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PROIECT

STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

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

După discutarea lui in organizațiile 
de partid și in presa de partid, proiec 
tul va fi supus dezbateri și aprobării 
Congresului al IV lea al Partidului 
Muncitoresc Român.

redit prm toată tu&pcgtarea Hti ta regreta sneer s. mrrta-mta abater- e tarirșcte. că a S-
ostă-ririJoe partidului. cggaz..jatia de bata. în urma xaes arnalme ta—rirw, poata secări rermmrea ita ta riifrinlr roemaruar de partid.Ogaeeâe de pamd pen hrcârî. ta rarzz-Je decarod arterwr extitaemU. — Srcărtrea de e a

r=pr mire partid este valabilă dat* a fcat fantă (confirmată) de către un ar** de partid egal în drepturi cu acela care a faotărft naețnmea (excluderea) sau de către un crgzn de partid superior.1*. — ta căzui dnd o organizație de partid a aăeiqft laeficări grave ale liniei politice ge- ■aaie sas ale statutului partidului, Comitetul Catni al P.CJL poate hotărî dizolvarea or- Cniutââ de partid respective și reînregis- trarea membrilor ei.

STRUCTURA PARTIDULUI, 
DEMOCRAȚIA INTERNA DE PARTID

PARTIDUL
Partidul Comunist Român este cea ma. înaltă formă de organizare a clasei iiwrifrTe, detașamentul ei de avangardă. în rindurO- partidului se unesc cei mai înaintați Și conștienți muncitori, țărani, intelectuali, funcționat:Partidul Comunist Român. forța pontica conducătoare în Republica Pcpularâ Română slujește cu fidelitate interesele r- nta-m;: vitale ale poporului. Călăuzită de pamd. clan muncitoare, clasă conducătoare a soeetâtnn ir strînsă alianță cu țărănimea și în unire cu intelectualitatea și cu celelalte categorii ce oameni ai muncii, indiferent de naționalitate luptă pentru construirea orinduirti socialiste.

Partalul Ccasnist Rmmln oft tatanoesata ta- tneaga activitate pe Învățătura mantrt-lfm- niitfă, aplicind-o in mod creator la conmțnle F partictilantățile specifice țării noastre.baza pmr'ra-kv n normelor de reiatiz mar- xist-Ieniniste. Partidul Gx-.unist Rt—tan inîne- tine 1 tgâturi de colaborare ea partidele extins» șt —■’■x dorești frățești, adurindu-șt coc- tributia activă la ir.tărtrea cmtațn șâ oueritctii mișcării comunice șt muneftorești ictaraa: tonale.Scopul final al partsdulu: este ccestrturea socaetățn fără ci ase — societatea cutnur. istă

partid se «eotațta tun mu în care afanarea țesecală a acfanmațân de bata a hotarit pri- mmea hai îs râxfarJe membri ~ de partid.t. Matarea mesabrilor de partid dtieti-o «- p-rrr» î- partid in arta se face pocirii ta- Comitatului Central al Partiiu-Membmi de partid care, dan motive de vir- stâ sau sănătate. ies la pensie. au dreptul sâ : amină în organizația de partid din care au facet parte la data pensionării.

II.
MEMBRII DE PARTID 

Îndatoririle și drepturile lor
1. — Poate fi membru al Partidului Comunist Român orice om al muncii, cetățean al Republicii Populare Române, care îndeplinește următoarele condiții: recunoaște statutul și programul partidului, participă efectiv la realizarea lui, activează într-una din organizațiile partidului, îndeplinește hotărîrile partidului și plătește cotizațiile stabilite.

A. îndatoriri și drepturi2. — Fiecare membru de partid este obligat :a) să participe în mod activ la desăvîrșirea construirii socialismului, să-și slujească cu devotament patria — Republica Populară Română ; să lupte pentru înfăptuirea politicii partidului și a hotărîrilor organelor sale de conducere ;b) sa apere cu fermitate unitatea și puritatea rîndurilor partidului, principale condiții ale tăriei sale de nezdruncinat Partidul nu admite existența fracțiunilor în interiorul său. Orice activitate fracționistă constituie o crimă împotriva partidului, fiind incompatibilă cu calitatea de membru de partid;c) să respecte cu strictețe disciplina departid, obligatorie în egală măsură pentru toți membrii de partid, respectarea strictă a disciplinei fiind o condiție principală a unității partidului; \d) să-și ridice necontenit nivelul politic și ideologic, să-și însușească învățătura marxist- leninistă, linia politică generală, directivele și hotărîrile partidului;e) să fie exemplu de corectitudine și de conduită morală în familie și societate;f) să folosească și să stimuleze în întreaga sa activitate critica și autocritica — factor de seamă al dezvoltării societății noastre; să ia poziție hotărîtă față de lipsuri și greșeli și să contribuie la lichidarea lor ; să lupte împotriva mulțumirii de sine, a tendințelor de acoperire a neajunsurilor, împotriva oricăror manifestări de înăbușire a criticii;g) să apere și să întărească prin toate mijloacele proprietatea obștească — temelia economică a societății socialiste;h) să îndeplinească în mod exemplar sarcinile profesionale și obștești; să-și îmbunătățească necontenit pregătirea profesională ; să-și lărgească permanent orizontul cultural;

i) să întărească legătura cu masele, să explice oamenilor muncii politica și hotărîrile partidului, să-i organizeze și să-i mobilizeze la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, să se îngrijească de rezolvarea cerințelor celor ce muncesc;j) să aducă la cunoștința organelor conducătoare de partid, inclusiv Comitetului Central, orice problemă care poate ajuta la îmbunătățirea activității de partid, de stat și economice; să fie sincer și cinstit față de partid, să nu tolereze denaturarea adevărului, să semnaleze neajunsurile în muncă fără a ține seama de persoane;k) să păstreze secretul de partid și de stat, să lupte pentru întărirea vigilenței politice împotriva dușmanilor patriei noastre socialiste.3. — Fiecare membru de partid are dreptul :a) să participe la dezbateri și să-și exprime liber părerea asupra tuturor problemelor politicii partidului în adunările și în presa de partid; să contribuie la elaborarea hotărîrilor și la stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în viață ;b) să critice în adunările de partid, în mod principial, pe orice membru de partid, indiferent de funcție, în scopul îmbunătățirii muncii;c) să aleagă și să fie ales în organele de partid;d) să participe personal la adunările organizațiilor de partid și la ședințele organelor de partid în care urmează a se lua o hotărîre cu privire la activitatea sau comportarea sa ;e) să se adreseze în orice problemă organelor de partid, inclusiv Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
B. Primirea în partid4. — In Partidul Comunist Român sînt primiți cei mai înaintați și mai activi oameni ai muncii, care prin calitățile moral-politice și prin întreaga lor activitate se dovedesc demni de înaltul titlu de comunist.Primirea în rîndurile membrilor de partid se face în mod individual de către adunarea generală a organizației de bază. Hotărîrea organizației de bază cu privire la primirea în rîndurile membrilor de partid se confirmă de către comitetul raional, respectiv de către comitetul orășenesc de partid de subordonare regională sau raională.

C. Măsuri disciplinare9. Sancțiunea de partid are ca scop întărirea dzscinhna. și moralei de partid, a unității și purității rtadurilor partidului, a răspunderii față de îndeplinirea îndatoririlor statutare; ea are un caracter educativ, urmărind preîntâmpinarea abaterilor și îndreptarea celui sancționaia) Sancțiunile care se pot da membrilor de partid sînt: mustrare, vot de blam, vot de blam cu avertisment. Organizația de bază poate hotărî sancționarea unui membru de partid aflat in evidența sa; comitetul de partid poate hotărî sancționarea unui membru al său și a oricărui membru de partid dintr-o organizație de bază subordonată.fa) După trecerea unei perioade de cel puțin un an de la data sancționării, organele și organizațiile de partid pot — din proprie inițiativă sau la cererea celui în cauză — să-i examineze activitatea și să hotărască ridicarea sancțiunii.10. Excluderea din partid este suprema sancțiune de partid. Ea se aplică numai în cazurile cînd un membru de partid săvîrșește încălcări grave ale liniei politice generale și ale statutului partidului, lovește în unitatea partidului, pactizează cu dușmanii construcției socialismului, este nesincer și înșeală partidul, divulgă secretul de partid și de stat, în cazurile cînd comportarea sa vădește descompunere morală sau cînd săvîrșește alte fapte incompatibile cu calitatea de membru de partid.La luarea hotărîrilor de excludere din partid, la confirmarea lor, precum și la examinarea apelurilor, trebuie să se cerceteze cu multă atenție, grijă tovărășească și simț de răspundere, temeinicia învinuirilor aduse membrului de partid.a) Excluderea se hotărăște de către adunarea generală a organizației de bază și se confirmă de către comitetul de partid raional sau orășenesc de subordonare regională.Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere, membrul de partid păstrează carnetul de partid și are dreptul să participe la adunările de partid.b) Excluderea din partid, precum și excluderea din comitet a unui membru al comitetului regional, raional, orășenesc al partidului, al comitetului de partid din întreprindere, instituție etc., se hotărăsc de plenara comitetului de partid respectiv, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi.c) Excluderea unui membru al C.C. al partidului din Comitetul Central, precum și excluderea lui din partid, se hotărăsc de către congresul partidului, iar în intervalele dintre congrese de către plenara Comitetului Central al partidului, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi.d) Hotărîrile luate de organizațiile de bază cu privire la excluderea din partid trebuie să fie examinate de comitetele raionale sau orășenești de subordonare regională în termen de cel mult o lună de la primirea lor.Cel exclus are dreptul să facă apel la organele superioare, inclusiv congresul partidului; apelul trebuie să fie examinat în termen de cel mult trei luni, de către organele de partid.e) Primirea din nou în partid a celui exclus se poate examina — la cererea lui sau la inițiativa organizației de bază — dupS trecerea unei perioade de cel puțin 2 ani dd la excluderea din partid.Dacă în această perioadă cel exclus a do-

11 — Prrx-p-ul ta_â=mor ai structurii or- gamuanmee st al atriritațti partidului este i-ertralosmm deoocrxtie.Ia Partidul Conectat Rrmăn :ai toata organeâe roccncatoare de partid cat alese; a-ețeee* buuurijoe organ zațiilor de bata, a comitetelor de partid de jos și pînă sss se face pern vot secret. Candidaturile se propun de către partiepanțu la adunări, conferințe. congrese, se discuta și se votează individual ;b) un membru de partid nu poate deține decit o singură funcție de conducere politică, care cere o activitate permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat;ci organele de partid sînt obligate să prezinte periodic dări de seamă în fața organizațiilor de partid;d) organele de partid își desfășoară activitatea pe baza principiului muncii colective, principiu suprem al conducerii de partid; membrii organelor de partid au dreptul nelimitat de a-și spune părerea, în cadru organizat, asupra tuturor problemelor puse în discuție ; hotărîrile și măsurile adoptate de organele de partid trebuie să fie rezultatul examinării părerilor și propunerilor făcute, expresia gîndirii întregului colectiv;e) hotărîrile unui organ de partid sînt valabile dacă se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi; după adoptarea hotărîrilor, minoritatea se supune necondiționat majorității și este obligată să aplice în practică, fără rezerve, hotărîrile luate;f) hotărîrile organului superior de partid sînt obligatorii în mod necondiționat pentru organizațiile de partid și pentru toți membrii de partid din raza sa de activitate.14. — Partidul este construit pe baza principiului teritorial și al locului de producție ;— organizația de bază a partidului cuprinde pe toți membrii de partid dintr-o întreprindere, instituție, cooperativă agricolă de producție, G.A.S., comună etc.;

