
Lu c r ă r i l e  s e s i u n i i
MARII ADUNĂRI NAŢIONALE
Ş e d in ţa  din d im in ea ţa  z i le i  

de 18 m a r tie
Luni dimineaţă au continuat la Pa

latul Marii Adunări Naţionale lucrările 
primei sesiuni a celei de-a treia legis
laturi a Marii Adunări Nationale a 
R. P. Romíné.

La primul punct al ordinei de zi a 
şedinţei, deputatul Demostene Botez, 
preşedintele comisiei de validare, a 
prezentat raportul comisiei pentru vali
darea mandatelor deputaţilor Marii 
Adunări Nationale în care se constată 
că cei 437 de deputaţi ai Marii Adu
nări Nationale au fost declaraţi aleşi 
in conformitate cu prevederile Consti
tuţiei R. P. Romíné şi legii pentru ale
gerea deputaţilor în Marea Adunare 
Naţională. Marea Adunare Naţională a 
validat apoi în unanimitate toate man
datele deputaţilor aleşi la 3 februarie 
1957. Deputaţii au subliniat cu vii a- 
plauze concluziile comisiei de validare.

După constituire, Marea Adunare 
Naţională a trecut la alegerea Birou
lui celei de-a treia legislaturi a Marii 
Adunări Nationale.

Deputatul Mihail Gh. Bujor din cir
cumscripţia electorală Cîmpina, regiu
nea Ploeşti, în numele unui grup de 
deputaţi din regiunile Ploeşti, Craiova, 
Cluj, Hunedoara, Timişoara, Piteşti şi 
oraşul Bucureşti, a propus ca preşedin
te al Marii Adunări Nationale pe tova
răşul Constantin Pîrvulescu, deputat în 
circumscripţia electorală Craiova, 
„Electroputere“, regiunea Craiova.

In aplauzele unanime ale deputaţilor 
vorbitorul a subliniat că activitatea în
delungată a tovarăşului Constantin 
Pîrvulescu, în slujba partidului, închi
nată clasei muncitoare, întregului po
por muncitor, este bine cunoscută.

Ca vicepreşedinţi au fost propuşi de
putaţii Tită Florea din circumscripţia 
electorală Bechet, regiunea Craiova, şi 
I. Gh. Maurer, din circumscripţia elec
torală Sighişoara, regiunea Stalin.

Marea Adunare Naţională a ales în 
unanimitate ca preşedinte al Marii 
Adunări Naţionale pe tovarăşul Cons
tantin Pîrvulescu, iar ca vicepreşedinţi 
pe tovarăşii Tijă Florea şi I. Gh. 
Maurer.

In aplauzele îndelungate ale deputa
ţilor, tovarăşul Constantin Pîrvulescu, 
ocupînd fotoliul preşedinţia!, a mulţu
mit pentru încrederea acordată, asi- 
gurînd pe deputaţi că va depune tot 
efortul pentru a asigura buna desfăşu
rare a lucrărilor noii legislaturi.

In continuarea ordinei de zi, depu
tatul C. Paraschivescu-Bălăceanu, pre
şedintele comisiei pentru elaborarea 
regulamentului de funcţionare a Marii 
Adunări Nationale, a prezentat rapor
tul asupra proiectului de regulament 
de funcţionare a Marii Adunări Natio
nale.

Au urmat discuţii pe marginea pro
iectului de regulament de funcţionare 
a Marii Adunări Nationale la care au 
luat cuvîntul deputaţii Nicolae Popa, 
din circumscripţia electorală Băceştl, 
regiunea iaşi, Gh. Ionescu, din cir
cumscripţia electorală Foişor, oraşul 
Bucureşti, şi Ludovic Takács din cir
cumscripţia electorală Luduş, regiunea 
Cluj.

S-a trecut apoi la citirea şi votarea 
pe articole a proiectului de regulament 
de funcţionare a Marii Adunări Na
ţionale. Deputaţii Romulus Zăroni, din 
circumscripţia electorală Ilia, regiunea 
Hunedoara, Ludovic Takács, din cir
cumscripţia electorală Luduş, regiunea 
Cluj, Barbu Solomon, din circumscrip
ţia electorală Bereşti, regiunea Galaţi, 
Demostene Botez, din circumscripţia 
electorală „Casa Scînteii“, oraşul Bucu
reşti, Mihail Ralea, din circumscripţia 
electorală Huşi, regiunea Iaşi, I. Gh. 
Maurer, din circumscripţia electorală 
Sighişoara, regiunea Stalin, Grigore 
Geamănu, din circumscripţia electorală

Coteana, regiunea Piteşti, Traian lo- 
naşcu, din circumscripţia electorală 
Fundulea, regiunea Bucureşti, N. Gh. 
Lupu, din circumscripţia electorală Bo
toşani, regiunea Suceava, Stanciu Sto- 
ian, din circumscripţia electorală Bu- 
zău-vest, regiunea Ploeşti, Ion Cozma, 
din circumscripţia electorală Topliţa, 
Regiunea Autonomă Maghiară şi C.

Paraschivescu-Bălăceanu, din circums
cripţia electorală Rîmnicul Sărat, re
giunea Ploeşti, au propus amendamen
te şi au luat parte la discuţii.

După dezbateri, Marea Adunare Na
ţională a votat în întregimea lui re
gulamentul de funcţionare a Marii 
Adunări Naţionale.

(Agerpres)

Şedinţa de după-amiază
In şedinţa de după-amiază, preşe

dintele Marii Adunări Naţionale, tova
răşul Constantin Pîrvulescu, a propus 
pe secretarii Marii Adunări Naţionale 
pentru actuala sesiune.

S-a trecut la alegerea prin vot se
cret.

După pauză, tov. I. Gh.  ̂ Maurer, 
vicepreşedinte al Marii Adunări Naţio
nale care a prezidat în continuare şe
dinţa, a comunicat rezultatul votului.

Deputaţii Balaş Baltagiu, Vida Geza 
şi Gh. Ionescu, în unanimitate, iar 
deputatul Ristache Florea cu 414 vo
turi pentru şi 2 voturi contra au fost 
aleşi secretari ai sesiunii I-a a Marii 
Adunări Nationale.

Apoi, prin vot secret au fost alese 
cele opt comisii permanente ale Marii 
Adunări Nationale : comisia economico- 
financiară, comisia pentru agricultură 
şt silvicultură, comisia pentru proble
mele de apărare, comisia de politică 
externă, comisia administrativă, comi
sia pentru cultură şi învăţămînt, co
misia pentru sănătate, prevederi şi a- 
sigurări sociale, comisia juridică.

De asemenea, conform noului regu
lament de funcţionare adoptat de Ma
rea Adunare Naţională a fost aleasă 
prin vot secret o comisie de validare, 
alcătuită din 19 membri, pentru în
treaga durată a legislaturii.

Marea Adunare Naţională a adoptat 
apoi în unanimitate următoarea ordine 
de zi a sesiunii, propusă de Biroul 
Marii Adunări Naţionale:

1. Alegerea Prezidiului Marii Adu
nări Naţionale;

2. Modificarea şi abrogarea unor 
articole din Constituţia R. P. Romíné.

3. Legea cu privire la stabilirea nu
mărului de ministere, precum şi a de
numirii ior.

4. Formarea guvernului Republicii 
Populare Romíné.

5. Proiectul de lege a bugetului de 
stat al R. P. Romíné pe anul 1957.

6. Ratificarea decretelor emise de 
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a 
R. P. Romíné.

7. Proiectul de lege pentru organi
zarea sfaturilor populare.

Şedinţa a luai sfîrşit la orele 22. 
După ridicarea Asedinţei au avut loc 
şedinţele de cowtituire a comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Naţiona
le. Comisia juridică a luat în discuţie 
proiectul de lege referitor la modifi
carea şi abrogarea unor articole din 
Constituţia R. P. Romíné precum şi 
proiectul de lege cu privire la stabi
lirea numărului de ministere şi denu
mirea lor.

Lucrările sesiunii Marti Adunări 
Nationale continuă.

Marti 19 martie, potrivit ordinei de 
zi a sesiunii, se va trece la alegerea 
Prezidiului Marii Adunări Naţionale, 
modificarea şi abrogarea unor articole 
din Constituţia R. P. Romíné, adopta
rea legii cu privire la stabilirea nu
mărului de ministere şi a denumirii 
lor, după care se va trece la formarea 
guvernului R. P. Romíné.

(Agerpres)

D e z b a t e r i  v i i , r o d n i c e
...loan Vultureanu e un om înalt, 

smead, cu o umbră uşoară de că- 
runteţe la tîmple. A fost ales la 3 
februarie deputat în circumscripţia 
electorală Răstoaca din raionul Foc
şani. Iar azi păşeşte în incinta Ma
rii Adunări Naţionale ca stăpîn în 
casa lui. Priveşte cu atenţie şi cu
riozitate sala, lojile, apoi privirea i 
se opreşte îndelung asupra tribunei. 
Da, la tribuna aceasta, acum cinci
zeci de ani, în 1907, se îmbrăţişeau 
într-o „splendidă“ armonie şefii ce
lor două fracţiuni ale monstruoasei 
coaliţii — îmbrăţişare care pecetluia 
simbolic înăbuşirea în torente de 
sînge a răscoalelor ţărăneşti. Iar 
în acelaşi an oamenii din Suraia, sa
tul lui loan Vultureanu, erau strînşi 
cu şfichiuiri de bici de prin case — 
printre ei şi unchii deputatului de 
azi — şi azvîrliţi cu zecile în temniţă 
pentru că se ridicaseră împotriva 
traiului lor de trudă grea şi neagră 
mizerie, deasupra căruia se lăfăia 
huzurul boieresc.

A trecut o jumătate de veac de 
atunci... Iar azi în sala aceasta, în 
care s-a înstăpînit trainic şi defini
tiv poporul cel mare şi muncitor, nu 
mai găseşti picior de Sturzeşti, Can- 
tacuzini sau Brătieni, de moşieri, fa 
bricanţi sau negustori, de jefuitori 
ai avutului ţării şi ai roadelor m un
cii altora.

Cifrele sínt uneori mai grăitoare 
decit cuvintele. Ele arată concret, 
precis, fără putinţă de tăgadă, din 
cine este alcătuit astăzi Sfatul cel 
Mare al Ţării. 437 de deputaţi —* 
membri şi nemembri de partid — 
reprezintă poporul muncitor din pa*, 
írta noastră.

324 de deputaţi, adică peste 74*U 
din întreaga Adunare, sínt, ca profe
sie de bază, muncitori şi ţărani m un
citori, iar m ulţi dintre ei sínt Eroi ai

Muncii Socialiste, fruntaşi în pro
ducţie, fruntaşi ai recoltelor bogate. 
Ceilalţi 113 deputaţi sínt intelectuali 
de frunte ai ţării, dintre care 26 de 
academicieni, m ulţi scriitori renu
miţi, ingineri, tehnicieni, profesori, 
învăţători, jurişti, ziarişti. în  Marea 
Adunare Naţională avem 71 de de
putate, adică 16£5°/o — şi ne amin
tim  prea bine vremurile cînd femeile 
din ţara noastră n-aveau dreptul 
nici măcar să voteze. Nu mai puţin 
semnificativă este şi cifra de 67 de 
deputaţi (15,35>/<>) din rîndurile na
ţionalităţilor conlocuitoare — aceasta 
doar la ceva mai mult de un deceniu 
de cînd unul din principiile politice 
fundamentale ale regimului burghe- 
zo-moşieresc din ţara noastră era 
împilarea nemiloasă a minorităţilor 
naţionale.

Cînd deputatul Demostene Botez, 
preşedintele comisiei de validare, a 
citit — în cadrul raportului comi
siei — datele statistice arătate mai 
sus, fiecare dintre cei prezenţi în 
sală a văzut cu claritate, în aceste 
cifre vii şi deosebit de elocvente, 
mărturii de netăgăduit ale superio
rităţii democraţiei socialiste asupra 
democraţiei burgheze. Se poate mă
car compara Adunarea noastră Na
ţională, alcătuită din oameni legaţi 
trup şi suflet de cei ce muncesc şi 
de interesele lor profunde, cu ori 
care dintre parlamentele burgheze, 
în care domină reprezentanţii şi apă
rătorii zeloşi ai marelui capital, ai 
marilor latifundiari, impunînd legi 
antipopulare şi antimuncitoreşti, legi 
militariste sau de-a dreptul fasciste?

Propunînd validarea alegerilor, to
varăşul Demostene Botez a dat apoi 
citire întregii liste a deputaţilor 
aleşi.

Citirea numelor tovarăşilor Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica,

dr. Petru Groza şi ale celorlalţi con
ducători ai partidului şi statului a 
fost salutată de deputaţi în picioareJ 
cu puternice şi călduroase aplauze.

Toţi deputaţii aleşi la 3 februarie 
au fost validaţi, fără nici o contes
taţie, ceea ce oglindeşte faptul că 
alegerea lor s-a făcut cu respectarea 
tuturor cerinţelor democratice, prin- 
tr-o exprimare liberă şi nestînjenită 
a voinţei poporului.

...în pauză deputaţii discutau 
grupuri-grupuri despre proiectul re
gulamentului de funcţionare a Ma
rii Adunări Naţionale. In legătură 
cu munca depusă pentru elaborarea 
proiectului, deputatul C. Paraschi
vescu-Bălăceanu, preşedintele comi
siei care a elaborat acest proiect, 
ne-a declarat:

— Bazîndu-ne pe indicaţiile Plena
rei din decembrie a Comitetului 
Central cu privire la lărgirea acti
vităţii Marii Adunări Naţionale, 
ne-am străduit să creăm un aseme
nea proiect de regulament care să 
asigure un maximum de eficacitate 
muncii deputatului şi întregii Adu
nări. Aproape fiecare membru al 
comisiei a adus o contribuţie la pu
nerea la punct a fiecărui capitol şi 
articol. De pildă, discuţii vii, care au 
avut ca rezultat elucidarea multor 
aspecte ale problemelor, au avut loc 
în jurul problemelor funcţionării 
comisiilor permanente. S-a ajuns la 
concluzia că e necesar ca numărul 
acestor comisii să fie ridicat la opt, 
astfel încît să îmbrăţişeze toată ac
tivitatea politică şi de stat...

Pe deputatul Stefan Lungu, Erou 
al Muncii Socialiste, l-am găsit în- 
tr-un grup de deputaţi ceferişti dis- 
cutînd despre prevederile proiectu
lui de regulament:

— Vezi bine, prevederea aceasta

despre interpelări ne sporeşte posibi
lităţile să ridicăm de la tribuna adu
nării chestiuni care-i preocupă pe 
alegătorii noştri. Iar obligativitatea 
pentru miniştri de a ne răspunde în 
cel mult trei zile, şi neapărat în 
cadrul aceleiaşi sesiuni, o să ne dea 
putinţa să ducem răspunsul de în
dată în mijlocul alegătorilor noştri. 
Şi în felul acesta o să se întăreas
că legătura între organele de stat 
şi deputaţi, între deputaţi şi masele 
alegătorilor.

Deputatul Costache Antoniu, artist 
al poporului, pe care l-am găsit în- 
tr-un alt grup, e preocupat de pro
blema comisiilor permanente.

— Mi se pare foarte nimerită măsu
ra cu privire la sporirea numărului 
comisiilor. Aceasta va mări posibi
litatea fiecăruia dintre noi să ne 
dăm contribuţia în domeniul în care 
ne pricepem cel mai bine. Totodată 
Adunarea va putea cuprinde toate 
problemele statului şi va putea să 
studieze profund proiectele de legi 
şi problemele ce-i sínt supuse spre 
rezolvare. E bine că aceste comisii 
vor putea cere informaţii şi referate 
scrise dela ministere şi alte institu
ţii. Crearea unei comisii pentru cul
tură şi învăţămînt mi se pare că va 
da putinţă Marii Adunări Naţionale 
să-şi spună un cuvînt mai greu şi 
în aceste probleme.

Se reia şedinţa. Vorbitorii arată 
deplina aprobare a deputaţilor faţă 
de proiect în întregul lui. Totuşi 
dezbaterile în jurul unora dintre 
articole sínt animate. Se propun 
amendamente. Se duc discuţii în 
jurul amendamentelor. Unele sínt

REPORTER
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In perioada de după Congresul partidului, conduce
rea uzinelor „23 August“ din Capitală a stimulat pu
ternic iniţiativa muncitorilor şi tehnicienilor privind 
introducerea şi folosirea tehnicii înaintate îndeosebi în 
acele faze ale procesului de producţie unde productivi
tatea muncii se menţinea Ia un nivel scăzut. Pe baza 
unui proiect întocmit de uzină, zilele acestea a fost ter
minată aici, prin folosirea resurselor interne, o maşină 
de format cu cap de centrifugare de mare randament, 
cu ajutorul căreia' se îmbunătăţeşte mult fabricaţia 
formelor şi miezurilor în turnătoriile de fontă şi oţel. 
In comparaţie cu maşinile de format pneumatice, noua 
instalaţie are, între altele, următoarele avantaje: um
plerea şl tasarea nisipului se fac deodată, pe cale me
canică însă fără stratificări, se pot executa succesiv 
forme de diferite dimensiuni fără a fi necesare lucrări

de demontare a plăcilor de model etc. In turnătorii, 
operaţia de tasare pe cale manuală a unui metru cub 
de nisip durează 90—120 minute ; prin folosirea insta
laţiilor de format pneumatice existente, acest timp se 
reduce de 15 ori, însă prin introducerea noii maşini 

această durată se micşorează de peste 18 ori.
O contribuţie de seamă la realizarea noii maşini au 

adus-o tov. Petre Dumitrescu, Ştefan Petrescu, ing. 
Eugen Cîobanu, Gheorghe Dumitriu, Marin Buzatu şi 
alţii.

Oare nu ar fi cazul ca şi conducerile unor întreprin
deri ca : I.M.S.-Roman, „Electro-Putere“ din Craiova 
ş.a. — unde productivitatea muncii în secţiile de tur
nătorie este încă scăzută — să ia măsuri pentru folo
sirea unor asemenea maşini ?

Foto: M. Cioc

0 delegaţie a R. P. Romíné 
va participa la festivităţile 

aniversării independenţeiTunisiei
Răspunzînd Invitaţiei guvernului 

Tunisiei, guvernul Republicii Populare 
Romîne a hotărît trimiterea unei dele
gaţii care să participe la festivităţile 
ce vor avea loc între 19—21 martie 
la Tunis, cu prilejul aniversării inde
pendenţei Tunisiei.

Delegaţia este formată din tovarăşii 
Alexandru Lăzăreanu, locţiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romîne, Mircea Bălă- 
nescu, ministrul R. P. Romîne Ia 
Paris, şi Titus Cristureanu, vicepreşe
dinte al Camerei de Comerţ a Republi
cii Populare Romîne.

