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încheierea lucrârltor primei sesiuni a teici 
ne-a IV-a legislaturi a Marii Adunări Naflmic

Miercuri au luat sfîrșit lucrările 
primei sesiuni a celei de-a IVra 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale.

Deputății și invitații au primit 
cu puternice aplauze, la intrarea 
în sala de ședințe, pe tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghid, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Mihai Dalea.

Ședința a fost prezidată de to- 
va “’ul , Ștefan Voitec, președin
te1 '.arii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Ion 
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. 
zentat expunerea 
privire la Legea pentru înființarea 
consiliilor economice ale sfaturi
lor populare regionale.

Deputatul Manea Mănescu, pre
ședintele Comisiei economicoi-!fi- 
nanciare a prezentat raportul co
mun asl comisiilor eConomico-finan- 
ciare, administrativă și juridică a- 
supra proiectului de lege.

La discuții au luat cuvîntul de
putății Florian Dănălache din cir
cumscripția electorală Vasile Roai- 
tă, orașul București, Vasile Daju, 
din circumscripția electorală Lu
goj, regiunea Banat, Nicolae Ta- 
tomir, din circumscripția electora
lă Ștefan cel Mate, regiunea Iași.

După citirea pe articole,, Ma
rea Adunare Națională a aprobat 
în unanimitate, prin vot secret, 
I ra pentru înființarea consi
liilor economice ale sfaturilor 
populare regionale.

S-a trecut apoi la alegerea Co
misiei pentru elaborarea noii Cons
tituții a R.P. Romine.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate în Comisia 
pentru elaborarea noii Constituții 
pe tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghra-Dej — președintele Comisiei, 
Augustin Alexa, Gheorghe Apos
tol, Iosif Bayerle, Mihai Beniuc, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, A- 
vram Bunaciu, Nicolae Ceaușes-

Gheorghe Mau-

Romine, a pre- 
de motive cu

cu, Chivu Stoica, Dumitru Coliu, 
Ion Creangă, Constantin Daico- 
viciu, Vasile Daju, Alexandru 
Drăghicî, Constantin Dumi- 
trache, Nastasia, Florea, Grigore 
Geamănu, Nicolae Hudițeanu, Tra
ian Ionașcu, Isac Martin, Atanase 
Joja, Gyorgy Kovacs, Ion Gheor
ghe Maurer, Manea Mănescu, Ște
fan Milcu, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, Mihail Ralea, Leonte Răutu, 
Maria Rosetti, Gheorghe Roșu, 
Leontin Sălăjan, Ludovic Takacs, 
Ștefan Tripșa, Virgil Trofin, Ște
fan Voi cu, Ștefan Voitec, Alexan
dru Voidnovici.

în continuare, deputatul Grigo
re Geamănu, secretar al Consi
liului de Stat a prezentat proiectul 
de lege pentru ratificarea decrete
lor emise de Prezidiul Marii Adu
nări Naționale în perioada 22 de
cembrie 1960 — 20 martie 1961.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, în unanimitate, prin vot 
secret, Legea pentru ratificarea 
decretelor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
a luat cuvîntul tovarășul 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 hotărîte o sea
mă de probleme de o importanță 
deosebită. Marea Adunare Națio
nală ă adus importante îmbună
tățiri Constituției R.P. Romîne. Ea 
a ales în unanimitate Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Romi
ne, în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheptghiu-Dej, președintele

Consiliului de Stat (aplauze pu
ternice) și a format guvernul Re
publicii Populare Romine. A fost' 
adoptată Legea cu privire la con
siliile economice regionale ; a fost 
aleasă Comisia pentru elaborarea 
noii Constituții a R.P. Romine.

Cea de-a IV-a legislatură a 
Marii Adunări Naționale și-a în
ceput activitatea în condițiile a- 
vîntului creator al 'poporului nos
tru, care muncește cu entuziasm 
nestăvilit pentru a da viață istori
celor hotărîri ale celui de-al III- 
lea Congres al Partidului Munci
toresc Romin, pentru a întîmpina 
cea de-a 40-a aniversare a parti
dului cu noi succese în dezvolta
rea economiei și culturii socialiste 
(aplauze). Este datoria noastră, a 
deputaților Marii Adunări Națio
nale, de a participa activ la aceas
tă luptă nobilă și măreață a în
tregului popor, dusă sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romin, 
pentru înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii, pentru creșterea 
bunăstării poporului, pentru trium
ful politicii de pace. (Aplauze).

Intorcîndu-vă în circumscripțiile 
dv. electorale, înfățișați hotărîrile 
luate oamenilor muncii care v-au 
trimis cu toată încrederea ca re
prezentanți 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. (Aplauze).

Declar închise lucrările primei 
sesiuni ă celei de-a ГѴ-а legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)
(Citiți în pagina a 5-a legile vo

tate de Marea Adunare Națională).
--------- =*-* S-j =-----------

Acolo unde stăpînea liniștea
La Buta, nu departe de Cîmpu 

lui Neag, se deschide una din 
cele mai lungi văi din sectorul 
forestier Ctmp — Valea Mării.

Izbindu-se de
săpat încet dar 
stînci ducînd la 
arborilor căzuți.

stînci. Jiul și-a 
sigur albia în 
vale rămășițele 

Aceasta eraI
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IN INTIMPHMREA ADVERSARII PARTIDULUI
Mintii iiiiiliiii mi шин fi нні

. Producție sporită 
la mina Lupeni 

în ultimele zile, 
la mina Lupeni 
s-au obținut însem
nate succese în în
deplinirea sarcini
lor de plan și a 
angajamentelor ce
lei de a 40-a ani

versări a partidului. Producția ex
trasă zilnic a depășit cu 100— 
214 tone de cărbune sarcina de 
plan. în ultimele 4 zile de muncă 
ta mină au fost extrase peste plan 

cărbune 
și-a în- 
16-21 
tone de 
sectorul

mai bine de 800 tone de 
cocsificabil. Sectorul I В 
trecut planul în perioada 
martie cu mai bine de 160 
cărbune. La sectorul ІП, 
marilor frontale, s-au dat peste 
plan aproape 550 tone de cărbune 
de calitate. Din abatajele conduse 
de Vărzaru Gheorghe, Cîmpeanu 
Gheorghe, Sfitlic loan și din cele
lalte abataje ale sectorului IV A 
au fost date peste plan în aceeași 
perioadă 205 tone de cărbune ooc- 
sifioabil.

teză medie de avansare în jurul 
a 50 m/lună. Rezultate de seamă 
au obținut după două decade de 
muncă și minerii din brigăzile con
duse de Boteanu Nicolae (care 
și-au depășit cu 16,9 la sută pla
nul lor), Somogyi Iuliu (care au 
terminat galeria de circuit la pu
țul Centru, orizontul 14), Tătaru 
Petru, Toth Gheza, Hornung Ioan.

Cu rezultatele obținute în două 
decade din martie colectivul sec
torului de investiții de la Petrila 
și-a îndeplinit înainte de termen 
sarcinile ce i-au revenit pentru 
primul trimestru al anului și a 
săpat peste 160 m. galerie in con
tul lunii aprilie 1961.
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Cel mai mare 
randament obtinut 

pe sector
După două decade, sectorul I 

de la mina Aninoasa se găsește 
pe primul loc în întrecerea din
tre sectoare avînd o depășire de 
2967 tone de cărbune.

Pînă în ziua de 20 martie s-a 
ajuns la un randament de 3,014 
tone/post pe sector. Este o reali
zare deosebită deoarece este unul 
din cele mai mari randamente ob
ținute pe sector ; pentru prima da
tă se depășește 3 tone/post.

Drapelul de fruntaș în întrece
re pe luna februarie a fost cîști- 
gât de brigada de tineret condusă 
de comunistul David Ioan. Și în 
această lună brigada se află prin
tre cele fruntașe, avînd o depă
șire de 126 tone de cărbune și un 
randament de 6,64 tone/post față 
de 5,26 cit avea planificat.

Ъшее brigăzile sectorului dau 
Ыйфппе peste plan avînd depăși
ri i lacre 18 și 400 tone.

