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

dința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român.

Plenara a examinat proiectul de Cons
tituție a Republicii Socialiste România, 
ce a fost întocmit de Comisia pentru ela
borarea Constituției, aleasă de Marea 
Adunare Națională.

Plenara și-a exprimat în unanimitate 
acordul cu proiectul de Constituție sub

liniind că prevederile proiectului reflec
tă în mod just transformările ce au avui 
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 proiectu
lui de Constituție de către oamenii 
muncii.

i

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. In 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 sîpt 
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

Titlul II

DREPTURILE Șl 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- 

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 16. Cetățenia română se do- 
bîndește și se pierde potrivit legii.

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 asigurarea 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.
ARTICOLUL 21. Cetățenii Republicii So

cialiste România au dreptul la învățătură.
Dreptul la învățătură este asigurat prin în- 

vățămînul elementar general și obligatoriu de 
8 ani, prin gratuitatea învățămîntului 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 Jare 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 cu 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 deoît 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

Titlul III

ORGANELE 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 de: tunță 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 aplicării 

Constituției. Numai Marea Adunare Naționa
lă hotărăște asupra constituționalității legilor;

14. Controlează activitatea Consiliului de 
Stat;

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

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

17. Controlează activitatea Procuraturii;
18. Exercită controlul general asupra activi

tății sfaturilor populare; 

persoane fără învoirea acesteia, decât 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 obligajia 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 lingă 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 oonstituie 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.

19. Stabilește linia generală a politicii ex
terne ;

20. Proclamă, în interesul apărării țării, a 
ordinii publice sau a securității statului, sta
rea de necesitate, în unele localități sau pe 
întreg teritoriul țării;

21. Declară mobilizarea parțială sau gene
rală ;

22 Declară starea de război. Starea de răz
boi poate fi declarată numai în cazul unei 
agresiuni armate împotriva Republicii Socia
liste România sau împotriva unui alt stat față 
de care Republica Socialistă România are obli
gații de apărare mutuală asumate prin tratate 
internaționale, dacă s-a produs situația pentru 
care obligația de declarare a stării de război 
este statornicită;

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

ARTICOLUL 44. Deputății Marii Adunări 
Naționale se aleg pe circumscripții electorale 
avînd același număr de locuitori. Delimitarea 
circumscripțiilor electorale se face prin decret 
al Consiliului de Stat.

în fiecare circumscripție electorală se alege 
un deputat.

Marea Adunare Națională este alcătuită din 
465 de deputați.

ARTICOLUL 45. Marea Adunare Națională 
se alege pentru o legislatură de 4 ani, socotiți 
de la data încetării mandatului Marii Adunări 
Naționale precedente.

Mandatul Marii Adunări Naționale nu poate 
înceta înainte de expirarea termenului pentru 
care a fost aleasă.

în cazul cînd constată existența unor împre
jurări care fac imposibilă efectuarea alegeri
lor, Marea Adunare Națională poate hotărî 
prelungirea mandatului său pe durata acestor 
împrejurări.

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

(Continuare în pag. a Il-a)
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Marea Adunare Națională nou aleasă este 
convocată în cursul următoarelor trei luni de 
la încetarea mandatului Marii Adunări Națio
nale precedente.

ARTICOLUL 47. Marea Adunare Națională 
verifică legalitatea alegerii fiecărui deputat, 
hotărînd validarea sau anularea alegerii.

In cazul anulării unei alegeri, drepturile și 
datoriile deputatului încetează din momentul 
anulării.

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

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

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

ARTICOLUL 51. Președintele Marii Adu
nări Naționale conduce lucrările sesiunilor 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Naționale poate 
desemna pe oricare dintre vicepreședinți pen
tru îndeplinirea unora din atribuțiile sale.

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

Comisiile permanente întocmesc rapoarte sau 
avize asupra proiectelor de legi sau asupra 
problemelor ce le sînt trimise spre studiere, 
potrivit competenței lor, de către președintele 
Marii Adunări Naționale.

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

Marea Adunare Națională poate alege comi
sii temporare pentru orice probleme sau do
menii de activitate, stabilind împuternicirile și 
modul de activitate pentru fiecare dintre aceste 
comisii.

Toate organele și funcționarii de stat au obli
gația să pună la dispoziția comisiilor Marii A- 
dunări Naționale informațiile și documentele 
cerute.

ARTICOLUL 53. In exercitarea controlului 
constituționalității legilor, Marea Adunare Na
țională alege pe durata legislaturii o comisie 
constituțională.

în comisia constituțională pot fi aleși — fără 
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
putation

ARTICOLUL 55. Marea Adunare Națională 
lucrează numai dacă sînt prezenți cel puțin 
jumătate plus unu din numărul total al de
putation

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. In 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. Acordă grațierea ;
6. Acordă cetățenia, aprobă renunțarea la 

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

nale, cu excepția acelora a căroi’ 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 ;

Titlu
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-

Titl
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.

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

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.
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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 mulți 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- 
văzi te 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.
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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 populai' 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 ;

5. Conduce, îndrumă și controlează activita
tea organelor locale de specialitate ale admi

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, penale 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.

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.

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

Titlul IX
DISPOZIȚII FINALE Șl 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 

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.

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

ARTICOLUL 100. 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.

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.

scris „REPUBLICA SOCIALISTĂ 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.

de Stat" vor continua să aibă deplină putere 
circulatorie.

Ele vor fi retrase din circulație numai 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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PROIECTELE DE DIRECTIVE ALE
ÎMBINAREA ACTUALITĂȚII

ÎN DEZBATERE

Propun să șe renun
țe la repartițiile tri
mestriale pentru anu
mite produse și să se 
stabilească doar o re
partiție anuală, ur- 
mînd ca eșalonarea pe 
luni să se facă prin 
contracte. în acest fel 
s-ar putea întocmi pro
grame de fabricație 
mai economice.

CU PERSPECTIVA
IATĂ ARTA
DE A CONDUCE

Dezvoltarea impetuoasă a economiei noastre socialiste în anii viitorului cincinal necesită o continuă perfecționare a metodelor și stilului de muncă ale cadrelor de conducere. Ridicarea nivelului activității fiecărei întreprinderi depinde în foarte mare măsură de priceperea cu care aceste cadre îmbină strîns munca lor pentru îndepli-

Specialiștii colo
de poarta faîși pot aduce aportul i c i i...

și la perfecționarea
conducerii
in întreprinderi

Ar fi util ca ministerele să stabilească obli
gații mai precise privind colaborarea dintre 
cadrele proprii de specialiști, cercetători, 
proiectanți și oamenii de știință, începînd din 
faza de concepție a noilor obiective indus
triale și terminînd cu atingerea parametrilor 
tehnici și economici planificați.

îndeplinirea importantelor prevederi cuprinse în proiectul de Directive pentru viitorul cincinal presupune un aport sporit din partea specialiștilor la perfecționarea metodelor de organizare și conducere a producției, stabilirea și aplicarea celor mai eficiente soluții tehnice și procese tehnologice, promovarea a tot ce este nou în știință și tehnică. în domeniul petrolului și chimiei s-a acumulat o experiență pozitivă. Cadrele tehnice din ministerul nostru au adus, în strînsă colaborare cu oameni de știință, o contribuție prețioasă la soluționarea problemelor ridicate de dezvoltarea în ritm susținut a industriei petrolului și chimiei. Realizarea noilor combinate, uzine și rafinării, înzestrate cu tehnica cea mai nouă, modernizarea proceselor tehnologice și îmbunătățirea conducerii lor, succesele obținute în valorificarea superioară și complexă a țițeiului, a gazelor naturale și a altor resurse petrochimice poartă amprenta competenței specialiștilor, a oamenilor de știință din țara noa- itră.Un rol tot mai însemnat în perfecționarea stilului, metodelor de conducere și îndrumare a direcțiilor generale și întreprinderilor, îl are activitatea colegiului ministerului.

orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și dau bune rezultate în exploatare. Ar trebui ca ministerul nos
tru și alte organe economice cen
trale să solicite cu mai multă per
severență inventivitatea și puterea 
de creație a specialiștilor. Aceasta ar înlătura pripeala cu care unele cadre tehnice propun — adesea din comoditate sau fugă de răspundere proprie — importarea anumitor utilaje și aparate. De ce să nu fructificăm din plin forțele și competența specialiștilor și oamenilor de știință din țara noastră, care dovedesc că pot obține rezultate remarcabile ?Desigur, prin filtrul competenței specialiștilor nu trebuie să treacă numai probleme tehnice.
I Este necesar, după părerea 

mea, ca specialistul să fie mai 
larg folosit și în domeniul 
perfecționării activității de 
conducere a întreprinderilor, 
precum și în sectorul formă
rii și specializării cadrelor.Proiectul de Directive prevede pentru viitorul plan cincinal intrarea în funcțiune a unor importante capacități de producție.

Ar trebui însă ca la unele 
ședințe de colegiu care exa
minează probleme ale unor 
sectoare sau întreprinderi să 
fie invitați, în afara cadrelor 
tehnice de conducere, oameni 
cu o bogată experiență în 
producție din principalele 
unități ale ministerului.

I Ar fi util ca ministerele să 
stabilească obligații mai pre
cise privind colaborarea 
dintre cadrele proprii de spe
cialiști și cercetători, proiec- 
tanți și oamenii de știință, în- 
cepînd din faza de concepție a 
noilor obiective industriale și 
terminînd cu atingerea para
metrilor tehnici și economici 
planificați.

Socotesc că ridicarea rolului și răspunderii 
consiliilor coordonatoare din industria construc
țiilor de mașini, lărgirea atribuțiilor acestora tre
buie să fie legate mai strîns de îndeplinirea sar
cinilor în domeniul calității produselor.

Propun ca direcțiile generale ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini să precizeze 
mai clar obligațiile ce revin întreprinderilor tu
telate pe linia cooperării și să controleze siste
matic îndeplinirea riguroasă a acestora.Adîncirea cooperării între întreprinderi constituie un imperativ al dezvoltării complexe și multilaterale a economiei naționale, al diversificării ei continue.Propria noastră experiență pledează pentru perfecționarea relațiilor de cooperare. Anii trecuți am asimilat și modernizat o serie de mașini agricole. Nu era posibil să le realizăm numai prin efortul propriu al întreprinderii noastre. La fabricarea mașinilor agricole participă alte 25 de întreprinderi din țară, ceea ce asigură producției o înaltă eficiență. Bunăoară, la combina de recoltat păioase, consumul de metal a fost redus cu 33 la sută, greutatea s-a micșorat cu a- proape 14 la sută, iar prețul de cost a scăzut cu 45 la sută. Prin perfecționarea sistemelor de funcționare a combinei, randamentul ei în exploatare a sporit cu 63 la sută.Ca uzină coordonatoare ne revine o răspundere deosebită în vederea perfecționării relațiilor de cooperare. Consiliul coordonator pentru mașini a- gricole de recoltat pe care

îl conducem trebuie să devină un factor mai activ în întărirea dintre uzina noastră celelalte întreprinderi, aotesc că I ridicarea rolului
răspunderii consiliilor 
coordonatoare din in
dustria construcțiilor 
de mașini, lărgirea a- 
tribuțiilor acestora 
trebuie să fie legate 
mai strîns de îndepli
nirea sarcinilor puse 
în domeniul îmbună
tățirii calității.Ele nu. trebuie să-și limiteze activitatea doar la urmărirea graficelor de livrări, așa cum se mai în- tîmplă în prezent, ci să intervină prompt pentru ca în întreprinderile colaboratoare să fie create și condițiile pentru ridicarea calității pieselor și suban- samblelor. Se impune, totodată, să acordăm o asistență tehnică mai susținută întreprinderilor cu care cooperăm și pe parcursul fabricației. Cri- ticile ce ni s-au aduș în acest sens sînt pe )de- plin întemeiate. Consider 

necesar ca proiectantul

cooperăriiȘlSo-
Și

general — Institutul de 
proiectări pentru mașini 
agricole — să-și sporeas
că aportul la soluționarea 
problemelor tehnologice 
de la faza de concepție 
pînă la executarea produ
selor.îndeplinirea întocmai a comenzilor din planul de cooperare constituie o o- bligație de cea mai mare însemnătate care trebuie îndeplinită de către fiecare întreprindere cu a- ceeași răspundere ca și celelalte sarcini înscrise în plan. A considera realizarea pieselor sau sub- ansambleior în cooperare ca o îndatorire secundară, de care te poți achita cînd vrei și cum vrei, înseamnă a nu privi dincolo de poarta întreprinderii.Stabilitatea produselor în planul întreprinderii pe o perioadă mai îndelungată este o condiție esențială pentru adîncirea și perfecționarea cooperării. De mai mulți ani, combina de cereale și combina de siloz universală figurează în nomenclatorul u- zinei noastre. „Consacrarea" lor în fabricație ne-a

permis să adîncim specializarea pe repere și subansamble, să găsim soluții mai avantajoase de cooperare. Nu pledăm pentru menținerea în producție a mașinilor și utilajelor cu performanțe tehnice și economice inferioare. Dimpotrivă, este ■ necesar ca parametrii lor tehnici și funcționali să fie confruntați în permanență cu cei ai mașinilor nou apărute. De aceea 
propun Consiliului Supe
rior al Agriculturii să sta
bilească o sistemă de 
mașini pe perioade mal 
îndelungate, de pildă 2—3 
ani. Pentru aceasta va 
trebui să se studieze cu 
întreaga atenție tipurile 
de mașini și utilaje cele 
mai reușite existente în 
tehnica mondială, în con
cordanță cu necesitățile 
agriculturii noastre.