In memoria ţăranilor
căzuţi în răscoala din 190?

In cadrul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea a 50 de ani de Ia răscoa
lele ţărăneşti din 1907, duminică, în 
comunele Slobozia-Mîndra, raionul Tr. 
Măgurele, Smîrdioasa, raionul Zimni- 
cea, Bălăci, raionul Roşiori de Vede, şi 
Atîrnaţi, raionul Alexandria, a avut loc 
dezvelirea unor plăci comemorative în 
amintirea ţăranilor căzuţi în lupta 
penlru pămînt şi o viaţă mai bună.

Au luat parte un mare număr de 
locuitori din satele şi comunele din 
împrejurimi.

Ţărani muncitori participanţi Ia răs
coalele din 1907 au împărtăşit cu acest 
prilej amintiri legate de acest eveni
ment. Echipe artistice ale căminelor 
culturale au prezentat programe în 
care au evocat momente din timpul 
marilor răscoale ţărăneşti.

5 0 0 0  t o n e  f o n t ă  
p e s t e  plan~=~

fl HUNEDOARA. Siderurgiştii hű
lj nedoreni se apropie de îndeplini- 
î  rea angajamentelor luate în cins- 
 ̂ tea zilei de 1 Mai. La secţia fur

nale vechi, de unde a pornit che
marea la întrecere către furnaliş- 
tii din întreaga ţară, graficele de 
producţie consemnează zilnic suc
cese importante. Numai în peri- I 
oada 1-15 martie, colectivele fur
nalelor nr. 1, 2 şi 4 au produs cu 
1.384 tone mai multă fontă decît 
prevedea planul. De la începutul 
acestui an, furnaliştii care deser- 

j vese aceste trei agregate au dat 
peste plan aproape 5.000 tone de 

1 fontă. Furnaliştii din brigăzile 
j conduse de Ion Bîldea, Avram 

Culda şi Ion Chiroşca de la fur
nalul nr. 1, ca şi ceilalţi furna- 

j lişti hunedoreni sínt hotărîţi să I j îndeplinească înainte de termen j 
angajamentul de a da peste plan 

[ în cinstea zilei de 1 Mai 5.500 
I tone de fontă.

T E L E G R A M A
Către

Scupşcina Populara Federativa a Republicii Populare 
Federative Iugoslavia

Vă rugăm să primiţi expresia sincerelor condoleanţe ale Marii Adunări 
Naţionale a Republicii Populare Romîne în legătură cu încetarea din viaţă 
a Preşedintelui Scupşcinei Populare Federative a Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, Moşa Pjade, vechi militant al mişcării muncitoreşti din 
Iugoslavia şi conducător de seamă al statului iugoslav.

CONSTANTIN I. PARHON
Preşedintele de vîrstă al Marii Adunări 
Naţionale a Republicii Populare Romîne

Gospodăriile de stat — mari producătoare de cereale
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii®

A n g a ja m e n te le  
colectivului G. A. S. Rîmnicu Sărat
PLOEŞTI (coresp. „Scînteii"). — In 

zilele de 16 şi 17 martie a.c. la Ploeşti 
a avut loc o consfătuire organizată 
de comitetul regional P.M.R., la care 
au participat cadre de conducere din 
gospodăriile agricole de stat, activişti 
de partid şi de stat.

Atît In referatele prezentate de con
ducerea trustului regional Gostat, Băn
cii Agricole şi din partea comitetului 
regional de partid cit şi în cadrul dis
cuţiilor s-au analizat cauzele care au 
făcut ca în anul 1956 planul de pro
ducţie pe întregul trust să fie realizat 
numai în proporţie de 70%, iar preţul 
de cost să fie depăşit cu 13%.

Participanţii la consfătuire au ară
tat măsurile care au fost luate sau tre
buie să fie întreprinse urgent de con
ducerile gospodăriilor şi organizaţiile 
de partid pentru ca în acest an gos
podăriile de stat să-şi îndeplinească 
sarcinile privind sporirea producţiei a- 
gricoie, ca ele să dea o mare contribu
ţie la asigurarea fondului central de 
produse agricole al statului.

In cadrul consfătuirii a luat cuvîn
tul ing. Ion Teşu, directorul gospodă
riei agricole de stat Rm. Sărat, care'a 
arătat angajamentele ce şi ie-a luat 
colectivul gospodăriei în urma propu
nerilor muncitorilor din fiecare secţie 
şi brigadă. Colectivul acestei gospo
dării s-a angajat să obţină peste plan

300 kg. grîu la hectar, 750 kg. porumb 
boabe la ha. şi 200 kg. struguri la ha.

Pentru realizarea acestui angajament 
gospodăria va folosi mai multe îngră
şăminte, va extinde mecanizarea lucră
rilor agricole, folosind din plin maşi
nile şi tractoarele.

In ce priveşte sectorul zootehnic, co
lectivul se angajează să obţină peste 
plan 200 litri lapte pe cap de vacă 
furajată, să reducă preţul de cost cu 
8% la lină şi cu W/e la lapte.

Pentru acest lucru s-au luat mă
suri de asigurare a bazei furajere, a 
introducerii micii mecanizări la pregă
tirea furajelor şi tunsul oilor.

Realizarea acestor angajamente de
pinde de buna organizare a muncii, 
stabilitatea cadrelor de muncitori, ridi
carea nivelului lor profesional şi poli
tic. Conducerea gospodăriei, organiza
ţia de partid şi comitetul de între
prindere au luat o serie de măsuri în 
această direcţie. Pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi viaţă vor fi 
date în folosinţă locuinţe cu o supra
faţă locativă de 400 m. p.

Comitetul de întreprindere, ajutat da 
organizaţia de bază, va organiza te
meinic întrecerea socialistă pe profe
sii şi ciduri de producţie şi va popu
lariza pe fruntaşi şi metodele lor de 
muncă.

r — ....... -  -

— m r a m o R  iniirnahonaif

Aspecte de la sesiunea Marii Adunări Naţionale. In clişeul din stînga ; lin grup de 
deputaţi discută în timpul unei pauze. De la stînga la dreapta : 'Hajdu István — circumscrip
ţia electorală Dumbrăvioara, Regiunea Autonomă Maghiară; Simen luiiana — circumscripţia 
electorală Ozun, Regiunea Autonomă Maghiară; Manea Alexovici Antoaneta — circumscripţia

electorală „7 Noiembrie“, oraşul Bucureşti ; Coici Spasa — circumscripţia electorală Moldova 
Nouă, regiunea Timişoara şi Ion Şt. Ioana — circumscripţia electorală Vişina, regiunea Pi
teşti, In clişeul din dreapta : Deputaţii depun în urnă buletinele de vot pentru alegerea comi
siilor permanente ale Marii Adunări Naţionale.

IN ATENŢIA URZICII

Revista „Urzica" obiş
nuieşte să publice din 
cînd în cînd rubrica „pes
cuitorului de perle“ (e 
vorba de „perle“ de stil, 
logică, gindire politică, 
etc.).

Recomandăm pentru a* 
ceasta rubrică recenta 
notă de răspuns a guver
nului S.U.A. la propune
rile sovietice pentru mic
şorarea încordării în O- 
rientul Mijlociu.

Iată relatările agenţiei 
„France Presse": „In nu
mele principiului neames
tecului în treburile altor 
popoare... guvernul ame
rican respinge cererea 
privind lichidarea baze
lor americane în Orien
tul Mijlociu" (tocmai 
de-aia creează baze 
S.U.A. — ca să nu se 
amestece 1).

AlTĂ PERIA:

„S.U.A. încearcă în 
permanenţă să evite cursa 
înarmărilor între statele 
arabe şi Israel... Depar
tamentul de stat respinge 
de aceea cererea sovieti
că în vederea stabilirii 
unui embargo asupra tri
miterii de arme în Ori
entul Mijlociu". (Adică

să se' trimită arme, dar 
să nu fie cursă).

N-ar fi cazul să I se 
mulţumească d-lui Dul
les pentru colaborările 
(involuntare) în coloa
nele „Urzicii“ ?

IA COLECŢIA 
’ EPAVELOR

Ultimul submarin la- 
bricat pe timpul lui Hi- 
tier şi lansat cu puţin 
Înainte ca patronul său 
să-şi fi dat obştescul 
sfîrşit, aidoma guzgani, 
lor, a fost scufundat In
tr-un loc secret pentru 
a nu cădea In mîinile 
aliaţilor.

Acum, submarinul ur
mează să fie „pescuit", 
reparat şl reintegrat in 
efectivul flotei vest-ger
mane.

...Adică ce, numai epa
vele generalilor hitle- 
rişti să fie readuse la 
suprafaţă ?

SALVADOR PALI
binecunoscutul..... (nu-i
putem preciza mese
ria; el pretinde că e 
pictor şi-n această ca
litate asvîrle văpsele 
pe pînze cu tot ce-i 
vine la îndemînă — fă- 
căleţe, coarne de bou, 
cozi d s  cîine etc.) este

■ un gigant al artei bur
gheze contemporane.

Citim despre el în 
ziarul englez „Daily 
Mirror":

„Viaţa fără acest far
sor magnific ar fi mult 
mai întunecată... El în
viorează o lume cenu
şie şi înfricoşătoare. 
Dali a declarat acum: 
Totul în picturile şi lu-

■ crările mele filozofice
■ se va baza de acum 
! înainte pe pielea de 
1 găină. Pielea de găină

este culmea crezului 
uman".

Ziarul mai anunţă că 
Dali lucrează acum 
proiectul unui local de 
noapte, în valoare de 
1 milion de lire sterli
ne, care „să se mişte şi 
să respire" (localul, nu 
proiectul) şi care să 
permită „oamenilor 
care simt că lumea îi 
depăşeşte să se bucure 
(I I) de o formă de ne
bunie, fără a fi ei în
şişi nebuni".

Nu ar fi mai ieftin să 
se facă pentru aceşti 
„depăşiţi"'’ o simplă 
ladă de gunoi ?

...Ar însemna totoda
tă încununarea cea 
mai potrivită a „crezu
lui uman" al artei Iul 
Dali.

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! acacaeccocacaoooococecaococcocococcooeoceo^ei

•  Răspunsurile tovarăşului 
N. S. Hruşciov la întrebările 
redacţiei ziarului american 
„Grand Rapids Herald“ (pae. 
4-a).

•  Evenimentele din Cipru 
(pas. 4-a).
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Toate tractoarele
şi atelajele la cîmpl

Au sosit zile 
frumoase de pri- 
măvară. Pămîn- 
tul s-a zvîntat

1m2 v ii ir I « ii S iM *n cea ma‘ mare parte a tarii. Pen-
tru oamenii mun-

^ ^ K S c Q j j r  cii din agricuttu- 
ră începe o pe
rioadă de mun

că încordată. De felul cum vor lu- 
y a  acum depinde în foarte mare mă
sură obţinerea unei recolte bogate. In 
cîmp, în livadă, vie, grădina de le
gume sínt multe treburi de făcut. A- 
ceasta cere ca in cadrul fiecărei uni
tăţi agricole şi în fiecare gospodărie 
ţărănească munca să fie temeinic or
ganizată încît toate forjele şi mij
loacele, fiecare zi şi oră cînd se poate 
lucra să fie folosită din plin.

Cele mai importante lucrări care tre
buie făcute acum pentru obţinerea unor 
recolte bogate sínt: ARATUL, GRAPA- 
TUL, SEMĂNATUL, ÎNGRIJIREA 
CULTURILOR DE TOAMNA. Pentru 
executarea acestor lucrări este necesar 
ca în aceste zile toate tractoarele şi 
atelajele să fie în cîmp. Folosind tim
pul prielnic, mecanizatorii, ţăranii co
lectivişti şi întovărăşiţi din regiunea 
Constanta au arat peste 70.000 ha. şi 
au semănat circa 40.000 hectare, iar 
cei din regiunea Timişoara au arat 
peste 50.000 hectare. In alte regiuni 
însă timpul prielnic nu este bine folo
sit. Din pricină că într-o zi terenul 
este Îngheţat, sau umed, nu se face 
nimic, cîte 3—4 zile la rînd, motivîn- 
du-se din birou că nu se poate lucra.

Primăvara pămintul se usucă re
pede: zilnic se pierd mii de litri de 
apă la hectar. In regiunile Galaţi, 
Bucureşti, Piteşti şi Craiova, în care 
se pune cu deosebită tărie problema 
menţinerii apei în pămînt, nu s-au 
grăpat decît suprafeţe mici de teren.

Timpul pierdut nu se mai întoarce. 
De aceea este în interesul tiranilor 
muncitori să iasă la lucru în cîmp, să 
înceapă aratul, grăpatul, semănatul 
pe acele terenuri unde pămintul s-a 
zvintat. Trebuie de asemenea să se 
facă lucrările de îngrijire la semănă
turile de toamnă: grăpat sau tăvălu- 
git potrivit sfatului agronomului. 
S.M.T.-urilc şi gospodăriile de stat să 
scoată toate tractoarele în cîmp. Zil
nic trebuie să se controleze starea so
lului şi îndată ce se poate lucra să 
fie folosite din plin tractoarele, maşi
nile şi atelajele.

Pentru realizarea sarcinilor privind 
executarea lucrărilor agricole la vreme 
şi de bună calitate este necesar ca 
organele şi organizaţiile de partid, sfa
turile populare şi organele agricole să 
desfăşoare zi de zi o intensă muncă 
politico-organizatorică în unităţile a- 
gricole şi sate.

Păpuşarii din Buzău
De aproape doi ani, copiii din Bu

zău au un teatru al lor, care orga
nizează spectacole numai pentru ei — 
Teatrul de păpuşi al Casei de 
cultură din oraş. Copiii au văzut pînă 
acum piesele „Prima lecţie“, „Găinu
şa harnică“ şi „Fata moşului şi lata 
babei“.

Cei 10 mînuitori de păpuşi pregătesc 
acum spectacolele „Căsuţa din pă
dure“, ce va fi prezentat în curînd 
micilor spectatori, „Ursuleţii veseli“ 
şi „Gîscănel“.

Merită subliniat elanul cu care 
munceşte colectivul de păpuşari ai 
Casei^ de cultură, învingînd unele 
greutăţi, cum ar fi lipsa unui atelier 
de confecţionat păpuşi şi decoruri 
sau slaba îndrumare profesională din 
partea Teatrului de păpuşi din Plo
eşti, de care depinde.

Treaba merge din nou bine
Acum, treaba merge din nou bine 

în secţie. Băieţii, în timp ce croiesc, 
fredonează melodii; şeful secţiei 
glumeşte iarăşi, prietenos, cum ti e 
felul, iar fetele în coltul în care lu
crează rihtuiesc cu spor. Să f| văzut 
însă ce era aici în ianuarie !...

Deobicei, cei de la secţia de croit 
a fabricii „Partizanul“ din Bacău 
raportau la fiecare sfîrşit de lună: 
„am realizat în luna ce a trecut 
economii de atîtea mii de decimetri 
pătraţi de piele“. Din cantitatea de 
piele economisită se producea lunar 
multă încălţăminte peste plan. In 
ianuarie însă treaba a început să 
scîrţiie. Zi de zi, pe fişele multora 
se înregistra un consum de piele cu 
mult peste normativul prevăzut.

— „Doar nu toţi croiesc cu pierderi 
— şi-a zis tov. Popa Cristu, şeful 
secţiei. Uite-1 pe Juncu, pe Micu, 
Dram şi alţii; ei au economii însem
nate“. Şi Popa Cristu a început să 
se culce pe-o ureche, zicîndu-şi că 
dacă unii muncitori croiesc cu 
pierderi, alţii au economii şi pînă 
la urmă totul iese bine. Dar s-a 
înşelat. La sfîrşitul lunii ianuarie 
şi-a dat seama că s-au pierdut 
3500 dm. pătraţi piele. E drept, îi 
venea greu să creadă. Pînă la urmă 
a fost nevoit să recunoască că lucru
rile stau cu totul altfel decum îşi 
imaginase el.

In secţie a început să fie o atmos
feră grea, apăsătoare.

Era prima zi din faur. S-au 
adunat toţi croitorii de piele, toţi cei 
care dau de lucru întregii fabrici — 
cum le place lor să spună.

— Tovarăşi, discutăm în consfă
tuirea noastră de producţie problema 
pierderilor de piele—a spus şeful sec
ţiei, Cristu Popa. Să vedem ce anume 
avem de făcut pentru ca să îndreptăm 
situaţia.

După oîteva clipe de tăcere au în
ceput să vorbească croitorii. Unii au 
criticat pe codaşi; alţii au arătat 
cît de ruşinos e 'să aibă pierderi de 
materii prime tocmai acum cînd parti
dul a chemat oamenii muncii să lupte 
pentru un regim sever de economii în 
producţie.

— Că ne criticăm unii pe alţii, 
asta nu e rău — a spus tov. Gh. 
Hulubaru, secretarul comitetului de 
partid din fabrică. Critica ne va da 
posibilitatea să vedem mai adine 
lipsurile din munca noastră. Dar e 
bine să ne gindim şi ce anume avem 
de făcut.

Din nou s-a făcut pentru un mo
ment linişte. Şi tocmai cînd nu se 
aştepta nimeni, a luat cuvîntul Va
sile Juncu. S-a sculat de pe bancă, 
a tuşit puţin şi a început să vor
bească repede, pe nerăsuflate. Se 
vedea că gîndise mult la cele ce 
avea să spună.

— Vorbesc în numele întregii bri
găzi de tineret, a început el. Sin
tern cu toţii de vină că secţia a avut 
pierderi de materiale în ianuarie. Şi 
asta pentru că cei mai buni croitori 
rămîneau indiferenţi dacă ceilalţi 
realizează sau nu economii de piele 
la croit. Ce am observat eu ? Mi-am 
dat seama că cei care au pierderi 
sínt mai toţi oameni noi în meserie, 
de curînd veniţi în sec{ie. Ca să 
ieşim din această situaţie, propun ca 
fiecare croitor cu experienţă să ia 
lingă el pe cîte un muncitor mai 
tînăr şi să-i arate cum se îmbină ra
ţional tiparele, cum se foloseşte bine 
suprafaţa pieii. Eu unul — a încheiat 
el — îl voi ajuta cu drag pe tov. 
Vasile Moraru. Şi alţi croitori din 
brigada noastră, a tineretului, vor 
face la fel...

In secţia de croit sínt trei brigăzi 
de producţie. Una-i formată numai 
din tineri, alta din croitori vîrstnici 
şiu a treia numai din fete. Iată deci 
că Juncu din brigada tineretului a 
găsit calea pentru ca în secţie să fie 
înlăturată risipa de piele. Propune

rea lui Juncu n-a lăsat nepăsători pe 
cei din brigada „bătrînilor“.

— E bună ideea, zise un muncitor 
vîrstnic. Şi noi vom face la fel în 
brigada noastră.

