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Alegerile din Romînia Constituie
Expresia UnităţiiPoporului

(Cont. din pag. l-a)

ceea ce înseamnă că nu-i nici o deosebire de bază între cele
două mari partide burgheze.

★ ★ ★
I N patria natală, sub regimul de azi al democraţiei populare,
■ indiferent de părerile unora sau ale altora de aici, nu există
un sector al societăţii, care să nu fie reprezentat în Marea
Adunare Naţională şi în sfaturile diverse populare.

Dacă, sub regimurile vechi, bătaia, rachiul cu îmbătatul,
furtul şi fraude de tot felul, au caracterizat alegerile, astăzi
alegerile, cum a admis Paul Underwood de la ~N. Y. Times"
au fost conduse într-o ~atmosferă de sărbătoare". Natural că
ziua alegerilor este zi de sărbătoare cu plată pentru întreaga
lume muncitoare. La secţiile de votare, pe străzile oraşelor şi
satelor, cetăţenii, tineri şi bătrîni, se luau la dans, iar clădirile
erau frumos decorate. Underwood descrie această atmosferă
entuziastă a poporului romîn.

Procedura de votare era simplă, spune Underwood. Toţi
cetăţenii de la 18 ani în sus au dreptul de a vota, afară de
criminali şi oameni suferind de boli mintale.

L'nderwood a trebuit să admită că votul e secret şi că ce-
tăţenii au avut şansă să-şi exprime opoziţie la un candidat sau
altul. Si ce-i mai important, cetăţenii au votat pentru programe
concrete, atît ca aprobare pentru marile realizări, cît şi pentru
planurile de realizare din viitor.

★ ★ ★
,.Rominia Liberă", în articolul ei de fond ~Tara

a votat!" din 6 martie, a putut scrie cu justeţe astfel:
«Anii care au trecut de la instaurarea regimului demo-

crat-popular în ţara noastră sînt ani de strălucite biruinţi.
Imaginea vechii Romînii, înapoiată economic, slăbită de răz-
boi, a rămas în domeniul trecutului. Tot mai limpede, însu-
fleţitor, ni se înfăţişează chipul nou al ţării, cu o industrie în
continuă dezvoltare, cu o agricultură socialistă mecanizată,
cu o cultură înfloritoare, unde viaţa economică, politică, so-
cială, pulsează cu vigoare pretutindeni, în toate regiunile şi
raioanele, în toate oraşele, în toate satele. Oriunde îţi îndrepţi
astazi privirea, pe întreg cuprinsul ţării, vezi semnele minu-
nate, ale vieţii noi. marile schimbări aduse de orînduirea so-
cialistă care a învins pentru totdeauna.

Democraţia socialistă asigură cetăţenilor dreptul la mun-
că, la învăţătură, la odihnă. Niciodată în trecut poporul nos-
tru nu s-a bucurat de asemenea largi drepturi şi libertăţi ce-
tăţeneşti, niciodată n-a avut asemenea posibilităţi de dezvol-
tare şi afirmare a capacităţii sale creatoare. Pe baza deplinei
egalităţi în drepturi a oamenilor muncii, fără deosebire de na-
ţionalitate, s-a cimentat prietenia şi frăţia poporului romîn cu
minorităţile naţionale. 7 emelia de granit a orînduirii noastre
o constituie alianţa frăţească a clasei muncitoare cu ţărănimea,
unirea întregului popor în jurul partidului şi guvernului în
lupta pentru construirea socialismului . . .

Marea sărbătoare a alegerilor, pregătită cu însufleţire, în-
tîmpinata cu o activitate politică şi gospodărească a fost o
uriaşă denionstraţie a hotărîrii de muncă şi luptă a poporului.
Votul de ieri a fost un vot pentru întărirea continuă a regi-
mului de democraţie populară, pentru cucerirea de noi iz-
bînzi, pentru victoria deplină a socialismului în patria noastră,
pentru pace, pentru bunăstarea poporului".

★ ★ ★
om cinstit, fără prejudiţii, avînd la inimă binele

fraţilor noştri din patria natală, va aproba constatările
~Romîniei Libere" şi-şi va exprima satisfacţia sufletească că
poporul romîn s-a lepădat pentru totdeauna de viaţa mizeră
de altădată, de asupririle şi suferinţele din trecut, păşind tot
înainte pe drumul ce şi-l croieşte în chipul democraţiei po-
pulare, scăpînd pentru totdeauna de regimul exploatării omu-
lui de către om.