— ta iiMtațîi» unde există mai multe orga- ■snții de bază, organizația de partid, condusă de ■■ canăâet» este superioară tuturor orga- năzafnlor de bază din raza ei de activitate ;__ organizația orășenească de subordonare raională este superioară tuturor organizațiilor de partid cm raza ei de activitate ;— organizația raională sau orășenească de nbordonare regională este superioară tuturor organizațiilor de partid din cuprinsul raionului sau orașului respectiv;— organizația regională este superioară tuturor organizațiilor raionale și orășenești de partid din cuprinsul regiunii.15. — Organele conducătoare de partid sînt:— pentru organizația de bază — adunarea generală, care alege organul său executiv — biroul;— pentru organizația de partid din întreprindere, instituție, cooperativă agricolă de producție, G.A.S., comună etc. — adunarea generală sau conferința, care alege organul său executiv — comitetul;— pentru organizația orășenească, raională, regională — conferința, care alege organul său executiv — comitetul orășenesc, raional, regional;— pentru Partidul Comunist Român — congresul, care alege Comitetul Central al partidului.16. — Organele de partid se sprijină în munca lor pe un larg activ de partid, format din membri de partid cu experiență, care muncesc în diferite domenii de activitate. Ele sînt obligate să convoace cu regularitate adunări ale activului de partid pentru a dezbate cele mai importante probleme ale muncii fie partid, principalele hotărîri ale partidului și guvernului și pentru a stabili măsuri în vederea aplicării lor în viață. Organele de partid mobilizează activul la organizarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor.
IV.

ORGANELE SUPERIOARE
ALE PARTIDULUI

17. — Organul suprem al Partidului Comunist Român este congresul partidului. Congresul ordinar se convoacă de către C.C. al partidului o dată la 4 ani. Congresul extraordinar este convocat de către C.C. al partidului din inițiativă proprie sau la cererea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor de partid. Convocarea congresului partidului și ordinea de zi sînt anunțate cu cel puțin o lună și jumătate înainte de data ținerii congresului.Normele de reprezentare și modul de alegere a delegaților la congresul partidului se stabilesc de Comitetul Central.18. — Congresul are următoarele atribuții:a) dezbate și hotărăște asupra rapoartelor de activitate ale Comitetului Central al partidului și Comisiei Centrale de Revizie;b) adoptă și modifică statutul partidului;c) stabilește linia generală a partidului în problemele fundamentale ale politicii interne și externe ;d) alege Comitetul Central al partidului și Comisia Centrală de Revizie.19. — în perioada dintre congrese, atunci cînd consideră necesară dezbaterea unor probleme importante ale politicii partidului și statului, Comitetul Central poate să convoace conferința națională a partidului. Desemnarea delegaților la conferința națională se face de către comitetele regionale de partid, potrivit normelor stabilite de C.C. al partidului.20. — In caz de descompletară a Comitetului Central, locurile devenite vacante vor fi completate din rîndurile membrilor supleanți.

21. — Comitetul Central al Partidului Comunist Român conduce întreaga activitate a partidului în intervalul dintre congrese; organizează aplicarea directivelor congresului cu privire la politica internă și externă a partidului ; veghează la apărarea unității și purității rîndurilor partidului; asigură înfăptuirea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate; conduce organele centrale de presă și alte instituții centrale de partid ; reprezintă partidul în relațiile cu alte partide, organizații și instituții; administrează fondurile bănești și bunurile materiale ale partidului.22. — Comitetul Central alege Biroul Politic, secretarul general și Secretariatul — format din secretarul general și secretarii C.C. Biroul Politic asigură conducerea activității partidului între plenare, iar Secretariatul conduce munca curentă, organizează și controlează îndeplinirea hotărîrilor partidului și selecționarea cadrelor. Biroul Politic și Secretariatul raportează Comitetului Central despre activitatea depusă.23. — Comitetul Central ține ședințe plenare cel puțin o dată la patru luni. Membrii supleanți ai C.C. participă cu drept de vot consultativ la ședințele plenare ale Comitetului Central.24. — Comitetul Central informează în mod sistematic organizațiile de partid asupra activității sale și le consultă asupra principalelor probleme ale politicii partidului.
(Continuare in pag. a ll-a)
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STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. Ij25.— Comitetul Central organizează Colegiul Central de Partid care are următoarele atribuții:a) controlează modul în care se respectă prevederile statutului cu privire la disciplina și morala de partid ;b) cercetează, din însărcinarea Comitetului Central, abaterile săvîrșite de unii membri de partid ;c) examinează apelurile împotriva hotărîri- lor comitetelor regionale, raionale și orășenești ale partidului, cu privire la excluderea

din partid și la aplicarea altor sancțiuni de partid.26. — Comisia Centrală de Revizie verifică :a) realizarea bugetului și gospodărirea bunurilor materiale ale partidului;b) modul în care sînt examinate și rezolvate cererile, scrisorile și sesizările oamenilor muncii de către organele centrale ale partidului.Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu pot fi aleși în același timp membri ai C.C. al partidului.Membrii Comisiei Centrale de Revizie asistă la plenarele C.C. al P.C.R.
V.

ORGANIZAȚIILE REGIONALE
ALE PARTIDULUI

27. — Organul superior al organizației de partid regionale este conferința de partid regională. Conferința ordinară se convoacă de către comitetul regional o dată la 2 ani. Conferința extraordinară a organizației de partid regionale se poate convoca de comitetul regional sau de C.C. al partidului.Convocarea conferinței regionale și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel puțin 20 de zile înainte de data ținerii conferinței.Normele de reprezentare la conferințele regionale se stabilesc de comitetul regional de partid.28. — Conferința regională de partid are următoarele atribuții :a) dezbate și hotărăște asupra activității comitetului regional și a comisiei regionale de revizie ;b) analizează problemele activității de partid, economice, social-culturale, ale muncii sfaturilor populare și organizațiilor de masă din cuprinsul regiunii și adoptă hotărîri pentru continua îmbunătățire a muncii;c) alege comitetul regional de partid, comisia de revizie regională și delegații la congresul Partidului Comunist Român.29. Comitetul regional de partid conduce în intervalul dintre conferințe întreaga muncă de partid din regiune. El are următoarele a- tribuții: organizează aplicarea în viață a directivelor și hotărîrilor partidului; asigură înfăptuirea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate ; conduce organele regionale de presă ; conduce activitatea de pregătire ideologică și politică a membrilor de partid ; se preocupă de educarea comunistă a oamenilor muncii; înfăptuiește directivele partidului cu privire la selecționarea, crește-

rea și promovarea cadrelor; administrează fondurile bănești și bunurile materiale ale organizației de partid regionale.30. — Comitetul regional își alege, ca organ executiv, biroul. Membrii biroului comitetului regional se confirmă de C.C. al partidului. Biroul comitetului regional prezintă în plenarele comitetului regional dări de seamă asupra hotărîrilor adoptate și activității desfășurate.Pentru rezolvarea problemelor curente, pentru organizarea și controlul executării hotărîrilor, comitetul regional își alege secretariatul. Secretariatul prezintă biroului comitetului regional dări de seamă asupra hotărîrilor adoptate și activității desfășurate.Comitetele regionale ale partidului se conduc în întreaga lor activitate după hotărîrile organelor superioare ale Partidului Comunist Român și ale conferinței regionale de partid.31. — Plenara Comitetului regional se convoacă cel puțin o dată la 3 luni.32. — Comitetul regional informează sistematic Comitetul Central al partidului și-i prezintă, în termenele stabilite, dări de seamă asupra activității sale.Comitetul regional informează periodic organizațiile de partid din regiune asupra activității sale.33. — Comitetul regional al partidului organizează colegiul de partid de pe lîngă comitetul regional, care îndeplinește pe plan regional aceleași atribuții ca și Colegiul Central de Partid de pe lîngă C.C. al P.C.R.34. — Comisiile de revizie regionale, raionale, orășenești au în raza lor de activitate aceleași atribuții ca și Comisia Centrală de Revizie.
VI.

ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI 
Șl RAIONALE ALE PARTIDULUI35. — Organul superior al organizației de partid orășenești sau raionale este conferința de partid orășenească sau raională. Conferința ordinară orășenească sau raională se convoacă de comitetul orășenesc sau raional o dată la 2 ani. Conferința extraordinară a organizației de partid orășenești sau raionale se poate convoca de comitetul orășenesc, raional sau de organele superioare ale partidului.Convocarea conferinței orășenești sau raionale și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii conferinței.Normele de reprezentare la conferința orășenească sau raională se stabilesc de comitetul orășenesc sau raional.36. — Conferința orășenească sau raională de partid are următoarele atribuții :a) dezbate și hotărăște asupra activității comitetului orășenesc sau raional și a comisiei de revizie orășenească sau raională ;b) analizează problemele activității de partid, economice, social-culturale, ale muncii sfaturilor populare și organizațiilor de masă din cuprinsul orașului sau raionului și adoptă măsuri corespunzătoare ;c) alege comitetul orășenesc sau raional de partid, comisia de revizie orășenească sau raională și delegații la conferința regională de partid.37. — Comitetul orășenesc sau raional de partid conduce în intervalul dintre conferințe întreaga muncă de partid din orașul sau raionul respectiv. El are următoarele atribuții: asigură înfăptuirea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, îndeplinirea directivelor și hotărîrilor partidului; organizează, confirmă și conduce organizațiile de bază ale partidului; ține evidența membrilor de partid din cuprinsul orașului, raionului ; conduce organele de presă din raion, oraș, din marile întreprinderi și instituții ; conduce învățămîntul de partid și alte forme de pregătire ideologică și politică a membrilor de partid, de educare comunistă a maselor; înfăptuiește directivele partidului cu privire la selecționarea, creșterea și repartizarea cadrelor ;

administrează fondurile bănești și bunurile materiale ale organizației de partid orășenești sau raionale.38. — Comitetul orășenesc sau raional alege organul său executiv — biroul. Biroul comitetului orășenesc, raional prezintă la plenarele comitetului orășenesc, raional al partidului dări de seamă despre hotărîrile adoptate și activitatea depusă. Membrii biroului comitetului orășenesc sau raional se confirmă de comitetul regional. Primul secretar al comitetului orășenesc, raional se confirmă și de C.C. al partidului.39. — Plenara comitetului orășenesc sau raional se convoacă cel puțin o dată la 3 luni.40. — Comitetul orășenesc sau raional informează comitetul regional al partidului și îi prezintă dări de seamă asupra activității sale.Comitetul orășenesc sau raional informează periodic organizațiile de partid din oraș sau raion asupra activității desfășurate.41 — în orașele mari se creează, cu aprobarea Comitetului Central, organizații de partid raionale, subordonate comitetului de partid orășenesc respectiv.42. — în orașele raionale se creează comitete de partid care conduc și îndrumă activitatea organizațiilor de bază din raza orașului; ele se subordonează comitetelor raionale, orășenești de partid respective.Adunarea generală sau conferința organizației de partid a orașului raional se ține o dată la doi ani.Convocarea adunării generale sau a conferinței organizației orășenești de subordonare raională și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării sau conferinței.Normele de reprezentare la conferința organizației orășenești raionale se stabilesc de comitetul orășenesc de partid respectiv.43. — în întreprinderi, instituții și localități de importanță deosebită se pot crea — cu aprobarea Comitetului Central — comitete de partid asimilate în drepturi comitetelor raionale sau comitetelor orășenești de subordonare raională.
VII.

