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Republica Populara Româna, slujește cu fidelitate interesele 

și năzuințele vitale ale poporului.
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PROIECT
l

A

Proiect adoptat de Plenara C. C. al P. M. R. din 31 
mai - 2 iunie a. c.

Dupâ discutarea lui in organizațiile de partid și 
in presa de partid, proiectul va fi supus dezbaterii și 
aprobării Congresului al IV-lea al Partidului Munci
toresc Român.

PARTIDUL
Partidul Comunist Român este cea mai 

înaltă formă de organizare a clasei munci
toare, detașamentul ei de avangardă. în rîn- 
durile partidului se unesc cei mai înaintați și 
mai conștienți muncitori, țărani, intelectuali, 
funcționari.

Partidul Comunist Român, forța politică 
conducătoare în Republica Populară Română, 
slujește cu fidelitate interesele și năzuințele 
vitale ale poporului. Călăuzită de partid, clasa 
muncitoare, clasă conducătoare a societății, în 
strînsă alianță cu țărănimea și în unire cu 
intelectualitatea și cu celelalte categorii de 
oameni ai muncii, indiferent de naționalitate, 
luptă pentru construirea orînduirii socialiste.

II.
MEMBRII DE PARTID 

ÎNDATORIRILE Șl DREPTURILE LOR
1. — Poate fi membru al Partidului Comu

nist Român orice om al muncii, cetățean al 
Republicii Populare Române, care îndeplinește 
următoarele condiții: recunoaște statutul și 
programul partidului, participă efectiv la reali
zarea lui, activează într-una din organizațiile 
partidului, îndeplinește hotărîrile partidului și 
plătește cotizațiile stabilite.

A. îndatoriri și drepturi
2. — Fiecare membru de partid este obligat:

a) să participe în mod activ la desăvîrșirea 
construirii socialismului, să-și slujească cu 
devotament patria — Republica Populară 
Română; să lupte pentru înfăptuirea politi
cii partidului și a hotărîrilor organelor sale 
de conducere;

b) să apere cu fermitate unitatea și pu
ritatea rîndurilor partidului, principale con
diții ale tăriei sale de nezdruncinat. Partidul 
nu admite existența fracțiunilor în interio
rul său. Orice activitate fracționistă consti
tuie o crimă împotriva partidului, fiind 
incompatibilă cu calitatea de membru de 
partid ;

c) să respecte cu strictețe disciplina de 
partid, obligatorie în egală măsură pentru 
toți membrii de partid, respectarea strictă a 
disciplinei fiind o condiție principală a uni
tății partidului:

d) să-și ridice necontenit nivelul politic și 
ideologic, să-și însușească învățătura mar- 
xist-leninistă, linia politică generală, directi
vele și hotărîrile partidului;

e) să fie exemplu de corectitudine și de 
conduită morală în familie și societate ;

f) să folosească și să stimuleze în întreaga 
sa activitate critica și autocritica — factor 
de seamă al dezvoltării societății noastre ; să 
ia poziție hotărîtă față de lipsuri și greșeli și 
să contribuie la lichidarea lor; să lupte îm
potriva mulțumirii de sine, a tendințelor de 
acoperire a neajunsurilor, împotriva oricăror 
manifestări de înăbușire a criticii;

g) să apere și să întărească prin toate mij
loacele proprietatea obștească — temelia eco
nomică a societății socialiste;

h) să îndeplinească în mod exemplar sar
cinile profesionale și obștești; să-și îmbună
tățească necontenit pregătirea profesională ; 
să-și lărgească permanent orizontul cultural;

i) să întărească legătura cu masele, să ex
plice oamenilor muncii politica și hotărîrile 
partidului, să-i organizeze și să-i mobilizeze 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, să 
se îngrijească de rezolvarea cerințelor celor 
ce muncesc;

j) să aducă la cunoștința organelor condu

Partidul Comunist Român își întemeiază 
întreaga activitate pe învățătura marxist-leni- 
nistă, aplicînd-o în mod creator la condițiile 
și particularitățile specifice țării noastre.

în spiritul internaționalismului proletar, pe 
baza principiilor și normelor de relații mar- 
xist-leniniste, Partidul Comunist Român între
ține legături de colaborare cu partidele comu
niste și muncitorești frățești, aducîndu-și 
contribuția activă la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Scopul final al partidului este construirea 
societății fără clase — societatea comunistă.

cătoare de partid, inclusiv Comitetului Cen
tral, orice problemă care poate ajuta la îm
bunătățirea activității de partid, de stat și 
economice ; să fie sincer și cinstit față de 
partid, să nu tolereze denaturarea adevăru
lui, să semnaleze neajunsurile în muncă fără 
a ține seama de persoane ;

k) să păstreze secretul de partid și de stat, 
să lupte pentru întărirea vigilenței politice 
împotriva dușmanilor patriei noastre socia
liste.
3. — Fiecare membru de partid are 

dreptul :
a) să participe la dezbateri și să-și expri

me liber părerea asupra tuturor problemelor 
politicii partidului în adunările și în presa 
de partid ; să contribuie la elaborarea hotărî
rilor și la stabilirea măsurilor pentru apli
carea lor în viață;

b) să critice în adunările de partid, în mod 
principial, pe orice membru de partid, indi
ferent de funcție, în scopul îmbunătățirii 
muncii;

c) să aleagă și să fie ales în organele de 
partid ;

d) să participe personal la adunările orga
nizațiilor de partid și la ședințele organelor 
de partid în care urmează a se lua o hotă- 
rîre cu privire la activitatea sau compor
tarea sa ;

e) să se adreseze în orice problemă orga
nelor de partid, inclusiv Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

B. Primirea în partid
4. — In Partidul Comunist Român sînt pri

miți cei mai înaintați și mai activi oameni ai 
muncii, care prin calitățile moral-politice și 
prin întreaga lor activitate se dovedesc demni 
de înaltul titlu de comunist.

Primirea în rîndurile membrilor de partid se 
face în mod individual de către adunarea ge
nerală a organizației de bază. Hotărîrea orga
nizației de bază cu privire la primirea în rîn
durile membrilor de partid se confirmă de 
către comitetul raional, respectiv de către 
comitetul orășenesc de partid de subordonare 
regională sau raională.,

5. — în rîndurile membrilor de partid se 
primesc persoane care au împlinit vîrsta de 
18 ani.

a) Persoanele care solicită primirea în 
partid prezintă recomandări din partea a doi 
membri de partid cu un stagiu de partid de 
cel puțin 3 ani. La primirea în partid a mem
brilor U.T.C. este necesar ca una din reco
mandări să fie dată de comitetul U.T.C. pe 
întreprindere, instituție etc., iar acolo unde 
nu există decît organizație de bază U.T.C., 

recomandarea se dă de comitetul U.T.C. ime
diat superior. Această recomandare echiva
lează cu recomandarea unui membru de 
partid.

b) Membrul de partid care dă recoman
darea pentru primirea în partid trebuie să 
cunoască pe cel recomandat dintr-o activi
tate comună de cel puțin un an ; el răspunde 
în fața partidului de recomandarea dată.

c) Membrii și membrii supleanți ai C.C. al 
partidului se abțin de a da recomandări.

Observație : Tinerii pînă la vîrsta de 20 de 
ani inclusiv se primesc în partid numai dacă 
sînt membri ai Uniunii Tineretului Comunist.
6. — Persoanele care au făcut parte din 

partidele comuniste și muncitorești frățești și 
care au devenit cetățeni ai R. P. Române vor 
putea fi primite în partid cu aprobarea Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român.

7. — Stagiul de partid al unui membru de 
partid se socotește din ziua în care adunarea 
generală a organizației de bază a hotărît pri
mirea lui în rîndurile membrilor de partid.

8. — Mutarea membrilor de partid dintr-o 
organizație de partid în alta se face potrivit 
instrucțiunilor Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Membrii de partid care, din motive de vîrstă 
sau sănătate, ies la pensie, au dreptul să ră- 
mînă în organizația de partid din care au făcut 
parte la data pensionării.

C. Măsuri disciplinare
9. — Sancțiunea de partid are ca scop întă

rirea disciplinei și moralei de partid, a unită
ții și purității rîndurilor partidului, a răspun
derii față de îndeplinirea îndatoririlor statu
tare ; ea are un caracter educativ, urmărind 
preîntîmpinarea abaterilor și îndreptarea celui 
sancționat.

a) Sancțiunile care se pot da membrilor 
de partid sînt: mustrare, vot de blam, vot 
de blam cu avertisment. Organizația de bază 
poate hotărî sancționarea unui membru de 
partid aflat în evidența sa; comitetul de 
partid poate hotărî sancționarea unui 
membru al său și a oricărui membru de 
partid dintr-o organizație de bază subor
donată.

b) După trecerea unei perioade de cel 
puțin un an de la data sancționării, organele 
și organizațiile de partid pot — din proprie 
inițiativă sau la cererea celui în cauză — să-i 
examineze activitatea și să hotărască ridica
rea sancțiunii.
10. — Excluderea din partid este suprema 

sancțiune de partid. Ea se aplică numai în ca
zurile cînd un membru de partid săvîrșește 
încălcări grave ale liniei politice generale și 
ale statutului partidului, lovește în unitatea 
partidului, pactizează cu dușmanii construcției 
socialismului, este nesincer și înșeală partidul, 
divulgă secretul de partid și de stat, în cazu
rile cînd comportarea sa vădește descompu
nere morală sau cînd săvîrșește alte fapte 
incompatibile cu calitatea de membru de 
partid.

La luarea hotărîrilor de excludere din 
partid, la confirmarea lor, precum și la exami
narea apelurilor, trebuie să se cerceteze cu 
multă atenție, grijă tovărășească și simț de 
răspundere temeinicia învinuirilor aduse 
membrului de partid.

a) Excluderea se hotărăște de către adu
narea generală a organizației de bază și se 
confirmă de către comitetul de partid raional 
sau orășenesc de subordonare regională.

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere, 
membrul de partid păstrează carnetul de par
tid și are dreptul să participe la adunările 
de partid.

b) Excluderea din partid, precum și ex
cluderea din comitet a unui membru al co
mitetului regional, raional, orășenesc al par
tidului, al comitetului de partid din între
prindere, instituție etc., se hotărăsc de 
plenara comitetului de partid respectiv, cu 
majoritatea de două treimi a membrilor săi.

c) Excluderea unui membru al C.C. al par
tidului din Comitetul Central, precum și 
excluderea lui din partid, se hotărăsc de că
tre congresul partidului, iar în intervalele 
dintre congrese de către plenara Comitetu
lui Central al partidului, cu majoritatea de 
două treimi a membrilor săi.

d) Hotărîrile luate de organizațiile de bază 
cu privire la excluderea din partid trebuie 
să fie examinate de comitetele raionale sau 
orășenești de subordonare regională în ter
men de cel mult o lună de la primirea lor.

Cel exclus are dreptul să facă apel la or
ganele superioare, inclusiv congresul parti
dului ; apelul trebuie să fie examinat în ter
men de cel mult trei luni de către organele 
de partid.

e) Primirea din nou în partid a celui ex
clus se poate examina — la cererea lui sau 
la inițiativa organizației de bază — după 
trecerea unei perioade de cel puțin 2 ani 
de la excluderea din partid.

Dacă în această perioadă cel exclus a do
vedit prin toată comportarea lui că regretă 
sincer și condamnă abaterile săvîrșite, că a 
lichidat manifestările pentru care a fost ex
clus, că muncește cinstit pentru înfăptuirea 
hotărîrilor partidului, organizația de bază, în 

urma unei analize temeinice, poate hotărî 
reprimirea lui în rîndurile membrilor de 
partid.

Organele de partid pot hotărî, în cazurile 
de reprimire în partid, recunoașterea stagiu
lui de partid anterior excluderii.
11. — Hotărîrea de ridicare a unei sancțiuni 

sau de reprimire în partid este valabilă dacă 
a fost luată (confirmată) de către un organ

III.
STRUCTURA PARTIDULUI 

DEMOCRAȚIA INTERNĂ DE PARTID
13. — Principiul călăuzitor al structurii or

ganizatorice și al activității partidului este cen
tralismul democratic.

