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Mele acestea a avut loc ședința plenară a C.C. at P.M.R.
Plenara a examinat problemele legate de prima sesiune a Marii Adunări Națio

nale în cea de-a patra legislatură și a adoptat hotărîri corespunzătoare.
Plenara a hotărît în unanimitate să propună ca președinte al Consiliului de Stat 

al R.P.R, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Plenara l-a ales pe tovarășul Chivu Stoica în funcția de secretar al C.C. al P.M.R. 
Plenară a hotărît să propună alegerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer în 

funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R.P.R.
In legătură cu trecerea tovarășului I. Faizekaș in altă muncă, plenara l-a elibe

rat din funcția de secretar al C.C. al P.M.R.

Lucrările primei sesiuni a celei ne a H a legislator i 
a Marii Adnnârl NalKnale а В. В. В

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost ales 
președinte al Consiliului de Stat al R.P.R.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost ales 
președinte al Consiliului de Miniștri al R.P.R.

— Ședința de marți dimineața —
Marți au continuat lucrările 

primei sesiuni a celei de-a IV-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.
*ysiftrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, a prezentat ex
punerea de motive în legătură cu 
modificarea Capitolului III, pre
cum și a articolelor 43, 44 și 75 
din Constituția Republicii Popu
lare Romîne. (Cuvîntarea se pu
blică separat).

Deputatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a pre
zentat raportul Comisiei la pro
iectul dte lege privind modifică
rile la Constituția R. P. Romîne.

In cadrul discuțiilor asupra 
proiectului de lege au luat cuvîn- 
tul deputății: Emil Bobu, Con
stantin Paraschivescu-Bălăceanu, 
Ludovic Csupor, Ștefan Milcu, 
Mihai Gh. Bujor, Alexandru Voi- 
tiriovici și N. Gh. Lupu.

După citirea pe articole a pro
iectului. Marea Adunare Națio
nală a aprobat în unanimitate, 
prin vot secret, Legea pentru mo
dificarea Capitolului III, precum 

'<f a articolelor 43, 44 și 75 din 
Constituția Republicii Populare 
Rtxmîne.

In continuarea lucrărilor,. to
varășul Ștefan Voitec, în numele 
Biroului Marii Adunări Națio
nale a propus spre aprobare se
siunii următoarea ordine de zi: 

■ — Alegerea Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne;

— Proiectul die lege cu privire 
la organizarea Consiliului de 
Miniștri;

— Formarea Guvernului R. P. 
Romîne ;

— Proiectul de lege pentru 
constituirea Consiliilor economice 
regionale ;

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

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor emise de 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale în intervalul dintre sesiuni.

S-a trecut la alegerea Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în urma consultării unui 
mare număr de deputați din toa
te regiunile țării, dteputatul Ni- 
colae Ceaușescu a propus ca pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne pe tovarășuf Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Propunerea a fost primită de 
către deputății Marii Adunări Na
ționale și invitații aflați în tri
bune cu aplauze îndelungate și 
urale. r

In aplauzele adunării au fost 
propuși vicepreședinții și mem
brii Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate, prin vot se
cret. Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Romîne.

Consiliul de Stat al
Romîne

Republicii Populare

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși deputați,
Sînt încredințat că voi fi în asentimentul tu

turor membrilor Consiliului de Stat, exprimîndu- 
vă mulțumirile noastre pentru înalta cinstire și 
încredere ce ne-a fost acordată. Asigur Marea 
Adunare Națională că împreună cu ceilalți mem

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși deputați,
Succesele istorice obținute de poporul nostru, 

sub conducerea partidului marxist-leninist al cla
sei muncitoare, în industrializarea țării, în trans
formarea socialistă a agriculturii, în înfăptuirea 
revoluției culturale, în crearea bazei economice a

Președinte al Consiliului de 
Stat Gheorghe Gheorghiu-Dej

Vicepreședinte al Consiliului de 
Stat Ion Gheorghe Maurer.

Vicepreședinte al Consiliului de 
Stat Ștefan Voitec.

Vicepreședinte al Consiliului de 
Stat Avram Bunaciu.

Membri ai Consiliului de Stat:
— Anton Breitenhoffer

{ — Ion Creangă
1 ■— Constantin Daicoviciu

— Dumitru Dîaconescu
— Grigore Geamănu
— Maitiu Isac
— Atanase Joja
— Roman Moldovan

— Mihail Ralea
— Maria Rosetti
— Ludovic Takacs
— Iacob Teclu
— Vasile Vîlcu
Consiliul de Stat a ales ca se

cretar al Consiliului pe tovară
șul Grigore Geamănu.

Intîmpingt cu puternice acla
mații, a luat cuvîntul' tovarășul 
Gheorghe1 Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat. 
(Cuvîritarea se publică separat).

bri ăi organului colectiv din care fac parte — 
Consiliul de Stat al Republicii. Populare Romîne, 
nu:mi voi precupeți eforturile și energia spre' a 
îndeplini ^sarcinile de mare răspundere ce ne revin. 
(Aplauze îndelungate).

Marea Adunare Națională, în actuala ei com
poziție, întruchipează indestructibila unitate po- 
litico-morală a poporului nostru, care și-a ma
nifestat cu entuziasm, în alegerile de la 5 mar
tie, atașamentul față de regimul democrat-popu
lar, adeziunea sa totală față dte politica internă 
și externă a statului, voința și hotărîrea de a ob
ține noi victorii în construirea socialismului.

Vă sînt bine cunoscute, tovarăși deputați, isto
ricele hotărîri ale celui de-al 111-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîr;, cu privire la pla
nul șesenal de dezvoltare a economiei naționale, 
la programul de perspectivă, la liniile directoare 
ale întregii politici a statului nostru. Aceste ho
tărîri au fost aduse la cunoștința. tuturor oame
nilor muncii și dezbătute cu însuflețire de masele 
cele mai Largi. Ele au devenit programul de luptă 
al întregului popor, pentru sporirea în ritm , fur
tunos a puterii economice a țării, creșterea con
tinuă a industriei, dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii socialiste, înflorirea culturii, făurirea 
belșugului de bunuri materiale și ridicarea bună
stării tuturor celor ce muncesc.

Sub conducerea încercatului nostru partid, care

socialismului și lichidarea pentru totdeauna a ex- 
ploatăffi omului de către om, ne-au deschis dru
mul, luminos al desăvîrșirii construcției socialiste.

Corespunzător profundtelor prefaceri intervenite 
și perspectivelor către' care ne îndreptăm, se des
fășoară și procesul de dezvoltare a democrației 
socialiste, orînduirea în care temelie de nezdrun
cinat o constituie, astfel cum arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „consolidarea continuă 
a alianței'clasei muncitoare cu țărănimea, strînsa 
frăție dintre oamenii muncii de toate naționalită
țile, dezvoltarea continuă a unității moral-politice 
a poporului, coeziunea strînsă în jurul partidului 
și guvernului a tuturor celor ce muncesc".

In cursul acestui proces, care se desfășoară ne
întrerupt,' se întărește tot mai mult statul, nostru 
democr.at-popplar ; se îndeplinește cu. tot mai mult 
succes..rolul .lui de principal instrument al con
struirii socialismului ; se perfecționează neîncetat 
conținutul, formele și.,metodele activității lui,: asi- 
gurîndu'-se astfel, realizarea sarcinilor mereu spo
rite care îi stau. în față.

