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Romîn, pentru înflorirea 
continuă a scumpei noastre 
patrii, pentru creșterea bună
stării poporului, pentru tri
umful politicii de pace. (A- 
plauze).

Intorcîndu-vă în circum
scripțiile dv. electorale, înfă
țișați hotărîrile luate oameni
lor muncii care v-au trimis 
cu toată încrederea ca repre
zentanți ai lor în Marea Adu
nare Națională a țării.

Vă urez, stimați tovarăși, 
mult succes în îndeplinirea 
mandatului dv. de deputat al 
Marii Adunări Naționale. (A- 
plauze).

Declar închise lucrările pri-
a 
a

mei sesiuni 
legislaturi 
Naționale.

celei de-a IV-a 
Marii Adunări

(Agerpres)

L EGE A
pentru modificarea capitolului III, 

precum și a art. 43, 44 și 75 
din Constituția 

Republicii Populare Romîne
Republicii PopulareMarea Adunare Națională a

Art. 1 — Capitolul III din Constituția Republicii 
avea următorul cuprins :

Romîne hotărăște:
Populare Romine se modifică și va

CAPITOLUL I I I
Organele supreme ale puterii de stat 

ale Republicii Populare Romîne

brigăzi în întrecere
boviței și-a rostit și el răs
picat hotărirea de a cinsti a 
40-a aniversare a partidului 
cu rezultate deosebite. In a- 
ceastă veche uzină bucureș-

mic pentru a obține succese 
ca niciodată. Oriunde vei po
posi în uzină te vei convinge 
de aceasta.

Iată-ne' in hala turnătoriei.

ANGAJAMENTE
BRIGADA

LUI SABIN BUȘCA
BRIGADA

LUI GHEORGHE SILVESTRU

• îmbunătățirea calității 
pieselor turnate.
• Reducerea rebutului lo

cal de la 1,2 la sută la 
sută.
• Realizarea planului 

nar cu 2 zile înainte de 
men.
• îmbunătățirea procesului 

de turnare la cel puțin un 
reper.
• Ridicarea calificării pro

fesionale a 3 tovarăși din 
brigadă mai puțin pregătiți.

1 Io

lu- 
ter-

• îmbunătățirea calității 
pieselor turnate.

• Reducerea rebutului lo
cal de la 1,1 la sută la 
sută.

• Realizarea planului 
nar cu 5 zile înainte de 
men.
• îmbunătățirea procesu

lui de turnare la miezurile 
de arbori.

1 la

lu-
ter-

teană — azi întinerită, de ne
recunoscut, aniversarea parti
dului este un eveniment 
îndeamnă pe fiecare om 
aici să nu precupețească ni-

ce 
de

Ne oprim tocmai in capătul 
halei. Aici, de o parte și de 
alta a aleii ce taie în lung 
întinsa încăpere, lucrează față 
în față brigăzile conduse de

Art. 22. — Organul suprem 
al puterii de stat al Republicii 
Populare Romîne este Marea 
Adunare Națională a Republi
cii Populare Romîne.

Marea Adunare Națională 
este unicul organ legiuitor al 
Republicii Populare Romîne.

Art. 23. — Pentru asigura
rea exercitării puterii de stat 
în intervalul dintre sesiuni, 
Marea Adunare Națională a- 
lege Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Romîne.

Art. 24. — Marea Adunare 
Națională, ca organ suprem al 
puterii de stat, exercită toate 
drepturile statului romîn de
mocrat-popular, avînd în com
petența ei directă următoarele 
atribuțiuni principale :

1. Validarea mandatelor de
putaților Marii Adunări Na
ționale ;

2. Alegerea Biroului Marii 
Adunări Naționale ;

3. Aprobarea Constituției 
Republicii Populare Romîne și 
modificarea ei;

4. Alegerea Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne;

5. Controlul activității Con
siliului de Stat;

6. Prelungirea mandatului 
Marii Adunări Naționale în 
cazul unor împrejurări excep
ționale ;

7. Formarea guvernului Re
publicii Populare Romîne ;

8. Organizarea Consiliului 
de Miniștri și a ministerelor, 
a Tribunalului Suprem, a _ 
curaturii Generale cît 
altor organe centrale ale 
tului;

9. Stabilirea organizării 
ministrative a teritoriului 
publicii Populare Romîne ;

10. Numirea și revocarea 
președintelui și a membrilor 
formînd Tribunalul Suprem, 
cît și a Procurorului General 
al Republicii Populare Ro
mîne ;

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

Pro- 
și a 
sta-

ad- 
Re-

Controlul asupra activi- 
guvernului;
Stabilirea liniei genera- 
politicii externe a statu-

Declararea mobilizării

Sabin Bușcă și Gheorghe Sil- 
vesțru. In dreptul fiecăruia, 
pe peretele halei sînt prinse 
panouri pe care stă scris, la
conic, angajamentul ce și l-au 
luat în întrecerea în întâmpi
narea aniversării partidului. 
In centrul atenției, obiectiv 
principal : calitatea.

felul cum noi mim- 
calitatea pieselor 
care le trimitem 
la prelucrare și 
depinde în bună

- De 
cim, de 
nate pe 
departe 
montaj, 
sură calitatea produselor 
nei — ne spune Sabin Bușea 
șeful brigăzii a ll-a, un băr
bat în floarea vîrstei, de sta
tură voinică cu priviri agere, 
pline de neastâmpăr.

Ceva mai târziu Gheorghe 
Silvestru ne-a mărturisit ceva 
aidoma :

— Motoarele și oricare pro
dus ce poartă marca uzinei 
noastre trebuie să fie de cea 
mai bună calitate. Acesta 
este angajamentul întregului 
nostru colectiv. Cei dintâi tre
buie noi, turnătorii să garan-

I. STĂVARUȘ

tur- 
mai

Intr-o pauză a lucrărilor.
Foto : AGERPRES
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12. Aprobarea bugetului de 
stat și a încheierii exercițiilor 
bugetare ;

13. Declararea stării de răz
boi în cazul unei agresiuni ar
mate, îndreptate împotriva 
Republicii Populare Romîne 
sau împotriva unui alt stat 
față de care Republica Popu
lară Romînă are obligații de 
apărare mutuală ce decurg din 
tratate internaționale;

14. 
tății

15. 
le a 
lui;

16.
parțiale sau generale;

17. Numirea și revocarea 
comandantului suprem al For
țelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne ;

18. Proclamarea în interesul 
apărării Republicii Populare 
Romîne, al asigurării ordinei 
publice sau a securității statu
lui, a stării excepționale, în 
unele localități sau pe întreg 
teritoriul țării;

19. Exercitarea dreptului de 
amnistie.

Atribuțiunile de la punctele 
1—6 inclusiv se exercită numai 
de către Marea Adunare Na
țională.

Art. 25. — Marea Adunare 
Națională este aleasă de către 
cetățenii Republicii Populare 
Romîne pe circumscripții elec
torale, cîte un deputat la 
40.000 locuitori.

Art. 26. — Marea Adunare 
Națională se alege pe timp de 
4 ani. Mandatul ei încetează 
numai ]a expirarea acestui 
termen.

Art. 27. — în caz de război 
sau în cazul altor împrejurări 
excepționale, Marea Adunare 
Națională poate să-șj prelun
gească mandatul pentru timpul 
cît durează împrejurarea ex
cepțională.

Art. 28. — Noi alegeri pen
tru Marea Adunare Națională 
au loc în termen de cel mult 
trei luni de la data expirării 
mandatului acesteia.

Data alegerilor se stabilește 
prin Decret de către Consi
liul de Stat. Decretul poate fi 
emis și înainte de expirarea 
mandatului Marii Adunări 
Naționale.

(Continuare in pag. 3-a)



ATLETISMULUI BUCUREȘTEAN

NUMEROASE TALENTE
PRINTRE JUNIORII

în urmă cu cî-tva timp co
misia orășenească de atletism 
a făcut o analiză temeinică a 
atletismului bucureștean și a 
scos lă iveală în med special 
insuficienta preocupare pentru 
creșterea bazei de masă a at
letismului, pentru descoperi
rea și promovarea elemente
lor tinere. Cu acest prilej s-a 
constatat că antrenorii, care 
lucrează la secțiile de atletism 
ale cluburilor sportive, și-au 
desfășurat activitatea în cursul 
anului trecut mai mult în ju
rul cîtorva elemente care fac 
parte din lotul R.P.R.

Și iată că începutul activi
tății competiționale pe acest 
an a confirmat hotărârea noa
stră cît și a organelor tehnice 
din secțiile de atletism ale 
cluburilor și asociațiilor de a 
se ocupa mai intens de atra
gerea în practicarea atletismu
lui a unui însemnat număr de 
tinări. Astfel, concursurile de 
sală organizate în cursul aces
tui trimestru s-au desfășurat 
la un nivel satisfăcător care 
ne îndreptățește să afirmăm 
că am pornit-o cu dreptul. 
Faptul că un număr de 560 de 
sportivi juniori și junioare 
s-au întrecut în cele 27 de 
probe atletice din sala Flo- 
reasca, și că peste 250 au luat 
parte la concursul republican 
de sală organizat de federație 
reflectă o preocupare sporită 
pentru atletism-

Cu prilejul unor asemenea 
manifestări, foarte multe ele
mente au dovedit că posedă 
calități deosebite și că ele au 
posibilități să-și ridice nivelul 
performanțelor. Aș putea e- 
xemiplifica aceasta cu rezulta
tele înregistrate de Popescu 
Mihaela la înălțime (160 cm) 
Rădulescu Gabriela și Iaman- 
di Mihaela la săritură în lun
gime (515 cm, respectiv 507 
cm), Gurău .Anca la arunca-

cm) precum și frumoasele re
zultate la săritura cu prăjina 
unde elevii antrenorilor Gîr- 
leanu Dumitru și Zeno Drago- 
mir s-au dovedit reale talente 
(Simionescu Eugen peste 390 
cm și Asaftei Petre care la im 
ultim concurs de sală a stabilit 
un nou record R.P.R.).

Foarte mulți tineri au dove
dit cu asemenea prilejuri că 
posedă calități deosebite și că 
ei au posibilitatea să-și ridice 
nivelul performanțelor. Comi
sia orășenească a trasat de 
aceea sarcină subcomisiei de 
juniori ca, în colaborare cu 
colegiul de antrenori, să ur
mărească toate elementele ti
nere care s-au remarcat în ul
timele concursuri, să le pro
moveze în loturile reprezenta
tive corespunzătoare și să aju
te Ia creșterea măiestriei lor 
sportive.

Comisia orășenească își pro
pune în planul activității sale 
să acorde o mai mare grijă 
pentru tinerii atleți pe linia 
continuității. Astfel, sub în
drumarea Federației Romîne 
de Atletism, în orașul Bucu
rești se vor organiza mai 
multe centre eu activitate per
manentă pe stadioane, unde 
vor fi mobilizați tinerii din 
școli, întreprinderi, instituții, 
asigurîndu-li-se o conducere 
tehnică formată din cei mai 
buni antrenori din Capitală.

Elementele tinere, talentele 
descoperite aici vor fi repar
tizate pe centrele de speciali
zare de probe care vor lua 
ființă în scurt timp. De ase
menea, tinerele talente care 
au posibilități de îmbunătățire 
a performanțelor, vor fi tri
mise în tabere speciale ce se 
vor organiza de către F.R.A.

Tot în scopul asigurării u- 
nei continuități competiționa
le, Comisia orășenească de at
letism a întocmit un program 
bogat care privește în special 
organizarea de concursuri pen
tru juniori și tineret. Vom a- 
vea astfel în curînd „concursul 
de primăvară al juniorilor". 
La aceasta se adaugă bineîn
țeles concursurile programate 
să se organizeze în cluburi și 
asociații.

Faptul că în marile asocia
ții sportive, se vor înființa 
secții de atletism (acolo unde 
nu există) constituie de aseme
nea o măsură eficace pentru 
antrenarea tineretului în prac
ticarea atletismului.