Minerii sectorului I sînt hotă- 
rîți să întîmpine cea de-a 40-a ani
versare a Partidului Comunist din 
Romînia cu noi realizări și cu 
respectarea angajamentelor luate.

Frumoasele realizări se datoresc 
hărniciei de care dă dovadă în
tregul colectiv al sectorului, măsu
rilor politice și tehnico-organiza- 
torice luate de organizația de bază 
și conducerea tehnică a sectorului 
pentru ridicarea tuturor brigăzi
lor de mineri Ia nivelul celor 
fruntașe.

VETRO FRANCISC 
corespondent

Minerii de la Urieeni 
în frunte

La mina Uricani, minerii s-au 
obișnuit să vadă graficul realiză
rilor lor săltînd zilnic cu cel pu
țin 150—3&0 tone de cărbune pes
te plan. Realizările obținute se da
toresc muncii lor entuziaste de 
zi cu zi. Așa s-a ajuns ca după 
-două decade din luna martie, pe 
mină planul să fie depășit cu 
mii de tone de cărbune. în în
trecerea pe mină cei dintîi sînt 
minerii sectorului I care și-an de
pășit planul cu peste 500D VM* de 
cărbune. DIN ZIUA
TIE, COLECTIVUL 
LUI I URICANI, DĂ 
PENTRU LUNA AP 
te abatajele sectorului și-M depă
șit considerabil planul de eăebuae 
pe seama depășirii randamentului 
planificat cu peste 2 tone pe post. 
Și la sectorul II se obțin suc
cese de seamă. Minerii acestui 
sector și-au depășit planul cu pes
te 4200 tone de cărbune. Mina 
Uricani deține acum locul de frun
te în întrecerea pe bazin în cins
tea aniversării partidului.

soarta multor mii de metri cubi 
de lemn ce nu puteau fi valorifi
cați din lipsă de mijloace de 
transport.

Cu cîțiva ani în urmă, s-a în
cercat plutirea sălbatică a lem
nului. Cea mai mare parte a a- 
cestuia ajungea însă jos 
forma lemnelor de foc și cu mul
te pierderi. Au venit constructo
rii forestieri, au construit un 
drum lung de 12 km.; au insta
lat funiculare portative asigu- 
rînd transportul materialului 
lemnos din această vale. Orga
nizați în brigăzi, oamenii de aici 
dau viață sarcinilor stabilite de 
partid, valorificînd din plin bo
gatele păduri die pe Valea Mării.

Tovarășii Roba Dumitru, Cră
ciun Vasile. Costea ' Vasile și 
mulți alții sînt mereu în frunte 
cînd e vorba de îndeplinirea și 
depășirea planului.

Munca forestierilor nu mai 
este grea ca altădată. O data cu 
oamenii au sosit aici ferăsttaie 
mecanice, care ușurează munca 
de doborîre și secționare a lem
nului, funiculare pentru scoatere 
și apropiere și altele.

CORNEA TITU 
corespondent

sub
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transplantare și pentru aceasta e- ♦ 
rau necesari aparate speciale. То- • 
varășitl Rovența a fost trimis la * 
spitalul de urgență din București. ♦ 
De cum l-au văzut, medicii au a- ♦ 
predat că poate fi salvat. Asta « 
insă depindea dacă se vor găsi J 
donatori dă piele. Acest lucru l-au ♦ 
comunicat uzinei.

Primind vesteȘ, inginerul Măr- * 
cuțiu Silviu, șeful uzinei, secreta- ♦ 

rul organizației de ♦ 
bază de partid, * 
președintele corni- J 
tetului sindicatu- ♦ 
lui au făcut a- ♦ 
pel la muncitorii * 

din uzină. Aceștia au răspuns în ♦ 
număr mai mare decît trebuia. * 
Ere doar vorba de viața tovară- ♦ 
șului lor de muncă. Pentru a do- ț 
na piele sînt necesare o seamă de ♦ 
condiții. După controlul medical • 
au fost aleși Țucă Ștefan și Șan- * 
tg David. Deși acceleratul de Bu- « 
curești alerga grăbit, celor doi J 
tovarăși li sg pățea drumul fără ♦ 
de sfîrșit. Pentru bolnav orice di- ♦ 
pă era prețioasă. Operația de re- * 
coltare a pielii nu a fost ușoară. J 
Cei doi au răbdat-o însă Cu stoi- * 
cism. îngrijiți părintește de medici ♦ 
donatorii s-au vindecat în scurtă « 
vreme. Au plecat însă din Capi- ♦ 
tală cu o mare Satisfacție. Opera- ♦ 
(ia de transplantare a reușit, iar * 
tovarășul lor de munci e în spre > 
însănătoșire. ♦

D. CRIȘAN ♦

Pentru viața tovarășului lor
Flăcările roșii-gălbui din foca- de aici s-au străduit să-l pună pe 

picioare. Trebuia însă făcută
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de reptile. Limbile lor arzătoare 
mîngîiau parcă focarul, ținînd 
mereu cazanul sub presiune. Pen
tru aceasta însă gura flămîndă 
a focarului înghițea mereu cărbu
ne. Rezidurile de zgură incan- 
denscentă cădeau sub forma unei 
ploi de artificii în canalul colec
tor. Stinse de șuvoiul de apă, bu
cățile de zgură 
erau purtate cu 
repeziciune spre

♦♦♦♦♦
♦♦
♦ _
♦ șoare normal. O-
♦
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al fochistului

Lucrări în contul 
trimestrului II

Nici în luna martie colectivul 
sectorului de investiții al minei 
Petrila nu-și dezminte titlul de co
lectiv fruntaș pe bazin. După 
două decade de muncă toate bri
găzile sectorului și-au depășit pla
nul de producție. Brigada lui Bă- 
buț Constantin a obținut la săpa
rea unei galerii duble armată în 
fier de la orizontul 14 o avansare 
de 36 m. ceea ce înseamnă o vi

★
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chiul cunoscător
Rovența Gheorghe a observat însă 
că ceva nu-i în regulă.

„Desigur că undeva în focar e 
vreun bloc de zgură" — și-a spus 
el. Luînd un dîrg de fier, începu 
să bată marginile focarului. Deo
dată un bulgăr mare de zgură se 
desprinse căzind cu zgomot în ca
nalul de colectare. In contact cu 
apa, blocul incandescent a învăluit 
totul într-o pîclă deasă de gaze. 
Printre ele o limbă de foc s-a fu
rișat boțește pini la haina lui 
Rovența. îmbibată de ulei, a în
ceput să ardă ca o torță. Ortacii 
i-au sărit deîndată in ajutor. Fo
cul însă a fost mai iute, provocîn- 
du-i arsuri destul de grele. Ro
vența a fost transportat de îndată 
la spitalul din Vulcan. Medicii♦

♦ ' * , ! . «*•«««*•*»♦*♦***♦•♦*♦♦♦♦ Blocuri din noul cartier 7 Noiembrie din "Petrila
GHIȚÂ PARASCHIV

corespondent

BILANȚ RODNIC
Mai zilele trecute la sectorul 

C.F.F. Lonea a avut loc o cons
fătuire de producție. Cu acest pri
lej colectivul a luat cunoștință 
despre succesele dobîndite în în
deplinirea și depășirea sarcinilor: 
de plan pe perioada scursă din: 
acest an. în luna ianuarie, planul 
de transport a fost depășit cu 
893 tone, iar la tone/km. cu 
12.639. Deși sporit, planul pe lu
na februarie a fost, și el depășit 
în mod simțitor. La aceste succe
se și-âu adus în mod deosebit 
contribuția mecanicii de locomoti
ve Siklodi Tamas, Peteu Zacheu, 
fochiștii Jitea loan, Betcea Petru, 
șeful de tren Boroș Gavrilă, frî- 
narn Savin Constantin, Ciobanu 
Dumitru și mulți alții.
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EA ISVăTăMlNTULUI - CEA MAI IMPORTARM SARCINA I
Contribuția profesorilor, părinților fi elevilor la tutteptMrea ei —

■ț— —T---  ----- —------------------------—й
ț A trecut aproape o lună de cînd presai a adus
* la cunoștința oamenilor muncii Directivele G.C. 
f al P.MJt. cu privire 1* critef1 i йсмжпЫ мниіак
* liste în cinstea glorioasei aniversări a partidului.