Tovarăși deputați, ' .
O expresie a democratismului orînduirii noas>- 

tre este și rolul mare, însemnat, pe care îl are Ma
rea Adunare Națională în viața noastră , de stat.

Organ reprezentativ al tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate, Marea Adunare Națională

(Continuare în pag. 3-a)(Continuare în pag. 3-a)(Continuare în pag. 4-a)

Paroșeni — așezare nouă a harnicilor energeticieni. In noul cvartal clădit pe coasta Sohodolului. lingă Lupe ni, s-au construit un număr de 11 noi blocuri 1 
cu circa 200 apartamente, un cămin muncitoresc, localuri comerciale, o școală de 7 ani, un dispensar și un ștrand in aer liber. Demn de remarcat este faptul că acesta \ 
este primul cartier complet termoficat din Valea Jiului, încălzirea făcîndu-se cu aburi folosiți de ia termocentrală.

* Viscoza — cel mai nou cartier în construcție al Lupeniultii -- freamătă de viața de șantier. Alături de blocurile vechi, aici se construiesc încă 9 blocuri / 
noi avînd 264 apartamente, cu încălzire centrală. •

Pină acum au fost ridicate pînă la acoperiș blocurile nr. 23, 24, 25, 26, 29 și 30 — celelalte fiind în diferite faze de lucru. In prezent, la mai multe blocuri 
care au acoperișul pus se execută finisări exterioare ca tencuieli, betonul de egalizare și montajul parchetului în camere, turnarea mozaicului, lucrări de instalații '' 
electrice, apă, încălzire. Constructorii acestui șantier sînt hotăriți ca în cinstea aniversării partidului să predea pînă la 1 Mai primul bloc din acest cartier al Lu- 
peni ului — blocul nr. 25 cu 32 de apartamente. \

IN CLIȘEU: Vedere din cartietul Sahodol (stingă); blocuri pregătite pentru a fi date în folosință în cartierul Viscoza Lupeni (dreapta). '<
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TEHNICII MINIERE
COCS DIN CĂRBUNE BRUNConstrucții industriale la Lupeni

Succese ale constructorilor 
minieri din Valea Jiului

Ip anul 1955 a luat ființă în 
cadrul C.C.V.J. o secție care avea 
sarcina de a studia condițiile de 
muncă și, in funcție de aceasta, 
să proiecteze unele utilaje pentru 
minele Văii Jiului. La început 
doat cu puțini tehnicieni și ingi- 
nol, lecția a fost treptat încadra- 
ti oi ingineri specializați în Uniu- 
ЯЦ іойегіей. In perioada care s-a 
ІГЧ le la îfi ța sa, 'colecti
vul secției a obținut realizări în
semnate dintre care amintim :

— Pentru mecanizarea încărcă
rii în abatajele cameră au fost 
proiectate, construite și experi
mentate numeroase mașini. Intre 
acestea, mașina cu sape și lopeți 
a dat rezultatele cele mai bune 
in condițiile de exploatare ale 
Văii Jiului. în mai multe abataje 
de. la Petrila, Aninoasa, Vulcan 
și Uricani, unde a fost îndelung 
experimentată, mașina a dat rezul
tate. Acum se studiază îmbună
tățirea ei constructivă.

— Pentru mecanizarea descăr
cării vagoanelor s-a proiectat și 
construit o mașină cu melc care 
se folosește la depozitul Uzinei 
electrice Vulcan și o macara por
tal pentru descărcarea lemnului 
din vagoane care se află la mina 
Petrila. La U.E.V. peste 80 la 
sută din cărbunele sosit în depo
zit se des,cârcă mecanic.

—- încă din 1956 colectivul sec
ției s-a preocupat să găsească 60- 
luțiilc cele mai adecvate condiții-

■*

Pentru cărbune 
cocsificabil mai curat

Angajamentul de întrecere al 
minerilor de la Lupeni prevede 
drept obiectiv principal în activi
tatea colectivului obținerea unui 
cărbune cocsificabil cu 0,2 la sută 
mai puțină cenușă în el. In acest 
scop la mină s-a alcătuit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
din care spicuim i

— pentru îmbunătățirea granu- 
lației și pentru ușurarea alegerii 
șistului în abataje se vor folosi 
pe scară mai largă mașinile de 
tăiere. Circa 170.000 tone de căr
bune se vor extrage prin havare, 
tăiere cu combina etc.

— va fi extinsă la toate locu
rile de muncă unde s'mt frecvente 
intercdlațiile sterile pușcarea selec
tivă.

— vor fi organizate schimburi 
de experiență între brigăzi în sco
pul popularizării celor mai eficace 
metode folosite în lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 

De curînd a in
trat în probele fi
nale de mers noul 
funicular 4—5 de 
la mina Lupeni, 
instalație care va 
contribui mult la 
dezvoltarea minei, 
permițînd o mai 
rapidă evacuare a 
sterilului la hal
dă. Punicularul a 
fost construit de 
muncitorii șantie
rului O.C.M.M. 
Lupeni. Prin da
rea în exploa
tare de probă a 
acestui funicular 
muncitorii și-au 
îndeplinit unul 
din principalele o- 
biectioe de între
cere. In clișeu : 
Vedere generală 
asupra halei funi- 
cularului 4—5 și 
a turnului — lift 
pentru silozul de 
steril. I

lor Văii Jiului pentru folosirea 
înlocuitorilor lemnului la susține
rea galeriilor și abatajelor. Au 
fost proiectate mai multe tipuri 
de stîlpi și grinzi metalice în con
solă, folosind materiale diverse. 
In urma numeroaselor încercări, 
s-й trecut la execuția industrială 
la U.RjU.M.P. a unor stîlpi și 
grinzi. Azi îp. multe abataje fron
tale de la Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa armarea se execută cu stîlpi 
proiectați și realizați în Valea Jiu
lui. Din 1960, de cînd a luat o 
tot mai largă dezvoltare susține
rea metalică în galerii, colectivul 
de constructori mineri de la 
C.C.V.J., a elaborat modelele unor 
armături care folosind profilele 
laminate Т.Н. asigură o funcțio
nare elastică a elementelor com
ponente. Mașina pentru îndoit pro
file la rece care funcționează la 
U.R.U.M.P. este tot o realizare 
a acestui colectiv.

în prezent constructorii 
de la C.C.V.J. muncesc la 
rarea unor noi mașini și 
miniere menite să asigure 
rea unor indici tehnico-econo- 
mici tot mai înalți la extracția 
cărbunelui.

ing. MIRCEA BANCIU

tnineri 
elabo- 
utilaje 

obține-

METODE NOI ÎN MINERIT

Eiplootorca târbHHCtal ca cabla flerâslrâti
Revista de specialitate „Sovetski șahtior (Minerul sovietic) nr. 1 

dn 1961 publică sub semnătura ing. V. Ceplia de la Biroul de 
proiectări și construcții din Kuzbas un interesant material privind 
experiența minei Vahrușceva în folosirea cu succes a unui utilaj 
simplu, dar cu mare randament în extracția cărbunelui. Este vor
ba de cablul-fierăstrău. Iată ce scrie inginerul sovietic:

In Kuzbas se exploatează ade
sea zone cu cărbune moale și sfă- 
rîmicios. Exploatarea unor ase
menea zone necesită un mare vo
lum de lucrări de întreținere și 
dă o productivitate scăzută mun
cii minerilor. In scopul elimină
rii acestor neajunsuri la mina 
noastră s-a trecut la exploatarea 
unor astfel de zone cu ajutorul acționare un troliu de serie tip 
cablului-fierăstrău, sistem care se. LU-16 cu motor de pînă la 20 kw. 
folosește mai de multă vreme în 
bazinele miniere din Ural. No! 
am preluat sistemul de acolo și 
i-am adus o seamă de îmbunătă
țiri.

