
D e vi st ă s apta m i n alâ a Așezămintelor culturale

Anul 67 — Seria O

Joi
1 Iulie 1965

8 pagini — 15 bani

Ședința plenară a C.C. al P.M.R.
In ziua de 28 iunie 1965 a avut loc ședința plenară a Comite

tului Central al Partidului Muncitoresc Român.
Plenara a examinat proiectul de Constituție a Republicii So

cialiste România, ce a fost întocmit de Comisia pentru elaborarea 
Constituției, aleasâ de Marea Adunare Națională.

Plenara ți-a exprimat în unanimitate acordul cu proiectul de 

Constituție subliniind câ prevederile proiectului reflectă în mod just 
transformările ce au avut loc în țara noastră, în procesul de cons
truire a orînduirii socialiste.

Organele și organizațiile de partid, precum și organele de presă 
au sarcina de a asigura larga dezbatere a proiectului de Constitu
ție de către oamenii muncii.

CONSTITUȚIA proiect

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Titlul I

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

ARTICOLUL 1. România este republică 
socialistă.

Republica Socialistă România este stat al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, 
independent și unitar. Teritoriul său este ina
lienabil și indivizibil.

ARTICOLUL 2. întreaga putere în Repu
blica Socialistă România aparține poporului, 
liber și stăpîn pe soarta sa.

Puterea poporului se întemeiază pe alianța 
muncitorească-țărănească. în strînsă unire, cla
sa muncitoare — clasa conducătoare în socie
tate, țărănimea, intelectualitatea, celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, construiesc orînduirea socialistă, 
creînd condițiile trecerii la comunism.

ARTICOLUL 3. în Republica Socialistă Ro
mânia, forța politică conducătoare a întregii 
societăți este Partidul Comunist Român.

ARTICOLUL 4. Deținător suveran al pu
terii, poporul o exercită prin Marea Adunare 
Națională și prin sfaturile populare, organe 
alese prin vot universal, egal, direct și secret.

Marea Adunare Națională și sfaturile popu
lare constituie baza întregului sistem de organe 
ale statului.

Marea Adunare Națională este organul su
prem al puterii de stat, sub conducerea și con
trolul căruia își desfășoară activitatea toate ce
lelalte organe ale statului.

ARTICOLUL 5. Economia națională a Româ
niei este o economie socialistă, bazată pe pro
prietatea socialistă asupra mijloacelor de pro
ducție.

în Republica Socialistă România, exploa
tarea omului de către om este pentru totdea
una desființată și se înfăptuiește principiul 
socialist al repartiției după cantitatea și cali
tatea muncii.

Munca este o îndatorire de onoare pentru 
fiecare cetățean capabil de muncă.

ARTICOLUL 6. Proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție este fie proprie
tate de stat — asupra bunurilor aparținînd în
tregului popor, fie proprietate cooperatistă — 
asupra bunurilor aparținînd fiecărei organi
zații cooperatiste

ARTICOLUL 7. Bogățiile de orice natură ale 
subsolului, minele, fondul funciar de stat, pă
durile, apele, izvoarele de energie naturală, 
fabricile și uzinele, băncile, gospodăriile agri
cole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, 
căile de comunicație, mijloacele de transport 
și telecomunicații de stat, fondul de stat de 
clădiri și locuințe, baza materială a institu
țiilor social-culturale de. stat aparțin întregu
lui popor, sînt proprietate de stat.

ARTICOLUL 8. Comerțul exterior este mo
nopol de stat.

ARTICOLUL 9. Pămîntul cooperativelor a- 
gricole de producție, animalele, uneltele, in
stalațiile și construcțiile ce le aparțin sînt 
proprietate cooperatistă.

Lotul de pămînt aflat, potrivit statutului coo
perativelor agricole de producție, în folosința 
gospodăriilor familiale ale țăranilor coopera
tori, constituie proprietate cooperatistă.

Casa de locuit și construcțiile gospodărești 
anexe, terenul pe care acestea se află, precum 
și, potrivit statutului cooperativelor agricole 
de producție, animalele productive și inventa
rul agricol mărunt, constituie proprietate 
personală a țăranilor cooperatori.

Uneltele, mașinile, instalațiile și construc
țiile cooperativelor meșteșugărești și ale coo
perativelor de consum sînt proprietate coope
ratistă.

ARTICOLUL 10. Cooperativele agricole de 
producție, formă socialistă de organizare a a- 
griculturii, asigură condiții pentru cultivarea 
intensivă a pămîntului și aplicarea științei îna
intate, contribuie, prin sporirea producției, la 
dezvoltarea economiei naționale, la ridicarea 
continuă a nivelului de viață al țărănimii și al 
întregului popor.

Statul sprijină cooperativele agricole de pro
ducție și ocrotește proprietatea lor. De ase
menea, statul sprijină celelalte organizații 
cooperatiste și ocrotește proprietatea lor.

ARTICOLUL 11. în condițiile agriculturii 
cooperativizate, statul garantează, potrivit 
legii, țăranilor care nu se pot asocia în coope
rative agricole de producție, proprietatea asu
pra pămîntului pe care îl lucrează ei înșiși și 
familiile lor, ca și proprietatea asupra unelte
lor folosite în acest scop.

Este garantată, de asemenea, proprietatea 
meșteșugarilor asupra atelierelor proprii.

ARTICOLUL 12. Terenurile și construcțiile 
pot fi expropriate numai pentru lucrări de in
teres obștesc și cu plata unei juste despăgu
biri.

ARTICOLUL 13. In Republica Socialistă 
România, întreaga activitate de stat are drept 
scop dezvoltarea orînduirii socialiste, crește
rea continuă a bunăstării materiale și cultu
rale a poporului, asigurarea libertății și dem
nității omului, afirmarea multilaterală a per
sonalității umane.

Pentru aceasta, statul socialist român :
Organizează, planifică și conduce economia 

națională ;
Apără proprietatea socialistă ;
Garantează exercitarea deplină a drepturi

lor cetățenilor, asigură legalitatea socialistă și 
apără ordinea de drept;

Dezvoltă învățămîntul de toate gradele, a- 
sigură condițiile pentru dezvoltarea științei, 
artei și culturii, înfăptuiește ocrotirea sănă
tății ;

Asigură apărarea țării și organizează forțele 
sale armate;

Organizează relațiile cu celelalte state.
ARTICOLUL 14. Republica Socialistă Româ

nia întreține și dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare frățească cu țările socia
liste, promovează relații de colaborare cu ță
rile avînd altă orînduire social-politică, acti
vează în organizații internaționale în scopul 
asigurării păcii și înțelegerii între popoare.

Relațiile externe ale Republicii Socialiste 
România se bazează pe principiile respectării 
suveranității și independenței naționale, ega
lității în drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne.

ARTICOLUL 15. Teritoriul Republicii Socia
liste România este organizat în unități admi- 
nistrativ-teritoriale : regiunea, raionul, orașul 
și comuna.

Regiunile Republicii Socialiste România sînt: 
Argeș, Bacău, Banat, Brașov, București, 

Cluj, Crișana, Dobrogea, Galați, Hunedoara, 
Iași, Maramureș, Mureș—Autonomă Maghiară, 
Oltenia, Ploiești, Suceava

Capitala Republicii Socialiste România este 
orașul București.

ARTICOLUL ÎS. Cetățenia română se do- 
bîndește și se pierde potrivit legii.

Titlul II
DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE 

FUNDAMENTALE 
ALE CETĂȚENILOR

ARTICOLUL 17. Cetățenii Republicii So
cialiste România, fără, deosebire de naționali
tate, rasă, sex sau religie, sînt egali în drep
turi în toate domeniile vieții economice, poli
tice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a 
cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi 
și nici o deosebire în exercitarea lor pe te
meiul naționalității, rasei, sexului sau religiei 
nu sînt îngăduite.

Orice manifestare avînd ca scop stabilirea 
unor asemenea îngrădiri, propaganda naționa- 
list-șovină, ațîțarea urii de rasă sau naționale 
sînt pedepsite prin lege

ARTICOLUL 18. în Republica Socialistă 
România, cetățenii au dreptul la muncă. Fie
cărui cetățean i se asigură posibilitatea de a 
desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate 
în domeniul economic, administrativ, social 
sau cultural, remunerată după cantitatea și 
calitatea ei. La muncă egală salariul este egal.

Prin lege se stabilesc măsurile de protec
ție și securitate a muncii, precum și măsuri 
speciale de ocrotire a muncii femeilor și tine
retului.

ARTICOLUL 19. Cetățenii Republicii So
cialiste România au dreptul la odihnă.

Dreptul la odihnă este garantat celor ce 
muncesc prin stabilirea duratei maxime a zilei 
de muncă la 8 ore, a unui repaos săptămînal 
și prin concedii anuale plătite.

în sectoarele de muncă grea și foarte grea, 
durata zilei de muncă este redusă sub 8 ore, 
fără scăderea salariului.

ARTICOLUL 20. Cetățenii Republicii So
cialiste România au dreptul la asigurare ma
terială în caz de bătrînețe. boală sau incapa
citate de muncă.

Dreptul la asigurare materială se realizea
ză pentru muncitori și funcționari prin pensii 
și ajutoare de boală acordate în cadrul siste
mului asigurărilor sociale de stat, iar pentru 
membrii organizațiilor cooperatiste sau ai altor 
organizații obștești, prin formele de asigurare 
organizate de acestea. Statul asigură asistența 
medicală prin instituțiile sale sanitare.

Concediul de maternitate plătit este garantat.

(Continuare în pag- 4—5)
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CĂMINELE CULTURALE 
IN CAMPANIA AGRICOLA
A

m vizitat, de curînd, cîteva că
mine culturale din raionul 
Focșani cu gîndul să aflăm 
care sini preocupările activiș

tilor culturali în aceste zile, cînd 
cooperatorii lucrează de zor pe o- 
goare. Redăm mai jos cîteva din as
pectele surprinse.

SERI TEMATICE...
La Biliești primul cu care am dis

cutat a fost Teodor Mihalcea, preșe
dintele cooperativei agricole. El ne-a 
informat că în acest an cooperatorii 
au de întreținut culturi pe o supra
față de aproape 1 000 de hectare. La 
porumb și floarea-soarelui au termi
nat prașila așa cum era planificat. 
La întrebarea noastră dacă activi
tatea culturală îi sprijină în efec
tuarea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole, tovarășul Mi
halcea ne-a relatat :

— Ne-a ajutat în popularizarea 
metodelor de combatere a gînda- 
cului de Colorado, organizînd pe 
tema aceasta, o consfătuire la că
minul cultural. Cu această ocazie 
au vorbit inginerul Nicolae Chitic, 
de la Consiliul agricol raional, in
ginerul agronom al cooperativei 
noastre și profesorul de chimie de la 
școala din comună. Măsurile luate 
de noi, plus această seară temati
că i-au ajutat pe membrii coopera
tori să depisteze și să stîrpească 
mai ușor gîndacul de Colorado, sal- 
vînd astfel recoltele atacate.

Stînd de vorbă cu mulți săteni, am 
aflat și de alte manifestări care au 
dezbătut problemele întreținerii cul
turilor prășitoare, respectării densi
tății plantelor la hectar etc.

...Șl SERI DE BASME

Am poposit apoi într-o comună tot 
de șes : în Răstoaca. Și aici am au
zit vorbindu-se despre seri, dar... de 
basme. In caietul de evidență al ac
tivității bibliotecii, la capitolul ma
nifestări zilnice apar alternativ : seri 
și dimineți de basme. Sînt plăcute, 
intr-adevăr, basmele și poveștile. 
Numai că acum, cînd pe cîmp se dă 
bătălia recoltelor bibliotecara ar fi 
trebuit să găsească timp și pentru 
agrotehnică.

— Am încercat să facem și o con
sfătuire cu cititorii, dar n-am reușit 
— ne-a spus pe un ton destul de li
niștit bibliotecara Henriette Buga.

Nici căminul cultural nu a făcut 
prea multe în această privință. In 
afară de ținerea conferințelor Culturi 
intercalate și Hrănirea animalelor in

timpul verii, din primăvară și ptnă 
în prezent, la cămin n-a mai avut 
loc nici o manifestare. Și ar fi fost 
necesare asemenea acțiuni cu atît 
mai mult cu cît cooperativa agricolă 
a rămas în urmă cu întreținerea cul
turilor. La data de 17 iunie cînd am 
vizitat comuna, de-abia se terminase 
prima prașilă pe cele 576 ha cu po
rumb și pe cele 120 de ha cu floarea 
soarelui.

Directorul căminului Gheoighe 
Duma este lipsit de experiență. A 
preluat această funcție abia de o 
lună jumătate. De aceea el trebuie 
ajutat de sfatul popular comunal și 
de cele 23 de cadre didactice din 
comună să inițieze manifestări care 
să-i intereseze pe țăranii coopera
tori și care să Ie fie de folos în 
muncă.