Pentru perfecționarea 
cooperării și adîncirea 
specializării 
este necesar
sprijin din partea ministe
rului. In prezent, ministerul stabilește acest plan pentru fiecare uzină, însă indică doar cîteva dintre întreprinderile cu care a- ceasta v<^ coopera.
I

' Propun ca direcțiile
s generale să precizeze 
mai dar obligațiile ce 
revin întreprinderilor 
tutelate pe linia coo
perării și să contro
leze sistematic înde
plinirea lor riguroasă.

producției, 
mai mult

Ing. Ion CĂPĂȚÎNA 
directorul uzinei 
„Semănătoarea" — 
București

„COMPLEXITATEA TOT
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE IMPUNE
A MUNCII DE CONDUCERE IN TOATE

i

nirea sarcinilor curente cu cele de perspectivă.Cite probleme nu stau în fața conducătorului unei întreprinderi ! Ele se referă la crearea condițiilor pentru desfășurarea producției, colaborarea furnizoare perfecționarea pregătirii cadrelor și justa lor folosire. Esențial este ca un conducător de întreprindere să nu piardă nici un moment din vedere obiectivele principale spre care trebuie concentrate eforturile și cele mai eficiente căi de atingere a acestora.în noul cincinal, sporirea volumului producției se va obține pe baza capacităților existente. Ne preocupă deci găsirea de noi căi de utilizare cu maximum de randament a acestor capacități. Și nu se poate spune că în acest domeniu nu există încă mari posibilități. Anul trecut, de exemplu, planul întreprinderii prevedea creșterea însemnată a producției de micromotoare și echipament electric pentru autotractor. Unii specialiști susțineau că sînt necesare fonduri de investiții. Era calea cea mai comodă cu care, e- vident, nu puteam fi de acord deoarece, pe baza unui studiu, în sectorul respectiv au fost depistate locuri „înguste". Era necesară o organizare rațională a procesului de producție. Prin reamplasarea mașinilor și utilajelor în flux tehnologic nu numai că a crescut substanțial productivitatea muncii, ci s-au creat noi suprafețe de producție. Rezultatul : anul trecut, sarcinile de plan au fost depășite cu 5,63 la sută. Nu ne-am oprit însă aici. în prezent, în a doua etapă, reamplasăm celelalte mașini din sectorul respectiv, pentru ca din trimestrul III să fabricăm un nou sortiment: motoare electrice trifazate cu puteri sub 0,8 kW. încă din acest an vom reorganiza producția sectorului motoare. Suprafața productivă va crește cu 400 m p și, o dată cu a- ceasta, producția specifică.Calea adoptată pentru organizarea producției a comportat studii comparative, din care noi am a- les soluția cea mai eficientă pentru întreprindere și economie. Ea a permis îndeplinirea sarcinilor curente ale planului pe ultimii doi ani ai șesenalului și a creat posibilități sporite în vederea realizării prevederilor de perspectivă în noul cincinal. în aceasta constă, după părerea mea, arta de a conduce, de a crea o punte de legătură între sarcinile de azi și cele de mîine, mult mai complexe. Che
zășia reușitei acestei acțiuni este 
antrenarea activă a celor mai com
petente cadre de ingineri și eco
nomiști Ia elaborarea de studii și 
stabilirea acelor măsuri care să 
corespundă cît mai bine noilor ce
rințe puse de mersul producției. Acel conducător care nu solicită specialiștii din întreprindere, se lipsește el însuși de un sprijin foarte valoros. Ridicarea în continuare a nivelului tehnic al produselor

ritmică a ridicarea calității ei, cu întreprinderile și cele beneficiare,

4ie li- ,nic-a u— cinui-
îtăririi

impune totodată o conluc: strînsă între uzină și oă știință. Colaborăm cu < dactice de la Institutul 1 din Timișoara pentru rezc nor probleme, dar fără tate. I Propun ca pe lini,
legăturii învățămîn Hui teh
nic superior cu industria, să 
se prevadă în planurile de 
activitate științifică obligati
vitatea pentru unele cadre 
didactice de specialitate de a 
desfășura o parte a activi
tății lor în întreprinderi, mai 
ales în serviciile de concepție.Realizarea integrală a sarcinilor de producție curente și, în e- gală măsură, a celor de perspectivă presupune adîncirea și îmbu

nătățirea planificării operative. Ea 
trebuie să asigure o sincronizare 
perfectă a producției tuturor com
partimentelor întreprinderii. Vom obține astfel nu numai o producție ritmică, ci și reducerea ciclului de fabricație, a normativelor de mijloace circulante și a prețului de cost. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, o planificare operativă, bine pusă la punct, constituie un instrument indispensabil în conducerea întreprinderii, în perfecționarea stilului de muncă al directorului, al inginerului șef.Dacă pentru întreprindere este absolut necesară îmbunătățirea metodelor de planificare, consider că acest deziderat este valabil și la nivelul direcției generale din minister. Și iată de ce. în prezent, motoarele electrice pentru uz industrial sînt repartizate trimestrial beneficiarilor de Comitetul de Stat al Planificării. Uzina noastră, în calitate d« furnizor, primește liste-program de fabricație care cuprind tipurile și tensiunile de funcționare. Ele nu ni se dau pentru întregul an, ci pe trimestre, ceea ce îngreunează în esență folosirea rațională a capacităților de producție. Mulți beneficiari solicită, pe baza repartițiilor, doar cîteva motoare — și cu fiecare trebuie să încheiem contracte. Nu ar fi mai simplu ca a- ceștia să le achiziționeze direct de la 
I

baza de aprovizionare ?
Propun să se renunțe la re

partițiile trimestriale pentru 
anumite produse cum sînt mo
toarele electrice de uz gene
ral și să se stabilească doar o 
repartiție anuală, urmînd ca 
eșalonarea pe luni să se facă 
prin contracte. în acest fel 
s-ar putea întocmi programe 
de fabricație mai economice. 
Pentru satisfacerea unor ne
voi urgente ale beneficiarilor 
ar trebui să existe un număr 
de motoare uzuale în bazele 
de aprovizionare, la dispoziția 
ministerelor.

Ing. loan MEȚIU 
directorul uzinei 
„Electromotor" - Timișoara

MAI MARE A OBIECTIVELOR
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA
DOMENIILE DE ACTIVITATE."

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, prim-secretar al C. C. al P. M. R., 
la Conferința organizației de partid a orașului București).

CE I SE CERE AZI UNUI DIRECTOR

Forțele specialiștilor, capacitatea lor creatoare în rezolvarea problemelor esențiale ale producției sînt inepuizabile. Mult timp, fabricarea polietilenei amil-sodiu, cu greutate moleculară mare și rezistență la uzură avansată, nu a putut fi soluționată. Cu contribuția acad. C. D. Nenițescu și a unui colectiv de specialiști, această problemă a fost rezolvată ; pe baza rezultatelor experimentale obținute, s-a trecut la proiectarea unei instalații la Combinatul petrochimic din Ploiești. Sau, alt exemplu. Potrivit unor păreri, cuptoarele tu- bulare de mare capacitate și randamente superioare pentru rafinării trebuiau să fie asigurate din import. Ne-am pus problema : oare nu pot fi realizate în țară ? Specialiștii au dat un răspuns a- firmativ. La solicitarea ministerului, prof. dr. Gh. Suciu, membru corespondent al Academiei, și specialiști din unitățile ministerului au proiectat și construit asemenea cuptoare. Ele se află montata la rafinăriile de la Brazi și din

în acest fel, colaborarea ar a- vea un caracter mal organizat, s-ar asigura o asistență tehnică competentă pe întreaga durată a realizării investițiilor.Aș vrea să-mi spun părerea și despre simpozioanele tehnlco- științifice. Ele constituie una dintre formele de antrenare a specialiștilor la rezolvarea problemelor producției, la răspîndirea experienței avansate în activitatea de conducere a întreprinderilor, întrucît această formă a propagandei tehnice a luat o mare extindere
I consider că simpozioanele 

nu ar trebui să se limiteze 
doar la prezentarea de comu
nicări științifice, ci să dezba
tă pe larg problemele tehnice 
de bază ale activității minis
terelor și întreprinderilor.

Ing. Sebastian SOCOL
director coordonator
ol Direcției tehnice a Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei

Consider necesar ca directorii de 
întreprinderi să urmeze, din cinci in 
cinci ani, cursuri de 1 
tru aprofundarea și primenirea cu
noștințelor tehnice și economice.

■2 luni pen' DE ÎNTREPRINDERE pentru aprofundarea 
și primenirea cunoș
tințelor tehnice și eco
nomice.acordat fon-

Unul dintre obiectivele de bază puse de proiectul de Directive pentru noul cincinal îl constituie perfecționarea pregătirii cadrelor. Este evident, complexitatea sarcinilor și problemelor ce ne stau în față impun ca fiecare conducător de întreprindere să aibă un grad foarte ridicat de calificare, o largă și în același timp aprofundată pregătire tehnică și economică, corespunzătoare noilor cerințe.
I
 Munca colectivă, an

trenarea corpului de 
cadre tehnico-ingine- 
rești la rezolvarea ce
lor mai
probleme tehnice și 
economice,
întreaga activitate de 
realizare a sarcinilor 

_.A de plan.

importante

înlesnesc

noastre 1 s-au duri importante in vederea dezvoltării și perfecționării producției în secția turnătorie. Se ridica însă o problemă. Lucrările de dezvoltare nu trebuiau să stânjenească îndeplinirea planului secției. Pe baza unor studii întreprin
se de specialiștii uzinei, au fost prezentate cîteva soluții privind etapizarea lucrărilor. Dintre acestea am ales varianta cea mai bună. După un timp însă, am constatat că soluția adoptată prezenta imperfecțiuni. Nu ne-am cramponat de hotărîrea luată anterior. Am dezbătut în secție problema etapizării lucrărilor și s-a ajuns la o eșalonare judicioasă.Directorul, conducătorul unic al întreprinderii, are drepturi depline în vederea realizării sarcinilor de plan. Dispozițiile sale sînt obligatorii pentru toți salariații întreprinderii ; acesta este un principiu de bază, de neclin-

într-o uzină în care lucrează mii de oameni, conducerii tehnlce-adminietrative 1 se fac multe propuneri. Firesc: în întreprinderile noastre flecare muncitor, inginer și tehnician se simte astăzi părtaș la îndeplinirea în condiții cît mai bune a sarcinilor de plan; concomitent cu creșterea complexității producției, au sporit competența cadrelor, interesul pentru o muncă mai eficientă. Conducătorul întreprinderii trebuie să fie receptiv, să selecționeze cu grijă din multiple propuneri pe cele mai valoroase. In acest fel, hotărîrile luate constituie o sinteză a înțelepciunii colectivului și garantează eficacitatea măsurilor aplicate.Aș vrea să mă opresc a- supra unui exemplu care, din acest punct de vedere, mi 
se pare concludent Uxinei , tit, fără de care nu poate fi

concepută buna organizare și desfășurare a producției într-o întreprindere socialistă. El trebuie să țină seama de propunerile șl sugestiile ce i se fac în măsura în care acestea se identifică cu interesele generale ale economiei. Cu un an în urmă, conducerea secției turnătorie de oțel a solicitat fonduri de investiții în valoare de peste 10 milioane lei. Se susținea că ele erau necesare modernizării unei linii de evacuare a pămînturilor arse, construirii de benzi rulante și pentru alte lucrări. Nu am fost de acord. Hotărîreaa respinge cererea conducerii secției se baza pe faptul că o mare parte din lucrările respective puteau ii executate din fonduri de mică mecanizare, recuperabile de stat în termen scurt.Asemenea măsuri pun în lumină necesitatea ca factorii de răspundere dintr-o u- zină să țină seama de Imperativul că a conduce

de

Înseamnă a prevedea. Este o calitate care trebuie să caracterizeze activitatea conducătorilor de întreprinderi. După părerea mea, chiar și experiența dobîndită exclusiv din practica unei singure uzine nu este suficientă.
Directorul, ingine

rul șef, contabilul șef 
au datoria de a ajuta 
și îndruma cadrele de 
conducere a secțiilor 
și serviciilor de con
cepție să-și perfecțio
neze metodele și stilul 
de muncă.în aceste condiții, ridicarea nivelului de ducătorilor constituie o actualitate.tului de cunoștințe tehnice și economice ar trebui să aibă un

pregătire a con- de întreprinderi cerința de certg Lărgirea orizon-
cadru organizat.

Consider necesar ca 
directorii de întreprin
deri să urmeze, din 
cinci în cinci 
cursuri de 1—2

ani, 
luni

I Propun ca presa și 
literatura economică 
să abordeze mai larg 
problemele de princi
piu ale conducerii în
treprinderilor, stilului 
de muncă și experien
ței avansate.Ne-ar fi de un real folos revistele „Probleme economice", „Finanțe și credit", „Viața economică", precum și „Scînteia" și celelalte ziare centrale, să dezbată în paginile lor aspectele esențiale ale conducerii întreprinderilor socialiste. în lumina sarcinilor noi puse de noul cincinal.