Organul activ de tăiere al ca- 
blului-fierăstrău se compune din- 
tr-o garnitură de freze armate cu 
pobedit, legate articulat între 
ele. Frezele din extremități se so
lidarizează cu cablul. Garnitura

Directivele celui de-al lll-lea 
Congres al partidului au pus în 
fața cercetătorilor minieri sarci
na de mare răspundere de a stu
dia și indica procedee industriale 
pentru obținerea cocsului meta
lurgic din cărbune brun de Va
lea Jiului. Specialiștii de la fi
liala I.C.E.M.I.N. Petroșani au 
obținut pînă acum unele rezul
tate în încercările lor de labora
tor. In cele de mai jos, prezentăm 
în rezumat un interesant articol 
semnat de A. Kirchof, colaborator 
al ziarului „Die Wirtschaft" 
(R. D. Germană), în revista so
vietică „Sovetski șahtior".

Industria siderurgică a R. D. 
Germane în plină dezvoltare are 
nevoie de tot mai mari cantități 
de cocs metalurgic. Zăcămîntul 
de huilă din apropiere de Zwickau 
nu satisface integral nevoile de 
cărbune cocsificabil. Republica 
are însă zăcăminte bogate de 
cărbune brun exploatabil prin 
mine sșu în cariere la zi. $-a pus 
mai de'mult problema producerii 
cocsului din acest cărbune brun. 
Profesorul dr. Rammler, laureat 
al Premiului National, are un 
deosebit merit că prin studiile 
sale a elaborat metoda de obți
nere a cocsului din cărbune brun, 
metodă ce stă la baza procesului 
de fabricație folosit la marile i 
zine din Lauhammer, unde func
ționează prima instalație 
me care dă cocs din 
brun.

Cărbunele brun, se știe, 
puțin carbon decît huila 
puține materii volatile.

din lu-
cărbune

are ma: 
și mai 

Ceea ce

Măsuri pentru asigurarea 
calității cărbunelui 

specia!
Cărbunele livrat de preparația 

Lupeni către cocsarii hunedorem 
are acum un procentaj de cenușă 
de 8,8 la sută față de 9 la sută 
norma. Colectivul de aici a sta
bilit însă că are posibilități să li
vreze cărbune special tot mai bun. 
In acest scop la uzină, s-au luat 
măsuri tehnice corespunzătoare. 
Așa de pildă, se lucrează la înlo
cuirea ciururilor vibrante de pre- 
clasare cu ciururi de rezonanță, va 
fi pusă în funcțiune o stație de 
ciclonare pentru sortul de cărbune 
de 0-5 mm. va fi înlocuită parțial 
barita folosită in instalația de 
mediu dens cu șist de la flotație. 
Aceste măsuri principale vor duce 
colectivul la obținerea unui căr
bune special cu cenușă sub 8.8 la 
sută și la creșterea recuperării în 
cărbunele cocsificabil la peste 42,5 
la sută, așa cum prevede angaja
mentul de întrecere.

de freze este formată din 10 pe
rechi (pot fi și mai multe) fiecar 
re freză avînd un diametru de 
100 mm. Acest organ de tăiere 
se prinde de capetele cablului 
prin conuri speciale. Cablul fo
losit are diametrul de 15—18 
mm. împreună cu cablul-fierăs- 
trău se utilizează ca mijloc de 
acționare un troliu de serie tip

Pentru exploatarea cu cablul - 
fierăstrău, stratul se pregătește 
astfel: Din galeria de bază se 
sapă suitori de aeraj pînă In ga- 
leria de cap, prin caire se trece 
cablul ce se pune în legătură cu 
troliu! de manevră. La capetele de 
întoarcere, cablul se trece peste 
niște scripeți fixați de armăturile 
galeriei de cap. Efectuînd mișcări 
de dute-vino, cablul-fferăatrău 

natura nu a dat, a suplinit o- 
mul. tehnica modernă. La Lau- 
hammer cărbunele brun este mă
cinat și apoi presat în brichete 
la mare presiune. Acesta este de 
altfel și principiul metodei prol. 
Rammler. Totuși nu orice cărbu 
ne brun se poate utiliza la pro
ducerea cocsului. Se alege doar j

w-o-w v-t o-»--*

î Coagularea damurilor i 
r • - ’ • . . t
T

acel cărbune brun care are un * 
procentaj scăzut de cenușă și | 
sulf și se presează ușor. Cocsifi- r 
carea se produce în cuptoare ver- » 
ticale la o temperatură de circa ț 
950 de grade. Cocsul incandescent • 
se răcește în ii 
cu curenți de gâzi ____

La carierele de lîngă Lauham
mer cărbunele brun are o umi
ditate mare (pînă la 58 la sută) 
un procentaj de 5—8 la sută ce
nușă și 0,9—1% sulf (la volu-

nstalații speciale ♦ 
г“

1

♦ 
mul masei uscate). Cărbunele ex- •
tras este concasat la granuiația 
de 6 mm., supus uscării în cup- " 
toare rotative unde-și micșorea- ■ 
ză umiditatea pînă la 13—14 la . 
sută. Apoi din nou se concasează 
la granuiația de 0—10 mm. In ; 
urma prelucrării cărbunele ajun- ' 
ge la bricheta] Cu o umiditate de " 
cel mult 10—11 la sută (ceva " 
mai mare ca media cărbunelui .. 
energetic de Valea Jiului!), Bri- ; 
chetele produse din cărbune brun ; 
se comportă identic cu huila de • 
la Zwickau. Cocsificarea se face ;
fără modificare față de proce 
deele uzuale clasice. Din mate- '' 
riile volatile se obțin ape amo- " 
niacale, gudroane etc-, materii / 
prime pentru industria chimică a 
R D Germane.

Cocsul produs din cărbunele ■ 
brun la Lauhammer este folosit ■ 
la furnalele de la Kalbe, Unter—•

t

lui de Lauhammer cu cel produs f este de 10 tone.

wellerbchrn. S-a examinat și pro
blema folosirii combinate a cocsu- 

din huilă de Zwickau.
- " '_'_й ■ [ r.-■ ■ ■■■ ........ .......................