E VORBA NUMAI DE LOCAL?
Biblioteca din comuna Mera își 

desfășoară activitatea într-o sală 
necorespunzătoare. Cînd plouă a- 
fară, plouă și înăuntru. Pentru a ieri 
cărțile, bibliotecara Aurica Bărbieru, 
îngrămădește dulapurile în mijlocul 
sălii. Și atunci să tot cauți cărțile 
de care ai nevoie 1

In privința localului necorespun
zător și a indiferenței celor care tre
buie să ia măsuri de reparare, are 
dreptate să se plingă bibliotecara. 
Dar pentru lipsa activității cu cartea 
în rîndurile sătenilor cine e de vină? 
„Tot localul", așa cum încearcă să 
se scuze tovarășa Bărbieru ? Desi
gur că nu 1 In planul de muncă bi
bliotecara și-a propus să sprijine 
cooperativa agricolă în vederea în
deplinirii sarcinilor de producție. 
„Sprijinul" a rămas doar consemnați

Cu prilejul acestor vizite am con
statat că în comune ca Biliești, Ja- 
riștea, Mărtinești, Milcov, Suraia, ac
tiviștii culturali organizează mani
festări în sprijinul efectuării lucră
rilor agricole. Nu aceeași situație am 
întîlnit-o în comunele Mera, Răs
toaca, Vidra și Herăstrău, unde ac
țiunile culturale sînt sporadice și 
rupte de preocupările actuale ale 
oamenilor.

Comitetul raional pentru cultură și 
artă și comitetele executive ale sfa
turilor populare comunale trebuie să 
îndrume și să sprijine pe activiștii 
culturali din aceste comune in rea
lizarea unor acțiuni interesante, a- 
tractive și instructive.

MARIA CHIRCULESCU

Reîntîlnire
cu PELICANUL ALB

VEȘTB DE EA CORESPONDENTS
IN CINSTEA CONGRESULUI

Alături de celelalte formații ale căminului cultural, brigada artistică din 
Răpsig desfășoară o frumoasă activitate. Colectivul de creație a pregătit, in 
cinstea celui de-al IV-lea Congres al partidului,, două texte noi de brigadă : 
Răpsig mîndru ca o floare și Sărbătoare-n sat la noi. Aceste programe oglin
desc realizările obținute in diferite domenii in comuna noastră.

VITALIE MUNTEANU

MUZEU SĂTESC
De curînd, în comuna Țitești raionul Pitești s-a deschis un muzeu sătesc.
învățătorul Ion Duiuiescu a făcut ani de zile săpături, a cercetat cărți și 

scrieri vechi, a descifrat hrisoavele chirilice din depozitele Academiei, ale Arhi
velor statului și alte documente regionale și locale cu dorința de a stabili tre
cutul satului.

Muzeul sătesc organizat într-o sală a căminului cultural cuprinde piese din 
piatră, fier, bronz, lemn, oase, aramă sau monezi cu inscripții, statuete, peste 
370 de documente privitoare la trecutul comunei.

GH. CRUCEANĂ

DIFUZAREA CĂRȚII AGROTEHNICE
Biblioteca din Varîaș, raionul Sînnicolaul Mare (bibliotecară tov. Drăgina 

Bîcu) a organizat numeroase acțiuni de masă cu cartea agrotehnică. Astfel, în 
ultima vreme au fost prezentate cărțile: Creșterea tineretului porcin, Căile 
sporirii producției de lapte la vaci. Cultura porumbului și Avem un milion de 
ouă, vom avea două milioane. S-au făcut vitrine tematice cu titluri ca: Să 
sporim avutul obștesc și valoarea zilei-muncă prin creșterea animalelor, Cartea 
agrozootehnică sprijin prețios în obținerea și depășirea producției de 5 000 kg 
porumb boabe la ha în cultură neirigată. Lucrările agricole actuale executate 
la timp și în bune condiții asigură recolte bogate.

ION COȚOI
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Mai bine de o 
săptămînă „Pe
licanul alb“ și-a 
părăsit colonia 

sa din Deltă, alăturîn- 
du-se pescărușilor; lito
ralului. Scurta sa mi
grați© e datorată uneia 
din noile tradiții ale 
culturii noastre — Fes
tivalul filmului româ
nesc.

Cele trei studiouri — 
București, Al. Schia și 
Animafilm — au intrat 
în competiție cu cele 
mai reprezentative rea
lizări din ultimul an. 
Spre deosebire de pri
ma ediție a întâlnirii ci
neaștilor de la Mamaia, 
în acest an majoritatea 
filmelor (4 din cele 7 
lungi metraje și 16 din 
cele 24 de scurt metraj) 
au luat pentru prima 
dată contact cu publicul 
de pe ecranul cochetu
lui teatru de vară din 
Mamaia. Iar cele trei 
filme artistice în „re
luare" selecționate în 
festival sînt deținătoa
rele unor importante 
distincții internaționale 
(Pădurea spînzuraților 
— premiul pentru cea 
mai bună regie la 
Cannes, Gaudeamus igi- 
tur — premiul I la fes
tivalul filmului pentru 
copii și tineret de la 
Gottvaldow, Neamul 
Șoimăreștilor — pre
miul de onoare pentru 
calitatea imaginii color 
la congresul UNIATEC 
de la Milano).

Desfășurîndu-se într-o 
perioadă de real pro
gres atît pe plan artis
tic cît și pe plan tehnic, 
festivalul a confirmat 
în primul rînd crește
rea valorii medii a 
producției autohtone de 
filme artistice. Festiva
lul a confirmat, de ase
menea, existența unei 
viguroase școli docu- 
mentaristice românești 
de nivel european (con
statată cu surprindere 
de numeroși oaspeți a- 
nul trecut), cu o pleiadă 
de filme bune și foarte 
bune, care a făcut deo
sebit de dificilă sarcina 
ierarhizării pentru ju
riul prezidat de regizo
rul Horea Popescu.

Prezența, chiar din 
prima seară, pe ecranul 
festivalului, a consacra
tului film Pădurea spîn
zuraților — a cărui va
loare internațională a 
fost recent confirmată 
printr - unul din cele 
mai rîvnite premii la 
cel mai important festi
val cinematografic din 
lume (Cannes) — a fă
cut să crească de la bun 
început nivelul exigen
ței juriului și al specta

torilor, elucidînd tot
odată și problema Ma
relui Premiu. Despre 
impresionanta operă ci
nematografică a lui Li- 
viu Ciulei s-a mai vor
bit pe larg în revista 
noastră ca și în întrea
ga presă. Amintind că 
pelicula a mai recoltat 
încă două premii la 
Mamaia, prin operato
rul Ovidiu Gologan 
pentru imagine și prin 
actrița Ana Szeles pen
tru interpretare, am 
vrea numai să reprodu
cem o apreciere a re
putatului regizor polo
nez Jerzy Hoffman 
(Gangsteri și filantropi, 
Legea și forța), oaspete 
al festivalului : „Filmul 
de o ținută artistică im
punătoare al regizoru
lui Ciulei m-a frapat. 
Sînt aici cîteva scene 
remarcabile, geniale aș 
zice. în ceea ce mă pri
vește n-am văzut nică
ieri o scenă mai emoțio
nantă ca ultima întîlni- 
re a eroilor din Pădurea 
spînzuraților".

Este numai una din 
numeroasele păreri po
zitive privind filmul lui 
Ciulei.

Și pentru că tot sîn- 
tem la aprecieri, să mai 
cităm cîțiva din cei 50 
de oaspeți reprezentînd 
cineaști din diferite țări 
ale lumii. Despre docu
mentarul lui Titus Me- 
saroș Spre cer, un veri
tabil poem cinematogra
fic închinat constructo
rilor hidrocentralei de 
pe Argeș, care avea să 
primească ulterior Ma
rele Premiu al filmului 
de scurt metraj, ne-a 
vorbit cu admirație re
putatul documentarist 
chinez Sin Siao Ping, 
director adjunct al 
Studioului de filme do
cumentare din China : 
„Documentarul Spre cer 
mi-a plăcut foarte mult. 
Numai și prin acest 
singur film se pot ve
dea succesele obținute 
de poporul român în 
construcția socialismu
lui. Creatorii au rezol
vat în mod ingenios 
problemele compoziției 
filmului. Acesta nu are 
muzică nici comentariu. 
De altfel nici nu se 
simte nevoia unui co
mentariu pentru că ima
ginea vorbește de la 
sine".

„în Cartierul veseliei 
(pentru care Manole 
Marcus a primit pre
miul de regie — n.r.) e- 
xistă bucăți de antologie 
ca nunta din cartier, 
scenele din dormitorul 
ucenicilor sau de sub 
podul Dîmboviței" arată 
regizorul iugoslav Sima 
Simatovici.

Din păcate, spațiul 
nu ne permite aprecieri 
mai ample asupra res
tului filmelor care au 
captat atenția juriu 
a specialiștilor și a pu
blicului. Vom aminti 
numai excelentul repor
taj filmat al lui Al. Bo
iangiu Oltenii din Olte
nia (în special pentru 
coloana sa sonoră de o 
mare autenticitate), e- 
moționantul... Marile e- 
moții mici de Doru Se-' 
gal și mai ales noua de
monstrație de măiestrie, 
bun gust, inventivitate, 
rafinament și ironie a 
lui Gopo în viziunea sa 
asupra cunoscutului 
basm al lui Creangă, 
Harap Alb. Filmul a 
fost distins cu premiul 
special al juriului, iar 
scenograful Ion Orovea- 
nu a primit premiu 
pentru decorurile și 
costumele care joacă un 
rol esențial în film.

O caracteristică a fes
tivalului a fost verita
bila infuzie de num 
noi care au intrat în 
competiție alături de 
Gopo, de Ciulei, de Ser
giu Nicolaescu și de alți 
cineaști cu reputația 
stabilită la festivalurile 
cele mai importante de 
pe întregul glob. Cităm 
la întîmplare numai 
cîteva nume : tinerele 
actrițe Ileana Dunărea- 
nu, Ioana Drăgan, Anca 
Ionescu ; regizorii Ion 
Bîrsan, Vladimir Po
pescu - Doreanu, Horia 
Ștefănescu (care la pri
mul său film a luat pre
miu pentru cel mai bun 
desen animat — Gura 
lumii) etc., etc.

Actuala ediție a fes
tivalului a dovedit că în 
ansamblu școala noas
tră documentaristică 
(pentru că se poate deja 
vorbi de o școală) e în
că mult înaintea filmu
lui artistic care strălu
cește deocamdată prin 
individualități de talia 
unui Ciulei sau a unui 
Gopo.

In același timp, festi
valul de anul acesta a 
vădit lipsuri în dome
niul filmului artistic de 
actualitate, al comediei 
atît de mult gustate de 
public, și al filmului de 
inspirație rurală (de la 
trei pelicule anul trecut 
la nici una acum). Or, 
milioanele de spectatori 
care frecventează cine
matografele sătești au 
dreptul să pretindă de 
la cineaști filme bune 
despre viața și preocu
pările lor. Iată cam ce 
am aștepta de la reîn- 
tîlnirea cu Pelicanul 
alb din solstițiul cine
matografic 1966.

VL. PANĂ
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ÎN RAIONUL

SATU MARE
REALIZĂRI

ȘI PERSPECTIVE
Preocuparea permanentă a con

siliului agricol raional și a con
siliilor de conducere ale coo

perativelor agricole de producție în 
direcția fertilizării solului, aplicării 
unei agrotehnici corespunzătoare și 
folosirii soiurilor de semințe cu înal
tă productivitate a avut ca rezultat 
obținerea, în fiecare an, a unor pro
ducții sporite la o serie de culturi. 
Cooperativa agricolă din Oar a obți
nut, spre exemplu, în anul trecut, 
cîte 3 200 kg porumb boabe la hectar, 
producții asemănătoare au realizat 
ji cooperativele agricole din Ambud, 
Chirișa, Mărtinești și altele. Cei din 
Mărtinești, de altfel, dețin primul loc 
și la cultura griului.

Începînd din anul trecut, în raio
nul nostru se cultivă și sfecla de za
hăr. Aș dori să subliniez faptul că, 
chiar din primul an, s-au realizat în 
medie pe raion cîte 16 050 kg la hec
tar. Locul fruntaș îl deține coopera
tiva agricolă din Oar cu 23 000 kg 

1 ’ 'sfeclă la hectar, față de 17 000 kg 
planificat. Rezultatul celor din Oar 
este urmarea firească a lucrărilor de 
calitate, începînd cu pregătirea solu
lui, fertilizarea lui și respectarea in
dicațiilor agrotehnice în perioada de 
îngrijire a culturilor.