Comisia orășenească este 
hotărîtă să urmărească în con
tinuare, în primăvară și în 
vară, pregătirea tinerilor at
leți, să se ocupe mai intens 
de urmărirea și creșterea lor-

ION PARASCHIVESCU 
președintele comisiei de 

atletism a orașului București

Vacanța de primăvară a so
sit. Elevii din clasa Xl-a B a 
Școlii medii „Filiimon Sîrbu" 
din Capitală sînt hotărîți să 
devină campioni (ai școlii 
bineînțeles) la handbal în 7. 
N-a început bine vacanța 
și-au și trecut la întocmirea 
formației care va întîlni echi
pele celorlalte clase. Și după 
cum se vede din fotografia 
noastră nu-i lucru ușor să 
întocmești cea mai bună re

prezentativă.
Foto : V. RANGA

rea greutății (12,80 m), Pălti- 
neanu Viorel la înălțime (191

PE SCURT
® Sîmbătă va începe în Ca

pitală primul campionat oră
șenesc de haltere pe echipe la 
care vor participa echipele 
C.C.A., Dinamo, Victoria, Ra
pid, Sirena și Electra.

In primul meci, simbatâ de 
la ora 17 in sala Dinamo se 
vor întîlni echipele C.C.A., 
campioana țării și Dinamo O- 
bor.

i

Turneul echipei R. P. Romîne 
de tenis de masă în U.R.S.S.

EREVAN. — E- 
chipa selecționată 
de tenis de masă a 
R. P. Romîne și-a 
continuat turneul în 
U.R.S.S. jucînd la 
Erevan cu repre
zentativa RS.S. Ar
mene. Jucătorii ro
mâni au obținut

victoria cu scorul 
de 9—1. O frumoa
să impresie a lăsat 
tânărul jucător RE- 
THI care a obținut 
trei victorii în fața 
lui Agopian, Mar- 
garian și Arutu- 
nian. In competiția 
feminină victoriile

echipei romînești 
au fost realizate 
de Maria Alexan
dru, Geta Pitică și 
Catrinel Folea. Un 
rezultat surpriză a 
înregistrat Agopian 
care l-a învins cu 
2—1 pe Radu Ne- 
gulescu.

a ll-a a returului

A sosit vacanța de primăvară
Intre 23 martie și 6 aprilie, 

elevii și pionierii se vor afla 
în vacanța de primăvară.

Pentru ca ei să-și petreacă 
într-un mod cît mai plăcut 
cele două săptămîni de odih
nă au fost programate pentru 
această perioadă numeroase 
excursii în diferite regiuni ale 
țării, manifestări cultural-ar- 
tistice și obștești, vizite colec
tive la muzee și expoziții, în 
întreprinderi și gospodării a- 
gricole colective, întîlniri ale 
elevilor și pionierilor cu mun
citori fruntași, activiști de 
partid și de stat, scriitori, oa
meni de știință, artiști, se vor 
organiza tabere sportive și de 
odihnă.

Zeci și sute de elevi și pio
nieri din școlile medii, profe
sionale și elementare din re

giunile Brașov. Galați, Mureș 
— Autonomă Maghiară, Banat, 
Suceava, Oltenia și din alte 
regiuni vor face excursii in 
Capitală, la Doftana și în alte 
localități, iar cei din Bucu
rești își vor petrece zilele de 
vacanță la Predeal, Snagov, 
Călimănești și Căciulata. Pen
tru elevii și pionierii care ră- 
mîn în Capitală vor avea loc 
între 23 martie și 6 aprilie, 
la majoritatea cinematografe
lor, matinee speciale unde vor 
rula filme pentru tineret și 
copii, se vor face audiții mu
zicale colective, jocuri pionie
rești, concursuri pe diferite 
teme, întreceri sportive. Ele 
vor oferi copiilor nenumărate 
prilejuri de a-și îmbogăți cu
noștințele și de a se recrea.

(Agerpres)

„Ziua Mondială a Meteorologiei^
„Atențiune ! Dăm timpul 

probabil de mîine..." Pentru 
comunicatul succint care în
cepe cu această frază, lucrea
ză neîntrerupt, zi și noapte, 
de-a lungul și de-a latul glo

Două b rigă zi în întrecere
(Urmare din pag, l-a)

produselortăm de calitatea 
uzinelor noastre.

Aceasta este 
tuturor. De aceea 
ocupați să îmbunătățească ne
contenit calitatea pieselor 
turnate. Este o căutare neo
bosită, susținută de gindirea 
și efortul colectiv.

convingerea 
ei sînt pre-

Etapa 
categoriei A de fotbal

Duminică sînt programate jocurile din cea de-a doua etapă 
a returului campionatului categoriei A de fotbal. în Capitală 
se vor desfășura pe stadionul „23 August" în cuplaj următoa
rele întîlniri : Progresul—U. T. Arad (ora 14.45) și Dinamo— 
Știința Cluj (ora 16.30). Iată întâlnirile din provincie : C.S.M.S. 
Iași—Rapid ; Știința Timișoara—Dinamo Bacău : Petrolul Plo
iești—Steagul Roșu Brașov ; Corvinul Hunedoara—C.C.A. ; Fa
rul Constanța—Minerul Lupeni.

In vizită 
la locurile istorice
Aproape 700 de tineri de la4 

atelierele C.F.R. „Ilie Pinti- 
lie", Fabrica de antibiotice, 
întreprinderea comunală de 
electricitate și transport în 
comun, constructori, elevi și 
studenți din Iași au făcut re
cent o excursie în Capitală 
unde au vizitat Muzeul de 
Istorie a Partidului. In cu
rînd, pentru tinerii ieșeni se 
vor organiza și alte excursii 
atât în Capitală, cât și la Mu
zeul Doftana. La Iași se orga
nizează de asemenea pentru 
tineri vizite la casa memoria- 
lă „Ilie Pintilie" și la casa din 
strada Sărărie nr. 24, unde in 
martie 1921 s-a ținut confe
rința pe țară a grupurilor co
muniste în vederea pregătirii 
primului Congres al Partidu
lui Comunist din Romînia și 
afilierea lui la Internaționala 
a III-a.

In același timp. în fabrici și 
uzine, în școli, tinerii audiază 
expuneri despre lupta parti
dului, învață cintece, participă 
la manifestări consacrate ce
lei de-a 40-a aniversări a \ 
Partidului. i

ceau calea întoarsă la retopit. 
Inițiativa din brigada lui Buș
că a avut imediat ecou la ve
cinii „de peste drum“.

Silvestru și ai săi și-au în
sușit-o și ei. In scurt timp, la 
arborii cotiți, cilindrii de 
compresor, cartere și alte 
piese, procentul de rebuturi 
a început să scadă vertiginos, 
apropiindu-se de zero. 
Turcu, Gheorghe 
Gheorghe C. Gheorghe, 
rel Trifu s-au dovedit a 
„tutori" foarte pricepuți.

Marin 
Silvestru, 

Vio- 
fi

în- 
Ea 

strictă Propuneri

® La 21 mai va sosi la Bu
dapesta renumita echipă bra
ziliană de fotbal Botafogo. 
Fotbaliștii brazilieni vor sus
ține la 23 mai un singur meci 
la . Budapesta în compania e- 
chipei Dozsa-Ujpest. întâlnirea 
se va desfășura în nocturnă.

• între 31 martie și 2 apri
lie se va desfășura în Palatul 
Sporturilor din Budapesta un 
mare turneu internațional de 
lupte libere și clasice. La a- 
cest turneu vor participa lup
tători valoroși din U.R.S.S., 
R, P. Bulgaria, R. P. Romînă, 
Iugoslavia și R. S. Cehoslova
că.

® în drum spre Tokio echi. 
pa selecționată masculină de 
handbal a Japoniei care a par
ticipat la campionatele mon
diale din R. F. Germană a 
susținut un meci amical la 
Mezîbor cu o selecționată ce
hoslovacă regională. Handba- 
liștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 21—2(1 
(11-7).

(Agerpres)

— Simfoniile de Beethoven 
au fost primele lucrări care 
m-au făcut să înțeleg, ce mi
nunată este muzica, cit de 
profund pot vibra în sensibili
tatea noastră marile valori ale 
culturii muzicale universale.

Sînt foarte bucuros că Filar
monica, a anuiîțat un ciclu de 
concerte dedicate celor mai 

'importante lucrări ale „Tita
nului Simfoniei".

— Trăind într-o perioadă 
de mari frământări sociale și 
și înflăcărate aspirații de pro
gres, Beethoven a știut să 
facă din muzica sa. un ecou 
al epocii, un mesaj al năzuin
țelor celor mulți.

- „Beethoven — scria remar
cabilul compozitor sovietic Di
mitri Șostacovici — este fai
ma și mândria întregii omeniri 
civilizate. Gindirea și simțirea 
sa privesc toate popoarele lu- 
mii...“ Cuvintele acestea ilus
trează succint valabilitatea ac
tuală și' universalitatea sim
foniilor beethoveniene, esența 
conținutului lor.

Pătrunzînd în minunatul lă
caș al. celor nouă simfonii dăl
tuite de marele maestru al 
sunetelor,, sîntem . întâmpinați 
de prima muză, de prima sim
fonie ; făptura ei este zveltă, 
tinerească, zîmbitoare și ama
bilă, conștientă de învestitura 
înscrisă pe chipul ei clasic.

— Cîți ani avea Beethoven 
cînd a realizat Simfonia l-a, 
pe Care b vom asculta la în
ceputul viitorului concert dat 
in marea sală a Palatului 
R.P.R. ?

— Împlinea tocmai 30 de 
ani, vîrstă la care Mozart șl 

■Hajjftn, predecesorii săi dl» 
reeți. scriseseră fiecare zeci de 
liierăfi de acest gen, alături de 
multe altele, fiindcă la ei pro
cesul de creație era tot atât de

Fiecare piesă 
are un „tutore*4

A cui a fost ideea mai 
tîi este greu de precizat, 
a apărut însă dintr-o
necesitate. Se întâmpla uneori 
ca unele piese să fie rebu- 
tate. Rebutul își scotea capul 
fie aici în hală, fie, hăt târ
ziu, la prelucrare, cînd cuțitul 
strungului sau al frezei sco
tea la iveală goluri, fisuri, 
ori cine știe ce alte metehne 
ascunse. Cine purta răspun
derea ? Se consemna vag: 
turnătoria. Atunci brigada lui 
Bușcă a luat hotărîrea ca de 
fiecare reper să răspundă un 
om. La piesele cele mai grele
— turnătorii cei mai pregătiți. 
„Tutorele" unei piese veghea
ză asupra soartei ei. El con
trolează, îndrumă, i 
din vreme ca nimic 
dăuneze „sănătății" 
sale, execută personal 
mai delicate operații.

Iată bunăoară la ce 
tate s-au ajuns de cînd 
Mirea 
chiulaselor: zero rebuturil Și 
doar
- și 
ceste

unei

Ma- 
și-a 
bri-

ia măsuri 
să nu 

ocrotitei 
cele

rezul- 
Iorgu 

a devenit ..tutorele'

pînă nu de mult, unele 
nu puține — dintre «- 
piese pretențioase fi-

lntr-o dis-de-dimineață, îna
inte de a începe lucrul, 
Gheorghe Silvestru și Marin 
Turcu au întârziat cîteva mi
nute aplecați asupra 
foi de hirtie.

— Te-ai gîndit bine, 
rine. Așa o să facem ! 
felicitat tovarășul șeful
găzii. In aceeași dimineață, 
conducerea secției a aflat de 
propunerea turnătorului Ma
rin Turcu de a schimba teh
nologia de turnare a arbore
lui cotit. Vechiul procedeu 
de turnare nu garanta tot
deauna o calitate superioară 
pieselor, și pe deasupra se 
iroseau sute de kilograme de 
fontă pe zi. Pentru a nu se 
întârzia studierea noului pro
cedeu. tovarășii de la servi
ciul tehnic al uzinei s-au de
plasat de îndată la fața lo
cului. ideea a primit viza și 
a început să se aplice. De la 
primele experimentări 
obținut roade bogate.