Braşovul de leri si de Astăzi
» f

de VIORICA CIORBAGIU
De cîte ori vin de !a lu-

cru, simt că am de ce mă bu-
cura. La uzină treburile merg
bine. lar aici, mă aşteaptă a-
partamentul acesta frumos, cu
trei camere, cu tapete din mar
terial plastic, cu baie, mă rog,
cu tot ce vrei.

îmi aduc aminte uneori cu
cit de puţină tragere de inimă
mă purtau altădadată paşii
spre încăperea umedă şi întu-
necoasă dintr-un beci—singu-
rul nostru „palat *. Si copiii
erau mici şi leafa nu ajungea
. . . Parcă a trecut un veac,
atît de deosebită este viaţa
mea de astăzi!

Entuziasmul electricianului
Petre Oltean din Braşov e
molipsitor.. Mai zăbovim cîte-
va minute în prag şi chiar
dacă gazda noastră e bine-
voitoare, ne aducem aminte
că abia a ieşit din schimbul
de noapte şi trebuie să se o-

dihneascâ.

Afară ne întîmpină o per-
dea albă, ţesută din fulgii
mari care cad molcom din în-
altul cerului. Mănunchiu de
blocuri noi din noul car-
tier al uzinelor „Steagul Ro-
şu “ parcă e şi mai mult lu-
minat de albeaţa ninsorii.
Dincolo de fiecare fereastră,
de fiecare balcon, locuieşte o
familie a cărei poveste din
trecut seamănă mai mult sau
mai puţin cu cea a lui Petre
Oltean .

. .

Si alte etaje, alte ferestre
şi balcoane cresc necontenit.
Copiii noului cartier se zben-
guie cu săniuţele sau fac oa-
meni, de zăpadă. In mijlocul
acestei larme voioase, maca-
rale uriaşe suie panourile ma-
ri din prefabricate, iar con-
structorii le montează, coco-
ţaţi sus, învăluiţi de aurii cal-
zi ce vin prin conducte de
la locomobilă.

—Nu vă e frig?—în între-
băm pe Gh. Sandru, şeful

cele mai bune echipe de mon-
tori de pe şantier.

—Avem nişte pufoaice pe
cinste ne întoarce el vor-
ba. Si-apoi *cînd lucrezi, te
încălzeşti.

Fundaţiile blocurilor N, O,
P, nume convenţionale
date de proiectanţi au
fost turnate. La blocul R, e-
chipa lui Gh. Sandru „zi-
deşte“ pereţii, fără mistrie şi
cărămidă, montînd panourile
prefabricate ce vin de la
„Fabrica de case** din Bra-
şov. Si odată ajunşi la sfîrşi-
tul alfabetului, ce vor face
constructorii?

—Trecem peste drum, din-
colo de şoseaua naţională
mărginită de plopi şi-ncepem
iar de la A—vine prompt răs-
punsul şefului de şantier.

In anul 1961, cartierul
„Steagul Roşu" din Braşov
se va mări cu încă 800 de
apartamente din panouri ma-
ri.

Parcă vrînd să se întîlneas-
că şi să-şi dea mina cît mai
curînd, pe Calea Bucureşti tot
mai multe blocuri noi se a-
daugă şirului îrtceput, tinzînd
să ajungă pînă la casele pre-
fabricate. Că-n acest an se
vor întîlni, nu se ştie precis;
e sigur însă că în anii cp
vin trecătorii vor fi uitat de
unde a început şi unde s-a
terminat înnoirea numeroase-
lor străzi ce nu vor mai păs-
tra nimic din ceea ce se vede
astăzi.

La cele 300 de aprtamen-
te din cartierul „Tractorul"
ce vor fi construite anul aces-
ta, constructorii s-au pregătit
pentru folosirea unei metode
noi—aceea a cofrajelor de a-
luminiu.

O simplă operaţiune de a-
dunare dă la sfîrşit următo-
rul rezultat: în 1961—500 de
familii din Braşov se vor mu-
ta în casă nouă.

Dacă cifra aceasta care nu-

mără
. apartamente înseam-

nă tot atîtea izbînzi în plus
pentru traiul socialist al oa-
menilor, mintea scrutează to-
tuşi mai departe, întrebind:
şi la anul, şi-n anii viitori ce
se va mai întîmpla?