J Htfcțil» d» • ridic* tot mai mult entitatea tuturor 
$ produselor, sarcină centrală pusă de partid în 
I etapa actuală. Zilnic, noi șl «ж>; colective din
* întreprinderi și instituții își formulează angiaja- 
i mente concrete și mobilizatoare, menite să ducă 
t lai îmbunătățirea permanentă a calității produ- 
T selor. Dar, această problemă este importantă nu 
T numai pentru o perioadă de timp, ci ea va ră- 
! mfne ca b sarcină permanentă a oamenilor mun- 
І di din țara noastră, deoarece socialismul pre-

Г 
*
♦ 
*
♦ 
»
ț

produselor, cadrele didactice, părinții și elevii 
simt chemați să lupte pentru a ridica tot mal mult | 
calitate* învățămîntului de toate gradele, elevii j 
de azi'* fiind constructorii de mîine ai socialismu- i 

t 
♦
s 
î
♦

i

supune un belșug de produse de cea mai înaltă 
calitate. Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid este nevoie, pe lingă altele, de cadre ca
lificate de specialiști, cu o pregătire superioară, 
pe сме-і formează azi școala, lată de ce azi cînd 
partidul acordă o deosebită importanță calității

lui1, cărora li se va cere o temeinică pregătire, 
o înaltă calificare.

In pagina de față publicăm o parte din arti
colele trimise redacției de către cadrele didactice 
și părinți, cuprinzfnd eforturile lor pentru îmbu 
nătățirea calității procesului Instructlv-educativ.

ÎNDATORIRILE elevilor

Profesorul primul factor
Prima idee сагелпі-а stăruit în 

minte citind Directivele G.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile în
trecerii socialiste în cinstea ani
versării partidului a fost calita
tea muncii în domeniul în care 
noi lucrăm și anume tnvățămîn- 
tul. Consider că primul factor 
care contribuie la ridicarea cali
tății învățămîhtuhii este profe
sorul.

Calitatea procesului de instrui
re și educare cere în primul rind 
profesorilor o neîntreruptă grijă 
pentru a face cît mai accesibile 
elevilor cunoștințele care sînt pre
văzute în programele de învăță
mînt. Respectarea cu strictețe a 
volumului de cunoștințe prevăzut 
în programa școlară, organiza
rea lecțiilor după indicațiile pro
gramei 
dicăhi 
Aceasta 
rului o 
propria 
care să 
nuă a nivelului său profesional. 
Este de asemenea necesar ca pro
fesorul să cunoască realizările 
științei în domeniul disciplinei pe 
care o predă, să țină pas cu dez
voltarea tehnicii, să fie la curent 

, cu marile prefaceri culturale și 
sociale.

; Lecția este un proces complex 
care impune exigență din partea 
profesorului pentru pregătirea ei. 
Oricîtă experiență, oridtă pregă
tire profesională și măiestrie pe
dagogică ar avea profesorul.pre- 
gătirea pentru fiecare lecție nu 
trebuie să fie neglijată. Comple
xitatea lecției este determinata de

este prima condiție a ri- 
cailității învățămîntului. 
cere din partea profeso- 
exigență sporită față de 
sa pregătire generală 
ducă la ridicarea conti-

Procesul de educare a elevi
lor în spiritul disciplinei, presu
pune în primul rîndl formarea a- 
titudinii conștiente față de învă
țătură, a respectului față de e- 
ducator, grija față de proprieta
tea socialistă, participarea con
știentă și activă la viața crea
toare a colectivului, o atitudine 
de stimă față de om.

Ridicarea calitativă a învăță
mîntului — problemă deosebit de 
importantă în etapa actuală — 
cere cu necesitate îmbunătățirea 
disciplinei atît din partea elevi
lor cît și din partea cadrelor di
dactice. Vorbind de această pro
blemă nu mă refer desigur nu
mai la conduita elevilor cum în
țeleg greșit unii profesori — dis
ciplina — ci la complexitatea a- 
cestei trăsături noi. înaintate a 
stilului de muncă al profesorilor 
și al elevilor. Disciplina înseam
nă în primul rînd să înveți bine, 
continuu și intens, să faci în așa 
fel îneît calitatea cunoștințelor 
tale să fie zi de zi mai ridicată. 
Din partea profesorilor, discipli
na înseamnă perseverență în pre
gătirea lor și exigența față de 
răspunsurile elevilor. O atenție 
deosebită va trebui acordată dis^ 
ciplinei elevilor din partea diri- 
ginților. Aceștia sînt chemați să 
creeze în fiecare colectiv de clasă 
o opinie sănătoasă și severă îm
potrivă oricărui fapt de indisci
plină, indiferent de natura lui. 
Conducerilor școlilor le revine de 
asemenea șarcina ca pe bazai 
specificului fiecărei clase și chiar 
al fiecărui elev să stabilească de 
acord ai profesorii cele mai in
dicate metode pentru a face din 
disciplină o problemă deosebit de 
importantă și permanentă; Este

colectivelor de copil 
adresează.

varietatea 
cărora se ____

0 pregătire temeinică a lec
ției constă în ștăpînirea conți
nutului ei de idei și de noțiuni 
și mai alee în clarificarea pro
blemelor concrete și complexe 
care se ivesc în legătură cu în
sușirea ei de către elevi.

După ce a stabilit conținutul 
și volumul cunoștințelor ce tre
buie transmise în cadrul lecției, 
se pune problema, esențială pen
tru munca profesorului, a alege
rii căilor, mijloacelor, stabilirii 
modului1 cum vor fi transmise a- 
ceste cunoștințe.

Ștăpînirea temeinică a conți
nutului de idei și noțiuni ale lec
ției pe baza unei temeinice pre
gătiri ideologice și cunoașterii a- 
profundate a problemelor de me
todică, sînt doar două laturi care 
contribuie la ridicarea calității 
învățămîntului.Pe lîngă acestea, 
este necesară cunoașterea clasei 
căreia urmează să-i fie predată 
lecția. Materialul lecției se adau
gă la zestrea 
vilor. Aceasta 
ția este bună, 
este înțeleasă, 
șită de.elevi; 
todele folosite 
respunzătoare 
Lecția este deci principalul mij
loc de formare a elevilor. In a- 
opst sens lecția trebuie să-i în- 
vețe pe elevi să deprindă ceea ce 
este important, să tragă conclu
zii, *ă ftneralizeze, să abstrac
tizeze, deci să-i învețe să gîn- 
.dească.

Desigur, factorii care determi
nă ridicarea calitâtivă a procesu
lui instructiv educativ sînt mulți 
și deosebit de variați. Eu am luat 
în discuție numai unul și anu
me profesorul. Dar problema ca
lității va trebui să rămînă în 
centrul atenției noastre și ar fi 
indicat ca Secția dfe învățămînt 
și cultură să organizeze schim
buri de experiență, ședințe de lu
cru în care profesorii să-și îm
părtășească cele mai potrivite 
metode menite să ducă la ridica
rea calitativă a învățămîntului.

prof. E. PALL
director adjunct 

al Scolii medii mixte Petroșani

Colectivul șcplii serale din Pe
troșani se pregătește си entuziasm 
să inunipme glorioasa aniversare a 
parâdului, prin obținerea de rezul
tate cit mai bune in formare* de 
cadre cu o înaltă calificare și cj* 
un nivel cte cultură generali fufe 
cat, cadre care să fie în măsură să 
stăpînească tehnica modernă so par
ticipe activ alături de întregul po
por muncitor Ia înfăptuirea gran
diosului program al 
construcției socialiste 
noastră.