Ing. Petre TURCU
director general al uzinelor 
„23 August“ ■— București



PAGINA 4 SCINTEIA

Conferința organizației
regionale de partid Maramureș

Baia Mare, în zilele de 25 și nie, a avut loc Conferința orației regionale de partid Ma- reș. Lucrările ei, caracteri- orin competență și înalt spițe răspundere, au oglindit nentul puternic pe care-1 estă comuniștii și, alături de i oamenii muncii din aceas- te a țării față de politica în- ă a partidului, a Comitetu- Central. Conferința a re- i ' muncitorii, țăranii, inte-k români, maghiari și deal ționalități din regiune, alecărc așe și sate străbat drumulmari prefaceri socialiste al întregii ~i, au primit cu entuziasmproiec s de Directive ale Congresului IV-lea, documente de în-semnăta i hotărîtoare pentru dezvoltarea viitoare a României socialiste. Tqtodată, conferința a exprimat adeziunea deplină a organizațiilor de partid din regiune față de proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, care reflectă schimbările calitative petrecute în viața partidului, a orîndui- rii noastre și demonstrează forța, unitatea de monolit a partidului nostru, profundul democratism caracteristic întregii sale activități, în cuvîntul lor, delegații au făcut un cuprinzător bilanț al succeselor dobîndite de comuniștii și oamenii muncii din regiune, sub conducerea partidului, au analizat cu înalt simț de răspundere și exigentă, sarcinile ce revin organizațiilor de partid si organelor de partid și de stat locale.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Iosif Uglar, prim-secre- tar al comitetului regional de partid, a subliniat că, datorită politicii consecvente a partidului și guvernului de industrializare socialistă, de dezvoltare în ritm susținut a tuturor regiunilor țării, regiunea Maramureș prezintă un bilanț însuflețitor al succeselor obținute pe drumul înfloririi economiei și culturii. Grija partidului și statului pentru dezvoltarea regiunii s-a materializat printr-un important volum de investiții.Producția industrială globală a crescut în timpul șesenalului cu 88,4 la sută. în anul 1965, industria regiunii realizează o producție de 14 ori mai mare față de nivelul atins în 1938. în prezent, bazinul minier băimărean este cel mai puternic centru al metalurgiei neferoase din țară. în 1964, în unitățile industriale din regiune s-a obținut peste plan o producție marfă în valoare de peste 260 milioane lei. Pe primele cinci luni din acest an, planul producției globale s-a realizat în proporție de .103,4 la sută, iar cel al producției de marfă în proporție de 103.7 la sută.Agricultura regiunii, avînd o bază tehnico-materială tot mai puternică, a înregistrat și în vara trecută, cu toate condițiile climatice neprielnice, recolte mai bune decît în alți ani la principalele culturi. în gospodăriile agricole de stat prevederile de plan au fost depășite la producția de cereale cu 2 500 tone, iar cooperativele agricole au obținut cu 12 500 tone de grîu mai mult decît în 1963.Avîntul dezvoltării economice a creat o bază trainică creșterii sistematice a nivelului de trai material și cultural al populației. Salariul real al muncitorilor și funcționarilor a înregistrat o creștere de circa 35 la sută față de media anului 1959 Numai prin aplicarea recentei Hotărîri a C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri privind îmbunătățirea regimului de valorificare a produselor agricole, țăranii cooperatori din regiune vor realiza în acest an venituri suplimentare de peste 20 milioane lei.în orașele regiunii au fost construite în anii șesenalului 7 765 a- partamente. Jumătate din numărul locuitorilor orașului Baia Mare locuiesc în apartamente noi.Relevînd succesele dobîndite, în care se reflectă grăitor perfecționarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, darea de seamă a subliniat, totodată, că în întreprinderile și unitățile agricole maramureșene există încă numeroase rezerve a căror valorificare poate asigura creșterea simțitoare a producției și productivității muncii, reducerea prețului de coat, îmbunătățirea calității produselor.La dezbaterile purtate pe marginea dării de seamă au luat parte numeroși delegați care, expri- mînd aprobarea deplină a proiectelor de Directive, hotărîrea comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc de a întîmpina apropiatul Congres al partidului cu noi 

Combinatul de industrializare a lemnului din Sighetul Marmației Folo : A. Cartojan

succese în muncă, au prezentat un tablou concludent al experienței acumulate de colectivele din care fac parte, au făcut propuneri valoroase menite să asigure înfăptuirea luminosului program de înflorire a patriei socialiste.Ing. Florian Băgăluț, directorul Combinatului chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare, a arătat că hr această importantă unitate industrială producția globală a sporit în anul 1965 față de anul 1959 cu 79 Ia sută. Desfășurînd larg întrecerea socialistă organizată în cinstea celui de-al IV-lea Congres al partidului, muncitorii și tehnicienii din combinat au realizat peste plan la producția globală și marfă produse de aproape 50 milioane lei; productivitatea muncii a sporit cu 4.1 la sută, prețul de cost s-a redus cu peste 4 milioane lei, beneficiile obținute suplimentar în primele 5 luni ale anului se ridică la peste 1,5 milioane lei.Conferința a acordat o atenție deosebită activității din industria minieră a regiunii. „Măsurile luate in ultima vreme în unitățile miniere maramureșene — a arătat ing. Gheorghe Codreanu, directorul Trustului minier Baia Mare — au permis obținerea unor importante succese. Producția de minereu a crescut de 2,4 ori față de primul an al șesenalului; s-a îmbunătățit în același timp calitatea minereurilor al căror procent de steril a scăzut de la 26,9 la 20,6 la sută. în vederea asigurării condițiilor necesare pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor trasate de proiectul de Directive, vorbitorul a propus ca Ministerul Minelor și Energiei E- lectrice să ia măsuri pentru dezvoltarea sectorului de cercetări în domeniul industriei miniere, precum și pentru crearea unui atelier central de reparație a utilajului minier. Tovarășii Vaslle Dan- ciu, secretarul Comitetului de partid al exploatării miniere Cavnic, și ing. Cornel Grama, directorul întreprinderii de explorări miniere Maramureș, au relevat că în acest sector bilanțul realizărilor putea fi și mai bogat dacă conducerea trustului, organele și organizațiile de partid s-ar fi preocupat în mai mare măsură de îndeplinirea integrală a planului de investiții, de mecanizarea lucrărilor și folosirea utilajelor cu randament maxim. Tov. Grigore Ciocan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Baia Mare, a propus ca ministerele de resort, în colaborare cu comitetul regional de partid, să analizeze mijloacele de asigurare a unei mai judicioase repartizări a cadrelor tehnico-ingine- rești, astfel încît acestea să poată acorda asistență tehnică necesară la toate fazele și în toate schimburile procesului de producție. El a susținut totodată propunerea cuprinsă în darea de seamă ca Ministerul Minelor și Energiei Electrice să studieze posibilitățile de îmbunătățire a formelor organizatorice ale Trustului Minier Baia Mare în scopul de a înlesni concentrarea activității inginerilor și tehnicienilor în sectoarele hotărîtoare ale producției.Problemele legate de calitatea produselor au fost, de asemenea, larg dezbătute în cadrul conferinței. Numeroși vorbitori, printre care ing. Romulus Ciurea, directorul Complexului de industrializare a lemnului Sighetul Marmației, Emil Dumitraș, secretarul Comitetului de partid al Uzinei „1 Mai“ din Baia Mare, Marcel Ionescu, in- giner-șef al Direcției regionale a economiei forestiere, au arătat că, deși au fost obținute rezultate pozitive în îmbunătățirea calității produselor, în unele întreprinderi nu se acordă încă atenția cuvenită controlului interfazic, asigurării unor controlori de calitate competenți- și exigenți, ridicării continue a nivelului calificării muncitorilor. „Editura tehnică — a spus tov. Gheorghe Govor, prim-secretar al Comitetului regional U.T.M. — ar trebui să se îngrijească de tipărirea unui număr mai mare de manuale și cărți tehnice destinate muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din industria minieră. Cele existente nu oglindesc în suficientă măsură nivelul tehnicii contemporane și se referă îndeosebi la extracția cărbunilor. Or, după cum se știe, tehnologia extragerii minereurilor neferoase diferă de cea a extragerii cărbunelui'1. Ocupîndu-se de procesul de pregătire a noilor cadre de tehnicieni, Liviu Pop. secretarul Comitetului de partid de la exploatarea minieră Băiuț, a sugerat Ministerului Minelor și Energiei Electrice ca, împreună cu Mi

nisterul învățămîntului, să studieze mijloacele de lărgire a tematicii de studiu în școlile de maiștri.în mod firesc, un loc important l-au ocupat în cadrul dezbaterilor problemele dezvoltării producției agricole. Mihai Maceoca, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Remeți, ing. Cornel Costea, președintele consiliului agricol regional, s-au referit în cuvîntul lor la marile posibilități de sporire a recoltelor de cereale, au subliniat că prevederile din proiectul de Directive sînt pe deplin realizabile, că printr-o bună organizare a muncii, ele vor putea fi depășite.— Avem încă mari rezerve de sporire a producției agricole, a a- rătat. Maria Zidarii, Erou al Muncii Socialiste, președinta cooperativei agricole de producție din Pău- lești. Proiectul de Directive prevede ca o importantă sarcină în agricultură sporirea continuă a producției vegetale. îndeosebi la griu și porumb în vederea realizării acestei sarcini, consiliile a- gricole raionale vor trebui să sprijine în mai mare măsură unitățile agricole în folosirea judicioasă a pămîntului, aplicarea diferențiată a metodelor agrotehnice avansate, fertilizarea solului, folosirea semințelor din soiurile cele mai productive și extinderea irigațiilor. Tov. Vasile Roman, președintele cooperativei agricole de producție din Drăgușeni, Victor Pop, secretarul Comitetului de partid din G.A.S. Dorolț, referin- du-se ia problemele mecanizării agriculturii, au propus ca Ministerul Industriei Construcțiilor de
Cuvîntarea tovarășului Dumitru Coliu

După ce a transmis conferinței un călduros salut tovărășesc din partea Comitetului Central și a Biroului Politic al partidului nostru, din partea primului secretar al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :Lucrările Conferinței s-au caracterizat printr-o atmosferă de profundă partinitate, ele au scos în evidență forța politică și organizatorică a organizației regionale de partid Maramureș. Aici au vorbit cu o mare competență și în deplină cunoștință de cauză numeroși delegați, reprezentînd toate domeniile de activitate economică și social-culturală, despre munca rodnică a organizațiilor de partid, despre hotărîrea comuniștilor de a lupta neabătut pentru traducerea în viață a politicii partidului.în continuare, tovarășul Dumitru Coliu a făcut o amplă prezentare a proiectelor de Directive supuse dezbaterii partidului și a întregului popor. Conferința a exprimat în unanimitate adeziunea deplină a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din regiunea Maramureș la aceste documente de mare însemnătate pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre socialiste, rod al politicii realiste, profund științifice a partidului, bazată pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale țării noastre.Atît darea de seamă, cît și par- ticipanții la discuții au subliniat cu legitimă mîndrie realizările obținute în dezvoltarea economică- sociaiă și culturală a regiunii. A- ceste succese, care sînt rezultatul activității entuziaste a oamenilor muncii din regiunea Maramureș, reprezintă în același timp o contribuție la dezvoltarea și înflorirea întregii țări.După ce a expus pe larg sarcinile însuflețitoare ale viitorului plan cincinal, vorbitorul a subliniat că fondurile mari destinate noilor obiective industriale impun ridicarea eficacității economice a investițiilor, alegerea celor mai judicioase soluții de proiecte, bazate pe adoptarea celor mai indicate procedee tehnice și procese tehnologice, menite să contribuie la scurtarea duratei de execuție a construcțiilor. Conducerea partidului insistă asupra necesității ca fiecare leu investit să fie gospodărit cu grijă pentru creșterea eficienței lui economice. Aceste probleme trebuie să stea permanent în atenția organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de întreprinderi din regiunea Maramureș, deoarece în acest domeniu există încă destule neajunsuri.Perfecționarea tehnicii, folosi

Mașini să acorde o mai mare atenție fabricării unor mașini agricole cu mare randament în zonele de deal — tractoare pe șenile, semănători mai mici și mai ușoare, cositoare și greble mecanice etc.Atît în darea de seamă cît și în cuvîntul unor delegați s-a subliniat că, deși in ultimii ani s-au obținut progrese însemnate în dezvoltarea zootehniei, în unele unități agricole numărul animalelor este scăzut, se obțin producții sub posibilități, în vederea remedierii acestor neajunsuri — a spus Iosif Cristea, medic veterinar — consiliile agricole și conducerile gospodăriilor de stat și ale cooperativelor agricole de producție pot și trebuie să ia măsuri pentru îmbunătățirea structurii turmelor, prin creșterea proporției vacilor și junincilor, îngrijirea rațională a tineretului bovin, asigurarea unei asistențe veterinare corespunzătoare. Vorbitorul a insistat asupra necesității permanentizării și calificării lucrătorilor- din zootehnie și a propus ca retribuția a- cestora să se facă în funcție de reproducerile obținute, de numărul de animale ajunse la o anumită vîrstă și greutate.Delegații au urmărit cu interes intervențiile tovarășilor Petru Șan- dru, prorectorul Institutului pedagogic din Baia Mare, Ludovic Brukștein, președintele comitetului orășenesc pentru cultură și artă din Sighetul Marmației, Augustin Mocanu, directorul Școlii medii din Cehu Silvaniei, care au relevat succesele obținute în dezvoltarea învățămîntului, răspîndi- rea cunoștințelor cultural-științifi- 

rea rațională a utilajelor și instalațiilor moderne cu care sînt dotate întreprinderile impun creșterea calificării muncitorilor, îndeosebi a tinerilor, specializarea continuă a inginerilor. Subliniind în mod deosebit însemnătatea îmbunătățirii calității produselor, vorbitorul a arătat că în regiune mai sînt organizații de partid și conduceri de întreprinderi care tratează această problemă într-un mod „general". Este necesar ca toate Organizațiile de partid să privească această sarcină ca una din cele mai importante, să se preocupe stăruitor de întărirea disciplinei în muncă, de buna funcționare a controlului de calitate. Totodată, ținînd seama de condițiile în care se dezvoltă industria noastră, conducerile întreprinderilor au datoria să se preocupe îndeaproape de folosirea judicioasă a cadrelor tehnico-ingi- nerești, de sporirea rolului lor în organizarea producției, în sectoarele de concepție și în asigurarea asistenței tehnice în schimburile doi șj trei.Vorbitorul a făcut o cuprinzătoare analiză a sarcinilor prevăzute în proiectul de Directive în legătură cu dezvoltarea agriculturii. Subliniind că, in ultimii ani, în agricultura regiunii s-au obținut realizări importante .în sporirea producției agricole vegetale și animale, îmbunătățirea activității gospodăriilor de sțat, întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție, vorbitorul a arătat că nu pot fi trecute cu vederea lipsurile existente în unele unități agricole, care au dus la obținerea unor producții la grîu și porumb cu mult sub posibilitățile existente. Trebuie examinate temeinic cauzele care au determinat realizarea unei producții nesatisfăcătoare de lapte, carne și alte produse animaliere. Mai sînt deficiențe, pe alocuri, în organizarea muncii, lucrările agricole nu sînt executate întotdeauna la timp sau se fac de proastă calitate. în multe cazuri, pîrghia cointeresării cooperatorilor în rezultatele muncii lor nu este bine folosită, se face încă risipă de zile-muneă. nu în toate cazurile sînt consultați și antrenați toți țăranii cooperatori la rezolvarea principalelor sarcini ce stau în fața unităților respective. Tn sectorul zootehnic, ramură cu vechi tradiții în regiune, lipsurile semnalate sînt deseori cauzate de insuficienta preocupare pentru a- sigurarea bazei furajere, ca și de neglijarea întreținerii pășunilor. în unele cooperative, inginerii, medicii și tehnicienii zootehniști nu se ocupă în suficientă măsură de selecționarea animalelor și realizarea planului de reproducție ; nu a existat peste tot preocupare pentru în