< .oiectul de Directive prevede că 
în anul 1970, pe ogoarele țării vor lu
cra 115 000 tractoare fizice, 47 000 de 
combine, precum șl alte zeci de mii 
de mașini agricole. Dacă ne referim 
numai la numărul de tractoare și 
alte mașini agricole care au lucrat 
și lucrează în prezent în toate coo- 
j«rativele agricole și la producțiile 
realizate ne dăm seama de însemnă
tatea mecanizării agriculturii din cu
prinsul raionului nostru. în 1960, cele 
două S.M.T.-uri din raion dispuneau 
de 312 tractoare și de un număr mic 
de mașini agricole. în primăvara 
acestui an însă, pe tarlalele întregu
lui raion au lucrat încă o dată pe 
atîtea tractoare, 476 diferite semănă
tori și alte mașini agricole. în aceas
tă primăvară s-au efectuat mecani
zat un număr de 18 lucrări, față de 
numai 5 în 1960. Mai adăugăm la 
aceasta cantitatea sporită de îngră
șăminte chimice și naturale. Numai 
într-un singur an, (1963—1964) can
titatea de îngrășăminte chimice a 
crescut cu peste 2 000 tone. în acest 
an, vor fi împrăștiate pe ogoareleAURUL HOLDELOR

Dinspre cîmpuri adie un vînt 
ușor. Holdele au căpătat cu
loarea aurului. Sînt muiți oa
meni aici, pe tarlaua de 60 

de hectare de orz a cooperativei agri
cole din comuna Lița, raionul Turnu 
Măgurele și fiecare are sarcină ur
gentă și precisă. Unii lucrează pe 
combine, alții preiau sacii și îi duc 
la cintar sau încarcă autocamioanele.

Pe cimp lucrează șapte combine 
ale S.M.T.-ului Traian. Una s-a o- 
prit la o margine de miriște, trebuie 
strins ceva la rabator. Dar celelalte 
lunecă prin lanuri. Se vede limpede 
că fiecare combiner caută să nu 
piardă nici măcar un minut,

— Sînt în Întrecere, zice Adrian 
Drăgulin, tehnicianul agronom al co
operativei. Și adaugă : s-au angajat 
ca în cinstea Congresului să recol
teze păioasele, fără nici un fel de 
pierderi.

Este a doua zi de lucru. Mă uit ia 
ceas. Se apropie ora 15 și nu mai sînt 
decit puține hectare de recoltat. Una 
dintre combinele din fața noastră a 
ajuns aproape de drum.

— Dumnealui este Gheorghe Ghe- 
baurer, fruntașul zilei, îl prezintă pe 
tractorist, tehnicianul agronom Dră
gulin.

E un băiețandru brunet, cu priviri 
îndrăznețe, a absolvit școala de me
canici agricoli anul trecut și acum se 
află printre cei mai buni tractoriști 
ai stațiunii. 

raionului Satu Mare aproape 6 000 
tone îngrășăminte chimice.

O cale deosebit de importantă în 
sporirea producției agricole, de care 
s-au convins țăranii cooperatori, o 
reprezintă culturile irigate. Ca ur
mare a îndrumării și sprijinirii uni
tăților agricole de către biroul comi
tetului raional de partid, suprafața 
amenajată pentru irigat a ajuns 
anul acesta, la 1 252 ha față de nu
mai 473 ha cîte erau în 1962. Supra
fețe însemnate au amenajat coope
rativele agricole din Dorolț, Micula, 
Vetiș, Cărășeu și altele.

La noi în raion există condiții ca, 
în următorii 4—5 ani, suprafața iri
gată să ajungă la 6 000 hectare, folo- 
șindu-se principalele resurse de apă.

în preocupările de seamă ale con
siliului agricol raional a intrat și 
creșterea suprafeței arabile. Prin 
desțelenirea pășunilor și fînețelor 
slab productive, îngustării sau des
ființării unor drumuri, au fost redate 
în circuitul agricol încă 3 748 ha. 
Sînt, în raionul Satu Mare, (acum 
putem spune că au fost), terenuri im
proprii culturilor cerealiere. Pe baza 
unui studiu efectuat în zonele de 
deal, s-a trecut la plantarea în ma
siv de pomi fructiferi și vii. Astăzi 
înscriem pe harta raionului peste 
1 000 hectare cu pomi și 241 hectare 
viță nobilă. Cu numai cinci ani în 
urmă, în raion, existau doar 72 ha 
cu pomi.

Un loc important în proiectul de 
Directive îl ocupă prevederile refe
ritoare la sporirea producției agricole, 
întreaga activitate pe drumul dez
voltării cooperativelor agricole din 
raionul Satu Mare, în următorii ani, 
va fi călăuzită de indicațiile cuprinse 
în acest program.

Ținînd seama de condițiile natu
rale din raionul Satu Mare, este ne
cesară o orientare judicioasă în dez
voltarea sectorului zootehnic. Avem 
bunăoară, condiții bune pentru creș
terea oilor și ne-am planificat să a- 
jungem la o încărcătură de 100—150 
capete la 100 ha teren agricol. în zo
nele cerealiere vom spori numărul 
de bovine în așa fel ca în 1970 să a- 
jungem la cifra de 23100 pe întreg 
raionul din care 40—50 la sută vor fi 
vaci cu lapte. Creșterea numerică a 
efectivului de animale presupune a- 
sigurarea unei puternice baze fura
jere. Și în această direcție cifrele sînt

Ghebaurer a recoltat 14 tone, al 
doilea, in întrecerea combinerilor, s-a 
clasat Gheorghe Stănescu, cu 11 tone, 
iar al treilea Gheorghe Oancea cu 
10 tone. Unii spun că Ghebaurer a 
avut noroc de o parcelă mai bună. 
Dar se știe că planta premergătoare 
a fost aceeași, mazărea, același pat 
germinativ, semănatul făcut conco
mitent. Adevărul e că Ghebaurer a 
„strîns" butoanele mașinii mai mult... 
Două-trei opriri în plus în brazdă, 
contează.

— Astăzi cine e fruntașul ?
— încă nu se știe. Seara la înche

ierea lucrului facem întotdeauna a- 
naliza — ne lămurește Ghebaurer. 
Așa o să procedăm și la cele 1 800 ha 
cu griu pe care le începem la 3 iulie. 
Deocamdată numai Oancea ne-ar 
putea întrece. Uite, cel care vine. El 
a fost fruntașul brigăzii în campa
nia de primăvară, pe combină poartă 
și stegulețul roșu. E priceput și am
bițios.

Intre timp, combina a fost descăr
cată de saci și a reintrat în lan. Și 
dinspre alte parcele vin Ia cîntar 
cîteva care pline cu saci.

După cum declară Drăgulin, recol
ta este bună : peste 2 700 kg de orz 
la hectar. De șase ani, de cînd lu
crează aici niciodată n-a avut o a- 
semenea producție.

AL. RAICU

stabilite. în total va fi ocupată cu 
trifoliene și secară masă verde, o 
suprafață de 5 000 ha față de 3 000 
ha cît a fost în 1964. Ne-am orientat 
însă nu numai spre mărirea supra
feței cu furaje, dar și spre creșterea 
producției de masă verde pe pășuni

Pe cîmpurile Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea, secerișul orzului este pe terminate

Ce PLACE 
și ce NU
Cînd s-au încheiat cursurile 

învățământului agrozooteh
nic la C.A.P. Dragoș Vodă, 
raionul Călărași, cercul 

cultura plantelor și-a luat anga
jamentul să aplice în practici 
toate învățămintele dobîndite 
peste iarnă. „Vom munci ca la 
carte!“ iată făgăduiala făcută de 
cursanți la seminariile recapitu
lative.

De atunci, au trecut cîteva luni 
și s-au petrecut destule lucruri 
pentru ca oamenii să verifice ei 
înșiși cum își respectă făgădu
iala. In această privință, brigada 
a doua de cîmp poate fi cea mai 
mulțumită. Membrii ei au efec
tuat bine toate lucrările de în
treținere. Echipa al cărei șef este 
comunistul Alexe Florea a pri
mit drapelul de fruntașă pe 
cooperativă. Prezența la muncă 
în cadrul acestei echipe este de 
sută la sută. Prășitul manual și 
asigurarea densității optime s-au 
făcut, potrivit făgăduielii, ca la 
carte. Sînt deci toate șansele ca 
această echipă să repete sau să 
și depășească performanțele de 
anul trecut, cînd producțiile ob
ținute la hectar au fost mai mari 
decît cele planificate cu 500 kg 
la floarea-soarelui și cu 12 tone 
la sfecla de zahăr.

Mai sînt însă și unii care au 
cam uitat cele învățate sau în 
orice caz nu pun prea multă tra
gere de inimă în aplicarea lor. 
Deplasîndu-se la solele aflate în 
grija brigăzii a treia, comisia de 
recepție a constatat că echipa lui 
Vișan Frunzeanu e certată cu 
calitatea. Prașila a doua fusese 
făcută de mîntuială. Săpatul era 
neuniform, rămăsese buruiană.

Din comisia de recepție, pe 
lingă președinte și inginer, fac 
parte toți brigadierii și șefii de 
echipă.

— Măi Vișane, a observat unul 
dintre ei, noi parcă ne-am luat 
un angajament... 

și finețe, aplicîndu-se în acest sens 
lucrări de fertilizare pe o suprafață 
de 2 000 ha.

Ing. VASILE MANTA 
președintele Consiliului agricol 

raional Satu Mare

Vișan, ce să zică, a pus ochii 
în pimînt. Dar acolo a văzut lo
curile ocolite de sapă și buruie
nile rămase.

Echipa a fost obligată să refa
că lucrarea. Cu prașile de mîn
tuială nu se obțin sporuri de re
coltă și nici valoarea zilei-mun- 
că nu crește. Acoperirea în aur 
a zilei-muncă este calitatea, lu
crul făcut cum trebuie.

Dacă goana după zile-muncă, 
nu e bună, nici goana după han- 
tri nu aduce foloase. Grăbit, ne
atent, tractoristul Ion Vlicu a 
însămînțat porumbul fără să re
gleze la înălțime secțiile semă
nătoarei 2 SPC 2. Astfel, o secție 
a mers normal, iar cealaltă prea 
adine. Lanul a răsărit neuniform, 
jumătate din plante fiind întîr- 
ziate și firave. Tocmai acestea 
au căzut pradă atacului R&țișoa- 
rei. Jumătate din rînduri, cele 
însămînțate cu secția dereglată, 
au trebuit să fie întoarse.

Bineînțeles că lui Vlicu nu i-a 
venit ușor. In timp ce pe tarla
lele vecine, tractoriști fruntași 
ca Ion Dragomir, Ion Oancea și 
Aurel Oancea prășeau în lanuri 
crescute uniform și viguros, el 
trebuia să reînsămînțeze parțial.

Iată deci că ziua-muncă și 
hantrul nu vor să aibă altă a- 
coperire decît calitatea.

Și ce bine ar fi dacă la cămi
nul cultural din comuna Dragoș 
Vodă, unde în . ultima vreme nu 
s-a prea mai întîmplat nimic, 
s-ar vorbi despre felul cum 
muncesc oamenii. Jurnale vor
bite, seri de calcul privind în
semnătatea economică a lucrări
lor de întreținere, popularizarea 
fruntașilor în muncă urmată de 
foarte scurte programe artistice 
în cinstea lor, sînt numai cîteva 
din manifestările care ar da un 
sprijin real producției, oferind 
totodată oamenilor o clipă de 
destindere. Poate că dacă toate 
acestea s-ar fi făcut din timp, 
echipa lui Vișan Frunzeanu n-ar 
mai fi trebuit să repete prașila 
a doua, iar Ion Vlicu să reînsă
mînțeze jumătate din tarla.

NICOLAE CULCEA
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CONSTITUȚIA REPUBLI
(Urmare din pag. 1)

ARTICOLUL 21. Cetățenii Republicii So
cialiste România au dreptul la învățătură.

Dreptul la învățătură este asigurat prin în- 
vătămînul elementar general și obligatoriu de 
8 ani, prin gratuitatea învătămîntului de toate 
gradele, precum și prin sistemul burselor de 
stat.

Învățămîntul în Republica Socialistă Ro
mânia este învățămînt de stat.

ARTICOLUL 22. în Republica Socialistă 
România naționalităților conlocuitoare li se 
asigură folosirea liberă a limbii materne, pre
cum și cărți, ziare, reviste, teatre, învăță
mîntul de toate gradele, în limba proprie. în 
raioanele locuite și de populație de altă na
ționalitate decît cea română, toate organele și 
instituțiile folosesc oral și scris și limba națio
nalității respective și fac numiri de funcționari 
din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care 
cunosc limba și felul de trai al populației 
locale

ARTICOLUL 23. în Republica Socialistă Ro
mânia, femeia are drepturi egale cu bărbatul.