ORGANIZAȚIILE DE BAZA
ALE PARTIDULUI

44. — Organizația de bază a partidului cuprinde pe toți membrii de partid dintr-o unitate. Fiecare membru de partid trebuie să facă parte dintr-o organizație de bază.Organizațiile de bază se constituie în întreprinderi, stațiuni de mașini și tractoare, gospodării agricole de stat, coopera îve agricole de producție, în unitățile Forțelor Armate ale R. P. Române, în instituții, școli, institute de învățămînt superior, la sate, în cartierele orașelor și în orice alte unități unde sînt cel puțin 3 membri de partid. Ele reprezintă baza organizat'vică a partidului.Acolo unde există mai puțin de 3 membri de partid și mai puțin de 3 uteciști se creează o grupă mixtă de partid și U.T.C., care este

condusă de un organizator numit de comitetul orășenesc, raional de partid.45. — în interiorul organizațiilor de bază se pot crea, cu aprobarea comitetului raional sau orășenesc, organizații pe secții, sectoare, ateliere, direcții, facultăți etc., grupe de partid pe brigăzi, echipe, agregate.46. — In cartierele orașelor și centrelor muncitorești se organizează grupe de partid pe blocuri și străzi, cuprinzînd pe toți locatarii membri de partid, indiferent de organizația de bază din care fac parte, în scopul îmbunătățirii continue a muncii pe tărîm gospodăresc, cultural și politic.Aceste grupe de partid sînt conduse de organizatori numiți de comitetele orășenești sau

raionale de partid, cărora le sînt direct subordonate.47. — în întreprinderile, instituțiile, gospodăriile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, care au un număr mai mare de membri de partid și unde este necesară constituirea mai multor organizații de bază, precum și în comunele unde există cel puțin trei organizații de bază, se pot constitui — cu aprobarea comitetelor regionale de partid — organizații de partid conduse de comitete.48. — Organul superior al organizației de bază a partidului este adunarea generală, care se convoacă cel puțin o dată pe lună. Organizația de bază a partidului își alege anual, în adunarea generală, ca organ executiv, biroul, care conduce întreaga muncă curentă a organizației.în organizațiile de bază care numără mai puțin de 10 membri de partid se alege un secretar al organizației de bază și un locțiitor al său.în organizațiile de partid din întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, G.A.S., comune etc., conduse de comitete, adunările generale sau conferințele pentru dări de seamă și alegeri au loc o dată la doi ani.Biroul organizației de bază sau comitetul de partid aleg cîte un secretar și un locțiitor al său.Biroul organizației de bază și comitetul de partid se confirmă de comitetul raional sau orășenesc al partidului.49. — Biroul organizației de bază și comitetul de partid prezintă cu regularitate dări de seamă asupra activității lor în fața organizațiilor respective.în adunarea generală de partid, biroul aduce la cunoștința organizației modul în care au fost îndeplinite hotărîrile adunării generale precedente.50. — Organizația de bază asigură legătura strînsă a partidului cu masele de muncitori, țărani și intelectuali. Ea are următoarele sarcini :a) asigură activitatea organizată a comuniștilor în vederea înfăptuirii liniei politice, a hotărîrilor și directivelor partidului, unește eforturile maselor de oameni ai muncii în lupta pentru construirea socialismului;b) se preocupă de continua întărire a rîn- durilor partidului, de primirea de noi membri de partid și educarea lor comunistă; ține evidența membrilor de partid;c) repartizează membrii de partid în raport cu nevoile muncii organizației, le încredințează sarcini concrete, îi controlează și-i ajută în înfăptuirea lor, asigură îndrumarea permanentă a organizațiilor de masă și obștești ale oamenilor muncii;d) organizează învățămîntul de partid, în centrul căruia se află însușirea politicii partidului, a principiilor de bază ale marxism-le- ninismului; educă membrii de partid și pe toți oamenii muncii în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, se ocupă de continua dezvoltare a conștiinței lor socialiste, militează pentru răspîndirea largă a culturii și științei în mase ;e) educă membrii de partid în spiritul intransigenței față de lipsuri și abateri, al vigilenței revoluționare și combativității împotriva manifestărilor antipartinice și ale ideologiei burgheze ; veghează ca problemele interne de partid să fie discutate numai în cadrul organizat al partidului, stimulează critica și autocritica și luptă pentru întărirea continuă a disciplinei și unității partidului;f) se îngrijește de educarea tineretului în spiritul ideologiei și moralei comuniste, al dragostei față de patrie și popor, al atașamentului față de partid, în spiritul internaționalismului proletar; se preocupă de ridicarea calificării profesionale a tineretului;g) organizează activul fără de partid, alcătuit din oameni ai muncii care s-au remarcat în activitatea profesională și obștească, aju- tîndu-i să-și însușească ideologia și linia politică a partidului, mobilizîndu-i la înfăptuirea hotărîrilor partidului;h) se îngrijește de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc.51. — Corespunzător domeniului în care își desfășoară activitatea, organizațiile de bază au următoarele sarcini :a) organizațiile de bază din întreprinderi mobilizează oamenii muncii în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului de producție, introducerea tehnicii noi, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, întărirea disciplinei;b) organizațiile de bază din agricultură luptă pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale, pentru însușirea și aplicarea celor mai înaintate metode agrotehnice, pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii, pentru reducerea cheltuielilor de producție ;c) organizațiile de bază din instituțiile de știință, artă și cultură militează pentru continua ridicare a nivelului de pregătire poli- tico-ideologică a cercetătorilor, a oamenilor de artă și cultură, pentru creșterea aportului acestora la dezvoltarea economiei și culturii socialiste;d) organizațiile de bază din școli și institute de învățămînt superior pun în centrul activității lor îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educativ, se preocupă de ridicarea nivelului politic și ideologic al cadrelor didactice, de educarea elevilor și studenților în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al dragostei și atitudinii înaintate față de muncă, al principiilor moralei comuniste;e) organizațiile de partid din ministere, instituții centrale și locale, luptă pentru întărirea continuă a disciplinei de stat, creșterea operativității în rezolvarea sarcinilor profesionale. Ele sînt obligate să semnaleze Comitetului Central, organelor locale de partid și conducerii ministerului sau instituției respective, lipsurile constatate și să facă propuneri pentru îmbunătățirea muncii.52. — în vederea ridicării rolului conducător al organizațiilor de bază ale partidului din întreprinderile de producție și comerț, stațiuni de mașini și tractoare, gospodării agricole de stat, cooperative agricole de producție, institute de proiectări și în vederea întăririi răspunderii lor pentru munca ce se desfășoară în aceste unități, li se acordă drept de control asupra activității conducerii administrativa în

aplicarea liniei politice a partidului, a hotărîrilor și directivelor organelor superioare de partid și de statOrganizațiile de partid sînt obligate să asigure luarea măsurilor de înlăturare a neajun
surilor constatate și să informeze organele de partid despre aplicarea acestor măsuri.Atunci cînd se consideră necesar, Comitetul Central al P.C.R. poate acorda drept de control și altor organizații de bază.

VIII.
PARTIDUL Șl UNIUNEA
TINERETULUI COMUNIST

53. — Educarea maselor tineretului, formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului este o îndatorire de onoare a întregului partid.Partidul își desfășoară activitatea în rîndu- rile tineretului din R. P. Română prin Uniunea Tineretului Comunist. U.T.C. este organizația revoluționară a tineretului muncitor de la orașe și sate. Uniunea Tineretului Comunist își desfășoară munca sub conducerea Partidului Comunist Român. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist este subordonat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, comitetul regional U.T.C. — comitetului regional al partidului etc. Organizațiile de partid sînt obligate să asigure conducerea permanentă, îndrumarea continuă, sprijinul și controlul sistematic al organizațiilor U.T.C.54. — Membrii U.T.C. care devin membri

de partid, cu excepția celor care primesc alte însărcinări pe linie de partid sau în organizațiile de masă, rămîn în continuare și membri ai organizațiilor U.T.C., considerînd desfășurarea activității în cadrul acestora ca o sarcină de partid.55. — U.T.C. este principala rezervă a partidului. U.T.C ajută partidul în educarea comunistă a tineretului, în mobilizarea lui la lupta întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialismului Organizațiile U.T.C. militează activ pentru traducerea în fapt a directivelor partidului în toate domeniile construcției socialiste.56 — Organizațiile U.T.C. au dreptul de a dezbate și de a ridica în fața organizațiilor de partid respective toate problemele de la locui de muncă, în vederea îmbunătățirii activității.
IX.

ORGANIZAȚIILE DE PARTID
DIN ARMATA REPUBLICII

57. — Conducerea muncii politice în Armata Republicii Populare Române se înfăptuiește de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Partidul educă militarii Forțelor Armate în spiritul dragostei față de patrie, popor și partid, în spiritul hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, hotarele patriei, independența, suveranitatea națională și pacea.Munca politică în armată se desfășoară pe baza statutului și hotărîrilor partidului, a instrucțiunilor și regulamentelor aprobate de Comitetul Central al P.C.R.Pentru organizarea muncii politice în armată se constituie : Consiliul politic superior al Forțelor Armate ; consilii politice la armate, mari unități, organe centrale, precum și la unele unități; comitete de partid la regimente și școli; organizații de bază ' ubunități.

POPULARE ROMÂNE
Membrii comitetelor de partid și ai birourilor organizațiilor de bază din Forțele Armate sînt aleși în conferințe sau în adunări generale de partid ; membrii consiliilor politice sînt numiți.întreaga activitate a consiliilor politice, comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază din armată se desfășoară pe baza principiilor muncii colective.58. — Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid au drept de control asupra activității organelor politice, organizațiilor de partid și U.T.C. din unitățile militare. Consiliile politice, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază sînt obligate să prezinte periodic birourilor comitetelor regionale, raionale și orășenești ale partidului rapoarte cu privire la munca politică în unitățile Forțelor Armate.

X.
PARTIDUL Șl ORGANIZAȚIILE

DE MASA Șl OBȘTEȘTI
59. — Organizațiile de masă și obștești asigură larga participare a maselor populare la viața politică, economică, socială, culturală a Republicii Populare Române și la exercitarea controlului obștesc, ceea ce reprezintă o expresie a democratismului orînduirii socialiste. Prin organizațiile de masă și obștești, partidul înfăptuiește o legătură strînsă, organizată, cu clasa muncitoare, cu țărănimea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii, le mobilizează în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului.Conducerea și îndrumarea de către partid a

organizațiilor de masă și obștești se realizează, pe baza liniei politice generale a partidului, prin comuniștii care își desfășoară activitatea în aceste organizații Ei au sarcina de a veghea la funcționarea democratică a organizațiilor de masă și obștești, manifestînd o atitudine plină de grijă față de cei fără de partidMembrii de partid din conducerea organizațiilor de masă și obștești sînt obligați să raporteze organelor de partid asupra activității pe care o desfășoară pentru realizarea sarcinilor ce revin acestor organizații, pentru aplicarea hotărîrilor și directivelor partidului
XI.