ce pînă în cele mai îndepărtate sate ale regiunii.— Recenta întilnire a conducătorilor partidului și statului nostru cu oamenii de cultură și artă, a spus Vida Geza, artist al poporului, la care am avut prilejul să particip, ne-a dat un puternic imbold. Bu- curîndu-se de condiții tot mai bune de trai și de muncă, generația actuală de artiști maramureșeni creează lucrări a căror valoare indică o perioadă de creație mai fecundă decît oricare alta din istoria aproape seculară a școlii de artă plastică din Baia Mare. Alături de artiști cu o îndelungată experiență în creație, apar noi talente valoroase, care participă la numeroase expoziții cu lucrări ce dau expresie artistică, prin modalități și stiluri distincte, vieții noi a poporului nostru.Dezbateri largi au avut loc și pe marginea proiectului de Statut al Partidului Comunist Român. Tov. Constantin Tațnadi, membru al Comitetului de partid al Uzinei „Unio" din Satu Mare, și alți vorbitori s-au referit la marea însemnătate principială a acestui document de partid, care sintetizează bogata experiență a partidului nostru, reflectă forța de nezdruncinat a partidului, democratismul său profund, înaltele exigențe cărora trebuie să le facă față un membru de partid. Tov. loan Moiș, membru de partid din anul 1940, și-a exprimat profunda satisfacție față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. de a supune Congresului propunerea ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român. Am 

cadrarea sectorului zootehnic cu oameni pricepuți, care să pună suflet în această muncă deosebit de importantă. în gospodăriile de stat trebuie continuată cu perseverență acțiunea de profilare și specializare și luate toate măsurile pentru ca toate G.A.S. să asigure beneficii,Dezvoltarea producției industriale și agricole prevăzută în proiectele de Directive — a spus vorbitorul — va duce la creșterea venitului național cu circa 40 la sută. Salariul real al oamenilor muncii conform prevederilor va crește pînă în 1970 cu 20—25 la sută. Tot mai din plin se vor bucura cei ce muncesc de binefacerile științei, artei și culturii.Referindu-se pe larg la deosebita însemnătate teoretică și practică a proiectului de Statut al Partidului Comunist Român, vorbitorul a spus între altele : Cunoașteți cu toții hotărîrea recentei planare a C.C. al P.M.R. de a supune Congresului propunerea ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român. Această denumire caracterizează pe deplin trăsăturile partidului nostru, exprimă in întregime conținutul activității sale ca partid revoluționar marxist-Ie- ninjst. Totodată, această denumire corespunde întrutotul actualei etape în care se găsește societatea noastră — desăvîrșirea construcției soeialiste, — precum și țelului final al partidului, construirea societății comuniste.Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român reafirmă cu tărie principiul muncii colective ca principiu suprem al conducerii de partid. Aplicarea lui consecventă este nu numai o garanție pentru stabilirea celor mai juste soluții de către organele și organizațiile de partid, ci și un foarte puternic instrument de întărire a coeziunii de monolit a partidului, de sporire continuă a eficienței activității sale complexe, multilaterale.O deosebită semnificație prezintă prevederile proiectului de Statut cu privire la desființarea stagiului de candidat, care au la bază schimbările calitative petrecute în viața partidului și a orînduirii noastre. Organele și organizațiile de partid, activiștii, toți comuniștii sînt chemați să rețină în mod deosebit a- precierea din proiectul de Statut că educația tinerei generații constituie o îndatorire de onoare a întregului nostru partid. Aceasta înseamnă sarcini sporite pentru organele și organizațiile de partid în ce privește munca politico-educativă în rîn- durile tineretului.Ocupîndu-se de sarcinile organelor și organizațiilor de partid în domeniul muncii de propagandă, cuvîntarea a subliniat că în prezent 

aflat cu mare bucurie de propunerea tovarășului Nicolae Ceau- șescu, primul secretar al C.C. al P.M.R., ca membrilor P.M.R. care în anii premergători eliberării, fără să fi fost membri de partid, au desfășurat o activitate permanentă în mișcarea revoluționară sub conducerea P.C.R. și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării in mișcarea revoluționară. Aceasta constituie o nouă dovadă a înaltei prețuiri pe care partidul nostru o acordă militanților mișcării revoluționare din țara noastră.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului Politic al C.C al P.M.R.. președintele Comisiei controlului de partid.
★Conferința a ales noul comitet regional, comisia de revizie, precum și delegații la cel de-al IV- lea Congres al partidului. In prima sa ședință plenară, comitetul regional a reales in funcția de prim-secretar pe tovarășul Iosif Uglar.într-o atmosferă de puternică însuflețire, delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.M.R., în care se exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune de a lupta neabătut pentru înfăptuirea sarcinilor de însemnătate istorică ce le va stabili Congresul partidului.

Al. POPESCU 
Ion VLANGA

preocuparea de căpetenie a întregii activități propagandistice, educative, culturale de masă trebuie să fie popularizarea și explicarea documentelor Congresului al IV-lea al partidului nostru, care să contribuie la ridicarea nivelului politic și ideologic al comuniștilor, la creșterea maturității și combativității lor.Referindu-se la diferite aspecte ale politicii externe a partidului și statului nostru, vorbitorul a spus : Cursul evenimentelor internaționale este determinat în zilele noastre din ce în ce mai mult de forțele socialismului și păcii care se ridică cu hotărîre împotriva încercărilor imperialismului de a pune în pericol pacea omenirii. Intervenția în Vietnamul de Sud și bombardarea teritoriului Republicii Democrate Vietnam sînt acte de agresiune deschisă ale imperialismului american care arată că cercurile agresive nu au renunțat la încercarea de a-și impune cu forța dominația. Statul nostru, care se manifestă ca un factor activ pe arena internațională șj promovează o politică de colaborare între state în spiritul coexistenței pașnice a țărilor cu sisteme sociale diferite, cere cu tărie încetarea agresiunii americane, retragerea trupelor imperialismului a- merican din Vietnam. Ne exprimăm deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, care trebuie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne.Provoacă, de asemenea, îngrijorare intervenția militară a Statelor Unite în Republica Dominicană, înăbușirea aspirațiilor de libertate și independență ale poporului dominican. Prin acțiunea unită a țărilor socialiste, a tuturor forțelor păcii, pot fi stăvilite provocările cercurilor agresive imperialiste, poate fi apărată pacea în lume.Succesele pe care poporul nostru le obține în construcția socialismului constituie o contribuție activă la cauza păcii și socialismului în lume. Politica partidului și guvernului nostru este sprijinită cu încredere și căldură de întregul popor care vede în ea expresia intereselor sale celor mai înalte, a aspirațiilor sale celor mai fierbinți.tn încheiere, tovarășul Dumitru Coliu a spus : Ne mai despart trei săptămîni de Congresul al IV-lea, eveniment de mare însemnătate în viața partidului și a întregului nostru popor. Am văzut în aceste zile bucuria și entuziasmul cu care comuniștii, toți oamenii muncii din regiunea Maramureș întîmpină a- cest eveniment istoric. Vă urez tuturor. din inimă, succes deplin în realizarea importantelor sarcini ce vă stau în față în înflorirea regiunii, a scumpei noastre patrii.

Teatrul de operă si balet : Ca»** 
ieria rusticană și Paiațe (orelei 
19,30). Teatrul de stat de opere
tă . Tara surîsului (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (la tea
trul de vară din parcul Herăstrău): 
Opt femei (orele 20). Teatrul Mic 
(str. C. Miile nr. 16); Cinci schite 
și Cîntăreața cheală (orele 20). 
Circul de stat: AIlo, ici Par» fo
tele 20)-

CINEMATOGRAFE
America, America (ambele serii): 

Sala Palatului R.P, Române (seria 
de bilete 1440 orele 19,30), Lu
ceafărul (10; 13,15; 16,30; 20),
Grivița (10; 13,15; 16,30; 19,45), 
Modern (10; 13,15; 16,30; 20),
Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Fiul căpita
nului Blood — cinemascop ; Re
publica (9,45; 11,45; 14; 16,15; 19;
21.15) , Festival (8,45; 10,45; 13;
15,45; 18; 20,15), Arenele Libertății . 
(Parcul Libertății — orele 20,45), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20).
Șapte mirese pentru șapte frați — 
cinemascop : Carpați (10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Can-Can - ci
nemascop : București (9,30; 12;
16,30; 19; 21,30). Femeia necu
noscută : Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare orele
20.15) . De doi bani violete : Ca
pitol (9,30: 11,45; 14; 16,30-, 18,45; ; 
21 — Ia grădină orele 20,15), Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Române (Piața 
Scînteii — orele 20,15), Feroviar 
(9,30; 11,30; 13,45; 16, 18,15; 20,30), 
Excelsior (10; 12,15; 16,15; 18,45;
21.15) . Femela necunoscută: Vic
toria (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Grădina „Progresul'' 
(str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30), 
Tomis (8,30; 11; 13,15; 16; 18,30, 
21 f la grădină orele 20,30), Flo- 
reasca (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Raby Mătyăs : Central (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Giulești (16; 
18,15; 20,30). Scaramouche — ci
nemascop : Lumina (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Unirea (completare 
Gelozie — 16; 18,15; Ia grădină 
orele 20,30). Hanka : Union (15,30; 
18; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Clnd 
Martin avea 14 ani : Doina (com
pletare Sănătate Țakov — 11,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Secolul 
gindiril omenești — Locuința — 
Soare în sticlă — Pictlnd natu
ra — Iosef Kelmonski — Artiști 
amatori : Timpuri Noi (10—17 in 
continuare ; 19; 21). Pe urmele lui 
Ahmed ; Cultural (completare 
Scoarțe populare — 16; 18,15;
20.30) . Asta-1 tot ce l-a întlm-
plat: Înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18; 20), Volga (10; 12; 
14,15; 16,30: 18,45 ; 21). Nuntă cu 
peripeții; Dacia (completare He
mingway — 9,15; 16,15 în conti
nuare ; 18,45; 21), Drumul Sării
(completare Celule amețite — 16; 
18,15; 20,30) Joe limonada — ci
nemascop : Buzești (14; 16,15;
18.30) . Nu te atinge de fericire :
Crîngași (completare Dincolo de 
cercul polar - 15,30; 18; 20,30). 
Winnelou —' cinemascop ; Bucegi 
(completare Eu și oglinda — 10; 
12,15: 16; 18,30; 21 ; la grădină 
orele 20.30). Miorița (completare 
Gelozie; 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Arena circului : Fla
căra (completare Smulse din îm
părăția sării 16; 18,15-. 20,30).
Bine ați venit I : Vitan (comple- 
tare Baletul negru din Senegal — I

: 16; 18: 20). Spre culmi : Munca 
! (10,30; 14,30; 16.3,0; 18.30; 20.30), I 
: Ruhova (15; 19-, la grădină I
j orele 20.30). Doi băieți ca pîinea 

caldă : Popular (completare Dru-
I murite celui de-al cincilea conti- 
j irent - 16; 18.15 : 20,30). Roșu si 

negru (ambele serii) : Arta (16, 
, 19,45 la grădină orele 20,30). 
Olivei Twist ; Grădina ,,Doina"
(str. Doamnei nr. 9 — orele 20,30). 
Moșilor (15,30; 18; la grădină, o- 
r*J* 20.30) Bufonul regelui : Gră
dina „Festiva!" (Pasajul Eforie 
- orele 20,30) Războiul vesel : 
Grădina ..Bușești" (str. Bușești nr. 

'9—11 _ orele 20,45). Merii săi- 
I batici : Cqsmos (completare Co- 
- ingndantui regimentului — 16- 18;

20). logodnicele văduve ; Vlitnnț) 
(completare Gura lumii — 16;

' 18,15; 20,30). Rachetele nu trebuie 
j să deceleze — cinemascop :
Colentlna (completare Șapte se
cole mai țîrziu — 16; 18; 20). Ne 
asumăm răspunderea ; Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Cronica unui 
bufon : Lira (completare Noi și 
Sț>t.relo 15,30; 18; la grădină 

i orele 20,30). Fernand cow-boy : 
I Ferentari (completare Comori de 
artă românească — 16: 18,15;
20.30) . Regina cîntecelor : Cot.ro- 
ceni (13,45; 16; 18,30: 21). Nea
mul Șoimăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Pacea (completare 
Șopîrlg— 10; 16,15; 19,30). Diavolul 
desertului : Grădina „Vitan" (Ca
lea Dudești, orele 20,30). Ucigașii 
de femei : Grădina „Progresul"- 
Parc (Piața Libertății — orele
20,30).  Raze pe gheată : Grădina 
„Colentina" (Șos. Colentina nr. 84 
— orele 20,30).