Nerăbdarea întrebării e
firească, pentru că fiecare an
statorniceşte alte şi alte în-
făptuiri.

Expoziţia de la Casa Ar-
matei din Braşov, căreia i se
fac ultimele retuşări, concen-
trează întreaga imagine vi-
itoare a oraşului. lată o alee
de plopii liliputani, ne dă de
veste că ne aflăm pe lîngă
şoseaua naţională. Dacă n-ar
fi. indicate arterele Calea Bu-
cureşti şi Zizin, nici n-am bă-
nui că este vorba de cartierul
~Steagul Roşu", care. s-a
transformat intr-un orăşel, to-
taiizînd 14.000 de aparta-
mente.

Perspectiva Pieţii Teatrului
e de asemenea neaşteptată,
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Jertfa Celor 12.000
Articolul ce urmează, cu tit-

lul original de N. D. Cocea, co-
memorînd răscoalele ţăranilor
din 1907 din patria natală, a
apărut în primul număr al re-
vistei „Facla**, la 13 martie
1910.—Redacţia.

* * *

de N. D. COCEA
A U trecut trei ani de la

răscoale şi cum la noi lu-
crurile se petrec repede şi se
uită tot aşa de repede, putem
să judecăm evenimentele din
primăvara anului 1907 şi ur-
mările dureroase ale represi-
unii, cu imparţialitatea cu
care se judecă evenimentele
depărtate, intrate în dome-
niul istoriei.

Povestea e scurtă şi pe în-
ţelesul tuturor.

In al patruzecilea an al
domniei M. S. regelui Carol,
cînd nu se stinseseră încă ul-
timele ecouri ale toasturilor
oficiale, s-au răsculat ţăranii,
robi sălbatici, leneşi şi incul-
ţi, de pe întinsul nesfîrşit al
moşiilor boiereşti. Fără să fie
nepoţi de politicieni şi de
miniştri, sau măcar alegători
cu trecere pe lingă deputaţi,
au îndrăznit să ceară pă-
mânt, învoieli mai uşoare, dă-
ri mai puţine şi mai multă
dreptate.

ORDINEA statului şi dul-
cea tihnă boierească fiind
astfel turburate, glorioasa ar-
mată a maiestăţii sale a fost
trimisă să liniştească spiri-
tele. Mai multe sate au fost
bombardate ca să servească
drept pildă răsculaţilor şi
vreo douăsprezece mii and in-
tre dînşii împuşcaţi, străpun-
şi cu baioneta sau bătuţi pî-
nă ce mureau sub lovituri!
Un statistician bizar a făcut
socoteala că dacă s-ar fi înşi-
rat cadavrele ţărăneşti în lun-
gul şi latul Căii Victoriei, pe
de o parte a cheiului Dîm-
boviţei pînă dincolo de
Piaţa Mare, Maiestatea sa ar
fi putut să meargă dela pa-
lat pînă în Dealul Mitropo-
liei, ca să citească mesajul
de deschidere al jCamerelor,
păşind pe un covor imens de
came ţărănească.

S-a spus în urmă că repre-
siunea aceasta a fost o nece-
sitate dureroasă şi că mulţu-
mită numai patriotismului ar-
matei am scăpat de primej-
dia unei invazii străine.

NU VOM FACE pe cîrco-
taşii care nu sînt mulţumiţi
niciodată. Nu vom spune că
răscoalele se puteau potoli şi
altfel, de pildă, dîndu-se pă-
mint ţăranilor sau acordîndu-
li-se ~lotul" acela universal
pe care-1 cereau şi pentru
care oamenii noştri fini i-au
ridiculizat cu atîta succes. Nu
ne vom aduce aminte, mai
ales, că cel puţin trei sferturi
din cei asasinaţi au fost asa-
sinaţi mişeleşte, după potoli-
rea răscoalelor şi după indi-
caţiile vătafilor boiereşti.

Nu. Vom privi opera par-
tidului liberal ca un act ini-
mitabil de înţelepciune poli-
tică, vom privi, fără să ne
arătăm prin nimic durerea şi
revolta din suflete, morman-
ul enorm„ de leşuri ţărăneşti
şi adresîndu-ne lor, celor

Jpa, . idflr

O. Băncilă „1907”

morţi, îi vom întreba:
—La ce - aţi făcut jertfa

voastră? Cui a folosit sîngele
pe care l-aţi vărsat?