PARTIDUL SI ORGANELE DE STAT
60 — Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a poporului — îndrumă întreaga activitate a organelor centrale și locale de stat din Republica Populară Română îndeplinirea rolului conducător al partidului în toate domeniile construcției socialiste cere din partea tuturor membrilor de partid care lucrează în organele centrale și locale ale pu- 'terii de stat, ministere și instituții, o înaltă răspundere pentru realizarea politicii și hotărîri

lor partidului, pentru stricta respectare a disciplinei de partid și de stat.Comuniștii care au funcții de conducere în aceste instituții sînt obligați să raporteze periodic C.C. al P.C.R., respectiv comitetelor regionale, raionale și orășenești de partid, despre modul în care se aplică hotărîrile partidului și legile statului în domeniul în care lucrează și despre propria lor muncă.
XII.

MIJLOACELE BĂNEȘTI ALE PARTIDULUI
61. — Mijloacele bănești ale partidului provin din cotizațiile membrilor de partid, din veniturile întreprinderilor partidului și din alte încasări.62. — Cotizațiile lunare pentru membrii de partid se stabilesc în felul următor:Cei cu un venit lunar brut

pînă la 1 000 leide la 1 001 lei la 2 000 lei de la 2 001 lei la 3 000 lei de la 3 001 lei în sus
plătesc 0,50 la sută„ 1 la sută„ 2 la sută„ 3 la sutăPentru sumele provenite din venituri suplimentare nepermanente se plătește același procent ca și pentru venitul lunar brut.

XIII.
MODIFICAREA STATUTULUI

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
63. — Modificarea Statutului Partidului tre congres sau conferința națională a parti- Comunist Român poate fi hotărîtă de că- dului.
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■atrulul individual pe 
șoseaua Olteniței, a 
fost ciștigată de Con
stantin Dumitrescu 
care și-a consolidat 
poziția de lider. As
tăzi se aleargă etapa 
a 3-a, București-PIo- 
iești și retur.
• In localitatea Wies

baden (R.F. Germană) 
s-a desfășurat un con
curs international fe
minin de tir la care 
au participat sportive 
din 5 țări. Proba de 
armă liberă calibru 
redus trei poziții a 
fost ciștigată de Bri
gitte Bareither care a 
realizat 851 puncte 
din 900 posibile. Re
prezentanta țării noa
stre Margareta Ena- 
che s-a clasat pe focul 
7 cu 836 de puncte.

• Turul ciclist al 
Italiei a continuat cu 
etapa a 20-a desfășu
rată pe ruta Campo- 
dolcina — Stelvio (160 
de km), care a fost 
ciștigată pe Graziano 
Battistini fn 5h3O*45" 
I medie orară 29.006 
km) Deși a sosit pe 
locul patra ia trei mi
nute dună învingător, 
Vittorio Adomi conti- 
cuă să conducă in cla
samentul general cu 
• OBhJă'SO*.
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Volumul cuprinde „Caie
te despre imperialism", ma
teriale pregătitoare aduna
te în vederea lucrării „Im
perialismul, stadiul cel mai 
înalt al capitalismului", e- 
laborată in, prima jumăta
te a anului 1916.

CU ANGAJAMENTUL
ÎNDEPLINIT

PLOIEȘTI. — In ultima lună, 
petroliștii din Boldești au obținut 
cel mai înalt ritm de producție 
realizat în anii șesenalului. Rafi
năriile au primit zilnic din această 
schelă însemnate cantități de ți
ței, de gaze și gazolină peste 
prevederile planului. Ca urmare, 
angajamentul luat de a produce 
peste plan, pînă la 1 iulie, 3 027 
tone țiței, 3 728000 mc gaze și 
343 tone gazolină a fost realizat 
de pe acum. De asemenea, a fost 
realizat angajamentul și la redu
cerea conținutului de sare și a

— Pentru sporirea producției 
de furaje noi nu am men pe 
linia extinderii suprafețelor, ci 
am luat măsuri pentru creștere* 
producției pe fiecare hectar des
tinat culturilor furajere. O aten
ție deosebită acordăm plantelor 
de mare productivitate, cu valoa
re nutritivă ridicată. Cu sprijinul 
specialiștilor, unitățile și-au în
tocmit balanțe furajere bine chib
zuite, care prevăd valorificarea 
cît mai eficientă a terenului des
tinat producerii nutrețurilor. De 
pildă, în această primăvară, pe 
cele 10 200 de hectare cu hicer- 
niere vechi, cooperativele agricole, 
au aplicat lucrări de întreținere 
complexe (au fost grăpate s-au 
împrăștiat îngrășăminte chimi
ce și must de grajd). Ploile 
au stimulat creșterea lncer 
nei și acum prima coasă este în 
toi. în funcție de suprafețele exis
tente și de necesarul de m*să 
verde pentru acest anotimp, uni
tățile au primit indicații ca o 
parte din lucemă să fie conser
vată pentru fin. La Cioranii de 
Jos și Sălciile, raionul Miri. Bol- 
du și Milălceni, raionul Km. 
Sărat, Smeeni și Gherăseni, raio
nul Buzău, și în alte cooperative 
s-au cosit, uscat și depozitat im
portante cantități de lucemă pen
tru fin. Pînă acum în regiune 
sînt depozitate peste 6 000 de to
ne cu acest nutreț de bună ca
litate.

2 570 hectare cu hnrrrag Acim 
vacile primesc masă verde <fca 
aceste cutam.

Pe măscră ce secara se coosn- 
mă. terenul e -metfat pregătit și 
se seamănă cu porumb peutru 
masă verde și cu porumb pentru 
fajiioTat Un calcul sumar ne ara
tă că, pe această cale, vum rea
liza cei puțin 120 000 de tone 
de nutreț. O parte va fi folo
sit în hrana animalelor către sfir- 
șitul verii, iar o parte se va însi- 
loza în diferite amestecuri. No
tați apoi că mai avem semănate 
în acest an încă 1174 de hectar* 
cu lucermere noi, sub plante pro
tectoare și, în special, în griu. 
Vom mai semăna imediat dupâ 
recoltatul griului circa 6 000 de 
hectare cu porumb pentru masă 
verde.

O importantă resursă de nutre
țuri o constituie culturile inter
calate. Avem fasole și dovleci 
semănate pe mai mult de 28 000 
de hectare prin porumb. Apoi, în 
livezi, cooperativele agricole au 
mai semănat cu culturi furajere 
peste 1500 de hectare.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru valorificarea supe
rioară a pajiștilor și finețelor 
naturale ?

— Ce

— Foarte multe. în prinml 
rând, se ror stinge paiele și plea
va de pe toate cele peste 113 000 
de hectare cu gira. Pentru a în
lătura pierderile- s-a luat măsura 
ca șirele să se clădească în ime
diata apropiere a fermelor, pe 
terenuri mai ridicate și împrej
muite cu șanțuri protectoare și 
țarcuri închise. O altă sursă o 
constituie cocenii de porumb de 
pe aproape 135 000 de hectare. 
Unitățile Trustului Gostat au o 
bună experiență în valorificarea NICOLAE BARBU

— Faptul că încă de la prima 
coasă rețineți cantități mari 
de lucerna pentru fin nu in
fluențează negativ hrăni rea 
animalelor în această peri
oadă ?

— Nu. Și iată de ce : încă din 
toamnă, cooperativele agricole din 
regiune au semănat 6 200 de hec
tare cu secară masă verde și

— In regiune, pășunile natu
rale ocupă mai bine de 137 000 
de hectare. In acest an, sporirea 
producției de masă verde la hec
tar este determinată intr-o însem
nată măsură de condițiile natu
rale deosebit de favorabile. La* 
ea se adaugă și importan
tele acțiuni de muncă patriotică 
pe care tinerii din satele regiu
nii le-au întreprins la lucrările 
de întreținere. In colaborare cu 
consiliile agricole raionale ți cu 
sprijinul specialiștilor, comitetele 
raionale U.T.M, Teleajen, Cîmpi-

Maistrul tehnolog Marencaș Gheorghe, de la lubrica de acid 
sulfuric de la Combinatul chimic Turnu-Măgurele, dă expli
cații tehnice unui grup de elevi din anul II al Grupului școlar 

petrol-chimie Turnu-Wgurele
Foto: AGERPRES

Săptămina viitoare pe ecrane

WINNETOU"

EroU lui Rari May. 
Old Saalterhand și 
Vi i-ine loc. reapar pe 
ecrane !« coproducția 
K.F.a-RSJ. lugosla-

Cei doi eroi sin! in
terpretați de aceiași 
actori ca și Ia iilmul 
„Caotoara din Jacul 
de argint". Lex Bar
ker și respectiv Piet
re Brice.

Regia filmului este

impurităților din țiței.

între-
Con-

DEVA. — Intensificind 
cerea socialistă tn cinstea 
greșului partidului, furnaliștii 
Combinatului siderurgic Hune
doara au produs cu 3 675 tone 
fontă mai mult decît prevedea 
angajamentul luat pînă lâ con
gres. Oțelarh hunedoreni au ela
borai, de asemenea, pină acum cu 
1247 tone oțel mai mult decît 
s-au angajat să dea în plus pînă 
la 1 iulie. Concomitent cu spori
rea producției, ei au îmbunătățit 
simțitor și calitatea metalului.

I
SUCEAVA. — Colectivul fa

bricii de plăci fibrolemnoase din 
cadrul Combinatului de Indus
trializare a lemnului Suceava a 
produs pînă acum peste angaja
mentul luat în cinstea Congresu
lui partidului 200 tone de plăci 
fibrolemnoase. Obiectivul princi
pal al întrecerii, ridicarea calită
ții, a fost și el depășit. Față de 
81,5 la sută cît prevedea angaja
mentul la producția de calita
tea I, s-a realizat 85,3 la sută, 
îmbunătățirea indicilor calitativi 
la plăcile fibrolemnoase se dato- 
rește în special folosirii în proce
sul de fabricație a ramurilor de 
foioase și rușinoase și a unor ade
zivi superiori.

(Agerpreș)

CINEMATOGRAFE

de Dr. HA-

.--------- w

1
aemnatd 
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„RABY MATYAS"
Realizat dupâ lu

crarea scriitorului cla
sic maghiar Jokai Mor, 
iilmul „Raby Matyas", 
producție a studiouri
lor din R. P. Ungară, 
povestește dramatica 
viață a unul jurist de 
la curtea Împăratului 
Joșii al Il-Iea al Au- 
s ir o-Ung ariei.

Roiul împăratului 
este interpretat de An
tal Pager pe care ul
tima oară l-am admi
rat în Ulmul , .Drama 
Ciocirliei".

Rolul titular Raby 
Matyas este deținut 
de actorul Gydrgy 
Kâlman.

„OLIVER 
TWIST"

Producția studiouri
lor engleze „Oliver

Twist’ este o nouă 
ecranizare după cuno
scutul roman eu ace
lași nume al lui 
Charles Dickens.
Regia aparține lui Da

vid Lean care a mai 
realizat, tot dupâ Dic
kens, și iilmul „Ma
rile speran/e".

Rolul Oliver este in
terpretat de J. H. Da
vies. El este secondat 
de actori cunoscuți 
printre care Robert 
Newton („Hamlet" și

„Ocolul pămlntului In 
80 de zile") și Alee 
Guinnes („Marile ope
rante’ și „Ucigașii de 
temei").

„HOCHEIȘTII*
Un iilm despre spor

tivi, despre hocheiști, 
cu meciuri palpitante, 
aceasta este noua pe
liculă „Hocheiștii", 
realizată de studioul 
„Mosiilm".