Cum e vremea

Ieri în (ară : Vremea s-a men
ținut călduroasă dar ușor insta
bilă. mai ales în Ardeal și Banat, 
unde cerul a fost mal mult mi
ros și au căzut averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. In celelalte regiuni aversele 
au avut un caracter izolat, fiind 
mai frecvente în regiunea delu
roasă. Vîntul a suflat slab plnă 
la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 19 grade la 
Rădăuți și 33 grade la Berzeasea, 
Bechet și București. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mal mult senin ; în 
cursul serii a devenit variabil și 
s-au semnalat averse slabe de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a a- 
tins 35 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 39 iunie, 1 și 2 iu
lie. tn țară ; Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. Averse 
locale însoțite de descărcări elec
trice vor cădea mai ales ta nor
dul tării. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului în 
scădere ușoara. Minimele vor ti 
cuprinse între IU si 20 grade, iai 
maximele între 23 și 33 grade. 
Tn București : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil, mal 
mult senin noaptea șl dimineața. 
Vmt slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului va scădea ușor.
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APA
tn multe așezări din tară 

era odinioară în firea lucrurilor 
să faci zilnic citeva drumuri 
pentru a lua apă de la fintîna 
din curtea casei sau de ia cea 
din coiful străzii. Imaginea fe
meilor care-și spălau rufele pe 
malul riurilor nu se intilnea 
numai la sate. Puține orașe dis
puneau în trecut de apă și ca
nalizare in sensul modern al 

■fcuvfntului. Problema devenise 
■acută mai ales in orașele de 
șes, unde se înregistrase și spo
rirea numărului locuitorilor. Zia
rele vremii trăgeau cîteodală 
semnale de alarmă, arătind că 
tn principalele orașe ale tării 
lipsa de apă provoacă crește
rea mortalității, facilitează ex
tinderea unor boli.

tn ultimele două decenii, și 
în special in anii șesenalului, 
zeci de localități au fost înzes
trate pentru prima oară in is
toria lor cu refele pentru a- 
provlzionarea cu apă. Numai la 
orașe, rețeaua de alimentare 
cu apă s-a extins in acești ani 
cu mai bine de 2 000 km. Pro
iectul de Directive ale Congre
sului al IV-lea cu privire la 
dezvoltarea economiei naționa
le în viitorul cincinal prevede 
creșterea rețelei de distribuție 
a apei potabile in mediul ur
ban cu încă 2 400 km. Dacă am 
pune cap la cap, spre nord, in 
linie dreaptă, toate noile con
ducte ce se vor instala, ele ar 
ajunge aproape de capătul sep
tentrional al Scandinaviei. Can
titatea de apă potabilă ce se 
va distribui în anul 1970 va 
crește cu circa 40 la sută fată 
de 1965.

Iată citeva date concludente 
privitoare la dinamica aprovi
zionării cu apă. lașul, care în 
urmă cu patru ani primea 
43 000 m* apă pe zi, capătă azi 
108 000 ms zilnic, adică de 2,5 
ori mai 
parte se 
lucrări 
mentării 
dustrială 
prevăzîndu-se

ani, la o medie de 500 
astăzi. Vara trecută,

de 
la 
u- 
la

Cronica
zilei

I

mult. Cea mai mare 
obține din Prut. Noi 

pentru extinderea ali- 
cu apă potabilă și in- 
a orașului au începui, 

o creștere a 
populației pină Ia 180 mii lo
cuitori și dezvoltarea lui indus
trială.

Să poposim acum pe litoral. 
Proiecte elaborate in urmă cu 
zece ani aveau in vedere ce
rințele unei populații de 100 
mii de locuitori și circa 50 000 
de sezoniști, pentru care ar fi 
fost suficientă o cantitate de 
70 000 m* apă zilnic. Știm cu 
toții cum s-au transformat lito
ralul și orașul Constanța. în 
anii șesenalului, lucrările de 
alimentare au depășit simțitor 
aceste prevederii s-a ajuns Ia 
un debit de 150 000 m’ pe zi 
pentru o populație de 300 000 de 
locuitori, din care 170 000 de se
zoniști. A crescut și consumul 
de apă pe cap de locuitor — de 
la circa 100 litri pe zi acum

cinci 
litri 
Mamaia consumul de apă la 
nele hoteluri a ajuns pină 
850—1 000 litri/zi om, deci o
tonă „pe om" zilnic. Sint în 
curs de execuție lucrări de ex
tindere care prevăd pentru un 
viitor apropiat satisfacerea ce
rințelor a 400 000 de persoane.

Iată și alte citeva lucrări in 
curs de realizare. O linie de a- 
ducțiune de 120 km va alimen
ta Craiova cu apă din izvoare 
de munte, de la sursa Izvarna. 
Pentru necesitățile marelui com
binat chimic e pus la treabă 
Jiul. Sursa Liești va asigura atît 
nevoile Galațiului, cit și ale 
Brăilei, iar pe Șiret se fac lu
crări de captare a apei pentru 
combinatul siderurgic gălățean. 
Și Sibiul va fi mai bine apro
vizionat cu apă, pe care o va 
primi de la Cheile Cibinului. 
Construirea aducțiunii și a sta
ției de tratare a apei se află în 
faza finală. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an vor mai intra în func
țiune instalații menite să asi
gure o mai bună aprovizionare 
cu apă la Oravlța, Aiud, Moi
ne ști, 
Sighet, Tg. Jiu.

Recente dispoziții ale Consi
liului de Miniștri prevăd noi lu
crări importante în acest do
meniu. Au fost aprobate pro
iectele de ansamblu privind a- 
limentarea cu apă a orașelor 
Ploiești, Birlad și a zonei indus
triale Palas-Constanța. Lucră
rile încep încă în acest an și 
vor continua în anii viitori.

Se acordă atenție și unor 
zone rurale care șuieră, mai a- 
Ies vara, din pricina lipsei de 
apă. De exemplu, lucrările de 
forare la mari adincimi pe plat
forma Cotmeana (regiunea Ar
geș) au permis aprovizionarea 
normală a 30 de comune. Aici 
s-au captat izvoare și pungi de 
apă de la 1 200 metri adîncime.

Toate lucrările legate de a- 
provizlonarea cu apă a orașe
lor țării se caracterizează prin- 
tr-o largă aplicare a soluțiilor 
moderne. Pentru conductele de 
aducțiune se folosesc tuburi de 
beton precomprimat, economi- 
sindu-se însemnate cantități de 
metal. La puțurile stațiilor de 
captare a unor ape inițial ne
potabile, coloana filtrantă me
talică, relativ ușor atacabilă, 
este înlocuită cu coloane fil
trante din mase plastice, tn ex
ploatarea sistemelor de alimen
tare cu apă — a litoralului de 
pildă — s-a introdus telecoman
da. Din citeva puncte centrale, 
dispecerii pot „expedia" într-o 
localitate sau alta cantități de 
apă mai mari sau mai mici, po
trivit cerințelor, printr-o sim
plă apăsare de buton.

PRIMIREA
DE CĂTRE PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, 
ȘTEFAN VOITEC, 

A AMBASADORULUI 
FINLANDEILuni, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Române, Ștefan Voitec, a primit în audiență pe ambasadorul Finlandei la București, Martti Johannes Salomies, în legătură cu vizita în R. P. Română a unei delegații a parlamentului finlandez.

♦Delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, condusă de Tomislav Bado- vinac, președinte al C.C. al U.T.I., a plecat spre patrie. Delegația a fost condusă de Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.M., de secretari și de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.M. A fost de față Ante Ciudina, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)
Roman, Piatra Neamț,

Al. PLAIEȘU

aula Acade-Luni a avut loc în miei Militare Generale ședința plenară lărgită a Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist consacrată dezbaterii proiectelor de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului, la care au participat un mare număr de generali și ofițeri în rezervă, comandanți de mari unități, unități și subunități pe frontul antihitlerist. Lucrările plenarei au fost conduse de general de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric.Au luat cuvîntul generalii-colo- nei în rezervă Dumitru Dămăcea- nu, Ilie Crețulescu, Radu Niculescu- Cociu, Costin Ionașcu, Marin Ma- nafu, amiral în rezervă Petre Băr- buneanu, generalul-locotenent în rezervă Romulus Costescu, gene- ralii-maiori ter, Marcel în rezervă Toma Zot- Olteanu, Emilian Io-
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nescu, Aurel Leonin, Gheorghe Vasilescu, Valeriu Șelescu, maiorul în rezervă Alexandru Țenescu și locotenentul în rezervă Teodor Moraru.Vorbitorii au subliniat importanța istorică a documentelor ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al IV-lea al partidului, exprimînd profunda lor satisfacție și mîndrie patriotică pentru marile succese obținute de poporul român sub conducerea partidului și adeziunea deplină la mărețul program de dezvoltare a țării cuprins în proiectele de Directive.într-o atmosferă însuflețită, par- ticipanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, în care se subliniază încrederea fermă că minunatele perspective ale progresului țării și bunăstării poporului vor deveni o realitate vie.
PLENARE ALE COMITETELOR REGIONALE 
DE LOPTĂ PENTRO PACELa Constanța, Galați, Oradea, Timișoara și Tg. Mureș au avut loc plenare ale comitetelor regionale de luptă pentru pace, la care au participat reprezentanți ai vieții publice locale, oameni ai muncii din întreprinderi și de pe o-

Milne din nou fotbal

Sferturile de finală
ale „Cupei R. P. R.“

Dinamo București- 
Metalul Tîrgoviște 

pe stadionul Dinamo

După cum s-a mai anunțat, sfer
turile de finală ale „Cupei R. P. 
Române" la fotbal se vor disputa 
miercuri 30 iunie a.c. în programul 
inițial stabilit a survenit însă o 
schimbare : meciul echipelor Dina
mo București și Metalul Tîrgoviște, 
ce urma să aibă loc la Rm. Vîlcea, 
s va desfășura, conform înțelege

rii dintre formațiile respective, pe 
stadionul Dinamo din Capitală, cu 
începere de la ora 17,15.

Celelalte partide se vor disputa 
astfel : la Hunedoara Știința Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș ; la Tîrgoviște Ra
pid — Dinamo Pitești ; la Brăila Pro
gresul — C.S.M.S.

!t
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ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ : Spital nou cu policlinica Foto : Costin

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Al doilea centru
de televiziune

Os-

ciclism „TourLA ROCHELLE 28 (Agerpres). — Desfășurată pe o ploaie torențială, cea de-a 8-a etapă a cursei cicliste „Tour de l'Avenir“, La Baule Pornichet—La Rochelle (219 km), a fost cîștigată de spaniolul Peru- renna în 5h 12’06”. Grosul plutonului, în care se mâni Ciumete, Suciu, a trecut 27 de secunde.continuă să conducă în clasamentul general individual, secondat de austriacul Furian la 1'02”.Au abandonat în etapa de ieri

aflau și cicliștii ro- Zanoni, Ciocan și linia de sosire după Belgianul.De Locht

Pe scurt, deLa San Diego, în cadrul campionatelor de atletism ale S.U.A., campionul olimpic la 10 000 m plat, Bill Mills, a stabilit un nou record al lumii în proba de 6 mile (9657 m) cu timpul de 27'11"6/1O. Cel de-al doilea clasat, Gerry Lindgren, a fost creditat cu același timp, devenind corecordman mondial / al probei. Vechiul record era de 27‘17"6/10 și aparținea australianului Ron Clarke.Turneul international feminin de volei de la Tbilisi a continuat cu următoarele meciuri: U.R.S.S.

de l’Avenir“Monti (Italia), Shea (Anglia) și De- niken (Elveția). Astăzi are loc etapa a 9-a Chatelaillon—Bordeaux (189 km).
★Etapa a 7-a a Turului ciclist al Franței pentru profesioniști, disputată pe același traseu cu întrecerea amatorilor, a revenit belgianului Eduard Sels cu timpul de 5h 03’47”. Noul purtător al tricoului galben este Van de Kerkhove (Belgia) — urmat de Van Espen (Olanda) la 1'01”, G. Desmet (Belgia) la 1'56", Gimondi (Italia) la 2'10”. Francezul Poulidor ocupă locul 9 la 5'16”.

goarele acestor regiuni, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai cultelor, pensionari, gospodine.La Constanța a luat cuvîntul juristul Mihai Traian, președintele Comitetului regional de luptă pentru pace Dobrogea, la Galați, prof. ing. Iosif Egri, rectorul Institutului politehnic din Galați, președintele comitetului regional de luptă pentru pace, la Oradea, Traian Blajovici, președintele comitetului regional de luptă pentru pace, la Timișoara, prof, dr. Ion Curea, rectorul Universității din localitate, președintele comitetului regional de luptă pentru pace, la plenara Comitetului regional de luptă pentru pace din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, dr. Horvath Andrei, președintele isomitetului.La lucrările plenarelor au luat cuvîntul numeroși vorbitori, care au condamnat cu tărie agresiunea americană în Vietnam. Ei și-au exprimat convingerea că congresul de la Helsinki va constitui o nouă contribuție la uriașul efort al forțelor păcii din întreaga lume de a feri omenirea de unui nou război.Plenarele au cooptat membri ai comitetelor de luptă pentru pace și au ales noile birouri. (Agerpres)
pericolulapoi noi regionale

peste hotare în Capitală

S.O.S. ARHEOLOGIC

lonia (tineret) 3—0; U.R.S.S. (tineret) — R. D. Germană 3—1 ; R.P.D. Coreeană — Japonia (tineret) 3—1.Cu prilejul unui concurs de atletism, disputat la Potsdam, demifon- distul Jurgen May (R.D.G.) a parcurs 800 m plat în l’46"8/10, ega- lînd cea mai bună performanță mondială a sezonului, care aparține lui Morgan Groth (S.U.A.).La Enschede (Olanda), în cadrul preliminariilor „Cupei Europei" la atletism, echipa Olandei a obținut primul loc în intilnirea cu reprezentativele Spaniei, Danemarcei și Portugaliei.în meciul disputat pe stadionul Prater din Viena conlînd, de asemenea, pentru preliminariile „Cupei Europei", echipa Elveției a obținut calificarea, totalizînd cel mai mare număr de puncte, înaintea Austriei, Greciei și Luxemburgului.

