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Ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

în ziua de 28 iunie 1965 a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central cil Partidului 
Muncitoresc Român.

Plenara a examinat proiectul de Constitu
ție a Republicii Socialiste România, ce a fost 
întocmit de Comisia pentru elaborarea Con
stituției, aleasă de Marea Adunare Națională.

Plenara și-a exprimat în unanimitate acor
dul cu proiectul de Constituție subliniind că

prevederile proiectului reflectă în mod just 
transformările ce au avut loc în țara noastră, 
în procesul de construire a orînduirii socia
liste.

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

CONSTITUȚIA PROIECT

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Titlul I

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
ARTICOLUL 1. România este republică so

cialistă.
Republica Socialistă România este stat al 

oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, 
independent și unitar. Teritoriul său este 
inalienabil și indivizibil.

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

Puterea poporului se întemeiază pe alianța 
muncitorească-țărănească. în strînsă unire, 
clasa muncitoare — clasa conducătoare în so
cietate, țărănimea, intelectualitatea, celelalte 
categorii de oameni ai muncii, fără deosebire 
de naționalitate, construiesc orînduirea socia
listă, creînd condițiile trecerii la comunism.

ARTICOLUL 3. în Republica Socialistă 
România, forța politică conducătoare a între
gii 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 se
cret.

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

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

ARTICOLUL 5. Economia națională a 
României este o economie socialistă, bazată pe 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție.

în Republica Socialistă România, exploata
rea omului de către om este pentru totdeauna 
desființată și se înfăptuiește principiul socia
list al repartiției după cantitatea și calitatea 
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 
întregului popor, fie proprietate cooperatistă 
— asupra bunurilor aparținînd fiecărei orga
nizații cooperatiste.

ARTICOLUL 7. Bogățiile de orice natură 
ale subsolului, minele, fondul funciar de stat, 
pădurile, 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 între
gului popor, sînt proprietate de stat.

ARTICOLUL 8. Comerțul exterior este mo
nopol de stat.

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

Lotul de pămînt aflat, potrivit statutului 
cooperativelor agricole de producție, în folo
sința gospodăriilor familiale ale țăranilor coo
peratori, 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 inven
tarul agricol mărunt constituie proprietate 
personală a țăranilor cooperatori.

Titlul II

DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE
ALE CETĂȚENILOR

ARTICOLUL 17. Cetățenii Republicii So
cialiste România, fără deosebire de naționa
litate, rasă, sex sau religie sînt egali în drep
turi în toate domeniile vieții economice, po
litice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a 
cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drep
turi și nici o deosebire în exercitarea lor pe 
temeiul naționalității, rasei, sexului sau reli
giei nu sînt îngăduite.

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

ARTICOLUL 10. Cooperativele agricole de 
producție, formă socialistă de organizare a 
agriculturii, asigură condiții pentru cultivarea 
intensivă a pămîntului și aplicarea științei 
înaintate, 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 aseme
nea, statul sprijină celelalte organizații coope
ratiste și ocrotește proprietatea lor.

ARTICOLUL 11. în condițiile agriculturii 
cooperativizate, statul garantează, potrivit legii, 
țăranilor care nu se pot asocia în cooperative 
agricole de producție, proprietatea asupra pă
mîntului pe care îl lucrează ei înșiși și fami
liile lor, ca și proprietatea asupra uneltelor 
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 despăgubiri.

ARTICOLUL 13. în Republica Socialistă Ro
mânia, întreaga activitate de stat are drept scop 
dezvoltarea orînduirii socialiste, creșterea 
continuă a bunăstării materiale și culturale a 
poporului, asigurarea libertății și demnității 
omului, afirmarea multilaterală a personali
tății umane.

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

națională ;
Apără proprietatea socialistă ;
Garantează exercitarea deplină a dreptu

rilor cetățenilor, asigură legalitatea socialis
tă și apără ordinea de drept;

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

Asigură apărarea țării și organizează for
țele sale armate;

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

mânia întreține și dezvoltă relații de priete
nie și colaborare frățească cu țările so
cialiste, promovează relații de colaborare cu 
țările avînd altă orînduire social-politică, ac
tivează în organizații internaționale în 
scopul asigurării păcii și înțelegerii între po
poare.

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

ARTICOLUL 15. Teritoriul Republicii So
cialiste România este organizat în unități ad- 
ministrativ-teritoriale : regiunea, raionul, o- 
rașul și comuna.

Regiunile Republicii Socialiste România 
sînt:

Argeș, Bacău, Banat, Brașov, București, 
Cluj, Crișana, Dobrogea, Galați, Hunedoara, 
Iași, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Oltenia, Ploiești, Suceava.

Capitala Republicii Socialiste România 
este orașul București.

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

Orice manifestare avînd ca scop stabilirea 
unor asemenea îngrădiri, propaganda națio- 
nalist-șovină, ațîțarea urii de rasă sau națio
nale 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 zi
lei de muncă la 8 ore, a unui repaos săptămî- 
nal și prin concedii anuale plătite.

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

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

Dreptul la asigurare materială se reali
zează pentru muncitori și funcționari prin 
pensii și ajutoare de boală acordate în ca
drul sistemului 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 ga
rantat.