Credeți cumva că cei

Gheorghe Silvestru. Produ
sele care ies din mîinile lor 
sînt un fruct colectiv. Cali
tatea pieselor nu poate fi 
asigurată decit printr-o cali
ficare și o pregătire supe
rioară a tuturora. De aceea, 
turnători cu o înaltă califi
care, posesorii unei experien
țe mai mari în meserie, ca 
Sabin Bușcă, Ion D. Nicolae, 
Iorgu Mirea și alții din bri
gada a Il-a, ajută zi de zi pe 
tinerii Vasile Turcu, Eugenia 
Ion și Toma Săvulescu să-și 
ridice calificarea.

La fel, utemiștii Tudor 
Ivănescu, Florica Ciuvăț, Va
sile Iliescu, Mihai Neguț 
alții din brigada lui 
ghe Silvestru primesc îndru
marea tovarășilor lor 
niștii 
Marin
Gheorghe și alții.

...Două brigăzi, două colec
tive de tineri muncitori har
nici, entuziaști. Cîțiva dintre 
cei care participă în aceste 
zile cu sutele de mii în între
prinderile noastre la întrece
rea socialistă.

Gheor-

comu- 
Gheorghe Silvestru, 
Turcu, Gheorghe C.

bului, mii și mii de stații me
teorologice, pe ghețurile po
lare, în vîrfurile munților, în 
deșerturi și jungle, o imensă 
rețea care-și întinde păienje
nișul peste continente, oceane 
și frontiere de stat, deasupra 
întregii planete. Oamenii care 
lucrează în aceste stațiuni 
sărbătoresc pentru prima dată 
în acest an, la 23 martie. Ziua 
Mondială a Meteorologiei, or
ganizată în toate țările sub 
auspiciile Organizației Meteo
rologice Mondiale (O.M.M.), 
instituție specializată a O.N.U.

Meteorologii noștri fac cu 
acest prilej un bilanț al acti
vității lor de pînă acum. Da
torită sprijinului acordat de 
partid și guvern meteorologia 
a cunoscut la noi în anii pu
terii populare o mare dezvol
tare.

In regimul de democrație 
populară, numărul stațiunilor 
meteorologice s-a mărit con
siderabil. Dezvoltarea rețelei 
de stațiuni a fost orientată în 
primul rînd pe baza nevoilor 
economiei naționale, urmărind 
să asigure protecția și sigu
ranța navigației aeriene, satis
facerea nevoilor agriculturii, 
silviculturii, radiocomunicații- 
lor, construcțiilor, hidroteh
nice, turismului.

In R. P. Romînă funcționea
ză astăzi o rețea de stațiuni 
sinoptice, climatologice, agro- 
meteorologice, 
etc., care 
1.500 de puncte 
întreg teritoriul

pluviometrice 
totalizează peste 

răspîndite pe 
țării.
(Agerpres)

Lucrările primei reuniuni a tehnicienilor 
din țările socialiste în expertiza medicală 

a capacității de muncă

ic
sa

din

cÂ&anezonieă muzicală
spontan ca și inspirația. Lui 
Beethoven îi este însă caracte
ristică o elaborare foarte chib
zuită. Prin el muzica, îndeo
sebi simfonia, devine un pro
dus al gîndirii artistice com
plexe. Iată de ce a început să 
scrie o simfonie atât de... târ
ziu, iată de ce a scris „numai" 
nouă lucrări de acest gen.

— Aud mereu vorbindu-se 
de inluențele haydniene și mo- 
zartiene asupra compozițiilor 
beethoveniene de tinerețe, le 
simt ascultând muzica, dar 
nu-mi dau seama destul de 
bine în ce constau ele, de fapt.

— Să luăm de pildă prima 
Simfonie: asemenea simfonii
lor lui Haydn, ea începe cu o 
parte introductivă lentă. In a- 
fără de obișnuința — devenită 
regulă — în ceea ce privește 
conciziunea și mișcarea liniș
tită, nu există vreo regulă 
după care se făurea o astfel de 
introducere. Dar Beethoven 
creează o prefață care nu se 
mulțumea numai cu menirea 
oarecum conformistă de a-l 
pune pe ascultător într-o am
bianță plăcută, favorabilă ur
măririi lucrării; ea trebuie să 
miște din primul moment, i- 
lustrind efortul creator im
presionant al individualității 
artistice. Păstrînd tiparele cla
sice ale simfoniei, Beethoven 
a căutat să topească în lucră
rile sale de tinerețe — primele 
două simfonii — inspirația sa 
vulcanică, dinamismul propri
ilor sale idei muzicale.

— Ce vine după introdu
cere ?

— O mișcare viguroasă, în 
care se face auzită la viori o

temă senină — ideea muzicală 
principală. Ea nu e însă lip
sită de pecetea acelui clocot 
interior beethovenian ce ne 
este familiar în lucrările de 
maturitate.

— Ideea muzicală secundă, 
care stabilește contrastul ne
cesar oricărei Opere de artă, 
în ce constă aici ?

— Intr-o melodie grațioasă, 
mozartiană, purtată de suflă
tori, oboi și flaut și acompa
niată discret de coarde.

Pornind de la cele două 
teme semnalate Beethoven 
construiește o mișcare de sim
fonie plină de forță vitală,

cu un scherzo, o mișcare mult 
mai neastâmpărată, mai plină 
de umor.

— Finalul cuprinde mai 
multe teme ?

— Nu ! O melodie sprințară 
și una grațioasă, cu caracter 
feminin (ambele expuse de 
primele violine) constituie sin
gurul material tematic al miș
cării, ca un iureș de voie 
bună.

— „Eroica", pe care o vom 
asculta în partea a doua a 
concertului, a apărut mult 
timp după prima Simfonie ?

— Numai la cîțiva ani, în 
1805, dar, după cum se știe,

Ciclul: Simfoniile I și III de Beethoven, 
dirijate de George Georgescu

care ne insuflă sentimente op
timiste.

— Urmează, desigur, o parte 
lentă.

— Intr-adevăr. Prima ei 
'dee melodică este anunțată 
,1e viorile secunde și »a fi tra
sată imitativ, adică va fi pre
luată, reprodusă pe rind de 
celelalte instrumente.

— Menuetul ?
— Păstrează doar numele 

lansului pe care Haydn îl în
cetățenise ca parte a treia în 
simfonie. Mișcarea destul de 
rapidă, caracterul pe alocuri 
impetuos a; muzicii, ne arată 
că în Simfonia I-a Beethoven 
caută o nouă formulă pe care 
o va statornici prin cea de a 
doua lucrare a sa de acest 
gen unde înlocuiește menuetul

ea marchează un salt revolu- 
ționar în creația beethove
niană.

— Ascultând „Eroica" am 
impresia uneori că e conce
pută pentru o formație muzi
cali uriașă, cuprinzînd zeci 
și sute de suflători, îndeosebi 
alămuri.

— Este numai o impresie; 
în realitate față de Simfonia 
I-a, a IlI-a nu folosește decit 
un singur corn în plus. Dar 
ce efecte emoționale stoarce 
„Titanul Simfoniei" din acea
stă formație orchestrală !

— Introducerea ?
— E restrînsă numai la două 

acorduri puternice, dîrze, după 
căre Violoncelele expun deîn- 
dată tema principală, o melo
die măreață și blîndă în ace

lași timp, pătrunsă parcă de 
convingerea forței de neclin
tit a personalității eroice le
gată de viața și nădejdile unei 
întregi colectivități. Pe nesim
țite se înfiripă parcă în fața 
noastră imaginea unor lupte 
memorabile, cu toate ciocnirile 
și răgazurile ei, cu toată în
crederea în victoria întrevă
zută chiar în cele mai grele 
momente. Secțiunea principală 
a primei părți devine dezvol
tarea, un adevărat cîmp de în
fruntare dramatică a ideilor 
și motivelor muzicale contras
tante.

— De ce a denumit Beetho
ven partea lentă a Simfoniei 
Marcia funebre" ?
— Din însuși titlul lucrării 

reiese că avem de-a face cu 
o muzică programatică.

Simfonia nu este nara
tivă, în sensul unui poem 
simfonic. Ascultând muzica nu 
e greu să ne reprezentăm o 
serie întreagă de imagini ce 
traduc conținutul de idei și 
sentimente al acestei gigan
tice creații beethoveniene. Re- 
curgînd la un „programatism 
psihologic" de esență și nu la 
o ilustrare muzicală simplă, 
figurativă — „Titanul Simfo
niei" definește adevărata sem
nificație a programatismului 
muzical ce nu are nevoie de 
corespondențe literaturizante 
certe, care abat uneori aten
ția ascultătorului de la posi
bilitățile de reflectare și plăs
muire artistică proprii, speci
fice, pe care le are muzica. Din 
acest punct de vedere, Marșul 
funebru nu deptîhge o anumită 
dispariție; imagine a durerii

unâ cu 
Deme- 

șeful 
studiat 
proce-

* prejos * T Zwipre
Iorgu Mirea, Gheorghe 
ter și Ion Stănescu, 
brigăzii, Sabin Bușcă a 
și a propus înlocuirea
deului de turnare a carcase
lor cu un altul care asigură 
o calitate superioară pieselor.

In plus, fiecare brigadă a 
trecut la înlocuirea armături
lor de turnare din fontă cu 
altele din laminate asigurînd 
astfel o reușită mai deplină 
a pieselor turnate și o econo
mie de cîteva tone metal pe 
lună.

„Ajută-ti tovarășul 
să pășească cu tine 

în primele rînduri!“
Această lozincă — chemare, 

este aplicată cu pasiune în 
viață și de membrii celor 
două brigăzi de tineret con
duse de Sabin Bușcă și

Antrenamentele sînt în toi. 
lată un aspect de la lacul 

Herăstrău - București.

Foto: AGERPRES

și sacrificiilor cu care sînt 
plătite uneori marile fapte. 
Suferința, suspinul îndoliat, 
lasă locul și speranțelor lumi
noase încrederii, spunîndu-ne 
parcă : „Cei rămași vor duce 
steagul mai departe, pînă la 
izbînda finală".

— Cum își justifică locul 
scherzo — cum denumește 
Beethoven partea a treia — 
într-o Simfonie Eroică ?

— Iți voi răspunde prin cîte- 
va cuvinte dintr-un comenta
riu al lui Berlioz: „Nu prea în
țelegi, la prima vedere ce rost 
are un astfel de gen muzical 
în această compoziție epică. 
Trebuie să-l asculți ca să-ți 
dai seama. Intr-adevăr sînt 
prezente ritmul și mișcarea de 
scherzo; este un dans, însă un 
adevărat dans funebru, întu
necat la fiecare clipă de g în
duri cernite, dansuri, în sfîrșit, 
asemenea acelora pe care răz
boinicii Iliadei le celebrau în 
jurul mormintelor căpeteniilor 
lor".

— Finalul Eroicei ?
— E făurit sub forma unor 

variațiuni, unor transformări 
și supuneri de melodii pe o 
temă foarte restrîns expusă. 
Găsim în acest final un 
exemplu de felul cum știe ge
nialul compozitor să dezvolte 
forța lentă a unor celule me
lodice de mare concentrare din 
care făurește edificii muzicale 
de o nemăsurată forță artis
tică.

— Am înțeles sensul și ar
hitectura celei de a treia Sim
fonii Beethoveniene. In ce ra
porturi stă „Eroica" cu cea de 
a V-a Simfonie a Titanului ?

— Să lăsăm aceste explicații 
pentru o viitoare discuție în 
care ne vom ocupa de al 
doilea concert din ciclul Be- 
ethoVen.