Si vom aştepta răspunsul.
Si guvernul liberal va tre-

bui să răspundă nu prin vor-
be. nu prin discursuri, ci
prin cei vtrei ani de guvern-
are care au urmat manifes-
tului regal.

Astăzi cunoaştem acest
răspuns.

•

IMEDIAT după răscoale
s-a ridicat vîntul reacţiunii.
Clasa stăpînitoare, spăimînta-
tă de extensiunea şi profun-
zimea revoltei, după ce a iz-
butit să înnăbuşe în singe,
n-a avut decît un singur gînd,
cum să zădărnicească în vii-
tor orice veleitate de inde-
pendenţă şi de răzvrătire a
clasei muncitoare. Opera ad-
ministrativă şi legislativă a
acestor ultimi trei ani de câr-
muire liberală n-a fost justi-
ficată decît printr-o neîntre-
ruptă serie de măsuri îndrep-
tate împotriva libertăţii pu-
blice. Cu concursul tacit sau
pe faţă al partidelor de opo-
ziţie, s-au făcut legi draco-
nice şi s-au canalizat năzuin-
ţele şi nevoile economice ale
ţărănimii intr-un labirint de
legi cu aparenţă de dreptate,
într-o ţesătură infinită de Ar-
ticole îngrădite de absurdită-
ţi procedurale.

Cei care sînt în contact
zilnic cu populaţia sătească,
vorbesc în şoaptă şi cu în-
grijorare de nemulţuimirile
profunde, de deznădejdea
surdă a ţărănimii. In urma
legilor agrare mizeria a cres-
cut. Ţinuturi întregi, care în-
ainte de răscoală trăiau într-
o bună stare relativă, astăzi
sînt ameninţate de foamete.
Proprietarii şi arendaşii ~nu

mai au" pământ de and a t .

Munca se plăteşte in bani, e
drept, dar se arvuneşte din
iarnă pe preţuri de nimic.
Dijmele, ruşfeturile sînt des-

fiinţate, dar ţăranii nu mai
au. nici nu mai găsesc pă-
mînt. Casa rurală funcţionea-
ză, dar moşiile cumpărate
printr-însa sînt picături de a-
pă într-un ocean.

•

IN pustietatea şi în mizeria
satelor, singur jandarmul e

bine hrănit.
Dar între foamea care

pîndeşte şi jandarmul care
ameninţă, cine va avea ulti-
mul cuvînt?

In acelaşi timp, legile sî-
cîitoare şi reacţionare îndrep-
tate împotriva satelor, s-au
întins şi asupra oraşelor.
Teama prefăcută de sindica-
lişti şi atentate puse la cale
în cabinetele siguranţei gene-
rale, au înlesnit partidului li-
beral luarea de măsuri în
contra muncitorimii industri-
ale. Dreptul de asociaţie a
fost restrîns. In cea mai mare
parte a oraşelor de provincie.
întTunfrile sînt oprite pe faţă.
Cărţile, broşurile, ’ ziarele,
sînt confiscate zilnic sau ne-
distribuîte.

ULTIMUL argument, ju-
decata şi osînda, a fost în-
trebuinţat. Un vînt sălbatic
de reacţiune suflă asupra ţă-
rii. Jertfa cumplită a celor
douăsprezece mii parcă n-a
avut alt rezultat decît să răs-
pîndească miasme de hoitu-
ri în atmosfera noastră po-
litică. Douăsprezece mii de
ţărani au imbrăţişat pămîn-
tul, pămîntul pe care l-au vi-
sat o viaţă întreagă şi nu )-

au avut decît în ceasul mor-
ţii, şi clasa stăpînitoare a ră-
mas tot aşa de neîndurată,
tot aşa de surdă ca şi înain-
tea jertfei. Salvele de tunu-
ri n-au trezit-o, lumina in-
cendiilor nu i-a deschis o-
chii. Jertfa celor douăspre-
zece mii, suprema jertfă a
muncitorului flămînd şi gol,
a fost o jertfă zadarnică?

Pînă cînd?