ARTICOLUL 21. Cetățenii Republicii Socia
liste România au dreptul la învățătură.

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

Învățămîntul în Republica Socialistă Româ
nia este învățămînt de stat

ARTICOLUL 22. în Republica Socialistă Ro
mânia naționalităților conlocuitoare li se asi
gură folosirea liberă a limbii materne, precum 
și cărți, ziare, reviste, teatre, învățămîntul de 
toate gradele. în limba proprie. în raioanele lo
cuite și de populație de altă naționalitate decît 
cea română, toate organele și instituțiile folo
sesc oral și scris și limba naționalității res
pective și fac numiri de funcționari din rîndul 
acesteia sau al altor cetățeni care cunosc limba 
și felul de trai al populației locale.

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

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

ARTICOLUL 24. Republica Socialistă Româ
nia asigură tinerilor condițiile necesare dez
voltării aptitudinilor lor fizice și intelectuale.

ARTICOLUL 25. Cetățenii Republicii Socia
liste Romînia au dreptul de alege și de a fi 
aleși în Marea Adunare Națională și în sfatu
rile populare.

Votul este universal, egal, direct și secret. 
Au drept de vot toți cetățenii care au împlinit 
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 popu
lare.

Dreptul de a depune candidaturi este asi
gurat tuturor organizațiilor oamenilor muncii: 
organizațiilor Partidului Comunist Român, 
sindicatelor, cooperativelor, organizațiilor de 
tineret, de femei, asociațiilor culturale 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 alie- 
nații și debilii mintali, precum și persoanele 
lipsite de aceste drepturi pe durata stabilită 
prin hotărîre judecătorească de condamnare.

ARTICOLUL 26. Cetățenii cei mai înaintați 
și mai conștienți din rîndurile muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și ale celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul 
Comunist Român, cea mai înaltă formă de or
ganizare 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 condu
cător în toate domeniile construcției socialis
te, îndrumă activitatea organizațiilor de masă 
și obștești, precum și a organelor de stat.

ARTICOLUL 27. Cetățenii Republicii Socia
liste România au dreptul de a se asocia în or
ganizații sindicale, cooperatiste, de tineret, de 
femei, social-culturale, în uniuni de creație, 
asociații științifice, tehnice, sportive, precum 
și în alte organizații obștești.

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

Organizațiile de masă și obștești asigură 
larga participare a maselor populare la viața 
politică, economică, socială, culturală a Repu
blicii Socialiste România și la exercitarea con

trolului obștesc — expresie a democratismu
lui orînduirii șryi a liste. Prin organizațiile de 
masă și obștești. Partidul Comunist Român în
făptuiește o legătură organizată cu. clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea și cele
lalte categorii de oameni ai muncii, le mobi
lizează în lupta pentru desăvârșirea construc
ției socialismului.

ARTICOLUL 28. Cetățenilor Republicii So
cialiste România li se garantează libertatea 
cuvîntului. a presei, a întrunirilor, a mitingu
rilor și a demonstrațiilor.

ARTICOLUL 29. Libertatea cuvîntului, pre
sei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor 
nu pot fi folosite în scopuri potrivnice orîn
duirii socialiste și intereselor celor ce mun
cesc.

Orice asociație cu caracter fascist sau anti
democratic 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 
cultului religios este garantată. Cultele reli
gioase se organizează și funcționează liber. 
Modul de organizare și funcționare a culte
lor religioase este reglementat prin lege.

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

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

Nici o persoană nu poate fi reținută sau 
arestată dacă împotriva ei nu există probe sau 
indicii "temeinice că a săvârșit o faptă prevă
zută și pedepsită prin lege. Organele de cer
cetare 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 
arestare emis de tribunal sau de procuror.

ARTICOLUL 32. Domiciliul este inviolabil.

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 Româ
nia.

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 na

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

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

5. Reglementează organizarea judecătoreas
că și a Procuraturii;

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

7. Stabilește organizarea administrativă a 
teritoriului;

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

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 Națio
nală hotărăște asupra constituționalității 
legilor ;

14. Controlează activitatea Consiliului de 
Stat;

15. Controlează activitatea Consiliului de 
Miniștri, a ministerelor și a celorlalte or
gane 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;

Nimeni nu poate pătrunde în locuința unei 
persoane fără învoirea acesteia, decît în cazu
rile și în condițiile anume prevăzute de lege.

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

ARTICOLUL 34. Dreptul de petiționare este 
garantat. Organele de stat au obligația de a 
rezolva, potrivit legii, petițiile cetățenilor 

privind 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 organ/lor competente, în con
dițiile prevăzute de lege, anularea actului și 
repararea pagubei.

ARTICOLUL 36. Dreptul de proprietate 
personală este ocrotit de lege.

Pot constitui obiect al dreptului de pro
prietate personală veniturile și economiile pro
venite din muncă, casa de locuit, gospodăria 
de pe lîngă ea și terenul pe care ele se află, 
precum 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 
intereselor 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 res
pecte Constituția și legile, să apere proprie
tatea socialistă, să contribuie la întărirea și 
dezvoltarea orînduirii socialiste.