Limpezirea apelop de spălare
Problema decantării și limpezirii apelor de spălare de la 

preparațiile de cărbune preocupă deopotrivă pe cercetătorii noș
tri cît și pe cei din alte țări. Inginerii D. Koral și T. Mielecky 
din R. P. Polonă au prezentat la Congresul minier care a a- 
vut loc la Budapesta în I960 rezultatele cercetărilor lor în do
meniul limpezirii apelor de spălare. Ei au făcut experiențe cu 
diferiți coagulanți ca : piatră de var, amidon și alte substanțe. 
In urma încercărilor au constatat că : adausul de 2—10 kg. 
apă dte var la 1 m. c. suspensie mărește viteza de sedimentare 
de 2—3 ori, îmbunătățindu-se în același timp capacitatea de 
filtrare a șlamurilor. Un adaus de 3—10 gr. amidon preparat 
sub presiune la 1 m. c. suspensie îi sporește viteza de sedi
mentare de 5—10 ori. Același rezultat l-au obținut cu diferiți 
coagulanți polimeri sau gelatine.

Ținem să amintim cercetătorilor de la C.C.V.J. că în acest 
sens, mai acum cîțiva ani a fost propusă o metodă asemănă
toare de către tov. Jean Dumitrescu, muncitor la I.U.T. Livezeni, 
metodă care a fost atunci cu totul subestimată.

t / — — — — • -

muncitor și nu necesită lucrări 
de armare în spațiul exploatat. 

La mina Vahrușceva cablul- 
fierăstrău a fost folosit pentru 
prima dată în sectorul 19. Pro
ducția medie zilnică obținută prin 
această metodă era de circa 210 
tone cărbune, in sectorul 17 al 
minei unde cu ajutorul cablului- 
fierăstrău au fost extrași trei pi- 
lieri, fiecare avînd 6 ni. pe direc- 
ței și 50 m. pe înclinarea stratu
lui, producția medie zilnică a 
crescut la 300—350 tone de căr
bune, în unele zile depășind chiar 
450—470 tone de cărbune.

Practica a dovedit avantajele 
multiple ale acestui utilaj: eli
mină armarea, reduce ta mini
mum posturile prestate, permite 
exploatarea straielor subțiri, de
gradate. In mod teoretic cablul- 
fierăstrău permite obținerea unui 
randament zilnic de 500—600 
tone de cărbune, realizarea fiind 
în funcție de posibilitățile locale 
de transport.

Această metodă incepe să fie 
largi aplicată de minerii din Kuz
bas. La mina noastră au venit 
să vadă la lucru cablul-fierăstrău 
mineri de la minele Prokoplev- 
skaia, Klselevskaia, Ketperovo al 
altele.

taie in culcușul stratului un fă
gaș îngust. Cărbunele se fărâmi
țează și cade prin greutate pro
prie în buncăre de unde se în
carcă în vagonete. Toată instar 
lația este deservită de un singur

metoda coagulării lor cu poliacri

j 
și apelor reziduale | 
ln bazinul carbonifer al Ucral- І 

nei, la preparațiile de cărbune j 
s-au făcut încercări soldate cu re- ♦ 
Zuliate favorabile pentru crește-1 
rea vitezei de precipitare a parti- * 
culelor solide conținute în șlamu- * 
rile de la preparare. S-a folosit I
lamide. Acțiunea acestei subslan- j 
țe chimice se bazează pe adsorb- I 
ția moleculelor sale de particulele î 
de șlarn. Cu ajutorul coagulanta- T 
lui se formează flocule alcătuite 
din granule de material legșttf^ 
între ele cu o substanță fibro-ar- ' 
giloasă. încercările industriale au ; 
arătat că folosirea poliacrilami- , 
del îmbunătățește procesul de fio- I 
tare a șlamurilor, fiind cel mai activ ; 
coagulant dintre compușii orga- ■ 
nici și anorganici. Folosirea aces- , 
tei substanțe este justificată econo- ]' 
mic la decantarea șlamurilor cu • 
un conținut de particule solide de ■! 
maximum 100 gr,f litru. Concen- t 
trația optimă de poliacrilamidi ; 
este de 0,1—0,5 la sută. '

Transportorul KPS-5 ;
Institutul de proiectări miniere ' 

Ghiprouglemas a proiectat și dat ; 
in execuție de probă un nou tip 
de transportor de mare capacitate ■ 
KPS-5. Noul transportor are o ! 
capacitate orară de pînă la 2^0 \ 
tone de Cărbune. Este acționat de 1 
un motor electric de 50 kW. Greufy* 
tatea sa totală la 50 m. lungime^
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Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. l-a)

desfășoară o muncă uriașă de 
organizare a maselor muncitoa
re, mobilizîndu-le și însufiețin- 
du-le în luptă, muncitorii, țăra
nii. oamenii de cultură muncesc 
cu înflăcărare patriotică, cu per
severență și eroism pentru a da 
viață mărețului program elabo
rat de partid, creînd condițiile 
îndeplinirii și chiar depășirii pre
vederilor lui.

O expresie a avîntului și entu
ziasmului de care sînt animați 
oamenii muncii este marea am
ploare pe care a luat-o întrece
rea socialistă în cinstea glorioa
sei aniversări — 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist 
din Romînia. Zi de zi noi colec- 
t'ye ale uzinelor și fabricilor 
ndș*tTe, ale minelor și șantiere
lor. ale unităților socialiste din 
agricultură și instituțiilor, răs
pund chemării partidului, desfă- 
șurînd pe un front tot mai larg 
întrecerea socialistă, care a de
venit o mișcare a întregului po
por. Dezbătînd cu seriozitate și 
simț de "răspundere angajamen
tele pe care le iau, oamenii mun
cii dau dovadă de inepuizabilă 
inițiativă și de un profund inte
res pentru punerea în valoare a 
bogatelor rezerve ale economiei 
naționale, pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor, deplina folosire a mașinilor 
și utilajelor, cheltuirea cu spirit 
gospodăresc a mijloacelor finan
ciare.

In opera de construcție socia
listă, sarcini de mare însemnă
tate revin statului democrat-popu- 
’чг; organelor sale centrale șl 
. cale. Aceasta impune o perma
nentă preocupare pentru îmbu
nătățirea legislației noastre, per
fecționarea funcționării organelor 
de stat, dezvoltarea democrației 
socialiste, asigurarea participării 
tot mai largi a maselor populare 
la conducerea treburilor obștești.

Tovarăși deputați,
Trăim in epoca măreață cînd 

datorită raportului de forțe creat 
în lume, a apărut posibilitatea 
pe deplin realizabilă de a bara 
calea războiului. Popoarele lumii 
sînt conștiente de pericolul unui 
nimicitor război atomic și văd 
din ce în ce mai limpede că sin
gura politică rațională 0 consti 
tuie politica de coexistență paș
nică între toate statele, fără deo
sebire de regim social. Sutele de 
milioane de oameni de pretutin
deni năzuiesc din adîncul inimii 
spre îndepărtarea norilor care 
întunecă atmosfera internaționa
lă. Pacea reprezintă dorința fier
binte a întregii omeniri. Toate 
statele, toate guvernele sînt che
mate să dovedească prin fapte 
că țin seama de dorința de pace 
a popoarelor !

Politica externă de pace a Re
publicii Populare Romîne se bu
cură de aprobarea și sprijinul de
plin al poporului nostru, de sim
patia cercurilor largi ale opiniei 
publice internaționale

Fundamentul politicii externe a 
statului nostru îl constituie prie
tenia și alianța de nezdruncinat 
cu Uniunea Sovietică, cu celelal
te țări ale lagărului socialist. In 
strînsă unire cu țările socialiste 
frățești, cu toate ștatele iubitoa
re de pace, Republica Populară 
Romînă militează pentru destin
dere internațională, pentru rezol
varea pe calea tratativelor a tu
turor problemelor litigioase, ac
ționează cu vigilență pentru Ză

dărnicirea uneltirilor cercurilor 
imperialiste agresive împotriva 
păcii.