EUGEN PRICOPE

Miercuri au continuat în 
Capitală lucrările primei reu
niuni a tehnicienilor din țările 
socialiste în expertiza medi
cală a capacității de muncă, 
întrunită ca urmare a unei 
hotărin comune a miniștrilor 
sănătății și de prevederi so
ciale din țările socialiste.

La discuțiile care au avut 
loc pe marginea referatelor și 
comunicărilor privind indicii 
statistici ai invalidității și 
metodele de analiză statistică 
a rezultatelor expertizei me
dicale a capacității de muncă

a invalizilor, au luat cu vin tul: 
dr. A. P. Tretiakov și prof. 
B. P. Popov (U.R.S.S.), dr. G. 
Kollmorgen și prof. Thiele 
Heinz <R D. Germană), dr. 
Antonin Vrana (R. S.
slovacă), prof. dr. M Maurer 
(R.P.R.) și dr. P. I. N.agaiov 
(R. P. Bulgaria).

Tn cursul zilei de ieri parti- 
cipanții la reuniune au vizi
tat serviciul medico-sanitar al 
fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“.

Lucrările reuniunii conti
nuă.

în curînd pe ecranele Capitalei
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LIVRABILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

LEGEA
pentru modificarea capitolului III, 

precum și a art. 43, 44 și 75 din Constituția 
Republicii Populare Romine

(Urmare din pag. l-a)

Consiliul de Stat în funcțiu
ne își păstrează împuternici
rile pînă la alegerea de către 
Marea Adunare Națională a 
noului Consiliu de Stat.

Art. 29. — Marea Adunare 
Națională nou aleasă este con
vocată de către Consiliul de 
Stat în funcțiune, în termen 
de cel mult trei luni de la 
data alegerilor.

Art. 30. — Marea Adunare 
Națională verifică mandatele 
deputaților aleși, hotărînd 
validarea sau anularea alege
rii fiecărui deputat.

Art. 31. — Pentru organiza
rea lucrărilor sale, Marea A- 
dunare Națională alege, pe 
întreaga durată a legislaturii, 
Biroul Marii Adunări Națio
nale.

Biroul Marii Adunări Națio
nale se compune din :

— Președintele Marii Adu
nări Naționale ;

— Doi vicepreședinți.
Art. 32. — Sesiunile Marii 

Adunări Naționale se țin de 
două ori pe an. Convocarea 
Mării Adunări Naționale se 
face de către Consiliul de Stat.

Marea Adunare Națională 
poate fi convocată în sesiuni 
extraordinare, de către Con
siliul de Stat sau la cererea 
cel puțin a unei treimi din 
numărul total al deputaților.

Art. 33. — Marea Adunare 
Națională adoptă legi sau ho- 
tărîri prin vot.

O lege sau hotărâre se soco
tește adoptată, dacă întru
nește majoritatea simplă a 
Marii Adunări Naționale.

Art. 34. — După adoptarea 
de către Marea Adunare Na
țională, legile se publică în 
Buletinul Oficial al Marii A- 
dunări Naționale, sub semnă
tura președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romine.

Art. 35. — Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romi
ne se alege dintre deputății 
Marii Adunări Naționale și se 
compune din :

— Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romine ;

-*• Trei vicepreședinți ;
— Treisprezece membri.
Președintele Marii Adunări 

Naționale și președintele Con
siliului de Miniștri pot fi aleși 
în Consiliul de Stat.

Consiliul de Stat iși alege 
un secretar dintre membrii 
săi.

Art. 36. — Consiliul de Stat 
răspunde de întreaga Sa acti
vitate în fața Marii Adunări 
Naționale.

Art. 37. — Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romi
ne are următoarele atribu- 
țiuni principale :

A — Intre sesiuni
1. Convoacă în sesiuni Ma

rea Adunare Națională ;
2. Emite decrete- Cînd de

cretele emise reprezintă acte

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

cu privire la proiectul de lege pentru 
înființarea consiliilor economice 
ale sfaturilor populare regionale

Tovarăși deplitați,
Datorită muncii harnice și 

însuflețite a clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității, 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, țara noas
tră a obținut succese de în
semnătate istorică in toate do
meniile vieții economice și cul
turale. Realizările dobindite 
prin aplicarea liniei generale 
a partidului de industrializare 
socialistă au determinat creș
terea potențialului industrial 
al țării, dezvoltarea rapidă a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale, valorificarea tot mai 
bună a resurselor naturale, ri
dicarea necontenită a nivelu
lui de trai material și cultu
ral al populației.

Vorbitorul a subliniat că 
partidul și guvernul au apli
cat și aplică cu consecvență 
principiul leninist al centralis
mului democratic, care îmbină 
conducerea centrală unitară 
coordonată a activității econo
mice și social-culturale cu sti
mularea inițiativei organelor 
locale.

Pe măsura dezvoltării econo
miei naționale s-a lărgit sfera 
de activitate a sfaturilor popu
lare- au crescut rolul și răspun
derea acestora în conducerea 
economiei regionale. In pre
zent, a arătat vorbitorul, sfa
turile populare au sub directa 
lor conducere o parte însem
nată din activitatea economică 
a țării : dezvoltarea industriei 
locale, fondul de stat de pro. 
duse agricole, comerțul și ali
mente-ia publică, construcțiile 
și proiectările, gospodăria co
munală, construcția și între
ținerea drumurilor locale, elec- 
trîfitrireă rtirălă, îmbunătățiri 
funciare. Sfaturile populare se 
ocupă de sitteinatizărea breșe
lor, avizează amplasarea noi

normative, ele au putere de 
lege. Acestea din urmă sînt 
supuse spre ratificare. Marii 
Adunări Naționale în sesiu
nea care urmează ;

3. Dă legilor în vigoare in
terpretarea legală ;

4. Ascultă dări de seamă și 
execută controlul asupra acti
vității guvernului ;

5. La propunerea președin
telui Consiliului de Miniștri 
numește și revocă pe membrii 
guvernului.

6. Ascultă dări de seamă a- 
supra activității Tribunalului 
Suprem ;

7. Controlează activitatea 
Procuraturii Generale a Re
publicii Populare Romîne ;

8. Numește și revocă pe :
— Președintele sau membrii 

Tribunalului Suprem ;
— Comandantul suprem al 

Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romine ;

9. Declară, în caz de ur
gență, mobilizarea parțială sau 
generală ;

10. în interesul apărării Re
publicii Populare Romîne, al 
asigurării ordinei publice sau 
a securității statului, procla
mă, în caz de urgență, în 
unele localități sau pe întreg 
teritoriul țării, starea excep
țională ;

11. Declară starea de război 
în cazul unei agresiuni arma
te, îndreptate împotriva Repu
blicii Populare Romîne sau 
împotriva unui alt stat, față 
de care Republica Populară 
Romînă are obligații de apăra
re mutuală, ce decurg din tra
tate intfemațicnale ;

12. Instituie decorațiile, me
daliile și titlurile onorifice ale 
Republicii Populare Romine ;

13. Stabilește gradele mili
tare. rangurile diplomatice și 
«ut® titluri specml^ ;

14. Exercită dreptul de am
nistie.

B - în mod permanent

15. Conferă decorațiile, me
daliile și titlurile onorifice ale 
Repuik.c;: Populare Romîne ;

16. Ratifică și denunță înțe
legerile internaționale ale Re
publicii Populare Romîne ;

17. Acreditează și recheamă 
pe reprezentanții plenipoten
țiari ai Republicii Populare 
Romîne în statele străine;

18. Primește scrisorile de a- 
creditare și de rechemare ale 
reprezentanților diplomatici ai 
statelor străine acreditați pe 
lingă Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Romîne ;

19. în relațiile internațio
nale. Consiliul de Stat, prin 
președintele său. reprezintă 
Republica Populară Romînă ;

20. Exercită dreptul de gra
țiere și comutare a pedepse
lor.

Art. 38. — Atribuțiunile
Marii Adunări Naționale pre
văzute la art. 24, punctele 
7—13 inclusiv se exercită de 
către Consiliul de Stat între 
sesiuni, numai atunci când, din 

lor construcții, au răspunderea 
dezvoltării rețelei instituțiilor 
de invățămînt, cultură și de 
sănătate-

După ce a înfățișat o seamă 
de date ilustrînd amploarea 
activității sfaturilor populare 
în domeniul economic, vorbi
torul a spus :

In perioada desăvîrșirii con
strucției socialiste, sarcinile 
sfaturilor populare in dome
niul economic cresc și mai 
mult. Devine necesară mobi
lizarea mai intensă și folosirea 
mal rațională a resurselor na
turale din regiuni, asigurarea 
unei valorificări superioare a 
materiilor prime, îmbinarea 
mai strinsă a diferitelor sec
toare ale economiei locale cu 
dezvoltarea activității econo
mice republicane. Sfaturile 
populare vor trebui să gospo
dărească mai bine fondurile 
materiale și bănești sporite 
de care dispun și să asigure o 
satisfacere mai completă a 
cerințelor mereu eteseînde 
alp oamenilor muncii.

La plenara Comitetului Ce"- 
*ral al Partidului Muncitoresc 
Romîn din decembrie 1959, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ahiu-Dej a arătat, în legătură 
cu activitatea desfășurată de 
sfaturile populare șl cu sarci
nile lor de viitor, că este ne
cesară t „crearea în fiecare re
giune a unor consilii economi
ce ale sfaturilor populare re
gionale care să se ocupe de 
'-roblemele economic^, de an
samblu ale regiunii.

Pe lingă problemele ce intră 
direct în preocuparea sfaturi
lor populare, aceste organe ar 
putea să examineze și să avi
zeze și unele probleme pri
vind investițiile și construcții 
de interes republican, necesi
tatea unor reparații capitale, 
înființarea de noi unități de 

cauza unor împrejurări excep
ționale, Marea Adunare Na
țională nu se poate întruni.

Art. 39. — Marea Adunare 
Națională alege comisii de lu
cru permanente și poate numi 
comisii temporare de control, 
revizie sau anchetă în orice 
problemă sau domeniu de ac
tivitate. Pentru fiecare din 
aceste comisii, Marea Adunare 
Națională stabilește împuter
nicirile și modul de activitate.

în intervalul dintre sesiuni, 
Consiliul de Stat poate con
voca comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Toate organele, instituțiile 
și funcționarii de stat au obli
gația să pună la dispoziția 
demisiilor Marii Adunări Na
ționale informațiile și docu
mentele cerute.

Art. 40. — Fiecare deputat 
al Marii Adunări Naționale 
are dreptul de a pune îfttre- 
bări sau de a interpela guver
nul ori pe miniștri.

Guvernul sau ministrul în
trebat sau interpelat are obli
gația de a răspunde verbal 
sau în scris, în termen de cel 
mult 3 zile.

Art. 41. — Nici un deputat 
al Marii Adunări Naționale nu 
poate fi arestat și nu i se poa
te deschide proces penal, fără 
încuviințarea Marii Adunări 
Naționale — în timpul sesiuni
lor — iar — între sesiuni — 
a Consiliului de Stat.

Art. II. — Articolul 43 din 
Constituția Republicii Popu
lare Romine se modifică și va 
avea următorul cuprins:

Art. 43. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine este constituit de că
tre Marea Adunare Națională 
și este format din :

— Președintele Consiliului 
de Miruștri ;

— Vicepreședinții Consiliu
lui de Miniștri ;

— Miniștri ;
—- Președintele Comitetului 

de Stat al Planificării.
Art. III. — Articolele 44 și 

75 din Constituția Republicii 
Populare Romine se modifică 
după cum urmează :

Art. 44. — Consiliul de Mi
niștri este răspunzător și dă 
socoteală de activitatea sa în 
fața Marii Adunări Naționale, 
iar în intervalul dintre sesiu
nile Marii Adunări Naționale 
— în fața Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mîne.