Se construiește
un centru școlar profesional

Grădina botanică, castelul 
tankino, un eleșteu, o pădure se
culară de stejari. In acest cadru 
natural din Ostankino, unul din
tre cele mai pitorești locuri ale 
capitalei sovietice, se construiește 
cel de-al doilea centru sovietic 
de televiziune. Fierari-betoniști, 
constructori ai înălțimilor, ridică 
turnul și antena, de unde se vor 
transmite simultan 6 programe 
de televiziune, dintre care unul 
color și altul pentru străinătate, 
precum și 6 programe de radio 
pe unde scurte. Alături se află 
încă un șantier, unde se amena
jează complexul de studiouri și 
aparate. Clădirea complexului ua 
ocupa o suprafață de 115 000 mp. 
Fațada clădirii principale a vi
itorului telecentru — din beton, 
armat, aluminiu și sticlă — se va 
întinde de-a lungul a aproape 
500 m. Ea va avea în partea cen
trală înălțimea unui bloc cu 13 
etaje.

Telecentrul din Ostankino va 
dispune de 19 studiouri, avînd 
fiecare o suprafață variabilă în
tre 150 pînă la 1 000 m.p., cabine 
pentru crainici, șefi de lumină, 
aparate de proiecție, încăperi de
corative pentru machiaj, cabine 
pentru actori. Au fost proiecta
te săli de repetiții, de vizionare, 
înregistrare a sunetului, magazii 
pentru decoruri’ mobilă, butafo
rie, ateliere de producție, prelu
crare și multiplicare a filmelor, 
o sală de conferințe, centrală te
lefonică automată și un centru 
frigorific pentru condiționarea 
aerului. Studiourile vor fi situate 
în interiorul clădirii, izolate de 
celelalte încăperi prin pereți du
bli. așezați pe fundamente deose
bite.

In apropierea clădirii centrale 
se prevede construirea bazei pen
tru stațiile mobile de televiziune 
și a platformei de decolare și 
aterizare a elicopterelor care vor 
transporta carele de reportaj.

Actualul centru din Șabolovka 
transmite zilnic cite trei progra
me, totalizind 14 ore, care pot fi 
vizionate de 70 milioane de tele
spectatori. Noua construcție, pre
văzută să intre în funcțiune la 
sfîrșitul anului 1968, va emite 
zilnic 6 programe cu o durată de 
50 de ore pe zi, pentru 200 mili
oane de telespectatori. Emisiunea 
inaugurală pe patru canale în 
alb-negru va avea loc mai de
vreme, în toamna anului 1967, în 
ajunul celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie.

în prezent mine, cocserii, turnă
torii, fabrici de sticlă, întreprin
deri ale industriei chimice și me
talurgice. Fabricile „Mostostal", 
„Gazobudowa" și „Termoizolacja" 
prezintă o mare importanță pen
tru economia națională. In pas cu 
dezvoltarea industriei a crescut și orașul. S-au construit noi car
tiere de locuințe ca „Mărie Curie 
— Sklodowska", „Sleczka", „Bar
bara", „Guido" și altele.

compresoarelor, reducînd la ju
mătate numărul rebuturilor. In 
satele din provinciile Ha Tay, Ha 
Bac, Tuyen Quang și Son La, ti
neretul a prestat 52 000 zile mun
că voluntară pe șantierele con
strucțiilor hidraulice și la trans
portul îngrășămintelor pe ogoare.

Primele tone

Un mare combinat
al mătăsii

De-a lungul căii ferate Nan- 
cian-Kiukian, în nordul provinci
ei Tziansi din R. P. Chineză, se 
întind terenurile unui mare com
binat pentru fabricarea de măta
se naturală. Toate procesele de 
producție — începînd de la cul
tivarea duzilor și creșterea vier
milor de mătase și terminînd cu 
țesutul, vopsitul și imprimarea 
mătăsii — sînt efectuate în ca
drul întreprinderii. Anul acesta, 
suprafețele cultivate cu duzi au 
fost extinse, ajungînd la 460 hec
tare, iar producția finită a ajuns 
la peste 3 milioane metri de mă
tase. Condițiile de trai ale mun
citorilor și specialiștilor combi
natului au fost mult îmbunătăți
te în ultimii ani. S-au construit 
locuințe, magazine, școli, o cen
trală electrică, o policlinică și un 
cinematograf.

Nu departe de Budapesta, la 
Szăzhalombatta. s-a născut un o- 
rășel. Mai intii s-a construit o 
termocentrală — prima termo
centrală cu instalații în aer liber 
din Ungaria; apoi au apărut 
blocuri moderne, cu mai multe 
etaje și locuințe confortabile. 
Aici se înalță și cea mai mare 
rafinărie de petrol din Ungaria, 
cu o capacitate de 1 milion tone 
pe an; ea produce benzină cu ci
fre octanice ridicate. Zilele tre
cute, după terminarea probelor 
tehnologice, rafinăria a dat pri
mele tone de benzină. Reziduurile 
de la rafinărie sînt folosite în 
cuptoarele termocentralei din a- 
propiere.

In aimacul Bulgan

Pe frontul muncii
în-Colectivele a peste 200 de 

treprinderi din Hanoi și-au luat 
angajamentul să presteze ore su
plimentare „în sprijinul luptei 
poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane“. La Uzina 
de motoare electrice, prin munca 
efectuată în 5 000 de ore supli
mentare, a fost construit un 
transformator monofazic cu o pu
tere de 800 kW. In ciuda greu
tăților pe care le-a întîmpinat, 
colectivul fabricii de cauciuc Sao 
Vang a depășit cu 8,14 la sută 
planul pe luna trecută, realizînd 
cele mai bune rezultate de pînă 
acum. Muncitorii Uzinei 
nice Thanh Hoa au scurtat
siderabil timpul de fabricație

meca- 
con- 

a

Natura a fost darnică cu locu
itorii aimacului Bulgan din raio
nul Hișir Undur din R. P. Mon
golă. Aici sînt văi întinse, pă
duri foșnitoare și riuri cu un 
mare debit de apă. In acest ai- 
mac s-a înființat în 1939 o coo
perativă — embrionul actualei 
uniuni agricole „Drumul lui Le
nin". Cei 25 de oameni care au 
hotărît să se asocieze aduceau în 
gospodăria comună 
de vite.

Mica cooperativă 
Bulgan este astăzi 
bine închegată, 
dezvoltată și un puternic sector 
zootehnic. Numărul vitelor a a- 
juns la 75 000. A fost amenajată o 
fermă de porci. Dacă la înființare 
existau în centrul gospodăriei doar 
o singură iurtă și o căsuță de 
lemn, în prezent aici se află o 
mare așezare cu magazine, punc
te sanitare, centru de radioficare, 
poștă și telegraf, hotel, băi 
publice, club, hidrocentrală 
proprie, școli elementare și o 
școală medie, fabrică de pline, a- 
teliere de reparații.

aproape 150

a araților din 
o gospodărie 

cu agricultură

Tn plină curia peste obstacole (aspect de la campionatul republican de 
călărie disputat la baza hipică din Calea Plevnei) Foto : A. Certojsn

Arheologii și specialiștii în monumente din antichitate din Grecia au declarat că, dacă nu se iau măsuri urgente, în cinci sau șase ani Parthenonul, Erechteionul și Pro- pyleele se vor dărîma. De-a lungul secolelor, monumentele au fost supuse degradării datorită bombardamentelor, eroziunii și variațiilor de temperatură, precum și din cauza înlocuirii unor statui deteriorate fără a se acorda atenția cuvenită lucrărilor. îndeosebi fundațiile monumentelor au avut de suferit și nu vor putea fi consolidate decît prin injectarea unor cantități de ciment. Un alt factor care a concurat la degradarea a- cestor monumente, au declarat specialiștii, sînt lichenii care au

Cartierul Balta Albă din Capitală se va îmbogăți în curînd cu o nouă construcție : aici s-a deschis șantierul unui mare centru școlar profesional aparținînd Ministerului Industriei Ușoare. Noua construcție, proiectată de de la Institutul „Proiect va fi formată din mai puri de clădiri în carelevi se vor pregăti pentru a deveni muncitori calificați, maiștri și tehnicieni în meseriile de filatori, țesători, tricptori, confecționeri de îmbrăcăminte etc. Ei vor avea Ia dispoziție ateliere și laboratoare dotate cu utilaj și aparataj din cele mai moderne, cămine, cantină.

Orașul care 
„a făcut carieră

specialiști București", multe cor- 3 000 de e-
Folosind un joc de cuvinte, po

lonezii spun despre orașul Zabrze 
(voievodatul Katowice) că „a fă
cut carieră". Intr-adevăr, bogate
le zăcăminte de cărbune care se 
află în subsolul său au făcut ca, 
intr-un timp relativ scurt, mica 
localitate de odinioară să se 
transforme într-un oraș minier 
cu o populație de peste 200 000 de 
locuitori. La Zabrze funcționează
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Linia laminorului Stiefel de la uzina siderurgică din Kuncica 
(R. S. Cehoslovacă)

apărut în crăpăturile marmurei. Aceștia vor putea fi distruși cu ajutorul unor MONUMENTUL OMIZILOR

CITIȚI PE

substanțe chimice.
ÎNTUNERIC ?în întuneric ? Re- a fost realizat în S.U.A. un aparat pe bază de tranzistori, cu- prinzind un obiectiv, un tub de conversiune a imaginilor, o baterie de un volt și jumătate și un proiector cu raze infraroșii, totul asamblat sub forma unor ochelari mici și ușor de purtat. Cine folosește acești ochelari poate citi în plin întuneric ca și cum ar folosi o lampă electrică de buzunar.

Se poate citi cent
Pe tot globul pămîntesc, omizile sînt considerate dăunători ai grădinilor, cu excepția Australiei, unde Ii s-a ridicat chiar un monument în anii 20 ai secolului nostru pe continentul australian a început să se inmultească un cactus neobișnuit, ale cărui semințe fuseseră a- duse din Brazilia de un amator de floră sud-americană. La început, fermierii australieni au fost mulțumiți de noua plantă — in anii sece- toși tulpinele pline de sevă ale cactusului erau folosite ca un nutreț excelent pentrr. nh Dar. în 1925

cactușii acopereau deja o suprafață de 260 000 km p, fapt care a Început să-i neliniștească pe fermieri. După ce și-au bătut mult capul cu „problema cactușilor", oamenii de știință s-au hotărit să recurgă la insecte. Ei au apelat la o varietate de omizi, care in scurt timp au distrus cactușii. Fermierii tori le-au ridicat un care poate fi văzut și malul riului Darling.
recunoscă- monument acum pe

ROCI DE 4 MILIARDE DE ANIPe insulițele St. Pierre și St. Paul situate în Oceanul Atlantic,

între America de Sud și Africa, au fost descoperite recent unele roci considerate a fi cele mai vechi de la suprafața pămîntului. Pe baza analizelor efectuate cu ajutorul stronțiului radioactiv, s-a putut stabili că vîrsta lor este de 4,5 miliarde de ani. Aceste roci sînt cu un miliard de ani mai vechi decît granitul sud-african considerat pină acum cel mai vechi din mineralele cunoscute.
SPORIRE SIMȚITOARE...Parlamentul principatului Lichtenstein a aprobat un proiect de lege privitor la sporirea forțelor armate cu 22 la sută. Aceasta înseamnă că vor fi recrutați alți... patru oameni. Lichtenstein dispune de un corp de 18 oameni.

Belgianul.De
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CORESPONDENTĂ TELEFONICĂ BRUXELLES Importantă bază I- 7000 DE SIDERURGISTI
J

•»/ La Alger 0 ședință americano sud-vietnameză atacată SPANIOLI IN GREVĂ

după 19 iunie de 3 zile de forțele patriotice (Agerpres). — După

t> 
dt 
vei 
Dar, 
date 
dus

j|, orașul alb, în formă de 
u, pori la Mediterana albas- 
cea ultimele pregătiri în ve- 
nferinței afro-asiatice la ni- 
proiectată pentru 29 iunie, 

zece zile înaintea acestei 
produs evenimente care au 
lăfurarea de la putere a 
ședințe al țării, Ben Bella, 
d asumată de un Consi- 

1 'ufiei. Evenimentele au 
printr-o proclamație 

■olonelul Houari Boume- 
vicepreședinte și minis- 

1 în guvern.

Revoluției, a vor- 
evenimentele de a- 
zile. In general, el 

ideile principale ale 
Consiliului Revoluției,

la 
fostului, 
puterea 
liu al R 
fost anun 
semnată a 
dienne, pr. 
fru al apără

Am sosit 18 Alger a treia zi după 
publicarea prPOiamafiei. în oraș am 
găsit o atmosfiF^ aparent calmă. Au
toritățile afirmau dealtfel că în în
treaga fără domnește liniștea și că 
armata sfăpînește și controlează si- 
fuafia în întregime. în zilele urmă
toare, am văzut cum, o dată cu 
lăsarea serii, grupuri, uneori des
tul de mari, compuse din tineri, mai 
ales studenți, încercau să organizeze 
cortegii și demonstrajii în favoarea 
fostului președinte, ceea ce atrăgea 
de îndată intervenfia forjelor militare 
și de polifie. Potrivit ziarului „El 
Mudjahid”, un număr de 45 de de
monstranți, participant la manifestații, 
au fost judecafi, 18 dintre aceștia 
fiind condamnați la pedepse variind 
de la 15 la 90 zile închisoare ; restul 
au fost eliberafi. Au circulat zvonuri 
despre ciocniri care s-ar fi produs în
tre armată și grupuri de demonstrant 
la Oran, Bone și Philippeville.

Cunoscutul hotel „Alefti” din cen
trul Algerului a devenit în aceste zile 
un fel de cartier general al presei in
ternaționale. Peste 400 de ziariști stră
ini de pe diferite continente sosiți la 
Alger în vederea conferinfei afro- 
asiatice au înjghebat aci o adevărată 
„bursă" a știrilor ; legăturile telefo
nice, telegrafice și de telex au fost 
restabilite după cîteva zile, astfel că 
știri din cele mai variate, iar uneori 
chiar contradictorii, au făcut ocolul 
lumii. La „Alefti", precum și la dife
rite chioșcuri din oraș, pofi cumpăra 
doar cotidianul „El Mudjahid", singu
rul ziar de dimineață ce a apărut 
după 19 iunie și care publică numai 

.. comunicate oficiale, urmat la scurtă 
distantă de reapariția unui cotidian 
de seară „Alger Ce Soir". Ziarele 
străine nu au sosit de o săptămînă 
încoace și, în afară de ceie două 
ziare citate și de postul de radio Al
ger, nu există altă sursă oficială de 
informații.