Regia Ulmului este

semnată de R. Goldin 
care a mai apărut cu 
două iiltne 
nele noastre („O cursă 
obișnuită" și „S-a în- 
tlmplat în ziua solsti
țiului").

Rolul principal, ho- 
cheistul Anatoli Du- 
ganov este interpretat 
de actorul Viaceslav 
Savelici, care a mai a- 
părut pe ecranele noa
stre tn filmele „Fata 
căpitanului" șl „Numai 
statuile tac".

pe ecra-

Școala superioară
și producția

ce urmea- 
voi opri 

asupra a 
probleme,

n cele 
ză mă 
numai 
trei 
foarte importante 
și în strînsă legă
tură cu tema dis-

de 
la 
de

cutiei:
— antrenarea studenților la 

un studiu susținut, ritmic și 
de calitate, pentru însușirea 
tuturor cunoștințelor ce se 
predau în facultate.

— cunoașterea profundă a 
realităților industriei noastre, 
mobilizarea studenților la fo
losirea efectivă a timpului de 
practică.

— dezvoltarea receptivității 
studenților față de noutățile 
tehnice mondiale.

Cele sesizate pînă acum în 
cadrul discuției au constituit 
tocmai obiectivul important al 
activității organizației U.T.M. 
și asociației studenților din 
institutul nostru. Am cău
tat să le stimulăm studenților 
— prin toate formele muncii 
noastre de organizație — răs
punderea față de propria lor 
pregătire, spiritul de exigență 
și autoexigență, în perspectiva 
cerințelor producției.

Și nu putem spune că n-am 
obținut rezultate bune. Cum, 
însă, mai sînt încă destui 
studenți care nu acordă aten
ția cuvenită pregătirii lor, do
vedesc o atitudine de nepăsa
re față de însușirea temeini
că a specialității alese — efor
turile organizației noastre 
U.T.M. se vor îndrepta în con-

tinuare, mai susținute, către 
acest obiectiv important

Cunoștințele căpătate 
studenți în facultate, 
cursuri, seminarii, în orele
laborator — adevăruri teore
tice ale specialității — pri
mesc în perioada activității 
lor nemijlocite în producție 
— practica — confirmare de
plină. Totodată practica îi fa-

desfășoare in perioada prac
ticii. Așadar, «iată cu prima 
zi de practică, centrul de greu
tate al muncii organizației 
noastre se mută din institut 
în uzină. Urmărim îndea
proape ca studenții să se in
tegre» In viața uzinei, să res
pecte disciplina de producție 
— deevoltindu-le interesul 
pentru preocupările colectivu
lui de muncă în mijlocul că
ruia îți desfășoară practica. 
Un ajutor prețios primim în 
acest sens din partea comite
tului U.TAL al uzinei, a orga
nizațiilor U.T.M. din secții 
sectoare.

Ca o experiență reușită 
înscrie acțiunea noastră de

»e 
la

mele zile de practică s-a 
desfășurat în uzină o sesiune 
de comunicări științifice, unde 
au fost prezentate cele mai 
interesante rezolvări. Inter
vențiile specialiștilor din uzi
nă — invitați la sesiune — 
au subliniat calitatea comuni
cărilor, pregătirea temeinică 
a studenților. Reușita acestei 
acțiuni este pentru noi un în
demn de a extinde folosirea 
ei în toate celelalte centre 
de practică. în legătură cu a- 
ceasta am discutat la consfă
tuirea pe care am ținut-o cu 
întreg activul U.T.M. imediat 
după începerea anului univer
sitar — consfătuire intrată în 
tradiția muncii noastre de

nica — largindu-le aria tema
tică, sporindu-le eficiența și 
calitatea lor. Totodată ne vom 
preocupa de continua îmbu
nătățire a disciplinei la prac
tică, obișnuindu-i pe studenți 
cu exigențele locului de mun
că, astfel ca imediat după ab
solvire să se integreze cît 
mai repede în viața uzinei.

Aminteam la începutul dis
cuției că o a treia direcție 
către care se îndreaptă aten
ția noastră este dezvoltarea la 
studenți a receptivității față 
de noutățile tehnicii mondia
le — fără a căror cunoaștere 
un absolvent n-ar da randa
mentul optim la încadrarea sa 
în producție. Am să arăt a-

AUTOEXIGENȚĂ
miliarizează pe studenți eu 
procesul de producție, cu vii
torul loe de muncă, formîn- 
du-le deprinderile necesare 
profesiunii pentru care se 
pregătesc. De la aceste consi
derente a pornit organizația 
noastră U.T.’ . atunci cînd 
și-a înscris în preocupările ei, 
ca pe un obiectiv central, an
trenarea studenților Ia folosi
rea efectivă a timpului de 
practică.

Cum am procedat ? în fie
care an, înainte de plecarea 
în practică, comitetul U.T.M. 
și consiliul asociațiilor stu
denților organizează o instrui
re specială cu cadrele U.T.M. 
și A.S. — studenți și cadre 
didactice — privind activita
tea specifică ce urmează s-o

Ing. Cornel Berbente
•earetarBl eomitetului U.TJaL al Institutului poHtehnM

„Gheorghe Gheorghiu-Dej'

Uzinele .,23 August" din Ca
pitală înainte de plecarea în 
practică, studenților reparti
zați la această uzină li s-a 
dat spre cercetare, de către 
cadrele de specialitate, cite o 
temă a cărei rezolvare era le
gată direct de realitățile uzi
nei. Pe lingă rezolvarea con
cretă a sarcinii primite, a- 
ceste teme aveau menirea să-i 
atașeze și mai mult pe stu
denți de activitatea uzinei, 
contribuind la educarea lor în 
spiritul muncii. La inițiativa 
organizației U.TM, ia ulti-

organizație. Cu acest prilej 
am analizat modul în care s-a 
desfășurat practica în produc
ție — evidențiind realizările 
și descoperind deficiențele — 
și am stabilit măsuri pentru 
viitor. In primul rînd vom 
generaliza experiența de la 
Uzinele „23 August". Pentru 
antrenarea și mai activă a 
studenților la activitatea prac
tică vom continua organizarea 
de acțiuni ca : simpozioane, 
seri tehnico-științifice. con
cursuri „Cine știe, eiștigă", 
oonvorbiri despre cartea teh-

cum succint cîteva din realiză
rile noastre în această privin
ță. La inițiativa organizației 
U.T.M., în toate cele nouă fa
cultăți au apărut „panourile 
cu noutăți" prin intermediul 
cărora popularizăm tot ceea 
ce apare interesant în tehni
ca mondială. Organizațiile 
U.T.M. din ani și grupe urmă
resc modul în care sînt atrași 
studenții de aceste noutăți, 
dacă, în continuare, caută să 
se ocupe de cunoașterea Ier 
mai profundă. Nu de puține 
ori s-a discutat despre aces
te lucruri în adunările gene
rale U.T.M. La nivelul facul
tăților și anilor — la electro
nică, pe grupe chiar — au loc 
informări științifice asupra 
uogt domenii noi țl importan-

bme pregătiți. Ne 
de asemenea, să ar 
mai mulți studenți 
de cercetare științifică, în 
care un loc important îl ocu
pă studiul de perspectivă al 
problemelor de specialitate. 
Cercurile științifice au cunos
cut o însemnată creștere cali
tativă în ultimul timp. Dacă 
înainte, în unele cercuri acti
vitatea se rezuma în general 
la prezentarea unui referat 
audiat de eeilalți membri ai 
cercului (dar numai audiat — 
subliniez) — participarea ac
tivă care există acum, com
petența în discuții 
sesizabile de oricine 
o asemenea creștere 
valorii.

Evident, aceste 
presupun o temeinică stăpîni- 
re de către studenți a cu
noștințelor predate. Dar nu 
numai atît. Acestea presupun 
ți o consultare profundă a 
unei largi bibliografii de spe
cialitate — preocupare ce stă, 
de asemenea, în atenția orga
nizației noastre U.T.M., a a- 
sociațiilor studenților. Am 
organizat, astfel, simpozioane, 
întîlniri cu specialiști din 
producție etc. în cadrul cărora 
s-a pledat pentru însușirea bi
bliografiei — condiție indis
pensabilă în formarea specia
listului de astăzi — a limbilor 
străine, în care sînt publicate 
majoritatea noutăților de spe
cialitate. Toate acestea au 
avut menirea să creeze un 
impuls în rîndul studenților 
pentru cît mai completă lor 
pregătire, pentru a fi capabili 
să participe efectiv, să dea 
randamentul optim la realiza
rea sarcinilor de producție, 
imediat după absolvire.

sînț ușor 
și vădesc 
pe scara

rezultate

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic, rulează la 
Patria (orele 9, 11,30, 14, 16,30; 
19 I 21,30). OLIVER TWIST ru
lează la Republica (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15),
Melodia (orele 12; 14,45; 17,45, 19, 
21 fără completare). WINNETOU — 
cinemascop — rulează la București 
(orele 9; li; 13; 15;
21). DRUMUL SPRE 
SOCIETATE rulează la Carpati 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16). SPRE 
CULMI rulează la Luceafărul (orele 
9| ill 13; 15; 17, 19; 21). Festival 
(orele 9, 11, 13; 15; 17, 19, 2D. 
Tomis (orele 10» 12; 14» 16,15; 
18,30, 20,45). NE ASUMĂM RĂS
PUNDEREA rulează Ia Unirea (ore
le 16; 18,15). BINE AȚI VENIT ru
lează la Lumina 
15| 17,45, 20,15).
—- cinemascop — 
zești (orele 11,30; 
20,15 — grădină), 
RIPEȚII rulează 
(orele 9,30'; 11,45;
18,45, 21). CRONICA UNEI CRI
ME — cinemascop — rulează ta 
Feroviar (orele 9,15, 11,30, 13,45, 
16» 18,15; 20,30, completare; SPORT 
nr. 2/1965). CtND MARTIN AVEA 
14 ANI — VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează la Victoria (o- 
rele 10; 12, 14, 16, 18,15 , 20,30). 
FATA ÎN DOLIU rulează Ia Cen
tral (orele 10,30; 12,30, 14,30, 16,30, 
18,30; 20,30), Ferentari (orele 12, 
16; 18, 20). UCIGAȘII DE FEMEI 
rulează la Union (orele 15, 17, 19, 
21). CASA RfCORDI rulează >a 
Doina (orele 13,45 , 16,15 ,
18,45, 21,15, Program pentru copii 
In fiecare zi la ora 10, 11,15, 12,30). 
Modern (orele 10, 12,30; 15, 17,30;
20) . ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR 
STRÎMBE - PUNGUȚA CU DOI 
BANI rulează la Timpuri Noi (orele 
9,11,13,15,17,19, 21). IANOȘIK
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează la Giulești (orele 16, 19.30), 
Flamura (orele 9, 12,30, 16,15, 20). 
MĂ IUBEȘTE. NU MĂ IUBEȘTE
- SĂNĂTATE TOKOV rulează la 
Cultural (orele 15,30. 18, 20.30). 
FERNAND COW-BOY - COMORI 
DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
11,30; 15,45, 18, 20,15), Bucegi (o- 
rele 10, 12,15, 16, 18.15, 20,45 — 
completare 1 MAI 1965), Volga (o- 
rele 9,45, 12, 14,15, 16.30, 18.45,
21) . PĂDUREA SPINZURAȚI- 