în Partidul Comunist Român :
. a) toate organele conducătoare de partid 

sînt alese ; alegerea birourilor organizațiilor 
de bază, a comitetelor de partid de jos și pînă 
sus se face prin vot secret. Candidaturile 
se propun de către participanții la adunări, 
conferințe, congrese, se discută și se votează 
individual;

b) un membru de partid nu poate deține 
decît o singură funcție de conducere politică, 
care cere o activitate permanentă, fie în or
ganele de partid, fie în organele de stat;

c) organele de partid sînt obligate să pre
zinte periodic dări de seamă în fața organi
zațiilor de partid ;

d) organele de partid își desfășoară acti
vitatea pe baza principiului muncii colec
tive, principiu suprem al conducerii de par
tid ; membrii organelor de partid au dreptul 
nelimitat de a-și spune părerea, în cadru or
ganizat, asupra tuturor problemelor puse în 
discuție; hotărîrile și măsurile adoptate de 
organele de partid trebuie să fie rezultatul 
examinării părerilor și propunerilor făcute, 
expresia gîndirii întregului colectiv.

e) hotărîrile unui organ de partid sînt va
labile dacă se adoptă cu majoritatea voturi
lor membrilor săi; după adoptarea hotărî
rilor, minoritatea se supune necondiționat 
majorității și este obligată să aplice în prac
tică, fără rezerve, hotărîrile luate ;

f) hotărîrile organului superior de partid 
sînt obligatorii în mod necondiționat pentru 
organizațiile de partid și pentru toți membrii 
de partid din raza sa de activitate.
14. — Partidul este construit pe baza prin

cipiului teritorial și al locului de producție ;
—• organizația de bază a partidului cu

prinde pe toți membrii de partid dintr-o în
treprindere, instituție, cooperativă agricolă 
de producție, G.A.S., comună etc. ;

ORGANELE SUPERIOARE 
ALE PARTIDULUI

17. — Organul suprem al Partidului Comu
nist Român este congresul partidului. Congre
sul ordinar se convoacă de către C.C. al parti
dului o dată la 4 ani. Congresul extraordinar 
este convocat de către C.C. al partidului din 
inițiativă proprie sau la cererea a cel puțin o 
treime din numărul total al membrilor de 
partid. Convocarea congresului partidului și 
ordinea de zi sînt anunțate cu cel puțin o lună 
și jumătate înainte de data ținerii congresului.

Normele de reprezentare și modul de ale
gere a delegaților la congresul partidului se 
stabilesc de Comitetul Central.

18. — Congresul are următoarele atribuții:
a) dezbate și hotărăște asupra rapoartelor 

de activitate ale Comitetului Central al par
tidului și Comisiei Centrale de Revizie ;

b) adoptă și modifică statutul partidului;
c) stabilește linia generală a partidului în 

problemele fundamentale ale politicii interne 
și externe ;

d) alege Comitetul Central al partidului și 
Comisia Centrală de Revizie.
19. — In perioada dintre congrese, atunci 

cînd consideră necesară dezbaterea unor pro
bleme importante ale politicii partidului și 
statului, Comitetul Central poate să convoace 
conferința națională a partidului. Desemnarea 
delegaților la conferința națională se face de 
către comitetele regionale de partid potrivit 
normelor stabilite de C.C. al partidului.

20. — în caz de descompletare a Comitetului 
Central, locurile devenite vacante vor fi com
pletate din rîndurile membrilor supleanți.

21. — Comitetul Central al Partidului Co
munist Român conduce întreaga activitate a 
partidului în intervalul dintre congrese ; orga
nizează aplicarea directivelor congresului cu 
privire la politica internă și externă a parti
dului : veghează la apărarea unității și puri
tății rîndurilor partidului; asigură înfăptuirea 
rolului conducător al partidului în toate do
meniile de activitate; conduce organele cen
trale de presă și alte instituții centrale de 
partid ; reprezintă partidul în relațiile cu alte 
partide, organizații și instituții; administrează 
fondurile bănești și bunurile materiale ale 
partidului.

de partid egal în drepturi cu acela care a ho
tărît sancțiunea (excluderea) sau de către un 
organ de partid superior.

12. — în cazul cînd o organizație de partid 
a săvîrșit încălcări grave ale liniei politice 
generale sau ale statutului partidului, Comi
tetul Central al P.C.R. poate hotărî dizolvarea 
organizației de partid respective și reînregis- 
trarea membrilor ei.

— în unitățile unde există mai multe or
ganizații de bază, organizația de partid, con
dusă de un comitet, este superioară tuturor 
organizațiilor de bază din raza ei de activi
tate ;

— organizația qrășenească de subordonare 
raională este superioară tuturor organizații
lor de partid din raza ei de activitate ;

— organizația raională sau orășenească de 
subordonare regională este superioară tuturor 
organizațiilor de partid din cuprinsul raionu
lui sau orașului respectiv;

— organizația regională este superioară 
tuturor organizațiilor raionale și orășenești 
de partid din cuprinsul regiunii.
15. — Organele conducătoare de partid sînt:
— pentru organizația de bază — adunarea 

generală, care alege organul său executiv — 
biroul;

— pentru organizația de partid din între
prindere, instituție, cooperativă agricolă de 
producție, G.A.S., comună etc. — adunarea 
generală sau conferința, care alege organul 
său executiv — comitetul;

— pentru organizația orășenească, raiona
lă, regională — conferința, care alege orga
nul său executiv — comitetul orășenesc, ra
ional, regional;

— pentru Partidul Comunist Român — 
congresul, care alege Comitetul Central al 
partidului.
16. — Organele de partid se sprijină în 

munca lor pe un larg activ de partid, format 
din membri de partid cu experiență, care 
muncesc în diferite domenii de activitate. Ele 
sînt obligate să convoace cu regularitate adu
nări ale activului de partid pentru a dezbate 
cele mai importante probleme ale muncii de 
partid, principalele hotărîri ale partidului și 
guvernului și pentru a stabili măsuri în vede
rea aplicării lor în viață. Organele de partid 
mobilizează activul la organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor.

22. — Comitetul Central alege Biroul Poli
tic, secretarul general și Secretariatul — for
mat din secretarul general și secretarii C.C. 
Biroul Politic asigură conducerea activității 
partidului între plenare, iar Secretariatul con
duce munca curentă, organizează și controlea
ză îndeplinirea hotărîrilor partidului și selec
ționarea cadrelor. Biroul Politic și Secretaria
tul raportează Comitetului Central despre ac
tivitatea depusă

23. — Comitetul Central ține ședințe plenare 
cel puțin o dată la patru luni. Membrii suple
anți ai C.C. participă cu drept de vot consul
tativ la ședințele plenare ale Comitetului Cen
tral.

24. — Comitetul Central informează în mod 
sistematic organizațiile de partid asupra acti
vității sale și le consultă asupra principalelor 
probleme ale politicii partidului.

25. — Comitetul Central organizează Cole
giul Central de Partid, care are următoarele 
atribuții :

a) controlează modul în care se respectă 
prevederile statutului cu privire la disciplina 
și morala de partid;

b) cercetează, din însărcinarea Comitetului 
Central, abaterile săvîrșite de unii membri 
de partid ;

c) examinează apelurile împotriva hotărî
rilor comitetelor regionale, raionale și orășe
nești ale partidului cu privire la excluderea 
din partid și la aplicarea altor sancțiuni de 
partid.
26. — Comisia Centrală de Revizie verifică :

a) realizarea bugetului și gospodărirea bu
nurilor materiale ale partidului;

b) modul în care sînt examinate și rezol
vate cererile, scrisorile și sesizările oameni
lor muncii de către organele centrale ale 
partidului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu 
pot fi aleși în același timp membri ai C.C. al 
partidului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie 
asistă la plenarele C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. II-a)
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STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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V.
ORGANIZAȚIILE REGIONALE 

ALE PARTIDULUI
27. — Organul superior al organizației de 

partid regionale este conferința de partid re
gională. Conferința ordinară se convoacă de 
către comitetul regional o dată la 2 ani. Con
ferința extraordinară a organizației de partid 
regionale se poate convoca de comitetul regio
nal sau de C.C. al partidului.

Convocarea conferinței regionale și ordinea 
de zi vor fi anunțate cu cel puțin 20 de zile 
înainte de data tinerii conferinței.

Normele de reprezentare la conferințele re
gionale se stabilesc de comitetul regional de 
partid.

28. — Conferința regională de partid are 
următoarele atribuții :

a) dezbate și hotărăște asupra activității 
comitetului regional și a comisiei regionale 
de revizie;

b) analizează problemele activității de par
tid, economice, social-culturale, ale muncii 
sfaturilor populare și organizațiilor de 
masă din cuprinsul regiunii și adoptă hotă- 
rîri pentru continua îmbunătățire a muncii ;

c) alege comitetul regional de partid, co
misia de revizie regională și delegații la con
gresul Partidului Comunist Român.
29. — Comitetul regional de partid conduce 

în intervalul dintre conferințe întreaga muncă 
de partid din regiune. El are următoarele atri
buții : organizează aplicarea în viață a direc
tivelor și hotărîrilor partidului; asigură 
înfăptuirea rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile de activitate; con
duce organele regionale de presă; con
duce activitatea de pregătire ideologică 
și politică a membrilor de partid; se 
preocupă de educarea comunistă a oamenilor 
muncii; înfăptuiește directivele partidului cu

privire la selecționarea, creșterea și promova
rea cadrelor; administrează fondurile bănești 
și bunurile materiale ale organizației de partid 
regionale.

30. — Comitetul regional își alege, ca organ 
executiv, biroul. Membrii biroului comitetului 
regional se confirmă de C.C. al partidului. 
Biroul comitetului regional prezintă în plena
rele comitetului regional dări de seamă asu
pra hotărîrilor adoptate și activității des
fășurate.

Pentru rezolvarea problemelor curente, pen
tru organizarea și controlul executării hotărî
rilor, comitetul regional își alege secretariatul. 
Secretariatul prezintă biroului comitetului re
gional dări de seamă asupra hotărîrilor adop
tate și activității desfășurate.

Comitetele regionale ale partidului se con
duc în întreaga lor activitate după hotărîrile 
organelor superioare ale Partidului Comunist 
Român și ale conferinței regionale de partid.

31. — Plenara comitetului regional se con
voacă cel puțin o dată la 3 luni.

32. — Comitetul regional informează siste
matic Comitetul Central al partidului și-i pre
zintă. în termenele stabilite, dări de seamă 
asupra activității sale.

Comitetul regional informează periodic or
ganizațiile de partid din regiune asupra ac
tivității sale.

33. — Comitetul regional al partidului or
ganizează colegiul de partid de pe lîngă comi
tetul regional, care îndeplinește pe plan regio
nal aceleași atribuții ca și Colegiul Central 
de Partid de pe lîngă C.C. al P.C.R.

34. — Comisiile de revizie regionale, raio
nale, orășenești au în raza lor de activitate 
aceleași atribuții ca și Comisia Centrală de 
Revizie.

VI.
ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI 

Șl RAIONALE ALE PARTIDULUI
35. — Organul superior al organizației de 

partid orășenești sau raionale este conferința 
de partid orășenească sau raională. Conferința 
ordinară orășenească sau raională se convoacă 
de comitetul orășenesc sau raional o dată la 
2 ani. Conferința extraordinară a organizației 
de partid orășenești sau raionale se poate con
voca de comitetul orășenesc, raional sau de 
organele superioare ale partidului.

Convocarea conferinței orășenești sau raio
nale și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel 
puțin 10 zile înainte de data ținerii confe
rinței.

Normele de reprezentare la conferința orășe
nească sau raională se stabilesc de comitetul 
orășenesc sau raional.

36. — Conferința orășenească sau raională 
de partid are următoarele atribuții:

a) dezbate și hotărăște asupra activității 
comitetului orășenesc sau raional și a comi
siei de revizie orășenească sau raională ;

b) analizează problemele activității de 
partid, economice, social-culturale, ale mun
cii sfaturilor populare și organizațiilor de 
masă din cuprinsul orașului sau raionului și 
adoptă măsuri corespunzătoare ;

c) alege comitetul orășenesc sau raional de 
partid, comisia de revizie orășenească sau 
raională și delegații la conferința regională 
de partid.
37. — Comitetul orășenesc sau raional de 

partid conduce în intervalul dintre conferințe 
întreaga muncă de partid din orașul sau raio
nul respectiv. El are următoarele atribuții : 
asigură înfăptuirea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de activitate, în
deplinirea directivelor și hotărîrilor partidu
lui ; organizează, confirmă și conduce organi
zațiile de bază ale partidului : ține evidența 
membrilor de partid din cuprinsul orașului, 
raionului ; conduce organele de presă din 
raion, oraș, din marile întreprinderi și insti
tuții ; conduce învățămîntul de partid și alte 
forme de pregătire ideologică și politică a 
membrilor de partid, de educare comunistă a 
maselor ; înfăptuiește directivele partidului cu 
privire la selecționarea, creșterea și reparti

zarea cadrelor; administrează fondurile bă
nești și bunurile materiale ale organizației de 
partid orășenești sau raionale.