—- Parcă noi n-o să facem la fel ? 
au răspuns şi fetele.

A doua zi, secţia de croit îşi schim
base parcă aspectul. Multi îşi muta
seră mesele de croit. Vasile Moraru 
lucrează acum lingă Juncu ; acesta îi 
explică cu răbdare cum, aplicînd just 
tipare pe piele, poţi să economiseşti 
materie primă. In brigada „bătrîni- 
lor“, Ion Zăhărescu îi dăscăleşte 
fără încetare pe Ion Stoica : nu aşa, 
fă aşa, pune aşa tiparul ! La fete, de 
asemeni, cele mai bune ajută pe 
cele mai puţin pregătite din punct de 
vedere profesional. Incet, incet, in 
secţie a revenit atmosfera de voioşie. 
Toţi muncesc încordaţi, toţi caută ca 
fiecare bucăţică de piele să fie cit 
mai bine folosită. Pentru ca lucrurile 
să meargă şi mai bine, spre mij
locul lunii, tot în cadrul unei con
sfătuiri de producţie, s-a luat hotă- 
rîrea ca cei mai buni croitori să ţină 
un fel de cursuri de croit rational 
cu cei care nu sínt îndeajuns de ca
lificaţi.. Şi astfel oamenii — mai ales 
cei cu o calificare slabă — au în
ceput să muncească din ce în ce mai 
bine, să obţină economii.

...A trecut luna februarie... Au tre
cut şi primele trei zile din martie. 
Cristu Popa, şeful secţiei, răsfoieşte 
cu nerăbdare fişele croitorilor. Juncu 
Vasile — 733 dm.p. piele economi
sită. Vasile Moraru, care în ianuarie 
irosise peste normele de consum 
'840 dm.p., avea în februarie econo
misiţi vreo 200 decimetri pătraţi. Dar 
Stoica Ion, care pierdea în medie pe 
lună, din cauza unui croit neglijent, 
cîte liOO—1200 dm. piele? Nici a- 
cesta nu mai are acum pierderi. Şi 
cîţi ca ei nu şi-au îndreptat munca 
sub imboldul celor mai buni! Situa
ţia în secţie s-a schimbat din nou: 
in februarie au fost economisite 
12.000 dm. pătraţi de piele. Asta în
seamnă materie primă pentru vreo 
400 perechi feţe de bocanci peste plan.

Popa Cristu lasă hîrtiile pe masă 
şi îşi priveşte cu drag tovarăşii de 
muncă. Cu ce iuţeală taie din piele fe
tele de bocanci! Zîmbeşte mulţumit. 
In secţie treaba merge din nou bine.

I. PLEAVA 
coresp. „Scînteii“

întreprinderi fruntaşe pe ramură
întreprinderilor industriale care au 

objinut cele mai însemnate realizări 
tn semestrul II al anului trecut li s-au 
decernat ziiele acestea Steaguri roşii 
de producţie de întreprinderi fruntaşe 
pe ramură. In ramura energiei electri
ce Steagul roşu a fost decernat între
prinderii de electricitate Tîrgovişte şi 
şantierului „Electro-Montaj“ de la cen
trala electrică de termoficare de la ra
finăria nr. 3-Teieajen.

In ramura bumbacului Steagul roşu 
de întreprindere fruntaşă l-a primit, 
pentru a doua oară consecutiv, colec
tivul Filaturii Romîneşti de Bumbac 
din Capitală. In ramura pielărie şi 
încăiţăminte, fabrica „Kirov“ din Bucu
reşti a primit şi ea pentru a doua oară

Steagul roşu. Steaguri roşii de între
prinderi fruntaşe pe ramură su mai 
primit şi fabricile „Industria linii“ 
din Timişoara, „Vitrometan“JMediaş, 
„Viscofil“, „Tricotajul Roşu“, „Metalo- 
globus“-Bucureşti, „Dezrobirea“-Oraj 
şul Stalin — pentru a cincea oară 
consecutiv,—,,Argus“-Constanţa, între
prinderea pentru creşterea şi îngrăşa- 
rea animalelor din Timişoara, moara 
„N. Bălcescu“ din Alba Iulia şi Com
binatul „7 Noiembrie“-Arad.

In sectorul industriei peştelui, Stea
gul roşu a fost decernat, pentru a doua 
oară consecutiv, colectivului întreprin
derii piscicole din Tulcea, iar în ramu
ra conservelor, fabricii „Flora“-Bucu- 
reşti, pentru a treia oară. (Agerpres)

€ o sa í r  a  e t ăs? i d  © a n i m a k
IAŞI (coresp. „Scînteii“). — Ho- 

tărîţi să transpună în viaţă sarcinile 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1956, ţăranii muncitori din 
regiunea laşi încheie tot mai multe 
contracte pentru creşterea şi îngră- 
şarea de animale. In primele două 
luni ale acestui an ORACA-Iaşi a 
reuşit să încheie contracte pentru 
815 viţe mari, 1.172 viţei şi juncani, 
10.174 porci şi alte animale.

Ceie mai multe contracte le-au În
cheiat {ăranii muncitori din raioanele 
Iaşi şi Huşi.

Paralel cu acţiunea de încheiere de 
contracte, ORACA-Iaşi a continuat să 
preia animalele contractate înainte şi 
să achiziţioneze totodată de Ia ţărani 
muncitori care n-au încheiat încă 
contracte.

Pînă în prezent s-a reuşit să se li
vreze întreprinderilor prelucrătoare de 
carne peste 2.000 tone carne, ceea ce 
reprezintă o depăşire de 327 tone faţă 
de livrările făcute in aceeaşi perioa
dă a anului trecut.

Prima femeie medic din ţara noastră
Din istoria medicinii din ţara noas

tră desprindem un fapt interesant: 
s-au împlinit, de curînd, 100 de ani 
de la naşterea Măriei Cutzarida — 
prima femeie medic din ţara noas
tră. Ea şi-a făcut studiile la Zürich 
şi Montpellier şi a objinut titlul de 
doctor în medicină la Facultatea de 
medicină din Paris, în anul 1884.

Reîntoarsă în ţară, Maria Cutza
rida a împletit rrJtca  medicală cu 
cea socială. între 'wli 1895—1899 s-a 
ocupat de îngrijirea medicală a 
muncitoarelor de la Fabrica de tu
tun şi chibrituri din Bucureşti. Aici 
a înfiinţat chiar o creşă pentru 
copiii muncitoarelor, lucru cu totul

nou şi înaintat pentru vremea a- 
ceea.

La diferite manifestări Internaţio
nale ale timpului, Maria Cutzarida 
a vorbit despre rolul şi munca fe
meii în Romînla. A militat, mal ales 
în cadrul societăţii „Materna", pen
tru crearea unor aşezăminte desti
nate îngrijirii copiilor celor ne
voiaşi.

O fază din meciul C.C.A.—Dinamo—Oraşul Stalin.

V N  N O V  F IL M  SO VIET IC

Scenă din filmul sovietic fn culorf „Prea ttrziu“, producţie a studiou
rilor „M. Gorki" din Moscova (regia L. Lukov). Inspirat din viaţa stu
denţilor din U.R.S.S., filmul „Prea ttrziu" va fi prezentat în curînd pe 

ecranele cinematografelor noastre.

SPECTACOLELE DE AZI
CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERA 

A MEDICILOR DIN BUCUREŞTI — (orele 
20) — sala Ateneului R.P. Romíné.

CINEMATOGRAFE: AL 41-LEA — Patria 
(zilnic de la orele 22,45 — DON JÜAN). 
I. C. Frimu, Cultural, Al. Sahia, 1 Mai ; 
URAGANUL — Republica, Bucureşti, înfră
ţirea Intre popoare, Mioriţa, Libertăţii î 
RISETE IN PARADIS -  V. Alecsandri, E- 
lena Pavel, Gh. Doja, N. Bălcescu; TRAN 
DAFIRII LUI ALAH — Magheru, Lumina, 
Moşilor, Gh. Coşbuc: GARNIZOANA NEMU 
RITOARE — Central, Donca Slmo, Volga ; 
THERESE RAQUIN — Victoria, Al. Popov, 
23 August; DREPTUL DE A TE NAŞTE
-  Doina ; VIZITA PREŞEDINTELUI SU 
KARNO TN U.R.S.S. -  Timpuri Noi ; HO 
TUL CENUŞIU -  Maxim Gorki; MARILE 
MANEVRE — Tineretului; CIO CIO-SAN -  
Unirea, Munca, M. Emlnescu, TU ŞI CA
MARAZII TAI — T. Vladimlrescu, Aurel 
Vlaicu; O AVENTURA IN MAREA CARAI
BILOR — Grivlţa; MAI PRESUS DE DRA
GOSTE — Vasile Roaită ; PARADA LUI 
CHARLOT -  Const. David ; PĂTRATUL 
45 — Arta; CIND ÎNFLORESC LALELELE
— Iile Pintilie; AM FOST MAI TARE -  
Popular; SINHA MOCA -  8 Mal; CAZUL 
PILOTULUI MARESZ — Olga Banele; MOA
RA CU NOROC -  Alianţa; PRIETENE DE 
NOAPTE — Boleslaw Bierut.

BULETIN METEOROLOGIC
Timpul probabil pentru regiunea Bucu

reşti : vremea va fi călduroasă cu cer 
schimbător, mal mult noros. Ploaie uşoară, 
temporară. Vfnt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creştere: noaptea co
boară Intre plus 4 la plus 6 grade, iar ziua 
urcă între plus 16 la 18 grade.

Pentru următoarele trei zile : vreme schim
bătoare, alterntnd acoperiri cu Înseninări 
trecătoare. Tendinţe de ploaie trecătoare. 
Vînt potrivit. Temperatura In creştere, apoi 
tn scădere.

Pentru următoarele trei zile. tn ţară  : tn
sud-vestul ţării vremea rămtne tn gene. 
ral uscată şi frumoasă. In timp ce în Ar
deal şi Moldova vremea va fi schimbă
toare, alterntnd zile închise şl ploioase cu 
zile însorite. Vtntul va sufla moderat din 
nord-vest, fiind mai tare în Moldova. Tem
peratura mai întti tn creştere, apoi în scă
dere, în norduj ţării îngheţ local.

Oficial, sezonul fotbalistic s-a des
chis cu meciurile de duminică din ca
drul „Cupei Festivalului“, la care par
ticipă trei echipe bucureştene—C.C.A., 
Dinamo, Locomotiva — şi Dinamo- 
Oraşul Stalin.

Cuplajul de pe stadionul „23 Au
gust“ a avut, în primul rînd, succes 
de spectatori — circa 50.000. Cele 
două meciuri n-au fost însă pe pla
cul acestora decît în parte. Prima par
tidă (C.C.A.-Dinamo Oraşul Stalin) a 
avut o desfăşurare mai frumoasă, mai 
ales prin fazele create şi prin şuturile 
trase la poartă. Scor final 4—2 pen
tru C.C.A. Celălalt meci, Dinamo 
Bucureşti-Locomotiva, a fost mai e- 
chilibrat — a cîştigat Dinamo cu 
1—0. Ambele echipe, — mai mult Lo
comotiva, mai puţin Dinamo, — au 
jucat însă nervos vrînd să obţină vic
toria „cu orice preţ“...

Despre jocuri am solicitat şi păre
rea celor doi arbitri. Iat-o:

GH. NEGOIŢESCU: Meciul arbitrat 
de mine (primul — N. R.) mi-a plă
cut, a avut multe acţiuni clare, gîn- 
dite, din care, cum este normal, s-au

t n s c r i s  g o l u r i .  Şi a c e s t e a  an f o s t  dé
toată frumuseţea. Echipele a u  a v u t ,  
în general, jucători tineri. Cei de la 
C.C.A. se arată „periculoşi" pentru 
titulari. Dinamoviştii, consideraţi 
favoriţi după prima repriză, cînd 
au condus cu 2-1, au slăbit, a p o i  
C.C.A. a profitat şi... a  cîştigat.

VL. FIERU: Un meci greu de arbi
trat. Jocul a fost rapid, cînd la o  
poartă, cînd la alta. Păcat că unii 
jucători înţeleg greşit caracterul 
bărbătesc al fotbalului. Dacă Di
namo nu-şi retrăgea interii în r e 
priza a doua, rezultatul meciului a r  
fi fost altul.

★
N. N. Trebuie complectat, la cele 

de mai sus, că arbitrul Negoiţescu, 
recent promovat în rîndul arbitri
lor de primă categorie, a condus 
partida cu competentă. Nu acelaşi 
lucru îl putem spune şi despre VI. 
Fieru, deşi arbitru mai vechi, cu ex
perienţă, deoarece a dat multe d e 
cizii inverse, n-a sancţionat Jocul 
dur, n-a aplicat legea avantaju
lui etc.

C. Dumitrescu fi Herta Schuster — campioni 
d e  ciclocros

Duminică dimineaţa s-a disputat în 
oraşul Cluj finala campionatului re
publican de ciclocros pe anul 1957. 
Traseul, bine ales, pentru această fi
nală, a pus la grea încercare pe con
curenţi. Constantin Dumitrescu, deşi 
mai puţin specialist în ciclocros, a 
reuşit să-şi întreacă cu mult adver
sarii şi să cîştige titlul de campion.

El a fost urmat de Şoltuz, Kammer, 
Vasilescu, Dragomir ş. a.

întrecerea ciclistelor a prilejuit o 
luptă strînsă între Herta Schuster şi 
Maria Bisac. Prima a cîştigat titlul 
de campioană.

Reproşăm organizatorilor faptul că 
au schimbat traseul, fără a anunţa 
concurentele înainte de plecarea în 
cursă.

A  început cam pionatul de rugbi
Pasionaţii de rugbi — jucători şi 

spectatori — şi-au început activitatea 
odată cu primele partide de campio
nat (categoria A).

Dinamo-Bucureşti, formaţie cam
pioană, a găsit în Ştiinţa-Institutul 
de Mine un adversar redutabil. Vic
toria a revenit însă dinamoviştilor, 
cu 6—0. Scorul nu arată totuşi destul 
de bine echilibrul de forţe care, teore

tic inexistent, s-a vădit pe te
ren. De altfel, antrenorul campionilor, 
în pauză, le-a explicat acestora gre
şita orientare, mai ales tactică, faţă 
de jocul studenţilor.

In celelalte partide s-au înregistrat 
rezultatele: C.C.A.-Locomotiva P.T.T, 
23—3; Energia I.S.P.-Progresul F. B. 
27—3; Energia Republica-Energia Dj 
G. S. M. Ploeşti 3—0.

In  c î t e v a  r î n d u r i
ŞAH — Cea de-a 5-a 

partidă a meciului de 
şah Botvinik-Smîslov a 
fost cîştigată de primul. 
Scorul este acum de 3—2 
în favoarea lui Botvi- 
nik.

TENIS — Zilele tre
cute au început la Cairo 
campionatele internaţio

nale de tenis ale E- 
giptului. Cuplul Sko- 
necki (R. P. Polo
nă) — G. Viziru (R.P. 
Romînă) a pierdut cu 
1—2 în faţa perechii 
Reyes (Mexic) — Was
cher (Belgia).

CICLISM — Cicliştii 
polonezi îşi continuă an

trenamentele în vederea 
celei de-a 10-a ediţii a 
„Cursei Păcii" Praga— 
Berlin—Varşovia. După 
ce s-au antrenat în Bul
garia timp de o lună, 
parcurgînd 1.300 de km. 
membrii lotului urmează 
să ruleze încă 1.700 d® 
km. pînă la 1 mal.

m m  m  s w f m z a h a r ia

Ştefan Zaharia n-a mai fost ales pre
şedinte. Nu l-au mai vrut oamenii. 
Şapte ani a condus gospodăria 
colectivă din Călăraşii Vechi. Şapte 
ani de cind a uitat de masă, de casă... 
Gospodăriei colective, familiei acesteia 
noi, hotărîse să-i dăruiască to tu l: pu
tere de muncă, anii cei mai frumoşi 
ai tinereţii sale. Şi acum ?

Mi-am dat seama că va fi schimbat 
de cum au început dezbaterile în le
gătură cu darea de seamă. Ascultam 
cuvintele colectiviştilor. Cuvinte as
pre, pătimaşe. Scormoneau parcă în 
adincuri, scoteau la iveală greşeli şi 
păcate. Nici o îndurare pentru ele. 
Ardeau cu fierul roşu rădăcinile putre
gaiului. Erau şi din cei care se în- 
fierbîntau prea mult. îşi dădeau frîu 
liber Yprbelor. Răzbateau duşmănii 
vechi, pînă acum ascunse. Dar astea 
treceau repede. Le acoperea glasul ma
sei colectiviştilor. Adevărul ieşea la 
lumină. Şi totuşi nimeni nu ierta ni
mic. Nu ştiu ce va fi fost în sufletul 
lui Ştefan Zaharia. Dar pe mine mă 
durea tot ce se spunea că e rău în 
munca şi purtările lui. Mi-1 închipuiam 
aşa cum l-am cunoscut cu ani în ur
mă. II vedeam printre mulgătorii va
cilor roşii de stepă, sau în grajdul cu
rat ca oglinda, treeîndu-şi mina prin 
coama cailor mari, frumoşi, de rasă. 
II vedeam în mijlocul oamenilor la 
cîmp, primăvara, cînd munca în co
lectiv te vrăjeşte cu frumuseţea şi mă
reţia e>- II vedeam vara, abia zărin- 
du-se din lanurile date în pîrgă ce se 
ridicau ca un zid de nepătruns, cu spi
cele mari, grele, legănate de adierea 
vîntului de Bărăgan, sau toamna, „pe 
deal“, la culesul porumbului, rîzînd şi 
bucurîndu-se de rodul bogat împreună 
cu colectiviştii din brigăzile de cîmp. 
II vedeam zbăfîndu-se să fie terminate 
la timp, în întregime, toate construc
ţiile, să crească toate veniturile gos
podăriei, să fie mulţumiţi toţi colec
tiviştii. Iar oamenii ţineau Ia el ca 
la ochii din cap. „Preşedintele nos
tru“, „Tovarăşul preşedinte“ — numai 
aşa vorbeau despre el.

Şi iată, acum, în adunarea gene
rală ascultam cuvintele dezlănţuite de 
aceiaşi oameni care se ridicau cu a- 
tîta îndîrjire şi asprime împotrivă-i, 
că nici nu ştiam ce să mai cred. Cu

ce a greşit Ştefan Zaharia de sínt atît 
de porniţi împotrivă-i colectiviştii ? 
Cum se poate ca din peste 400 
de inşi, cîţi au luat parte la adu
nare, să se găsească doar unul, 
care să încerce să-i ia apărarea, 
dar şi acesta în hazul şi glumele 
usturătoare ale celorlalţi ? 1 Cu ce s-a 
făcut atît de vinovat de nu s-au în
vrednicit să se ridice şi să spună un 
singur cuvînt bun despre el, nici 
măcar tovarăşii lui cei mai apropiaţi: 
Aur Baicu, Mişu Barac, Dumitru A. 
Petcu, Constantin P. Baicu — cu care 
a muncit alături ani de zile ca să 
ducă faima gospodăriei din Călăraşii 
Vechi dincolo de hotarele regiunii, să 
facă din ea una din gospodăriile frun
taşe pe ţară ?