Elevii muncitori din 
le au datoria de a participa activ 
la rezolvarea problemelor pe care 
le ridică avîntul continuu al eco
nomiei noastre naționale. Muncind 
in diferite sectoare ei au sarcina 
de a-și aduce contribuția la îmbu
nătățirea calității produselor, la per
fecționarea neîntreruptă' a proce
selor tehnologice, ia sporirea pro
ductivității muncii, la reducerea 
prețului de cost, la mărirea efica
cității economice a procedeelor fo
losite în procesul de producție.

Pentru însușirea dt mai temei
nică a cunoștințelor științifice, ele
vilor le revine sarcina de a frec
venta cu regularitate cursurile, me
ditațiile $i consultațiile, de a-și 
pregăti sistematic lecțiile, a-și în
tocmi cu regularitate temele.

Frecvența regulată are o influen
ță deosebită asupra nivelului de 
pregătire al elevilor^ deoarece cu
noștințele predate gradat se spriji-

desăvirșirii
în patria

școlile sera-

5 te-4 «i

Părintele
f

ajutor permanent 
al profesorului

intelectuală a ele- 
înseamnă că lec- 

numai atunci cînd 
pătrunsă și însu- 
înseamnă că me- 
trebuie să fie со
си nivelul clasei.

cazul ca comisiile metodice să 
ia în discuția lor nu numai teme 
abstracte sau teoretice ci și ca
zuri concrete de abateri ale unor 
elevi și profesori stabilind pe ba
za unui documentar pediagogic 
măsurile cele mai eficace. Numai 
în acest fel se va ajunge la o 
statornicire a disciplinei. — con
diție esențială pentru ridicarea 
calitativă a învățămîntului de toa
te gradele.

GH. ANTOCE 
directorul Școlii medii mixte 

Vulcan

Fiecare părinte simte o deosebi
tă bucurie și satisfacție atunci cînd 
copilul său vine acasă cu note bu
ne, atunci cînd profesorul îi laudă 
copilul pentru comportarea fru
moasă la școală. Fiecare din noi 
se mîbnește însă ori de cite ori 
copilul primește o notă rea, sau 
sintem chemați la școală pentru a 
ni se aduce la cunoștință o faptă 
urită a copilului nostru. Nu o 
dată, se întâmplă, să ne supărăm 
pe profesor, aruncând toată vina 
asupra lui, uitînd de fapt de 
propriile noastre greșeli. Acum, 
cînd partidul pune un deosebit ac
cent pe dezvoltarea tuturor ramu
rilor de producție, pe ridicarea 
continuă a calității tuturor pro
duselor, noi părinții trebuie să în
țelegem că fiii noștri vor fi aceia 
care vor duce mîine la îndeplinire 
aceste sarcini grandioase trasate 
de partid. Pentru acest lucru, va 
trebui ca fiii noștri să primească 
o pregătire și o educație superioa
ră, să primească zi de zi o ins
truire tot mai calitativă. Numai 
profesorilor le revine sarcina de 
a pregăti copilul nostru ? Cred, șl, 
cu siguranță că ceilalți părinți vor 
fi de acord cu mine, că primul 
ajutor al profesorului în pregătirea 
superioară a elevului este părinte
le. Sarcinile noastre nu-s nici ex
traordinar de mari și nici greu de

îndeplinit, deoarece iubindu-ne co
pilul și ciulind să-l ajutăm, o 
vom face cu toată dragostea.

In primul rînd ne revine ca sar
cină să asigurăm copilului toate 
condițiile materiale necesarei Azi 
această îndatorire a părinților nu 
mai constituie o problemă. Gre
șelile pe care le mai facem noi în
că se manifestă intr-o indulgență 
rău înțeleasă față de comportarea 
copiilor. Cerem profesorilor să fie 
exigents cu copiii noștri, fără ca 
noi înșine să fim exigenți cu pro
prii noștri copii. Dar daci noi ne 
vom stridia ca în fiecare zi să‘ 
asigurăm un regim corespunzător 
de lucru copilului nostru, să con
trolăm felul în care el își înde-, 
plinește obligațiile școlare indicate 
de profesor, să fim atenți și să 
intervenim de acord cu profeso
rul în educația copilului prin sti
mulente și sancțiuni, vom face un 
mare serviciu profesorului, făcîn- 
du-ne noua în primul rînd un mare 
bine prin creșterea unor copii 
buni. Consider că există toate po
sibilitățile pentru ca zi de zi să 
se ridice calitatea învățămîntului. 
Pentru 
trebuie 
turi de

aceasta însă, nai părinții 
să fim în permanență ali- 
profesori.

IOSIF DAVID 
președintele comitetului de părinți 

de la Școala de 7 ani nr. î 
Petroșani

dezvoltare* bazei materiale a invățămintului s-au alocat in idtimii ani sume de bani
I Ыі dt importante. Numai în Valea Jiului se vor construi în acest an 48 noi săli de clasă, 

w» ita va contribui desigur, alături de alțl factori, la ridicarea calitativă a învățămîntului. IN CLI
ȘEU : Clădirea In oonetriKție a noii școli cu 16 săli de clasă ce se ridică 1* Petrii*.

I
I

nă unele pe altele, iar punctele 
de discontinuitate în înlănțuirea 
logică a cunoștințelor aduc pe e- 
tevi aproape in imposibilitatea de 
a mai Înțelege fi 
Iul nou predat.

Slavi cum tint 
Voicu Radu din 
Andronie Marian 
din clasa a IX-a, 
și Gyulay lldiko din clasa a X-a, 
Bușan Vasile și Bogdanffy Lenke 
din clasa a XI-а și încă mulți alții 
care au frecventat cu regularitate 
cursurile au reușit să obțină la 
finele semestrului I note foarte 
Ьиве la toate disciplinele. Nu a- 
celași lucru se poate spune insă 
despre elevi ca Geamănu Iulian, 
Nicolov loan, Tîlvescu Vasile din 
clasa a VIII-a, Butuza loan din 
clasa a IX-a, lordache Ion, 
Kocsis Ștefan din clasa a X-a, 
Crăciunescu Minerva, '4"«enteri 
Cristina din clasa a XI- care
din cauza absentărilor re, de 
la cursuri au ajuns în situația de 
a fi căzuți la mai multe materii.

Pentru 
la cursuri 
rămas în 
organizat 
sultații 
insuficientă măsură.

De asemenea, pentru forpiarea 
deprinderilor în munca indepen
dentă la unele discipline (matema
tică, fizică etc.) se dau elevilor și 
temț pentru acasă. Nu toți elevii ' 
își rezolvă temele independent, 
mulțumindu-șe să le copieze de la 
alții sau să vină la școală cu te
mele nefăcute, invocînd diverse 
motive nejustificate, cum esțe ca
zul elevilor Albu Gheorghe, Cîm- 
peanu Gheorghe, Vancea Francisc 
din clasa a X-a și alții.

împotriva acestor lipsuri mai 
avem încă mult de luptat. Dacă 
fiecare elev va căuta însă să ișim- 
tă răspunderea pentru cele otense 
petrec în clasă, pentru mut și 
rezultatele fiecăruia din ei, с^л- 
tea învățămîntului din școala noas
tră va crește mult și vom putea 
întîmpina cu cinste evenimentul de 
Importanță istorică pentru poporul 
romîn : împlinirea a 40 de ani 
de Ia crearea Partidului Comunist 
din Romînia.

prof. S. PAR Al AN 
directorul Școlii medii serale 

Petroșani

Însuși mațena-

Girda, Marta și 
clasa a V[II-a, 
și Șoșoi Petru 
Albulescu loan

elevii care au lipsit de 
sau pentru aceia care au 
urmă la învățătură s-au 
ore de meditații ți con- 

care sînt frecventate în

O bună frecventă — 
rezultate bune

iii anul 1962, după cum preci
zează documentele Congresului al 
IlI-lea al P.M.R. aproape întreg 
tineretul de vîrstă școlară va fi 
absolvit școala de 7 ani. Acest 
an va fi un moment important al 
revoluției culturale ce se desfă
șoară în țara noastră.