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

ARTICOLUL 41. Apărarea patriei este 
datoria sfîntă a fiecărui cetățean al Republicii 
Socialiste România. Călcarea jurămîntului 
militar, 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.

18. Exercită controlul general asupra activi
tății sfaturilor populare ;

19. Stabilește linia generală a politicii ex
terne ;

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

21. Declară mobilizarea parțială sau gene
rală ;

22. Declară starea de război. Starea de 
război 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 
obligații 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 îm
prejurări care fac imposibilă efectuarea ale
gerilor, 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 
nelucrătoare din ultima lună a fiecărei legis
laturi. Data alegerilor se stabilește cu cel 
puțin 60 de zile înainte.

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

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

în 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 
Adunări Naționale, alcătuit din președintele 
Marii Adunări Naționale și patru vice
președinți.

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

Președintele Marii Adunări Naționale poa
te desemna pe oricare dintre vicepreședinți 
pentru 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 asu
pra problemelor ce le sînt trimise spre stu
diere, potrivit competenței lor, de către pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

La cererea Consiliului de Stat, comisiile 
permanente întocmesc avize asupra proiecte
lor de decrete cu putere de lege.

Marea Adunare Națională poate alege co
misii temporare pentru orice probleme sau 
domenii de activitate, stabilind împuternicirile 
și modul de activitate pentru fiecare dintre 
aceste comisii.

Toate organele și funcționarii de stat au 
obligația să pună la dispoziția comisiilor 
Marii Adunări Naționale informațiile și do
cumentele cerute.

ARTICOLUL 53. în exercitarea controlu
lui constituționalității legilor. Marea Aduna
re Națională alege pe durata legislaturii o 
comisie constituțională.

în comisia constituțională pot fi aleși — 
fără a depăși o treime din numărul total al 
membrilor comisiei — specialiști care nu sînt 
deputați, membri ai Tribunalului Suprem, 
cadre didactice din învățămîntul superior, 
cercetători științifici.

Comisia prezintă Marii Adunări Naționale 
rapoarte și avize din proprie inițiativă sau la 
sesizarea organeloi' prevăzute în regulamen
tul de funcționare a Marii Adunări Națio
nale.

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 
Adunări 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 Naționale 
se semnează de președintele sau vicepreședin
tele Marii Adunări Naționale care a condus 
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 a- 
cestuia.

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 
sesiune.

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

ARTICOLUL 60. Fiecare deputat este 
obligat să prezinte periodic alegătorilor dări 
de seamă asupra activității sale și a Marii 
Adunări Naționale.

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

Numai în caz de infracțiune flagrantă, de
putatul poate fi reținut fără această încu
viințare.

Consiliul de Stat
ARTICOLUL 62. Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România este organ su
prem al puterii de stat cu activitate perma
nentă, subordonat Marii Adunări Naționale.

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

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

2. Numește și revocă conducătorii organe
lor 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 titluri
le de onoare ; autorizează purtarea decorații
lor 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 interna

ționale, cu excepția acelora a căror ratificare 
sau denunțare este de competența Marii Adu
nări Naționale.

9. Stabilește rangurile misiunilor diplo
matice, acreditează și recheamă reprezentan
ții diplomatici ai Republicii Socialiste Româ
nia ;

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 Re
publica Socialistă România.

ARTICOLUL 64. Consiliul de Stat exercită, 
în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări 
Naționale, următoarele atribuții principale:

1. Convoacă în sesiuni Marea Adunare 
Națională ;

2. Stabilește, fără a putea să modifice 
Constituția, norme cu putere de lege. Nor
mele cu putere de lege se supun, la prima se
siune, dezbaterii Marii Adunări Naționale, 
potrivit procedurii de adoptare a legilor. Pla
nul de stat al economiei naționale, bugetul de 
stat, precum și contul general de încheiere 
a exercițiului 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 Mi
niștri, Tribunalul Suprem și Procurorul Ge
neral atunci cînd Marea Adunare Națională 
nu se poate întruni din cauza unor împreju
rări excepționale;

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

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

lor Marii Adunări Naționale, activitatea Con- 
siului de Miniștri, a ministerelor și a celor
lalte organe centrale ale administrației de 
stat, precum și activitatea Procuratorii; as
cultă dări de seamă ale Tribunalului Suprem 
și controlează deciziile sale de îndrumare; 
controlează actele sfaturilor populare;

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

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 te
ritoriul țării, avînd următoarele atribuții 
principale;

1. Stabilește măsuri generale pentru adu
cerea la îndeplinire a politicii interne și 
externe a statului;

2. Organizează și asigură executarea le
gilor ;

3. Conduce, coordonează și controlează 
activitatea ministerelor și a celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat;

4. Ia măsuri în vederea asigurării ordi
nii publice, 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 ce
tățeni care urmează să fie chemați la înde
plinirea serviciului militar ; ia măsuri pentru 
organizarea generală a forțelor armate ;

9. Exercită conducerea generală în dome
niul relațiilor cu alte state și ia măsuri pen
tru încheierea acordurilor internaționale ;

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

11. Exercită conducerea, îndrumarea și 
controlul general al activității comitetelor 
executive 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 legislatu
ra următoare.