38. — Comitetul orășenesc sau raional alege 
organul său executiv — biroul. Biroul comi
tetului orășenesc, raional prezintă la plenarele 
comitetului orășenesc, raional al partidului 
dări de seamă despre hotărîrile adoptate și 
activitatea depusă. Membrii biroului comite
tului orășenesc sau raional se confirmă de co
mitetul regional. Primul secretar al comitetu
lui orășenesc, raional se confirmă și de C.C. 
al partidului.

39. — Plenara comitetului orășenesc sau 
raional se convoacă cel puțin o dată la 3 luni.

40. — Comitetul orășenesc sau raional in
formează comitetul regional al partidului și îi 
prezintă dări de seamă asupra activității sale.

Comitetul orășenesc sau raional informează 
periodic organizațiile de partid din oraș sau 
raion asupra activității desfășurate.

41. — în orașele mari se creează, cu apro
barea Comitetului Central, organizații de 
partid raionale, subordonate comitetului de 
partid orășenesc respectiv.

42. — în orașele raionale se creează comi
tete de partid care conduc și îndrumă activi
tatea organizațiilor de bază din raza orașului; 
ele se subordonează comitetelor raionale, oră
șenești de partid respective.

Adunarea generală sau conferința organiza
ției de partid a orașului raional se ține o dată 
la doi ani.

Convocarea adunării generale sau a confe
rinței organizației orășenești de subordonare 
raională și ordinea de zi vor fi anunțate cu 
cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adu
nării sau conferinței.

Normele de reprezentare la conferința orga
nizației orășenești raionale se stabilesc de co
mitetul orășenesc de partid respectiv.

43. — în întreprinderi, instituții și locali
tăți de importantă deosebită se pot crea — 
cu aprobarea Comitetului Central — comitete 
de partid asimilate în drepturi comitetelor 
raionale sau comitetelor orășenești de subor
donare raională.

VII. 
ORGANIZAȚIILE DE BAZA

ALE PARTIDULUI
44. — Organizația de bază a partidului cu

prinde pe toți membrii de partid dintr-o uni
tate. Fiecare membru de partid trebuie să facă 
parte dintr-o organizație de bază.

Organizațiile de bază se constituie în între
prinderi, stațiuni de mașini și tractoare, gospo
dării agricole de stat, cooperative agricole de 
producție, în unitățile Forțelor Armate ale 
R. P. Române, în instituții, școli, institute de 
învățămînt superior, la sate, în cartierele ora
șelor și în orice alte unități unde sînt cel 
puțin 3 membri de partid. Ele reprezintă baza 
organizatorică a partidului.

Acolo unde există mai puțin de 3 membri 
de partid și mai puțin de 3 uteciști, se creează 
o grupă mixtă de partid și U.T.C., care este 
condusă de un organizator numit de comitetul 
orășenesc, raional de partid.

45. — în interiorul organizațiilor de bază 
se pot crea, cu aprobarea comitetului raional

sau orășenesc, organizații pe secții, sectoare, 
ateliere, direcții, facultăți etc., grupe de partid 
pe brigăzi, echipe, agregate.

46. — în cartierele orașelor și centrelor 
muncitorești se organizează grupe de partid 
pe blocuri și străzi, cuprinzînd pe toți locatarii 
membri de partid, indiferent de organizația de 
bază din care fac parte, în scopul îmbunătă
țirii continue a muncii pe tărîm gospodăresc, 
cultural și politic. Aceste grupe de partid sînt 
conduse de organizatori numiți de comitetele 
orășenești sau raionale de partid, cărora le 
sînt direct subordonate.

47. — în întreprinderile, instituțiile, gospo
dăriile agricole de stat, cooperativele agricole 
de producție, care au un număr mai mare de 
membri de partid și unde este necesară consti
tuirea mai multor organizații de bază, precum 
și în comunele unde există cel puțin 3 orga

nizații de bază, se pot constitui — cu apro
barea comitetelor regionale de partid —orga
nizații de partid conduse de comitete.

48. — Organul superior al organizației de 
bază a partidului este adunarea generală, care 
se convoacă cel puțin o dată pe lună. Organi
zația de bază a partidului își alege anual, în 
adunarea generală, ca organ executiv, biroul, 
care conduce întreaga muncă curentă a orga
nizației.

în organizațiile de bază care numără mai 
puțin de 10 membri de partid se alege un se
cretar al organizației de bază și un locțiitor 
al său.

în organizațiile de partid din întreprinderi, 
instituții, cooperative agricole de producție, 
G.A.S., comune etc., conduse de comitete, adu
nările generale sau conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri au loc o dată la doi ani.

Biroul organizației de bază sau comitetul de 
partid aleg cite un secretar și un locțiitor al 
său.

Biroul organizației de bază și comitetul de 
partid se confirmă de comitetul raional sau 
orășenesc al partidului.

49. — Biroul organizației de bază și comi
tetul de partid prezintă cu regularitate dări de 
seamă asupra activității lor în fața organiza
țiilor respective.

în adunarea generală de partid, biroul aduce 
la cunoștința organizației modul în care au 
fost îndeplinite hotărîrile adunării generale 
precedente.

50. — Organizația de bază asigură legătura 
strînsă a partidului cu masele de muncitori, 
țărani și intelectuali. Ea are următoarele sar
cini :

a) asigură activitatea organizată a comu
niștilor în vederea înfăptuirii liniei politice, a 
hotărîrilor și directivelor partidului, unește 
eforturile maselor de oameni ai muncii în 
lupta pentru construirea socialismului;

b) se preocupă de continua întărire a rîn- 
durilor partidului, de primirea de noi membri 
de partid și educarea lor comunistă ; ține evi
dența membrilor de partid;

c) repartizează membrii de partid în raport 
cu nevoile muncii organizației, le încredin
țează sarcini concrete, îi controlează și-i ajută 
în înfăptuirea lor, asigură îndrumarea per
manentă a organizațiilor de masă și obștești 
ale oamenilor muncii;

d) organizează învățămîntul de partid, în 
centrul căruia se află însușirea politicii 
partidului, a principiilor de bază ale mar- 
xism-leninismului ; educă membrii de partid 
și pe toți oamenii muncii în spiritul patrio
tismului și internaționalismului socialist, se 
ocupă de continua dezvoltare a conștiinței lor 
socialiste, militează pentru răspîndirea largă 
a culturii și științei în mase ;

e) educă membrii de partid în spiritul in
transigenței față de lipsuri și abateri, al 
vigilenței revoluționare și combativității îm
potriva manifestărilor antipartinice și ale 
ideologiei burgheze ; veghează ca problemele 
interne de partid să fie discutate numai în 
cadrul organizat al partidului, stimulează 
critica și autocritica și luptă pentru întă
rirea continuă a disciplinei și unității, parti
dului ;

f) se îngrijește de educarea tineretului în 
spiritul ideologiei și moralei comuniste, al 
dragostei față de patrie și popor, al atașa
mentului față de partid, în spiritul inter
naționalismului proletar: se preocupă de 
ridicarea calificării profesionale a tinere
tului ;

g) organizează activul fără de partid, al
cătuit din oameni ai muncii care s-au re
marcat în activitatea profesională și ob
ștească, ajutîndu-i să-și însușească ideologia 
și linia politică a partidului, mobilizîndu-i 
la înfăptuirea hotărîrilor partidului;

h) se îngrijește de îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale celor ce 
muncesc.
51. — Corespunzător domeniului în care își 

desfășoară activitatea, organizațiile de bază 
au următoarele sarcini :

a) organizațiile de bază din întreprinderi 
mobilizează oamenii muncii în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea planului de 
producție, introducerea tehnicii noi, îmbu
nătățirea calității produselor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea prețului de 
cost, întărirea disciplinei;

b) organizațiile de bază din agricultură 
luptă pentru sporirea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale, pentru 
însușirea și aplicarea celor mai înaintate 
metode agrotehnice, pentru dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție;

c) organizațiile de bază din instituțiile 
de știință, artă și cultură militează pentru 
continua ridicare a nivelului de pregătire 
politico-ldeologică a cercetătorilor, a oame
nilor de artă și cultură, pentru creșterea 
aportului acestora la dezvoltarea economiei 
și culturii socialiste;

d) organizațiile de bază din școli și in
stitute de învățămînt superior pun în cen
trul activității lor îmbunătățirea continuă 
a procesului instructiv-educativ, se pre
ocupă de ridicarea nivelului politic și ideo
logic al cadrelor didactice, de educarea ele
vilor și studenților în spiritul patriotismului 
socialist și internaționalismului proletar, al 
dragostei și atitudinii înaintate față de 
muncă, al principiilor moralei comuniste:

e) organizațiile de partid din ministere, 
instituții centrale și locale luptă pentru în
tărirea continuă a disciplinei de stat, creș
terea operativității în rezolvarea sarcinilor 
profesionale. Ele sînt obligate să semnaleze 
Comitetului Central, organelor locale de 
partid și conducerii ministerului sau insti
tuției respective, lipsurile constatate și să 
facă propuneri pentru îmbunătățirea mun
cii.
52. — Tn vederea ridicării rolului conducă

tor al organizațiilor de bază ale partidului 
din întreprinderile de producție și comerț, 
stațiuni de mașini și tractoare, gospodării

agricole de stat, cooperative agricole de pro
ducție, institute de proiectări și în vederea 
întăririi răspunderii lor pentru munca ce se 
desfășoară în aceste unități, li se acordă 
drept de control asupra activității conduce
rii administrative în aplicarea liniei politice 
a partidului, a hotărîrilor și directivelor or
ganelor superioare de partid și de stat.

Organizațiile de partid sînt obligate să 
asigure luarea măsurilor de înlăturare a ne
ajunsurilor constatate și să informeze orga
nele de partid despre aplicarea acestor mă
suri.

Atunci cînd se consideră necesar, Comite
tul Central al P.C.R. poate acorda drept de 
control și altor organizații de bază.

VIII.
PARTIDUL Șl UNIUNEA 
TINERETULUI COMUNIST

53. — Educarea maselor tineretului, for
marea tinerei generații de constructori ai 
socialismului și comunismului este o înda
torire de onoare a întregului partid.

Partidul își desfășoară activitatea în rîn- 
durile tineretului din R.P. Română prin 
Uniunea Tineretului Comunist. U.T.C. este 
organizația revoluționară a tineretului mun
citor de la orașe și sate. Uniunea Tinere
tului Comunist își desfășoară munca sub 
conducerea Partidului Comunist Român. Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist este subordonat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, comitetul regio
nal U.T.C. — comitetului regional al parti
dului etc. Organizațiile de partid sînt obli
gate să asigure conducerea permanentă, în
drumarea continuă, sprijinul și controlul sis
tematic al organizațiilor U.T.C.

54. — Membrii U.T.C. care devin membri 
de partid, cu excepția celor care primesc 
alte însărcinări pe linie de partid sau în 
organizațiile de masă, rămîn în continuare 
și membri ai organizațiilor U.T.C., conside- 
rînd desfășurarea activității în cadrul aces
tora ca o sarcină de partid.

55 — U.T.C. este principala rezerfă 
partidului. U.T.C. ajută partidul în ec’ carea 
comunistă a tineretului, în mobilizarea lui 
la lupta întregului popor pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului. Organizațiile 
U.T.C. militează activ pentru traducerea în 
fapt a directivelor partidului în toate do
meniile construcției socialiste.

56. — Organizațiile U.T.C. au dreptul de 
a dezbate și de a ridica în fața organizațiilor 
de partid respective toate problemele de la 
locul de muncă în vederea îmbunătățirii ac
tivității.

IX.
ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN ARMATA 

REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
57. — Conducerea muncii politice în Ar

mata Republicii Populare Române se înfăp
tuiește de către Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Partidul educă mili
tarii Forțelor Armate în spiritul dragostei 
față de patrie, popor și partid, în spiritul 
hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, 
hotarele patriei, independența, suveranitatea 
națională și pacea.