Școlarizarea însă, după cum 
se știe, nu înseamnă numai în
scrierea și evidența în documen
tele școlare, ci prezența în școa
lă, în clasă, la lecții, zi de zi, a 
tuturor celor ce figurează în ca
taloage. Sarcina școlarizării pre
supune o grijă atentă, de fiecare 
zi, pentru frecvența elevilor. Pro
blema unei bune frecvențe a ele
vilor la ore se pune cu atît mat 
mult cu cît se cere o îmbunătă
țire continuă a calității învăță
mîntului.

Astfel frecvența trebuie privită 
cu multă seriozitate. Cîteva zile 
absentate pot crea mari greutăți 
în munca de pregătire a elevu
lui, greutăți care să-l îndepărte
ze de școală.

Iii urma discuțiilor purtate cu 
părinții pe această temă precum 
și a măsurilor luate de conduce
rea școlii, în prezent putem afir
ma că situația frecvenței la Școa
la medie mixtă Lupeni s-a îmbu
nătățit în mod simțitor.

Pentru ridicarea calității învă- 
țămîntului, alături de celelalte 
mijloace și metode, consider că 
trebuie să tratăm problema frec
venței de pe poziția unei maxim» 
exigențe.

IOAN GOJA
directorul Școlii medii mixte 

Lupeni
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Lucrările primei кйвві a ccki de-a H a legislatori o narii Мнвагі Mall—ale

LEGEA
pentru modificarea capitolului III, precum și a art. 43, 44 și 75 

din Constituția Republicii Populare Romîne
Marea Adunare Națională a 

Republicii Populare Romine ho* 
târăște:

ARTICOLUL 1
Capitolul III din Constituția 

Republicii Populare Romine se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

CAPITOLUL IU
Organele supreme ale puterii 

de stat ale Republicii Populare 
Romîne

ART. 22. — Organul suprem 
al puterii de stat al Republicii 
P^ulare Romîne este Marea A- 
» re Națională a Republicii 
Populare Rornîne.

Marea Adunare Națională este 
unicul organ legiuitor al Repu
blicii Populare Romîne.

ART. 23. — Pentru asigura
rea exercitării puterii de stat în 
intervalul dintre sesiuni. Marea 
Adunare Națională alege Consi
liul de Stat al Republicii Popu
lare Romîne.

ART. 24. — Marea Adunare 
Națională, ca organ suprem al 
puterii de stat, exercită toate 
drepturile statului romîn demo
crat-popular avînd în competența 
ei directă următoarele atribuțiuni 
principale :

1. Validarea mandatelor depu- 
taților Marii Adunări Naționale •

2. Alegerea Biroului Marii 'A- 
dunări Naționale ;

3. Aprobarea Constituției Re
publicii Populare Romîne și mo
dificarea ei;
ro î. Alegerea Consiliului de 
Viat al Republicii Populare Ro
mîne ;

5. Controlul activității Consi
liului de Stat;

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

7. Formarea guvernului Repu
blicii Populare Romîne;

8. Organizarea Consiliului de 
Miniștri și a ministerelor, a Tri
bunalului Suprem, a Procuratu
rii Generale cît și a altor or
gane centrale ale statului;

9. Stabilirea organizații admi
nistrative a teritoriului Republi
cii Populare Romîne;

10. Numirea și revocarea pre
ședintelui și a membrilor formînd 
Tribunalul Suprem, cît și a Pro 
curorului General al Republicii 
Populare Romîne;

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

12. Aprobarea bugetului de 
stat și a încheierii exercițiilor 
bugetare ;

13. 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;

14. Controlul asupra activității 
guvernului;

15. Stabilirea liniei generale a 
politicii externe a statului;

------- ---------- Q----- ------------

Constituirea grupului național romîn 
al Uniunii Interparlamentare

Miercuri a avut loc la Palatul 
Marii Adunări Naționale, ședința 
de constituire a noului grup națio
nal romîn al Uniunii Interparla
mentare.

Deputatul C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu a informat pe deputați a- 
supra obiectivelor și sarcinilor U- 
oiunii Interparlamentare și ale gru
pului naționhl romîn al acestei 
Uniuni.

A fost apoi ales Comitetul de 
oooducere al grupului național re-

16. Declararea mobilizării par
țiale $au generale;

17. Numirea și revocarea co
mandantului suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne;

18. Proclamarea în interesul a- 
părării Republicii Populare Ro
mîne, al asigurării ordinei pu
blice sau a securității statului, a 
stării excepționale, în unele lo
calități sau pe întreg teritoriul 
tării;

19. Exercitarea dreptului de 
amnistie.

Atribuțiunile de la punctele 
1—6 inclusiv se exercită numai, 
de către Marea Adunare Națio
nală.

ART. 25, — Marea Adunare 
Națională este aleasă de către 
cetățenii-Republicii Populare Ro
mîne pe circumscripții electorale, 
cîte un deputat la 40.000 locui
tori.

ART, 26. — Marea Adunare 
Națională se alege pe timp de 4 
ani. Mandatul ei încetează numai 
la expirarea acestui termen.

ART. 27 -r- In caz de război 
sau în cazul altor împrejurări 
excepționale. Marea Adunare Na
țională poate să-și prelungească 
mandatul pentru timpul dt du
rează împrejurarea excepțională.

ART. 28. — Noi alegeri pentru 
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 Consiliul de 
Sțat. Decretul poate fi emis și 
înainte de expirarea mandatului 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat în funcțiune 
își păstrează împuternicirile pî- 
nă la- alegerea de către Marea A- 
dunare Națională a noului Con
siliu de Stat.

ART. 29. — Marea Adunare 
Națională nou aleasă este con
vocată de către Consiliul da Stat 
№ funcțiune, în termen da cel 
ffltilt trei luni de la data alege
rilor.

ART. 30. — Marea Adunare 
Națională verifică mandatele de- 
putaților aleși, hotărînd valida
rea sau anularea alegerii fiecă
rui deputat.

ART. 31. w- Pentru organiza
rea lucrărilor sale. Marea Adu
nare Națională alege, pe întrea
ga durată a legislaturii, Biroul 
Marii Adunări Naționale.

Biroul Marii Adunări Națio
nale se compune din :

— Președintele Marii Adunări 
Naționale;

— Doi vicepreședinți.
ART. 32. — Sesiunile Marii 

Adunări Naționale se țin de două 
ori pe an. Convocarea Marii A- 
dunări Naționale se face de că
tre Consiliul de Stat.

Marea Adunare Națională poa
te fi convocată în sesiuni extra
ordinare, de către Consiliul de 
Stat sau la cererea cel puțin a 
unei treimi din numărul total al 
deputaților.

ART. 33. — Marea Adunare 
Națională adoptă legi sau hotă- 
rîri prin vot

O lege sau hotărî» se socotește 
adoptată, dacă întrunește majo- 

min din care fac parte deputății; 
Mihail Raiea, președinte. Ștefan 
S. Nicolau și Ion Pas, vicepreșe
dinți, Stanciu Stoian secretar. Ra
du Beligan, Anton Breitenhofer, 
Cornel Burtică, Petre Constanti- 
nescu-Iași, Horia Hulubei, Gyorgy 
Коѵасв, Maria Manolescu, Vasile 
Mușat, Constantin Parascbivescu- 
Bălăccanu, Raluca Ripan și Barbu 
Solomon, membri.

(AgerprreJ- 

ritatea simplă a Marii Adunări 
Naționale.

ART. 34. — După adoptarea 
de către .Marea Adunare Națio
nală, legile se publică în Bule
tinul Oficial al Marii Adunări 
Naționale, sub semnătura preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

ART. 35. — Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
se alege dintre deputății Marii 
Adunări Naționale și se compu
ne din:

—- Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne ;

— Trei vicepreședinți;
— Treișprezeee membri.
Președintele Marii Adunări Na

ționale și președintele Consiliului 
de Miniștri pot fi aleși în Consi
liul de Stat.

Consiliul de Stat își alege un 
secretar dintre membrii săi.

ART, 36. — Consiliul de Stat 
răspunde de întreaga sa activi
tate în fața Marii Adunări Na
ționale.