Titlul V

ORGANELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT
Șl ORGANELE LOCALE

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT
ARTICOLUL 79. Sfaturile populare sînt or

ganele locale ale puterii de stat în regiuni, 
raioane, 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, menține
rea ordinii publice, legalitatea socialistă și 
ocrotirea drepturilor cetățenilor.

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

ARTICOLUL 80. Sfatul popular exercită 
următoarele 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 activi
tatea comitetului său executiv, a organelor lo

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

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

10. — Declară, în caz de urgență, mobili
zarea 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 împo
triva unui alt stat față de care Republica So
cialistă România are obligații de apărare mu
tuală 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 dintre 
membrii săi.

ARTICOLUL 67. Consiliul de Stat își desfă
șoară activitatea potrivit principiului condu
cerii colective.

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

Decretele și hotărîrile se semnează de pre
ședintele Consiliului de Stat. Decretele cu 
putere 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 Con
siliului de Stat răspund atît pentru propria 
lor activitate, cît și pentru întreaga activitate 
a Consiliului de Stat.
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ARTICOLUL 72. în îndeplinirea atribuții
lor sale, Consiliul de Miniștri adoptă hotărîri 
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 
conducătorii altor organe centrale ale ad
ministrației 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 or
gane centrale ale administrației de stat înfăp
tuiesc politica statului în ramurile sau dome
niile de activitate pentru care au fost înfiin
țate.

ARTICOLUL 77. Miniștrii și conducătorii 
celorlalte organe centrale ale administrației de 
stat, emit, pe baza și în vederea executării le
gilor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri, in
strucțiuni și ordine, precum și alte acte prevă
zute de lege ; actele lor cu caracter normativ 
se publică în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România.

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

cale de specialitate ale administrației de stat, 
a întreprinderilor și instituțiilor subordonate;

5. Controlează actele sfaturilor populare 
ierarhic inferioare.

ARTICOLUL 81. Sfaturile populare sînt 
alcătuite din deputați aleși pe circumscripții 
electorale, cîte un deputat pentru fiecare 
circumscripție.

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

Durata mandatului sfatului popular este de 
4 ani, afară de aceea a sfatului popular comu
nal care este de 2 ani. Durata mandatului se 
socotește de la data încetării mandatului sfa
tului popular precedent.

Noile alegeri au loc în una din zilele 
nelucrătoare din ultima lună a duratei man
datului 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 
inițiativa comitetului executiv sau la cererea 
cel puțin a unei treimi din numărul total al 
deputaților.

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 obligat 
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. Exercită 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 local;
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 
militare, înființate potrivit, legii.

ARTICOLUL 95. Prin activitatea de 
judecată, tribunalele apără orînduirea socia
listă și drepturile persoanelor, educînd cetă
țenii în spiritul respectării legilor.

Tribunalele, aplicînd sancțiuni penale, ur
măresc îndreptarea și reeducarea infractori
lor, precum și prevenirea săvîrșirii de noi 
infracțiuni.

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 lcr prin acte administrative, 
putînd să se pronunțe, în condițiile legii, și 
asupra legalității acestor acte.

ARTICOLUL 97. Tribunalul Suprem exer
cită controlul general asupra activității de 
judecată a tuturor tribunalelor. Modul de 
exercitare a acestui control se stabilește prin 
lege.

In vederea aplicării unitare a legilor în 
activitatea de judecată, Tribunalul Suprem 
emite, 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 res
pectării legii de către : ministere și celelalte 
organe centrale ale administrației de stat, or
ganele locale ale administrației de stat, orga
nele de urmărire penală, tribunale, precum și 
de către funcționari și ceilalți cetățeni.

ARTICOLUL 107. Procuratura este condusă 
de Procurorul General. Organele Procuraturii 
sînt: Procuratura Generală, procuratura regio
nală, raională și orășenească, precum și procu
ratura militară.

Organele procuraturii sînt subordonate ie
rarhic.

Titlul VIII

ÎNSEMNELE republicii
ARTICOLUL 110. Stema Republicii Socia

liste România reprezintă munți împăduriți, 
deasupra cărora se ridică soarele. în partea 
stingă 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

Titlu

DISPOZIȚII FINALE
ARTICOLUL 114. Prezenta Constituție in

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

tembrie 1952, precum și orice dispoziții din 
legi, decrete și alte acte normative, 
contrarii prevederilor prezentei Constituții 
sînt abrogate la aceeași dată.

ARTICOLUL 116. Biletele de bancă și mone
dele metalice avînd imprimată actuala denu
mire a statului „Republica Populară Română" 
și „Banca Republicii Populare Române — Ban-

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 prima 
sesiune după alegeri, pe durata mandatului 
sfatului popular.

După expirarea mandatului sfatului popu
lar, comitetul executiv continuă să funcțio
neze 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 sta
bilit prin lege.

Comitetul executiv își desfășoară activita
tea 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 raioa
nele locuite de populație de altă naționalitate 
decît cea română, folosirea limbii materne a 
acelei populații.

Părților care nu vorbesc limba în care se 
face procedura judiciară li se asigură posibi
litatea 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 jude
cată, 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 le
gislaturii. în prima sesiune a acesteia, și func
ționează pînă la alegerea noului Procuror Ge
neral în prima sesiune a legislaturii următoare.