★
„Te-ai rupt de oameni şi te-ai în

depărtat de ei. Ai uitat că noi te-am 
ales să conduci. Ne-ai nesocotit păre
rile şi ne-ai batjocorit“.

învinuirea e grea. I-a adus-o aproa
pe fiecare dintre cei care au vorbit, 
întemeiată pe fapte de netăgăduit.

...In fiecare seară, pînă tîrziu, spre 
miezul nopţii, brigadierii, inginerul a- 
gronom şl membrii consiliului de con
ducere îşi frămîntau mintea să găseas
că dezlegare greutăţilor ivite în timpul 
zilei. întocmeau planul muncilor pen
tru ziua următoare. Hotărau care 
lucrări erau mai zorite. Cine şi cum 
să le îndeplinească. Dar a doua zi, di
mineaţa, Ştefan Zaharia întorcea totul 
pe dos, fără nici un temei, ci numai 
aşa, ca să fie cum zice el.

La cîmp a început să meargă doar 
cu autocamionul. Şoferul oprea în ră- 
stav, iar el cobora şi rămînea lingă 
botul maşinii. Striga de-acolo: „Să 
vină brigadierii la mine 1“ Ca-n ar
mata de pe vremuri. Nu mai sta de 
vorbă cu colectiviştii de rînd. In 1956, 
dacă a fost de două ori, în tot anul, 
să-I vadă cum lucrează. Se ducea 
doar seara, după ce intrau brigăzile 
în sat. Privea cîmpul gol. Nu-i plăcea 
să se întîlnească cu oamenii. Ii dis
preţuia. Veneau uneori şi-l întrebau:

— Tovarăşe preşedinte, nu cumva 
se duce mîine vreo maşină la oraş?

— Nu, îi repezea Zaharia.
— Atunci o să ne ducem pe jos, 

spuneau colectiviştii, înţelegători.

Dar oînd intrau în Călăraşi, auto
camionul gospodăriei, fără nici o în
cărcătură, cu preşedintele în cabină, 
lîngă şofer, trecea în viteză pe lingă 
ei. Tovarăşul preşedinte îşi adusese 
aminte că e nevoie, totuşi, să vie la 
o raş: trebuia să se bărbierească Ia 
frizerie. Şi numai aşa putea răsufla 
în voie, singur, într-un autocamion de 
cîteva tone, fără colectivişti de rînd. 
Iar colectiviştii aceştia de rînd se 
gindeau că̂  măcar la întoarcere, dacă 
se poate, să nu meargă pe jos. Aştep
tau la barieră în nădejdea că va trece 
maşina gospodăriei spre sat şi o să-i 
ia şi pe ei. Aşteptau zadarnic. Ştefan 
Zaharia ştia el cum să se descurce: 
poruncea şoferului să n-o apuce de-a 
dreptul pe şosea, ci să ocolească, cu 
autocamionul gol, pe drumul de lingă 
calea ferată.

Oamenii vedeau şi înţelegeau totul, 
înjurau printre dinţi. Dar n-aveau 
curaj să-i spună nimic în faţă. Şi cum 
ar fi putut să aibă ? Numai să fi în
drăznit vreunul să-i arate chiar pe de
parte o lipsă cît de mică ! Zaharia ştia 
cum să-i închidă gu ra : se răstea la 
el, îl critica pentru lipsurile personale, 
adică îl „bastona“, cum îi plăcea, de
obicei, să se laude.

Cine nu-şi aduce aminte de purta
rea pe care a avut-o faţă de bri
gadierul Constantin P. Baicu ? „Nea 
Costică“ e unul dintre cei mai iu
biţi şi respectaţi colectivişti. Poate 
unde se scoală cu două ceasuri pînă-n 
ziuă şi vine la grajduri să supra
vegheze hrănirea cailor din brigada 
lu i; poate unde îi ajută cu atîta dra
goste pe oameni şi se poartă bine cu 
e i ; sau poate din pricina cutelor a- 
dînci ce-i brăzdează faţa — urme aţe 
traiului greu cînd slugărea pe la cei 
bogaţi. Nimeni n-ar fi în stare să-i 
spună nici măcar „dă-te mai încolo“. 
Numai Ştefan Zaharia s-a găsit să-l 
facă de rîs.

— Ce fumezi înaintea mea? s-a 
răstit într-o zi la el.

„Nea Costică“ a rămas înmărmurit.
— Ruşine să-ţi fie, i-a răspuns. Sínt 

om bătrîn, cu părul alb. Ai putea fi 
copilul meu.

Tăcut, şi-a luat apoi oamenii din 
brigadă cu care vorbise de cu seară

şi a plecat la prăşii» perdelei de pro
tecţie.

— Uite cum ştie de frică ! a strigat 
preşedintele în urma lui.

Nu, nu frica îl face pe „nea Cos
tică“ să muncească aşa cum mun
ceşte. Ci conştiinţa lui de comunist, 
conştiinţa lui de colectivist înaintat. 
Şi ca el sínt atîţia în gospodăria co
lectivă din Călăraşii Vechi. . Educaţi 
ani de-a rîndul de partid. „Masele 
s-au deşteptat, îi spunea Aur Baicu 
lui Zaharia. Ascultă ce vorbesc şi gîn- 
desc colectiviştii. Pe oameni, tovarăşe 
Zaharia, nu-i poţi conduce cu biciul ca 
pe timpuri“. Dar Ştefan Zaharia n-avea 
cînd să-i asculte. Nu mai avea nevoie 
de nimeni. Căzuse pe treapta cea mai 
de jos : se mîndrea doar că-i ştiu oa
menii de frică. Nu-şi dădea seama că 
asemenea lucruri nu pot avea decît un 
sfîrşit rău.

★
La Călăraşii Vechi, deznodămîntul 

acesta a fost grăbit de „ajutorul“ şi 
„îndrumarea“ tovarăşilor din conduce
rea raionului de partid. Şi fostul prim- 
secretar şi alţi tovarăşi de la comite
tul raional de partid s-au abătut, şi 
nu o singură dată, pe la „gospodăria 
lui Ştefan Zaharia“. Dar care cum 
venea, se oprea la sediu. Sta de vorbă 
şi asculta numai pe preşedinte. Nu
mai preşedintele avea dreptate. Cei
lalţi colectivişti n-aveau nici un creză. 
m int; orice ar fi spus, nu era adevă
rat. Pînă la urmă, tot oamenii ieşeau 
vinovaţi, toţ ei rămîneau de ruşine.

Paharul s-a umplut cînd a fost 
vorba de trimitere» unui colectivist la 
şcoala de preşedinţi. Asta s-a întîmplat 
în toamna anului trecut, 1956.

— Eu nu pot să merg, spune Zaha
ria adunării generale. Am greutăţi 
m ari: şapte copii mici, soţia bolnavă...

Colectiviştii votează trimiterea lui 
Constantin Gh. Baicu. Dar la raion 
formele se fac pentru Ştefan Zaharia. 
(Instrucţiunile prevedeau ca la şcoală 
să fie trimis numai acela care are cel 
pu{in un an vechime ca preşedinte). 
O nouă adunare generală. Din nou 
dezbateri. Oamenii se ridică în a- 
dunare. II critică pe Zaharia pentru 
greşeli. Dar se poartă blind cu e l : „O 
să se ducă la şcoală. II rugăm să se 
silească să înveţe, să ne fie de folos

la întoarcere“. Iar Zaharia: „Nu mi-au 
fost arătate toate lipsurile... Să nu 
credeţi, tovarăşi, că dacă plec la şcoală 
uit gospodăria. O să învăţ bine“. A- 
dunarea votează ; voturi contra — nu
mai şase. In locul lui Ştefan Zaharia 
e ales, ca preşedinte al gospodăriei, 
Ilie Ivanciu. Pe timp de doi ani de 
zile. Prin hotărîrea şi votul întregii 
adunări generale.

Trece o zi, două, trei. Colectiviştii 
păreau împăcaţi. Erau gata să-i ierte 
preşedintelui toate cîte le făcuse. Şi 
deodată Zaharia se răzgîndeşte.

— Nu mai merg la şcoală.
— Du-te înapoi şi ia-ţi munca în 

primire, se hotărăşte la raionul de 
partid.

Dar Ilie Ivanciu nu e de aceeaşi
părere :

— Am să dau în primire cînd o 
hotărî adunarea generală.

In timpul zilei, Ilie Ivanciu pleca 
cu colectiviştii la cîmp. Seara, Ştefan 
Zaharia chema brigadierii şi le trasa 
sarcini. De cîte ori se întîlneau, să
reau unul la altu l:

— 'Eu sínt preşedinte, eu conduc I
— Ba eu I
Iar colectiviştii, între e i :
— Se ceartă ăştia pe locul de pre

şedinte, ca pe vremuri domnitorii pe 
tronul Ţării Romîneşti. Nu se mai 
tine ea odată adunarea generală ?...

Dar conducătorii raionului nu se 
gîndeau la adunarea generală. Se 
temeau de căderea lui Zaharia. Aşa 
că Ştefan Zaharia a fost din nou îns
căunat ca preşedinte. Dar fără să fie 
ales de adunarea generală. E drept, 
vreo cîteva săptămîni, supărat ca vă
carul pe sat, stătuse acasă fără să mai 
dea prin gospodărie.

„Luptele pentru domnie“, cum spun 
colectiviştii, au avut urmări rele. E 
adevărat, n-au zdruncinat temeliile 
gospodăriei. Nici nu le-ar fi putut 
zdruncina. MuRi colectivişti din Că
lăraşii Vechi sínt oameni înaintaţi. 
Cu o înaltă conştiinţă socialistă. Şi 
n-ar fi îngăduit acest lucru 1 Dar 
cînd în conducere e unul care îşi 
face de cap, ceilalţi încep să se 
descurajeze. Pagubele sînt m ari: re
colte scăzute la aproape toate cultu
rile... furturi... pierderi la cules... Asta 
a îndepărtat şi pe ţăranii individuali 
de gospodărie. In 1955 s-au înscris 
doar şase familii, în 1956 nici una.

Şi oamenii au răbdat toate acestea. 
Dar răbdarea are Şi ea margini. S-a 
văzut lucrul acesta încă de la începu
tul adunării de dare de seamă şi ale
geri. Prima adunare generală ţinută 
după mai bine de patru luni !„.

Ascultam dezlănţuirea cuvintelor 
rostite de colectivişti. Cuvinte aspre, 
ce izbeau fără milă. Pentru binele gos
podăriei. Şi mă gîndeam cu durere: 
Uite cum a ajuns unul dintre cei mai 
buni preşedinţi de gospodării colecti
ve din ţară 1 Unde e dragostea de 
care se bucura atîta ? Cum, omul a- 
cesta, care uitase de nevastă, de copii 
şi părea că se logodise pe toată viaţa 
cu gospodăria colectivă, că trăieşte 
prin bucuriile, durerile şi năzuinţele 
colectiviştilor, omul acesta să fie în
fierat cu asemenea vorbe ca „biciul lui 
Atila“, sau „logofătul iui Monteoru“?!

Aşa este. Crud adevăr! Da, Ştefan 
Zaharia s-a făcut vinovat.

★
Dar nu numai el e vinovat. Vino

vaţi sínt şi comuniştii din gospodăria 
colectivă : nu l-au chemat, din timp, 
în faţa organizaţiei, să-l tragă la răs
pundere. Vinovaţi sînt şi tovarăşii din 
comitetul raional de partid. A lor, 
în primul rînd, era datoria să desco
pere rădăcina celor petrecute la Că
lăraşii Vechi. Şi să-l ajute pe Za
haria : „Trezeşte-te 1 VinoRi în fire. 
Adevăraţii stăpîni sînt ei, colectiviştii. 
Nu eşti tu. Ei sînt cei care au plămă
dit şi făurit tot ce e mai de preţ în 
gospodăria colectivă. Gînduri cuteză
toare... mîndră muncă, liberă şi u- 
nită... dorinţă şi voinţă înaripate de 
partid... iată prin ce au ieşit învingă
tori din atîtea greutăţi. Nu numai da
torită ţie“. £

A lor, a tovarăşilor din comitetul ra
ional, în primul rînd, era datoria să 
deschidă ochii preşedintelui: „Priveşte 
în jurul tău, Zaharia I In mîinile co
lectiviştilor e puterea de neînvins ce 
i-a dus la victorii neasemuite, adevă
rate minuni, pe care ieri, în nedreapta 
rînduială, argaţii şi dijmaşii nu în
drăzneau nici măcar să le viseze. 
Fără ei, tu, Zaharia, nu valorezi nici 
cît o para de pe vremuri. Te-au ales 
în conducere? Te vor trage şi la răs
pundere. Ei te-au ales, lor va trebui să 
le dai socoteală. Masa colectiviştilor 
din Călăraşii Vechi e o forţă vie, în
zestrată cu nebănuite energii crea
toare. nu o turmă care are nevoie doar 
de un cioban s-o mîne din urmă“.

Asemenea lucruri să fi ajuns la în
ţelegerea lui Zaharia; să fi fost ajutat 
să le înţeleagă. Dar nu. Tovarăşii Ma- 
rin Argint, secretar al comitetului re
gional de partid, şi Constantin Predes- 
cu, prim-secretar al comitetului raio
nal, nu s-au gîndit la asta. N-au fost 
de acord cu convocarea adunării ge
nerale pe care colectiviştii o cereau ne
încetat, Erau atît de departe de reali

tăţile satului. De munca şi viaţa co
lectiviştilor. De frămîntările lor. Aşa 
de uşor ar fi fost să vină în faţa oa
menilor şi să recunoască: „Am
greşit. Hai acum să îndreptăm lu
crurile ca să nu sufere gospodă
ria. Părerea noastră e să rămînă Za
haria preşedinte încă două luni, pînă 
la 31 decembrie. Şi este bine aşa, pen
tru că el va trebui să fie tras la răs
pundere de adunarea generală pentru 
cîte a făcut în doi ani de zile, de Ia ul
timele alegeri. Atunci, la sfîrşitul anu
lui, veţi hotărî singuri dacă merită 
sau' nu să mai fie ales“. Colectiviştii 
ar fi fost de aceeaşi părere. Iar dacă 
n-ar fi fost, puteau să-l şi schimbe pe 
Zaharia. Prevederile statutului gospo
dăriei îngăduie acest lucru. Nu era nici 
o pagubă. Dimpotrivă. Aici, la Călă
raşii Vechi, erau şi alţi oameni în 
stare să conducă cu pricepere gospo
dăria.

Am luat parte la adunarea generală 
a organizaţiei de bază, ţinută chiar în 
ajunul adunării generale a colectiviş
tilor. Dezbaterile erau conduse de to
varăşul Constantin Predescu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de partid 
Călăraşi. Sub privirea îngăduitoare a 
tovarăşului prim-secretar, preşedintele 
sfatului popular raional, Ion Martac, 
fără a se gîndi măcar să ceară cuvîn
tul, întrerupea pe fiecare vorbitor. De 
trei, de patru ori. Uneori la fiecare 
frază. Nu se lăsa pînă nu reuşea să-I 
încurce. Ca şi cum, în raionul Călăraşi 
principiul respectării democraţiei in
terne de partid n-are valoare ca pc 
întreg întinsul tării 1

încălcări au fost şi a doua zî, la a-, 
dunarea generală a gospodăriei colec
tive.

Colectiviştii din Călăraşii Vechi an 
dovedit că ştiu ce vor; îndrumările 
partidului au prins la ei rădăcini pu
ternice, adînci. Dezbaterile din aduna
rea generală au decurs în ordine, dar 
au fost furtunoase. Un singur ţel au 
avut: îndreptarea relelor; gospodăria 
s-ajungă din nou printre gospodăriile 
fruntaşe din (ară. In noul consiliu de 
conducere, colectiviştii nu l-au mai pri
mit nici pe Ştefan Zaharia, nici pe Ilie 
Ivanciu. Preşedinte au ales pe Aur 
Baicu, colectivist vrednic, cinstit, cu 
dragoste de oameni şi apropiat de ei. 
Numai să nu-1 ajute tovarăşii din co
mitetul raional de partid cum l-au a- 
jutat pe Ştefan Zaharia

GHEORGHE CRISTEA
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Nationale
Raportul comisiei de validare prezentat 

de deputatul Demostene Botez
Tovarăşi deputaţi şî deputate,
Comisia de validare de mandate a 

Marii Adunări Naţionale, aleasă de 
dvs. în baza art. 31 din Constituţia 
R. P. Romíné, lucrînd în conformitate 
cu art. 9 din Regulamentul interior de 
funcţionare a Marii Adunări Naţionale, 
a verificat documentele pe baza cărora 
au fost declaraţi aleşi deputaţii Marii 
Adunări Naţionale, în urma alegerilor 
ce au avut ioc la 3 februarie 1957.

Comisia de validare m-a împuterni 
cit să raportez Marii Adunări Naţio
nale următoarele :

Comisia de validare a examinat pen 
tru fiecare deputat în parte procesele 
verbale ale comisiilor electorale de 
circumscripţii cu privire la rezultatele 
alegerilor, puse la dispoziţia sa de Co
misia electorală centrală.

Din verificarea acestor documente a 
reieşit că în toate cele 437 circumscrip
ţii electorale, alegerea deputaţilor pen
tru Marea Adunare Naţională s-a făcut 
în strictă conformitate cu prevederile 
Constituţiei R. P. Romíné şi ale legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputaţilor 
în Marea Adunare Naţională.

Pentru nici una din circumscripţiile 
electorale nu a fost introdusă vreo în- 
tîmpinare împotriva valabilităţii ale
gerii deputaţilor.

Comisia de validare a constatat că 
nu există nici un temei pentru invali
dare, în nici una din circumscripţii şi 
că toţi cei 437 de deputaţi au fost de
claraţi aleşi în conformitate cu preve
derile Constituţiei R. P. Romîne şi ale 
legii nr. 9/952 pentru alegerea depu
taţilor în Marea Adunare Naţională.

Tovarăşi şi tovarăşe.
Comisia de validare consideră nece

sar să vă prezinte cîteva date privind 
componenţa deputaţilor aleşi în Marea 
Adunare Naţională pentru cea de a 
treia legislatură.