Art. 75. — Procurorul Ge
neral răspunde față de Ma
rea Adunare Națională a Re
publicii Populare Romîne și — 
în intervalul dintre sesiuni — 
față de Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Romine.

Art. IV. — în orice act nor
mativ in care se face men
țiune despre „Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romine", acea
stă mențiune se înlocuiește 
prin „Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Romine".

producție, dezvoltarea sau 
schimbarea profilului unor în
treprinderi sau orice altă ac
țiune care interesează econo
mia regiunii11.

Referindu-se la ajutorul 
prețios pentru organele cen
trale pe care l-au reprezentat 
studiile și propunerile comi
siilor economice regionale 
constituite în vederea lucrări
lor privind planul de șase ani 
și planul de perspectivă, vor
bitorul a arătat că această ex
periență va sta la baza activi
tății consiliilor economice ale 
sfaturilor populare regionale, 

înființarea consiliilor eco
nomice ale sfaturilor popu
lare f-egionale, corespunzînd 
cerințelor dezvoltării multila
terale și rapide a economiei 
noastre naționale, va asigura 
conducerea în condiții mai 
bune a economiei locale de 
către sfaturile populare. Avînd 
intre atribuțiile lor sarcina de 
a întocmi studii cu privire la 
dezvoltarea in perspectivă a 
economiei regiunilor, consili
ile economice vor contribui la 
descoperirea și utilizarea mai 
rațională a bogățiilor natura
le din fiecare regiune. Prin 
crearea acestor organe se va 
asigura o mai bună concor
danță intre planul local de 
stat și bugetul local.

în continuare vorbitorul a 
arătat că studiind îndeaproape 
problemele de producție, de 
aprovizionare și desfacere ale 
întreprinderilor din regiuni, 
consiliile economice vor con
tribui la întărirea legăturilor 
dintre unitățile economice lo
cale și cele republicane. în 
felul acesta vor fi mai bine u- 
tilizate capacitățile de produc
ție, forța de muncă, se va rea
liza o rezolvare mai rapidă a 
problemelor apărute în pro
cesul de producție al între

prinderilor, se vor lichida pa
ralelismele și se va ridica ni
velul întregii activități de pla
nificare șl conducere a eco
nomiei.

Ca organe compuse din in
gineri, tehnicieni, economiști, 
oameni de știință, cu expe
riență în producție, consiliile 
economice vor asigura un con

Legea pentru înființarea 
consiliilor economice ale sfaturilor 

populare regionale
Ca rezultat al succeselor 

obținute în dezvoltarea econo
miei naționale s-a ridicat și 
nivelul economic al tuturor re
giunilor țării. Odată cu acea 
sta s-a îmbogățit continuu ex
periența sfaturilor populare 
și au fost lărgite atribuțiile 
lor în domeniul economic.

Sfaturile populare regiona
le au sub directa lor condu
cere o parte însemnată din 
activitatea economică : indus
tria locală, gospodăria comu
nală, fondul de stat de pro
duse agricole, comerțul și a- 
limentația publică, construcții 
și proiectări, construcția și în
treținerea drumurilor locale, 
electrificarea rurală, îmbună
tățirile funciare. Sfaturile 
populare se ocupă de sistema
tizarea orașelor, avizează am
plasarea noilor construcții, 
răspund pentru dezvoltarea 
rețelei de instituții de învă- 
țămînt, culturale și sanitare.

In vederea îmbunătățirii 
continue a activității economi
ce de ansamblu din fiecare re
giune, Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare 
Romîne hotărăște:

Raportul comisiilor economico-financiară, 
administrativă și juridică

prezentat de deputatul Manea Mânescu
Munca rodnică din anul

1960 și succesele obținute in 
primele două luni ale anului
1961 — a spus printre altele 
vorbitorul — oglindesc elanul 
cu care poporul nostru mun
citor a trecut la înfăptuirea 
practică a mărețelor sarcini 
stabilite de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului.

Dezvoltarea proporțională a 
forțelor de producție pe teri
toriul țării a contribuit la ri
dicarea economică și cultura
lă a tuturor regiunilor. Reali
zarea sarcinilor prevăzute în 
planul de 6 ani și în progra
mul de perspectivă va contri
bui și mai mult la dezvoltarea 
armonioasă a economiei na
ționale, la înflorirea economi

Cuvîntul deputatului Florian
Vorbitorul s a ocupat de 

experiența pozitivă acumulată 
de comisiile economice, create 
în toate regiunile tării în ve
derea elaborării planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960 — 1965 și a 
programului economic de per
spectivă. aprobat de Congre
sul al III-lea al P.M.R.

Această experiență — a 
subliniat vorbitorul - ne-a 
demonstrat odată mai mult 
necesitatea înființării unor or
gane economice, permanente 
pe plan local pentru rezol
varea problemelor economiei 
orașului București în ansam
blu.

In activitatea comisiilor e-

Referindu-se la sarcinile de 
mare importanță economică 
ce revin sfaturilor populare, 
la creșterea competenței lor 
în conducerea economiei loca
le, vorbitorul a spus : In anul 
1961 în regiunea Banat sfatul 
popular regional administrea
ză un buget de peste 780 mi
lioane lei, iar planul de inves
tiții în acest an se ridică la 
peste 170 milioane lei.

Pentru creșterea producției 
agricole, sfatul popular regio
nal trebuie să asigure în mo
mentul de față dezvoltarea și 
consolidarea economico-orga- 
nizatorică a unităților agri
cole socialiste.

Consider — a spus vorbito

Cuvîntul deputatului Nicolae Țațomir
Vorbitorul a arătat că în

ființarea consiliilor economice 
constituie un pas înainte în 
perfecționarea activității com
plexe â organelor locale ale 
puterii de stat.

Consiliile economice regio
nale vor aduce o mare Contri
buție la dezvoltarea econo
miei locale. Deosebit de im
portant este faptul că ele 
coordonează planul de pro
ducție al industriei locale cu 
al industriei republicane, pre
cum și proiectul de buget lo
cal cu sarcinile planului eco
nomic.

Consiliile economice vor 
prezenta comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 
regionale studii complete, 
concluzii și propuneri con
structive cu privire la întrea
ga viață economică a regiunii 
respective. Astfel ele vor a* 
duce un aport prețios la re
zolvarea cu succes a proble

trol temeinic asupra îndepli
nirii sarcinilor de plan și bu
get de către Întreprinderile 
economice din regiune. Sintem 
convinși — a spus în încheie
re tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer — că prin activitatea 
lor, consiliile economice ale 
sfaturilor populare regionale 
vor contribui la întărirea eon-

Art. 1. — Se înființează 
consiliile economice, ca orga
ne ale comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regio 
nale. Acolo unde se va con
sidera necesar se vor putea 
înființa, cu aprobarea Consi
liului d? Miniștri, și. consilii 
economice la Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
orășenești.

Consiliile economice își des
fășoară activitatea sub con
ducerea directă a comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare regionale, și în confor
mitate cu instrucțiunile și dis
pozițiile normative ale orga
nelor centrale.

Art. 2. — Consiliile econo
mice întocmesc studii cu pri
vire la dezvoltarea în pers
pectivă a economiei regiuni
lor, urmărindu-se în mod deo
sebit îmbunătățirea activită
ții în domeniul descoperirii și 
valorificării raționale a resur
selor naturale din regiune.

Art. 3. — Din însărcinarea 
Comitetului Executiv al Sfa 
tului popular regional consi
liul economic analizează pro
iectul planului și al bugetului 

că a regiunilor și orașelor 
țării noastre.

După ce a scos in evidență 
experiența acumulată de co
misiile economice regionale în 
elaborarea planului de 6 ani, 
vorbitorul a arătat necesitatea 
creării unor organe econo
mice cu caracter permanent 
pe plan local.

Ținînd seama. _ .de această 
experiență, de faptul că sfatu
rile populare au primit atri
buției ni tot mai largi în pro
bleme economice și de nece
sitatea continuei îmbunătățiri 
a economiei regionale, Con
siliul de Miniștri propune, 
prin proiectul supus dis
cuției, înființarea în fiecare 
regiune a unui consiliu econo

conomice create cu prilejul 
prezentării propunerilor pen
tru planul de șase ani s-a îm
binat competența organelor 
centrale de conducere a eco
nomiei naționale, cu experien
ța și inițiativa organelor lo
cale de partid, de stat și eco
nomice, cu cea a cadrelor și 
a maselor de oameni ai mun
cii care lucrează direct în pro
cesul de producție.

Referindu-se lă amploarea 
activității economice din Ca
pitală și la sarcinile ce vor 
reveni în legătură cu aceasta 
Consiliului economic, vorbito
rul ă spus : o grijă deosebită 
va trebui să acordăm de la 
început componenței consilii- 

Cuvîntul deputatului Vasile Daju
rul — că consiliile economice, 
care urmează a fi create în 
baza proiectului de lege pre
zentat sînt tocmai acele or
gane prin care comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
regionale vor asigura un con
trol temeinic și calificat asu
pra îndeplinirii sarcinilor de 
plan și buget. Prin activi
tatea consiliilor economice, 
comitetele executive ale sfa
turilor populare vor cunoaște 
și valorifica din ce în ce mai 
bine resursele locale. Ele Vor 
întări mai mult legătura din
tre unitățile economice de pe 
cuprinsul regiunii și organele 
centrale.

melor complexe și variate ce 
stau în fața sfaturilor popu
lare regionale, care au, prin
tre altele, sarcina de a 
conduce activitatea locală pe 
tărîm economic și de a întoc
mi bugetul local, precum și 
sarcina de a organiza, partici
parea activă a oamenilor mun
cii la conducerea treburilor 
de stat și obștești și la opera

Constituirea grupului național romîn 
al Uniunii Interparlamentare

Miercuri a avut loc la Pa
latul Marii Adunări Naționale, 
ședința de constituire a nou
lui grup național romîn al U- 
niunii Interparlamentare.

Deputatul C. Paraschiveseu- 
Bălăceanu a informat pe de. 
putați asupra obiectivelor și 
sarcinilor Uniunii Interparla
mentare și ale grupului națio
nal romîn al acestei uniuni.

A fost apoi ales Comitetul 
de conducere al grupului na

tinnă a conducerii economiei 
regiunilor de către organele 
locale de partid și de stat, la 
antrenarea ux mai largă a 
maselor oamenilor muncii in 
realizarea sarcinilor puse de 
partid și guvern, la înflorirea 
mai departe a tuturor regiu
nilor țării și a economiei na
ționale in ansamblul ei.

local, coordonează planul in
dustriei locale cu cel al in
dustriei republicane din re
giune. controlează modul cum 
se îndeplinește planu] și bu
getul local și prezintă. în toate 
aceste probleme. Comitetului 
SXecudv a! Sfatului pootl’er, 
propunerile sale privind îm
bunătățirea activității econo
mice.

Art. 4. — Consiliile econo
mice analizează proiectele de 
plan ale întreprinderilor și 
instituțiilor economice repu
blicane din regiuni, urmăresc 
îndeplinirea planului și pre
zintă comitetelor executive 
ale sfaturilor populare propu
neri de îmbunătățire, spre a 
fi înaintate Comitetului de 
Stat al Planificării și ministe
relor de resort

In exercitarea acestor atri- 
buț'iuni. consiliile economice 
lucrează in conformitate cu 
dispozițiile normative ale or
ganelor centrale.

Art. 5. — Organizarea și 
modul de funcționare a cons.- 
liilor economice se vor stabili 
printr-un regulament aprobat 
de Consiliul de Miniștri.

mic, ca organ al comitetului 
executiv al sfatului popular.

După ce a enumerat prin
cipalele atribuții ale consilii
lor economice, raportorul a a- 
râtat în încheiere că comisiile 
economico-financiară. admi
nistrativă și juridică au cer
cetat proiectul de lege și con
sideră că înființarea acestor 
organe Va .contribui .la_.o mai 
bună îmbinare a conducerii 
centrale cu inițiativa locală, 
la mobilizarea mai activă a 
resurselor economice, la dez
voltarea mai departe a e- 
conomiei regiunilor, la înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră.