Procurorii sînt numiți de Procurorul Ge
neral.

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.

SOCIALISTE ROMÂNIA
reprezentată stema țării, în jurul căreia este 
scris „REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA".

ARTICOLUL 112. Drapelul Republicii So
cialiste 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 Repu
blicii Socialiste România se aprobă de către 
Marea Adunare Națională.

1 IX

Șl TRANZITORII
că de Stat" vor continua să aibă deplină putere 
circulatorie.

Ele vor fi retrase din circulație numai pe 
măsura 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



REGIUNEA GALAȚI

ADUNĂRI DE DEZBATERE
A PROIECTELOR DE DIRECTIVE
Sîmbătă după-amiază, în hala 

lecției mecanică-montaj a Șan
tierului naval din Galați, a avut 
loc o adunare a muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din prin
cipalele întreprinderi ale orașu
lui, consacrată dezbaterii proiec
telor de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. Au 
participat peste 1 500 de con
structori de nave, laminoriști, 
strungari, forjori, lăcătuși de la 
Șantierul naval, Uzina mecanică, 
Laminorul de tablă subțire și 
Direcția regională a navigației 
civile. La adunare a. luat parte 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.B., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
precum și Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al comitetului re
gional de partid, și alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Participanții la discuții au dez
bătut proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R., 
exprimîndu-și aprobarea entu
ziastă și adeziunea lor deplină 
față de mărețul program de con
tinuă dezvoltare a economiei și 
culturii noastre socialiste. Au 
luat cuvîntul, printre alții, ingi
nerul GF.LU KAHU, director 
tehnic, ANTON SANDU, sudor, 
și maistrul MIHAI IONETE, de 
la Șantierul naval, ȘTEFAN 
PlNZARU, inginer șef și lami- 
noristul NEAGU COMAN de 
la Laminorul de tablă subțire, 
strungarul MIHAI BUTUC și 
forjorul CONSTANTIN HAGIU 
de la Uzina mecanică. Vorbitorii 
au relevat importanța dată în 
proiectul de Directive menținerii

unui ritm ridicat de dezvoltare a 
economiei naționale, subliniind, 
că aceasta reflectă caracterul 
profund științific al politicii par
tidului nostru, bazată pe aplica
rea creatoare la condițiile țării 
noastre a învățăturii marxist-le- 
niniste. Vorbitorii s-au oprit în
deaproape asupra sarcinilor deo
sebite care revin oamenilor mun
cii din industrie în vedere ridi
cării nivelului tehnic și calitativ 
al producției și au scos în evi
dență condițiile, posibilitățile 
concrete existente în întreprin
derile din orașul Galați pentru 
perfecționarea continuă a proce
selor de fabricație, îmbunătățirea 
calității produselor, sporirea pro
ductivității muncii. Ei au înfăți
șat experiența acumulată de co
lectivele în care muncesc, s-au 
oprit asupra unor lipsuri și au fă
cut propuneri pentru îmbunătă
țirea activității economice.

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Apostol.

*
Sîmbătă dimineața, tovarășul 

Gheorghe Apostol, însoțit de tov 
Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al comitetului regional 
de partid, și-a continuat vizita in 
regiunea Galați. Oaspetele s-a 
oprit mai intîi la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Brăila. Ai:’, 
s-a întreținut cu constructorii 
care execută lucrările din cadru 
etapei a doua de dezvoltare a 
combinatului. In continuare. au 
fost vizitate Combinatul de fibre 
artificiale și Combinatul de in
dustrializare a lemnului din a- 
ceeași localitate.

Duminică dimineața, tovarăș'-

Gheorghe Apostol a participat la 
adunarea de dezbatere a proiec
telor de Directive în cooperativa 
agricolă de producție din comu
na Rușețu, raionul Făurei. In sala 
căminului cultura! de aici erau 
prezenți peste 600 de țărani 
cooperatori, mecanizatori și spe
cialiști din localitate și din comu
nele învecinate — lugureanu, 
Ciocile, Ulmu, Largu, Lunca, 
Bălteni și C. A. Rcsetti.

Au luat cuvîntul printre altn 
inginerul agronom BĂNICA 
ENCUȚU, președintele cocpem 
tivei agricole de producție Rușe- 
țu, DUMITRU MIHA1, briga
dier la cooperativa agricolă de 
producție Ciocile, TOMA XE.A- 
GU, secretarul organizației de 
bază de la cooperativa tgricoiă 
de producție Larga, rr.c. -erai 
zootehnist CONSTANTIN CO- 
VAL1U, directorul ttațrmri
perimentclc zootehnice Rușetu. 
BARBU PAUL, -:--e coo
perativei agricole de prodx^ie 
Lunca, ION MUREA, 
mecanic la S-M.T. Rsyețv.

Primit cu cit cpâocr de âc-t 
cei prezenți, • hmt cacă 
varășul Gh. ApoaloL
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O tradiție studențească

Sărbătorirea
fruntașilor
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i încoace, Parcul 
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'cniderii anului 
bătorirea rezultatei 
obținute la învățătură.