TEMELIA
de I. L. CARAGIALE

ATITA muncă fără preget! Incet-încet, de-atîţa ani,
De jos, din temelia stîncii, cusmuua smulge bolovani,

Si macaraua sue-n muche şi daltă-n feluri îi ciopleşte,
La rînd ciocanul îi aşează, frumos mistria-i rostueşte;
Si—lucru vrednic de mirare din răsărit pînă-n apus!—
Un grandios castel, d-asupra, spre nori se-nalţă şi tot

creşte:
Pe cît jos se scobeşte stînca, pe-atît se-mpodobeşte

sus ...

. . . Mai trebuie frontonul splendid, alegoria triumfală,
Si-i opera desăvârşită—e gat-a unui secol fală! . . .

Un ultim bloc enorm, acuma, trosnind, e smuls din
groap-adîncă

Si ridicat din greu pe scripet . . . Dar blocul ultim nu-i
sus încă,

Si, din afund, din măruntaie, răcneşte, stînca:
„Nu mai pot!

„Proptele iute! merg de rîpă! mă surp cu fală-vă cu tot!“

MORALA
Ades, visînd prea vesel, ai deşteptare tristă . . .

„Să nu te rezemi, doamne, decît pe ce rezistă!“

Semnat „Un mare anonim".

din „Convorbiri critice"—an I, nr. 14-17, iulie-septembrie
1907.

Mi n g îi e re
Obabă chioară-aşează tingirea cu păsat

Pe-o pirostire şchioapă
. . . Hiertura-n foc a dat...

Si scuipă biata babă, şi blestemă, se-nchină:
~Spurcatul . . . Necuratu ...

44 (£1 singur e de vină!)
MORALA

Spre mîngîiere-adeseori
Ne trebuiesc .

.
. instigatori.

din „Convorbiri Critice**—an. I, nr. 22, 15 noiembrie 1907.
In ~Mingîiere“, Oaragiale îşi bate Joc de politicienii bur-

ghezo-moşierimii, care voind să ascundă cauzele reale ale răs-
coalelor ţărăneşti—mizeria insuportabilă datorită crîncenei ex-
ploatări—născociseră explicaţia mincinoasă că răscoala se da-
tora unor „instigatori**.

18 Martie 1871

de Wladislaw Broniewski
Fragmente

ASCULTA toate-acestea
cu fruntea sus . . . Am

scris
o parte din povestea
Comunei din Paris.

IV
Pîrjol căzut răsună
grea, noaptea, ca o bim
Ca norii, pe Comună,
înfringerea atîraă.

O, baricade sparte . . •

Au mai rămas puţine,
Sus, cetăţeni! La moarte!
Si rînduî nostru vine .

. .

Dabrowski zace-n stradă.
Râul Rigault căzu,
Cad, pe-orice baricadă,
cu sutele acu.

Canalia exultă
de crimele puterii,
Nu de popor ascultă
jandarmii şi bancherii.

Parisu-i sfărimat,
Acuma, tîlhăreşte,
Crunt aurul loveşte
în proletariat.

Dar unda-ţi, libertate,
va curge mai departe,
Comuna se va bate
pe viaţă şi pe moarte.

VIII
Lupţi, baricadă!
Pieri, baricadă!
Cîntă, Parisule,
mîndrele-ţi zile . A .

la-ţi aripi roşii
zboară ca pasărea
peste cadavre,
spre proiectile!
Lupţi, baricadă!
Pieri, neclintită!
Vine victoria,
plata speranţei . . .

Oameni ai muncii,
ţine-veţi minte
voi, proletarii,
inima Franţei!

Pieri, baricadă!
Steagul, mai sus!
Pînă la capăt
liberă, mori . . .

Sus baricadele-n
moartea Parisului,
biruitoare-ntre
biruitori.

I. L. CARAGIALE

IX
Treizeci de mii de-mpuşcaţi pe trotuare,
ferecaţi în cătuşe o sută de mii . . .

Si singe, puteri, nu mai are
Parisul; tăcut amorţi.

O proclamaţie . . . Minte, inşală:
„Parizieni4 * praf în ochi le aruncă—-
„de azi înainte în capitală
lege, ordine, muncă ...44

Ştirb, caldarîmul nu vrea să creadă: i
ride cu dinţii de piatră . . .

Detaşamente patrulează pe stradă.
Lanţuri mai zăngăne, salve mai latră.