Credincioasă principiilor co
existenței pașnice, Romînia își 
va aduce și în viitor contribuția 
activă la lupta pentru apărarea 
și consolidarea păcii. Republica 
Populară Romînă va milita cu și 
mai mare perseverență pentru 
realizarea propunerilor făcute la 
Organizația Națiunilor Unite de 
Uniunea Sovietică cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
pentru lichidarea oricăror forme 
de asuprire colonială și dreptul 
tuturor popoarelor la deplină in
dependență și suveranitate, pen
tru încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și înlăturarea pri
mejdiei militarismului revanșard 
în interesul consolidării păcii în 
Europa. Vom continua acțiunile 
întreprinse pentru dezvoltarea co
laborării interbalcanice, crearea 
unei zone denuclearizate și fără 
arme rachetă în Balcani, extin
derea relațiilor politice, economi
ce și culturale cu toate statele.

Bucurîndu-se de marile avan
taje ale cooperării și într-ajuto- 
rării dintre țările lagărului so
cialist, poporul nostru, prin mun
ca sa pașnică, constructivă, ia 
parte la întrecerea dintre cele 
două sisteme — socialist și ca
pitalist, întrecere al cărei rezul
tat istoricește inevitabil va fi vic
toria deplină a socialismului. 
(Aplauze).

Oamenii muncii privesc cu op
timism și încredere viitorul. Trans
formările înnoitoare care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
patriei sînt o mărturie a supe
riorității orînduirîi socialiste, a 
marii forțe creatoare a celor ce 
muncesc stăpîni pe soarta lor.

Avem toate condițiile pentru 
realizarea cu succes a obiective
lor însuflețitoare ce ne stau în 
față. Masele largi au do- 
bîndit o bogată experien
ță în opera de construire 
a socialismului. întregul popor 
este mai strîns unit ca oricînd în 
jurul călăuzei sale — partidul 
clasei muncitoare, călit în încer
cările grele ale luptei pline de 
abnegație pentru răsturnarea re
gimului burgtiezo-moșieresc, cu
cerirea puterii de către oamenii 
muncii, făurirea statului nou de
mocrat-popular, ridicarea econo
mică și culturală a pa
triei. (Aplauze puternice). Con- 
tinuînd tradițiile glorioase ale is
toriei de patru decenii a partidu
lui, comuniștii conduc neabătut 
masele înainte, pe calea socia
lismului și comunismului, unind 
elanul revoluționar, dinamismul, 
perspectiva largă cu un realism 
profund, cu o fundamentare ști
ințifică a planurilor pe care le 
elaborează călăuziți de cunoaște
rea legilor obiective ale dezvol
tării societății. Fără să ne lă
săm îmbătați de succese, nutrim 
o legitimă mîndrie pentru ceea 
ce ani realizat prin munca neobo
sită a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tinerilor și vîrst- 
nicilor, a bărbaților și femeilor.

Permiteți-mi să-mi exprim con- 
vingerea nestrămutată că cei 4 
ani de legislatură a Marii Adu
nări Naționale vor marca o nouă 
etapă în dezvoltarea țării. (Aplau
ze puternice, prelungite). Ina- 
intei noastră se conturează lim
pede perspectiva luminoasă a de- 
săvîrșirii construirii socialismu
lui, a unui elan și mai mare al 
forțelor materiale și spirituale 
ale poporului, а ипці .viitor, de 
bunăstare și fericire pentru toți 
cei ce muncesc.. (Aplaude furtu
noase, îndelung repetate).

întruchipează deplinătatea puterii 
populare și înfăptuiește conduce
rea unitară a organelor statului, 
unele dintre atribuțiile sale fiind 
exercitate, între sesiuni, de că
tre Prezidiul Marii Adunări Na
ționale.

Pentru ca organele acestea su
preme ale puterii de stat să-și 
poată îndeplini tot mai cuprin
zător rolul lor în rezolvarea im
portantelor probleme ale con
strucției economice, social-cultu- 
rale și de stat care se pun în 
etapa actuală, este necesar ca 
organizarea lor să fie cît mai 
corespunzătoare sarcinilor ce au 
de înfăptuit, precizîndu-șe, tot
odată, cu claritate atribuțiunile 
fiecăruia dintre organele supre
me ale puterii de stat ca și mo
dul în care ele se îndeplinesc.

In acest scop se propune să se 
aducă unele modificări capitolu
lui III din Constituție, care tra
tează despre organele supreme 
ale puterii de stat. Considerînd 
că elaborarea noii Constituții re
clamă o perioadă de timp mai 
îndelungată, se propune ca aces
te modificări să fie făcute încă 
de pe acum

In proiectul de modificare ce 
urmează a fi dezbătut de Marea 
Adunare Națională, se pune în 
deosebită lumină, în primul rînd, 
principiul că Marea Adunare Na
țională, ca organ suprem al pu
terii de stat, exercită toate drep
turile statului romîn democrat- 
popular.

Pentru asigurarea exercitării 
puterii de stat între sesiuni, Ma
rea Adunare Națională alege, din 
sînul său, un organ al puterii de 
stat pe care îl controlează și care 
răspunde față de ea de întreaga 
lui -activitate; Acest organ su- 

I prem al puterii de stat se pro- 
iș pune a fi denumit, în loc de Pre- 
1 zidiul Marii Adunări Naționale, 

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Denumirea propusă a se da a- 
cestui organ exprimă mai exact 
atît poziția lui în sistemul orga
nelor statului, cît și natura sa 
de organ suprem al puterii de 
stat, iar nu de organ care con
duce lucrările unei adunări, în
țeles ce se atribuie uneori terme
nului <te prezidiu. Se evită astfel 
și posibilitatea de a se confunda 
acest organ al puterii de stat cu 
BirOul Marii Adunări Naționale, 

I ceea ce constituie desigur o e- 
■ roare.
I In ce privește atribuțiile .Marii 

Adunări Naționale, enumerarea 
lor, care, de altfel, nu privește 
decît atribuțiile sale principale, este 
mult sporită față de cea cuprin
să în actualele texte ale Consti-

I tuției, se subliniază și pe această 
cale însemnătatea tot mai hotă- 
rîtoare pe care o are Marea A- 
dunare Națională în conducerea 
vieții noastre de stat.

Astfel, pe de o parte, s-au pre
văzut atribuții principale pe care 
dispozițiile constituționale în vi
goare nu le menționează și a- 
nume :

— Controlul activității Consi
liului de Stat;

— Organizarea Consiliului de 
Miniștri și a ministerelor, a Tri
bunalului Suprem, a Procuratu
rii Generale, cît și a altor orga
ne centrale ale statului ;

— Controlul asupra activității 
Guvernului ;

— Stabilirea liniei generale a 
politicii externe a statului ;

— Instituirea, în afară de co- 
jnisiile temporare de anchetă și 
revizie, și a unor comisii de 
control.