Aseară. în uriașul amfiteatru 
vegetal s-au întilnit ia tradiU*- 
nala sărbătoare peste 1 500 
studenți — din 43 000 cîți numă
ră Centrul universitar București 
— alături de rectori, decani, pro
fesori, numeroase alte cadre di
dactice, tineri muncitori din în
treprinderi. Erau cei mai bun’ 
dintre cei buni — studenți pen
tru care fiecare clipă petrecută 
în facultate înseamnă tot atîtea 
victorii câștigate pe frontul ști
inței, tehnicii și culturii, al artei, 
împlinind personalitatea fiecăruia, 
conferindu-i — corolar — nobi
lul grad de specialist al zilelor 
noastre. Erau ingineri, profesori, 
agronomi și geologi sau aproape 
ingineri, profesori, agronomi și 
geologi. Erau fruntașii fruntași
lor care prin rezultatele din fa
cultate aduceau garanția sigură 
că producția va primi cadre de 
nădejde, temeinic pregătite, care 
vor ști să-și dăruiască forțele și 
capacitatea oriunde va fi nevoie, 
fără a se teme de greutăți și 
eforturi.

Mihai Vîjîială, anul IV agri
cultură, Alexandru Ștefănescu 
IV, I.S.E. Ovidiu Ianculescu I, 
construcții, Antonică Dijmărescu,

IV. mecLv^e. Eăeea 
V„ «ceopșane — aeâ 
crțrva dxstre 
lături de ei. errz :rc:‘ 
k actaaln pr «.<L de ab«e
— p.omi gU r wir liiiim — 
peste câteva riV pr<XK 
locsnle de muncă. Am recmo»- 
cut pcmtre acețtia pe xgmer-1 
bortăcei Anton Pena, eomtrnc- 
tnrul Comei Ataznasrr. irhncysgul 
Maria BCbâje — frsatași in ac
tivitate* proiesioaală f chitească 
de-a eiegul tntnror celor CCTC1 
ani de facultate, rnindr. că vor 
lucra la reahzarea mărețelor o- 
biectr.e prevăzute în proiectele 
de Directive ale celui de-al 
IV-le* Congres al partidului.

Pentru strădania lor. pentru 
munca depusă in timpul anuhri 
universitar, studenții au rost fe
licitați de tovarășul prof. dr. Jean 
Liveocu. membru corespondent 
al Academiei R.P.R., adjunct al 
ministrului învățământului, ofe- 
rindu-li-se totodată numeroase 
premii. Pentru toți cei prezenți, 
felicitările au fost un îndemn 
spre noi victorii, imbold spre cu
cerirea de noi trepte hi năzuința 
către ideal și împlinire.

In cinstea fruntașilor la învă
țătură, formațiile de muzică 
populară și ușoară ale Casei de 
cultură a studenților din Capita
lă au prezentat un frumos pro
gram artistic. Pe malul lacului 
Herăstrău a avut loc, apoi, 
masă tovărășească.

I. ANDREIȚĂ

Festivalul filmului
de la Mamaia

Sîmbătă, spectatorii Festivalu
lui au văzut mult așteptatul film 
dl lui Gopo „De-aș fi... Harap 
Alb". S-au mai văzut „Aventu
rile lui Bobo" (păpuși animate), 
documentarul „A cui e vina ?“ 
(o anchetă cinematografică pe 
tema responsabilității părinților 
față de copii), „Prietenul meu 
Max" (studiu asupra instinctelor 
înnăscute la o maimuță) ți „Me
lodiile străzii" (o plimbare prin 
cartierul Grivița la braț cu mu
zica ușoară).

„De-aș fi... Harap Alb" a pri
lejuit o reintîlnire cu o lume fer
mecătoare a acestui vrăjitor al 
ecranului care este Gopo. Basmul 
lui Creangă — ceea ce urmează 
o să pară poate un paradox — în 
ciuda intervențiilor operate de 
scenaristul și regizorul Ion Po
pescu Gopo, este tradus pe ecran 
cu o fidelitate rar întîlnită în ul
timele ecranizări ale cineaștilor 
noștri. Gopo știe să rămînă fidel 
ideilor, chiar dacă în dramatur
gia cinematografică adaugă sau 
suprimă ceva.

Scenografia și compoziția colo- 
ristică a decorurilor semnate de 
Ion Oroveanu au adus o mare 
contribuție la reușita acestui 
film, îndelung aplaudat de pu
blic și cineaști.

Dintre filmele de animație pre
zente în Festival am remarcat 
filmul lui Constantin Mustețea 
din care se detașează o idee ge
neroasă, dublată de un desen su
gestiv și original. Povestea gang
sterului care fură din muzeu 
zîmbetul Giocondei pentru a-l

ȘEDINȚA PLENARA LĂRGITĂ
A COMITETULUI ORGANIZATORIC

AL VETERANILOR
DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST

La încheierea campionatului de fotbal

NUMAI

■ ată, în sfîrșit, a so
sit și „vacanța* bi
nemeritată de su
porteri, de amatorii 
de fotbaL Mai puțin 
de fotbaliști™ De 
azi încolo, pînă mai

către toamnă, trompeta celebră a 
lui Tudorică, ți alte „ustensile de 
agitație sportivă", prezente pe 
stadioane se vor odihni — cu 
excepția zilelor în care se vor 
oisp'uia unele meciuri amicale ți 
intilnirile pentru „Cupă", care 
mai avansează câte o speranță că 
s-ar putea să se jcace și fotbal. 
Dar să nu anticipăm.