Astfel din punct de vedere al pro
fesiei de bază, cei 437 deputaţi se îm
part după cum urmează :

324 — adică peste 74 la sută — sínt 
muncitori şi ţărani muncitori; 113 — 
adică aproape 26 la sută — sínt inte
lectuali.

Din punct de vedere al ocupaţiei ac
tuale, 221 de deputaţi, adică aproape 
51 la sută, sínt muncitori, ţărani mun
citori şi intelectuali care lucrează 
nemijlocit în producţie, în indus
trie şi în agricultură. Dintre a- 
ceştia 169 sínt muncitori şi ţă
rani muncitori dintre cei mai cunoscuţi 
fruntaşi în producţie care lucrează în 
uzine, pe şantiere, în transporturi sau 
pe ogoarele patriei, la făurirea bunuri
lor materiale necesare dezvoltării eco
nomiei naţionale şi satisfacerii nevoilor 
de trai materiale şi culturale ale po
porului.

Printre cei 113 deputaţi intelectuali, 
sínt 26 academicieni, oameni de ştiinţă, 
literaţi şi alţi lucrători pe tărîmul cul
turii, dintre cei mai preţuiţi de poporul 
muncitor, fală a culturii patriei noas
tre, ingineri, tehnicieni, jurişti, profe
sori, învăţători, ziarişti şi publicişti, 
oameni ieşiţi din popor şi care îşi pun 
cu devotament cunoştinţele în slujba 
poporului muncitor. Printre deputaţi

se află şi un număr de 6 reprezentanţi 
ai principalelor culte religioase din 
ţara noastră.

Un număr de 22 deputaţi sínt direc
tori ai celor mai mari întreprinderi in
dustriale şi şantiere, conducători ai 
gospodăriilor de stai şi S.M.T.-urilor, 
ai cooperativelor meşteşugăreşti. 42 
de deputaţi sínt preşedinţi de gospo
dării agricole colective şi întovărăşiri 
agricole, pricepuţi gospodari şi demni 
reprezentanţi ai ţărănimii muncitoare 
care a păşit pe drumul luminos al a- 
griculturii socialiste. 55 de deputaţi 
sínt conducători ai organizaţiilor de 
masă, ai sfaturilor populare şi altor 
organe de stat din regiuni, raioane, 
oraşe, comune.

Din totalul deputaţilor, 85, adică 
19,45 la sută, fac parte din conduce
rea centrală a organelor de partid, a 
organizaţiilor de masă şi organizaţii
lor de stat şi economice. Ei sínt mun
citori, ţărani şi intelectuali, cărora 
masele muncitoare ale statului demo
crat-popular le-au încredinţat sarcini 
de mare răspundere în construcţia so
cialistă şi în activitatea obştească.

Componenţa Marii Adunări Naţio
nale arată şi atenţia remarcabilă ce 
acordă regimul democrat-popular 
promovării femeilor pînă la funcţii de 
cea mai mare răspundere în stat. Din 
totalul deputaţilor, 71 sínt femei mun
citoare, ţărance fruntaşe, intelectuale 
de valoare.

In componenţa Marii Adunări Na
ţionale se oglindeşte în acelaşi timp 
unitatea şi prietenia trainică a poporu
lui romín cu naţionalităţile conlocui
toare.

370 de deputaţi sínt romîni, iar 67. 
adică 15,35 la sută, sîrjt maghiari, 
germani, evrei, ruşi, sîrbi şi de alte 
naţionalităţi.

După vîrstă, actualii deputaţi ai 
Marii Adunări Naţionale se împart 
astfel : 57 au între 23—30 de an i; 158 
între 30—40 ani; 136 între 40—50 de 
ani şi 86 deputaţi peste 50 de ani.

Toţi cei 437 deputaţi aleşi în Marea 
Adunare Naţională au fost candidaţi 
ai Frontului Democraţiei Populare şi 
sínt membri ai P.M.R., ai sindicatelor, 
ai U.T.M.-ului şi altor diferite orga
nizaţii obşteşti.

Dintre deputaţi 11 sínt Eroi ai 
Muncii Socialiste, 266, adică 60,86 la 
sută, sínt decoraţi cu diferite ordine 
şi medalii ale R.P. Romîne, deţinători 
ai titlului de „Laureat al Premiului 
de Stat“ şi altor distincţii, dovadă a 
aprecierii ce le-o acordă poporul mun
citor pentru că îşi închină priceperea 
şi energia marii cauze a construirii 
socialismului, făuririi unei vieţi din 
ce în ce mai bune poporului munci
tor.

Printre deputaţii Marii Adunări 
Naţionale nu se află nici un mo
şier, nici un fabricant, nici un ban
cher, nici un exploatator. Este sufi
cient aceasta pentru a vedea deose
birea ca de la zi la noapte între 
Marea Adunare Naţională a Republi
cii Populare Romîne şi parlamentele 
de latifundiari, trustmani şi bancheri 
ale mult trîmbiţatelor aşa-zise demo
craţii occidentale.

Acestea sínt principalele date cu pri
vire la componenţa Marii Adunări Na
ţionale.

Tovarăşi deputaţi şi deputate,
Din aceste cîteva date reiese ca

racterul puternic reprezentativ al Ma
rii noastre Adunări Naţionale, faptul 
că aici, în cel mai înalt organ a) pu
terii de stat, au fost aleşi oameni 
care cunosc îndeaproape interesele vi
tale ale poporului muncitor, sínt 
strîns legaţi de aceste interese şi sínt 
gata să le slujească cu credinţă. Aşa 
se explică interesul manifestat faţă 
de alegeri şi votul aproape unanim pe 
care l-a dat poporul nostru candidaţi
lor în alegerile pentru Marea Adunare 
Naţională de la 3 februarie 1957.

Se ştie că, în urma centralizării da
telor cu privire la rezultatele alegeri
lor, a reieşit că din 11.652,289 cetăţeni 
înscrişi în listele electorale, s-au pre
zentat la vot 11.553,690, adică 99,15 
la sută din totalul alegătorilor, iar 
din aceştia 11.424.521 cetăţeni, adică 
98,88 la sută, au votat pentru cei 437 
candidaţi ai Frontului Democraţiei 
Populare.

Doar 115.880 alegători, adică 1 la 
sută, au votat împotriva acestor can
didaţi, iar 13.289 sau 0,12 la sută djn 
totalul voturilor exprimate au fost 'a- 
nulate.

întreaga perioadă premergătoare a- 
legerilor şi însăşi ziua alegerilor au 
fost caracterizate printr-un uriaş avînl 
al poporului nostru muncitor în mun
ca constructivă desfăşurată în toate 
domeniile, printr-o puternică manifes
tare a creşterii conştiinţei cetăţeneşti 
şi a ataşamentului oamenilor muncii 
de la oraşe şi sate faţă de cauza cons
truirii socialismului, faţă de statul de
mocrat-popular, faţă de politica de 
pace a statului nostru.

Alegătorii au susţinut cu putere po
litica unităţii poporului nostru cu po
poarele marii familii a ţărilor socia
liste în frunte cu Uniunea Sovietică 
şi politica de dezvoltare a colaborării 
cu toate ţările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială şi de stat, pe baza 
respectării independenţei şi suverani
tăţii de stat, a neamestecului în tre
burile interne şi avantajului reciproc.

Există deplin temei pentru a afirma 
convingerea că Marea Adunare Naţio
nală, în componenţa sa actuală, con- 
tinuînd bunele tradiţii ale legislatu
rilor anterioare şi ţinînd seama de 
mandatul de răspundere şi clar expri
mat pe care i l-a încredinţat poporul 
nostru, va justifica prin întreaga ei 
activitate această înaltă încredere.

Tovarăşi deputaţi şi deputate.
In urma verificării documentelor do

veditoare a alegerii deputaţilor, comi
sia de validare constatînd că toţi cei 
437 deputaţi au fost declaraţi ateşi în 
Marea Adunare Naţională pe baza res
pectării prevederilor Constituţiei Re
publicii Populare Romîne şi a Legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputaţilor 
în Marea Adunare Naţională, supune 
spre aprobare Marii Adunări Naţionale 
validarea mandatelor de deputaţi pen
tru fiecare dintre deputaţii aleşi.

Raportul Comisiei pentru elaborarea proiectului 
de regulament de funcţionare a Marii Adunări Naţionale 
prezentat de deputatul C. Paraschivescu-Bălăceanu

Tovarăşi deputaţi şi deputate, 
Comisia ce aţi ales-o pentru elabo

rarea regulamentului de funcţionare 
a Marii Adunări Naţionale şi-a înche
iat lucrările şi a ajuns la proiectul 
ce vi-1 prezentăm.

In elaborarea acestui proiect a pre
zidat preocuparea de a stabili normele 
unei cît mal bune funcţionări a orga
nului nostru suprem al puterii de stat, 
cum şi experienţa cîştigată în ultimele 
două legislaturi.

Am fost călăuziţi de grija îmbună
tăţirii metodelor de lucru ale Marii A- 
dunări Naţionale, precum şi a dez
voltării rolului Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări, în lumina hotărîri- 
lor Plenarei C.C, al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956.

Tovarăşi şi tovarăşe,
Am prevăzut şi instituţii noi ale 

Marii Adunări Naţionale. Am lăr
git atribuţiile celor vechi, am dat o 
amplă reglementare şedinţelor Marii 
Adunări, tot în scopul unei bune des
făşurări a lucrărilor forului nostru su
prem. In locul celor două vechi regu
lamente, al Marii Adunări Naţionale 
şi al Comisiilor permanente, am re
dactat pentru unitatea şi coordonarea 
activităţii Marii Adunări Naţionale 
un singur regulament, înglobînd de 
asemenea dispoziţii privitoare la şe
dinţe şi sesiuni, fără a mai fi nevoie 
ca ia fiecare sesiune să se întocmească 
regulamente deosebite.

In locul celor 3 comisii permanente 
vechi care s-au manifestat insufi
ciente şi nu au putut să ajute Marea 
Adunare Naţională în toate domeniile 
ei de activitate, am propus înfiinţarea 
a 8 comisii permanente — în afară 
de cea de validare — ce vor consti
tui mijloace necesare în studiul şi a- 
dîncirea proiectelor privind toate sec
toarele de activitate ale vieţii noastre 
politice şi de stat.

Astfel, a fost propusă crearea : co
misiei economico-financiare, comisiei 
pentru agricultură şi silvicultură, co
misiei pentru problemele de apărare, 
comisiei de politică externă, comisiei 
administrative pentru problemele orga
nelor centrale sau locale ale adminis
traţiei de stat, precum şi acelea 
ale organelor locale ale puterii 
de stat, comisiei pentru cultură şi în- 
văţămînt, comisiei pentru sănătate, 
prevederi şi asigurări sociale şi co
misiei juridice.

Spre deosebire de vechea comisie 
bugetară, de exemplu, limitată doar la 
problemele discuţiei bugetului, comi
sia economico-financiară îmbracă azi 
toate problemele economice şi finan
ciare ce se cer dezbătute în fata Marii 
Adunări Naţionale.

In plus comisiile vor întocmi nu nu
mai rapoarte, ci şi avize necesare 
proiectelor de legi, amendamentelor 
şi în general problemelor intrînd în 
competenţa comisiilor — acestea pu
ţind lucra fie separat, fie în comun.

Discufii pe marginea proiectului de regulament 
de funcţionare a Marii Adunări Nationale

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Popa 

din circumscripţia electorală 
Băceşti, regiunea Iaşi

Capitolul IX din proiectul de regu
lament al Marii Adunări Naţionale 
cuprinde dispoziţii privitoare la inter
pelări pe care eu le găsesc foarte 
bune In acest capitol se prevede că 
deputatul are dreptul de a interpela 
guvernul sau pe oricare ministru în 
parte. In felul acesta, deputatul, re
prezentant al alegătorilor săi, îşi în
deplineşte dreptul de control asupra 
guvernului şi miniştrilor cu privire la 
activitatea sau la actele organelor ad
ministraţiei de stat 

După ce interpelarea a fost dezvol
tată. cel interpelat trebuie să răspun
dă. Răspunsul se dă imediat, verbal, 
sau in scris, ori dacă ce| interpelat 
are nevoie de timp ca să se infor
meze pentru a da explicaţii, răspun

sul se dă în termen de cel mult trei 
zile. Cel interpelat răspunde însă în
totdeauna în aceeaşi sesiune.

După ce s-a dat răspuns la inter
pelări se pot face discuţii cu privire 
la acestea, arătîndu-se motivul pen
tru care explicaţiile date sínt sau nu 
sínt satisfăcătoare.

Discuţia asupra unei interpelări se 
încheie cu o hotărîre a Marii Adunări 
Nationale asupra problemei ridicate 
prin interpelare. Marea Adunare Na
ţională poate hotărî prin urmare asu
pra măsurilor ce trebuie luate şi, aşa 
cum s-a arătat în art. 30 din regula
ment, Marea Adunare Naţională poa
te chiar să delege din sînul său mem
brii Comisiei de anchetă şi revizie cu 
privire |a problema care a format o- 
biectul interpelării. In felul acesta. 
Marea Adunare Naţională, organul 
suprem al puterii de stat, îşi exer
cită potrivit noului regulament drep
tul de control asupra tuturor organe 
lor statului.

lată de ce eu găsesc binevenite pre
vederile noului regulament al Marii A- 
dunări Naţionale.

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Ionescu

din circumscripţia electorală 
Foişor, oraşul Bucureşti

Studiind proiectul de regulament 
de funcţionare a Marii Adunări Na
ţionale m-am oprit mai stăruitor asu
pra articolului 66, în care se prevede 
principiul Şi procedura după care, pen
tru motive justificate, orice deputat 
poate cere acte şi informaţii de la ins
tituţiile şi organizaţiile de stat.

Socotesc că prevederile acestui ar
ticol sínt deosebit de importante, deoa
rece este lesne de înţeles că depu
tatul, pentru a-şi putea exercita în 
condiţii cît mai bune mandatul său 
încredinţat de alegători, trebuie să 
dispună oricînd de o documentaţie 
exactă în chestiunile de interes obş
tesc care 11 preocupă.

Găsesc, de asemenea, că în felul 
cum este redactat textul art. 66, el 
exprimă bine ideea că documentele pe 
care deputatul le solicită trebuie să 
fie folosite numai în vederea dezba
terilor Marii Adunări Naţionale.

Articolul menţionat cuprinde în ace
laşi timp şi dispoziţia potrivit căreia 
instituţiile şi organizaţiile de stat că
rora li s-au cerut acte şi informaţii în- 
tr-un anumit domeniu sínt obligate să 
le pună la dispoziţie, în termenul pe 
care-! fixează preşedintele Marii Adu
nări Naţionale.

Această obligaţie decurge, în mod 
firesc, din făptui că Marea Adunare 
Naţională este organul suprem al pu
terii de stat şi prin urmare toate ins 
tituţiile şi organele statului îi sínt sub
ordonate.

Prin punerea neîntîrziată la dispo
ziţie a actelor şi informaţiilor de care 
un deputat poate avea nevoie la un 
moment dat se dă un sprijin preţios 
deputatului respectiv, fie pentru a 
lămuri mai bine o chestiune care se 
află în studiul unei comisii perma
nente sau în dezbaterea Adunării, fie 
pentru a-i crea documentaţia nece
sară în vederea elaborării unei legi 
din iniţiativa parlamentară, ori în 
scopul unei anchete pe care ar dis
pune-o Marea Adunare Naţională, pre
cum şi în alte cazuri justificate, cum 
ar fi, de pildă, studierea unei proble
me care a fost sezisată de cetăţenii 
circumscripţiei sale sau care ar putea 
face obiectul unei interpelări.

Reţinînd faptul că art. 66 a! noului 
regulament interior, pe care îl dezba
tem, urmăreşte să dea deputatului o 
cît mai largă libertate de acţiune în 
vederea îndeplinirii cu succes a rolu
lui său de reprezentant al poporului, 
mă declar satisfăcut de felul în care 
a fost conceput şi redactat textul pro
iectului şi voi vota pentru adoptarea 
sa în întregime.

Cuvîntul deputatului 
Takács Ludovic

din circumscripţia electorală 
Luduş, regiunea Clui

Necesitatea de a elabora un nou re
gulament de funcţionare a Marii A- 
dunări Naţionale izvorăşte, aşa eum

subliniază just raportul, din sarcina 
trasată de Plenara din decembrie a 
C.C. al P.M.R. de a dezvolta pe mai 
departe şi de a consolida legalitatea 
populară în ţara noastră, şi de a ri
dica pe o treaptă mai înaltă activita
tea legislativă a Marii Adunări Naţio
nale.

Rolul crescut al Marii Adunări Na
tionale este o urmare firească a dezvol
tării şi întăririi regimului nostru de 
democraţie populară, a înaintării noas
tre repezi pe calea construirii socialis
mului.

Ca urmare a educaţiei date de par
tid şi de organizaţiile de partid, au 
crescut considerabil nivelul politic şi 
ideologic al maselor, conştiinţa lor ce
tăţenească. Masele populare participă 
într-o măsură tot mai mare Ia condu
cerea treburilor obşteşti folosind insti, 
tuţiile regimului nostru democrat- 
popular. Campania electorală a demon
strat acest ritm crescut de activizare a 
maselor.

In această situaţie este necesar ca 
activitatea legislativă şi în general în
treaga activitate a Marii Adunări Na
ţionale să se desfăşoare intr-un cadru 
mai larg.

Prin aceasta, deputaţii vor avea po
sibilitatea să cunoască mai temeinic 
problemele vieţii noastre de stat, să 
folosească mai bine cunoştinţele do- 
bindite pe această cale în activitatea 
lor pe teren şi, aducînd în Marea Adu
nare Naţională experienţa practică a 
maselor, să contribuie într-o măsură 
mai mare la perfecţionarea continuă a 
legislaţiei noastre.

Examinînd din acest punct de vedere 
proiectul de regulament constatăm 
cu satisfacţie că el corespunde acestor
sarcini.

In primul rînd trebuie să salutăm 
sporirea numărului comisiilor perma
nente şi reglementarea largă a atribu
ţiilor lor. Aşa cum sínt concepute în 
proiect, comisiile vor fi organe impor
tante ale Marii Adunări Naţionale. 
Comisiile sínt colective de lucru, în

care proiectele de legi vor trece prîn- 
tr-o adîncă şi minuţioasă analiză din 
toate punctele de vedere.

In afară de aceasta, comisiile vor 
putea şi trebuie să dezbată problemele 
generale ale sectorului lor de activi
tate, putînd propune noi reglemen
tări, puţind elabora proiecte de legi 
în această direcţie. Comisiile perma
nente pot cere pentru documentarea 
lor de la ministere şl de la orice insti
tuţii acte, informaţii şi referate, ceea 
ce subliniază şi mai mult importanţa 
lor.