Munca politică în armată se desfășoară pe 
baza statutului și hotărîrilor partidului, a 
instrucțiunilor și regulamentelor aprobate de 
Comitetul Central al P.C.R.

Pentru organizarea muncii politice în ar
mată se constituie : Consiliul politic supe
rior al Forțelor Armate; consilii politice la 
armate, mari unități, organe centrale, pre
cum și la unele unități; comitete de partid 
la regimente și școli; organizații de bază 
în subunități.

Membrii comitetelor de partid și ai birou
rilor organizațiilor de bază din Forțele Ar
mate sînt aleși în conferințe sau în adunări 
generale de partid; membrii consiliilor po
litice sînt numiți.

întreaga activitate a consiliilor politice, co
mitetelor de partid și birourilor organizații
lor de bază din armată se desfășoară pe baza 
principiilor muncii colective.

58. — Comitetele regionale, raionale și oră
șenești de partid au drept de control asupra 
activității organelor politice, organizațiilor de 
partid și U.T.C. din unitățile militare. Con
siliile politice, comitetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază sînt obligate să 
prezinte periodic birourilor comitetelor re
gionale, raionale și orășenești ale partidului 
rapoarte cu privire la munca politică în uni
tățile Forțelor Armate.

X.
PARTIDUL Șl ORGANIZAȚIILE 

DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI
59. — Organizațiile de masă și obștești asi

gură larga participare a maselor populare 
la viața politică, economică, socială, cultu
rală a Republicii Populare Române și la 
exercitarea controlului obștesc, ceea ce re
prezintă o expresie a democratismului orîn- 
duirii socialiste. Plin organizațiile de masă 
și obștești, partidul înfăptuiește o legătură 
strînsă. organizată, cu clasa muncitoare, cu 
țărănimea și cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, le mobilizează în lupta pen
tru desăvîrșirea construcției socialismului.

Conducerea și îndrumarea de către partid 
a organizațiilor de masă și obștești se reali

zează, pe baza liniei politice generale a parti
dului. prin comuniștii care își desfășoară 
activitatea în aceste organizații. Ei au sar
cina de a veghea la funcționarea democra
tică a organizațiilor de masă și obștești, ma
nifested o atitudine plină de grijă față de 
cei fără de partid.

Membrii de partid din conducerea organiza
țiilor de masă și obștești sînt obligați să ra
porteze organelor de partid asupra activității 
pe care o desfășoară pentru realizarea sar
cinilor ce revin acestor organizații, pentru 
aplicarea hotărîrilor și directivelor partidulu’ 4

XI.
PARTIDUL Șl ORGANELE DE STAT

60. — Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a poporului — îndrumă 
întreaga activitate a organelor centrale și lo
cale de stat din Republica Populară Română.

îndeplinirea rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile construcției socialiste 
cere din partea tuturor membrilor de partid 
care lucrează în organele centrale și locale 
ale puterii de stat, ministere și instituții, o

înaltă răspundere pentru realizarea politicii și 
hotărîrilor partidului, pentru stricta respec
tare a disciplinei de partid și de stat.

Comuniștii care au funcții de conducere în 
aceste instituții sînt obligați să raporteze pe
riodic C.C. al P.C.R., respectiv comitetelor re
gionale. raionale și orășenești de partid, des
pre modul în care se aplică hotărîrile parti
dului și legile statului în domeniul în care 
lucrează și despre propria lor muncă.

XII.
MIJLOACELE BĂNEȘTI ALE PARTIDULUI

61. — Mijloacele bănești ale partidului pro
vin din cotizațiile membrilor de partid, din 
veniturile întreprinderilor partidului și din 
alte încasări.

62. — Cotizațiile lunare pentru membrii de 
partid se stabilesc în felul următor :

Cei cu un venit lunar brut

pînă la 1 000 lei
de la
de la 
de la 

Pentru
mentare nepermanente se plătește același pro
cent ca și pentru venitul lunar brut.

1 001 lei la
2 001 lei la
3 001 lei în 
sumele provenite

XIII.

2 000
3 000
sus

lei 
lei

din

plătesc
•»
*»

venituri

O,5O°/6 
l"/o 
2°/o 
3°/o 
supli-

MODIFICAREA STATUTULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

63. — Modificarea Statutului Partidului congres sau conferința națională a partidu- 
Comunist Român poate fi hotărîtă de către Iul.
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PLOIEȘTI

Fabricile de olefine
și polietilenă

La Combinatul petrochimic 
Ploiești a intrat recent în func
țiune fabrica de olefine și au în- 
oeput probele tehnologice la fa
brica de polietilenă. Polietilena 
românească se obține prin poli- 
meri zarea etilenei, pe baza va
lorificării superioare a gazelor de 
rafinărie. Cele 24 000 tone de po
lietilenă ce se vor realiza anual 
vor fi folosite în industria con
structoare de mașini și în cea 
electrotehnică pentru fabricarea 
de carcase, capace și diferite alte 
repere; în agricultură — sub for
mă de folii pentru protejarea 
culturilor; în sectorul bunurilor 
de larg consum — pentru nume
roase articole de uz casnic. Din 
polietilenă se confecționează, de 
asemenea, o gamă largă de am
balaje.

BORZEȘTI
Instalația de hexadoran

La Combinatul chimic Borzești 
a intrat în probe tehnologice o 
instalație de hexadoran proiec
tată de specialiști de la Institu
tul petrochimic. Cea mai mare 
parte a utilajelor a fost execu
tată de uzinele de utilaj chimic 
și petrolier din țară. Instalația 
are un grad de automatizare ri
dicat, este înzestrată cu reac
toare de mare capacitate și cu 
mijloace de uscare a produsului. 
Prin intrarea în funcțiune a noii 
instalații capacitatea de produc
ție a fabricii de hexadoran va 
crește cu 120 Ia sută.

Instalație pentru 
uscarea cherestelei

In cadrul combinatului de in
dustrializare a lemnului Pitești, 
unul din cele mai mari din țară, 
unde funcționează 8 fabrici, a in
trat în probe tehnologice, cu 130 
zile înainte de termenul prevă
zut, prima instalație a grupului 
de uscare a cherestelei, cu o 
capacitate de 36 000 mc. Con
structorii și montorii și-au luat 
angajamentul să pună în func
țiune înainte de termen și cea 
de-a doua instalație. Capacita
tea finală a grupului de uscare 
va depăși nevoile proprii ale 
combinatului, contribuind și la 
sporirea valorii unor cantități de 
cherestea ce nu vor fi prelucra
te în combinat.

Fabrica de ferestre
A intrat în probe tehnologice 

fabrica de ferestre de la C.I.L. 
Bacău. Producția ei va acoperi 
necesarul pentru 20 000 de apar
tamente anual. Aproape întregul 
utilaj al acestei fabrici, și în în
semnată măsură utilajele altor 
fabrici din industria lemnului, au 
fost realizate de uzinele noastre 
constructoare de mașini.

IR. SEVERIN
Fabrica de placaj

La C.I.L. Tr. Severin, unul din 
cele mai tinere combinate de in
dustrializare a lemnului din țară, 
a intrat în probe tehnologice fa
brica de placaj, cu o capacitate 
de 18 000 mc pe an. Aici au fost 
obținute și primele sute de mc 
de produse.

COMĂN ES1 1V W 11». *•

0 instalație 
pentru transportul 
și sortatul buștenilor

La Combinatul de industriali
zare a lemnului din Comăncști a 
intrat în funcțiune o instalație 
pentru transportul și sortatul 
buștenilor, fabricată în țara noas
tră. Ea are o capacitate de trans
portat și sortat de 36 000 mc/oră. 
O dată cu aceasta a intrat în 
probe tehnologice și o a doua in
stalație de acest fel. în curind ur
mează să mai fie date în exploa
tare două sortatoare și două au- 
tostivuitoare pentru fabrica de 
cherestea din cadrul combinatu
lui.

Uzina „Semănătoarea* din Capitală. Un nou lot do combine eato supui ultimelor veritlcărl înainte do a îl livrate agriculturii
Foto : Agerpres

Cicliști din 6 țâri 
participant la „Cupa 
U. C E. C. O. M.“

Una din marile competiții de 
tradiție ale ciclismului nostru — 
„Cupa U.C.E.C.O.M.' — se va 
desfășura anul acesta între 13 și 
20 iunie. Traseul cursei va mă
sura aproximativ 1 200 km, împăr- 
țiți în 7 etape. Startul se va da 
din București; cicliștii urmează să 
treacă prin Pitești, Sibiu, Cluj, 
Tg. Mureș (unde vor avea zi de 
odihnă), Miercurea Ciuc, Brașov 
și să revină în Capitală în ziua 
de 20 iunie.

La actuala ediție — a X-a — a 
„Cupei U.C.E.C.O.M.' au fost invi
tați alergători fruntași din Bucu
rești (de la cluburile Dinamo, 
Steaua, Olimpia, Voința), Varșo
via, Budapesta, Sofia, Viena și 
Berlin. Ieri, organizatorii ne-au 
comunicat că pînă acum au pri
mit confirmări nominale din par
tea echipelor Spartacus-Budapes- 
ta, Sportklub-Viena și Septemvri- 
Sofia.

In timpul vacanței de vară

Centre sportive
In timpul vacanței școlare, 

U.C.F.S.-oraș București organizea
ză centre speciale pentru elevii în
tre 8 și 15 ani care vor să practice 
baschetul, fotbalul, atletismul, vo
leiul sau gimnastica. Aceste centre

NOTE DE DRUM ‘

RODOS, PERLA EGEEI
Cerul de un albastru intens al 

Egeei este săgetat de pescăruși 
care urmează mersul leneș ăl va
porului „Ekaterini" prin apa cris
talină a mării. Lăsăm în urmă 
insulele slîncoase cu pămînt roș
cat, dogorit de un soare arzător 
și petece de sol arid pe care poa
te de veacuri n-a călcat picior de 
om. Apropierea de perla Egeei, 
Rodos, produce animație pe 
punte.

Ancorată în largul mării, între 
Europa și Asia Mică, insula Rodos 
își contopește istoria milenară cu 
cea a continentelor învecinate. 
Cele trei mari perioade în care se 
împarte istoria insulei — bizanti
nă, turcă șl modernă — formea
ză un mozaic impresionant.

AMFORE, CORĂBII
Șl 0 FORTĂREAȚĂ MEDIEVALĂ

Numeroasele amiore rodosiene, 
descoperite în orașele de pe țăr
murile Asiei Mici, atestă faptul 
că insula a cunoscut un comerț 
dezvoltat, înfloritor încă în vechi
me. Proverbul antic „un rodosian, 
o corabie" amintește de marea 
putere navală a Rodosului. Vesti
giile trecutului vorbesc și de isto
ria frămîntată a acestui pămînt 
mănos, care a împrumutat numele 
florii de rodie. Romanii, bizantinii, 
goții, perșii, sarasinii, venețienii, 
genovezli, irancil, cavalerii cru- 
ciați, turcii și englezii s-au înfrup
tat pe rînd din bogățiile insulei.

Orașul păstrează și astăzi un 
aer medieval. Zidurile crenelate, 
bastioanele, turnurile și fortifica
țiile, piramidele de pietre rotun
de care odinioară erau aruncate 
de catapulte împotriva asediato
rilor, scuarurile pitorești înconju

In „zbor” deasupra bazinului
Foto : S. Cristian

pentru elevi
vor funcționa la stadioanele „Dina
mo", „Giulești", „Progresul", „Cons
tructorul', „Voința', „Tineretului' și 
„23 August', unde de pe acum se 
pot face înscrieri.

rate de clădiri construite în stil 
gotic te transpun în atmosfera 
așezării de odinioară. Orașul for
tificat, astăzi doar un mic cartier 
al capitalei insulei, a fost lo
cuit multă vreme de otomani. 
Parcurgem pe sub porți boltite 
străzi înguste și întortocheate cu 
urcușuri și coborîșuri repezi și a- 
jungem în cealaltă parte a orașu
lui fortificat, locuit astăzi de 
greci. Ocupația otomană și-a lă
sat și aici amprenta. Zidurile de 
piatră sînt văruite în alb, blazoa- 
nele cavalerilor de pe clădiri au 
fost acoperite, mici minarete au 
fost adăugate bisericilor și trans
formate în moschee, înscripții tur
cești și desene împodobesc fîntî- 
nile de pietre, iar geamurile mici, 
pătrate, au fost zăbrelite. De o 
parte și de alta a străzilor Intîl- 
nești cafenele și zeci de mici pră
vălioare cu minunate obiecte de 
artizanat făcute din lemn, aramă, 
argint și aur sau broderii pe 
pînză de in.