Dinamo-București intr-o reve
nire de formă, vizibilă și arătind 
mai mult decât oricare altă for
mație de-a noastră că este totuși 
o „echipă" a câștigat din nou 
campionatul in urma unui „final 
de stagnme" care a impus-o ți-i 
dă acest drept. Nu prea greu de 
câștigat, am spune, intr-un pei
saj fothalisbc in care „capriciul" 
este singura constantă in com
portarea multora din formațiie 
noastre de categorie A, când se 
nasc prea arsdte ^tele* trecă
toare p anonime., când echipe
le seamănă intre ese d-upă con
cepția de joc ca mjte surori sa- 
meze. când personalitatea, stihii 
practxarea uaei tactici creatoare

— -i’** 
prea 
joase* 
caapaocat A paesde na joc este 
des^Ear » lacra normal Ca ș= 
a4 câștiga, de altfrt- Dar a peer- 

era . -Steagw'vri roșu* 
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a cistgi in mi

»eaană a fros- 
fetr-m caz si 
batea de a ve- 
ccepta rrecji- 
ar- este tmpral

căderi

DE S-AR AUZI

res-

am avut ocazia să aplaudam fără 
rezerve și comportarea echipelor 
învinse. Meciuri în genul ultimei 
întâlniri dintre „Steaua" și „Di
namo", în care „Steaua" deși a 
pierdut, a demonstrat putere de 
luptă și orientare bună în joc 
aceeași „Steaua" care după un 

joc anost cu C.S.M.S.-ul a făcut 
scor egal) am văzut prea de pu
ține ori și nu e bine. S-a uitat, 
uneori cu prea multă ușurință că 
fotbalul se joacă în primul rînd 
pentru public și nu e bine să de
vină „tel suprem" acel meci nul 
in deplasare și cîștig la un punct 
diferență pe teren propriu. Ba. 
cîteodată, chiar dragostea,
pectul pentru culorile clubului 
ești îndreptățit să le pui sub gra
se semne de întrebare (compor
tarea brașovenilor la București în 
întâlnirea cu Dinamo ca și a u- 
nora din jucătorii rapidiști — mai 
ales Dumitriu — tint doar două 
argumente pentru asemenea sem
ne de întrebare). Și ca să înche
iem seria reproșurilor care ar 
putea fi. e drept, mai bogată, să 
notăm că pină și echipele din 
prima zonă a primei categorii, ca 
și campioana actualei ediții, au 
obținut unele victorii neconclu
dente, întîmpiâtoare. Or, nu e in
diferent în ce mod ocupi locul 
intîi. al doilea, al treilea în se
rie. Nu-i deloc indiferent.

In orice caz. am încheiat încă 
o ediție de campionat, cu o e- 
chîpâ came, nă, cea mai bună 
dmtre cele pe care le avem dar 
na pe care le-am putea și le-am 
im să le avem. Au început să 
=* usuce lacrimile rapidiștilor și 
incet-incet și suporterii Progre- 
suhi îf. vor deplasa — ce să-i 
fad! — simpatia către divizia 
B; gălățenii au trecut prin pur- 
zaroriul categoriei secunde și au 
revenit în prima categorie, poate 
cu ana: multe șanse (om trăi 
s:-om vedea !); timișorenii la 
fel. Șumta Craiova, dramatic, cu 
- -des arată lovitură de teatru, a 
evitat căderea în zona interzisă 
prețul e totuși prea scump : ne 
gândim la Eftimie). încolo, liniște

deplină. în zona neutră în care 
intră echipe consacrate — Stea
ua, Petrolul, Știința Cluj — dar 
care n-au parcă ambiția strălu
cirii totale. E nevoie, fără dis
cuție, de un plus de vitalitate, 
voință, dârzenie, de un plus de 
tehnică și talent Se cer mai 
mulți jucători ca Pîrcălab — cel 
pe care l-am remarcat în ulti
mele meciuri — mai mulți ca 
Sorin Avram, ca NunweiHer III, 
ca portarul Ionescu de la Pe
trolul, ca Hălmăgeanu. Se cer 
mai multe eforturi și perseve
rență, și poate mai multă con
știință a datoriei din partea unor 
jucători care trăiesc la umbra 
punctelor acumulate, a unor cal
cule cu creionul în mină. Spec
tatorul va trebui repus definitiv 
și permanent în drepturile sale 
legale de a vedea meciuri de că-' 
litate. Ceva în genul celor in
ternaționale din aceste ultime 
luni și dacă s-ar putea mai bune. 
Nu cred că se cere astfel impo
sibilul. O soluție ar fi sporirea 
curajului în creșterea și promo
varea jucătorilor tineri. O so
luție ar fi o mai exigentă 
preocupare pentru cultura și 
pregătirea intelectuală a tutu
ror jucătorilor. O soluție, perma
nentizarea obligatorie a jucători
lor la un club și evitarea circu
lației „de la un club la altul". O 
soluție... Sînt multe și se știu. 
Numai de s-ar aplica mai consec
vent.