La o conferință de presă ținută la 
sediul radio-feleviziunii algeriene, 
maiorul Kayed Ahmed, în nu-

mele Consiliului 
bit despre 
cum cîteva 
a reluat 
proclamației 
menționînd că evenimentele petrecu
te în Algeria „sînt o problemă strict 
internă". Ca și în trecut, Algeria este 
hotărîtă — a spus el — să întindă 
mîna tuturor țărilor care vor să o 
ajute”. Maiorul a rezumat astfel situa
ția creată la 19 iunie : „Nimic nu s-a 
schimbat în Algeria, ne întoarcem 
doar la sursă". (Este vorba de cunos
cutul program-platformă de la Tripoli 
și de Carta de la Alger — n.a.).

Astăzi a fost dat publicității un 
comunicat al Uniunii generale a 
muncitorilor algerieni (U.G.T.A.). 
Centrala sindicală, fără a-l numi 
pe Ben Bella, înregistrează „slă
biciunea partidului F.L.N." și faptul 
că pînă acum „absența spiritului co
legial a permis întărirea puterii per
sonale și practica metodelor antide
mocratice”. „Schimbarea pe care o 
constituie evenimentul survenit la 19 
iunie — se spune apoi în comuni
cat — rămîne ipotecată de prezența 
sau reîntoarcerea pe scena politică a 
unor elemente ariviste și oportuniste 
care sînt de asemenea răspunzătoare 
pentru nerespectarea instituțiilor noas
tre”. în concluzie, U.G.T.A. se declară 
convinsă că „organizația sindicală 
trebuie să joace și va juca un rol 
considerabil în ce privește viitorul 
țării, căci dacă unele probleme au 
fost rezolvate, altele rămîn, după cum 
rămîn în întregime problemele eco
nomice".

Ultimele zile au fost caracte
rizate în Alger prinfr-o largă ac
tivitate diplomatică internațională 
în legătură cu pregătirea conferinței 
afro-asiatice. Reunit sîmbătă după-a- 
miază, Comitetul de pregătire a con
ferinfei a hotărît însă, după cum s-a 
anunțat, amînarea ei. Hotărîrea a fost 
luată în unanimitate în baza unui pro
iect de rezoluție prezentat de Etiopia 
în colaborare cu Pakistanul. Comitetul 
de pregătire a hotărît ca cea de-a 
doua conferință afro-asiatică să se în
trunească fot la Alger, la 5 noiembrie 
1965.

și multe
controverse

• Operațiunile din provincia 
Binh Dinh • Declarația Minis
terului de Externe al R. D. 

Vietnam

28 iunie
Alex. GHEORGHIU

Economia japoneză 
amenințată 
de recesiune

★CAIRO 28 (Agerpres). — Agenția M.E.N. anunță că președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a a- dresat duminică un mesaj urgent colonelului Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției al Algeriei. Conținutul mesajului nu a fost dezvăluit. Ziarul „Al Gumhuria" relatează că în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., Boumedienne a adresat un mesaj de răspuns președintelui Nasser.

TOKIO 28 (Agerpres) — După ce s-a anunțat oficial că producția industrială a Japoniei a înregistrat în luna mai o scădere cu doi la sută, guvernul a hotărît să reducă taxa de scont. Dificultățile financiare prin care trec întreprinderile particulare sînt mult prea mari pentru ca ele să poată fi înlăturate printr-o reducere de fațadă a dobînzilor pe care trebuie să le plătească. „Cercurile economice, subliniază agenția France Presse, reproșează guvernului de a nu fi adoptat decît măsuri insuficiente și reclamă un plan viguros de ansamblu pentru economia japoneză".Cartea albă asupra comerțului exterior japonez, dată publicității în cursul săptămînii trecute, atrage atenția asupra faptului că economia japoneză este amenințată de recesiune, mai ales din cauza dificultăților întimpinate în comerțul exterior. „Primele simptome ale unei stagnări a comerțului internațional încep să se contureze în Occident, iar protecționismul, dușmanul numărul unu al Japoniei capătă forțe", constată autorii Cărții albe, adăugind că „Japonia trebuie să se orienteze pe viitor spre dezvoltarea comerțului cu țările socialiste, așa cum fac și alții din Europa occidentală și chiar Statele Unite".

ALGER 28 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, vicepremierul R. P. Chineze și ministrul afacerilor externe, Cen I, a fost primit luni de colonelul Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției al Algeriei, cu care a avut o convorbire.

Miniștrii agriculturii din țările Co
munității economice europene (C.E.E.) 
împreună cu colegii lor de externe 
au luat din nou, luni, călea Bruxelles
ului. Pentru a treia oară — în mai 
puțin de două luni — ei încearcă să 
găsească o soluție în problema fi
nanțării politicii agricole comune.

Actualul sistem de finanțare a „Eu
ropei verzi" expiră mîine. Iar propu
nerea comisiei C.E.E. de a se institui 
o nouă ordine în acest domeniu în- 
tîmpină opoziția Franței. De ce ? „Pla
nul Hallstein", după numele pre
ședintelui acestei comisii, are în ve
dere crearea unei „case comune” .din 
care să fie finanțate toate acțiunile 
„celor șase", inclusiv cele în sectorul 
agriculturii. Dar nu aceasta a nemul
țumit pe francezi, ci faptul că comisia 
— susținută de Olanda și Italia — 
dorește ca cheile „casei comune" să 
fie în mîinile Parlamentului european 
(organ consultativ al Pieței comune). 
Partea franceză consideră că acestui 
parlament i s-ar acorda astfel prero
gative incompatibile cu suveranitatea 
statelor membre. Cu alte cuvinte, 
discuțiile în această problemă au mai 
mult un caracter politic, decît unul 
tehnico-economic.

La ultima sesiune ministerială a 
Pieței comune, Franța — desigur si
lită de riposta celor doi parteneri ai 
săi — a venit cu propunerea de a 
se amîna scadența de la 30 iunie, 
dată pentru care insistase inițial. Nici 
Olanda, nici Italia nu au lăsat însă 
să se înțeleagă, pînă acum, că pri
mesc oferta de conciliere a france
zilor. în ce privește pe vest-germani, 
care la început s-au arătat atașați 
„planului Hallstein", par să-și revi
zuiască poziția, pe baza unui com
promis la care s-ar fi ajuns cu pri
lejul întîlnirii de la Bonn dintre ge
neralul de Gaulle și cancelarul Erhard.

Potrivit agenției Reuter, acordul ta
cit intervenit între Franța și R.F.G. va 
duce, probabil, la amînarea pînă în 
iulie 1967 a propunerii privind lărgi
rea atribuțiilor Parlamentului euro
pean. Unii comentatori consideră însă 
că asupra acestei probleme vor avea 
loc — în cele trei zile cît va dura 
actuala sesiune ministerială — discu
ții aprinse, deoarece se așteaptă ca 
ministrul de externe olandez, Luns, 
să ceară cu insistență tocmai spori
rea prerogativelor Parlamentului de 
la Strasbourg.

în prima zi a dezbaterilor, minis
trul de externe francez, Couve de 
Murville, a declarat că încercarea 
de a lega problema elaborării unor 
noi regulamente privind finanțarea 
politicii agrare a „celor șase” cu 
chestiunea sporirii autorității Parla
mentului european, este nejustificafă.

SAIGON 28 (Agerpres). — Luni dimineața, forțele patriotice sud- vietnameze au lansat un atac asupra localității Nha Trang, pe care agenția France Presse o consideră „cea mai importantă bază militară americano-sud-vietnameză între Saigon-Bien Hoa și Da Nang". Tirul de mortiere ale forțelor patriotice a distrus un elicopter și un avion american de tipul „C-123".în primele zece zile ale lunii iunie, forțele de eliberare națională din Vietnamul de sud au lansat 62 de atacuri numai în provincia Binh Dinh. Pierderile provocate trupelor guvernamentale și americane de atacurile lansate în această provincie se cifrează la 565 morți și răniți și la 124 prizonieri.Un avion american de transport „C-123" a fost doborît duminică seara de forțele de eliberare națională din Vietnamul de sud, în timp ce se apropia de aerodromul Tan Son Nhut, relatează agenția France Presse. Cei doi piloți ai avionului, care s-a prăbușit la 20 kilometri de Saigon, au murit. Agenția menționează că este oară cînd un avion la o asemenea Saigon.

au pătruns și mai adînc pe teritoriul R. D. Vietnam" se spune in declarația Ministerului de Externe al R. D. Vietnam, dată publicității la 27 iunie. Avioanele americane au bombardat și mitraliat centre populate din regiunea autonomă de nord-est și din provincia Phu Tho și au intensificat zborurile de recunoaștere în provinciile din jurul Hanoiului.Guvernul R. D. Vietnam denunță în fața opiniei publice mondiale noile acțiuni extrem de primejdioase ale S.U.A., protestează energic împotriva acestora și avertizează guvernul S.U.A. că îi revine întreaga răspundere pentru toate consecințele care decurg din noile sale acțiuni războinice.

PARIS 28 cum relatează publicația „La Tribune des Nations" într-o corespondență din Madrid, în orașul Sa- gunto, unde sînt , instalate unele din cele mai importante furnale înalte din Spania, continuă greva a 7 000 de muncitori ai întreprinderii „Altos Hornos de Vizcaya", firmă legată de trustul nord-ame- rican „United Steel Co". Pentru prima oară, în ultimii 30 de ani o grevă în siderurgia spaniolă a dus la încetarea totală a activi-’ tații furnalelor înalte.Muncitorii din Sagunto cer îmbunătățirea sistemului de salarizare. Nedorind ca problemele lor să fie rezolvate prin intermediul sindicatului „vertical" numit de autorități, ei au ales o comisie muncitorească care a început negocieri cu conducerea întreprinderii. Pînă în prezent negocierile nu au dus la nici un rezultat.
Proteste împotriva tratatului
japono-sud-coreean

Gh. C.

pentru prima a fost doborît apropiere de
★HANOI 28 (Agerpres). — „în ultimele zile, avioane cu reacție a- mericane, avîndu-și baza pe portavioane ale flotei a 7-a americane, în Vietnamul de sud și în Tailanda

Agenția „Eliberarea" 
despre „misiunea Wilson"HANOI 28 (Agerpres). — Intr-un comentariu al agenției de presă sud-vietnameze „Eliberarea" se arată că „misiunea Wilson", propusă de primul ministru al Marii Britanii în legătură cu problema Vietnameză, „este o manevră menită să înșele poporul".„în momentul de față, se arată în comentariu, orice tratative cu imperialiștii americani sînt absolut inutile, dacă ei refuză în continuare să retragă din Vietnamul de sud atît trupele lor, cît și ale sateliților lor, dacă ei refuză să desființeze toate bazele militare americane din Vietnamul de sud, dacă trădătorii cedează în continuare imperialiștilor americani drepturile sacre ale poporului sud- vietnamez la independență și democrație și dacă Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud — unicul reprezentant adevărat al celor 14 milioane de sud-vietna- mezi — nu are de spus un cuvînt hotărîtor". în încheierea comentariului se arată că poporul vietnamez nu-și va înceta lupta și va da lovituri și mai puternice agresorilor americani.

SEUL 28 (Agerpres). — Luni, în capitala Coreei de sud a avut loc o nouă demonstrație de protest împotriva așa-numitului „tratat de reconciliere" j apono—sud-coreean. După un miting, în cursul căruia demonstranții au ars hîrtii simbolizând tratatul, o mulțime evaluată la 2 500 de persoane a împînzit străzile Seulului. Peste 800 de polițiști, purtînd măști de gaze, au a- tacat cu gaze lacrimogene pe demonstranți. în ciuda atacurilor poliției, demonstrația a continuat timp de cîteva ore. Un număr de 250 studenți au fost arestați. în cursul ciocnirilor poliția a lovit cu bastoane de cauciuc mai mulți ziariști. 40 de studenți au declarat

în semn de protest greva foamei pe termen nelimitat.PEKIN 28 (Agerpres). — într-o declarație referitoare la semnarea acordurilor japono—sud-coreene cu privire la așa-zisa „normalizare a relațiilor" dintre cele două țări, guvernul R. P. Chineze arată că aceasta este „o acțiune treprinsă de S.U.A. în de a perpetua scindarea cuparea părții de sud aa pune Japonia și clica lui Pak Cijan Hi în slujba politicii lor de agresiune și război". „Guvernul chinez nu va recunoaște niciodată așa-zisul „tratat japono—sud-coreean", se subliniază în declarație.

gravă în- încercarea Coreei, o- țării și de

28 (Agerpres).

AH, TINERETUL DE AZI!

BUDAPESTADupă cum anunță agenția M.T.I., la 25 iunie a avut loc o ședință a C.C. al P.M.S.U. în cadrul căreia au fost analizatd o serie de probleme de partid și ale construcției socialiste în R. P. Ungară și au fost adoptate o serie de măsuri organizatorice.Comitetul Central al P.M.S.U. a propus Consiliului național al Frontului Popular Patriotic și Consiliului prezidențial al R. P. Ungare eliberarea lui Jănos Kâdâr din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, pentru a se consacra în întregime sarcinilor legate de funcția sa de prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. S-a propus Adunării de Stat alegerea lui Jânos Kădâr ca

membru al Consiliului prezidențial al R. P. Ungare. în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare a fost propus Gyula Kallai, membru al Biroului Politic. C.C. al P.M.S.U. a propus, de asemenea, eliberarea lui Ferenc Mun- nich din funcția de ministru de stat, la cererea sa, din cauza stării sănătății, și a lui Janos Pap, din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în legătură cu trecerea sa în munca de partidLa 28 iunie a avut loc ședința Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară care a eliberat, la cererea sa, pe Miklos Somogyi din funcția de președinte al C.C.S. în locul său a fost ales Jânos Bruttyo.