PROBLEMA APEI: MĂGĂRUȘI, J
SACAGII Șl DESALINIZAREA 
ATOMICĂ

Părăsim orașul fortificat, tre- 
cînd pe sub alte porți în arcadă 
străjuite de turnuri înalte de pia
tră, și pătrundem în orașul nou, 
modern cu străzi și bulevarde 
late, cu parcuri umbrite de platani 
și palmieri, unde mirosul florilor 
te îmbată, cu clădiri înalte avfnd 
ferestre mari și balcoane colora
te, cu magazine luxoase. Car
tierul modern începe din imediata 
apropiere a unei rade mici, în
chise numite Mandraki. Intrarea

„Mondialele" de lupte greco-romane
începînd de astăzi, timp de trei zile, 

în orașul finlandez Tampere, peste 300 
de sportivi din 25 de țări se vor întrece 
pentru cucerirea titlurilor de campioni in 
noua ediție a „mondialelor" de lupte 
greco-romane.

Țara noastră este reprezentată de 7 
luptători. In lot, pe lîngă sportivi cu o 
bogată experiență competițională, bine 
cotați pe plan internațional, ca I. Cer
nea, V. Bularca, Gh. Popovici și N. Mar- 
tinescu, au fost introduși și tinerii Gh. 
Stoiciu, FI. Ciorcilă, S. Popescu.

Sportivii români au participat pentru 
prima oară la campionatele mondiale în 
1953, cînd au reușit să ocupe două

Nou record mondial 
la 5000 m

Pentru a treia oară în acest an, 
atletul australian Ron Clarke a 
corectat recordul mondial în pro
ba de 5 000 de m, realizînd vineri 
la Los Angeles performanța de 
13’25’' 8/10. Clarke a alergat prac
tic fără adversari. Doar neozeelan
dezul Neville i-a ținut piept pînă 
la 3 000 de m. Luptînd doar cu a- 
cele cronometrului, Clarke a men
ținut același ritm — doborînd pro
priul său record mondial la 3 mile 
(4 828 m) în 13’00’' 4/10 — pentru 
ca la sfîrșit să îmbunătățească cu 
7 secunde și 8 zecimi recordul 
mondial la 5 000 de m.

în radă este străjuită de două co
loane rotunde de piatră pe care 
se află două căprioare de bronz 
(căprioarele trăiesc în număr 
mare în munții Rodosului). Trei 
mori de vînt înșiruite pe cheiul 
ce desparte marea de radă 
adaugă o notă pitorească splen
didei perspective a orașului. De-a 
lungul țărmului se întinde pan
glica cenușie a străzii principale 
pe care se află clădirile publice 
ale capitalei insulei, construite 
fiecare în alt stil arhitectonic, 
parcă pentru a satisface preferin
țele felurite ale turiștilor străini. 
In toiul sezonului turistic, numă
rul vizitatorilor străini ajunge să-l 
egaleze pe cel al locuitorilor 
insulei.

Dezvoltarea turismului — sursa 
principală de venituri necesară 
investițiilor — este în prezent stă
vilită, printre altele, de lipsa de 
apă potabilă. Explorările iăcufo 
au dat puține rezultate. Evaluările 
arată că extragerea apei din sur
se subterane ar ridica prețul unei 
tone de apă de patru și chiar cinci 
ori mai mult decît al celei care 
s-ar putea obține prin procedeul 
desalinizării apei de mare. Pro
iectele de viitor prevăd construi
rea a două-trei uzine de trans
formare a apei de mare în apă 
potabilă cu ajutorul energiei so
lare. Specialiștii apreciază că 
rezultatele obținute de prima u- 
zină de acest fel, instalată acum 
doi ani pe insulă, sînt bune.

Pe orice drum al insulei ai mer
ge este imposibil să nu întîlnești 
zeci de țărani îndemnîndu-și din 
urmă măgărușii, împovărați fie
care cu cite patru bidoane mari 
de apă. Pînă la rezolvarea pro
blemei aprovizionării cu apă, au

locuri IV prin D. Pîrvulescu și M. Be- 
lușica. Comportarea cea mai bună au 
avut-o însă la campionatele mondiale 
de la Yokohama, cînd au cucerit patru 
medalii prin V. Bularca (aur), D. Pîrvu
lescu și I. Cernea (argint) și Gh. Po
povici (bronz). La ultimele campiona
te, desfășurate în anul 1963 în Suedia, 
N. Martinescu a cîștigat medalia de 
argint.

Un episod neașteptat
In turul ciclist al Austriei s-a pe

trecut un fapt fără precedent în 
istoria curselor cicliste. Cu o 
etapă înainte de terminarea în
trecerii, olandezul Wilhelmus 
Schepers, purtătorul tricoului gal
ben, a fost eliminat din cursă fiind 
acuzat că ar fi folosit medicamen
te „stimulatoare"'din categoria am- 
fetaminelor. Aceeași sancțiune a 
fost aplicată altor doi cicliști, 
Rudy Tanneberger șl Edward 
Baldwzin. Hotărîrea arbitrilor este 
urmarea raportului făcut de me
dicul cursei, dr. Prokop, după ce 
a efectuat un control primilor so
siți în etapa a 5-a care a cuprins 
escaladarea vîrfului Grossglockner 
(2 571 de km).

Descalificarea celor trei alergă
tori schimbă complet clasamentul 
general; acum în frunte se află 
Hans Furian (Austria), urmat la 
13 sec. de Josef Beker (R. P. Po
lonă) și la 2'22’' de Ryszard Za- 
pala (R. P. Polonă).

toritățile focale au trecut la exe
cutarea unui plan de valorificare 
completă a punctelor turistice ale 
insulei în măsura posibilităților 
existente. Din bugetul de stat pe 
anul acesta este alocată suma de 
1 388 milioane drahme dezvoltă
rii turismului, construirii de șosele 
și electrificării satelor.

DE LA COMPLEXUL TURISTIC 

AL LUI ONASSIS
LA „SATUL INVIZIBIL"

Zidul medieval, ridicat de 
cavalerii ioaniți cu aproape 
jumătate de mileniu în urmă, 
ascunde privirilor cartierele lo
cuite de docheri, marinari, 
muncitori și mici meseriași — 
în total 8 000 de oameni. Lo
cuitorii înstăriți ai capitalei 
au preferat vilele umbrite de 
platani și palmieri înalți, 
construite în noul Rodos. Tre
cem pe lîngă hoteluri luxoase, cu 
multe etaje, ce poartă nume en
glezești, franțuzești și italiene, 
fntîlnim apoi marele complex tu
ristic de pe malul mării, pro
prietate a multimilionarului ar
mator Onassis : terenuri de sport 
gazonate, bazine de înot cu apă 
cristalină, vile mici cu cîteva ca
mere, verdeață și flori. După ce 
urmează cîțiva kilometri țărmul 
dantelat al mării, șoseaua se a- 
fundă printre munți și dealuri 
împodobiți cu pini, stejari, plopi 
sau chiparoși. în acest peisaj 
pitoresc, pe vîriul unui deal nu
mit St. Ștefan, se află ruinele 
anticului oraș Macropole al Ro
dosului. Din impunătoarele sale 
edificii au rămas puține urme — 
doar temeliile.

Evităm drumul și coborîm pe 
o cărăruie îngustă, pe care ne 
tntîlnim cu țărani plecînd peste 
deal la munca cîmpului. Femeile 
sînt îmbrăcate în costume națio
nale și, respectînd tradiția, poar
tă în picioare clzmulițe Înalte. 
Obicei rămas, după cum se

TEA T R E
Sala Palatului R. P. Române : Vară 

și fum (spectacol prezentat de Teatrul 
Național „V. Alecsandrl" din Iași — 
orele 20). Teatrul de Operă și Balet : 
Răpirea din Serai (orele 11), Călărețul 
de aramă (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Mam-zelle Nltouche (orele
19.30) , (la Teatrul de vară „N. Băl- 
cescu") : Varietăți (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Inșir-te mărgărite (orele 15,30), 
Oameni și șoareci (orele 20), (sala Stu
dio) : Vrăjitoarele din Salem (orele 10), 
Britannicus (orele 16 și orele 20 — spec
tacole prezentate de Teatrul Național 
„V. Alecsandri" din Iași). Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărîmate 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Tache, Ianke și Cadîr 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor! (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Colombe (orele 10 și orele
19.30) , (sala Studio) : 3.3.3. (orele 10,30), 
Zizi și formula ei de viață (orele 20), 
(la teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Opt femei (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : Pălăria florentină 
(orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Noaptea la drumul mare (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Spectacol Jacques Prevert (orele 11), 
Doi pe un balansoar (orele 20). Teatrul 
satiric-muzicali ,,C. Tănase“ (sala Sa
voy) : Revista dragostei (orele 20), (gră
dina „Boema") : Veselie la 174 (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (la 
Teatrul de vară „23 August") : Așa se 
joacă pe la noi (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30). Winnetou — cinemascop :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Grădina cinematograf „Expoziția rea
lizărilor economiei naționale'' (Piața 
Scintell — orele 20,30). Asta-1 tot ce s-a 
inttmplat: Stadionul Dinamo (comple
tare Zilele Sighlșoaret — orele 20), Gră
dina „Progresul" (completare Zilele 
Sighișoarei — str. Ion Vldu nr. 5 — 
orele 20), Melodia (10; 12; 14,45; 16,45; 19; 
21). Oliver Twist: Republica (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15). Spre culmi : Lu
ceafărul (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festi
val (10: 12; 15; 17; 19; 21; la grădină — 
Pasajul Eforie — orele 20), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
20), Tomls (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
la grădină — orele 20,15). Drumul spre 
Înalta societate : Carpațl (9,15; 11,30; 
13,45; 18). Nuntă cu peripeții : Capitol 
(completare J8rls Ivens — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,30; 21; la grădină — orele
20,30).  Ne asumăm răspunderea : Uni
rea (18; 18,15; la grădină — orele 20,15). 
Cînd Martin avea 14 ani : Victoria 
(completare Valurile deasupra noastră 
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Spărgăto
rul — cinemascop : Buzeștl ((11,30; 14,30; 
16,45; 19; la grădină — orele 20,15). 
Șoferii iadului : Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 20,30). Fata în 
doliu : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ferentari (12; 16; 18; 20). 
Bine ați venit! — Drumurile celui 
de-al cincilea continent : Lumina (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,15). Cronica unei
crime — cinemascop : Feroviar (com
pletare Sport nr. 2/1965 — 9,15; 11,30; 
13,45; 18; 18,15; 20,30). Ucigașii de femei :

Hala celulelor de la stația de preparare a minereurilor neferoase din 
Tarnița, regiunea Suceava. Această stație, construită pentru prepararea 
minereurilor de la Leșul Ursului, are o capacitate de prelucrare de 1500 

tone în 24 ore Foto : Agerpres

spune, din vremea cînd, cu sute 
și sute de ani în urmă, în co
drii și pe cîmpurile insulei trăiau 
numeroși șerpi veninoși.

Primul popas l-am făcut în sa
tul Apandon, care în grecește 
înseamnă „invizibil*. Pentru a nu 
fi observat de pirați, satul a fost 
construit în spatele unor dealuri 
care se înalță din imediata a- 
propiere a mării. Din primul mo
ment atenția îți este atrasă de 
aspectul oriental al satului. Ex
plicația : doar 25 km desparte 
așezarea de coastele Asiei Mici. 
Casele sînt aproape lipite una 
de alta și au aceeași înălțime, 
aceeași culoare albă și absolut 
aceeași formă cubică, fără po
duri, cu puține ferestre. Locuito
rii ne-au întîmpinat prietenește.

Un tînăr, care s-a oferit să ne 
fie ghid și gazdă, ne-a invitat în 
grădina din fața casei sale, unde, 
lîngă o măsuță de lemn, așezată 
la umbra unui smochin, ne aș
tepta un bătrîn marinar care, de
sigur, poposise pe vremuri și în 
porturile românești. Ne-a îmbiat 
cu fructe și vin, pește și cunos
cuta frigăruie „suflakia' ; prin
tre sutele de vederi scoase din- 
tr-o lădiță de lemn a găsit și una 
din Brăila anului 1935.