Dânâlache
lor economice ale sfaturilor 
populare, în cadrul cărora să 
atragem cadre cu înaltă ca
lificare, ingineri, tehnicieni, 
economiști, oameni cu bogată 
experiență în producție.

Elaborarea judicioasă a 
propunerilor de plan de că
tre întreprinderi, folosirea 
rațională a capacităților și 
suprafețelor de producție, a 
cadrelor din economie, in
troducerea tehnicii noi, îm
bunătățirea calității sînt pro
bleme de mare importanță 
la a căror soluționare consili
ile economice, împreună cu 
organele centrale de stat, vor 
trebui să aducă un aport în
semnat.

Apreciind prevederea după 
care consiliile economice își 
desfășoară activitatea sub con
ducerea directă a comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare regionale și, în același 
timp, lucrează în confor
mitate cu instrucțiunile și 
dispozițiile normative ale or
ganelor centrale, vorbitorul a 
arătat în încheiere că prin a- 
ceasta se asigură, pe de o 
parte, unitatea conducerii e- 
conomiei din întreaga regiune, 
iar pe de altă parte, se asigu
ră rezolvarea problemelor e- 
Conomice de interes local și 
republican în spiritul intere
sului general de stat.

de construire a socialismului.
Prin adoptarea acestui pro

iect se va consolida și mai 
mult dezvoltarea construcției 
de stat în lumina principiului 
centralismului democratic.

Ca jurist, consider că ac. 
tuala lege răspunde întruto- 
tul necesităților prezente.

țional romîn din care fac 
parte deputății : Mihail Ral ea, 
președinte, Ștefan S. Nicolau 
și Ion Pas, vicepreședinți. 
Stanciu Stoian, secretar, Radu 
Beligan, Anton Breitenhofer, 
Cornel Burtică, Petre Constan- 
tinescu-Iași, Horia Hulubei, 
Gyorgy Kovâcs. Maria Mano- 
lescu, Vasile Mușat, Constan
tin Paraschivescu-Bălăceanu, 
Raluca Ripan și Barbu Solo
mon, membri.

(Agerpres)

Mălăieș Dorine elevă în alasa V-a a Școlii de 7 ani nr. 1 
din comuna Sîntana, regiunea Crișana, este o pasionată acar, 

deonistă.

Fier vechi
în caietul de evidență a ac_ 

tivității brigăzii utemiste de 
muncă patriotică, condusă de 
lăcătușul Florea Frunză, de .la 
uzina „Electroputere11 este în
scrisă și cantitatea de 45 tone 
de fier vechi, pe care tinerii 
din această brigadă au colec
tat-o de la începutul anului. 
Cantități de 40 sau 30 tone de 
fier vechi sint înscrise în

Informații
O delegație a concernului de 

stat „Voest" din Austria a 
sosit in Capitală. Delegația, 
condusă de Herbert Koller, 
director general al concernu
lui de stat „Voest-1, va purta 
tratative economice în proble
me de siderurgie, în conformi
tate cu Comunicatul comun 
romîno-ausțriac cu privire la 
vizita delegației guvernamen
tale romîne în Austria.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire, pe aeroportul Băneasa, 
de I. Marinescu, adjunct al 
ministrului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, de 
reprezentanți ai întreprinderii 
de stat pentru comerțul exte
rior „Mașinimport11 și de alte 
persoane oficiale. A fost de 
față Hermann Commenda, a- 
tașat comercial al Legației 
Austriei la București.

★

Ministrul Austriei la Bucu
rești Franz Herbatschek a 
oferit miercuri seara la lo
cuința sa un dineu cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației concernului de stat 
„Voest" condusă de Herbert

„Vă măriți foarte repede capacitatea 
industrială, îmbunătățiți condițiile 
de viață ale oamenilor muncii" 
- Declarațiile lui Lyne Lewis președintele 

firmei engleze „Petrocarbon1*

Recent, s-a încheiat între 
întreprinderea de stat pentru 
Comerțul exterior „Mașinim
port11 și firma engleză „Pe
trocarbon" un contract care 
prevede livrarea către țara 
noastră a unor instalații chi
mice. Cu acest prilej, preșe
dintele firmei engleze „Petro- 
carbon", Lyne Lewis, a făcut 
a declarație unui redactor al 
Agenției Romine de presă „A- 
gerpres".

„Mă aflu aici de cîteva zile 
—a declarat dl. Lyne Lewis 

— dar am cules impresii pu
ternice. Am fost foarte impre
sionat de faptul că ați realizat 
două lucruri importante în 
același timp, tn primul rind vă 
măriți foarte repede capacita
tea industrială, iar în al doilea

Spectacole
Vaca și prizonierul: Patria,

I. C Frimu. Miorița; Regele Nea. 
polului: Elen-a Pavel Vasile
Boaită; O fereastră deschisă spre 
cer: xtagheru, Lumina, Unirea. 
Libertății; Enrico Carusso: V. 
Alecsandri; Războiul vesel: Re
publica, București, înfrățirea în. 

i tre popoare, Gh. Doja, 1 Mai, 
I Nu vreau să mă însor: Central, 
i Alex, Popov, 23 August; fiatifa: 

Victoria, 8 Martie, Munca; Fiul 
meu se însoară: 13 Septembrie'; 
Pline și trandafiri: Maxim Gor. 
kî, Arta, Moșilor: Faptele eroice 
ale Leningradului: Timpuri Noi; 
Pisica Iși scoate ghiarele (dimi
neața) ; Congo in luptă, Rațiu. 
nea tmpotriva dementei (după- 
amiază): Tineretului; Frumoasa 
aventură: Grivița, Ilie Pintilie;

Foto : GR. PREPELIȚĂ

oțelâriilor
caietele de evidență ale mul
tor brigăzi de muncă patrio
tică din regiunea Oltenia. Ti
nerii din această regiune au 
strîns de la începutul anului 
1500 tone de fier vechi. Frun
tași sînt cei de la uzina „E- 
lectroputere11, tinerii petroliști 
din Țicleni, cei de la Uzinele 
mecanice din Turnu Severin 
și colectiviștii din Segarcea.

Koller, director general al 
concernului.

Au participat I. Marinescu, 
adjunct al ministrului Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului, 
reprezentanți ai întreprinde
rii de stat pentru comerțul 
exterior „Mașinimport".

★
Cea de-a 4-â partidă a 

meciului revanșă pentru ti
tlul mondial de șah s-a des
fășurat sub semnul unei 
lupte foarte tăioase în care 
Tal, cu albele, a reușit la un 
moment dat să cîștige cali
tatea și să-și creeze o puter
nică poziție de atac. Apărîn- 
du-se cu măiestrie, Botvinnik 
a respins atacul pieselor albe 
și l-a obligat pe Tal să dea 
înapoi calitatea. Partida s-a 
întrerupt la mutarea 41 în- 
tr-o poziție complicată, ne
grul avînd trei pioni în plus. 
Comentatorul de șah al a- 
genției TASS apreciază că 
Tal are șanse să obțină re
miza.

rînd, îmbunătățiți condițiile 
de viață ale oamenilor mun
cii11. în continuare, oaspetele 
a subliniat impresia deosebită 
pe care i-au făcut-o stațiunile 
de odihnă de pe litoralul 
Mării Negre, pe care le-a vi
zitat.

Referindu-se la legăturile 
comerciale cu țara noastră, 
omul de afaceri englez a spus! 
„Sînt un mare adept al schim
burilor economice dintre țara 
mea și țara dv. Este cel mai 
bun mijloc de a reuși să ne 
cunoaștem reciproc și de a 
trăi în aceeași lume, în condi
ții mai bune. Sînt foarte sa
tisfăcut de a fi încheiat acest 
contract cu țara dv. Conside
răm că vă putem oferi și alte 
instalații".

Mama India: Cultural; Casa de 
pe două Străzi: Constantin Da
vid: .Cocoșatul (clnemascop-ste 
reofonic): Al. Sahia; Poveste nor
dică: Flacăra, Floreasca, Aurel 
Vlaicu; Portretul unui necunos
cut: Tudor Vladimlrescu; Congo 
In luptă — Rațiunea tmpotriva 
demenței: Munca; Unde nu ajun, 
ge diavolul: Popular; Rătăcirile 
dragostei: 16 Februarie; Steaua, 
tăcerii: Mihail Eminescu; Artico
lul 420: 8 Mai; Stan și Bran stu- 
denți la Oxford: N. Bălescu; 
Prichindelul: Donca Simo Volga, 
B. Delavrancea; Ursul alb: G. 
COșbuc: Batalionul negru: G. Ba. 
covia; Dama de pică : Drumul se-' 
rii; Bădăranii: Olga Bnncic; Con
temporanul secolului (cinema 
scop) ; 30 Decembrie.



t-x IN ANGLIA

„Marș pentru viațăCC

R. P. Bulgaria 
și R. P. Ungară au 

stabilit relații diplo* 
matice cu Brazilia

IM

Situația din Congo Aniversarea Asociației $■

în dezbaterea de prietenie Suedia-Romînia ■
$4

dunării Generale a O.N.U
NEW YORK 22 (Agerpreș). 

— TASS transmite : în cadrul 
ședinței din dimineața zilei de 
21 martie a Adunării Generale 
a O.N.U. după A. A. Gromîko 
s-a dat cuvîntul reprezentan
tului Braziliei, Freitas Valle. 
Vorbind despre evenimentele 
tragice din Congo, reprezen
tantul Braziliei a declarat că 
guvernul țării sale înfierează 
asasinarea lui Lumumba, 
luptător devotat pentru inde
pendența țării sale, ca o crimă 
internațională de cea mai 
mare gravitate.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, a încercat să șteargă 
impresia profundă produsă a- 
supra delegaților de cuvînta- 
rea bogată în fapte a șefului 
delegației sovietice.

Stevenson a ridicat în slăvi 
„succesele O.N.U.“ în înde
plinirea rezoluției Consiliului 
de Securitate Și a caracterizat 
în termeni elogioși activitatea 
Iui Hammarskjoeld.

V. David, ministrul 
rilor Externe al R. S. 
slovace, a demascat 
sîngeroase ale 
în Congo. Guvernul

slovaciei, a spus el, consideră 
că prin eforturile comune ale 
tuturor popoarelor lumii pot 
fi zădărnicite uneltirile tutu
ror imperialiștilor, pot fi 
apărate libertatea și indepen
dența poporului congolez. Este 
necesar ca în timpul cel mai 
scurt să se obțină evacuarea 
trupelor belgiene din Congo 
și încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale Con
goului.

Situația din Congo, a de
clarat V. David, reclamă a- 
doptarea unor măsuri urgente 
și hotărîte.

înainte de închiderea ședin
ței din dimineața zilei de 21 
martie a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat cuvîntul re
prezentantul colonialiștilor 
belgieni, care s-a dedat la 
atacuri calomnioase împotriva 
Uniunii Sovietice.

gola, 
a 39 
fie înscrisă pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni.

★
NEW YORK. - Ședința ple

nară a Adunării Generale a 
O.N.U., eare trebuia să aibă 
loc în după-amiaza zilei de 
22 martie nu s-a ținut, deoa
rece nimeni nu s-a înscris la 
cuvînt. La 23 martie Aduna
rea Generală se va reîntruni 
pentru a aproba recomandă
rile Comitetului General a- 
supra închiderii lucrărilor 
actualei sesiuni Ia 21 aprilie 
și asupra înscrierii altor pro
bleme pe ordinea de zi. Nu a 
fost fixată nici o dată pentru 
reluarea dezbaterilor In pro
blema congoleză.

propusă de delegațiile 
de țări afro-asiatice să

STOCKHOLM 22 (Agerpreș). 
— Cu prilejul împlinirii a 11 
ani de la înființarea Asocia
ției de prietenie Suedia-Ro- 
minia Ia Stockholm a avut loc 
o ședință festivă la care au 
participat peste 400 de per
soane. printre care activiști 
sindicali, ziariști precum șl 
membri ai corpului diploma
tic.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele Aso
ciației Suedia-Rominia, scri
itorul H. P. Matthis, care a 
trecut în revistă rezultatele 
activității Asociației în cei 11

din

scri- 
ne-a 
EI a

ani de existență. în cuvintarea 
sa el a relevat realizările orân
duirii democrat-populare 
R. P. Romină.