Statul ocrotește căsătoria și familia și apără 
interesele mamei și copilului.

ARTICOLUL 24. Republica Socialistă Ro
mânia asigură tinerilor condițiile necesare dez
voltării aptitudinilor lor fizice și intelec
tuale.

ARTICOLUL 25. Cetățenii Republicii So
cialiste România au dreptul de a alege și de 
a fi aleși în Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare.

Votul este universal, egal, direct și secret. 
Au drept de vot toți cetățenii care au îm
plinit vîrsta de 18 ani.

Cetățenii cu drept de vot care au împlinit 
vîrsta de 23 de ani pot fi aleși deputați în 
Marea Adunare Națională și în sfaturile 
populare.

Dreptul de a depune candidaturi este asi
gurat tuturor organizațiilor oamenilor mun
cii : organizațiilor Partidului Comunist Ro
mân, sindicatelor, cooperativelor, organiza
țiilor de tineret, de femei, asociațiilor cultu
rale și altor organizații de masă și obștești.

Alegătorii au dreptul de a revoca oricînd 
pe deputat, potrivit aceleiași proceduri după 
care acesta a fost propus și ales.

Nu au dreptul de a alege și de a fi aleși 
alienații și debilii mintali, precum și persoa
nele lipsite de aceste drepturi pe durata sta
bilită prin hotărîre judecătorească de con
damnare.

ARTICOLUL 26. Cetățenii cei mai înain
tați și mai conștienți din rîndurile muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor și ale celor
lalte categorii de oameni ai muncii se unesc 
în Partidul Comunist Român, cea mai înaltă 
formă de organizare a clasei muncitoare, 
detașamentul ei de avangardă.

Partidul Comunist Român exprimă și slu
jește cu fidelitate năzuințele și interesele vi
tale ale poporului, îndeplinește rolul conducă
tor în toate domeniile construcției socialiste, 
îndrumă activitatea organizațiilor de masă și 
obștești, precum și a organelor de stat.

ARTICOLUL 27. Cetățenii Republicii. So
cialiste România au dreptul de a se asocia 
în organizații sindicale, cooperatiste, de ti
neret, de femei, social-culturale, în uniuni 
de creație, asociații științifice, tehnice, spor
tive, precum și în alte organizații obștești.

Statul sprijină activitatea organizațiilor de 
masă și obștești, creează condiții pentru dez
voltarea bazei materiale a acestor organiza
ții și ocrotește patrimoniul lor potrivit legii.

Organizațiile de masă și obștești asigură 
larga participare a maselor populare la viața 
politică, economică, socială, culturală a Re
publicii Socialiste România și la exercitarea 
controlului obștesc — expresie a democratis
mului orînduirii socialiste. Prin organizațiile 
de masă și obștești, Partidul Comunist Român 
înfăptuiește o legătură organizată cu clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și 
celelalte categorii de oameni ai muncii, le mo
bilizează în lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului.

ARTICOLUL 28. Cetățenilor Republicii 
Socialiste România li. se garantează liberta
tea cuvîntului, a presei, a întrunirilor, a mi
tingurilor și a demonstrațiilor.

ARTICOLUL 29. Libertatea cuvîntului, pre
sei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrații
lor nu. pot fi folosite în scopuri potrivnice 
orînduirii socialiste și intereselor . celor ce 
muncesc.

Orice asociație cu caracter fascist sau an
tidemocratic este interzisă. Participarea la ast
fel de asociații și propaganda eu caracter fas
cist- sau antidemocratic sînt pedepsite prin 
lege.

ARTICOLUL 30. Libertatea conștiinței este 
garantată tuturor cetățenilor Republicii So
cialiste România.

Oricine este liber să împărtășească sau nu o 

credință religioasă. Libertatea exercitării cul
tului religios este garantată. Cultele religioase 
se organizează și funcționează liber. Modul de 
organizare și funcționare a cultelor religioase 
este reglementat prin lege.

Școala este despărțită de biserică. Nici o 
confesiune, congregație sau comunitate reli
gioasă nu poate deschide sau întreține alte 
instituții de învățămînt decît școli speciale 
pentru pregătirea personalului de cult.

ARTICOLUL 31. Cetățenilor Republicii So
cialiste România le este garantată inviolabili
tatea persoanei.

Nici o persoană nu poate fi reținută sau 
arestată dacă împotriva ei nu există probe sau 
indicii temeinice că a săvîrșit o faptă prevă
zută și pedepsită prin lege. Organele de cerce
tare pot dispune reținerea unei persoane pe o 
durată de cel mult 24 de ore. Nimeni nu poate 
fi arestat decît pe baza unui mandat de ares
tare emis de tribunal sau de procuror.

ARTICOLUL 32. Domiciliul este inviolabil.
Nimeni nu poate pătrunde în locuința unei 

persoane fără învoirea acesteia, decît în cazu
rile și în condițiile anume prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33. Secretul corespondenței și 
al convorbirilor telefonice este garantat.

ARTICOLUL 34. Dreptul de petiționare este 
garantat. Organele de stat au obligația de a 
rezolva, potrivit legii, petițiile cetățenilor pri
vind drepturi și interese personale sau obștești.

ARTICOLUL 35. Cel vătămat într-un drept 
al său printr-un act ilegal al unui organ de 
stat poate cere organelor competente, în con
dițiile prevăzute de lege, anularea actului și 
repararea pagubei.

ARTICOLUL 36. Dreptul de proprietate per
sonală este ocrotit de lege.

Pot constitui obiect al dreptului de proprie
tate personală veniturile și economiile prove
nite din muncă, casa de locuit, gospodăria de 
pe lîngă ea și terenul pe care ele se află, pre
cum și bunurile de uz și confort personal.

ARTICOLUL 37. Dreptul de moștenire este 
ocrotit de lege.

ARTICOLUL 38. Republica Socialistă Ro
mânia acordă drept de azil cetățenilor străini 
urmăriți pentru activitatea lor în apărarea in
tereselor celor ce muncesc, pentru partici
parea la lupta de eliberare națională sau de 
apărare a păcii.

ARTICOLUL 39. Fiecare cetățean al Repu
blicii Socialiste România este dator să respecte 
Constituția și legile, să apere proprietatea so
cialistă, să contribuie la întărirea și dezvol
tarea orînduirii socialiste.

ARTICOLUL 40. Serviciul militar în rîndu
rile Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România este obligatoriu și constituie o înda
torire de onoare a cetățenilor Republicii So
cialiste România.

ARTICOLUL 41. Apărarea patriei este da
toria sfîntă a fiecărui cetățean al Republicii 
Socialiste România. Călcarea jurămîntului mi
litar, trădarea de patrie, trecerea de partea 
inamicului, aducerea de prejudicii capacității 
de apărare a statului constituie crimele cele 
mai grave față de popor și sînt pedepsite prin 
lege cu toată asprimea.

Titlul III
ORCANELE SUPREME 

ALE PUTERII DE STAT
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ARTICOLUL 42. Marea Adunare Națională, 

organul suprem al puterii de stat, este unicul 
organ legiuitor al Republicii Socialiste Ro
mânia

ARTICOLUL 43. Marea Adunare Națională 
are următoarele atribuții principale :

1. Adoptă și modifică Constituția Republi
cii Socialiste România ;

2. Reglementează sistemul electoral;
3. Aprobă planul de stat al economiei națio

nale, bugetul de stat și contul general de în
cheiere a exercițiului bugetar;

4. Organizează Consiliul de Miniștri, minis
terele și celelalte organe centrale ale admi
nistrației de stat;

5. Reglementează organizarea judecătoreas
că și a Procuraturii ;

6. Stabilește normele de organizare și func
ționare a sfaturilor populare ;

7. Stabilește organizarea administrativă a 
teritoriului;

8. Acordă amnistia ;
9. Ratifică și denunță tratatele internațio

nale care implică modificarea legilor ;
10. Alege și revocă Consiliul de Stat;
11. Alege și revocă Consiliul de Miniștri;
12. Alege și revocă Tribunalul Suprem și 

Procurorul General;

13. Exercită controlul general al apl 
Constituției. Numai Marea Adunare Naț 
lă hotărăște asupra constituționalității le,

14. Controlează activitatea Consiliului 
Stat;

15. Controlează activitatea Consiliuh 
Miniștri, a ministerelor și a celorlalte oi 
centrale ale administrației de stat;

16. Ascultă dări de seamă cu privire la 
vitatea Tribunalului Suprem și contro 
deciziile sale de îndrumare ;

17. Controlează activitatea Procuraturi
18. Exercită controlul general asupra ac 

tății sfaturilor populare ;
19. Stabilește linia generală a politicii 

terne;
20. Proclamă, în interesul apărării țăi 

ordinii publice sau a securității statu'.ux, 
rea de necesitate, în unele localități sa 
întreg teritoriul țării ;

21. Declară mobilizarea parțială sau g 
rală;

22 Declară starea de război. Starea de 
boi poate fi declarată numai în cazul 
agresiuni armate împotriva Republicii S 
liste România sau împotriva unui alt stat 
de care Republica Socialistă România are 
gații de apărare mutuală asumate prin tr; 
internaționale, dacă s-a produs situația pe 
care obligația de declarare a stării de r* 
este statornicită ;

23. Numește și revocă pe Comandantul 
prem al forțelor armate.

ARTICOLUL 44. Deputății Marii, Adu 
Naționale se aleg pe circumscripți' ’'-îlectc 
avînd același număr de locuitori. Delimit 
circumscripțiilor electorale se face prin dt 
al Consiliului de Stat.

în fiecare circumscripție electorală se a 
un deputat.

Marea Adunare Națională este alcătuită 
465 de deputați.

ARTICOLUL 45. Marea Adunare Națjo 
se alege pentru o legislatură de 4 ani, soc 
de la data încetării mandatului Marii Adu 
Naționale precedente.

Mandatul Marii Adunări Naționale nu p> 
înceta înainte de expirarea termenului pei 
care a fost aleasă.

în cazul cînd constată existența unor îmj 
jurări care fac imposibilă efectuarea aleg 
lor, Marea Adunare Națională poate ho 
prelungirea mandatului său pe durata ace 
împrejurări.

ARTICOLUL 46. Alegerile pentru Mî 
Adunare Națională au loc în una din zilele 
lucrătoare din ultima lună a fiecărei legi 
turi. Data alegerilor se stabilește cu cel pi 
60 de zile înainte.

Marea Adunare Națională nou a>asă < 
convocată în cursul următoarelor trei luni 
la încetarea mandatului Marii Adunări Na 
nale precedente.

ARTICOLUL 47. Marea Adunare Națior 
verifică legalitatea alegerii fiecărui depu 
hotărînd validarea sau anularea alegerii.

în cazul anulării unei alegeri, drepturih 
datoriile deputatului încetează din momer 
anulării.

ARTICOLUL 48. Marea Adunare Navion 
adoptă regulamentul său de funcționare.

ARTICOLUL 49. Marea Adunare Națion 
își stabilește anual bugetul care se înscrie 
bugetul de stat.

ARTICOLUL 50. Marea Adunare Națion 
alege, pe durata legislaturii, Biroul Marii Ai 
nări Naționale, alcătuit din președintele Mi 
Adunări Naționale și patru vicepreședinți.

ARTICOLUL 51. Președintele Marii Ai 
nări Naționale conduce lucrările sesiuni 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Naționale po 
desemna pe oricare dintre vicepreședinți p< 
tru îndeplinirea unora din atribuțiile sale

ARTICOLUL 52. Marea Adunare Națion 
alege, dintre deputați, comisii permanente.

Comisiile permanente întocmesc rapoarte i 
avize asupra proiectelor de legi sau asu] 
problemelor ce le sînt trimise spre studie 
potrivit competenței lor, de către președint 
Marii Adunări Naționale.

La cererea Consiliului de Stat, comisiile p 
manente întocmesc avize asupra proiectelor 
decrete cu putere de lege.

Marea Adunare Națională poate alege cor 
sii temporare pentru orice probleme sau < 
menii de activitate, stabilind împuternicirile 
modul de activitate pentru fiecare dintre 'ce 
comisii.

Toate organele și funcționarii de stat au oh 
gația să pună la dispoziția comisiilor Marii 
dunări Naționale informațiile și document» 
cerute.

ARTICOLUL 53. în exercitarea controlu 
constituționalității legilor, Marea Adunare Ii 
țională alege pe durata legislaturii o corni; 
constituțional ă.

în comisia constituțională pot fi aleși — ii
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a depăși o treime din numărul total al mem
brilor comisiei — specialiști care nu sînt depu- 
tați, membri ai Tribunalului Suprem, cadre di
dactice din învățămîntul superior, cercetători 
științifici.

Comisia prezintă Marii Adunări Naționale 
rapoarte și avize din proprie inițiativă sau la 
sesizarea organelor prevăzute în regulamentul 
de funcționare a Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 54. Marea Adunare Națională 
lucrează în sesiuni.