Ne-a spus că viața lui aci, în 
sat, ca și a celorlalți țărani, nu 
este de loc ușoară. Singura ave
re a locuitorilor sînt pomii fruc
tiferi și măslinii. Cei mai mulți 
dintre ei au sub 40 de măslini. 
Metoda strîngerii recoltei nu se 
deosebește cu nimic de cea folo
sită în antichitate. Urmează în
voiala cu comercianții interme
diari sau proprietarii fabricilor 
de ulei. Bătrînul Țakis Spiridis, 
acesta era numele Interlocutoru
lui, ne-a spus că țăranii au pri
mit bine faptul că noul guvern 
a anulat o serie de datorii ale 
lor mai vechi către stat, i-a mai 
pus în frîu pe jandarmi și a 
creat posibilități copiilor să 
învețe gratuit la școala primară. 
Dar situația rămîne pentru ma
joritatea micilor producători des
tul de dificilă.

Union (11; 15; 17; 19; 21). Program pen
tru copil î Doina (10; 11,15; 12,30).
Casa Rlcordl : Doina (13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie

— orele 20,45). împărăția oglinzilor
strimbe — Punguța cu doi bani : Tim
puri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).
Ianoșik — cinemascop (ambele serii) : 
Giulești (16; 19,30), Flamura (9; 12,30; 
16,15; 20). Mă iubește, nu mă iubește î 
Cultural (completare Sănătate Țakov — 
15,30; 18; 20,30). Fernand cow-boy : în
frățirea între popoare (completare Co
mori de artă românească — 11,30; 15.45; 
18; 20,15), Bucegl (completare 1 Mal 
1965 — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,45; la gră
dină — orele 20,15), Volga (completare 
Comori de artă românească — 9,45; 12; 
14.15; 16,30; 18,45: 21). Pădurea spînzura- 
ților — cinemascop (ambele serii) : 
Dacia (completare Plonieria nr. 2/1965 — 
9.30; 13; 16,30: 20). Progresul (completare 
Pionlcrla nr. 2/1965 — 11; 15,30; 19). 
Cronica unui bufon : Cosmos (16; 18; 
20). Misterele Parisului — cinemascop : 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).
Banka : Flacăra (12; 16: 18,15; 2A30), 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie 
nr. 196 — orele 20,15). Merii sălbatici : 
Vitan (completare Rapsodie ungară — 
16; 18; 20; la grădină rulează Elena din 
Troia — cinemascop — orele 20.15). Pa
cea (completare 1 Mal 1965 — 11; 16; 18; 
20). Regina cîntecelor ; Miorița (9,30; 
11,45; 14; 16.15; 18,45; 21). Parisul vesel :
— (completare Călătorie imaginară) :
Munca (9; 11; 14; 16; 18,15; 20,30). Sca- 
ramouche — cinemascop : Popular 
(11,30; 16; 18,15; 20,30). Alerg după e
stea : Arta (9; 11,30; 15.30; 17,45: 20;
la grădină — orele; 20,30). Cu bicicleta 
spre Lună : Moșilor (completare Sport 
nr. 2/1965 — 15.30; 18), Roșu șl negru
(ambele serii) : Aurora (9,30; 13; 16,30; 
20). Doi băieți ca plinea caldă : Crîn- 
gași (completare Celule amețite — 16: 
18,15; 20,30). Două etaje de fericire : 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Armata codo
baturilor : Colentina (completare Sport 
nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30; la grădină
— orele 20). Neamul Șoimăreștiior —
cinemascop (ambele serii), Excelsior 
(9,12; 15.30; 18,30), Floreasca (comple
tare Șopîrle — 10,30; 14; 17; 20). Soții în 
oraș : Rahova (completare (Callatis — 
10,30; 16; 18.15; la grădină — orele 20,30). 
Rachetele nu trebuie să decoleze — 
cinemascop : Lira (completare Kremli
nul rostovian — cinemascop — 15; 17,15;
19,30).  Joe limonadă — cinemascop : 
Drumul Sării (completare Țărmul ospi
talier — 11; 16; 18 15; 20,30). Logodnicele 
văduve : Cotrocenl (completare Gura 
lumii — 11,30; 15; 17; 19; 21). Cartouche 
cinemascop ' Grădina „Moșilor" (Calea 
Moșilor nr. 221 — orele 20,15). '

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de Înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiune pentru copii șl tine
retul școlar : Cîntec șl joc — Telejur
nalul pionierilor. 11,00 — Emisiune pen
tru sate. 17,00 — Duminică sportivă. 
Transmisiune de la Stadionul Dinamo 
a meciului de fotbal dintre selecționa
tele București — Provincie. In cadrul 
emisiunii își dau concursul ; Luiza 
Costache, Mihai Kingsburg, Cristian 
Popescu șl o formație instrumentală 
condusă de George Grigorlu. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Filmul 
documentar „Scoarțe populare". 19,30 
— Varletăți-concurs „Cu mască sau 
fără mască". în pauză : desenele ani
mate „Peripețiile lui Romeo- șl „Vlnă- 
torul și clinele său". 23,00 — Buletin de 
știri. 23,10 — Telesport. în încheiere : 
buletin meteorologic.

Ca și în alte provincii ale Gre
ciei, și în Rodos proprietarii o- 
goarelor mici rezistă cu greu 
concurenței. îngrășămintele chi
mice, lucrările de irigare și de 
îmbunătățire a solului costă 
sume enorme. Astfel peticele lor 
de pămînt devin din ce în ce 
mai nefertile. Micii proprietari Ișl 
pot cu greu desface produsele 
pe piață la prețuri convenabile 
din cauza concurenței marilor 
proprietari și comercianți. Marea 
majoritate a producătorilor este 
silită să vîndă produsele corner- 
cianților intermediari, care le ofe
ră prețuri foarte scăzute. De e- 
xemplu, măslinele — unul din 
principalele produse ale insulei — 
sînt cumpărate la prețuri reduse 
aproape la jumătate față de cele 
ale pieței. In timpul sezonului, co
mercianții ajung la un iei de înțe
legere pentru a nu oferi prețuri 
de achiziție peste un anumit ni
vel. Situația e în linii mari ace
eași și pentru cultivatorii de tu
tun. Prețurile oferite țăranilor au 
scăzut anul trecut cu 45 la sută 
față de anul 1962. Astfel, venitul 
marii majorități a locuitorilor sa
tului scade treptat pînă cînd da
toriile la cămătari sau banca a- 
gricolă îi silesc să-și vîndă pe
ticele de pămînt și să caute la 
orașe o muncă care nu necesită 
calificare și care este, firește, 
prost plătită. Alții iau calea emi
grației în Europa occidentală.

La plecare, moș Țakis ne-a ru
gat să-i trimitem o vedere din 
Brăila pentru a se lămuri de ce 
n-am recunoscut noi orașul din 
cartea sa poștală, pe care scria, 
totuși „Vedere din centrul Brăi
lei"... I-am făgăduit și am pără
sit satul. Am lăsat în urmă liva
da măslinilor de 1 000 de ani, cu 
tulpini groase și răsucite, crengi 
imense, cioturoase ce se împle
tesc între ele. Țăranii, care par 
niște furnici pe lîngă pomii se
culari, ne fac cu mîna semne de 
rămas bun.

C. ALEXANDROAIE
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UE PESTE UOTAUE
INCIDENTE 
ÎN CAPITALA 
NIGERIEI

LAGOS 5 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în primele 
zile ale acestei săptămîni, în capi
tala Nigeriei au avut loc manifes
tații violente ale populației, cărora 
poliția le-a făcut cu greu față. 
Marți, de pildă, într-unul din car
tierele Lagosului au avut loc cioc
niri. au fost sparte vitrinele unor 
magazine, au fost avariate turis
me și mai multe persoane au fost 
rănite. Numeroși cetățeni au mani
festat pentru eliberarea lui Awo- 
lowo, liderul opoziției, în prezent 
aflat în închisoare după ce a fost 
condamnat pentru „înaltă trădare". 
Poliția a intervenit cu forța și a fo
losit gazele lacrimogene. Agenția 
France Presse subliniază că atît în 
capitală, cît și în provinciile Nige
riei domnește o atmosferă de ne
siguranță.

Nigeria, relatează ziarul „Le 
Monde", și-a pierdut reputația de 
„teritoriu stabil" în Africa. După 
greva generală din iunie 1964, care 
a paralizat pentru mai multe săptă
mîni întreaga țară, a ieșit la iveală 
existența unei „profunde maladii 
sociale". De atunci, arestările în 
rîndul sindicaliștilor — organizato
rii grevei generale — au luat am
ploare. în trei din cele patru regi
uni ce alcătuiesc statul federal, inci
dentele continuă să se desfășoare. în 
regiunea de nord, o parte a distric
tului Tiv este practic în stare de 
insurecție permanentă împotriva 
puterii centrale federale, ca urma
re a nemulțumirilor împotriva li
mitării puterii autorităților regio
nale. în regiunea orientală, între 
partidele politice rivale au loc de
seori ciocniri violente, soldate cu 
mulți morți. în sfîrșit, în provincia 
apuseană activitatea opoziției îm
potriva autorităților federale a luat 
proporții. Universitatea din Lagos a 
fost închisă, iar principalii șefi ai 
organizațiilor opoziționiste au fost 
arestați și dați în judecată.

încheierea convorbirilor 
vest- germano—americane

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
în comunicatul comun dat publi
cității după întrevederea cancela
rului R. F. Germane, Ludwig Er
hard, cu președintele Johnson se 
arată că cei doi oameni de stat își 
exprimă satisfacția în legătură cu 
„relațiile strînse și de colaborare" 
dintre cele două țări, precum și 
față de „forța militară, economică 
și politică a alianței atlantice".

în cursul întrevederilor — se a- 
rată în comunicat — au fost abor
date problemele alianței atlantice, 
unității europene, relațiilor cu ță
rile Europei răsăritene și situația 
din Asia de sud-est. Atît președin
tele S.U.A., cît și cancelarul vest- 
german au căzut de acord asupra 
importanței „menținerii unei alian
țe strînse și dinamice". Erhard a 
salutat „asigurările că Statele Uni
te vor menține forțele lor atomice 
în Europa".

Corespondență din Alger

Diplomația „Antantei"
și reacțiile africane

Cifeva delegații ale organizației 
vest-africane, denumită „Consiliul An
tantei", vizitează mai multe capitale 
din Africa, pentru a explica politica 
țărilor respective — Coasta de Fil
deș, Nigeria, Volta Superioară și Da- 
homeyul — în Organizația Comună 
Africană și Malgașă (O.C.A.M.). După 
cum se știe, această „Antantă’ e con
siderată ca un „motor" al O.C.A.M.

La recenta reuniune de la Abidjan 
(Coasta de Fildeș) cu toate că nu au 
participat toji membrii O.C.A.M. și a 
lipsit însuși președintele ei, Oulal 
Daddah, șeful statului mauritian, cei 8 
membri prezenfi au luat hotărîrea de a 
primi în rîndurile lor Republica Congo 
(Leopoldville). După cum se știe, a- 
ceastă măsură a stîrnit reacții negative 
în rîndul unor membri ai organizației 
amintite. Ministrul de externe al 
Congoului (Brazzaville) declara: „Ră- 
minem în O.C.A.M. pînă în momentul 
cînd atribuțiile sale vor fi definite și 
o vom părăsi dacă nu va răspunde aș
teptărilor noastre”.

Criticînd hotărîrile de la Abidjan, 
postul de radio Brazzaville sublinia în- 
fr-una din emisiunile sale din zilele 
trecute că admiterea Congoului cu 
capitala la Leopoldville în sînul 
O.C.A.M. „ar putea crea posibilități 
de trimitere a unor trupe din Coasta 
de Fildeș, Volta Superioară, Senegal 
sau din alte părji pentru a contracara 
sprijinul acordat mișcării de eliberare 
congoleze".

Un alt scop al reuniunii de la Abid
jan, adaugă același post de radio, a 
fost acela de a-i determina pe șefii 
unor state africane să participe la o 
cruciadă împotriva Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.). Dar această in
tenție se lovește de împotrivirea ma
jorității statelor Africii. „Țara mea, su
blinia în cursul unui miting Osca' 
Cambona, ministrul de externe al Tan

Spre o reorganizare 
a Commonwealth-ului ?