Pe de altă parte, s-au prevă
zut, printre atribuțiile Marii A- 
dunări Naționale, unele, care, 
astăzi sînt prevăzute ca revenind 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale și anume :

—- Declararea stării de război 
în cazul unei agresiuni armate 

îndreptate împotriva Republicii 
Populare Romîne sau împotriva 
unui alt stat față de care Repu
blica Populară Romînă are obli' 
gații de apărare mutuală ce de
curg din tratate interriaționale ■,

— Declararea mobilizării par
țiale sau generale;

— Numirea și revocarea co
mandamentului suprem al forțe
lor armate ale Republicii Popu
lare Romîne;

— Proclamarea, în interesul 
apărării Republicii Populare Ro
mîne, al asigurării ordinei publi
ce sau al securității statului, a 
stării excepționale, în unele lo
calități sau pe întreg teritoriul 
țării.

In afară de aceasta, prin pro
iect se precizează că unele din
tre atribuții sînt de competența 
exclusivă a Marii Adunări Na
ționale :

—• Validarea mandatelor depu- 
taților Marii Adiunări Naționale;

— Alegerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale;

— Aprobarea Constituției Re" 
publicii Populare Romîne și mo
dificarea ei;

— Alegerea Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne;

— Controlul activității Consi
liului de Stat;

— Prelungirea mandatului Ma
rii Adunări Naționale în cazul 
unor împrejurări excepționale.

Această nouă reglementare este 
de natură să precizeze, cu deo
sebită claritate, calitatea Merii 
Adunări Naționale de a fi cel 
mai înalt organ în statul nostru 
democrat-popular.

Cît privește Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
proiectul cuprinde dispoziția po
trivit căreia Consiliul de Stat se 
compune dintr-un președinte, 3 
vicepreședinți și 13 membri, din
tre aceștia din urmă Consiliul 
alegîndu-și secretarul.

In legătură cu compunerea 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, este de reți
nut că pot fi aleși și președintele 
Marii Adunări Naționale și pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Prin această dispoziție se dă, 
în cadrul acestui organ suprem, 
o expresie deosebit de grăitoare 
unității puterii de stat, asigu- 
rîndu-se și o legătură organică, 
o colaborare strînsă în activita
tea de conducere a statului.

Tovarăși deputați,
Atribuțiile Consiliului de Stat 

sînt grupate în proiect în două 
mari categorii: unele care se e- 
xercită între sesiunile Marii A- 
dunări Naționale și altele care se 
exercită de Consiliul de Stat în 
mod permanent.

La fel cu atribuțiile principale 
ale Marii Adunări Naționale, în 
proiect, enumerarea principalelor 
atribuții ale Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
este sporită față de aceea prevă
zută pentru Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale în actualele dis
poziții ale Constituției.

Astfel, sînt enumerate, ca a- 
tributii noi, care se exercită de 
Consiliul de Stat între sesiunile 
Marii Adunări Naționale :

— Exercitarea controlului asu
pra activității guvernului;

— Ascultarea de dări de sea
mă asupra activității Tribunalu
lui Suprem ;

— Controlarea activității Pro
curaturii Generale a Republicii 
Populare Romîne;

— Numirea și revocarea pre
ședintelui sau membrilor Tribu
nalului Suprem, precum și a co
mandantului suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne ;

r— Exercitarea dreptului de 
amnistie,

— Convocarea, între sesiunile 
Marii Adunări Naționale, a comi
siilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Ca atribuție care se exercită de 

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne în mod perma
nent ește prevăzută aceea că, în 
relațiile internaționale, Consiliul 
de Stat, prin președintele său, 
reprezintă Republica Populară 
Romînă.

In proiect se aduc și unele pre
cizări, care exprimă mai exact 
natura unora dintre atribuțiile 
prevăzute și în actuala reglemen
tare pentru Prezidiul Marii Adu
nări Naționale;

— Menținîndu-se dreptul Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne de a emite de
crete, se adaugă că, atunci cînd 
decretele emise reprezintă acte 
normative, el au putere de lege. 
Acestea sînt supuse spre ratifi
care Marii Adunări Naționale în 
sesiunea care urmează ;

— Cu referire la interpretarea 
legilor, se arată că aceasta este 
o interpretare legală, cu alte cu
vinte general obligatorie.

Dintre atribuțiile Consiliului de 
Stat se determină acelea pe cane 
йи le poate exercita decît. atunci 
cînd, din cauza unor împrejurări 
excepționale, Marea Adunare Na
țională nu se poate întruni:

— Formarea guvernului Repu* 
blicii Populare Romîne;

— Organizarea Consiliului de 
Miniștri și a ministerelor, a Tri
bunalului Suprem, a Procuratu
rii Generale, cît și a altor orga
ne centrale ale statului;

—- Stabilirea organizării ad
ministrative a teritoriului Repu
blicii Populare Romîne;

— Numirea și revocarea pre
ședintelui și a membrilor for- 
mînd Tribunalul Suprem, cît și 
a Procurorului general al Repu
blicii Populare Romîne;

— Stabilirea planurilor de dez
voltare a economiei naționale a 
Republicii Populare Romîne;

— Aprobarea bugetului de stat 
și a încheierii exercițiilor buge
tare ;

— Declararea stării de război 
în cazul unei agresiuni armate, 
îndreptate împotriva Republicii 
Populare Romîne sau împotriva 
unui alt stat fată de care Repu
blica Populară Romînă are obli
gații de apărare mutuală ce de
curg din tratate internaționale.

De asemenea, proiectul aduce 
preciziunea potrivit căreia Con
siliul de Stat poate exercita în 
caz de urgență atribuțiile con
stând în :

— Declararea mobilizării par
țiale sau generale;

— Proclamarea. în interesul a- 
parării Republicii Populare Ro
mîne, al asigurării ordinei pu
blice sau al securității statului, 
în unele localități sau pe întreg 
teritoriul țării, a stării excepțio 
nale.

Prin dispozițiile din proiect; 
privitoare la Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Rpmîne, șe 
pune în lumină rolul acestui or
gan suprem al puterii, natura și 
poziția lui în sistemul organelor 
statului, asigurîndu-șe totodată, 
prin sistematizarea reglementării, 
acea funcționare care va permi
te îndeplinirea cît . mai eficientă 
a atribuțiilor ce-i revin în con
ducerea statului nostru democrat- 
popular.

Tovarăși deputați,
Acestea sînt, în liniile lor ge

nerale, modificările pe care pro
iectul ce vă este supus le aduce 
actualei reglementări din capito
lul ПІ al Constituției.

Nădăjduim că prin reglemen
tarea ce vă propunem se aduce 
o contribuție substanțială la con
tinua îmbunătățire a activității 
de conducere pe care o exercită 
organele supreme ale puterii de 
stat, în îndeplinirea sarcinilor e- 
tapei actuale de desăvîrșire a 
construcției socialiste în țara 
noastră. I

(Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze).
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іжгШіс ргінсі scstatt 
a cdci flc-a ll-a legislaturi 
a Marii Minări NaHoialc

a R.
(Urmare din pag. 1-a)

In continuarea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a adus la cunoștința Adu
nării că Biroul Marii Adunări 
Naționale a primit din partea 
Consiliului de Miniștri un> proiect 
de lege cu privire la organizarea 
Consiliului de Miniștri.