Proiectul consacră, de asemenea, 
drepturile deputaţilor de a cere orice 
informaţii pentru activitatea lor în ca
drul Marii Adunări Naţionale, precum 
şi dreptul de a pune întrebări şi a a- 
dresa interpelări guvernului şi mi
niştrilor.

Prin aceasta noi avem toate condi
ţiile asigurate pentru îndeplinirea 
mandatului de deputat în interesul a- 
legătorilor noştri, în interesul întregu
lui nostru popor muncitor.

Unele forme de organizare a activi
tăţii Marii Adunări Naţionale desigur 
reamintesc unele instituţii ale vechiu
lui parlamentarism burghez. Comisiile 
permanente, dreptul la interpelare, 
imunitatea parlamentară sínt cunos
cute ca forme de organizare şi în ac
tivitatea parlamentelor burgheze. Dar 
dacă în formă uneori seamănă,cît de 
deosebite sínt ele în conţinut. In parla
mentele burgheze aceste instituţii sínt 
mijloace de şicană, de fricţiuni între 
diferite grupări concurente înlăuntrul 
claselor dominante, grupări care însă 
sínt totdeauna pe aceeaşi platformă 
în desconsiderare a intereselor claselor 
exploatate, în frustarea lor de dreptu
rile democratice parlamentare.

La noi, întregul mecanism al Marii 
Adunări Naţionale serveşte ridicării 
necontenite a poporului nostru mun
citor. Folosind unele forme vechi, noi 
ştim să le dăm un conţinut fundamen
tal nou, ca ele să servească constru
irii socialismului în patria noastră.

Prevederile regulamentului de funcţionare 
a Marii Adunări Naţionale a R. P. Romîne

Prin comisiile speciale de anchetă 
şi de revizie, ce se pot înfiinţa în 
măsura nevoilor, se exercită de către 
Marea Adunare Naţională un control 
asupra activităţii organelor de stat 
ale Republicii Populare Romîne în 
scopul întăririi şi dezvoltării demo
craţiei socialiste.

Miniştrii interpelaţi sínt obligaţi să 
dea răspunsul în termen de trei zile 
şi în orice caz în cursul aceleiaşi se
siuni în care interpelarea a fost dez
voltată.

Tot printre instituţiile noi create, pe 
lîngă cei patru secretari ai Biroului 
Marii Adunări Naţionale, aleşi în fie
care sesiune şi care au în sarcina lor 
efectuarea lucrărilor încredinţate de 
preşedinte, precum verificarea prezen
ţei deputaţilor, supravegherea întoc
mirii proceselor verbale de şedinţă, o- 
peraţiunile în legătură cu votarea, a- 
plicarea măsurilor de ordine, etc—men

ţionăm şi instituţia Secretariatului 
General permanent al Marii Adunări 
Naţionale care va avea ca principală 
preocupare asigurarea permanentei ac
tivităţi din punct de vedere adminis
trativ şi tehnic a Marii Adunări Na
ţionale, împlinind o lipsă ce a fost 
simţită.

Socotim că acest proiect astfel re
dactat este de natură să ne ajute în 
mai bune condiţii în munca noastră şi 
în participarea efectivă a tovarăşilor 
deputaţi la lucrările Marii Adunări 
Naţionale.

Marea Adunare Naţională a adoptat 
luni un nou regulament, care folosind 
experienţa acumulată pînă acum, sta
bileşte norme menite să îmbunătăţeas
că activitatea organului suprem al pu
terii de stat.

In regulamentul adoptat se prevede 
între altele că Marea Adunare Naţio
nală a R.P. Romîne se întruneşte în 
sesiuni ordinare de două ori pe an, 
iar în sesiuni extraordinare — fie din 
iniţiativa Prezidiului Marii Adunări 
Naţionale, fie la cererea a cel puţin 
1/3 din numărul total al deputaţilor 
— ori de cîte ori este nevoie.

Verificarea şi validarea alegerii de
putaţilor se fac de către Marea Adu
nare Naţională pe baza raportului co
misiei de validare alese din sînul ei.

După constituire, Marea Adunare 
Naţională alege pentru întreaga legis
latură biroul Marii Adunări Naţionale 
alcătuit dintr-un preşedinte şi doi vice
preşedinţi.

La începutul fiecărei sesiuni, ia pro
punerea preşedintelui, Marea Adunare 
Naţională alege dintre deputaţi patru 
secretari.

Pentru a asigura buna desfăşurare 
a activităţii legislative, studierea cît 
mai profundă a problemelor din diferite 
domenii ale vieţii de stat, antrenarea 
unui număr mai mare de deputaţi în 
activitatea de pregătire a legilor, întă
rirea controlului asupra . activităţii or
ganelor de stat, regulamentul prevede 
sporirea numărului comisiilor perma
nente, Astfel în timp ce în trecuta le
gislatura au funcţionat trei comisii 
permanente, noul regulament prevede 
constituirea a opt comisii permanente 
şi anume:

a) comisia economico-financiară, 
pentru problemele economice şi finan
ciare ce nu sínt date în competinţa 
altei comisii permanente, compusă din 
29 membri;

b) comisia pentru agricultură şi 
silvicultură, compusă din 23 membri;

c) comisia pentru problemele de 
apărare, compusă din 15 membri;

d) comisia de politică externă, com
pusă din 15 membri;

e) comisia administrativă pentru 
problemele organelor centrale sau lo
cale ale administraţiei de stat, pre
cum şi acelea ale organelor locale ale 
puterii de stat, compusă din 23 mem
bri ;

f) comisia pentru cultură şi învăţă- 
mînt, compusă din 21 de membri;

g) comisia pentru sănătate, preve
deri şi asigurări sociale, compusă din 
17 membri;

h) comisia juridică, pentru proble
mele legislaţiei ce nu sínt date în corn- 
petinta altei comisii, compusă din 15 
membri.

Atribuţiile şi drepturile comisiilor 
permanente, precum şi modul de func
ţionare al lor sínt stabilite conform 
prevederilor regulamentului.

Astfel comisiile permanente studiază, 
potrivit competenţei lor, proiectele de 
legi, amendamente şi ori ce alte pro
bleme ce urmează a fi supuse discu
ţiei Marii Adunări Naţionale. De ase
menea, ele pot propune proiecte de lege 
din iniţiativă proprie.

Comisiile permanente, prin preşedin
ţii lor, au dreptul să ceară de la mi
nistere şi orice alte instituţii, acte, 
informaţii, precum şi referate scrise 
asupra problemelor privitoare la lu
crările lor.

Membrii guvernului pot participa la 
şedinţele comisiilor. Comisiile sínt da

toare a înştiinţa despre luarea în dis
cuţie a proiectelor care îl interesează 
pe ministrul respectiv, iar la nevoie 
a-1 invita pentru a da lămuriri.

Comisiile pot chema orice persoana 
în cazul în care ascultarea lor ar fi 
socotită utilă lucrărilor şi la nevoie 
să le ceară referate scrise.

In afară de comisiile permanente, 
Marea Adunare Naţională poate alege 
comisii de anchetă şi revizie în orice 
probleme, stabilindu-le împuternicirile 
şi modul de activitate.

Şedinţele Marii Adunări Naţionale 
sínt publice, afară de cazul cînd la 
cererea preşedintelui sau a cel puţin 
10 deputaţi, Marea Adunare Naţională 
hotărăşte şedinţă secretă. Votarea se 
face insă întotdeauna în şedinţă pu
blică.

Regulamentul stabileşte de aseme
nea modul în care se alege Prezidiul 
Marii Adunări Naţionale, se desem
nează preşedintele Consiliului de Mi
niştri şi se aprobă lista guvernului, se 
alege Tribunalul Suprem şi se numeş
te procurorul general al R.P. Romîne.
‘ Propunerile pentru Prezidiul Marii 

Adunări Naţionale se fac pe liste de 
către cel puţin 35 de deputaţi. Cei 
propuşi se aleg nominal pentru func
ţiile de preşedinte, vicepreşedinţi, se 
cretarl şi membri, Sínt aleşi cei care 
întrunesc cel mai mare număr de vo 
turi, dar nu mai puţin de jumătate 
plus unu din numărul deputaţilor pre
zenţi.

La propunerea Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale sau a biroului Marii 
Adunări Naţionale, ori a cel puţin 35 
de deputaţi, Marea Adunare Naţională 
desemnează pe preşedintele Consiliu
lui de Miniştri. După alegerea sa. 
preşedintele Consiliului de Miniştri su. 
pune spre aprobare Marii Adunări Na
ţionale lista guvernului, care se vo
tează în întregime.

Marea Adunare Naţională, la propu
nerea Prezidiului Marii Adunări Na
ţionale sau a biroului Marii Adunări 
Naţionale ori a cel puţin 25 de depu
taţi, alege Tribunalul Suprem şi nu
meşte pe procurorul general al R. P. 
Romîne.

In ceea ce priveşte iniţiativa legis
lativă, regulamentul prevede că ea a- 
parţine Prezidiului Marii Adunări Na
ţionale, Consiliului de Miniştri, comi

siilor permanente ale Marii Adunări 
Naţionale sau unui număr de cel pu
ţin 30 de deputaţi ai Marii Adunări: 
Naţionale.

Orice deputat poate propune amen
damente înainte sau în cursul discu
ţiei proiectelor de legi.

Regulamentul stabileşte modul în 
care se votează legile. Cele mai im
portante hotărîri se adoptă p«rin vot 
secret. Astfel, vor fi supuse votului 
secret: propunerile de anulare a ale
gerii unui deputat; proiectele de lege 
în întregime; propunerile de retragere 
a imunităţii unui deputat; alegerea, 
desemnarea şi numirea persoanelor în 
funcţii; — amendamentele la articolele 
unui proiect de lege, afară de cazul 
cînd cel ce a propus proiectul este 
de acord cu amendamentul; oricare 
alte probleme, cînd Marea Adunare 
Naţională decide astfel.

In afară de cazurile de mai sus. 
Marea Adunare Naţională hotărăşte 
prin vot deschis.

Fiecare deputat are dreptul de a 
pune întrebări ori de a interpela gu
vernul sau pe oricare dintre membrii 
săi.

Cei întrebaţi sau lnterpedaţi vor 
răspunde imediat sau în termen de 
cel mult trei zile, verbal sau în scris 
şi, în orice caz, în aceeaşi s/esiune.

Discuţiile asupra interpelării se în
cheie cu o hotărîre a Marii Adunări 
Naţionale asupra problemei ridicate 
prin interpelare.

Referitor Ia imunitatea deputaţilor 
se prevede că nici un deputat nu poa
te fi urmărit, arestat sau trimis în ju
decată fără încuviinţarea prealabilă a 
Marii Adunări Naţionale în timpul se
siunilor sau a Prezidiului Marii Adu
nări Naţionale între sesiuni, care vor 
cere avizul comisiei juridice.

Deputatul poate fi reţinut fără în
cuviinţarea prevăzută la aliniatul pre
cedent numai în caz de flagrant de
lict.

In ultimul capitol al regulamentu
lui se prevede că preşedintele Marii 
Adunări Naţionale este ajutat în exer
citarea atribuţiilor sale de secretarul 
general permanent al Marii Adunări 
Naţionale care îndeplineşte şi toate Iu. 
crările administrative.

(Agerpres)

Dezbateri vii, rodnice
(Urmare din pag. I-a)

aprobate, altele respinse. E vizibilă 
preocuparea fiecărui deputat pentru 
o precizare cît mai temeinică a a- 
cestui regulament care statorniceşte 
modul viitor de funcţionare a Marii 
Adunări Naţionale, drepturile depu
taţilor. Fiecare dintre ei consideră 
că un bun regulament va constitui 
o bună temelie pentru desfăşurarea 
rodnică a lucrărilor Marii Adunări, 
care are în faţa ei sarcini sporite.

Aşa cum a relevat pe drept cuvînt 
un vorbitor, asemenea forme ale ac
tivităţii parlamentare au existat şi 
există şi în parlamentele burgheze. 
Acolo insă ele au împărtăşit soarta 
pe care o au în general în ţările ca
pitaliste libertăţile democratice cu
cerite prin lupta poporului. Reducîn- 
du-le la latura lor formală, burghe
zia — devenită o forţă din ce în ce 
mai reacţionară — le-a transformat 
într-o mincinoasă perdea de fum  
pentru a ascunde maşinaţiile clase

lor exploatatoare, împotriva poporu
lui muncitor.

La noi, aceste forme au căpătat 
conţinutul profundului democratism 
socialist, democratism al maselor po
porului muncitor, la baza căruia stă 
cucerirea puterii de către poporul 
muncitor eliberat de exploatare.

...In cursul după-amiezii Marea 
Adunare Naţională a ales prin vot 
secret pe cei patru secretari ai se
siunii şi pe membrii comisiilor per
manente.

A fost adoptată ordinea de zi a 
sesiunii, care cuprinde puncte de o 
asemenea însemnătate ca alegerea 
Prezidiului Marii Adunări Naţiona
le, modificări în Constituţie, legea cu 
privire la stabilirea numărului de 
ministere, formarea guvernului, a- 
doptarea bugetului, adoptarea legii 
pentru organizarea sfaturilor popu
lare.

Prima sesiune a Marii Adunări Na
ţionale alese la 3 februarie, sesiune 
de mare importanţă în viaţa politi
că a ţării, îşi continuă lucrările In
tr-un spirit de lucru rodnic, creator.

Semnarea acordului 
comercial romîno - polon 

pentru anul 1957
VARŞOVIA 18 (Agerpres). — La 18 

martie 1957 a avut loc ia Varşovia 
semnarea acordului comercial şi de 
plăţi pentru anul 1957' între Republica 
Populară Romina şi Republica Popu
lară Polonă

Discuţiile au fost duse într-un spi
rit de prietenie şi înţelegere recipro
că, ambele delegaţii fiind animate de 
dorinţa întăririi şi dezvoltării relaţii
lor comerciale dintre ţările lor.

Schimburile de mărfuri dintre Repu
blica Populară Romînă şi Republica 
Populară Polonă, stabilite în noul 
acord, prevăd o creştere cu cca 12 la 
sută faţă de schimburile realizate în 
anul 1956.

In baza noului acord Republica 
Populară Romînă va livra: produse 
petrolifere, diverse chimicale, utilaj 
petrolifer, diverse produse industria
le şi altele, iar Republica Populară 
Polonă va livra : cocs, laminate, pro
duse chimice, produse industrials di
verse şi altele.

Acordul a fost semnat din partea Re
publicii Populare Romîne de către 
Mauriciu Novac, locţiitor al ministru- 
.lui Comerţului Exterior al Republicii 
Populare Romîne, iar din partea Repu
blicii Populare Polone de către Ces- 
lav Bajer, viceministru al Comerţu
lui Exterior al Republicii Populare 
Polone.

Au fost de faţă la semnare, din 
partea romînă ; ambasadorul Republi
cii Populare Romîne la Varşovia, Ma
rin Florea Ionescu şi membrii delega
ţiei Republicii Populare Romîne, iar 
din partea polonă membrii delegaţiei 
comerciale polone şi funcţionari din 
Ministerul Comerţului Exterior polon.

Sesiune ştiinţifică
La Facultatea de ştiinţe juridice din 

/Capitală a avut loc duminică dimineaţa 
^deschiderea festivă a lucrărilor celei 
ide-a V-a sesiuni ştiinţifice a universi- 
/ tăţii „C. I. Parhon“. La şedinţa festivă 

a asistat acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
preşedintele de onoare al Academiei 
R. P. Romîne.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. univ. N. Sălăgeanu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, rectorul Universităţii „C. I. 
Parhon“. Prof. univ. E. Angelescu, 
prorector al Universităţii „C. I. Par
hon“, a citit apoi telegrama de salut 
adresată de tov. dr. Petru Groza, pre

şedintele Prezidiului Marii Adunări 
^Naţionale.

Acad. prof. A. Oţetea a prezentat co
municarea „Răscoala din 1907“. Incon- 

( tinuarea lucrărilor prof. I. Vitner a 
vorbit despre „Anul 1907 în literatura 
noastră de actualitate“.

In cursul celor 6 zile de lucrări ale 
sesiunii vor fi prezentate peste 320 de 
comunicări tratînd diferite probleme de 
filozofie, istorie, ştiinţe juridice şi ad
ministrative, filologie, matematică şl 
fizică, chimie, geologie, geografie şi 
biologie, (Agerpres)

Limba şi liferafura romînă 
studiate peste hotare

Limba şi literatura romînă sínt stu
diate în numeroase institute de învă- 
ţămînt superior din străinătate.

In ultimii ani, de pildă, au fost în
fiinţate cabinete speciale de limbă şi 
literatură romînă în 18 institute de în- 
văţămînt superior din U.R.S.S., care 
sínt frecventate de numeroşi studenţi. 
Lectorate de limbă şi literatură ro
mina au luat fiinţă în acelaşi timp în 
R. P Chineză la Universitatea din 
Pekin. în R.P. Bulgaria la universi
tatea din Sofia, în R. Cehoslovacă la 
Praga, Bratislava şi Brno, în R.D. 
Germană la Berlin şi Leipzig, în R.P. 
Polonă la Universităţile din Var
şovia şi Cracovia şi în R. P. 
Ungară la Budapesta şi Szegedin. 
Funcţionează de asemenea lectorate şi 
catedre de limbă şi literatură romină 
în 9 institute de învăţămînt superior 
şi universităţi din Italia, o catedră 
specială la University of London 
School of Slavonie and East European 
Studies condusă de prof. E. D. Tappe, 
cursul de limbă romînă de pe lîngă 
catedra de filologie romanică de la 
Universitatea din Lund-Suedia, ţinut 
de prof Alf Lombard, lectoratul de la 
Rooman Seminarium Universiteit din 
Amsterdam şi altele. (Agerpres)

Un n o u  z i a r  
î n  l i m b a  m a g h i a r ă
Sîmbătă a apărut prmiul număr al 

seriei a IV-a a gazetei „Ifjúmunkás“ 
(Tînărul Muncitor), organ al C.C. al 
U.T.M. Noua publicaţie, care continuă 
tradiţiile revoluţionare ale vechiului 
ziar „Ifjúmunkás“, apărut pentru prima 
oară în anul 1922, se adresează tineri
lor muncitori, ţărani muncitori, intelec
tualilor de naţionalitate maghiară.

Gazeta „Ifjúmunkás“ apare săptă- 
mînal şi tratează probleme politice, so
ciale şi culturale ale vieţii şi muncii 
tineretului din patria noastră, precum 
şi problemele vieţii de organizaţie 
U.T.M. (Agerpres)

INFORMAŢII
•  Transmisia de televiziune de la 

lucrările Marii Adunări Naţionale din 
dimineaţa zilei de 19 martie va avea 
loc Ia ora 9 şi nu la ora 10 cum a fost 
anunţat.