Sesiunile ordinare ale Marii Adunări Na
ționale se convoacă de două ori pe an.

Marea Adunare Națională se convoacă, ori 
de cîte ori este nevoie, în sesiuni extraordi
nare, din inițiativa Consiliului de Stat sau cel 
puțin a unei treimi din numărul total al de- 

- putaților.
ARTICOLUL 55. Marea Adunare Națională 

lucrează numai dacă sînt prezenți cel puțin 
jumătate plus unu din numărul total al de- 
putaților.

ARTICOLUL 56. Marea Adunare Națională 
adoptă legi și hotărîri.

Legile și hotărîrile sînt adoptate dacă întru
nesc votul majorității deputaților Marii Adu
nări Naționale.

Constituția se adoptă și se modifică cu vo
tul a cel puțin două treimi din numărul total 
al deputaților Marii Adunări Naționale.

Legile și hotărîrile Marii Adunări Națio
nale se semnează de președintele sau vicepre
ședintele Marii Adunări Naționale care a con
dus ședința.

ARTICOLUL 57. După adoptarea lor de că
tre Marea Adunare Națională, legile se pu
blică în Buletinul Oficial al Republicii Socia
liste România, în termen de cel mult 10 zile, 
sub semnătura Președintelui Consiliului de 
Stat.

ARTICOLUL 58. Fiecare deputat al Marii 
Adunări Naționale are dreptul de a pune în
trebări și de a adresa interpelări Consiliului 
de Miniștri sau oricăruia dintre membrii 
acestuia.

Deputatul, în cadrul Controlului exercitat de 
Marea Adunare Națională, poate pune în
trebări și adresa interpelări președintelui Tri
bunalului Suprem și Procurorului General.

Cel întrebat ori interpelat are obligația de 
a răspunde verbal sau în scris, în termen de 
cel mult trei zile și în orice caz în aceeași se
siune.

ARTICOLUL 59. în vederea pregătirii 
dezbaterilor Marii Adunări Naționale ori a in
terpelărilor, deputatul are dreptul să ceară in
formațiile necesare de la orice organ de stat, 
adresîndu-se în acest scop Biroului Marii 
Adunări Naționale.

ARTICOLUL 60. Fiecare deputat este obli
gat să prezinte periodic alegătorilor dări de 
seamă asupra activității sale și a Marii Adu
nări Naționale.

ARTICOLUL 61. Nici un deputat al Marii 
Adunări Naționale nu poate fi reținut, arestat 
sau trimis în judecată penală, fără încuviin
țarea prealabilă a Marii Adunări Naționale în 
timpul sesiunii, iar între sesiuni, a Consiliului 
de Stat.

Numai în caz de infracțiune flagrantă, de
putatul poate fi reținut fără această încuviin
țare.

CONSILIUL DE STAT

ARTICOLUL 62. Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România este organ suprem al 
puterii de stat cu activitate permanentă, 
subordonat Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 63. Consiliul de Stat exercită 
în mod permanent următoarele atribuții prin
cipale :

1. Stabilește data alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile populare ;

2. Numește și revocă conducătorii organelor 
centrale ale administrației de stat care nu fac 
parte din Consiliul de Miniștri;

3. Stabilește gradele militare ; acordă gra
dele de general, amiral și mareșal;

4. Instituie și conferă decorațiile și titlurile 
de onoare; autorizează purtarea decorațiilor 
conferite de alte state;

5. Aeordă grațierea ;
6. Aeordă cetățenia, aprobă renunțarea la 

cetățenie și retrage cetățenia română ;
7. Aeordă dreptul de azil;
8. Ratifică și denunță tratatele internațio

nale, eu excepția acelora a căror ratificare sau 
denunțare este de competența Marii Adunări 
Naționale;

9. Stabilește rangurile misiunilor diploma
tice, acreditează și recheamă reprezentanții 
diplomatici ai Republicii Socialiste România ;

10. Primește scrisorile de acreditare și de 
rechemare ale reprezentanților diplomatici ai 
altor state;

11. în relațiile internaționale, Consiliul de 
Stat, prin președintele său, reprezintă Repu
blica Socialistă România.

ARTICOLUL 64. Consiliul de Stat exerci
tă, în intervalul dintre sesiunile Marii Adu
nări Naționale, următoarele atribuții princi
pale :

1. Convoacă în sesiuni Marea Adunare Na
țională ;

2. Stabilește, fără a putea să modifice Con
stituția, norme cu putere de lege. Normele cu 
putere de lege se supun, la prima sesiune, 
dezbaterii Marii Adunări Naționale, potrivit 
procedurii de adoptare a legilor. Planul de 
stat al economiei naționale, bugetul de stat, 
precum și contul general de încheiere a exer
cițiului bugetar pot fi aprobate de Consiliul 
de Stat numai atunci cînd Marea Adunare 
Națională nu se poate întruni din cauza unor 
împrejurări excepționale;

3. Numește și revocă Consiliul de Miniștri, 
Tribunalul Suprem și Procurorul General a- 
tunci cînd Marea Adunare Națională nu se 
poate întruni din cauza unor împrejurări ex
cepționale ;

4. Dă legilor în vigoare interpretarea gene- 
ral-obligatorie;

5. Acordă amnistia ;
6. Controlează aplicarea legilor și hotărîri- 

lor Marii Adunări Naționale, activitatea Con
siliului de Miniștri, a ministerelor și a celor
lalte organe centrale ale administrației de stat, 
precum și activitatea Procuraturii; ascultă 
dări de seamă ale Tribunalului Suprem și con
trolează deciziile sale de îndrumare ; contro
lează actele sfaturilor populare ;

7. Numește și revocă membrii Consiliului 
de Miniștri la propunerea președintelui aces
tuia ;

8. Numește și revocă președintele și mem
brii Tribunalului Suprem;

9. în interesul apărării Republicii Socia
liste România, al asigurării ordinii publice sau 
a securității statului, proclamă, în caz de ur
gență, în unele localități sau pe întreg terito
riul țării, starea de necesitate ;

10. Declară, în caz de urgență, mobilizarea 
parțială sau generală ;

11. Declară, în caz de urgență, starea de 
război. Starea de război poate fi declarată 
numai în cazul unei agresiuni armate împo
triva Republicii Socialiste România sau îm
potriva unui alt stat față de care Republica 
Socialistă România are obligații de apărare 
mutuală asumate prin tratate internaționale, 
dacă s-a produs situația pentru care obligația 
de declarare a stării de război este statorni
cită ;

12. Numește și revocă pe comandantul su
prem al forțelor armate.

ARTICOLUL 65. Consiliul de Stat este ales 
de Marea Adunare Națională dintre membrii 
săi, pe durata legislaturii, în prima sesiune a 
acesteia. Consiliul de Stat funcționează pînă la 
alegerea noului Consiliu de Stat în legisla
tura următoare.

ARTICOLUL 66. Consiliul de Stat se com
pune din : președintele Consiliului de Stat, 
trei vicepreședinți și cincisprezece membri.

Consiliul de Stat își alege un secretar din
tre membrii săi.

ARTICOLUL 67. Consiliul de Stat își des
fășoară activitatea potrivit principiului con
ducerii colective.

ARTICOLUL 68. Consiliul de Stat emite 
decrete și adoptă hotărîri.

Decretele și hotărîrile se semnează de pre
ședintele Consiliului de Stat. Decretele cu pu
tere de lege se publică în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 69. Consiliul de Stat prezintă 
Marii Adunări Naționale dări de seamă cu 
privire la exercitarea atribuțiilor sale, precum 
și la respectarea și executarea, în activitatea 
de stat, a legilor și hOtărîrilor Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat, în întregul său, și fiecare 
din membrii acestuia sînt răspunzători în fața 
Marii Adunări Naționale. Membrii Consiliului 
de Stat răspund atît pentru propria lor acti
vitate, cît și pentru întreaga activitate a Con
siliului de Stat.

Titlul IV
ORGANELE CENTRALE 

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT
ARTICOLUL 70. Consiliul de Miniștri este 

organul suprem al administrației de stat.
Consiliul de Miniștri exercită conducerea 

generală a activității executive pe întreg teri

toriul țării, avînd următoarele atribuții prin
cipale :

1. Stabilește măsuri generale pentru aduce
rea la îndeplinire a politicii interne și externe 
a statului ,

2. Organizează și asigură executarea legilor ;
3. Conduce, coordonează și controlează acti

vitatea ministerelor și a celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat;

4. Ia măsuri în vederea asigurării ordinii pu
blice, apărării intereselor statului și ocrotirii 
drepturilor cetățenilor ;

5. Elaborează proiectul planului de stat și 
proiectul bugetului de stat; întocmește contul 
general de încheiere a exercițiului bugetar ;

6. Stabilește măsuri pentru realizarea pla
nului de stat și a bugetului de stat;

7. înființează întreprinderi, organizații eco
nomice de stat și instituții de interes repu
blican ;

8. Fixează contingentele anuale de cetățeni 
care urmează să fie chemați la îndeplinirea 
serviciului militar; ia măsuri pentru organi
zarea generală a forțelor armate ;

9. Exercită conducerea generală în domeniul 
relațiilor cu alte state și ia măsuri pentru în
cheierea acordurilor internaționale ;

10. Suspendă hotărîrile neconforme cu le
gea ale sfaturilor populare regionale;

11. Exercită conducerea, îndrumarea și con
trolul general al activității comitetelor exe
cutive ale tuturor sfaturilor populare.

ARTICOLUL 71. Consiliul de Miniștri este 
ales de Marea Adunare Națională pe durata 
legislaturii, în prima sesiune a acesteia. Con
siliul de Miniștri funcționează pînă la alege
rea noului Consiliu de Miniștri în legislatura 
următoare.

ARTICOLUL 72. în îndeplinirea atribuții
lor sale, Consiliul de Miniștri adoptă hotă
rîri pe baza și în vederea executării legilor.

Hotărîrile cu caracter normativ se publică 
în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste 
România.

ARTICOLUL 73. Consiliul de Miniștri se 
compune din: președintele Consiliului de 
Miniștri; vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri, dintre care unul sau mai mulțl pot fi 
prim-vicepreședinți; miniștrii, precum și con
ducătorii altor organe centrale ale admini
strației de stat, prevăzuți prin lege.

ARTICOLUL 74. Consiliul de Miniștri își 
desfășoară activitatea potrivit principiului 
conducerii colective, asigurînd unitatea de 
acțiune politică și administrativă a ministe
relor și a celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat.

ARTICOLUL 75. Consiliul de Miniștri în 
întregul său, și fiecare din membrii acestuia 
sînt răspunzători în fața Marii Adunări Na
ționale, iar în intervalul dintre sesiuni, în 
fața Consiliului de Stat. Fiecare membru al 
Consiliului de Miniștri este răspunzător atît 
pentru propria sa activitate, cît și pentru în
treaga activitate a Consiliului de Miniștri.

ARTICOLUL 76. Ministerele și celelalte 
organe centrale ale administrației de stat 
înfăptuiesc politica statului în ramurile sau 
domeniile de activitate pentru care au fost în
ființate.

ARTICOLUL 77. Miniștrii și conducătorii 
celorlalte organe centrale ale administrației 
de stat emit, pe baza și în vederea executării 
legilor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri, 
instrucțiuni și ordine, precum și alte acte pre
văzute de lege ; actele lor cu caracter norma
tiv se publică în Buletinul Oficial al Republi
cii Socialiste România.

ARTICOLUL 78. Miniștrii și ceilalți con
ducători de organe centrale ale administrației 
de stat răspund de activitatea organelor pe 
care le conduc în fața Consiliului de Miniștri.

Titlul V
ORGANELE LOCALE ALE PUTERII 

DE STAT Șl ORGANELE LOCALE 

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT
ARTICOLUL 79. Sfaturile populare sînt or

ganele locale ale puterii de stat în regiuni, ra
ioane, orașe și comune.

Sfaturile populare conduc activitatea locală, 
asigurînd dezvoltarea economică, social-cultu- 
rală și gospodărească a unităților administra- 
tiv-teritoriale în care au fost alese, menținerea 
ordinii publice, legalitatea socialistă și ocroti
rea drepturilor cetățenilor.

(Continuare în pag. 6-a)



6 ALBINA

Constituția Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. 4—5)

Sfaturile populare organizează participarea 
cetățenilor la rezolvarea pe plan local a trebu
rilor de stat și obștești.