După citirea pe articole a pro
iectului, Marea Adunare Națio
nală a aprobat în unanimitate, 
prin vot secret, legea privind or
ganizarea Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mine.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a dat citire scrisorii adre
sate Marii Adunări Naționale de 
către tovarășul Chivu Stoica cu 
privire la depunerea mandatului 
Consiliului de Miniștri, în care 
se spune că ținînd seama de pre
vederile Constituției, potrivit că
rora Marea Adunare Națională, 
la începutul noii legislaturi, are

Consiliul de Miniștri ai Republicii Populare 
Romîne

Președintele Consiliului de Mi
niștri : Ion Gheorghe Maurer

Prim-vicepreședJinte al Consiliu
lui de Miniștri : Gheorghe Apos
tol

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri : Emil Bodnăraș

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: Petre Borilă

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: Alexandru Bîrlădeanu

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Afacerilor 
Interne: Alexandru Drăghici

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: Alexandru Moghioroș

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării : Gheorghe 
Gaston Marin

Ministrul Afacerilor Externe: 
Corneliu Mănescu

Ministrul Agriculturii: Ion
Cozma

Ministrul Comerțului: Gogu 
Rădulescu

Ministrul Economiei Forestie
re : .Mihai Suder

Ministrul Finanțelor: Aurel 
Viioli

Ministrul Forțelor Armate: 
Leontin Sălăjan

Ministrul Industriei Alimenta
re: Janos Fazekaș

Ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei: Mihail Florescu

Ministrul Industriei Ușoare: 
Alexandru Sencovici

Ministrul Invățămîntului și 
Culturii : Ilie Murgulescu

Ministrul Justiției: loan Con
stant Manoliu

Ministrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini: Constantin 
Tuzu

Ministrul Minelor și Energiei 
Electrice: Bujor Almășan

Ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale: Voînea Mari
nescu

Ministrul Transposteuăior și 
Telecomunicațiilor: Dumitru Si
ni triescu

Cărbune în cantul trimestrului II
Minerii sectorului I de la mina 

Petrila au obținut în fiecare lună 
din acest an succese de seamă, 
fapt care le permite ca din ziua 
de 18 martie să extragă cărbune 
în contul celui de-al doilea tri
mestru al anului. Ei își datoresc 
acest rezultat de seamă •— care-i 
situează în fruntea sectoarelor pro
ductive din Valea Jiului — faptu
lui că în toate locurile de muncă 
s-au luat măsuri pentru ca brigă
zile să-și poată îndeplini ritmic 
sarcinile de plan. In luna martie 
toate brigăzile sectorului sînt cu 
(danul îndeplinit și depășit. Așa

I». R.
misiunea de a forma guvernul, 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne își depune mandatul pe 
сате l-a primit de la Marea A- 
dunare Națională în cea de-a 
Hi-а legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate depune
rea mandatului Consiliului de 
Miniștri.

Tovarășul' Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, din împuternicirea Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a pro
pus în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri pe tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

Adunarea a primit cu aplauze 
îndelungate propunerea făcută.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a supus spre aprobare Marii 
Adunări Naționale lista guvernu
lui R. P. Romîne.

Prin vot secret, Marea Aduna
re Națională a aprobat în unani
mitate lista noului guvern.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus :

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

siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, format de ac
tuala sesiune a Marii Adunării 
Naționale, să exprim cele mai 
calde mulțumiri pentru înalta 
încredere ce ne-ați acordat. (A- 
plauze).

Ne vom strădui să răspundem 
acestei încrederi punînd întreaga 
noastră activitate în slujba mun
cii creatoare pe care poporul nos
tru o desfășoară, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru deplina victorie a socia
lismului în patria noastră, în 
slujba cauzei nobile a păcii, în
țelegerii și prieteniei.

Vă asigurăm, tovarăși depu- 
tați, că vom dedica toată pute
rea noastră de muncă pentru a 
traduce în viață cu consecvență 
nea-bătută politica partidului și 
sta-tului nostru de dezvoltare 
continuă a economiei și culturii 
patriei, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului, de apărare a 
păcii în lumea întreagă. .(Aplauze 
puternice).

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

siile juridică, administrativă și 
есипопмсо-financiară ale Marii 
Adunări Naționale s-au întrunit 
spre a examina în comun pro
iectul de lege pentru constituirea 
Consiliilor economice regionale.

Următoarea ședință a Marii A- 
dunări Naționale are loc astăzi 
cu următoarea ordine de zi:

— Proiectul de lege pentru con
stituirea consiliilor economice re
gionale ;

— Alegerea Comisiei pentru e- 
laborarea noii Constituții a Re
publicii Populare Romîne;

— Proiectul de lege pentru rati
ficarea decretelor emise în inter
valul dintre sesiuni.

(Agerpres)

de pildă, brigada condusă de Gu- 
coș Gheorghe, care muncește in
tr-un abataj figuri pe stratul 6 
și-a depășit planul cu peste 280 
tone de cărbune. Ea a fost în fe
bruarie cea mai bună brigadă de 
figuranți din sector. Cu peste 260* 
tone de cărbune și-a depășit pla
nul și brigada condusă de Neagu 
Gheorghe, care a sporit randa
mentul cu aproape 800 kg. căr
bune pe post. Succese de seamă 
au repurtat și alte brigăzi din 
sector printre care cele conduse 
de Peter Victor, Demeter Ioan; 
Rohozneanu Mihai, Kiss Moise,. 
Mihalț Ștefan.

O dată memorabilă în istoria 
poporului maghiar

BUDAPESTA 21 (Agerpres)
La 21 martie oamenii muncii din 

R. P. Ungară sărbătoresc un eveni
ment de seamă din istoria țării — 
cea de-a 42-a aniversare de la 
proclamarea Republicii Sovietice 
Maghiare. După cum transmite a- 
genția M.T.I., la 20 martie Comi
tetul Central al P.M.S.U., guvernul 
R.P. Ungare, Frontul popular pa
triotic și Consiliul Central al Sin-

---------------- O-----------------

Cuvînfarea lui John Gollan
LONDRA 21 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la 19 martie la 

Nith (Țara Galilor), secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, John Gollan, a 
declarat că trebuie intensificată 
lupta împotriva acordării de baze 
pentru trupele ves8-germane în 
Anglia.

El a subliniat că guvernul vrea 
să transforme Anglia într-un poli
gon de instrucție al Bundeswehr- 
ului, aflat sub conducerea acelorași 
generali care au comandat trupele 
hitleriste. Guvernul este sprijinit 
în acest domeniu de liderii parti
dului laburist.

;,Se pare — a declarat Gollan 
— că Țării Galilor îi va fi re
zervată această „cinste" și că noua

-----------------O-----------------

Interviul acordat de ministrul 
Invățămîntului austriac 

ziarului „Izvestia”
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Intre Austria și Uniunea Sovie

tică există relații bune, a declarat 
Heinrich Drimmel, ministrul învăță, 
mîntului al Austriei, într-un inter
viu acordat unui corespondent al 
ziarului „Izvestia", în ajunul ple- 
carii în patrie.