ART. 37. — Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
are următoarele atribuțiuni prin
cipale •

A. — INTRE SESIUNI
1. Convoacă în sesiuni Marea 

Adunare Națională ;
2. Emite decrete. Cînd decre

tele emise reprezintă acte norma
tive, ele au putere dte lege. A- 
cestea din urmă sînt supuse spre 
ratificare Marii Adunări Națio
nale în sesiunea care urmează;

3. Dă legilor în vigoare inter
pretarea legală ;

4. Ascultă dări de seamă și 
execută controlul asupra activi
tății guvernului;

5. La propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri numește 
și revocă pe membrii guvernu
lui;

6. Ascultă dări de seamă asu
pra activității Tribunalului Su
prem ;

7. Controlează activitatea Pro
curaturii Generale a Republicii 
Populare Romîne;

8. Numește și revocă pe ;
— Președintele sau membrii 

Tribunalului Suprem ;
— Comandantul suprem al 

Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne ;

9. Declară, în caz de urgență, 
mobilizarea parțială sau gene
rală ;

10. In interesul apărării Re
publicii Populare Romîne, al a-

Legea pentru înființarea consiliilor 
economice ale staturilor populare regionale
Ca rezultat al succeselor obți

nute în dezvoltarea economiei na
ționale s-a ridicat și nivelul eco
nomic al tuturor regiunilor țării. 
Odată cu aceasta s-a îmbogățit 
continuu experiența sfaturilor popu
lare și au fost lărgite atribuțiile 
lor în domeniul economic.

Sfaturile populare regionale au 
sub directa lor conducere o parte 
însemnată din activitatea economi
că ; industria locală, gospodăria 
comunală, fondul de stat de pro
duse agricole, comerțul și alimen
tația publică, construcții și proiec
tări, construcția și întreținerea dru
murilor locale, electrificarea rurală, 
Îmbunătățirile funciare. Sfaturile 
populare se ocupă de sistematiza
rea orașelor, avizează amplasarea 
noilor construcții, răspund pentru 
dezvoltarea rețelei de instituții de 
învățămînt, culturale și sanitare.

în vederea îmbunătățirii conti
nue a activității economice de an
samblu din fiecare regiune, Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Populare Romîne hotărăște;____  

șigurării ordinei publice sau a 
securității statului, proclamă, în 
caz de urgență, în unele locali
tăți șau pe întreg teritoriul ță
rii, starea excepțională ;

11. Declară starea cte 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 internaționale;

12. Instituie decorațiile, meda
liile și titlurile onorifice ale Re
publicii Populare Romîne;

13. Stabilește gradele militare, 
rangurile diplomatice și alte 
titluri speciale;

14. Exercită dreptul de amnis
tie.

B. — IN MOD PERMANENT

15. Conferă decorațiile, meda
liile și titlurile onorifice ale Re
publicii Populare Romîne;

16. Ratifică și denunță înțele
gerile internaționale ale Republi
cii Populare Romîne ;

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

18. Primește scrisorile de acre
ditare și de rechemare ale repre
zentanților diplomatici ai state
lor străine acreditați pe lîngă 
Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne;

19. In relațiile internaționale, 
Consiliul de Stat, prin președin
tele său, reprezintă Republica 
Populară Romînă ;

20. Exercită dreptul de grație
re și comutare a pedepselor.

ART. 38. Atribufiunile Ma
rii Adunări Naționale prevăzute 
la art. 24, punctele 7—13 inclu
siv se exercită de către Consi
liul de Stat între, sesiuni, nu
mai atunci cînd din cauza unor 
împrejurări excepționale, Marea 
Adunare Națională nu se poate 
întruni.

ART. 39. — Marea Adunare 
Națională alege comisii de lucru 
permanente și poate numi comi
sii temporare de control, revizie 
sau anchetă în orice problemă 
sau domeniu de activitate. Pen
tru fiecare din aceste comisii, 
Marea Adunare Națională stabi
lește împuternicirile și modul de 
activitate.

In intervalul dintre sesiuni, 
Consiliul de Stat poate convoca 
comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Toate organele, instituțiile și 
funcționarii de stat au obligația

ART. 1 — Se înființează consi
liile economice, ca organe ale co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale. Acolo unde se 
va considera necesar se vor putea 
înființa cu aprobarea Consiliului 
de Miniștri și consilii economice 
la comitetele executive ale sfa
turilor populare orășenești.

Consiliile economice îți desfă
șoară activitatea sub conducerea 
directă a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regipnale, și în 
conformitate cu instrucțiunile și 
dispozițiile normative ale organe
lor centrale.

ART. 2 — Consiliile economice 
întocmesc studii cu privire la dez
voltarea în perspectivă a economiei 
regiunilor, nrmărindu-se in mod 
deosebit îmbunătățirea activității 
în domeniul descoperirii și valo
rificării rațtenăle a resurselor na
turale din regiune.

ART. 3 — Din însărcinarea 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular regional, consiliul econo
mic analizează proiectul planului 

să pună la dispoziția comisiilor 
Marii .Adunări Naționale infor
mațiile și documentele cerute.

ART. 40. — Fiecare deputat 
al Marii Adunări Naționale are 
dreptul de a pune întrebări sau 
de a interpela guvernul ori pe 
miniștri.

Guvernul sau ministrul între
bat sau interpelat are obligația 
de a răspunde verbal sau în 
seriș, în termen de cel mult 3 
zile.

ART. 41. — Nici un deputat 
al Marii Adunări Naționale nu 
poate fi arestat ți nu i se poate 
deschide proces penal, fără încu
viințarea Marii Adunări Națio
nale — în timpul sesiunilor — 
iar între sesiuni — a Consiliului 
de Stat.

ARTICOLUL II
Articolul 43 din Constituția 

Republicii Populare Romîne se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

ART. 48. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne este constituit de către 
Marea Adunare Națională și este 
format din:

— Președintele Consiliului de 
Miniștri;

— Vicepreședinții Consihului 
de Miniștri;

— Miniștri;
— Președintele Comitetului de 

Stat al Planificării.

ARTICOLUL II!
Articolele 44 și 75 din Consti

tuția Republicii Populare Romîne 
se modifică după cum urmează:

ART. 44. — Consiliul de Mi
niștri este răspunzător și dă so
coteală de activitatea sa în fața 
Marii Adunări Naționale, iar în 
intervalul dintre sesiunile Marii 
Adunări Naționale — în fața 
Consiliului dte Stat al Republicii 
Populare Romîne.

ART. 75. — Procurorul Gene
ral răspunde față de Marea Adu
nare Națională a Republicii 
Populare Romîne și — în inter
valul dintre sesiuni — față de 
Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

ARTICOLUL IV
In orice act normativ în care 

se face mențiune despre „Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne", a- 
ceastă mențiune se înlocuiește 
prin „Consiliul de Stat «l Re
publicii Populare Romîne'*.

și al bugetului local, coordonează 
planul industriei locale cu cel al 
industriei republicane din regiune, 
controlează modul cum se îndepli
nește planul și bugetul local ți 
prezintă, în toate aceste probleme. 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular, propunerile sale privind 
îmbunătățirea activității economice.

ART. 4 Consiliile economice 
analizează proiectele de plan ais 
întreprinderilor și instituțiilor eco
nomice republicane din regiuni, ur
măresc îndeplinirea planului ți pre
zintă comitetelor executive ale sfa
turilor populare propuneri de îm
bunătățire, spre a fi înaintate Co
mitetului de Stat al Planificării și 
ministerelor de resort.

In exercitarea acestor atribuțiuni, 
consiliile economice lucrează în 
conformitate cu dispozițiile norma
tive ale organelor centrale.