• Cererile țârilor afro-asiatice e Un proiect 
al premierului britanic e Probleme dificile în 
discuția viitoarei conferințe a celor 21

LONDRA 5 (Agerpres). Confe
rința șefilor de state și gu
verne ai țărilor Commonwealthului, 
care se va ține între 17 și 25 iunie, 
va prilejui, scrie agenția Reu
ter, dezbateri deosebit de aprinse, 
în primul rînd, este vorba de ce
rerile tot mai insistente ale țărilor 
din Asia și Africa, vizînd reorga
nizarea Commonwealthului. Aces
te țări, care, potrivit agenției 
menționate, „sînt cele mai sensi
bile la noțiunile de „colonialism" 
și „imperialism", exercită presiuni 
pentru formarea unui secretariat 
al Commonwealthului, care „să 
pună capăt influenței istovitoare 
a Marii Britanii în această orga
nizație și să ofere majorității afro- 
asiatice posibilitatea de a se pro
nunța mai direct" în afacerile ce 
le interesează. De asemenea, ele 
cer ca hotărîrile Commonweal

Un spectacol dezolant. Intr-un lagăr pentru muncitorii negri din Repu
blica Sud-Atricană se distribuie rajia de mîncare

Agenția France Presse relatează 
că în cursul convorbirilor, Erhard 
a abordat problema germană. 
Associated Press menționează că 
cancelarul vest-german a arătat 
președintelui Johnson că guvernul 
său nu este de acord cu teza expri
mată de președintele de Gaulle, 
după care reunificarea Germaniei 
este o problemă europeană. Cu toa
te acestea, arată France Presse, 
cancelarul vest-german a subliniat 
că „în conceptul francez există o 
parte de realism".

în legătură cu situația din Asia 
de sud-est, comunicatul precizează 
că guvernul vest-german sprijină 
poziția americană, așa cum a fost 
prezentată de președintele Johnson.

★
Sîmbătă dimineața, cancelarul 

R. F. Germane, Ludwig Erhard, 
s-a reîntors la Bonn.

zaniei, este ferm hotărîfă să participe 
la izgonirea colonialiștilor din orice 
punct al Africii și va lua parte la con
ferința țărilor africane la nivel înalt, 
convocată de O.U.A. „Președintele 
Republicii Africii Centrale, David Dac- 
ko, sublinia că reprezentanții săi vor 
fi pretutindeni acolo unde vor fi dis
cutate problemele Africii (referin- 
du-se evident la viitoarea participare 
la conferința Organizației Unității A- 
fricane de la Accra, la care unele 
(ări ale O.C.A.M. au anunfat că nu 
vor lua parte).

O delegație a O.C.A.M. a 
fost primită la Rabat de regele 
Marocului, Hassan II, iar președintele 
Ben Bella a primit o alta la Alger. Nu 
se știe încă ce s-a discutat, dar pozi(ia 
Algeriei în favoarea întăririi Organiza
ției Unității Africane a fost subliniată 
fără echivoc, în repetate rînduri, de re
prezentanții ei. Comentînd hotărîrile 
reuniunii de la Abidjan, ziarul „Alge' 
Republicain" scrie că acestea „sînt de 
natură să legitimeze «guvernul» lu! 
Chombe și al acolifilor săi, despre 
care toată lumea știe că nu sînt alt
ceva decît niște marionete în miinile 
cercurilor imperialiste... pentru a di
viza continentul nostru și a îndrepta 
țările de aici una împotriva alteia".

Pozifia adoptată de unele țări ale 
O.C.A.M. împotriva recentei sesiuni de 
la Abidjan constituie mărturii că în 
prezent în sînul acestei organizații 
punctele de vedere nu sînt convergen
te. Rînd pe rînd, tot mai multe state 
membre ale acestui fragil organism a- 
frican, creat cu numai cîteva luni în 
urmă, își schimbă poziția distanfndu- 
se de „Antantă" și alăturîndu-se ma
jorității celorlalte (ări ale Africii care 
se preocupă de întărirea Organizației 
Unității Africane.

Constantin BENGA 

thului să fie adoptate nu prin vot 
majoritar, ci unanim.

Primul ministru britanic, Harold 
Wilson, va prezenta, după cum 
menționează Reuter, o formulă de 
parlament comun, de genul U.E.O., 
Ia care să participe grupuri din 
parlamentele țărilor membre.

O problemă care se anunță di
ficilă este cea a relațiilor econo
mice dintre Marea Britanie și res
tul țărilor membre ale comunită
ții, deoarece lira sterlină trece 
prin dificultăți serioase, ceea ce a 
determinat „o reducere radicală a 
fondurilor pentru împrumuturi".

Problema Rhodesiei de sud va 
constitui, de asemenea, obiectul 
unor discuții aprinse, deoarece o 
serie de țări africane vor reproșa 
Marii Britanii atitudinea prea în
găduitoare pentru planurile lui Ian 
Smith.

68 de deputați laburiști 
cer reducerea cheltuielilor 
militare

LONDRA 5 (Agerpres). — Un 
grup de 68 de deputați labu
riști au prezentat vineri în Ca
mera Comunelor o rezoluție prin 
care cer guvernului să reducă 
cheltuielile militare. Ea reco
mandă reducerea cheltuielilor 
militare în anul 1966 cu cel puțin 
100 milioane lire sterline, iar apoi 
reducerea anuală a acestora cu 
200 milioane lire sterline. Autorii 
rezoluției cer, de asemenea, redu
cerea cît mai rapidă a cheltuieli
lor militare ale Angliei în Germa
nia occidentală.

„Zi de odihnă" in Cosmos
Evoluția navei „Geminl-4“

NEW YORK 5 (Agerpres). —Na
va cosmică americană „Gemini-4“ 
a început sîmbătă la ora 5,14 
(GM.T.) cea de-a 25-a revoluție în 
jurul Pămîntului. Reprezentanți 
ai N.A.S.A. (Administrația națio
nală pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic) 
au declarat că cei doi cosmonauți, 
James McDivitt și Edward White, 
se află „într-o excelentă condiție 
fizică" după o zi și jumătate pe
trecută în spațiul cosmic.

Echipajul navei a avut vineri o 
zi de odihnă, îndeplinind doar u- 
nele sarcini tehnice și unele activi

ÎN PAGINILE PRESEI OCCIDENTALE
Formarea viitorului guvern belgian

O problemă dificilă
Waterloo... și relațiile 
inferoccidentale

Ziarul londonez „TIMES“ scrie 
in legătură cu urmările recentelor 
alegeri parlamentare din Belgia:

„Alegătorii belgieni ar fi putut 
cu greu să realizeze un rezultat 
mai dezamăgitor dacă ar fi inten
ționat acest lucru. Numai prin- 
tr-un singur loc (în parlament) ei 
au refuzat coaliției dintre social- 
creștini și socialiști majoritatea 
necesară pentru modificarea con
stituției.

Nimeni nu poate prezice cum 
se vor alinia acum partidele. Va 
exista o coaliție? Sau un guvern 
al minorității care va convoca o 
altă conferință la masa rotundă a 
celor trei partide principale? Exis
tă o serie de posibilități. Ceea ce 
este cert e faptul că va trebui să 
înceapă din nou căutarea unui 
compromis acceptabil în problema 
constituției. Liberalii sînt opo- 
nenți declarați fată de propune
rile constituționale existente. Ei 
au părăsit ultimele discuții de la 
masa rotundă, In urma dezacordu
lui cu aripa flamandă creștin de

TERITORIUL
R. D. VIETNAM
DIN NOU BOMBARDAT

HANOI 5 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat la 4 iunie Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
protest energic împotriva unor noi 
raiduri aeriene ale S.U.A. și auto
rităților sud-vietnameze asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. în noap
tea de 2 iunie și în cursul zilei de 
3 iunie, reactoare de luptă au 
bombardat și mitraliat numeroase 
localități din provinciile Ha Tinh, 
Vinh Linh, Than Hoa și Quang 
Binh, precum și insulele Hon Ngu 
și Con Co.

SAIGON

Noi răbufniri 
ale crizei politice

SAIGON 5 (Agerpres). — Sîm
bătă, în situația politică de la Sai
gon a intervenit un nou element 
care a făcut ca criza politică, ce 
părea a fi pe cale de rezolvare, să 
reizbucnească cu mai mare putere. 
Șeful statului, Phan Khac Suu, a 
refuzat în ultimul moment să mai 
semneze decretul de demitere a 
miniștrilor de interne și al econo
miei naționale, elaborat și semnat 
de premierul Quat.

ITALIA Creșterea 

mișcării greviste
• 4 000 vagoane 

sfafionate de-a lungul 
frontierelor

ROMA 5 (Agerpres). — în aceste 
zile, mișcarea grevistă din Italia 
înregistrează o intensificare deose
bită. După cum relatează agenția 
United Press International, func
ționarii municipali din Roma au 
declarat vineri o grevă de 15 ore, 
cerînd sporirea salariilor. De ase
menea, au intrat în grevă pentru 
24 de ore și muncitorii companiilor 
petroliere particulare. Muncitorii 
de la societățile de telefoane au 
declarat o grevă de 48 de ore, re- 
vendicînd încheierea unor noi con
tracte de muncă.

Agenția Reuter anunță că impor
turile și exporturile Italiei sînt a- 
proape în întregime paralizate, ca 
urmare a grevei de săptămîna 
trecută a funcționarilor vamali, 
care, deși au reluat lucrul, nu reu
șesc să lichideze haosul care există 
în circulația trenurilor internațio
nale de mărfuri. Potrivit agenției, 
numeroase trenuri de marfă, cu- 
prinzînd aproximativ 4 000 de va
goane, se află staționate de-a lun
gul frontierelor Italiei cu Franța, 
Elveția, Austria și Iugoslavia.

tăți fără caracter științific, printre 
care convorbiri prin radio cu so
țiile cosmonauților. Singurul ele
ment deosebit l-a constituit obser
varea de către McDivitt, care pilota 
în acel moment nava, a unui satelit 
artificial, prevăzut cu antene,_ care 
a trecut timp de un minut în a- 
propierea lui „Gemini-4“. N.A.S.A. 
a declarat că este probabil vorba 
de satelitul „Pegasus-2“, lansat la 
25 mai pentru studierea meteoriți
lor.

Amerizarea este prevăzută să ai
bă loc luni după-amiază în Ocea
nul Atlantic.

mocrată în ce privește garan
țiile pentru minoritatea valonă.

Totuși, nu numai în domeniul 
lingvistic alegerile acestea vor 
complica politica belgiană. în timp 
ce pare să nu existe divergențe 
fundamentale în politica economi
că sau externă, liberalii sînt în 
mod hotărît mai conservatori decît 
celelalte partide conservatoare in 
ce privește chestiunile sociale. Re
forma sistemului sanitar, în
chiderea minelor de cărbuni deter
minată de supraproducție în ca
drul Comunității Europene a Căr
bunelui și Otelului, impozitele ho- 
tărîte de fosta administrație — 
toate acestea sînt probleme care 
ar putea cu ușurință deveni su
biecte de controversă aprinsă. Mai 
mult, Belgia se află în fata unor 
dificultăți economice crescînde, 
care ar putea în curînd să intro
ducă încordarea în cel mai unit 
guvern.

Toate acestea ar părea să justifice 
propriul comentariu al lui Spaak 
că «acum va deveni și mai grea 
rezolvarea problemelor Belgiei»".

COMENTARIUL ZILEI

Strategia
„comitetului selectiv"

Au trecu) cifeva zile de cînd „un 
comunicat vag și cu caracter general" 
— cum l-a caracterizat agenjia 
France Presse — consemna încheierea 
sesiunii de la Paris a miniștrilor apără
rii ai N.A.T.O. In acest răstimp, co
mentariile presei occidentale s-au fixat 
îndeosebi asupra subiectului central în 
jurul căruia au gravitat discuțiile. Iar 
acest subiect îl constituie propunerea 
făcută Ia sesiune de ministrul american 
McNamara privind constituirea unui 
„comitet selectiv" în mult contro
versata problemă a forfei nucleare în 
cadrul N.A.T.O.