ARTICOLUL 80. Sfatul popular exercită ur
mătoarele atribuții principale :

1. Adoptă bugetul și planul economic local, 
aprobă contul de încheiere a exercițiului bu
getar ;

2. Alege și revocă comitetul executiv al sfa
tului popular ;

3. înființează întreprinderi, organizații eco
nomice și instituții de stat de interes local ;

4. Conduce, îndrumă și controlează activita
tea comitetului său executiv, a organelor locale 
de specialitate ale administrației de stat, a în
treprinderilor și instituțiilor subordonate;

5. Controlează actele sfaturilor populare 
ierarhic inferioare.

ARTICOLUL 81. Sfaturile populare sînt al
cătuite din deputați aleși pe circumscripții 
electorale, cîte un deputat pentru fiecare cir
cumscripție.

Circumscripțiile electorale formate pentru 
alegerea deputaților unui sfat popular au 
același număr de locuitori.

Durata mandatului sfatului popular este de 
4 ani, afară de aceea a sfatului popular co
munal care este de 2 ani. Durata mandatului 
se socotește de la data încetării mandatului 
sfatului popular precedent.

Noile alegeri au loc în una din zilele nelu
crătoare din ultima lună a duratei mandatu
lui sfatului popular.

ARTICOLUL 82. Sfaturile populare aleg, 
dintre deputați, comisii permanente, care le 
sprijină în îndeplinirea sarcinilor lor.

ARTICOLUL 83. Sfaturile populare lucrea
ză în sesiuni; convocarea în sesiuni se face 
de comitetul executiv al sfatului popular.

Sesiunile extraordinare se convoacă din ini
țiativa comitetului executiv sau la cererea cel 
puțin a unei treimi din numărul total al de
putaților.

ARTICOLUL 84. Sfaturile populare lucrea
ză în prezența a cel puțin jumătate plus unu 
din numărul total al deputaților.

La fiecare sesiune, sfatul popular își alege 
un prezidiu pentru conducerea lucrărilor sale.

ARTICOLUL 85. Fiecare deputat este obli
gat să prezinte periodic alegătorilor dări de 
seamă asupra activității sale și a sfatului 
popular în care a fost ales.

ARTICOLUL 86. Sfaturile populare adoptă 
hotărîri.

O hotărîre este adoptată dacă întrunește 
votul majorității deputaților sfatului popular.

Hotărîrile cu caracter normativ se aduc la 
cunoștința cetățenilor în formele prevăzute 
prin lege.

ARTICOLUL 87. Comitetul executiv al sfa
tului popular este organul local al administra
ției de stat cu competență generală în unita
tea administrativ-teritorială în care a fost ales 
sfatul popular.

ARTICOLUL 88. Comitetul executiv al sfa
tului popular are următoarele atribuții prin
cipale :

1. Aduce la îndeplinire legile, decretele, 
precum și hotărîrile Consiliului de Miniștri și 
celelalte acte ale organelor superioare ;

2. Execută hotărîrile sfatului popular care 
l-a ales ;

3. Elaborează proiectele de buget și de plan 
economic local; întocmește contul de încheiere 
a exercițiului bugetar ;

4. Execută bugetul și planul economic lo
cal r

5. Conduce, îndrumă și controlează activita
tea organelor locale de specialitate ale admi
nistrației de stat și a instituțiilor și întreprin
derilor subordonate ;

6. Conduce, îndrumă și controlează activita
tea comitetelor executive ale sfaturilor popu
lare ierarhic inferioare sfatului popular care 
l-a ales ;

7. Suspendă hotărîrile neconforme cu legea 
ale sfaturilor populare direct subordonate sfa
tului popular care l-a ales.

ARTICOLUL 89. Comitetul executiv este 
ales de sfatul popular dintre deputați, la pri
ma sesiune după alegeri, pe durata mandatului 
sfatului popular.

După expirarea mandatului sfatului popular, 
comitetul executiv continuă să funcționeze 
pînă la alegerea noului comitet executiv

ARTICOLUL 90. Comitetul executiv al sfa- ‘ 
tului popular este alcătuit din președinte, vice

președinți și dintr-un număr de membri stabi
lit prin lege.

Comitetul executiv își desfășoară activitatea 
potrivit principiului conducerii colective.

ARTICOLUL 91. în exercitarea atribuțiilor 
sale, comitetul executiv al sfatului popular 
emite decizii pe baza și în vederea executării 
legii.

Deciziile cu caracter normativ se aduc la 
cunoștința cetățenilor în formele prevăzute 
prin lege.

ARTICOLUL 92. Comitetul executiv răs
punde de activitatea sa în fața sfatului popu
lar care l-a ales.

Comitetul executiv răspunde, de asemenea, 
față de comitetul executiv al sfatului popu
lar ierarhic superior ; comitetul executiv al 
sfatului popular regional răspunde față de 
Consiliul de Miniștri.

ARTICOLUL 93. Pe lîngă comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare regionale, raio
nale și orășenești sînt organizate și funcțio
nează, potrivit legii, organe locale de specia
litate ale administrației de stat.

Titlul VI
ORGANELE JUDECĂTOREȘTI

ARTICOLUL 94. în Republica Socialistă 
România, justiția se înfăptuiește prin Tribu
nalul Suprem, tribunalele regionale, tribuna
lele populare, precum și prin tribunalele mi
litare, înființate potrivit legii.

ARTICOLUL 95. Prin activitatea de jude
cată, tribunalele apără orînduirea socialistă și 
drepturile persoanelor, educînd cetățenii în 
spiritul respectării legilor.

Tribunalele, aplicînd sancțiuni penale, ur
măresc îndreptarea și reeducarea infractorilor, 
precum și prevenirea săvîrșirii de noi infrac
țiuni.

ARTICOLUL 96. Tribunalele judecă prici
nile civile, pemale și orice alte pricini date în 
competența lor.

în cazurile prevăzute prin lege, tribunalele 
exercită controlul asupra hotărîrilor organe
lor administrative sau obștești cu activitate 
jurisdicțională.

Tribunalele judecă cererile celor vătămați în 
drepturile lor prin acte administrative, putînd 
să se pronunțe, în condițiile legii, și asupra 
legalității acestor acte.

ARTICOLUL 97. Tribunalul Suprem exerci
tă controlul general asupra activității de ju
decată a tuturor tribunalelor. Modul de exer
citare a acestui control se stabilește prin lege.

în vederea aplicării unitare a legilor în ac
tivitatea de judecată, Tribunalul Suprem emi
te, în plenul său, decizii de îndrumare.

ARTICOLUL 98. Tribunalul Suprem este 
ales de Marea Adunare Națională pe durata 
legislaturii, în prima sesiune a acesteia.

Tribunalul Suprem funcționează pînă la 
alegerea noului Tribunal Suprem în legisla
tura următoare.

ARTICOLUL 99. Tribunalul Suprem răs
punde pentru activitatea sa în fața Marii 
Adunări Naționale, iar între sesiuni în fața 
Consiliului de Stat.

ARTICOLUL 109. Organizarea tribunalelor, 
competența lor și procedura de judecată sînt 
stabilite prin lege.

Judecarea proceselor în primă instanță la 
tribunalele populare, la tribunalele regionale 
și la tribunalele militare se face cu participa
rea asesorilor populari, afară de cazurile 
cînd legea dispune altfel.

ARTICOLUL 101. Judecătorii și asesorii 
populari sînt aleși în conformitate cu proce
dura stabilită prin lege.

ARTICOLUL 102. în Republica Socialistă 
România, procedura judiciară se face în 
limba română, asigurîndu-se, în regiunile și 
raioanele locuite de populație de altă națio
nalitate decît cea română, folosirea limbii 
materne a acelei populații.

Părților care nu vorbesc limba în care se 
face procedura judiciară li se asigură posi
bilitatea de a lua cunoștință, prin traducător, 
de piesele dosarului, precum și dreptul de a 
vorbi în instanță și a pune concluzii în limba 
maternă.

ARTICOLUL 103. Judecata se desfășoară 
în ședință publică, cu excepția cazurilor pre
văzute prin lege.

ARTICOLUL 104. în activitatea de judeca
tă, judecătorii și asesorii populari sînt inde
pendenți și se supun numai legii.

ARTICOLUL 105. Dreptul de apărare este 
garantat în tot cursul procesului.

Titlul VII
ORGANELE PROCURATURII

ARTICOLUL 106. Procuratura Republicii 
Socialiste România exercită supravegherea 
respectării legii de către : ministere și cele
lalte organe centrale ale administrației de 
stat, organele locale ale administrației de stat, 
organele de urmărire penală, tribunale, pre
cum și de către funcționari și ceilalți cetățeni.

ARTICOLUL 107. Procuratura este condusă 
de Procurorul General. Organele Procuraturii 
sînt: Procuratura Generală, procuratura re
gională, raională și orășenească, precum și 
procuratura militară.

Organele procuraturii sînt subordonate ie
rarhic.

ARTICOLUL 108. Procurorul General este 
ales de Marea Adunare Națională pe durata 
legislaturii, în prima sesiune a acesteia, și 
funcționează pînă la alegerea noului Procuror 
General în prima sesiune a legislaturii urmă
toare.

Procurorii sînt numiți de Procurorul Gene
ral.

ARTICOLUL 109. Procurorul General răs
punde în fața Marii Adunări Naționale de ac
tivitatea Procuraturii, iar în intervalul dintre 
sesiuni în fața Consiliului de Stat.

Titlul VIII
ÎNSEMNELE REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

ARTICOLUL 110. Stema Republicii Socia
liste România reprezintă munți împăduriți, 
deasupra cărora se ridică soarele. în partea 
stîngă a stemei se află o sondă. Stema este 
încadrată de o cunună de spice de grîu. în 
partea de sus a stemei se află o stea în cinci 
colțuri. în partea de jos a stemei, spicele sînt 
înfășurate într-o panglică tricoloră pe care 
este scris „Republica Socialistă România".

ARTICOLUL 111. Pe sigiliul statului este 
reprezentată stema țării, în jurul căreia este 
scris „REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA".

ARTICOLUL 112. Drapelul Republicii Socia
liste România poartă culorile roșu, galben și 
albastru, așezate vertical, cu albastrul lîngă 
lance. în mijloc este așezată stema Republicii 
Socialiste România.

ARTICOLUL 113. Imnul de stat al Republi
cii Socialiste România se aprobă de către Ma
rea Adunare Națională.

Titlul IX
DISPOZIȚII FINALE 

SI TRANZITORII
ARTICOLUL 114. Prezenta Constituție in

tră în vigoare la data adoptării ei.
ARTICOLUL 115. Constituția din 24 septem

brie 1952, precum și orice dispoziții din legi, 
decrete și alte acte normative, contrarii preve
derilor prezentei Constituții sînt abrogate la a- 
ceeași dată.

ARTICOLUL 116. Biletele de bancă și mo
nedele metalice avînd imprimată actuala denu
mire a statului „Republica Populară Română" 
și „Banca Republicii Populare Române-Banca 
de Stat" vor continua să aibă deplină putere 
circulatorie. .;.

Ele vor fi retrase din circulație număi pe mă- ' 
sura uzării lor.

Biletele de bancă și monedele metalice ce 
vor fi puse în circulație potrivit dispozițiilor 
legale cu noua denumire a statului „Republica 
Socialistă România" și noua denumire a băncii 
„Banca Națională a Republicii Socialiste Ro
mânia" vor circula paralel cu actualele semne 
monetare.
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DEZBATEREA PROIECTULUI DE DIRECTIVE
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In aceste zile, în întreaga tară se 
desfășoară dezbaterea proiectelor 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. Oamenii 

muncii din uzine și instituții, de pe 
șantiere și de pe ogoare, vorbesc cu 
îndreptățită bucurie și mîndrie despre 
perspectivele mari care se deschid în
floririi patriei noastre socialiste. Pă
trunși de răspunderea ce le revine, ei 
fac propuneri judicioase, chibzuiesc 
ce măsuri mai bune să ia pentru tra
ducerea în viată a acestor mărețe și 
realiste prevederi.

Luînd cuvîntul Ia adunarea din co
muna Gh. Doja, regiunea București, 
tov. Ion Spătărelu, președintele coo
perativei agricole din această comună, 
a arătat că, deși înființată în anul 
1958, cooperativa lor a dobîndit fru
moase succese în creșterea produc
ției agricole și a veniturilor coopera
torilor. Așa, de pildă, averea obștească 
a cooperativei agricole a ajuns în 1964 
la 10 000 000 lei, iar venitul' total reali
zat anul trecut a fost de 8 200 000 lei. 
„Mai avem multe de făcut" — a spus 
președintele cooperativei agricole din 
Gh. Doja. Studierea proiectelor de Di
rective îi ajută pe țăranii cooperatori 
să-și dea și mai bine seama de ma
rile rezerve de care dispune agricul
tura noastră și că aceste rezerve tre
buie valorificate. Tov. Ion Spătărelu 
amintea în cuvîntul său că ei nu au 
posibilități de irigare, deoarece pe te
ritoriul lor nu sînt cursuri de apă. 