ART. 5. Organizarea ți mo
dul de funcționare a consiliilor 
economice se vor stabili printr-un 
regulament aprobat de Consiliul 
de Minițtri, -



steagul roșu

ОШ II . DEZBATERILE IN PROBLEMA 
. й. Ь.. CONGOLEZĂ

NEW YORK 22 (Agerpres) — 
în cadrul ședinței din diminea

ța zilei de 21 martie a Adunării 
Generale a O.N.U. după A. A. 
Gromâko s-a dat cuvîntul reprezen
tantului Braziliei, Freitas Valle. 
Vorbind despre evenimentele tra
gice din Congo,' reprezentantul 
Braziliei a declarat că guvernul 
țării sale înfierează asasinarea lui 
Lumumba, luptător devotat pentru 
independența țârii sale, ca o cri
mă internațională de cea mai mare 
gravitate. Reprezentantul Braziliei 
a făcut unele propuneri pentru re
glementarea problemei congoleze. 
Aceste propuneri prevăd retragerea 
imediată a întregului personal 
litar și paramilitar belgian 
Congo, menținerea integrității 
ritoriale a țării, îndeplinirea 
întîrziată. a ultimei rezoluții 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în același timp Freitas Valle a a- 
firmat că evacuarea trupelor 
O.N.U. din Congo „ar însemna o 
catastrofă".

Reprezentantul S.U.A.; Steven-

mi- 
din 
te- 
ne- 

a

son, a încercat să șteargă impresia 
profundă produsă asupra delega
țiilor de cuvîntarea bogată în fap
te a șefului delegației sovietice. El 
și-a exprimat nemulțumirea în le
gătură cu faptul că statele socia
liste și afro-asiatice au stăruit a- 
supra examinării problemei privind 
situația din Congo. Recomandând 
delegațiilor „să nu discute în mod 
profund", delegatul american a 
încercat să abată atenția Adunării 
Generale de la examinarea 
lor concrete ale agresiunii 
triva Republicii Congo.

Stevenson a ridicat în
„succesele O.N.U." în îndeplinirea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
și a caracterizat'în termeni elogioși 
activitatea lui Hammarskjoeld.

îndemnînd să se țină seama de 
năzuințele conducătorilor locali 
din Congo, Stevenson s-a pronun
țat de fapt în apărarea separatiș
tilor și criminalilor de teapa lui 
Chombe și Kalonji,

V. David, ministrul Afacerilor 
Externe al R. S. Cehoslovace

fapte- 
împo-

slăvi

a de-

Ședința Comitetului politic
NEW YORK 22 (Agerpres)
La 21 martie a fost convocată 

pentru prima dată după începerea 
lucrărilor celei de-a doua părți 
a celei de-a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. ședința 
Comitetului Politic în vederea exa
minării problemelor incluse pe or
dinea de zi. Deschizînd ședința re
prezentantul Ceylonului, Corea, pre
ședintele Comitetului Politic a dat 
cuvîntul reprezentantului Statelor 
Unite ale Americii, Stevenson. De
legatul american a arătat că pri
mul punct de pe ordinea de zi a 
Comitetului este problema dezar
mării. Referindu-se la faptul că 
în prezent reprezentanții marilor 
puteri duc tratative separate ale 
căror rezultate ar putea face de 
prisos examinarea problemelor de
zarmării în Comitetul politic, Ste
venson, a propus Comitetului să 
amîne pentru o anumită perioadă 
examinarea primului punct de pe 
ordinea de zi și să treacă la exa
minarea celui de-al doilea punct — 
ргоЫёта acordării de ajutor Afri
cii. Întrucît propunerea reprezen
tantului S.U.A. n-a întâmpinat nici 
o obiecțiune din partea celorlalți 
delegați, președintele Comitetului 
Politic a anunțat că ea a fost a- 
doptată fără a fi pusă la vot.

înainte de a declara închisă șe
dința Comitetului reprezentantul 
Ceylonului a anunțat că din mo
tive de boală își declină obligația 
de președinte al Comitetului Po
litic. în declarația sa de rămas 
bun rostită în fața membrilor Co
mitetului, Corea a subliniat necesi-|

pozi- 
gene-

tatea imperioasă a rezolvării 
tive a problemei dezarmării 
rale și totale. El a declarat că cu
vîntarea rostită de șeful guvernu
lui sovietic N. S. Hrușdov, în le
gătură cu această problemă, la se
siunea Adunării Generale a O.N.U- 
reprezintă o mare contribuție la 
rezolvarea problemei dezarmării. 
Popoarele din întreaga lume a 
subliniat el, speră că marile pu
teri vor înlătura în sfîrșit diver
gențele dintre ele și vor rezolva 
în curînd problema dezarmării.
------  -----O—

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Bulgaria și Brazilia

SOFIA 22 (Agerpres)
Călăuzite de năzuința de a 

crea condiții favorabile pentru 
dezvoltarea colaborării reciproc a- 
vantajoase, guvernul “ 
Populare Bulgaria și 
Braziliei au hotărit să 
relații diplomatice între 
țări.

După cum relatează agenția 
B.T.A., la 21 martie misiunea Re
publicii Populare Bulgaria și Am
basada Braziliei din Washington 
au făcut schimb de note privind 
stabilirea de relații diplomatice. 
S-a hotărit să se facă schimb de 
reprezentanțe diplomatice la ran
gul de legații.

Republicii 
guvernul 

stabilească 
cele două

singeroase ale co- 
Congo. Guvernul 
spus el consideră

In Comitetul politic 
special

NEW YORK 22 Trimisul spe
cial Agerpres la O.N.U. transmi
te :

La 21 martie în Comitetul Po
litic special au început dezbaterile 
în problema tratamentului aplicat 
populației indiene și pakistaneze 
din Uniunea Sud-Africană, Această 
problemă a fost înscrisă pe ordinea 
de zi în urma cererilor înaintate 
Secretariatului O.N.U. la 20 iulie 
1960 de delegațiile Indiei și Pa
kistanului.

mascat crimele 
lonialiștilor în 
Cehoslovaciei a 
că prin eforturile comune ale tu
turor popoarelor lumii pot fi ză
dărnicite uneltirile tuturor impe
rialiștilor, poate fi apărată liber
tatea și independența poporului 
congolez. Este necesar ca în tim
pul cel mai saurt să se obțină eva
cuarea trupelor belgiene din Con
go și încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale Congoului. 
Este necesar să se acorde ajutor 
multilateral guvernului legal al 
Republicii Congo condus de An
toine Gizenga, prim ministru ad- 
interim și să se creeze condiții pen
tru reluarea activității parlamentu
lui congolez.

Situația din Congo a declarat 
V. David, reclamă adoptarea unor 
măsuri urgente și hotărîte. Aceas
tă cerere este dictată atît de inte
resele poporului congolez cât și de 
interesele menținerii păcii în întrea
ga lume.

înainte de închiderea ședinței 
din dimineața zilei de 21 martie 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul reprezentantul colo
nialiștilor belgieni care s-a dedat 
la atacuri calomnioase împotriva 
Uniunii Sovietice.

(айіііа di la Geneva иіііи laiitaita іііііііііііоі 
hi№

ei, Statele Unite, Anglia și aliații 
lor și statele neutre.

Delegația sovietică 
ția participanților 
asupra experiențelor 
tomică efectuate de 
dat un avertisment serios în legă
tură cu influența negativă a aces
tor acțiuni ale Franței asupra re
zultatului tratativelor de la Ge
neva.

în numele delegațiilor S.U.A. 
și Angliei delegatul american a 
prezentat propuneri comune refe
ritoare la principalele probleme 
care se examinează la conferin
ță, Delegatul american a declarat 
de asemenea că este important ca 
în fruntea acestei organizații să se 
afle un administrator competent, 
imparțial și obiectiv'-. .C 
________ _ c

V

Pentru instaurarea păcii în Algeria

ti ama
GENEVA 22 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La Geneva a fost dat publicită

ții comunicatul cu privire la ședin
ța din 21 martie a conferinței ce
lor trei puteri cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară.

„La 21 martie sub președinția 
reprezentantului Uniunii Sovietice 
a avut loc la Palatul Națiunilor 
cea de-a 274 ședință a conferin
ței celor trei puteri cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară, se spune în comunicat.