Congresul Partidului 
Socialist din ChileDE CHILE 28 (A-SANTIAGO gerpres). — La Santiago de Chile au început lucrările celui de-al 21-lea Congres național al Partidului Socialist din Chile. RâulAmpero, secretarul general al partidului, a prezentat un raport în care a analizat pe larg situația internă din țară și probleme ale Americii Latine și s-a referit la politica Statelor Unite față de popoarele latino-americane. Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile, Congresul a fost salutat de Jose Gonzales, secretar general adjunct al partidului. Unitatea tot mai strînsă între comuniștii și socialiștii chilieni, a subliniat el, constituie piatra unghiulară a frontului de acțiune populară, a întregii mișcări revoluționare din Chile.

Domnul Erich Mende, 
președintele partidului li- 
ber-democrat din R.F.G., e 
adînc mîhnit. Și pe bună 
dreptate ! Tineretul nu 
mai este ceea ce a fost. A 
început să se amestece în 
politică ; fenomen care 
întristează. în R.F.G. ca și 
în alte părfi.

Universitățile americane 
au ajuns focare de me
ditație afît de primej
dioase îneît, pentru a 
pune capăt eforturilor ex
cesive de înțelegere a 
politicii, domnii Averell 
Harriman, Dean Rusk și 
alte personalități la fel de 
influente, s-au dus în ul
tima zi a anului școlar, 
fiecare în una dintre ma
rile universități, pentru a-i 
invita pe sfudenți :

— Țineți-vă de 
Lăsați politica pe 
noastră.

îi supără peste 
ideea că tinerii 
ceput să ceară 
pentru politica 
Vietnam sau în 
ca Dominicană, 
că studenții întreabă: de 
ce trebuie să moară ti
neri americani, departe de 
hotarele S.U.A., pentru o 
cauză nedreaptă, înăbuși
rea libertății altor po
poare ?

Au fost luați de curent 
și tinerii englezi, care 
pînă de curînd păreau 
imuni la politică. Au pus 
la cale o dezbatere la 
universitatea din Londra. 
„Oamenii serioși" s-au 
făcut că nu-i iau în sea
mă. Au recidivat la Cam
bridge. Se mai putea încă 
spera că le va frece. Dar 
cînd s-a anunțat că moli
ma gîndirii critice cuprin-

carte, 
seama

măsură 
au în- 

socoteală 
dusă în 
Republi- 

li supără

de și Oxfordul, în cance
lariile de la Washington 
și Londra s-a dat alarma. 
Deunăzi avioane speciale 
stăteau pregătite cu mo
toarele sub presiune pen
tru a-i transporta în An
glia fie pe subsecretarul 
de sfat George Ball, fie 
pe consilierul special al 
președintelui, Walt Ros- 
fow. Pentru 
nici unul dintre ei n-ar fi 
putut să se rupă de la în
deletnicirile sale, amba
sadorul american la Lon
dra, David Bruce, fusese 
avertizat să se pregăteas
că să expună studenților 
de la Oxford tezele ame
ricane privind politica față 
de Vieinam. Pînă la urmă, 
dificila sarcină a fost îm
părțită pe din două, în
tre ministrul britanic de 
externe Michael Stewart și 
reprezentantul președinte
lui S.U.A., 
Lodge.

Dar toate 
și întîlnirea 
loc probabil la Londra 
între reprezentanții di
verselor comitete studen
țești din S.U.A., An
glia și Franța, care au or
ganizat dezbateri despre 
Vietnam și vor acum să-și 
coordoneze acțiunile — 
nu sînt decît necazuri 
de-ale aliaților, își spun 
consolator anumifi lideri 
politici din R.F.G. La urma 
urmei, așa și-au crescut 
tinerii, așa îi au. Băieții și 
fetele din America și An
glia ar putea invoca o 
scuză: au luat în serios, 
cu naivitatea specifică 
vîrstei lor, unele din prin
cipiile enunțate în timpul 
campaniei electorale de

cazul cînd

Henry Cabof

astea 
ce va

— ca 
avea

către partidele care se 
află astăzi la putere. Dar 
tineretul vest-german! — 
își spun aceiași lideri. Nici 
un efort n-a fost cruțat 
pentru a-l ține la distanță 
de gîndurile dăunătoare. 
A fost ferit cu grijă de 
cunoașterea prea aprofun
dată sau amănunțită a tre
cutului; nu i s-a pretins, ca 
generației părinților săi, 
supunere oarbă față de o 
anume ideologie: tot ce i 
s-a cerut a fost să se țină 
departe de viitoarea po
liticii, să nu se așeze în 
calea celor care o fac.

Or, ce se întîmplă ? Fe
derația studenților libe
rali afișează opinii de 
necrezut. Cere, de pildă, 
recunoașterea frontierei O- 
der-Neisse, normalizarea 
relațiilor cu R. D. Ger
mană și respingerea le
gislației excepționale pre
gătită la Bonn. Și nu este 
singura grupare de tineret 
din R.F.G. care, pentru a 
folosi expresia d-lui Erich 
Mende, „confundă libera
lismul cu libertinajul po
litic". Partidul social-de
mocrat a fost pus încă de 
acum cinci ani în situația 
de a se disocia de Fede
rația studenților socialiști, 
care profesa opinii... prea 
radicale. A aranjat atunci 
crearea unei noi organi
zații, mai cuminți, așa-nu- 
mifa Sozial Democratis- 
cher Hochschulbund. A- 
cum este pe punctul de a 
rupe relațiile și cu aceas
tă nouă federație, pentru 
că și ea s-ar fi radicalizat 
peste măsură. Primarul 
Berlinului occidental, Willy 
Brandt, candidat la func
ția de cancelar, are neca
zuri cu propriul său fiu 
Peter, care i-a criticat vio
lent opiniile politice în- 
tr-un săptămînal studen
țesc. Nici partidul creșfin- 
democrat nu este mai no

rocos. Studenții pe care-i 
patronează au făcut re
marci atît de lipsite de 
deferenfă la adresa unuia 
dintre conducătorii de 
bază ai partidului, fostul 
ministru al apărării, Strauss, 
îneît se spune că vor fi 
privați pe viitor de orice 
sprijin financiar.

în schimb, un gazetar 
cu opinii atît de liberale, 
ca Rudolf Augstein, direc
torul lui Der Spiegel, cel 
mai cunoscut oponent al 
lui Strauss, găsește o lar
gă audiență printre stu- 
denți. Trei aule ale uni
versității din Bonn n-au 
fost suficiente pentru cei 
veniți să-l asculte pe Aug
stein, care în postura de 
conferențiar, le-a explicat 
de ce R.F.G. nu trebuie 
să posede arme nucleare 
și nu trebuie să formu
leze revendicări terito
riale.

Dl. Mende este pe 
punctul de a-și pierde 
răbdarea. La o recentă 
reuniune a consiliului 
executiv al partidului li- 
ber-democrat a 
pentru ruperea oricărei 
legături cu tinerii necon- 
formișfi. Cu greu a fost 
convins să accepte o so
luție de compromis : pînă 
după alegerile federala, 
președintele federației de 
tineret nu va mai fi pri
mit la întrunirile consiliu
lui executiv. Aceasta, 
pentru a nu permite men
talității dizolvante, neor- 
fodoxe a tineretului să 
pătrundă pînă în forul de 
conducere al partidului.

„Acolo unde nu e mo
rală e anarhie" — a spus, 
plin de amărăciune, dl. 
Mende. Și trebuie să pre
cizăm că nu i-a citit, după 
cîfe se știe, pe clasicii li
teraturii române.

Plenara C. C
Cuvîntarea rostită de W,

stăruit

Felicia ANTIP

al P.S.U.G
Ulbricht

BERLIN 28 (Agerpres). —Luînd cuvîntul la recenta plenară a C.C., al P.S.U.G. — care a discutat pregătirile în vederea alegerilor comunale din toamnă — Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, a declarat între altele : Sarcina noastră este de a promova o politică germană care să excludă posibilitatea dezlănțuirii unui nou război de pe pămîntul german. Programul nostru electoral este lupta pentru pace, democrație și socialism. Vorbitorul a condamnat politica războinică revanșardă a militariștilor din R.F.G., arătînd că „mijlocul principal pentru a se preîntîmpina izbucnirea unui război îl constituie promovarea unei politici de coexistență pașnică între state cu orînduiri sociale diferite și, prin urmare, între cele două state germane".în continuare, Walter Ulbricht a spus: „Puterile occidentale auscindat, după cum se știe, Germa-

nia. Există două state germane. Guvernele trebuie să ducă tratative între ele pentru ca unitatea să poată fi restabilită". „Sîntem pentru normalizarea relațiilor dintre R. D. Germană și R. F. Germană. Aceasta înseamnă înainte de toate : problemele rămase în suspensie după terminarea războiului trebuie să fie reglementate prin tratative și tratate convenabile pe baza egalității în drepturi".Referindu-se la perspectivele u- neî colaborări între cele două state germane în domeniul economic, vorbitorul a arătat că au și avut loc o serie de negocieri între reprezentanți ai unor concerne vest-germane și reprezentanți ai organelor economice din R. D. Germană. Erhard se pronunță însă împotriva dezvoltării normale a comerțului intergerman.în încheiere, președintele liului de Stat al R.D.G. a despre avîntul construcției liste în R. D. Germană.
Consi- vorbit socia-
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SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Peste 2 000 de oameni au manifestat duminică după- amiază în Piața Trafalgar Square împotriva politicii rasiste, practicata de guvernul sud-african. Printre persoanele care au luat cuvîntul in cadrul mitingului s a aflat și deputatul laburist, Nț Baker, laureat al premiului Noi,al pentru pace. tULAN-BATOR. La 27 iunie, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, J. Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, a fost distins cu titlul de Erou al Muncii din R. P. Mongolă și i s-au decernat ordinul „Suhe-Bator" și medalia de aur „Soembo". La ceremonia înminării distincțiilor au participat conducători de partid și de stat ai R. P. Mongole, in frunte cu J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole.PARIS. La Struthof (situat la aproximativ 50 de km vest d« Strasbourg) a avut loc o ceremo nie cu prilejul împlinirii a 20 ele ani de la eliberarea deținuților d \ lagărul de concentrare naz.. Struthof. A fost dezvelită o placă memorială în cinstea prizonierilor care au pierit în timpul muncilor epuizante sau au fost omorîți după ce au servit ca mijloace de experiență medicilor naziști. Din R. P. Română, la manifestările care au loc in Franța cu prilejul aniversării a 20 de ani de la eliberarea lagărelor naziste, participă o delegație a Comitetului foștilor deținuți antifasciști, formată din Victor Ionescu și Pavel Cristescu.CAIRO. Președintele Pakistanului, Ayub Khan, a sosit luni la Cairo. Pe aeroport el a fost întîm- pinat de președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și președintele Indoneziei, Sukarno. în după-amiaza aceleiași zile, la reședința vut loc oameni au fost me internaționale.

președintelui Nasser a a- o întîlnire între cei patru de stat, în cursul căreia examinate diferite proble-
NEW YORK. Delegatul Cam- bodgiei la O.N.U. a trimis luni Consiliului de Securitate două comunicate ale guvernului său in care acesta acuză Tailanda de violare a graniței dintre cele două state.PRAGA. La invitația guvernului R. S. Cehoslovace, la Praga a sosit într-o vizită oficială de 4 zile Louis Joxe, ministrul de stat al Franței, însărcinat cu problemele aprovizionării. Oaspetele francez va semna acordul comercial pe termen lung și acordul de colaborare tehnico-științifică între Franța și Cehoslovacia, parafate recent la Praga și Paris.FLORENȚA. Politia italiană a arestat pe unul dintre cei mai periculoși membri ai asociației secrete „Mafia". Este vorba despre Antonio Sorce, în virstă de 61 de ani, unul dintre cei 54 de „mafiosi" considerați vinovati de a fi pus la cale, la 13 august 1964, atacul a- supra unui automobil la Palermo, în cursul căruia au murit nouă persoane.BONN. La 27 iunie, în landul Saar au avut loc alegeri pentru Landtag. Potrivit rezultatelor oficiale, Uniunea creștin-democrată a obținut 23 din cele 50 locuri — cu 4 mai mult decît în fostul Landtag. Numărul locurilor Partidului social-democrat a crescut de la 16 la 21.BUDAPESTA. La invitația Iui M. Stewart, ministrul de externe al Marii Britanii, Janos Peter, ministrul de externe al R. P. Ungare, va pleca la 30 iunie la Londra, în- tr-o vizită oficială.

americane aVțS ) care )Tai-XIENG KUANG. Intre 15 și 5 iunie, mai tnulte formații de oane cu reacție au decolat de la bazele din landa au pătruns in repetate rin-duri in spațiul aerian din regiunile eliberate ale Laosului, au bombardat și mitraliat mai multe localități din provinciile Sam Neua și Xieng Kuang, distrugind școli și omorind femei, copii și. bătrini.SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că au fost restabilite relațiile matice între R. P. Bulgaria landa. diplo- și O-publi-

Aspect de la greva muncitorilor agricol! din provincia Bari (Italia). 
Greviștii cer încheierea unui nou contract de muncâ care să prevadă 

mărirea salariilor

NEW YORK. Un studiucat de revista „Fortune" arată că 500 de companii — cele mai mari din Statele Unite — au obținut in cursul anului trecut profituri record, depășind cu peste 16 la sută veniturile anului precedent.BONN. Agenția France Presse relatează că în diferite localități din R. F. Germană continuă actele de vandalism ale elementelor neonaziste. La Morsbach, huligani fasciști au profanat monumentul ridicat în memoria celor căzuti în timpul celor două războaie mondiale, scriind lozinci antisemite și fasciste.WASHINGTON. Ieri s-a deschis sesiunea anuală a Consiliului ministerial al Tratatului tripartit de securitate (Anzus) din care fac parte Australia, Noua Zeelandă și Statele Unite. La lucrările sesiunii participă miniștrii de externe ai S.U.A. și Australiei, primul ministru al Noii Zeelande și un număr de militari cu funcții de răspundere.
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