In ce constă această propunere, 
care este substratul ei, ce scopuri 
urmărește ? După cum s-a anunfat, co
mitetul amintit ar urma să fie format 
din patru sau cinci miniștri ai apărării 
(S.U.A., Anglia, Franfa, R.F.G. și even
tual Italia) și să se ocupe de lărgirea 
responsabilităților membrilor alianței 
atlantice în ce privește folosirea armei 
nucleare. „Mandatul care ar fi încredin
țat comitetului — arată agenfia 
„France Presse" — ar prevedea în 
primul rînd examinarea posibilității ela
borării unei strategii nucleare comune 
a alianfei atlantice. Comitetul ar trebui 
să încerce înființarea unui sistem da 
consultări rapide privind folosirea ar
mei nucleare".

însăși enunțarea succintă a misiunii 
„comitetului selectiv" vădește preocu
parea nedisimulată a strategilor 
N.A.T.O. spre intensificarea pregătirilor 
militare, spre înăsprirea încordării in
ternaționale. Dacă această preocupare 
s-a vădit întotdeauna la reuniunile 
nord-atlantice, o analiză, fie chiar su
mară, arată că ea este și mai accen
tuată prin noua propunere.

Înfăfișînd opiniei publice proiectul 
lui McNamara, Buletinul de știri al 
Casei Albe subliniază : „Numeroși 
membri ai alianfei au cerut în ultimii 
ani o mai mare participare la planifi
carea și luarea de hofărîri în legătură 
cu folosirea forfei nucleare a N.A.T.O., 
iar Statele Unite consideră că această 
cerere este justificată". La început, 
unii comentatori occidentali erau încli
nați să considere propunerea america
nă ca un gest în întîmpinarea 
cerinfelor Franfei privind constituirea 
unui directorat atlantic. „Observatorii 
care au crezut așa ceva — avertizează 
ziarul .„LE FIGARO" — trebuie să-și 
revizuiască părerile. în 1958 guvernul 
francez a cerut ca cele trei puteri 
occidentale (S.U.A., Anglia, Franfa —• 
n.r.) avînd responsabilități mondiale 
(autorul are în vedere puteri atomice 
— n.r.) să constituie un directorat 
pentru a studia împreună problemele 
ce se ivesc pe scară mondială și să se 
pună de acord asupra politicii de ur
mat. Nu era vorba, in infenfia condu
cătorilor francezi, de un organism al 
N.A.T.O. și nici în cadrul N.A.T.O. Or, 
ceea ce propune McNamara nu are 
nimic de-a face cu planul generalului B. STOIAN

Sub titlul „Aliații occidentali 
trag unii în alții", ziarul „NEW- 
YORK HERALD TRIBUNE" a 
publicat un articol referitor la 
ultimele evenimente în domeniul 
relațiilor inferoccidentale.

„După ce s-a referit o dată mai 
mult la «hegemonia» americană, 
generalul de Gaulle a ordonat 
retragerea ofițerilor francezi din 
S.E.A.T.O. (Organizația tratatului 
Asiei de sud-est), dînd o nouă 
palmă politicii americane în 
Vietnam. Aceasta înseamnă sfîr- 
șitul colaborării militare franceze 
în cadrul S.E.A.T.O.

Generalul de Gaulle și-a rezu
mat țelurile sale generale în mo
dul următor : «Noi ne-am arătat 
capabili să afirmăm din nou in
dependența noastră și să avem 
mîini libere în legăturile cu 
toate statele lumii. Fără îndoia
lă că avem prieteni, aliați, dar, 
repet, noi nu depindem de ni
meni». 

de Gaulle". Fafă de aceasta, ziarul 
„LE MONDE" conchide că „Washingto
nul n-a vrut decît să pună Franfa în 
fafa unei dileme : sau să dea o dovadă 
de colaborare cu N.A.T.O. într-un do
meniu foarte delicat sau să arate, prin- 
tr-un refuz, o reavoinfă sistematică".

In acest caz spre cine își îndreaptă 
privirea cei ce preconizează crearea 
„comitetului selectiv" ? Se știe că în 
ultima vreme, în legătură cu adîncirea 
crizei din N.A.T.O. și în primul rînd 
cu tendinfele tot mai evidente ale 
Franfei de a se îndepărta de această 
organizație, la Washington se întoc
mesc planuri în cadrul cărora Germa
niei occidentale i-ar reveni, prin com
pensație, un rol sporit. Pe acest temei 
se vădește din partea S.U.A. accentua
rea tendinfei de a veni în întîmpinarea 
cercurilor militariste din R.F.G. care 
find cu ardoare să obfină acces 
la arma nucleară. Acest lucru l-a urmă
rit, după cum se știe, planul american 
de creare a forjelor nucleare multilatera
le ale N.A.T.O., care a fost îmbrățișat cu 
căldură numai de R, F. G. ideea a- 
cestui plan n-a fost abandonată, dimpo
trivă, ea a fost readusă în actualitate în 
preajma sesiunii N.A.T.O. de la Paris. 
La sesiune, ministrul vest-german 
al apărării, Kai-Uwe von Hassel, a sub
liniat că „comandamentul suprem atlan
tic ar trebui să aibă la dispoziția sa 
toate mijloacele nucleare, nu numai 
arme tactice, dar și arme strategice 
(mai ales rachete „Polaris") și a preco
nizat ca membrii N.A.T.O, să aibă 
o „coresponsabilifafe" asupra folo
sirii armei atomice. Referindu-se la 
acest discurs, ziarul francez „LA NA
TION" constata că „Bonn-ul pare a 
păstra o nostalgie pentru planul F.N.M. 
(proiectul american al forfei nucleare 
multilaterale)", care, în eventualitatea 
că ar fi adopfat, ar înlesni cercurilor 
militariste vest-germane accesul la tră
gaciul atomic.

Or, propunerea privind crearea „co
mitetului selectiv" al N.A.T.O., în care 
Germania occidentală ar fi reprezenta
tă, merge tocmai în direcția satisfacerii 
cererilor vest-germane de asociere a 
R.F.G. la responsabilitatea în ce priveș
te folosirea armelor nucleare. Mai 
mult, se subliniază în presa internațio
nală, crearea unui astfel de comitet ar 
asigura cercurilor revanșarde vest-ger
mane prerogative mai largi decît în 
cadrul F.N.M. întrucît îe-ar deschide po
sibilitatea să participe nemijlocit la în
săși elaborarea strategiei nucleare nord- 
atlantice.

In asemenea condiții, proiectul lui 
McNamara nu numai că nu are nici 
un fel de șanse de a atenua contradic
țiile inferoccidentale, dar el va trezi, 
din partea opiniei publice iubitoare de 
pace, o împotrivire cel puțin la fel de 
fermă ca în cazul forjelor nucleare 
multilaterale.

Opunîndu-se participării Fran
ței la festivitățile care au marcat 
aniversarea bătăliei de la Wa
terloo, generalul de Gaulle a ară
tat în mod clar că nu va lăsa 
să fie date uitării litigii vechi de 
150 de ani. Atitudinea franceză 
față de Waterloo a fost ur
marea unui sentiment ostil față 
de regina Elisabeta, care, în tim
pul vizitei de «împăciuire» făcută 
în R.F.G., a reamintit că trupele 
engleze și prusace au luptat cot 
la cot împotriva lui Napoleon.

O contribuție efectivă la gîl- 
ceava interaliată a venit și din 
partea Washingtonului; secreta
rul de stat. Dean Rusk, a făcut o 
declarație, în care, referitor la 
poziția Franței în problema do
minicană, spunea în esență ge
neralului de Gaulle să-și vadă 
de propriile sale treburi'.

în încheierea articolului, auto
rul se referă la divergențele pe 
planul înarmării nucleare.
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Bolivia : după una din ciocnirile trupelor guvernamentale cu minerii

NEW YORK. Japonia a ifati- 
ficat vineri seara amendamentele 
la Carta O.N.U., care prevăd mă
rirea de la 11 la 15 a numărului 
membrilor Consiliului de Securita» 
te și de la 18 la 27 a numărului 
membrilor Consiliului Economic 
și Social. Prin aceasta numărul 
țărilor care și-au dat acordul pen
tru aceste amendamente s-a ridi
cat la 76.

RIO DE JANEIRO. Politia brazi
liană efectuează numeroase des
cinderi în librăriile din Rio de 
Janeiro și din întreaga tară, re- 
chiziționînd mii de cărți ale au
torilor naționali și străini, consi
derate un pericol la adresa „or
dinii existente". Printre titlurile 
de cărți rechiziționate se află șl 
„Lupta de partizani și revoluția" 
— opera unui autor braz/tian.

XIENG-KUANG. Patrioții lao- 
tieni au doborît la 3 iunie un a- 
vion american deasupra provinci
ei Sam Neua. Avionul doborît fă
cea parte dintr-o formație de pa
tru aparate, care au bombardat și 
mitraliat sate situate în zona Sam 
Neua. De la începutul acestui an, 
se arată în emisiunea postului de 
radio al forțelor Patet Lao, for
țele Patet Lao au distrus 76 de a- 
vioane americane.

LONDRA. Sîmbătă, ca urmare d 
grevei personalului de deservire 
a aeroportului din Londra, toate 
zborurile au fost anulate. Peste 
24 000 de pasageri, care urmau să 
plece în Europa, nu au putut a- 
junge la destinație.

KHARTUM. Autoritățile suda
neze au descoperit într-un sat din 
apropierea capitalei o cantitate 
însemnată de arme. Au fost ares
tate mai multe persoane, printre 
care și un fost ministru, Abdel Ra
him Shannan.

DJAKARTA. Agenția Antara a 1 
făcut cunoscut Ia 4 iunie că pre-' 
ședințele Indoneziei, Sukarno, a 
aprobat deschiderea Ia Djakarta a 
unei reprezentante a luptătorilor 
împotriva segregației rasiale din 
Republica Sud-Africană.

LEOPOLDVILLE. După cum re
latează agenția U.P.I., vorbind la 
sesiunea de deschidere a adunării 
provinciale din Katanga de est, 
Munongo, ministrul de interne 
congolez, a declarat că companii
le străine stabilite în Congo vor 
primi arme și muniții pentru apă
rarea instalațiilor și plantațiilor 
lor.

NEW YORk. Reprezentanții sta
telor africane membre în Consi
liul de Securitate au cerut ca re
uniunea din luna iulie a acestui 
organism consacrată discutării 
politicii de apartheid a guvernului 
R.S.A. și situației din teritoriile a- 
fricane aflate încă sub dominația 
colonialistă portugheză să aibă 
loc într-o capitală africană.

DAR ES SALAAM. La 4 iunie, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care se 
află în vizită în Tanzania, a fost 
primit de Julius K. Nyerere, pre
ședintele Tanzaniei, cu care a avut 
o convorbire cordială.

VIENA. în capitala Austriei s-a 
deschis o expoziție consacrată 
mișcării de rezistentă din această 
tară împotriva regimului fascist 
în perioada celui de-al doilea 
război mondial.

ADEN. Ziarul britanic „High 
Commission Gazette" din Aden a 
publicat un regulament exceptio
nal prin care Frontul National de 
Eliberare din Arabia de sud este 
declarat, începînd de la 5 iunie, 
organizație „teroristă", ceea ce, 
de fapt, înseamnă punerea în ile
galitate a acestei organizații a 
forțelor patriotice din teritoriile 
incluse în federație.

DELHI. Președintele Republicii 
Algeria, Ahmed Ben Bella, a pri
mit invitația primului ministru in
dian, Shastri, de a vizita India 
într-o perioadă convenabilă. Se 
presupune că vizita va avea loc 
la sfîrșitul acestui an.

PEKIN. La 5 iunie Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, a pri
mit pe Arudji Kartawinata, pre
ședintele parlamentului indone
zian, care face o vizită în R. P. 
Chineză.

COPENHAGA. într-un sana
toriu din apropiere de Copenhaga 
a încetat din viată cunoscutul 
navigator polar norvegian Ryiser- 
Larsen, unul din participantii la 
expediția lui Raul Amundsen. El a 
făcut parte din trei corpuri ex- 
peditionare în Arctica și a călă
torit de trei ori în Antarctica.

LIMA. Aruncați în mare de un 
val în timp ce lucrau pe un de
barcader din insula peruviană 
Macavi, 11 muncitori, despre care 
se pierduse de trei zile orice spe
ranță, au fost regăsiți de un eli
copter. Ei fuseseră duși de furtu
nă în largul mării, dar au reușit 
să se mențină timp de trei zile 
și trei nopți pe resturile debarca
derului ce fusese distrus de același 
val. Naufragiatii, care se găsesc 
într-o stare de extremă slăbiciu
ne, au fost internați in spital.
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