•  A apărut nr. 1/1957 din revista 
„ARBITRAJUL DE STAT“, publicaţie 
a Arbitrajului de Stat de pe lingă 
Consiliul de Miniştri, avînd următorul 
cuprins :

Editorial: Sarcini noi pe drumul 
construcţiei socialiste. I. Christian : 
Apărarea proprietăţii socialiste prin 
mijloace de drept civil. Aurel Mun- 
teanu : Considetaţiuni asupra contrac
tului de transport feroviar. C. Cătuţ: 
Rolul activ al Arbitrajului de Stat. 
Informarea în întreprinderi şi sezisă- 
rile din oficiu. .

Instrucţiuni comune date de Comi
tetul de Stat al Planificării şi Primul 
Arbitru de S tat; Decizii ale Primului 
Arbitru de Stat date în exercitarea 
dreptului de conlrol; Hotărîri ale or
ganelor arbiţrale; Index alfabetic.

In revista „Arbitrajul de Stat" nr. 
6/956 a apărut tabla de materii pe 
anii 1955 şi 1956.
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Răspunsurile tovarăşului N.Ş. HRIlSrffîV
la întrebările redacţiei ziarului american 
„ G R A N D  R A P I D S  H E R A L D “

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS transmite:
Redacţia ziarului american „Grand Rapids Herald" s-a adresat Iul 

N. S. Hruşciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., cu rugămintea de a 
răspunde la unele întrebări.

Urmează răspunsurile lui N. S. Hruşciov la întrebările redacţiei zia
rului american ..Grand Raoids Hera Id".
1. ÎNTREBARE: Uniunea Republici

lor Sovietice Socialiste declară că Sta
tele Unite se pregătesc pentru un război 
nuclear. In acest caz, înseamnă oare 
această declaraţie că dumneavoastră, 
ca prim secretar al Partidului Comu
nist — ţinînd seama de aprecierea 
dumneavoastră asupra contradicţiilor 
ideologice dintre Uniunea Sovietică şi 
Statele Unite — consideraţi războiul 
ca fiind inevitabil ?

RĂSPUNS: In primul rînd aş dori 
să subliniez că declaraţiile despre pre
gătirile S.U.A. pentru un război nuc
lear se fac chiar în Statele Unite ale 
Americii. Asemenea declaraţii le fac 
făţiş unele personalităţi militare şi po
litice americane. Se ştie de asemenea 
că guvernul S.U A. refuză cu tncăpă- 
ţînare să încheie un acord cu privire 
la interzicerea armei atomice şi cu 
hidrogen, acord propus de Uniunea So
vietică.

înseamnă oare aceasta că războiul 
este Inevitabil ? Nu, nu înseamnă. Noi 
considerăm că nu există o inevitabili
tate fatală a războiului. Recentele eve
nimente din Egipt au confirmat din 
nou că forţele care se pronunţă pentru 
menţinerea păcii îi pot înfrîna pe agre
sori şi pot preîntîmpina un război.

Menţinerea şi întărirea păcii depind, 
fireşte, în primul rînd de politica mari
lor puteri. In ceea ce priveşte Uniu
nea Sovietică, noi pornim de la faptul 
istoric că pe globul pămîntesc există 
concomitent atît ţări capitaliste cît şi 
ţări socialiste. Deşi ele se deosebesc 
unele de altele prin sistemele sociale 
şi prin ideologia lor, însăşi viaţa im
pune necesitatea unor relaţii paşnice 
intre ele. Urmind învăţătura creatoru
lui statului sovietic, Lenin, noi sîntem 
pentru coexistenţa paşnică a ţărilor cu 
sisteme sociale diferite. Totodată Uniu
nea Sovietică se străduieşte să dezvolte 
în interes reciproc legăturile culturale 
şi de afaceri cu toate ţările, inclusiv 
cu S.U.A., deoarece după părerea noas
tră dezvoltarea acestor relaţii ar con
tribui la crearea unor relaţii normale 
şi la întărirea încrederii între state.

Dacă puterile occidentale şi în pri
mul rînd S.U.A. vor urma de asemenea 
în politica lor principiul coexistenţei 
paşnice, se poate spune cu certitudine 
că pacea va fi menţinută şi Întărită;

2. ÎNTREBARE: A existat oare în ul
timii 11 ani o perioadă cînd Uniunea 
Sovietică să fi simţit că pericolul de 
război este deosebit de mare?

RĂSPUNS: Primejdia izbucnirii u- 
nor conflicte militare este creată de 
faptul că puterile occidentale duc de 
mulţi ani politica cursei înarmărilor, 
politica „de-pe poziţii de forţă“. După 
cum se ştie, unele personalităţi ameri
cane marcante au declarat ele însele 
că în trecut această politică a adus 
nu odată lumea „în pragul războiu
lui“.

Se ştie, însă, că atunci cînd „poli
tica de pe poziţii de forţă“ a fost a- 
bandonată şi a fost folosită metoda 
tratativelor, s-a reuşit să se lichideze 
focare primejdioase de război, de pil
dă, în Coreea şi Indochina. Cînd în 
vara anului 1955 a avut loc la Geneva 
conferinţa şefilor guvernelor celor pa
tru mari puteri, lumea a fost martoră 
a unei anumite destinderi ă încordă
rii internaţionale. Din păcate, această 
perioadă nu a durat mult timp. Ata
cul împotriva Egiptului şi încercările 
ulterioare ale anumitor puteri de a 
umple „vidul“ din Orientul arab, in
ventat de ele însele, au agravat din 
nou considerabil situaţia internaţiona
lă, crelnd o primejdie serioasă pentru 
pace în această regiune.

Nu există motive de îndoială că şi 
în acest caz rezolvarea problemelor

nereglementate poate fi obţinută pe o 
singură cale — calea tratativelor în
tre toate părţile interesate.

3. ÎNTREBARE: Care sínt după
părerea dumneavoastră acele aspecte 
în relaţiile dintre ţările noastre ce 
prezintă cea mai mare primejdie pen
tru pace ?

RĂSPUNS: Este evident că o pri
mejdie serioasă pentru cauza păcii o 
creează politica „de pe poziţii de for
ţă“ dusă de Statele Unite, în toate 
manifestările e i : respingerea dezarmă
rii, cursa înarmărilor, crearea de 
blocuri militare şi de baze pe teritorii 
străine, remllitarizarea Germaniei oc
cidentale, Încercările de amestec în 
treburile interne ale altor ţări, dorinţa 
de a Împiedica dezvoltarea relaţiilor 
comerciale, economice şi culturale in
ternaţionale.

Această politică nu corespunde fi
reşte sarcinii atenuării încordării in

ternaţionale şi a normalizării relaţiilor 
dintre state.

Noi sintern pentru slăbirea încordă
rii internaţionale, pentru îmbunătăţi
rea relaţiilor sovieto-americane, consi
derind că aceasta corespunde atit in
tereselor poporului sovietic cît şi in
tereselor poporului american. Pornind 
tocmai de la aceasta, în ianuarie 
1956 noi am propus guvernului S.U.A. 
să încheiem între ţările noastre un 
tratat de prietenie şi colaborare. Din 
păcate această acţiune a Uniunii So
vietice şi o serie de alte propuneri 
ale noastre menite să îmbunătăţească 
relaţiile între U.R.S.S. şi S.U.A. nu au 
găsit deocamdată o atitudine favora
bilă din partea guvernului american.

Fără îndoială că dacă ţările noas
tre vor manifesta hotărlrca de a ob
ţine normalizarea relaţiilor între 
U.R.S.S. şi S.U.A. şi vor face in a- 
cest scop toate eforturile necesare, îm
bunătăţirea relaţiilor sovieto-americane 
va fi asigurată, ceea ce la rindul său 
va exercita o influentă binefăcătoare 
asupra întregii situaţii internaţionale.

Delegaţia guvernamentală poloneză 
a sosit în Birmania

RANGOON 18 (Agerpres).— P.A.P. 
La 18 martie a sosit la Rangoon cu a- 
vionul „Tu-104“ intr-o vizită oficială 
delegaţia guvernamentală a R.P. Polo
ne, în frunte cu Josef Cyrankiewicz, 
preşedintele Consiliului de Miniştri. La 
aeroportul clin Rangoon, delegaţia gu
vernamentală poloneză a fost întîmpi- 
nată de U Nu, primul ministru al 
Birmaniei, şi de alte persoane oficiale. 
Delegaţia guvernamentală poloneză va 
rămîne în Birmania pînă la 21 mar
tie, iar apoi va pleca în Cambodgia. 
Ea va vizita de asemenea India, R.D.

Vietnam, R.P. Chineză, R.P.D. Co
reeană şi R.P. Mongolă.

In drumul ei, delegaţia s-a oprit 
mai intii la Moscova, unde a fost 
intîmpinată de Saburov, prim-vice- 
preşedinte al Consiliului de Miniştri 
al U.R.S.S., şi de alte personalităţi 
oficiale. După o convorbire cu cei ce 
au întîmpinat-o şi o scurtă odihnă, 
delegaţia a plecat spre Delhi, unde 
a fost intîmpinată de premierul Ne
hru şi de alţi reprezentanţi ai gu
vernului indian.

Delegaţia guvernamentală cehoslovacă 
a sosit in R. D. Vietnam

HANOI 17 (Agerpres). -  TASS 
transmite: La 17 martie, la Invitaţia 
guvernului R. D. Vietnam, a sosit la 
Hanoi o delegaţie guvernamentală a 
R. Cehoslovace în frunte cu preşedin
tele Consiliului de Miniştri Wiliam 
Siroky.

Oaspeţii au fost Intlmpinaţi de Fam 
Van Dong, primul ministru şi ministru 
al Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, 
de generalul Vo Nguen Giap şi Fan 
Ke Toai, vicepreşedinţi ai Consiliului

O R IE N TU L  A P R O P I A T

de Miniştri, şi de alte personalităţi 
vietnameze.

In cursul după amiezii, preşedintele 
R.D. Vietnam, Ho Şi Min, a primit pe 
membrii delegaţiei guvernamentale ce
hoslovace, cu care a avut o convorbire.

HANOI. — La 17 martie a avut 
loc la Hanoi un miting consacrat prie
teniei vietnamezo-cehoslovace, organi
zat de Comitetul administrativ din Ha
noi în cinstea sosirii în R. D. Vietnam 
a delegaţiei guvernamentale a Ceho
slovaciei condusă de W. Siroky. La mi
ting au luat parte 70.000 de persoane.

depăşeşte 21 mile maritime, în timp ce 
lăţimea golfului Akaba nu depăşăşte 
9 mile maritime“.

CAIRO 18 (Agerpres). — Presa 
anunţă că după ce administraţia egip
teană a trecut la exercitarea funcţiu
nilor sale în sectorul Gaza, aici s-a 
restabilit viaţa normală.

La 17 martie, la Gaza a avut loc 
înmormîntarea pescarului palestinian 
Ismail Iakub Bakk, ucis la 16 martie 
de un soldat danez. La funeralii au 
luat parte numeroşi locuitori din Gaza.

Ziarul „Al-Ahram“ scrie că la 16 
martie la Gaza, în urma unui foc tras 
de un soldat al forţelor armate extra
ordinare ale O.N.U., şi-a găsit moar
tea Muhammed Saleh El-Djamali din 
Gaza. Acesta este al treilea caz 
de asasinat comis de soldaţi ai forţe
lor armate ale O.N.U.

Prin mari demonstraţii de masă, populaţia arabă din Gaza şi-a mani
festat satisfacţia faţă de retragerea din oraşul şi regiunea lor a trupelor 
israeliene cotropitoare, cerînd cu hotărîre restabilirea administraţiei egiptene 
asupra întregii zone.

P r o b l e m a  c i p r i o t ă
E.O.K.A. propune autorităţilor britanice un armistiţiu 

cu condiţia eliberării arhiepiscopului Makarios
LONDRA 17 (Agerpres). — TASS: 

Poporul cipriot cere Angliei să înde
plinească rezoluţia Comitetului politic 
al Adunării Generale a O.N.U. care a 
recomandat găsirea unei soluţii paşnice 
democrate şi echitabile în problema 
Ciprului în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U. şi care a 
exprimat speranţa că tratativele în 
acest scop vor fi reluate şi continuate. 
La 14 martie, E.O.K.A. (Organizaţia 
cipriotă de eliberare naţională), care 
luptă pentru dreptul Ciprului la auto
determinare, a difuzat manifeste în

Preşedintele Filipinelor a murit 
într-un accident de avion

MANILLA 18 (Agerpres). — Din 
Manilla se anunţă moartea preşedinte
lui Filipinelor, Ramon Magsaysay, 
survenită în urma unui accident de 
avion la 17 martie. In acelaşi accident 
şi-au găsit moartea alte 24 de per
soane, printre care ministrul Educaţiei 
al Filipinelor, Gregorio Hernandez, 
şeful statului major al aviaţiei, Be
nito F.buen, precum şi reprezentantul 
provinciei Cebu în parlamentul filipi- 
nez Accidentul s-a produs în regiunea 
munţilor Pinatubo.

Magsaysay a îndeplinit funcţia de 
preşedinte al Filipinelor din anul 1953, 
ca lider al partidului naţionalist. Pos
tul de preşedinte al ţării va fi asumat 
pînă la alegerile care vor avea loc în 
noiembrie anul acesta de vicepreşe
dintele Filipinelor, Carlos Garcia.

care propune autorităţilor britanice un 
armistiţiu cu condiţia să fie pus în li
bertate cunoscutul militant cipriot în 
prezent deportat — arhiepiscopul Ma
karios. Consiliul Etnarhiei Ciprului 
(conducător al bisericii ortodoxe gre
ceşti) a sprijinit apelul E.O.K.A.

Dukeris, secretarul Etnarhiei Cipru
lui in Anglia, insistă de asemenea a- 
supra eliberării lui Makarios.

Partidul progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.), în pre- 
zent interzis, a difuzat manifeste in 
care sprijină propunerea de armistiţiu 
făcută de E.O.K.A. şi cere punerea în 
libertate a tuturor deţinuţilor politici, 
anularea stării excepţionale şi a sen
tinţelor de condamnare la moarte.

Continuă măsurile de represiune 
ale autorităţilor britanice

Guvernul englez nu a răspuns pină 
acum la toate aceste apeluri. Intre 
timp măsurile de pedepsire luate de 
autorităţile britanice din Cipru con
tinuă. A fost condamnat la 15 ani în
chisoare „pentru colahorarea cu tero
riştii“, Agrios, tînăr cipriot în vlrstă 
de 17 ani, a fost arestai un activist al 
mişcării de eliberare naţională — 
Drusiatis, pentru capul căruia autori
tăţile britanice au promis 5.000 de lire 
sterline. In zorii zilei de 17 martie 
sute de soldaţi englezi au început o 
razie în regiunea muntoasă Troodos. 
in partea centrală a Ciprului, în cău
tarea de conducători ai E.O.K.A. Au 
fost înconjurate trei sate de munte la 
sud-vest de Nicosia.

Opereta romineascâ la Moscova
De cîtva timp, în fiecare seară, ma

rea sală a Teatrului Muzical din Mos
cova „K. N. Stanislavski şi V. 1. Ne- 
mirovici-Dancenko“ este arhiplină. Pe 
această scenă se desfăşoară cu un deo
sebit succes spectacolele Teatrului de 
Stat de Operetă din Bucureşti, monta
te cu gust.

Capitala Romîniei ne-a trimis un 
dar minunat: un buchet strălucitor de 
operete ale compozitorilor romîni con
temporani — „Lăsaţi-mă să cînt“, a 
compozitorului Gherase Dendrino, o- 
pereta pe teme contemporane „Plutaşii 
de pe Bistriţa“ a compozitorului Fi- 
laret Barbu şi opereta „Colomba“, în
chinată celui de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului şi Studenţilor, 
a compozitorului Elly Roman, ca şi 
cunoscuta operetă „Vînzătorul de pă
sări“ a lui Zeller. Montarea acestor 
operete demonstrează înalta cultură 
muzicală şi măiestrie profesională a 
colectivului de artişti. Deşi numără 
abia cinci ani, trupa din Bucureşti 
reuşeşte să pună în scenă atît specta
cole cu tendinţe inovatorii, pe teme 
contemporane, cît şi lucrări clasice.

Cu opereta „Lăsaţi-mă să eint“ de 
G. Dendrino, laureat al Premiului de 
Stat pe libretul de L. Delescu, E. Se
ver şi V. Cosma, autorii au ştiut să 
înfăţişeze reliefat şi convingător cioc
nirea între două lumi — lumea tru
faşă dar mărginită a creaturilor din 
slujba lui Franz losef, în frunte cu 
contele Lichtenberg, care înăbuşă cu 
brutalitate orice manifestare a cul
turii naţionale romîneşti — şi lumea 
patrioţilor lomîni care, avînd printre 
fruntaşii ei pe compozitorul Cipriăn 
Porumbescu se opune activ cotropito
rilor habsburgici. Creaţia acestui 
minunat compozitor, al cărui cen
tenar a fost sărbătorit de curînd, 
îşi are rădăcinile în viaţa po
porului său. Tocmai de aceea poporul 
este eroul principal al acestui spec
tacol dedicat lui Ciprian Porumbescu.

Zugrăvind chipul marelui compozi
tor, Gherase Dendrino redă cu price
pere în muzica sa stilul specific ai e- 
pocii. Printr-un limbaj muzical acce
sibil şi melodic, el acordă, în epizoade 
corale compuse cu măiestrie, un loc im. 
portant eroului principal al spectaco
lului care, după cum am spus. este 
însuşi poporul. Muzica deosebit de me
lodioasă, îl captivează pe spectator, 
încîntîndu-1 cu frumoase valsuri şi me
lodii populare. Farmecă in mod deose
bit jocul simplu şi sincer al artiştilor, 
care alcătuiesc un ansam'blu bine în
chegat. Artiştii din cor nu cîntă numai, 
ci participă activ la intîmplările de pe 
scenă, după cum o cere acţiunea.

Cu deosebită căldură a întîmpinat

de NIKOLAI RUBAN
solist al Teatrului de Stat de Operetă

din Moscova
artist emerit al R.S.S.A. Carelofine 

laureat ai Premiului Stalin

publicul din Moscova scenele şl dialo
gurile cîntate sau vorbite în limba 
rusă.

La succesul spectacolului au contri
buit munca talentatului regizor prin
cipal al teatrului, N. Constantinescu, a 
maestrului de balet Elena Penescu- 
Liciu, a pictorilor N. Lebas şi E. 
Agapie.