I LOR — cinemascop (ambele serii) 
I - PIONIERIA nr. 2/1965 rulează

ia Dacia (orele 9.30, 13, 16.30 , 201.
1 Progresul (orele 15,30» 19). DOI BĂ- 
I IEȚI CA PUNEA CALDĂ - CE-

17, 19
ÎNALTA

(orele 10-, 12,30» 
SPĂRGĂTORUL 
rulează la Bu- 
14,30; 16,45; 19; 
NUNTĂ CU.PE- 

la Capitol 
14; 16,30»

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Provincie. Vor ev

tori internaționali.
televiziunii. 19,1

1

LULE AMEȚITE rulează la Cosmoi 
(orele 16; 18, 20), Crîngași (orele 
16; 18,15, 20,30). MISTERELE
PARISULUI — cinemascop rulează 
la Grivita (orele 10, 12,15, 16; 
18,15, 20,30). HANKA rulează la 
Flacăra (orele 14,15, 16.30, 18,45; 
21). MERII SĂLBATICI - RAPSO
DIE UNGARA rulează la Vitan (o- 
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 11; 
16; 18; 20 completare 1 MAI 1965). 
Miorița (orele 9,30; 11.45, 14, 16.15; 
REGINA CÎNTECELOR rulează la 
18,45; 21). PARISUL VESEL - 
CĂLĂTORIE IMAGINARĂ rulează 
la Munca (orele 9: 11; 14; 16; 13,15»
20.30) . SCARAMOUCHE — cinema
scop rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 20,30). ALERG DUPĂ O 
STțA rulează la Arta (orele 111 
15,30; 17,45, 20). CU BICICLETA 
SPRE LUNĂ - SPORT nr. 2/1965 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). .ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) rulează la Aurora (orele 9,30; 
13, 16,30; 20). DOUĂ ETAJE DE
FERICIRE rulează lă Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30). ARMATA CODO
BATURILOR — SPORT nr. 2/1965 
rulează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20.30). NEAMUL ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop — rulea
ză la Floreasca (orele 10,30; 14; 
17; 30), Excelsior (orele 9; 12; 15,30;
18.30) . SOȚII IN ORAȘ — CAL- 
LATIS rulează la Rahova (orbie 16; 
18,15). RACHETELE NU TREBUIE 
SĂ DECOLEZE — cinemascop — 
KREMLINUL ROSTOVIN - cine, 
mascop - ȚĂRMUL OSPITALIER 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18,15; 20,30). LOGODNICELE VĂ
DUVE — GURA LUMII rulează la 
Cotroceni (orele 15, 17, 19, 21).

GRĂDINI-C1NEMATOGRAF

WINNETOU rulează la „Expoziția 
realizărilor Economiei Naționale a 
R.P.R." — Piața Scînteii, (ora 20,30) 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT — ZILELE SIGHIȘOAREI 
rulează la Stadionul Dinamo (ora 
20). Progresul (ora 20). SPRE 
CULMI rulează la Doina (ora 20). 
Festival (ora 20), Tomis (ora 20,15). 
ȘOFERII IADULUI rulează la Are
nele Libertății (ora 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII rulează Ia Capitol 
(ora 20). SPĂRGĂTORUL rulează 
Ia Buzești (ora 20,15). FERNAND 
COW-BOY rulează la Bucegi (ora 
20.15). HANKA rulează la Lira 
(ora 20,30). CU BICICLETA SPRE 
LUNĂ rulează la Moșilor (ora 
20,30).

T EL EVIZÎUNE
i

DUMINICA 6 IUNIE

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei.
9.30 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar. 11,00 Emisiune 
pentru sate. După amiază : Trans
misiune de la stadionul Dina
mo a meciului de fotbal din
tre selecționatele București—

evolua foști jucă- 
i. 19,00 Jurnalul 

_ __ .___  19,15 Filmul docu
mentar : „Scoarțe populare".
19.30 „Cu mască sau fără mască".

Varietăți-concurs. 23,00 Buletin 
de știri. 23,10 Telesport. în în
cheiere . Buletin meteorologic.

LUNI 7 IUNIE

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : îngrășăminte cu a- 
zot. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 „Chimie cu surprize". 20,00 
Tele-filatelia; 20.15 Film : „Viață 
ușoară". 21,55 Spectacolele săp» 
tămînii. 22,10 Seară de muzică de 
cameră ; în încheiere : Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.



din viata 
tineretului 

lumii
Intense

pregătiri 
pentru 

Festival
Clădirea de la nu» 

mărul 22 al stră
zii Colonel Lotfi 
din capitala Al
geriei Cunoaște în 
ultimul timp o a- 
nimație deosebi
tă. Acolo, pot fi 
întâlniți repre

zentanți ai diferitelor orga
nizații și instituții naționale și 
internaționale, care își dau 
concursul la pregătirea viito
rului Festival care va âvea loc 
la Alger între 28 iulie și 7 
august.

Pină tîrziu, se văd lumina
te ferestrele birourilor în care 
lucrează numeroasele comisii, 
servicii, colective. Programul 
Festivalului este definitivat, ți- 
nîndu-se seama de propuneri
le și sugestiile sosite la Co
mitetul internațional de pre
gătire. Au fost stabilite regu
lamentele pentru desfășurarea 
colocviilor, concursurilor de 
muzică, arte plastice, literatu
ră și altor manifestații. O zi, 
de pildă, va fi consacrată fe
telor. Cu acest prilej vor fi 
organizate multe activități in
teresante, printre care vizite în 
întreprinderi și instituții unde 
lucrează tinere algeriene, des
chiderea unor expoziții reflec- 
tînd preocupările tineretului 
feminin, o defilare a fetelor 
în costume naționale din dife
rite colțuri ale lumii, o serată 
cu un bogat program cultural 
și de dans la care va fi aleasă 
și Miss Festival. Activități la 
fel de interesante sînt prevă
zute și pentru programul stu
dențesc, cuprinzînd dezbateri 
privitoare la principiile și mij
loacele de realizare a demo
cratizării învățămîntului, la 
rolul universității în societatea 
de azi, în legătură cu aspec
tele culturii arabe, va fi des
chis un club studențesc, vor 
fi organizate seri muzicale, 
întâlniri pe specialități etc. Se 
perfectează și programul reu
niunilor și întrecerilor sporti
ve, sînt luate măsuri pentru 
găzduirea miilor de tineri și 
tinere ce vor sosi la Alger.

Poștașii aduc la C. I. P. 
teancuri de scrisori, telegra
me, mesaje, cărți poștale care 
cuprind noutăți despre prepa
rativele ce au loc pe toate 
continentele în vederea măre
ței întîlniri a tinerei generații. 
Din Finlanda, țara preceden
tului festival, se anunță par
ticiparea a numeroase organi
zații printre care se numără : 
Uniunea tineretului democrat, 
Uniunea tineretului social-de
mocrat, Uniunea tineretului 
agrarian, Uniunea națională a 
studenților, Asociația studenți
lor pentru Națiunile Unite și 
altele.

Din Chile, spre exemplu, 
și-au confirmat participarea 
alături de Uniunea tineretului 
comunist, Tineretul radical, 
Tineretul Partidului democra
tic național, secția de tineret 
a Centralei unice a muncitori
lor, Federația națională rura
lă, șase organizații studențești, 
Comitetul tineretului chilian, 
grupări artistice folclorice, 
sportive, personalități diverse 
etc. în Guatemala, Comitetul 
de pregătire a festivalului este 
compus din reprezentanți ai 
29 de organizații și uniuni.

Veștile sosite la C.I.P. ilus
trează amploarea și diversita
tea pregătirilor ce au loc în 
întâmpinarea Festivalului. O 
activitate intensă se desfășoa
ră în țările continentului afri
can, care găzduiește pentru 
prima dată un festival mon
dial al tineretului și studenți
lor. Din Sudan se anunță că 
va veni la Alger o numeroasă 
delegație compusă din 300 de 
tineri. Pentru pregătirea ei, la 
Karthum a fost însărcinat un 
comitet special prezidat de un 
ministru — rtfembru al Parti
dului național unionist. Orga
nizația poporului din Africa 
de sud-vest (S>W.A.P.O.) și-a 
făcut cunoscută participarea la 
festival ca și Asociația cultu
rală a tineretului din Togo, 
ce va trimite o delegație in- 
cluzînd un grup folcloric și 
artistic.

Pregătirile sînt în plină des
fășurare în diferite alte re
giuni ale globului. Începînd 
de la 15 martie, în Argentina 
apare o publicație bilunară în 
10 000 de exemplare, publicând 
noutăți despre pregătirile în 
vederea Festivalului, în țară 
și peste hotare. La Buenos Ai
res s-a organizat un festival 
de muzică populară al cărui 
cîștigător va veni la Alger. Se 
organizează, de asemenea, ba
luri, serbări cîmpenești, loterii 
pentru strîngerea fondurilor 
necesare deplasării delegației 
la festival. în Uruguay s-au 
inițiat competiții pentru a fi 
selecționați componenții lotu
lui sportiv ce va veni în Ca
pitala Algeriei.

Pînă cînd participanții la 
Festival vor pomi către capi
tala Algeriei mai sînt cîteva 
săptămîni. Gazdele se pregă
tesc intens să-i primească așa 
cum se cuvine, să le arate 
importantele rezultate obținu
te în munca de reconstrucție 
a țării, frumusețile Algeriei

P. NICOARĂ

■

R. 9. POLONĂ. — O imagi-

at din noua Varșovie

Djakarta:

Delegația
C. C. al P. M. R.

a plecat spre patrie
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

La 5 iunie 1965, delegația C.C. 
al P.M.R., din care fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, se
cretar al C.C. al P.M.R., și Petre 
Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție, care a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 45-a aniversări a P.C. din 
Indonezia, a plecat spre patrie.

La aeroportul dm Djakarta, 
delegația a fost condusă de D. N. 
Aidit, președintele C.C. al P.C. 
din Indonezia, Lukman, prim-vi- 
cepreședinte al C.C., Sudisman, 
membru al Biroului Politic, șeful 
Secretariatului C.C., Judjito, 
membru al Secretariatului C.C., 
Hutapea, membru al C.C., recto
rul Academiei Aliarcha, Karel 
Supit, membru al C.C. și șeful 
secției externe a C.C. al parti
dului, precum și de alți membri 
ai C.C. și activiști de partid. La 
plecare au fost prezenți ambasa
dorul R. P. Române în Indone
zia, V. Gîndilă, membri ai am
basadei, precum și șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Djakarta.

• MOSCOVA. — In seara zi
lei de 4 iunie în sala „Ceaikov- 
ski“ din Moscova, a avut loc un 
concert de muzică românească, 
organizat de Uniunea compozito
rilor sovietici, interpretat de Or
chestra simfonică de stat a 
U.R.S.S. sub bagheta dirijorului 
român Iosif Conta. Programul 
concertului a cuprins lucrări ale 
compozitorului George Enescu, 
Mihail Jora, Dumitru Capoianu și 
Pascal Bentoiu.

• SAIGON. — Sîmbătă, în si
tuația politică de la Saigon a in
tervenit un nou element care a 
făcut ca criza politică, ce părea 
a fi pe cale de rezolvare, să re- 
izbucnească cu mai mare putere. 
Șeful statului, Phan Khac Suu, a 
refuzat în ultimul moment să mai 
semneze decretul de demitere a 
miniștrilor de interne și al eco
nomiei naționale, elaborat și sem
nat de premierul Quat. Cu puțin 
timp înainte, președintele Suu ac
ceptase o hatărîre a Consiliului 
național legislativ privind acor
darea de puteri excepționale pri
mului ministru, în vederea înlă
turării celor doi membri al cabi
netului care au refuzat să-și 
prezinte demisia.