A luat apoi cuvîntul 
itorul Matts Ryng care 
vizitat de curind țara,
vorbit despre frumusețea și 
bogăția peisajului și a folclo
rului romînesc, despre ospita
litatea caldă a poporului ro- 
min, despre succesele con
strucției din țara noastră.

în încheierea festivității au 
fost prezentate două filme ro- 
m in ești de scurt metraj.

La Berlin

Seară culturală închinată
R. P Romine

I

»

Aspect de Io o manifestație a studenților din Anglia pentru 
dezarmare.

Aface-
Ceho- 

crimele 
colonialiștilor

Ceho-

★
NEW YORK 22 (Agerpreș). 

— La 22 martie Comitetul 
General al Adunării Gene
rale a O.N.U. a hotărît în 
unanimitate să recomande ca 
problema situației din An-

t. kanza crește 
autoritatea guvernului 

legal congolez

Lucrările 
Comitetului Politic

NEW YORK 22 (Agerpreș). - 
La 21 martie a fost convocată 
pentru prima dată după începe, 
rea lucrărilor celei de-a doua 
părți a celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
ședința Comitetului politic în ve
derea examinării problemelor 
incluse pe ordinea de zi. Des- 
chizînd ședința, reprezentantul 
Ceylonului, Corea, președintele 
Comitetului Politic a dat cuvîn
tul reprezentantului Statelor 
Unite ale Americii, Stevenson. 
Delegatul american a arătat că 
primul punct de pe ordinea de 
zi a Comitetului este problema 
dezarmării. Referindu-se la fap
tul că în prezent reprezentanții

marilor puteri duc tratative se
parate ale căror rezultate ar 
putea face de prisos examinarea 
problemelor dezarmării în Comi
tetul Politic, Stevenson, a pro
pus Comitetului să amine pentru 
o anumită perioadă examinarea 
primului punct de pe ordinea 
de zi și să treacă la examinarea 
celui dc-al doilea punct — pro
blema acordării de ajutor Africii, 
întrucit propunerea reprezentan
tului S.U.A. n-a întîmpinat nici 
o obiecțiune din partea celorlalți 
delegați, președintele Comitetu
lui Politic a anunțat că ea a 
fost adoptată fără a fi pusă la

NEW YORK 22 (Agerpreș).— 
Intr-un interviu acordat la 21 
martie unui corespondent al a- 
genției TASS, Thomas Kanza, 
ministru-delegat al guvernului 
legal al Republicii Congo 
O.N.U., a subliniat 
rolului nefast pe care l-a jucat 
O.N.U. în Congo prestigiul aces
tei organizații internaționale a 
scăzut considerabil

Referindu-se la conferința de 
la Tananarive, Thomas Kanza a 
declarat că aceasta i.a demascat 
definitiv pe Kasavubu, Chombe 
și Kalonji ca marionete ale co
lonialiștilor, ca gropari ai liber
tății și independenței Congoului.

Pe de altă parte, a declarat 
Kanza, autoritatea și influența 
guvernului legal al republicii, 
care se află la Stanleyville, crește, 
tn prezent el controlează 
mult de jumătate din țară.

la
că datorită

BERLIN 22 Corespondentul 
Agerpreș transmite: La clu
bul oamenilor de cultură din 
Magdeburg a avut loc marți 
o seară culturală închinată 
R. P. Romîne. Cu acest prilej, 
directorul întreprinderii con
structoare de mașini grele 
„Gh. Dimitrov", Wolfgang 
Oehlwein, a împărtășit impre
siile culese în călătoria pe 
care a întreprins-o în R. P. 
Romînă în noiembrie 1960, în 
calitate de membru al delega
ției Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, invitată de 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R- P. Romîne.

S-au prezentat apoi filmele 
lui Ion Popescu Gopo: „Scurtă 
istorie" și „7 arte", precum și 
filmul artistic „D’ale carnava
lului".

Publicul constituit 'din nu
meroși scriitorii artiști, zia-

riști, studenți, ingineri, a pri
mit cu căldură producțiile ci
nematografiei romînești.

Expoziție 
de artă populara 

și cultură 
romînească 

la Rio de Janeiro

La sediul agenției 
presă 
Press"

de 
„Guanabara 
din Rio de 

Janeiro, s-ă deschis recent 
o expoziție de artă popu
lară și cultură romînească. 
Expoziția a fost organizată 
de Jocelyn Santos, direc
torul agenției „Guanabara 
Press“ secretarul grupului 
„Prietenii Romîniei" din 
Rio de Janeiro, autorul vo
lumului de impresii din 
R. P. Romînă, intitulat 
„Romînia azi".

Expoziția s-a bucurat de 
un frumos succes.

SOFIA. — Călăuzite de nă
zuința de a crea condiții fa
vorabile pentru dezvoltarea 
colaborării reciproc avanta
joase, guvernul Republicii 
Populare Bulgaria și guvernul 
Braziliei au hotărât să stabi
lească relații diplomatice.

★
BUDAPESTA 22 (Agerpreș). 

— MTI transmite: Guvernele 
Republicii Populare Ungare 
și Braziliei, în dorința de a 
dezvolta relații de colaborare 
pe baza principiului avanta
jului reciproc, au hotărât să 
stabilească relații diplomatice.

•-

Ziarul „Diinya" despre 
ajutorul dat
jărilor slab

de U.R.S.S. 
dezvoltate

ISTANBUL 22 
TASS transmite : 
dat de Uniunea Sovietică țărilor 
slab dezvoltate, scrie observato
rul ziarului, turc „Diinya" este 
un ajutor binefăcător și folositor 
pentru întreaga omenire. Impor
tantul ajutor economic sovietic 
acordat țărilor din Asia și Africa 
nu urmărește scopuri politice.

(Agerpreș). — 
Ajutorul acor-

Vești din țările socialiste
R. S. Cehoslovacă ment Gottwald* din Brno, 

ale Uzinei de rulmenți din 
Lișna și ale 
deri.

ducție se bucură de un sprijin 
larg în rîndurile colectivelor 
uzinelor, fabricilor, minelor 
din țară.

Angajamente în cinstea ale
gerilor pentru organul suprem 
și organele locale ale puterii 
de stat și-au luat numeroa
se colective 
carbonifere, 
metalurgice, constructoare de 
mașini, fabricilor de ciment 
și ale altor întreprinderi in
dustriale din Polonia.

altor întreprin-
PRAGA 22 (Agerpreș). — 

Aproximativ 350.000 oameni ai 
muncii din Republica Socia
listă Cehoslovacă luptă pentru 
cucerirea titlului de brigăzi de 
muncă socialistă sau lucrează 
în brigăzi care au primit deja 
acest înalt titlu. Astăzi, cind 
în întreaga țară se desfășoară 
întrecerea în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a- 
ceastă formă superioară de în
trecere ia o amploare tot mai 
mare.

La combinatul siderurgic 
„Klement Gottwald" din Kun- 
cice pentru titlul de colectiv 
de muncă socialistă se întrec 
furnaliștii de la furnalul nr. 
4. Acest furnal ai tineretului, 
la care două 
cele patru au 
de schimburi 
vrat în prima 
nii martie 400 tone fontă peste 
plan.

Colectivele secțiilor și sub- 
secțiilor uzinelor „Ckd-Soko- 
lovo", „Ckd-Stalingrad", „Du. 
kla-Karlin” din Praga, ale U- 
zinei constructoare de vagoane 
„Tatra" și altora traduc cu 
succes tn viață lozinca „A 
munci in spirit socialist, a trăi 

socialist". In Moravia 
zptă pentru titlul de

schimburi din 
și cucerit titlul 
socialiste, a li- 
jumătate a lu-

R. P. Polonă
22 (Agerpreș). 
întreprinderilor

VARȘOVIA
— Chemarea 
industriale fruntașe din Polo
nia de a întîmpina alegerile 
pentru Seim și consiliile popu
lare prin noi succese în pro-

ale minelor 
întreprinderilor

Adunarea oamenilor de știința
din Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpreș). — 
TASS transmite : La 21 martie 
la Moscova a avut loc o adunare 
a oamenilor de știință din Mos
cova la care au participat 2.000 
de persoane. S-au discutat sar
cinile dezvoltării științei sovie
tice în legătură eu cel de-ral 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
care va avea loc în octombrie a’.e.

Evgheni Fedorov, secretar ști
ințific principal al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a arătat că în 
prezent în Uniunea Sovietică de 
activitatea științifică se ocupă 
peste 1.000.000 de oameni. Re
zervele acestei armate uriașe

cresc necontenit. Anual U.R.S.S. 
pregătește maț multi specialiști 
cu studii superioare decît oricare 
altă țară a lumii.

Adunarea a adoptat un apel 
în care cheamă pe toți lucrătorii 
științifici, pe toți inginerii și 
tehnicienii din Moscova să des
fășoare o largă întrecere socialis
tă pentru a întîmpina în mod 
demn cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., pentru participarea 
activă a oamenilor muncii la re
zolvarea problemelor legate de 
dezvoltarea continuă a forțelor 
de producție din țară.Conferința tripartită de la Geneva

GENEVA 22 (Agerpreș). — 
TASS transmite : La Geneva a 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la ședința din 21 mar
tie a conferinței celor trei pu
teri eu privire la încetarea expe
riențelor eu arma nucleară.

„La 21 martie sub președinția 
reprezentantului Uniunii Sovie
tice a avut Ioc la Palatul Na
țiunilor cea de-a 274-a ședință a 
conferinței celor trei puteri cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, se spune în 
comunicat.

Delegația sovietică a propus 
ca în fruntea organului executiv 
al organizației centrale să se afle 
un consiliu administrativ format 
din trei membri care să repre-

zinte respectiv Uniunea Sovietică 
și aliații ei, Statele Unite, An
glia și aliații lor și statele neutre. 

în numele delegațiilor S.U.A. 
și Angliei delegatul american a 
prezentat propuneri comune refe
ritoare la principalele probleme 
care se examinează la conferință. 
Delegatul american a declarat de 
asemenea că este important ca 
în fruntea acestei organizații să 
se afle un administrator compe
tent imparțial și obiectiv".

★
GENEVA 22 (Agerpreș).

TASS transmite: La 22 mar
tie a avut loc o ședință a 
conferinței celor trei puteri 
in problema încetării expe
riențelor cu arme nucleare.

uctoare de mo
toare din Jihlava și uzinei 
constructoare de mașini „Kle-

Noi uneltiri 
împotriva Cubei

UNELTIRILE S. U. A. URMĂRESC
ÎNRĂUTĂȚIREA SITUAȚIEI DIN LAOS

(Ager- 
Ken- 
Casa 

princi-

TINERETULUI LUMII
La Seminarul
studențesc de

international
la Casablanca

Producția de fibre sintetice a luat un mare avînt în Republica Populara Poloni, in foto
grafie un aspect din moderna fabrică de mătase artificială GorzoA

politie
și greviștii italieni

ț a Seminarul internațio-
/ j nai studențesc consacrat 

problemelor economice 
ale țărilor care și-au dobîndit 
recent independența și rolului 
studenților în rezolvarea a- 
cestor probleme a avut loc la 
21 martie prima ședință de 
lucru. La seminar iau parte 
60 de delegați care reprezin
tă 33 organizații studențești 
naționale și internaționale din 
țările Europei, Asiei, Africii și 
Americii Latine.