Pentru ase Mne creșterea prevăzuta epnduciPei 
sio mei mere stabilitate a recoltelor se nor executa 
importante lucruri detudroainebaratii
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Insă oamenii s-au gîndit, s-au sfătuit 
și, la îndemnul comuniștilor, au în
cercat experimental' irigarea din stra
tul de apă freatică a 5 ha cultivate cu 
tomate timpurii. încă o rezervă a fost 
descoperită și folosită. Pînă în anul 
1970, țăranii cooperatori din comuna 
Gh. Doja vor mări suprafața irigată 
cu apă freatică la 80 ha., din care 
40 cultivate cu tomate timpurii.

Cooperativa agricolă de producție 
din comuna Miloșești este binecunos
cută în regiunea București pentru 
producțiile mari de porumb realizate 
an de an. Aplicînd întregul complex 
de măsuri agrotehnice, cooperativa 
agricolă din Miloșești a obținut, în pe
rioada anilor 1960—1964, o producție 
medie de 4 650 kg porumb boabe la 
hectar pe întreaga suprafață, iar pe 
un lot de 120 ha, încorporînd azotat 
de amoniu, a realizat într-un an 
9 000 kg porumb boabe Ta ha. Cu gîn- 
dul la viitor, cu dorința fermă de a 
înmulți succesele de pînă acum, de a 
contribui la realizarea și depășirea 
prevederilor proiectului de Directive, 
țăranii cooperatori din Miloșești vor 
folosi pe scară și mai largă rezervele 
de care dispun. Referindu-se la creș
terea producției de cereale și în spe
cial la porumb, tov. Constantin Jipa, 
secretarul comitetului de partid al 
cooperativei agricole din comuna Mi
loșești, a arătat, în cadrul aceleiași 
adunări, că în anii viitori producția 
medie la hectar pe toată suprafața va 
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depăși 5 000 kg porumb boabe la hec
tar. Este un angajament realizabil, iz- 
vorît din succesele obținute pînă a- 
cum, din experiența bogată acumu
lată și care va fi alimentat cu price
perea, munca și spiritul de buni gos
podari al cooperatorilor din Miloșești.

O atenție deosebită acordă țăranii 
cooperatori și creșterii șepteluTui, care 
s-a dovedit a fi un sector aducător de 
mari venituri. Și în această privință, 
există încă numeroase rezerve care 
trebuie folosite mai mult. Tov. Eleo
nora Ștefanschi, inginer zootehnist la 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Sf. Gheorghe, a subliniat 
faptul că, în urma studierii proiectu
lui de Directive, cooperativa lor și-a 
întocmit un plan de perspectivă în 
vederea dezvoltării sectorului zooteh
nic. Există acum aici o preocupare 
mai atentă pentru selecția și îmbună
tățirea raselor de animale, pentru pro
ducerea unui sortiment variat de fu
raje. Această preocupare — a arătat 
tov. Eleonora Ștefanschi — trebuie 
sprijinită mai susținut de Institutele 
de Cercetări Zootehnice cărora le re
vine sarcina să dea un ajutor mai sub
stanțial' cooperativelor agricole de 
producție în îmbunătățirea raselor, în 
aplicarea unor metode avansate, ve
rificate temeinic și care să fie difu
zate mai operativ unităților agricole 
socialiste.

Cei aproape 3 000 de țărani coope
ratori, mecanizatori și specialiști din 
agricultură din comunele Gh. Doja, 
Miloșești, Grindu, Ciochina, Cosîm- 
bești, Perieți, Andrășești, Amara, Gri- 
vița, Sf. Gheorghe, Balaciu și altele, 
au salutat cu căldură și entuziasm 
prezența în mijlocul lor a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Române, Ilie Verdeț, se
cretar al C.C. al P.M.R. Cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la această adunare a fost însoțită de 
vii și îndelungi aplauze. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul 
că tot ceea ce s-a realizat pînă în pre
zent constituie o bază puternică pen
tru dezvoltarea în continuare a țării 
noastre pe calea progresului și civili
zației. Referindu-se la însemnatele 
prevederi pe care le cuprinde proiec
tul de Directive în domeniul agricul

turii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat participanților la adunare în
demnul să depună eforturi sporite 
pentru a asigura folosirea rațională a 
pămîntului și a tuturor mijloacelor 
de producție, pentru a obține cu 
cheltuieli cît mai mici producții cît 
mai mari.

O asemenea adunare de dezbatere a 
proiectelor de Directive a avut Ioc și 
în comuna Rușețu, regiunea Galați. 
Tovarășul Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, primit cu vii aplauze de cei 
peste 600 de țărani cooperatori, meca
nizatori și specialiști din agricultură 
din comunele Rușețu, Jugureanu, Cio- 
cile, Ulmu, Largu, Lunca, Bălteni și 
C. A. Rosetti, a scos în evidență im
portantele realizări dobîndite în dez
voltarea multilaterală și complexă a 
agriculturii noastre socialiste.

Subliniind rezultatele bune obținute 
în ultimii ani în creșterea efectivului 
de animale, tovarășul' Gheorghe 
Apostol a arătat că este necesar să se 
acorde și pe viitor o atenție deosebită 
acestei ramuri importante a agricul
turii noastre socialiste. Asigurarea 
bazei furajere necesare, protejarea 
junincilor și a vițelelor vor duce la 
creșterea numărului de vaci.

Sînt cunoscute măsurile pe care 
partidul și guvernul le iau pentru ca 
în perioada planului cincinal, agri
cultura noastră socialistă să înregis
treze noi succese. Țărănimea a dat 
dovadă de multă hărnicie, pricepere, 
talent și o mare putere de muncă. Ea 
este hotărîtă să depună toate străda
niile pentru a obține noi realizări pe 
drumul creșterii producției cerealiere 
și animaliere. „Cea mai bună reali
zare — a spus în încheierea cuvîntării 
sale tovarășul Gheorghe Apostol — 
cu care țărănimea cooperatistă poate 
întâmpina Congresul partidului este 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei".

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea din comuna 
Gh. Doja a țăranilor cooperatori, prin 
realizarea prevederilor din Directive 
vom face noi pași pe calea desăvîrși- 
rii construcției socialismului în Ro
mânia, pe calea ridicării patriei pe 
culmile înalte ale civilizației — socie
tatea comunistă.

elevliiune
(Din programul pe sâptâmîna de la 4 —10 Iulie 1965)
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ȘTIRI : Duminică : programul I : 7; 20;
22; 23.52; programul II : 7.30; 10.30; 14; 19; 
21; 23; 0.52; programul III : 16; 21.30. în 
fiecare zi de lucru : programul 1:5; 6; 7; 
19; 12; 14; 16; 20; 22; 23.52; programul II : 
7.80; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 0.52; pro
gramul III : 18; 21.30.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminică ! 
programul I : 7.30 — Jurnalul satelor ; în 
fiecare zi de lucru : programul I : 6.20 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 8.06 Itinerar 
folcloric muzical pe Valea Oltului. 11.15 
Emisiunea „Cinema". 11.30 Răspunsuri pe 
portativ : melodii populare. 15.00 Program 
de muzică populară cerut de ascultători. 
29.20 Teatru la microfon „Marea desco
perire" prelucrare șl dramatizare radio
fonică de Virgil Stoenescu după nuvela 
„Viitorul al II-lea" de Corneliu Leu. 21.40 
„Flori de cîmp" — melodii populare ; pro
gramul II : 9.00 La cererea dumneavoas
tră, melodii populare. 10.30 „Oameni, ani, 
împliniri 1" 13.30 Perle folclorice. 14.30
Cine știe cîștigă. 17.15 Cărți care vă aș
teaptă. 20.44 Interpret! ai muzicii popu
lare : Emil Qavris șl Fănică Luca.

LUNI : programul I : 9.00 „Cîntec, joc 
și voie bună" — emisiune de muzică 
populară. 9.30 Prietenii lui DO-RE-MI : 
„Fluieraș de fag, mult zici tu cu drag..." 
(Folclor din regiunile Oltenia și Banat).
15.30 Muzică populară interpretată de 
Eugenia Frunză, Ion Crețu, Gheorghe Pi- 
culeață și Dumitru Fărcaș. 16.15 Compo
zitorii întâmpină cel de-al IV-Iea Congres 
al Partidului cu noi cîntece : „Pe dru
mul marelui partid", de VasMe Popovici, 
versurile de Vlaicu Bîrna. 17.30 „întreg 

poporul se înscrie la cuvînt". 18.05 „Din 
comoara folclorului nostru" : cîntece și 
jocuri din Țara Moților. 20.55 Interpreți 
ai cîntecului și jocului popular : Maria 
Lătăretu și acordeonisfoul Fărâmiță Lam- 
bru ; programul II : 7.50 „Drag mi-e cîn- 
tecul și jocul". 10.00 Popas folcloric pe 
plaiurile patriei. 14.35 „De-aș ști firul do
rului" — emisiune de muzică populară.
15.30 Folclorul, izvor de inspirație în 
creația compozitorilor : poemul folcloric 
„Pe Dunăre în jos" și Suita din baletul 
„Nunta în Carpați" de Paul Constantinescu.

MARȚI : programul I : 9.00 Cîntece șl 
jocuri populare. 12.30 Muzică populară in
terpretată de Livia Ilcău, Ștefan Tudora- 
che șl Ion Sasu. 13.40 Șase cîntece și 
doine de Tiberiu Brediceanu. 15.30 „De 
cine mi-e dor și drag". 18.00 „Orizont 
1970" — Pămînturi întinerite — Vorbește 
prof. dr. Irimie Staicu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. ; programul 
II : 11.03 Tineri interpreți de muzică 
populară. 15.10 Muzică populară inter
pretată de Victoria Darvai șî Nelu Iovă- 
nescu. 15.30 Suita „Munții Apuseni" de 
Marțian Negrea. 18.00 Melodii populare 
interpretate de Felician Fărcașu. 19.30 
Teatru la microfon : „Ștafeta nevăzută". 
Scenariu radiofonic de Paul Everac.

MIERCURI : programul I : 8.35 Din fol
clorul muzical al popoarelor. 14.10 Muzică 
populară interpretată de Raveca Săndu- 
lescu, Maria Ciobanu, Benone Damian și 
Dumitru Potoroacă. 17.30 Program de mu
zică populară cerut de ascultători. 21.30 
Concert de muzică populară ; programul 
II : 11.03 soliști și formații artistice de 
amatori ale căminelor culturale și case
lor de cultură. 15.40 Cîntă Lavinia Slă- 

veanu și Norocel Dimitriu. 16.00 Muzică 
populară interpretată de Ecaterina Cu- 
zuioc, Minodora Nemeș și Ion Șerban.

JOI : programul I : 9.25 Soliști și or
chestre de muzică populară din diferite 
orașe aJe țării. 10.03 „Frumos ești Bucu
rești" — muzică ușoară. 16.15 Două cîn
tece românești prelucrate de Ion Dumi
trescu. 17.35 „Cîntec mînd.ru-n țară auzi" 
— emisiune de cîntece populare cerute 
de ascultători ; programul II : 12.30 Din 
cele mai cunoscute melodii populare. 16.30 
Din creația compozitorului Achim Stoia : 
Raspodia I moldovenească ; Trei dansuri 
românești. 19.15 Coordonate culturale — 
1965. 19.30 Muzică populară interpretată de 
Ioana Crăciun și Nicolae Băluță.

VINERI : programul 1 : 8.35 „Pe ulița 
dorului" — cîntece de dragoste și jocuri 
populare. 12.30 Muzică populară interpre
tată de Irina Micuț, Benone Sinulescu și 
Gheorghe Gigea. 18.15 Melodii și inter
preți de muzică populară Ia cererea as
cultătorilor ; programul II : 9.03 „Dragă 
mi-i mîndruța mea" — emisiune de muzi
că populară. 16.00 Muzică populară inter
pretată de Maria Sterian și Alexandru 
Bidirel. 18.00 Varietăți muzicale.

SÎMBATA : programul I : 11.00 Din
folclorul muzical al popoarelor. 12.40 Mu
zică populară interpretată de Simion Pop, 
Ilie Udilfi și Ion Zlotea. 16.30 Emisiunea 
muzicală de la Moscova ; programul II î
10.30 Muzică populară interpretată de 
Natalia Șerbănescu, Eleonora Bisorca și 
Costel Moisa. 11.58 „Tare mi-e neicuța 
drag" — cîntece de dragoste și jocuri 
populare. 17.15 Muzică populară mongolă. 
18.00 Opereta „Lăsați-mă să cînt" de Ghe- 
rase Dendrino (montaj muzical-literar). 
19.05 Melodia populară și interpretul pre
ferat.