• LAGOS. — Agențiile de 
presă anunță că în primele zile 
ale acestei săptămîni, în capitala 
Nigeriei au avut loc manifestații 
violente ale populației, cărora po
liția le-a făcut cu greu față. 
Marți, de pildă, într-unul din car-

Paris: Congresul

S. F. I. 0.

Simbătă au continuat în su
burbia pariziană Clichy lucră
rile celui de-al 55-lea Congres 
al partidului socialist francez 
(S.F.LO,). Cea mai mare parte 
a dimineții de sîmbătă a fost 
ocupată de intervențiile prima
rului Marsiliei, Gaston Defferre, 
candidatul socialist în alegerile 
prezidențiale, care a continuat 
să apere propunerea sa de for
mare a unei „Federații demo
crate socialiste" în care să fie 
incluse toate grupările opozi
ției de stînga, în afara Partidului 
comunist. In cuvîntul său Guy 
Mollet, secretarul general al 
S.F.I.O., a menționat că o astfel 
de federație, care să includă pe 
creștin-democrați, S.F.I.O., pe 
radicali și M.R.P.-ul, nu este nici 
posibilă și nici de dorit, în- 
trucît această federație nu ar fi 
socialistă. La rîndul său, Cla
ude Fzier, secretar al Federa
ției Senei și redactor șef al 
ziarului „Le Populaire", a sub
liniat că socialiștii nu pot să 
se unească cu M.R.P.-ul care 
pînă nu de mult a dezaprobat 
complet poziția partidului so
cialist.

Discuțiile vor continua în 
cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică.
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Teritoriul
R. D. Vietnam 

din nou bombardat
HANOI 5 (Agerpres). — Mi

siunea de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei 
populare vietnameze a adre
sat la 4 iunie Comisiei inter
naționale de supraveghere și 
control din Vietnam un pro
test energic împotriva unor 
noi raiduri aeriene ale S.U.A. 
și autorităților sud-vietnameze 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam. în noaptea de 2 iunie și 
în cursul zilei de 3 iunie, 
reactoare de luptă au bombar
dat și mitraliat numeroase 
localități din provinciile Ha 
Tinh, Vinh Linh, Than Hoa și 
Quang Binh, precum și insu
lele Hon Ngu și Con Co.

tierele Lagosului au avut loc 
ciocniri, au fost sparte vitrinele 
unor magazine, au fost avariate 
autoturisme și numeroase persoa
ne au fost rănite.

• LONDRA. Un grup de de- 
putați au prezentat vineri în Ca
mera comunelor o rezoluție prin 
care cer guvernului să reducă 
cheltuielile militare. Rezoluția a 
fost semnată de 68 de deputați 
laburiști, membri ai parlamentu
lui, printre care Tom Driberg, Mi
chael Foot, Ellias Smith și alții. 
Ea recomandă reducerea cheltu
ielilor militare în anul 1966 cu 
cel puțin 100 milioane lire ster
line, iar apoi reducerea anuală 
a acestora cu 200 milioane lire 
sterline. Autorii rezoluției cer, 
de asemenea, reducerea cit mai 
rapidă a cheltuielilor militare ale 
Angliei în Germania occidentală.

• NEW YORK. — Reprezen
tanții statelor african? membre în 
Consiliul de Securitate au cerut 
ca reuniunea din luna iulie a 
Consiliului de Securitate, consa
crată discutării politicii de apar
theid a guvernului R.S.A. și si
tuației din teritoriile africane a- 
flate încă sub dominația colonia
listă portugheză, să aibă loc în- 
tr-o capitală africană. Această ce
rere a fost formulată în virtutea 
art. 28 al cartei O.N.U., care 
prevede că reuniunile Consiliului 
de Securitate pot fi organizate 
și în alt loc decît sediul O.N.U.

PE SCURT

ficialitatea ameri
cană declara nu 
de mult că politi
ca Statelor Unite 
nu este și nu va 
fi fixată în funcție 
de scrisorile pri
mite la diferite 
departamente, de

Ia numeroși americani care 
dezaprobă unele acțiuni ale 
guvernului. Chiar dacă numă
rul scrisorilor de dezaprobare, 
după cum preciza aceeași ofi
cialitate, sînt mai numeroase 
decît cele prin care este sus
ținut cursul politicii Statelor 
Unite. Această declarație nu a 
fost făcută întîmplător ci, mai 
curînd, în încercarea de a de
zarma pe acei americani, me
reu mai multi, care, într-o for
mă sau alta, își exprimă opi
nia defavorabilă față de inter
vențiile armate americane în 
Vietnam și Republica Domi
nicană.

în acest sens sînt interesan
te remarcile pe care Ie face 
unul dintre cunoscuții specia
liști în problemele politicii a- 
mericane, Denis Brogan, de Ia 
Universitatea Cambridge. Reîn- 
torcîndu-se recent din Statele 
Unite, el arăta într-un articol, 
publicat în „GUARDIAN", că 
în opinia publică de peste o- 
cean au survenit în ultimele 
luni schimbări importante. Bro
gan se referă Ia dezbaterile 
care au Ioc în diferite cercuri 
ale populației americane, dez
bateri care pun sub semnul în
trebării numeroase mituri crea
te, în anii de după război, de 
propaganda oficială. Și pro
fesorul de la Cambridge subli

Republica Dominicană

Sîmbătă s-au împlinit șase săp
tămîni de cînd au început tul
burările din Republica Domini
cană, care au culminat cu inter
venția armată a S.U.A., și, acum, 
a O.S.A. Pe plan politic, încer
cările de mediere între cele două 
fracțiuni rivale, întreprinse atît 
prin intermediul O.N.U. cît și al 
O.S.A,, se află în impas.

După cum transmite agenția 
„FRANCE PRESSE", doi obser
vatori ai O.N.U., care au rămas 
vineri seara în pozițiile ocupate 
de trupele constituționaliste, au 
fost martorii unei noi violări a 
acordului de încetare a focului, 
cînd, din direcția pozițiilor nord- 
americane, au fost trase focuri de 
mortiere asupra acestei zone. O

însemnări
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Evoluția navei

„Gemini-4"

ratată în fel și chip cu tonice sau ingrediente, Jira 
sterlină cunoaște de jumătate de an o intermina
bilă convalescență, presărată din cînd în cînd cu 
violente răbufniri ale stînjenitoarei sale maladii. 
Ultimele 10 zile au constituit o nouă perioadă de 
depresiune. Cursul lirei sterline pe piața de 
schimb internațională a înregistrat scăderi după 
scăderi. Și aceasta în ciuda perfectării cu F.M.l. 
a împrumutului de 1 400 milioane dolari. în cele

din urmă guvernul britanic a fost nevoit să intervină încă 
o dată pentru a evita devalorizarea.

Presa britanică s-a străduit să determine care sînt cauzele 
acestor noi scăderi. „FINANCIAL TIMES" releva „deficitul

i de plăți a Angliei și marea cerere de dolari din ulti- 
zile“. într-un comentariu al agenției „ASSOCIATED 

PRESS" se punea accentul pe „cifrele nesatisfăcătoare privind 
■"i și menținerea unei taxe de scont (7 

ridicată". Evidențierea acestor cauze este, 
fără îndoială, judicioasă. Guvernul premierului Wilson a re
ținut că taxa da scont rămîne un domeniu în care se poate 
opera și a procedat în consecință.

Taxa de scont — adică suma de bani plătită de banca de 
emisiune a unei țări pentru capitalurile luate de ea cu împru
mut, sumă ce se exprimă în procente la capitalul împrumutat 
— este utilizată în mod frecvent de guverne ca pîrghie a poli
ticii economice. Prin nivelul taxei oficiale de scont, banca de 
emisiune exercită o anumită Influență asupra pieții creditelor, 
asupra balanței de plăți și asupra cursului valutar. Prin ma
jorarea taxei de scont, banca de emisiune caută să frîneze fo
losirea creditelor și prin aceasta să frîneze cererea de bunuri 
de investiții, de hirtii de valoare, precum și de mărfuri, con- 

la

femeie și un copil au fost uciși, 
iar șase persoane au fost rănite.

La Santo Domingo, a fost dat 
publicității un raport al misiunii 
speciale a Crucii Roșii interna
ționale care a sosit pentru a exa
mina situația în care se află pri
zonierii politici. în raport se 
subliniază că aproximativ 2 500 
de persoane sînt prizonieri în 
mîinile generalului Imbert Barre
ras, președintele juntei militaro- 
civile de dreapta, 150 sînt deți
nute de colonelul Francisco Ca- 
amano, în timp ce un alt număr 
se află în mîinile nord-america- 
nilor. Autoritățile americane au 
cerut reprezentanților Crucii Ro
șii să nu dea publicității cifra 
exactă a prizonierilor pe care-i 
dețin.

Prudență
omnul Chombe 

/ y a operat o mo
dificare nea

șteptată în turneul 
său vesteuropean. In 
loc să poposească la 
Geneva, cum promi
sese, premierul con- 
golez a schimbat di
recția, în ultimul mo
ment, făcîndu-și apa
riția la... Madrid. De
sigur, de capitala spa
niolă îl leagă destule 
amintiri. Intr-un a- 
partament madrilian 
a petrecut exilul plin 
de speranțe și amără
ciune și tot acolo și-a 
pregătit cu savantă 
minuțiozitate reveni
rea în Congo. Primul 
ministru Chombe își 
ca aminti, firește, cu 
emoție de exilatul 
Chombe care nu și-a 
pierdut încrederea în 
sine (și în protectorii 
săi). Se vor găsi poa
te unii 
pagini 
despre 
nire cu 
minte. __  _
nu caută la Madrid 
doar amintiri. Impre-

care să scrie 
lacrimogene 

această întîl- 
aducerile a- 
Dar Chombe

ună cu ministrul său 
de finanțe va negocia 
un împrumut de 
5000 000 dolari și va 
avea convorbiri cu 
prietenii săi politici.

Totuși, o nedume
rire : de ce a renun
țat Chombe să vizi
teze Geneva ? De astă 
dată n-a fost vorba de 
un capriciu. Surse bi
ne informate afirmă 
că încă pe cînd se 
afla la Bruxelles, ofi
cialitățile belgiene 
l-au sfătuit să evite 
să participe la confe
rința Organizației In
ternaționale a Muncii 
deoarece ar fi posibile 
„incidente politice în 
defavoarea lui". 
Chombe a ascultat 
sfatul și de la Frank
furt pe Main a ple
cat direct la Madrid. 
Ca să evite „inciden
tele defavorabile". 
Prudență...

In timpul acesta, 
teribilul Munongo, 
ministrul de interne 
de la Leopoldville, 
dezvăluie o ultimă

niază că aceste critici „i-au 
fost împărtășite de către băr
bați și femei pe care ar fi ab
surd să-i denumim «liberali* și 
cu atît mai puțin «de stingă*".