Te-ntorci din Versailles, burghezie,
mătănii să-ţi faci, rugăciuni şi parăzi!
Incendii mai ard, vălvătaie pustie . . .

Nu mai e nimeni pe străzi.

Răspîndiţi Ziarul
„Românul American'*;

Abonaţi-vă la El!
Anecdota Despre...
. . . LEIKIN

Invitat de bogătaşul Rati-
nov - Rojnov, umoristul rus
Leilcin a venit o dată Ia mo-
şia acestuia.

Amfitrionul l-a primit pe
scriitor cu o excepţională bu-
năvoinţă. La plecarea acestu-

ca şi cea a Bulevardului Le-
nin. Noi bylevarde, noi artere
de circulaţie, alte linii de
troleibuz fac parte şi ele din
planurile viitorului apropiat.

(Din ~Romînia Liberă *)
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Comuna din Paris

Trăiască Comuna!
de A. TOMA

(liber după ERNST CLAAR)
La a 25-a aniversare a Comunei din Paris

leşiţi din gropi adinei reci, convoi de umbre sfinte,
Si ridicaţi un răcnet surd şi-ndurerat de ură,

înfricoşat, ca-n alte vremi, voi daţi-i dram să crească,
Un muget larg şi sfidător: „Comuna să trăiască!* 4

Slăvire vouă, Comunarzi, şi slavă zilei cele
Cind praf voi aţi făcut verigi şi lanţurile grele,
Cînd voi, cu pumnii ridicaţi, stătut-aţi morţii faţă,
Desfăşurînd stindardul roş al dreptului la viaţă!

Dar cei al căror jug l-aţi frînt, v-au blestemat avintul,
Cînd au simţit şovăitor sub pasul lor pămmtul;
Si învrăjbiţii în de ei—pomit-au mină-n mină
Fierbînd de setea sîngelui şi patimă păgînă.

Cum umflă nara bestia cînd prada şi-o atinge
Si rage cînd o sfîşie şi lacom rana-i linge,
Cu atîta saţ a gîtuit sălbatica jivină,
Că n-a iertat nici părul alb, nici pruncii fără vină!

Dar din ucişii cei de ieri un nou norod răsare,
Ce-şi umflă pieptul furtunos şi sună din fanfare:
El vrea domnia lui prin el—şi hunii dă de ştire
Că-i timp ca tronuri şi tirani să piară în nefire.

Si n-or fi robi şi nici stăpini in noua—mpărăţie:
In locul crudei asupriri o veşnică frăţie;
Ori cit de crunt in contra ei vă veţi porni furtuna,
De-acuma n-o veţi mai zdrobi cum aţi zdrobit „Comuna**!
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De-aceea azi din mute gropi, ieşiţi! voi umbre sfinte,
Si ridicaţi un răcnet surd şi-ndurerat de tură,
înfricoşat ca-n alte vremi, voi daţi-i drum să crească,
Un muget larg şi sfidător:

Comuna Să Trăiască
18î)6, martie 10
(în Lumea Nouă literară)

ia, Ratinov - Rojnov l-a între-
bat: t

—Ai să mai vii pe la mine,
Nikolai Aleksandrovici?

—Dacă n-ai nimic împotri-
vă i-a răspuns Leikin—alnt' 1
gata să vin la dumneata de do-
uă ori pe an şi să rămin de fie-
care dată cîte şase luni . . •

12.417.800 Au
Votat in R.P.R.

(Cont. din pa?. l-a)

propuşi pentru alegerile dede-|
putaţi în sfaturile populare co-
munale n-au fost declaraţi a-
leşi, neîntrunind majoritatea
necesară de voturi. In două
circumscripţii electorale regio-
nale, în una dintr-un oraş
gional şi în 27 circumscripţii
comunale n-au avut loc alege-
ri în urma retragerii candida-
turilor. In toate aceste circum-
scripţii rămase vacante vor a-
vea loc noi alegeri în confor-
mitate cu prevederile Jegii c-'

lectorale.
In conformitate cu Consti-

tuţia R.P.R., Prezidiul Mani
Adunări Naţionale a dat un
decret, prin care convoacă Ma-
rea Adunare Naţională a R.P.ilţ
Romîne în prima sesiune a ce-
lei de-a patra legislaturi, pen-
tru ziua de luni, 20 martie
1961, la sediul Marii Adunări
Naţionale.

18 Martie 1961
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