TELEVIZIUNE

DUMINICA

11.00 Emisiune pentru sate : • Reportaj 
filmat : „Cînd se coc grînele" a In
terviul nostru : Recolte bogate prin 
irigare • Dicționar tehnic : Eroziu

nea q Reportaj filmat : Industrie la 
Ulmeni • Întrebări și răspunsuri : 
— Culturi duble. — Dirijarea pomi
lor în timpul vegetației a Muzică 
populară românească. Cîntă o for
mație instrumentală condusă de 
Florian Economu. Soliști : Ștefania
Rareș, Maria Pâunescu, Petre Săbă- 
deanu, Vasile Dragomlr.

In jurul orei 18.00
Fotbal : Intîlnirea dintre reprezenta
tivele U.R.S.S. și Braziliei. Transmi
siune de la Moscova.

20.90 Film : „Muzica în pădure". Produc
ție a studiourilor americane.

20.30 „Mureșul de argint". De la izvorul 
Mureșului, o echipă de filmare a 
Studioului de televiziune a pornit 
într-o călătorie pe firul de argint al 
apei...

20.50 Maeștrii genului scurt : Hans Chris
tian Andersen.

LUNI

19.50 Orizont ’70.
20.10 Spectacolele săptâmînii.
29.25 Film documentar : „Pictînd natura" 

O producție a studiourilor din R. P. 
Chineză.

21.00 „Frumoase nopți de iulie". Transmi
siune de la Moscova.

21.40 Noi centre muzicale pe harta țării.

MIERCURI

20.00 Teatru : „Surorile Boga" de Horia 
Lovinescu. Interpretează colectivul 
Teatrului de stat din Galați.

JOI

20.05 Film : „Un enoriaș ciudat". O pro
ducție a studiourilor franceze.

21.25 Atlas folcloric — Țara Vrancei.

VINERI

20.00 Săptămîna.
21.10 Seară de operetă românească. Trans

misiune de la Teatrul de stat de 
operetă.

S1MBATA

21.00 „Dorul meu și-al dumitale". Cîntă o 
formație de muzică populară româ
nească, dirijată de Victor Predescu.

21.45 „Poezia la ea acasă".
22.05 Retrospectivă umoristică. Emisiunea 

a VIII-a cu... N. Stroe.
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Foiletonul pe care îl publicăm mai jos face 
parte din recentul volum de „mlcroioiletoane, 
momente și schije vesele" al lui Valentin Silves
tru, volum care poartă un titlu surprinzător și 
amuzant: GLASTRA CU SFECLE. Ironia se pre
lungește în pagini, punînd la index năravuri ca 
inertia, afacerismul, șmecheria, lipsa de efort 
pentru a înțelege noul și a-l promova, pentru a 
renunța la egoism, la comoditate. Lupta autorului 
împotriva acestor scăderi este cu atît mai utilă cu 
cît schifele aduc și solutionarea situațiilor.

Și, ca la orice bun umorist, alături de notația 
aspectelor negative, sesizarea anumitor laturi po
zitive nu lipsește. Un singur exemplu: bătrînica 
din „Leacuri la durerea de cap" este privită din- 
tr-un unghi al simpatiei / eruditele sale recoman
dări de leacuri băbești au un caracter pur deco
rativ, pentru că în desaga sa se află, leac sigur, 
antinevralgicul.

Cu un condei încercat în vervă satirică, Valen
tin Silvestru realizează de cele mai multe or! 
momente de autentic umor, descoperind aspecte 
inedite, tratîndu-le savuros și personal, intr-o 
viziune modernă și, prin urmare, actuală.

SCARA
i MIEREA

de Valentin

e învoit, 
pe capul

SILVESTRU

mîine, că azi 
...Toată lumea 
meu... și cu amatorii, și cu 
asigurările sociale, și cu 
gazeta de perete, și cu e- 
chipa de popice—

M-am gîndit să scriu 
un reportaj despre 
sprijinul pe care un 
anumit teatru bucu- 

reștean îl acordă amatori
lor. Nici nu m-am gîndit 
bine, și am și dat un tele
fon directorului :

— Vă salut, tovarășe di
rector...

— A, ce mai faci ? Tră
iești ? Lucrezi ? Combați ?

I-am răspuns afirmativ 
la toate trei întrebări și 
i-am pus alte șase despre 
familie, timp, sport, locu
ință, cultură de mase ; de 
aici, pentru că mi-a venit 
la îndemînă, 
rat binișor

— Revista 
interesează 
pe care-1 dă 
neavoastră mișcării artis
tice amatoare din orașul 
și regiunea București.

— Păi dacă ți-aș spune 
la telefon, ar trebui să-1 
ținem ocupat trei zile.

— Nu, la telefon vă so
licit numai o întrevedere 
în problemă.

— Marți e bine ?
— E bine.
— La
— La 
Și-am 

sfert de 
ția internațională.

m-am strecu- 
în chestiune: 

noastră se 
de sprijinul 
teatrul dum-

9? 
nouă.
mai vorbit un 

oră despre situa-

Cînd s-au făcut ziua și 
ora, m-am prezentat. Di
rectorul era cu o mînecă 
în palton și cu alta arcui
tă a semn de întrebare.

— Te salut, mi-a răs
puns afabil la bună ziua, 
în ce chestiune pe la noi ?

— Păi nu vorbirăm la 
telefon să ne întîlnim ? 
în chestiunea sprijinului

Azi •dat amatorilor, 
marți, ora nouă.

— Da, da... Aoleu, 
bine zici! Numai că sînt 
chemat urgent la Sfat. 
Știi ce ? Te conduc la ad
junctul meu, el cunoaște 
problema pe degete : de
plasări, instructaje, prelu
crări etc. Și după aia mai 
vorbim. Mă suni. Cînd 
vrei.

că

Tînărul cultural se plim
bă surescitat prin cameră, 
tulburat în primul rînd de 
ideea că s-a găsit cineva 
care să mă ghideze spre 
dînsul.

— Spune și dumneata : 
asta e o problemă de re
sort cultural al sindicatu
lui ? Nu că vreau să mă 
absolv... Critică-mă dacă 
poftești. Dar e o problemă 
a culturalului ? Spune și 
dumneata. Obiectiv...

— Obiectiv—
— Vezi? îmi pare bine 

că recunoști. Iar care te-a 
trimis la mine, te rog să-i 
transmiți din partea mea... 
Nu, te rog eu, nu mă 
fuza...

— La cine să mă 
deci ?

Tînărul m-a privit
— își pierduse șirul — și 
a ridicat din umeri.

— Cred că la secretarul 
literar... Probabil—

suspiciune, cred că foarte 
îndreptățită.

— După mine, cel mai 
potrivit...

— Uite, asta aș fi vrut 
să aflu : cine e cel mai po
trivit.

— Cel mai potrivit era 
să te adresezi direcției. îți

re

duc

fix

fac bon de intrare... Pof
tim : urci scara pînă la 
primul etaj, și acolo, pe 
culoar, Ia stînga, ușa a 
doua — vezi că scrie pe 
ea „Secretariat" — bați, 
este o tovarășă, una blon
dă, Luiza, îi arăți bonul, 
îi spui ce și cum, și dîn- 
sa...

Adjunctul a introdus ra
pid un pahar cu lapte bă
tut în casa de fier, a în
cuiat-o și mi-a explicat 
cu noduri, măturînd dis
cret firimiturile de pe un 
raport al contabilității 
dactilografiat pe pelur vî- 
năt:

— Cu amatorii ? Mda... 
Sînt realizări frumoase. 
Acuma, exact n-aș putea 
să-ți spun... așa, în amă
nunt. Eu, frate, mai mult 
cu problemele organizato
rice, știi doar...

Și deodată, cu lamentu- 
oasă dezolare:

— Cînd au nevoie de au
tobuz : directorul adjunct. 
Cînd e nevoie de bilete : 
directorul adjunct. Sînt si
gur însă că 
sindicatului 
chestiile astea 
în degetul cel 
el. Du-te la el. Știi cum se 
ajunge ? Ți-arăt... Nu, nu, 
ți-arăt chiar eu, ce mai...

— Parcă n-ai ști cu ce 
se ocupă secretarul literar,

președintele 
are toate 
cu amatorii 
mic. Vezi la

N-am mai intrat la di
rector. L-am zărit plecînd 
cu pardesiul pe umeri — 
că se împrimăvărase — și 
fredonînd un cîntec de 
leagăn. Nu m-a observat. 
I-am dat un telefon.

— Tovarășe director, îa 
legătură

L-am simțit 
du-se.

— Am 
Vra să zică faci un fel de 
anchetă prin toate birou
rile
cum 
mai 
spus de la început ?

— E o eroare...
— Bine, bine 1 Lasă, 

te știu eu. Cînd vii pe 
mine să vorbim serios, 

știe ce mai

cu amatorii, 
mohorîn-

auzit, am auzit...

teatrului ca să 
stăm... 
cinstit

Păi 
să

nu 
mi-o

vezi 
era 

■ fi
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ALBIRI

Unei artiste amatoare 1

Pentru joc, știe oricine, 
Pasiunea ta-i majoră 
Și-orice muncă o duci bine 
Dacă ai intrat în...horă.

Unul cioban cooperator 
plecat intr-o excursie orga
nizată pentru fruntași

turist, sub zări de-opal 
pornit voios pe cale 
la stîna ta din deal

Ca
Ai
De
Ca să vezi... Stîna din Vale.

Unor meșteri dulgheri
Munca merge ca pe roate, 
Calitatea e-un consemn: 
In a voastră unitate 
Nimenea nu stă... de lemn.

Unor tineri căsKtoritl
Vizitînd în noua casă
Cuibul tinerei perechi, 
Mi-am dat seama după masă 
Că doar vinul era... vechi.

CRIȘAN 
CONSTANTINESCU

Cooperatorilor care au asi
gurat culturilor pr&sltoare 
o densitate optimă

Silința lor, cum e firesc. 
Prea lesne poate fi-nțeleasă: 
Cînd dumnealor la timp răresc 
Recolta sigur se... îndeasă.

I. BLOCK
i

că 
la 
că

eu 
doi
un 
Ba 
La 
nu

la telefon cine 
iese...

— Marți, vă
— La nouă,
— E bine...
Și de atunci încoace, 

parcă-i un făcut, nu mai 
izbutim să ne-ntîlnim...

aranjează ? 
e bine ?

I 
I
I 
I

Epitaful unul fudul...
Ingîmfarea te-nsoțește
Chiar și după ce te-ai dus 
Pentru că-n mormînt, firește 
Tu stai tot... cu nasu-n sus.

...șl al unui

Nu prea pricep

nici nu

procesoman

cum poți să 
taci 

ai habar:De parcă
Ai răposat, însă nu faci 
O... contestație măcar!

GH. BLAJAN

— Dacă m-aș ocupa eu 
de toate, aș căpia, tova
rășe. Și președintele îmi 
făcu un semn spre chelie, 
dîndu-ml a înțelege că a- 
colo s-ar petrece fenome
nul dacă... Este un cultu
ral la sindicat. Caulă-1

Brigada piscicolă a C.A.P. Năvodari, 
reg. Dobrogea, își depășește în fiecare 
lună planul de pescuit.

zău așa, doar ești teatra- 
list vechi, slavă domnu
lui...

Și secretarul literar su- 
rîde dulce, împingîndu~mi 
în față cafeaua din care 
nu apucase încă a sorbi.

— Poate că ai o evi
dență...

— Bine, așa știu și 
cîte ceva. Acum vreo 
ani parcă, am trimis 
instructor la Oltenița... 
nu, la Alexandria- 
Alexandria ?... Nu,
cred... La asta... La... Cum 
naiba-i spune, frate ? Tot 
la Dunăre, unde piața e 
în dosul gării, și în grădina 
publică e un monument 
cu un cal, sau așa ceva...

împinsei ceșcuța, ca să 
pot deschide carnetul de 
nnto

— Ce ? Nu-ți place ca
feaua ? Parcă,..

— Las-o-ncolo 1 Poate 
mă îndrumi la cineva care 
are unele date mai pre
cise.

întoarcerea de la pescuit...
Desen de Nic. NICOLAESCU

— Pînă una-alta, vezi că
pleacă azi după-masă O
echipă de-a noastră la
Snagov...

— Ce-are-a face cu
sprijinul dat amatorilor ?

— Poate că are. întrea-
bă-1 deocamdată pe portar 
— de la el afli ora exactă 
a plecării, cine pleacă, 
unde... Și mai caută-mă...

— Cînd să te caut ?
— Ei. peste vreo cîteva 

zile, să mă interesez și eu, 
nu ?

— Nu știu ce fel de zia
rist vei fi fiind dumneata 
dacă vii să iei informații 
de la portarul 
într-o problemă 
importantă.

își răsucea 
grav și mă privea

mustățile
cu o

teatrului 
atît de

La cooperativa agricolă Matef Voie
vod — Tirgovițte. a început recoltatul 
roșiilor timpurii.

— Grâbețte-te, surioara, cu roțdul, ca pierii prima 
fino spre oroț !

Deien de I PALI
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