Observațiile profesorului Bro
gan nu sînt izolate în presa 
occidentală, ci se încadrează 
printre numeroasele articole 
care pun în lumină anumite 
fenomene pline de semnifica
ție din viața politică america
nă. Și pentru că vorbim de pre
să, este interesant de semna

Zborul navei cosmice „Gemini- 
4“, avînd la bord pe cosmonau
ta James McDivitt și Edward 
White, continuă. Simbătă, în ju
rul orei prînzului, nava a ajuns 
la jumătatea zborului orbital de 
patru zile, parcurgînd 1 360 000 
km. Reprezentanți ai N.A.S.A. 
(Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic) au comu
nicat că zborul se desfășoară în 
condiții normale și cei doi cos- 
monauți se află într-o excelentă 
condiție fizică.

Vineri și sîmbătă echipajul na
vei a îndeplinit doar activități 
curente. Singurul element deose
bit l-a constituit observarea ds 
către McDivitt, care pilota în 
acel moment nava, a unui satelit 
artificial prevăzut cu antene, care 
a trecut timp de un minut în a- 
propierea lui „Gemini-4". 
N.A.S.A. a declarat că este, pro
babil, vorba de satelitul „Pega- 
sus-2" lansat la 25 mai pentru 
studierea meteoriților.
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Majoritatea

Ial redresării 
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a provocat declinul 
exterioare, încrederi
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englez 
dovedi

tribuind, implicit, și la 
scăderea nivelului 
de trai al acesteia. 
Totodată, afluxul de 
capitaluri spre țara 
cu o taxă de scont 
ridicată duce, de re
gulă, la îmbunătăți
rea balanței de plăți 
și la creșterea cursu
lui valutar.

Tocmai 
două ultime 
cințe ap fost 
de guvernul britanic 
atunci cînd, cu mai 
bine de șase luni în 
urmă, a procedat la ridicarea taxei de scont de la 5 la 7 la 
Anglia devenind una dintre țări le cu cel mai ridicat nivel al 
taxei de scont din lume. Dar în ciuda acestei măsuri, cursul 
lirei a continuat să scadă și a fost nevoie să se lanseze cu
noscutul împrumut de 3 miliarde dolari. Deși aceste miliarde 
n-au pus lira la adăpost, ele au acordat totuși Marii Britanii 
un răgaz pentru a lua și alte măsuri. Nivelul de 7 la sută al 
taxei de scont a fost în acest timp păstrat.

Iată însă că în ultimele zile, după cum am mai arătat, lira 
sterlină s-a aflat iarăși în impas iar guvernul a abordat încă 
o dată problema taxei de scont. O nouă mărire? Nu, aceasta 
era imposibil, și din cauză că efectele negative ale unei ase
menea măsuri ar fi întrecut cu mult prezumtivele avantaje, și 

' că majorarea ar fi discreditat foarte mult economia 
britanică pe plan internațional și, în sfîrșit, pentru că expe
riența precedentă nu dăduse rezultate. Atunci? Londra a 
anunțat reducerea taxei de scont de la 7 la 6 la sută.

Măsura de reducere anunțată de Londra apare în contradic
ție cu imperativele de moment ale economiei britanice (redre- 

balanței de plăți și ridicarea cursului lirei).
[ observatorilor consideră că reducerea taxei de 

scont engleze este mai mult o acțiune politică decît un semn 
.. economice Scăderea cursului lirei sterline a fost 

pusă pe seama „crizei de încredere". Prin urmare, se susținea 
în cercurile financiare engleze, nu situația grea a economiei 

l lirei, ci faptul că, din cauze mai mult 
. ■ iderederea pe plan internațional în liră a scăzut.

--------------- --------------- Guvernul 
că prin reducerea taxei de scont „va 

că situația economică a țării s-a redresat, că

restringerea consumului populației,

„restabilirea
aceste 
conse- 
vizate încrederii

sută.

I Remediul constă deci în „restabilirea încrederii", 
englez a considerat 
dovedi1* lumii <“ . ________________ _______ _

■ englezii își pot permite să frîneze afluxul de capitaluri spre 
• țara lor. Pe plan intern măsura este menită să diminueze tirul 

■ criticii opoziției, la adresa politicii economice, a laburiștilor.
’ \> pe acum dacă?scăderea taxei

de scont engleze va sluji sau nu intențiilor guvernului Wilson. 
I Deocamdată, comentează agenția FRÂNGE PRESSE evoluția 

situației economice a Marii Britanii „nu este de natură să 
inspiri» încredere". Agenția amintește în acest sens creșterea 
în aprilie a, costului vieții cu 2 la sută, acțiunile revendicative

■ muncii, în special în porturi și în mine, creș
terea, lună de lună, a deficitului balanței comerciale, scăderile 

Ide la bursă, precum și semnele unei ostilități crescînde de 
afaceri. Acești factori, conchide FRANCE PRESSE, nu sînt de 
natură să asigure lirei sterline liniște în viitor.
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măsură a guvernului 
Chombe născută din 
același spirit de pru
dență : companiile
străine care investesc 
capitaluri in Congo 
vor avea nu numai 
dreptul să utilizeze 
după bunul plac bo
gățiile naturale și for
ța de muncă, dar vor 
primi „arme și muni
ții pentru apărarea in
stalațiilor și plantații
lor lor". Pentru arme, 

se știe, trebuie sol
dați. Probabil, fiecare 
companie își va în
jgheba propria arma
tă (eventual importa
tă după normele co
merciale în vigoare). 
Importul de soldați 
nu-i o noutate în 
Congo. Sutele de mer
cenari stau mărturie. 
Dar de acum înainte 
prezența lor ca fi jus
tificată prin simple 
necesități de „apărare 
economică". Oricum, 
mercenarii albi pot fi 
liniștiți: nu vor șo-

semnalat. în această privință, 
deosebit de active sînt diver
sele straturi ale intelectualită
ții din Statele Unite. Cineva 
remarca că par de domeniu) 
unui trecut foarte îndepărtat 
zilele cînd fostul președinte 
Kennedy reunea în saloanele 
Casei Albe pe cei mai de vază 
reprezentanți ai intelectualității 
americane.

într-o telegramă colectivă 
trimisă președintelui Johnson 
un număr de 20 de scriitori și

mingo se manifestă și se pro
pagă, pentru prima oară in is
toria Statelor Unite, în cercurile 
academice, fie că este vorba 
despre studenți sau despre pro
fesori, ca și printre liderii ma
rilor centre urbane".

în ce privește cercurile aca
demice la care se referă An
dersen, manifestările sînt nu
meroase, ceea ce a făcut ca 
spiritualul foiletonist de la 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE", Art Buchwald, să-și

Opinii americane

lat că asemenea ziariști de pes
te ocean ca Lippmann, Reston 
sau Sulzberger au formulat, a- 
tit în „New York Times" cît 
și în „New York Herald Tri
bune", observații, mai mult 
sau mai puțin critice, la adre
sa unor aspecte ale politicii 
externe americane. Astfel, ar 
fi de-ajuns să amintim că în
tr-un articol din „New York 
Times", care făcea o analiză 
mai largă a actualului curs al 
administrației Johnson, se 
spunea: „Statele Unite nu sini 
atotputernice, dar președinte
le vorbește ca și cum ar fi... 
Acesta este limbajul anului 
1898, nu 1965“.

Tocmai caracterul de prin
cipiu al dezbaterilor din dife
rite cercuri ale opiniei publi
ce americane este demn de

artiști americani dintre care 
șase laureați ai premiului Pu
litzer, s-au solidarizat cu poe
tul Robert Lowell și au refu
zat să participe la festivalul 
artelor programat la 14 iunie la 
Casa Albă. Semnatarii telegra
mei au declarat că au luat a- 
ceastă hotărîre deoarece sint 
nemulțumiți de actuala politi
că externă a guvernului pe 
care au calificat-o drept „a- 
gresivă șl militaristă". Robert 
Lowell și ceilalți scriitori fu
seseră invitați să citească din 
operele lor în cursul acestei 
mari serate de gală.

„Opoziția țață de actuala 
administrație — scrie Georges 
Andersen în „COMBAT" — 
în urma evenimentelor din 
Vietnam și de la Santo Do

imagineze chiar cum ar de
curge un „război" intre pușca
șii marini și universitățile care 
ar trebui ocupate din cau
za opoziției față de po
litica guvernului. Dar nu mai 
era vorba de nici un spirit a- 
tunci cînd „WALL STREET 
JOURNAL" scria nu de mult: 
„Membrii echipei Departamen
tului de Stat care au făcut un 
turneu prin universități pen
tru a explica politica vietna
meză merită o mențiune pen
tru curajul de care au dat do
vadă. Judecind după relatările 
din presă despre primirea ce 
li s-a făcut, mulți dintre noi am 
prefera să dăm ochii cu Viet- 
congul decît cu aceste audi
torii".

într-adevăr, în numeroase

universități și colegii din Sta
tele Unite, unele dintre ele 
cunoscute pentru tradiționa
lism, au loc dezbateri care pri
vesc critic atit politica exter
nă americană, cît și unele pro
bleme interne cum ar fi discri
minarea rasială, problemă în 
care majoritatea tineretului 
universitar s-a găsit alături de 
cei care luptă pentru respecta
rea drepturilor civile în Sta
tele Unite. Sînt cunoscute ast
fel eșecurile pe care rectorul 
marii universități Berkeley din 
California le-a înregistrat în- 
cercînd să interzică orice ac
țiune politică a studenților nu 
numai în universitate, dar chiar 
și dincolo de zidurile ei. Ală
turi de studenți s-au găsit și 
numeroși profesori de la aceas
tă universitate. Cît privește 
simpatiile politice ale tineretu
lui universitar, sînt interesante 
cifrele publicate de săptămîna- 
lul „NEWSWEEK" care arăta 
că numai 12 la sută dintre stu
denții chestionați în cadrul 
unei anchete, au declarat că au 
încredere în partidul republi
can și numai 22 la sută în 
partidul democrat. Despre evo 
luția înregistrată în rîndu- 
rile tineretului universitar vor
bește și editorialul publicat de 
revista studențească „THE 
HARVARD CRINSON" în care 
este condamnată intervenția a- 
mericană în Republica Domi
nicană.

Fenomenele semnalate sînt 
simptomatice pentru evoluția 
stării de spirit a unei părți a 
opiniei publice din S.U.A.

S. B.

CEYLON. Studenți demonstrind 
pe străzile orașului Colombo, 
împotriva politicii americane in 

Vietnam

Erhard
s-a înapoiat 

la Bonn
BONN 5 (Agerpres). — 

Sîmbătă s-a înapoiat la Bonn, 
după o vizită de o săptămînă 
în S.U.A., cancelarul R. F. 
Germane, Ludwig Erhard. La 
sosire, Erhard a făcut cores
pondenților de presă o scurtă 
declarație în care a scos în 
evidență „relațiile strînse și 
de colaborare dintre S.U.A. și 
R. F. Germană". Cancelarul
R. F. Germane a subliniat, tot
odată, că în centrul discuțiilor 
pe care le-a avut la Washing
ton cu reprezentanții Admini
strației americane s-au aflat 
îndeosebi problemele euro
pene. Erhard a relevat că a- 
ceste probleme vor sta de a- 
semenea în centrul discuțiilor 
pe care le va avea cu președin
tele Franței, de Gaulle, la 11 
iunie.

In cercurile guvernamen
tale de la Bonn se mențio
nează că, după această vizită 
în S.U.A., Erhard intenționează 
să stabilească în viitor con
tacte bianuale cu președintele
S. U.A. la fel cum se proce
dează în momentul de față cv 
Franța.
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