Delegația sovietică a propus 
în fruntea organului executiv 
organizației centrale să se afle
consiliu administrativ format din 
trei membri care să reprezinte res
pectiv Uniunea Sovietică și aliații

------------------O
1

a 
la 
cu
Franța și a

atras atcn- 
conferință 
bomba a-

ca 
al 
un

PARIS 22 (Agerpres)
în întreaga Franță se desfășoară 

în prezent adunări, mitinguri și 
ședințe ale diferitelor organizații 
obștești în care oamenii muncii cer 
încetarea imediată a operațiunilor 
militare și instaurarea păpii în Al-

..................= * < -------- —

Mii de englezi trăiesc în locuințe 
insalubre

LONDRA 22 (Agerpres)
în cursul dezbaterilor în pro

blema construcției de locuințe care 
au avut loc în Camera Comune
lor deputății laburiști au condam
nat politica guvernului în acest 
domeniu, atrăgînd atenția asupra 
faptului că sute de mii de en
glezi continuă să trăiască în locuin
țe insalubre.

Deputatul laburist Short (din 
partea circumscripției electorale 
Newcastle) a declarat că în cir-

cumscripția lui mii de oameni tră
iesc în condiții groaznice. în fața 
autorităților municipale, a spus el, 
stă problema de mari proporții de 
a desființa casele dărăpănate, re
zultat al „lăcomiei cîtorva gene- 
nerații de proprietari de case“- 
care nu au efectuat nici măcar 
reparații minime. Situația se com
plică și mai mult datorită faptu
lui câ guvernul duce o politică de 
reducere a alocațiilor pentru cons
trucția de locuințe în orașe.

geria. Reprezentanții populației din 
Departamentul Haute Vienne au 
cerut la o adunare, care a avut 
loc la Limoge, instaurarea păcii 
în Algeria pe calea tratativelor. 
Adunări asemănătoare ale repre
zentanților opiniei publice au avut 
loc în orașele Jarny și Nîmes. 
Comitetul executiv al Federației 
sindicatelor metalurgiștilor, făcînd 
parte din C.G.T. a adresat meta
lurgiștilor apelul de a intensifica 
lupta pentru începerea imediată 
a tratativelor între guvernul fran
cez și guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria. Uniunea femeilor 
franceze a cerut de asemenea în
ceperea de tratative pentru
rarea păcii in Algeria.

instau-

CAIRO. — După o vizită de 
două zile în Republica Arabă U- 
nită unde s-a întîlnit cu preșe
dintele Nasser și cu personalități 
oficiale din R.A.U., la 21 martie 
J. Nehru primul ministru al In
diei, a plecat pe bordul unui a- 
vion de la Cairo la Delhi.

SANTIAGO. — Greva munci
torilor și funcționarilor de la oțe- 
lăriilor din orașul chilian Huachipa- 
to, declarată la 9 martie în semn

------------  _ _____ ♦ --- g— ------------

Planuri criminale împotriva 
Cubei

NEW YORK 22 (Agerpres)
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 contrarevoluției, 
observă revista, depinde în pre
zent de o serie de factori mili
tari 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 undeva în 
Marea Caraibilor" 243 de contra
revoluționari. în aceeași zi urmau

să fie trimiși încă 500 de oameni.
Contrarevoluționarii, scrie revis

ta posedă în prezent bombardiere 
de tipul „B-56“- și avioane de 
transport „C-54" de producție a- 
mericană.

Complotiștii din S.U.A. scrie în 
continuare revista consideră nece
sar să încerce să dea o lovitură 
guvernului cuban în timpul 
mai apropiat, deoarece poziția gu
vernului Cubei se întărește, 
situația contrarevoluționarilor din 
munții Escambray se înrăutățește 
pe zi ce trece.

cei

iar

---------- " — **«» = ■■ -I-----------  -------

Ziarul turc „Dunya“ despre ajutorul sovietic 
acordat țârilor

ISTANBUL 22 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Ajutorul acordat 
Sovietică țărilor 
scrie observatorul 
„Dunya", este un 
tor și folositor 
omenire. Ajutorul 
ti ce acordat țării

de Uniunea 
slab dezvoltate, 

ziarului turc 
ajutor binefăcă- 
pentru întreaga 
Uniunii Sovie- 

noastre în anii

slab dezvoltate
luptei de eliberare națională a dat 
posibilitate Turciei să-și creeze ba
zele industriei textile. Importantul 
ajutor economic sovietic acordat 
țărilor din Asia și Africa nu ur
mărește scopuri politice. Uniunea 
Sovietică acordă mari credite ță
rilor slab dezvoltate în condiții 
avantajoase pentru ele.

Niitiicirea unei bande 
de contrarevoluționari

HAVANA 22 (Agerpres)
După cum transmite agenția As

sociated Press la Havana s-a a- 
twnțat că o patrulă a armatei revo
luționare cubane a atacat prin 
surprindere o bandă de contrare
voluționari care opera în apro
pierea localității Calimente, în su
dul provinciei Matanzas. In cursul 
luptei trei contrarevoluționariau 
fost uciși și 20 au-fost -capturați.

I

de protest împotriva concedierilor, 
a luat sfîrșit prin victoria greviș
tilor. Potrivit acordului dintre gre
viști și administrație vor fi repri
miți la lucru muncitorii concediați 
ca urmare a conflictului precum și 
alți trei sute de muncitori, conce
diați în urma închiderii unei sec
ții a uzinelor.

BUENOS. — După cum anun
ță agenția 
nai la 20 
porturilor 
declarat o
rînd mărirea salariilor.

United Press Internatio- 
martie tehnicienii aero- 

din Buenos Aires au 
grevă de 12 de ore, ce-

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Din muzica popoarelor so
vietice, 9,30 Prietena noastră ear
tea, 9,50 Opera pentru copii 
„Capra cu trei iezi" de Alexan
dru Zirra (actele I și II), 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 13,05 
Muzică ușoară de compozitori 
din țări prietene, 14,30 Muzică 
populară din Ardeal, 15,10 Es
trada melodiilor, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 18,00 Muzică populară 
românească, 19,30 Piese corale 
interpretate de formații artistice 
de amatori, 21,00 Ce e nou în 
librării, 21,10 Tinferi interpreți 
de muzică populară românească. 
PROGRAMUL II. 14,30 Melodii 
de primăvară, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,30 Cîntă 
corul Ansamblului artistic al 
U.T.M., 16,50 Curs de limba
rusă, 17,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești și ale minorități
lor naționale, 18,05 Muzică u- 
șoară romînească, 18,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro-
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Poeziile 
lui M. Eminescu 

în limba poloneză
VARȘOVIA 22 (Agerpres)
Pe mărginea volumului „Poezii" 

de Mihail Eminescu, publicat de 
Editura de Stat din R.P. Polonă, 
în revista ;,Nowe Ksiazki" a apă
rut o prezentare a operei poetului 
romîn. Autorul articolului, acor- 
dînd o înaltă apreciere operei ma
relui clasic, salută inițiativa 
se traduce operele sale în 
polonă.

în publicația „Dzienniki
cki" (Ziarul Balticii) W. Horski, 
referindu-se la același volum, vor
bește pe larg despre viața și ope
ra lui Mihail Eminescu.

Л

de a 
limba

Balti

din industrie și agricul- 
19,30 Teatru la microfon 

amator pre- 
,.Ochiul babei". Comedie

DE RADIO
martie

ducție 
tură,
Studioul actorului 
zintă :
de George Vasilescu dtipă poves
tirea lui Ion Creangă „Soacra cu 
trei nurori". Interpretează for
mația de teatru a căminului cul
tural din comuna Cimpa orașul 
Petroșanii, regiunea Hunedoara, 
distinsă cu Premiul 11, la Festi
valul 
„Ion 
trare

bienal de teatru de amatori 
Luca Caragiale". In-regis- 
din spectacol.

■ ■ * ■ o ■ ■

CINEMATOGRAFE
24 martie

PETROȘANI — 7
O fereastră deschisă 

' Al. Sahia : Cu orice
TRILA : De sâmbătă ,___ ___ ,
ANINOASA : Norii părăsesc ce
rul ; VULCAN : Normandie Nie- 
men ; LUPENI : Un cîntec stră- 
bate lumea ;
Steaua dimineții; UR1CANI: Nu 
aștepta luna mai (partea a Il-a).

Noiembrie: 
spre cer ; 
preț; PE- 
pînă luni;

BARBATENI:

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