De o bună primire din partea spec
tatorilor moscoviţi s-a bucurat şi o- 
pereta compozitorului Filaret Barbu, 
laureat al Premiului de Stat, (libretul 
T. lancu, cu participarea lui I. Dacian) 
care înfăţişează cu poezie plutaşi de pe 
Bistriţa, oameni simpli ai Romîniei de 
astăzi. Cîntecele şi dansurile operetei 
aduc pe scenă o părticică din sufletul 
poporului romín. Limbajul muzical al 
compozitorului este strîns legat de in
tonaţiile folclorului naţional, dansurile 
sínt pline de colorit naţional. Merită 
menţionat faptul că spectatorul mos
covit. chiar dacă nu înţelege limba, 
urmăreşte totuşi cu mult interes eve
nimentele care se desfăşoară pe sce
nă — povestea dragostei lui Tudor- 
plutaşul şi a Ilenei. Este şi de astă 
dată meritul regizorului principal ai 
operetei bucureştene care a reuşit să 
creeze un spectacol captivant.

Sínt scânteietoare dansurile aran
jate de Elena Penescu-Liciu, extrem 
de pitoreşti decorurile pictorului M. 
Rubingher şi costumele realizate de 
T. Dana. Orchestra şi corul, vocile 
soliştilor — admirabile.

Vreau să vorbesc cititorilor romîni 
despre încă un spectacol al teatrului 
lor de operetă, pe care moscoviţii au 
avut prilejul să-l vadă înaintea bucu- 
reştenilor. E vorba de premiera ope
retei compozitorului Elly Roman — 
„Colomba“ (libretul de Mircea Şte- 
fănescu, laureat al Premiului de Stat) 
care a avut loc la Moscova. Acest 
spectacol atrăgător, închinat păcii şi 
prieteniei între popoare, este admirabil 
pus în scenă de către S Eliad, director 
şi conducător artistic al teatrului, 
maestru emerit al artei din R.P. Romînă. 
Pot să vă încredinţez că. întocmai ca 
moscoviţii, veţi fi fermecaţi de punerea 
ei în scenă, de dansurile ei vii şi de
corurile ei frumoase, de înalta măiestrie 
a soliştilor, orchestrei şi corului, con
duse de dirijorul R. Egresi.

Am admirat „buna şi vechea“ ope
retă a lui Zeller — „Vînzătorul de pă

sări“ — pe care am văzut-o într-o lu
mină cu totul nouă. In acest spectacol
— pus în scenă de Ion Dacian, artist 
emerit al R. P. Romíné — încântă
toarea operetă a lui Zeller, bine cu
noscută moscoviţilor, a răsunat într-un 
fel nou. Noua redactare scenică a per
mis lui Ion Dacian să dezvăluie cu 
mai multă ascuţime contradicţiile so
ciale, existente în germene la baza 
libretului. Spectacolul a căpătat astfel 
dintr-o dată o nouă ascuţime satirică, 
un anumit tîlc social. Această operetă
— mai precis operă comică — şi-a gă
sit executanţi demni în soliştii, corul, 
orchestra şi baletul trupei, cimentate 
de experimentatul dirijor T. 'Mihăi- 
lescu.

In încheiere, vreau să vorbesc des
pre soliştii teatrului de operetă din 
Bucureşti, despre succesul pe care l-au 
avut la Moscova. Cea mai mare popu
laritate şi-a cucerit-o în rîndurile mos
coviţilor Ion Dacian Acest cîntăreţ-ac- 
tor posedă o voce de prim rang, gust 
artistic şi o remarcabilă şcoală vocală. 
In toate rolurile, atît de diferite, cîn- 
tăreţul a creat caractere ce se înti
păresc în memorie.

Moscoviţii au îndrăgit-o şi pe Puica 
Alexandrescu, artistă emerită a R. P. 
Romíné, laureată a Premiului de Stat, 
care a avut un mare succes în „Co
lomba“, în care deţine rolul principal. 
Interesant este şi rolul Magdei, pe 
care-1 interpretează în opereta „Lăsa-' 
ţi-mă să eint 1“ Foarte mult a plăcut 
spectatorilor noştri şi Virginica Ro- 
manovski, artistă emerită a R. P. Ro
míné, jocul ei seînteietor şi plin de 
vervă.

O impresie deosebit de plăcută a 
produs asupra noastră îneîntătoarea 
solistă Silly Popescu, pe care am ad
mirat-o în roluri diametral opuse: 
al simplei ţărănci Ileana şi al prinţe
sei din „Vînzătorul de păsări“. Au 
avut succes la Moscova şi experimen
tatul tenor V. Chicideanu, ca şi ba
ritonul Mircea Nemens, în special în 
„Colomba“. In maniera specifică ope
retei şi cu mult umor joacă şi cîntă 
artiştii Maria Wauvriria, artistă eme
rită a R. P. Romíné, N. Roman, Gh. 
Hazgan, C. Tănăsescu şi I. Hogeac. 
pe care moscoviţii i-au apreciat încă 
de Ia primele spectacole.

Pot să afirm că spectacolele Tea
trului de Stat de Opereţă din Bucu
reşti constituie un eveniment însem
nat în viaţa culturală a ţării noastre, 
Sínt convins că oaspeţii Moscovei vor 
păstra cele mai calde amintiri despre 
capitala Uniunii Sovietice şi despre 
moscoviţi. Sînţ convins că aceste spec- 
taco.e vor întări şi mai mult prietenia 
dintre popoarele romín şi sovietic.

Funeraliile naţionale la încetarea 
din viaţă a lui Moşa Pjade

BELGRAD 18 (Agerpres).— Agenţia 
Taniug transmite:

La 18 martie au avut loc funera
liile naţionale la încetarea din viaţă 
a preşedintelui Scupşcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, Moşa 
Pjade.

Urna cu rămăşiţele pămînteşti ale 
lui Moşa Pjade a fost depusă în Mau
soleul Eroilor Naţionali din parcul 
Kalemengdan din Belgrad.

La funeralii au luat parte preşedin
tele R.P.F. Iugoslave, 1. B Tito, şi 
alte personalilăţi oficiale din R.P.F.I.. 
reprezentanţi ai organizaţiilor politi
ce şi obşteşti, delegaţi ai celor şase

republici ale R.P.F.I., precum şî repre
zentanţi ai corpului diplomatic.

în faţa clădirii Scupşcinei, vorbind 
în numele Scupşcinei Populare Fede
rative, Lidija Sendjuro, vicepreşedinte 
al Scupşcinei, a adus un ultim oma
giu defunctului.

In Piaţa Republicii au rostit cuvîn- 
tări omagiale Milos Minici, preşedin
tele Comitetului popular orăşenesc al 
Belgradului, şi dr. Sinişa Stankovic.i, 
preşedintele Consiliului Academic al 
R.P.F. Iugoslavia.

In parcul Kalemengdan, la Mauso
leu! Eroilor Naţionali, a luat cuvîntul 
preşedintele R.P.F.I., I. B Tito, care a 
evocat personalitatea Iui Moşa Pjade.

C r e a r e a  U n i u n i i  c o m u n i s t e
a  t i n e r e t u l u i  d i n  U n g a r i a

BUDAPESTA 18 (Agerpres).— La 
17 martie ziarul „Nepszabadsag" a 
publicat hotărirea Comitetului Cen
tral provizoriu al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar „Despre 
unele probleme ale educării tinere
tului şi despre crearea Uniunii co
muniste a tineretului din Ungaria".

In hotărîre se spune că elemente 
de teapa celor din grupul lui Imre 
Nagy şi Géza Losonczy au căutat să 
speculeze greşelile din munca parti
dului şl Uniunii tineretului munci
tor din Ungaria.

In hotărîre se subliniază eşecul a- 
cestor încercări şi se arată că la 23 
octombrie un număr mare de tineri 
conştienţi de primejdia ce amenin
ţa poporul muncitor a luptat eroic 
împotriva contrarevoluţionarilor a- 
părînd cu arma în mînă puterea 
poporului.

Partea finală a hotărîrii este con
sacrată creării Uniunii comuniste a 
tineretului din Ungaria şi sarcinilor 
partidului în domeniul educaţiei co
muniste a tineretului.

De-abiq a început greva celor 200.000 
constructori navali şi...

Âlţi 2 milioane şi jumătate muncitori 
englezi se pregătesc de grevă

—  Cercurile economice engleze se tem de o mare criză 
industrială —

LONDRA 18 (Agerpres). — Cercuri 
economice britanice îşi exprimă teme
rea că marea grevă a celor 200.000 de 
muncitori din întreprinderile de cons
trucţii navale din Marea Britanie, în
cepută sîmbătă în sprijinul revendică
rilor de salarii ale muncitorilor, ame
ninţă să provoace cea mai importantă 
criză industrială în Anglia din 1926 
încoace. Lucrul a încetat la 70 de şan
tiere navale unde se construiesc vase 
sau se repară nave cu un deplasament 
total de aproximativ 5 milioane tone. 
La 17 martie în cadrul unui mare mi
ting al greviştilor care a avut loc la 
Liverpool, reprezentanţii diferitelor sin
dicate ale muncitorilor din întreprinde
rile de construcţii navale şi-au expri
mat hotărirea de a continua greva pînă 
la satisfacerea deplină a revendicărilor 
lor de sporire cu 10 la sută a salarii
lor.

După cum relatează agenţia Reuter,

comitetul de grevă al muncitorilor a 
cerut sindicatelor din alte ramuri in
dustriale să declare greve de solidari
tate cu muncitorii din întreprinderile de 
construcţii navale. De pe acum sindi
catul muncitorilor din industria cons
tructoare de maşini, care numără peste 
2.500.000 de membri, a chemat la grevă 
pentru data de 23 martie In cazul că 
revendicările greviştilor nu vor fi sa
tisfăcute.

Moartea
lui Constantin Brincuşl
PARIS 18 (Agerpres). — Sîmbătă a 

încetat din viaţă la Paris, în vîrstă de 
81 de ani, cunoscutul sculptor romín 
Constantin Brîncuşi.

SPECTACOL DE GALĂ LA MOSCOVA DAT 
DE ARTIŞTII TEATRULUI DE OPERETĂ DIN BUCUREŞTI

MOSCOVA 18 — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 17 martie pe 
scena Teatrului muzical „K. S. Sta
nislavski şi V. I. Nemirovici Dancenko“ 
din Moscova a avut loc un spectacol 
de gală cu prilejul terminării seriei de 
spectacole de la Moscova ale Teatru
lui de stat de operetă din Bucureşti.

La spectacol au asistat N. S. Hruş
ciov, A. I. Mikoian, N. G. Pervuhin. 
Au fost prezenţi de asemenea M. T. 
Vlad, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romíné în U.R.S.S., şi N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii al U.R.S.S.

Artiştii romîni au prezentat opereta 
„Colomba“ de Eli Roman. La sfîrşitul 
spectacolului artiştii romini au fost 
îndelung aplaudaţi şi au primit flori.

După terminarea spectacolului. V. I. 
Pahomov, locţiitor al ministrului Cul
turii al U.R.S.S., a rostit o scurtă cu- 
vîntare în care a adus înalte aprecieri 
măiestriei artiştilor romîni.

In noaptea de 17—18 martie 1957, 
colectivul Teatrului de operetă din 
Bucureşti a plecat cu un tren special 
spre oraşul Gorki, unde va prezenia 7 
spectacole.

MOSCOVA. La 18 martle N. S. Hruşciov, 
prim secretar al C.C al P C.U.S., a primit 
pe Masaharu Hatanaka. ziarist Japonez şl 
fruntaş al vieţii publice, cu care a avut o 
convorbire.

PRAGA Cu prilejul prezenţei la Praga 
a soliştilor Teatrului de Operă şl Balet din 
Bucureşti (olanda Mărculescu şi Dan lor- 
dăchescu, ambasada romînă din capitala 
Cehoslovaciei a organizat o serată muzicală. 
Programul muzical susţinut de cel doi so
lişti romînt s-a bucurat de succes.

TOKIO Ambasadorul U.R.S.S. tn Japo
nia, I. F. Tevosian, l-a vizitat pe primul 
ministru al Japoniei. Kisi, şi l-a adus la 
cunoştinţă că la cererea Japoniei şi în con
formitate cu declaraţia comună a U.R.S.S. 
şi Japoniei autorităţile sovietice competente 
au găsit 793 de persoane de naţionalitate 
Japoneză care locuiesc pe teritoriul U R.S.S. 
în situaţia de persoane fără cetăţenie (apa
trizi) precum şi 146 de membri al familiilor 
lor de naţionalitate coreeană. Toate aceste 
persoane au fost anunţate că pot pleca tn 
Japonia dacă îşi vor exprima dorinţa tn 
acest sens. 225 de persoane de naţionalitate 
japoneză şl cel 146 membri ai familiilor lor 
de naţionalitate coreeană şi-au exprimat do
rinţa de a pleca în Japonia.

TUNIS. La Invitaţia oficială a guvernului 
tunisian, delegaţii guvernamentale din 
U.R.S.S., R.P Albania, R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă şl R.P. Polonă au plecat la Tu
nis pentru a participa la festivităţile ce

vor avea loc ia 2o martie iu legătură cu 
prima aniversare a proclamării Independen
ţei Tunisiei.

DELHI Primul ministru al Nepalului, 
Tanka Prasad Aciar'a. a acceptat Invitaţia 
de a vizita Uniunea Sovietică

ALGER. Iu cursul zilei de 17 martie s au 
produs în Algeria noi ciocniri, tn regiunea 
Constantine trupele franceze au ucis 36 de 
patrioţi algerieni Maiorltated acestora au 
fost ucişi de aviaţia franceză.

DELHI. In noaptea din 15 spre 16 mar
tie peste 400 de pakistanez* înarmaţi au 
atacat oraşul indian de frontieră Kamalpur 
din Tripura (India de est) şl au prădat o 
parte din oraş. Zlan < publică comentarii in 
care arată că un asemenea atac organizat 
nu a putut fi săvîrşlt fără ştirea autorită
ţilor pakistaneze.

BONN. La invitaţia guvernului tsraellnn. 
preşedintele partidului social democrat din 
R.F Germană, Erich Ollenhauer. a plecat 
la 18 martie la Tel Aviv pentru a face o 
vizită în Israel.

PARIS. Preşedintele Consiliului de Miniş
tri al Tunisiei Burghiba, a rostit o ctivîn- 
tare în care a cerut evacuarea trupelor fran
ceze din Tunisia şl ţratatlve cu guvernul 
francez referitoare la condiţiile acestei eva
cuări.

PRAGA. Zilele trecute a fost arestat un 
grup de agenţi ai serviciului de spionaj 
american, care aveau misiunea de a desfă
şura activitate de spionaj pe teritoriul
Republicii Cehoslovace.

LA Î N C H I D E R E A  E D I Ţ I E I
Subcomitetul Comisiei O. N. U. 

pentru dezarmare s-a întrunit la Londra
LONDRA 18 (Agerpres). —• In

cursul după-amiezii de luni s-a des
chis la Londra sesiunea subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare.

La lucrările subcomitetului participă 
Allan Noble (Anglia), V. A. Zorin 
(Uniunea Sovietică), Harold Stassen 
(S.U.A.). Jules Modi (Franţa), David 
Johnson (Canada).

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Selwyn Lloyd ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, care a prezidat a- 
poi prima şedinţă a conferinţei. După 
cuvîntul de deschidere rostit de Selwyn 
Lloyd reprezentanţii celor 5 ţări 
membre în subcomitet s-au întrunit în 
şedinţă închisă.

In cadrul actualei sesiuni a subcomi
tetului vor fi studiate ultimele propu 
neri ale guvernului sovietic, care se 
pronunţă pentru încetarea experienţe
lor cu arme termonucleare şi interzice
rea după 2 ani a folosirii şi fabricării ar- 
melor atomice şi cu hidrogen. în a- 
ceastă ordine de idei va fi examinată 
şi propunerea guvernului american cu 
privire la controlul experimentării ar
melor cu mare rază de acţiune.

Conferinţa va lua în discuţie pro
punerile sovietice şi americane cu pri
vire la controlul asupra măsurilor de 
dezarmare precum şi ultima propunere 
anglo-franceză privind dezarmarea pe 
etape.
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■ Substratul călătoriei pripite a ministrului de Externe israeiian 
la Washington ■ Acord secret între Israel şi S.U.A. ? ■ Cererile 

Israelului sínt contrarii legilor internationale
WASHINGTON 18 (Agerpres).— La 17 martie a sosit într-o vizită ofi

cială la Washington ministrul de externe al Israelului, Golda Meir. Intr-o 
declaraţie făcută la sosire, Golda Meir a declarat — potrivit agenţiei United 
Press — că „prezenţa comandamentului militar egiptean în regiunea Gaza 
este o primejdie la adresa Israelului şi ar putea determina Israelul să ia 
măsuri de autoapărare“. In aceeaşi zi în care ministrul de Externe al Israe
lului a făcut această declaraţie, în capitala Israelului — Tel Aviv — a avut 
loc o şedinţă a guvernului israeiian, care a examinat „măsurile pe pian di
plomatic şi militar pentru a împiedica reîntoarcerea trupelor egiptene în 
regiunea Gaza" (agenţia France Presse).
In această situaţie, cercurile condu

cătoare de la Washington nu mai în
cearcă măcar să păstreze aparenţa de 
imparţialitate în conflictul israelo-egip- 
te an.

Intr-un „memorandum asupra situa
ţiei din Orientul Mijlociu“, pregătit în 
vederea declaraţiilor pe care Dulles 
le va face în faţa comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, senatorul de
mocrat Mansfield cere „să se protes
teze cu fermitate“, bunăoară prin „boi
cotarea Canalului de Suez de către 
toate navele sub pavilionul S.U.A. şi a 
celorlalte ţări occidentale“, în cazul în 
care egiptenii ar încerca să reia sub ad
ministraţia lor regiunea Gaza.

Cercurile oficiale arabe consideră de
mersurile pe care le întreprinde în mo
mentul de faţă Israelul la Washington 
drept noi încercări de a tulbura pacea 
în Orientul Mijlociu. Tratativele mi
nistrului de Externe israeiian în S.U.A, 
sínt privite cu suspiciune şi îngrijorare 
în ţările arabe, deoarece aici se vorbeş
te despre existenţa unui „acord se
cret între guvernele de îa Tel 
Aviv şi Washington atît în privinţa re
giunii Gaza, cît şi in problema golfului 
Akaba. Agenţia France Presse, referin- 
du-se la surse israeliene, relatează că 
„Israelul a primit în ultimele zile noi 
asigurări din partea Statelor Unite Ir 
legătură cu libertatea de navigaţie în 
golful Akaba şi cu rolul forţelor O.N.U, 
în regiunea Gaza".

Referindu-se la cererea guvernului 
de la Tel Aviv, postul de radio Cairo 
relatează că cererile Israelului cu pri
vire la internaţionalizarea golfului 
Akaba sínt contrarii Convenţiei de la 
Constantinopole din 1888 şi legilor in
ternaţionale cu privire la navigaţia în 
apele teritoriale. Aceste legi consideră 
ca „o cale de navigaţie internaţională 
golfurile şi strîmtorile a căror lăţime