Ministrul a adăugat că progra
mul vizitei sale în U.R.S.S. a fost 
îndeplinit în întregime. Am văzut 
multe, am stat de vorbă cu mulți 
oameni, multe lucruri au devenit 
mai clare pentru mine, a spus el.

Heinrich Drimmel a calificat 
drept „excelent" sistemul sovietic 
al învățătnintului. El a declarat că 
acest sistem este organizat foarte 
serios și urmărește vaste țeluri u- 
manitare. - '

Heinrich Drimmel a comunicat 
că el a dus tratative cu privire la 
lărgirea schimbului de studenți, la 
călătoriile reciproce de membri ai 
corpului didactic la legăturile în 
domeniul artei și sportului.

Ministrul Învățămîntului a decla
rat că neutralitatea este un mare

Locuitorii
Fowl sînt izolați 

de restul lumii
LONDRA 21 (Agerpres)
La 20 martie o dată cu în

treruperea legăturilor telefonice, 
50 de locuitori ai micii insule 
Fowl din arhipelagul insulelor 
Shetland (la nord-est de țărmurile 
Scoției) au pierdut ultima legă
tură cu lumea înconjurătoare. Du
pă cum transmite agenția Reuter 
■acești 50 de oameni sînt izolați 
de 75 zile de restul lumii din 
cauza furtunilor care bîntuie în 
larg.

Astăzi, subliniază agenția, este 
întrutotul imposibil să se trans
porte alimente locuitorilor flă- 
mînzi ai insulei, deoarece uraga
nul care suflă cu o viteză de^ 100 
km]oră a paralizat întreaga navi
gație în această regiune. 

dicatelor din R.P. Ungară au orga
nizat la Casa de cultură a Uzinei 
constructoare de mașini din Buda
pesta „Danuvia" o adunare festi
vă consacrată acestei aniversări. Au 
participat membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., membri 
ai Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, membri ai guvernului, ve
terani ai mișcării muncitorești ma
ghiare.

armată vest-germană va obține ar
ma nucleară, care poate pricinui ne
norocire întregii omeniri'*. El a 
subliniat că comuniștii din Țara 
Galilor s-au pronunțat nu numai 
în numele Țării Galilor dar și în 
numele întregii Anglii cînd au de
clarat : „nici un soldat german, 
nici un tanc german pe pămîntul 
Angliei".

La conferința anuală de la | 
Manchester a Federației sindicatelor | 
din Lancashire, care reprezintă 
750.000 de membri ai sindicatelor j 
a fost adoptată o rezoluție în care 
se face apel la Congresul sindica
telor britanice să organizeze o cam
panie națională de protest împo
triva intenției de a se pune la dis
poziția forțelor armate vest-ger- 
mane baze în .Anglia.

cîștig pentru Austria. Dr. Gorbach, 
care îl va înlocui în curînd pe 
Julius Raab în funcția de cancelar 
federal, a confirmat că el va aplica 
cu strictețe această politică care a 
dat roade atît de bogate, a spus 
Drimmel.

Autoritățile britanice intensifică
represiunile în

FREETOWN 21 (Ottes).
Agenția France Presse anunță că 

în ultimele două săptămîni autorită
țile britanice și-au intensificat re
presiunile împotriva populației din 
Sierra Leone. Au fost operate mai 
multe arestări în rîndul fruntașilor 
luptei de eliberare națională. Prin
tre persoanele arestate se numără 
și conducători ai Partidului Con
gresului popular, partid de opozi
ție.

Acest partid cere insistent să se
-----------------O.

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres) 
Datorită faptului că comandamen

tul O.N.U. nu îndeplinește hotă- 
rîrile Consiliului de Securitate, ma
rionetele colonialiste de la Leopold
ville devin tot mai insolente. La 
o conferință de presă organizată 
luni; „generalul" Mobutu s-a lău
dat cu cinism că el este acela/„care 
de la cartierul general situat în 
provincia Ecuatorială a condus o-

Demonstrații în Uniunea 
Sud-Africană

DURBAN 21 (Agerpres)
Agenția France Presse relatează 

că în seara zilei de 20 martie la 
Durban și Maritzburg, orașe din 
Uniunea Sud-Africană; au avut loc 
puternice manifestații ale africani
lor împotriva politicii rasiste a gu
vernului Verwoerd.

La Durban au avut loc demons
trații, iar la Maritzburg cei peste 
o mie dtf mănifestanți au adoptat 
o moțiune în care se cere demisia 
actualului guvern sud-african.

Plenara Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 21 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 20 martie s-a deschis la 
Phenian plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea. Plenara a fost prezidată de 
Kitn Ir Sen.

Plenara a hotărît să convoace cel 
de-al 4-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea la 11 septem
brie 1961.

Printre problemele aflate pe or
dinea de zi a celui de-al 4-lea 
Congres se află discutarea planului 
septenal (1961—1967) de dezvolta
re a economiei naționale a R.P.D. 
Coreene, alegerile pentru organele 
conducătoare centrale ale Partidu
lui Muncii din Coreea și altele.

Lucrările plenarei continuă.

M Keila у 
a părăsit Moscova
MOSCOVA 21 (Agerpres)
La 21 martie a părăsit Moscova 

plecind în patrie prin Praga misiu
nea de prietenie și bunăvoință a 
Republicii Mali condusă de Ma
deira Keita, ministrul de Interne 
și al Informațiilor.

Primul пннм^и taiMez cure 
extinderea amestecului străin 

în treburile laoțiene

BANGKOK 21 (Agerpres).
La 20 martie Sărit Thanarat, 

primul ministru al Tailandei, a 
cerut extinderea intervenției armate 
a S.E.A.T.O. în Laos.

După cum transmite corespon
dentul din Bangkok al agenției 
France Presse, adresîndu-se f.< >r 
ziariști Thanarat a spus : „Păr?> 4 
mea personală este că situația «, , 
Laos nu poate fi reglementată de- 
cît prin trimiterea de trupe ale 
S.E.A.T.O. în această țară".

Sierra Leone
organizeze alegeri generale înainte 
de 27 aprilie, dată la care, potrivit 
acordului din 4 mai 1960, Sierra 
Leone va deveni stat independent. 
Membrii Partidului Congresului 
popular se pronunță de asemenea 
împotriva „acordului secret" în
cheiat de primul ministru Milton 
Margai cu autoritățile engleze in 
care se prevede folosirea mai de
parte a bazei navale de la Free
town de către marina de căzboi 
engleză.

perațiunile de la Matadi și Banana 
împotriva forțelor O.N.U.". Mai 
mult decît atît, el a declarat că 
„nu se pune problema ca soldații 
O.N.U. să-și reia locul pe pozițiile 
de pe care au fost izgoniți".

După înapoierea sa de la Ma
tadi, Delvaux, „ministrul" de In
terne ad-interim al așa-zisului- gu
vern Ileo a declarat că „autorită
țile" pe care le reprezintă el in
tenționează să instituie bariere va- 
male împotriva tuturor livrărilor 
O.N.U. în Congo.

Represalii în Angola
LUANDA 21 (Agerpres)
Agenția France Presse relatează 

că în Angola continuă să se des
fășoare operațiuni de represalii 
împotriva africanilor. Agenția sub
liniază faptul că „guvernul portu
ghez a hotărît să trimită imediat 
pe călea aerului noi întăriri în 
Angola."
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