Mohammed Lahbabi, fost 
director al Biroului marocan 
de cercetări în problemele 
participării statului la între
prinderi a prezentat un refe
rat cu privire la industriali
zarea Marocului. Experiența 
istorică, a spus referentul, a- 
rată că nu poate exista o ade
vărată independență politică 
fără independența economică, 
tn țările slab dezvoltate care 
au devenit recent independen
te este necesară crearea unei 
industrii grele și a unei in
dustrii ușoare, dezvoltîndu-se 
cu precădere cea dinții. Nu-

mai în felul acesta pot fi ga
rantate creșterea venitului na
țional și îmbunătățirea situa
ției materiale a poporului.

Lahbabi a subliniat că prin
cipalele condiții pentru indus
trializarea Marocului sînt de
mocratizarea țării, naționali
zarea sectoarelor cheie ale e- 
conomiei, mobilizarea 
lor naționale.

Apoi delegații 
referatul lui Go 
la Universitatea 
Pekin, cu privire la probleme
le economice ale țărilor care 
și-au dobîndit recent indepen
dența. El a vorbit despre 
crearea și dezvoltarea econo
miei naționale a R. P. Chine
ze. Go Tin a arătat printre al
tele că în cei 11 ani de exis
tență R. P. Chineză a 
primit din partea Uniu
nii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste un ajutor în
semnat în domeniul economic, 
tehnic, științific, cultural și 
în alte domenii.

Seminarul își continuă lu- 
crările.

resurse-

ascultat 
profesor

au
Tin, 
populară din

HANOI 22 (Agerpreș). — La 
22 martie s-a deschis la Ha
noi Congresul ai III-lea al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
din Vietnam.

Raportul de activitate al 
C.C. al Uniunii a fost prezen
tat de secretarul C.C. al Uni
unii Nguen Lam.

Lucrările Congresului vor 
dura patru zile.

în timp ce minerii din Sar
dinia, salariați ai companiei 
„Montecatini—Monteveocihio", 

care de o săptămînă au ocupat 
galeriile cerînd satisfacera re
vendicărilor lor, familiile a- 
cestora, femei, copii, bătrîni 
stau de veghe zi și noapte la 
intrarea în mină.

Luni după-amiază, după 
cum transmite corespondentul 
din Cagliari, al ziarului S,U-

nita“j au avut loc incidente 
între poliție și familiile gre
viștilor. Poliția a încercat să 
introducă în mină un grup de 
spărgători de grevă. împotriva 
femeilor care se opuneau in
trării în mină a spărgătorilor 
de grevă au fost trimise eli
coptere ale poliției. Polițiștii 
au făcut uz de grenade cu 
gaze lacrimogene, bastoane de 
cauciuc.

NEW YORK 22 (Agerpreș). 
Revista americană „U. S. 
News and World Report" scrie 
că au fost întocmite planurile 
militare pentru a se încerca 
răsturnarea, pe calea armelor, 
a guvernului Cubei.

„Data începerii contrarevo
luției, observă ziarul, depinde 
în prezent de o serie de fac
tori militari și politici. Dar 
totul arată că pentru reușita 
contrarevoluției este necesar 
ca ea să înceapă în timpul cel 
mai scurt". La 13 martie din 
Miami au plecat spre „lagărul 
de instruire, care se află un
deva în Marea Caraibilor", 
243 de contrarevoluționari. In 
aceeași zi urmau să fie trimiși 
încă 500 de oameni.

Contrarevoluționarii, scrie 
revista, posedă în prezent 
bombardiere de 'tipul „B-56" 
și avioane de transport „C-54“- 
de producție americană.

Complotiștii din S.U.’A., 
scrie în continuare revista, 
consideră necesar să încerce 
să dea o lovitură guvernului 
cuban în timpul cel mai apro
piat, deoarece poziția guver
nului Cubei se întărește, iar 
situația contrarevoluționarilor 
din munții Escambray se în
răutățește pe zi ce trece.

•••

Profesorii japonezi 
primesc salarii 

de mizerie

WASHINGTON 22 
preș). — Președintele 
nedy a organizat 
Albă o conferință 
palii săi consilieri 
militari cu privire 
din Laos.

La conferință au participat 
vicepreședintele Johnson, 
cretarul de stat, Rusk, 
nistrul 
marii, 
mixt al șefilor de state ma
jore, Allen Dulles, șeful A- 
genției Centrale de Investi
gații Bowles, secretar de 
stat adjunct, precum și Bun
dy, adjunctul special al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale.

într-un comentariu pe mar
ginea acestei 
respondentul 
York Times11. 
latează că la 
presupune că 
a hotărît să sporească 
derabiT ajutorul militar acor
dat Laosului și „să trimită 
acolo armament greu".

Corespondentul din 
shington al ziarului 
York Times", Jordan, 
tează de asemenea, 
hotărârea guvernului 
de „a lua măsuri 
pentru sporirea capacității de 
luptă" a trupelor lui Fumi 
Noșavan și Boun Oum. Amă
nuntele în legătură cu confe
rința sînt ținute secrete, ara
tă corespondentul. S-a anun
țat însă că la această între
vedere s-au discutat „noile 
forme ale ajutorului militar"

la 
cu 
politiei și 
la situația

se
mi

de Război, Mc Na- 
membrii comitetului

conferințe co- 
ziarului „New 

Kenworthy re- 
Casa Albă se 
guvernul S.U.A. 

consi-

Wa- 
„New 
rela- 

despre 
S.U.A. 

imediate

Salvador

Studenții lupta împotriva

regimului dictatorial

TOKIO 22 (Agerpreș). — 
TASS transmite: Din cauza 
salariului extrem de mizer 500 
pînă la 600 de profesori și do
cenți părăsesc în fiecare an 
instituțiile de învățămînt su
perior din Japonia.

Ziarul „Yomiuri" relatează 
că 60—80 la sută din lucrăto
rii științifici și profesorii de 
la universitățile și colegiile de 
stat sînt obligați să-și caute 
cîștiguri suplimentare. Ziarul 
citează părerea cunoscutului 
publicist japonez Yoshio Na
kano, potrivit căruia unui 
profesor îi este imposibil să 
trăiască din salariul pe care 
îl primește.

--- c—

VARȘOVIA. = La Ambasa
da R. P. Romine din Varșovia 
a fost prezentat filmul „Teo
dor Aman". Au participat nu
meroși artiști plastici din 
Varșovia și reprezentanți ai 
vieții culturale.

MEXICO CITY. - La Aso
ciația ziariștilor din Mexic a 
avut loc o conferință organi
zată de Societatea de prietenie 
mexicano-romină în cadrul 
căreia prof. German List Ar- 
zubide, președintele societății, 
și-a împărtășit impresiile cu
lese din vizita făcută în R. P. 
Romină.

mișcării de eliberare naționa
lă din Europa împotriva hit- 
Ierismului și fascismului. Con
ferința de Ia Milano consti
tuie prima încercare impor
tantă de studiere în comun a 
problemelor istoriei rezisten
ței de către oameni de știință 
burghezi și istorici din țările 
socialiste. La lucrările confe
rinței vor lua parte reprezen
tanții din 19 țări, printre care 
și R. P. Romînă.

electropneumatic a fost creat 
dc inginerii Institutului de 
mine Al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

LONDRA. — Potrivit date
lor oficiale date publicității 
la Londra, în 1959 populația 
Angliei și Walles-ului a fost 
de 45.504.000 oameni.

posibili- 
„măsuri

ameri-

acordat Laosului și 
tatea adoptării unor 
mai hotărîte".

Dacă noile măsuri 
cane nu vor da rezultatele
scontate, au declarat persoa
nele oficiale de la Washing
ton, s-ar putea ca pactul ță
rilor Asiei 
(S.E.A.T.O.) să 
ajutor direct, 
scrie Jordan, 
acum la tratativele diplo
matice de la 
și la cartierul 
S.E.A.T.O.

de sud-est 
propună un 

Acest ajutor, 
este discutat

Washington 
general al 

de la Bangkok. 
Ședința Consiliului militar al 
S.E.A.T.O. urmează 
loc la 22 martie.

Secretarul de 
S.U.A., Dean Rusk, 
la 23 martie de la 
ton împreună cu 
Felt, comandantul șef al flo
tei americane în zona Ocea
nului Pacific și cu Paul Nitze, 
adjunctul ministrului de Răz
boi pentru problemele inter
naționale, pentru a participa 
la sesiunea S.E.A.T.O., la ni
velul miniștrilor, care se va 
deschide la 27 martie la 
Bangkok.

Jordan arată că situația din 
Laos va constitui cel mai im
portant punct de pe ordinea 
de zi a sesiunii S.E.A.T.O.

în cercurile americane se 
declară că Washingtonul con
tinuă să se pronunțe împo
triva propunerii prințului No
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, cu privire Ia con
vocarea unei conferințe a 14 
țări în problema laoțiană.

să aibă

Stat al 
va pleca 
Washing- 
amiralul

4soâația Gene
rală a Studen
ților din Sal- 

ador a dat publici- 
Ații o declarație în 
care cheamă toate 
forțele democratice 
din țară să se unea
scă în apărarea re- 
voluției cubane și să 
lupte împotriva regi-

mului de dictatură 
militară din Salva
dor-.

tn declarație se 
subliniază legătura 
strînsă dintre cercu
rile guvernante din 
Salvador și serviciul 
de spionaj american 
în răspîndirea zvo
nurilor calomnioase

în rîndurile populați
ei despre un pretins 
amestec al guvernului 
cuban în treburile 
interne ale Salvado
rului. „Nimeni 
da crezare, se 
in declarație, 
meatului care 
elaborat în acest scop 
în Statele Unite".

Trafic cu copii 
în Mexic

nu va 
spune 
docu- 
a fost

MEXICO CITY 22 (Ager- 
pres). — Poliția mexicană a 
descoperit existența unei re
țele de traficanți de copii care 
potrivit relatărilor agenției A- 
ssociated Press, răpește copii 
în Mexic și îi vinde în Statele 
Unite.

WASHINGTON. — Departa
mentul comerțului S.U.A. a 
anunțat Ia 21 martie că ex
porturile americane de bu
nuri de larg consum au scă
zut în luna ianuarie 1961 cu 
aproximativ 8,3 la sută, iar în 
unele ramuri ale acestei in
dustrii cu 12 la sută față de 
luna decembrie a anului tre
cut.

MOSCOVA. — La Milano se 
va deschide în curînd cea de-a 
doua Conferință internaționa
lă pentru problemele istoriei

RIGA. — Proiectanții de la 
Uzina electrotehnică „Vef“ 
din R.S.S. Letonă au elaborat 
sub conducerea inginerului I- 
Kudrin aparatura pentru 
transmiterea traducerii cuvîn- 
tărilor în 28 de limbi. Apara
tura este destinată marilor 
săli de conferințe și este cal
culată pentru șase mii de a- 
bonați.

MOSCOVA. — în Ural, la 
mina Bakalsk, se experimen
tează un nou tip de burghiu 
de foraj a cărui productivita
te este de peste 60 de ori mai 
mare decît a instrumentelor 
folosite pină acum. Burghiul

PARIS. — La 22 martie a 
avut Ioc o ședință a Consiliu
lui de Miniștri sub președin
ția generalului de Gaulle. A 
fost discutată problema pregă
tirilor în vederea tratativelor 
cu reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii 
geria.

După ședință ministrul 
formațiilor, Terrenoire, a 
clarat că tratativele vor înce
pe cel mai devreme la 5 
aprilie.

TEL AVIV. — La 21 martie, 
deputății parlamentului izrae- 
lian au aprobat proiectul de 
lege cu privire la dizolvarea 
parlamentului și organizarea 
Ia 15 august, înainte de ter
men, de alegeri parlamentare.

•»

LOVELY

O nouă metodă americană pentru a 
fața chioșcurilor cu 

Caricatură apărută in ziarul

te plimba cu copiii in 
ziare.
„Des Moins Register".

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