Și, acum în final : pentru toa
te meciurile bune la care am a- 
plaudat. pentru toate meciurile 
slabe care ne-au făcut să ezităm 
între stadion și televizor („di
vorțul" total e o treabă grea), 
pentru driblingurile reușite din 
cîte un meci și apărarea fermă 
din altele, pentru tot ce am în
trezărit bun în ultima parte a 
campionatului, să sperăm... Să 
sperăm în meciuri mai bune.

E un drept al spectatorilor, pe 
care nici măcar jucătorii nu pot 
să-l răpească. Numai de s-ar auzi.

-£ti e-

N. DRAGOȘ

sală Iacob

CV
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.srescu inrervine prompt (iază din meciul Dinamo—Petrolul)

Atitudini care cer
măsuri ferme!

Polo: N. NIGOLAESCUExcursie in Piatra Graiului (Agerpres)
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fâșnrat noi Inlilmri terminate cu 
armă‘.carele rezultate : Steaua — 
Progresul 6—1 , Dinamo — Rapid
4— 3 si Sirena — Grivita Roșie
5— 2. In clasament conduce Steaua, 
urmată de Dinamo și Olimpia.

• Cu prilejul unui concurs in
ternațional de natație disputat la 
Bruxelles, campioana olimpică Ca
thy Ferguson (S.U.A.) a cîștigat 
proba de 200 m spate cu timpul 
de 2’34'7/10. Pe locul doi s-a cla
sat Csila Dobay (R. P. Ungară) — 
2'48"3/10.

încă un pas spre maturizare
păstra doar pentru sine are re
zonanțe omenești și sociale 
ample. Cu toate că i-am fi dorit 
un ritm mai alert, o animație mai 
suplă, mai nervoasă și cu toate 
că scenariul nu a epuizat toate 
posibilitățile de invenție, filmul 
se apropie mai mult decit cele-

lalte aflate în concurs de ceea ce 
ne învățase să vedem cu ani în 
urmă Gopo. Nu trebuie să uităm 
că sîntem apreciați pentru abor
darea temei majore în filme de 
animație și că filmele de sinte
ză cu forță generalizatoare ale 
lui Gopo ne-au adus primele glo-

ții în confruntările internaționa
le. Satisfacție a dat și .filmul de 
desen animat al lui Ștefan Mun- 
teanu, „Petrică și încă cineva", 
mai ales pentru virtuozitate și 
metaforele găsite de autor. Deci
zia juriului s-a îndreptat către 
filmul unui tînăr debutant în a-

nimație: „Gura lumii" în regia 
și după scenariul lui Horia Ște- 
fănescu. Filmul ramine însă în 
zona unei tematici periferice, 
reluînd cu desen stilizat vechea 
anecdotă cu cei doi călători care, 
lutdu-se după „gura lumii", a- 
jung pînă la urmă să ducă în

fost prezentate în competiție unSub emblema Pelicanului alb au .
număr de 7 filme artistice, dintre care 4 în premieră și 24 filme de 
scurt metraj: documentare, de știintă popularizată, experimentale 
reportaje si de desen animat, care au fost selecționate din întreaga 
producție din ultimul an a studiourilor bueureștene.

de Ia Mamaia, ca și în stațiunilePe ecranul Festivalului filmului
de pe litoral. Eforie Nord si Eforie sud, Techirghiol și Mangalia, în 
localitățile Constanta. Medgidia. Năvodari si Ovidiu au fost organi- 
rate timp de șapte rile 35 de spectacole cu filmele prezentate în ca
drul festivalului, care au fost vizionate de circa 40 000 de spectatori.

I* tricund, ia Cra- 
mucalit spu

rn pauza me- 
cu Progresul 

e-c 3—0 pen
ii t-a sem- 
izul pentru 

unw 
Gluma 
bazată 

proiectele reale 
localnicilor de a 
rtrui, in cazul râmine- 
rii echipei in ,„A“ (a- 
cum fapt împlinit), 
un stadion modem, 
cu o capacitate mult 
mărită. N-a fost și nu 
e deloc de glumit 
însă cu modul în care 
s-a desfășurat repriza 
secundă a meciului 
de duminică, perioa
dă în care s-au în- 
tîmplat unele inciden
te cu totul reprobabi
le. Să ne explicăm...

Pînă în minutul 66, 
disputa între cele 
două echipe, fiecare 
dorind cu ardoare să 
cedeze celeilalte locul 
în „trăsurica retrogra
dării", a decurs într-o 
notă normală. Progre
sul (cu Mafteuță pe 
post de extremă stin
gă, jucînd de fapt 
mijlocaș, ca și Știrbei, 
ca și lancu, și cu trei 
stoperi de meserie) a- 
rătase că a venit să se

apere, spetind proba
bil că un punct la 
Craiova ar fi salvator. 
Ja golaveraj". Științe 
atacase (13 șuturi la 
poartă, față de numai 
patru ale oaspeților/, 
înscrisese de două or: 
(Eftimie mm. 26 și 
Onea, direct din cor
ner, mm. 29) și se 
părea ci rivalitatea 
fusese tranșată defi
nitiv. lată însă că în 
minutul 66 loniță in
tră evident intențio
nat la Eftimie (care-l 
exasperase cu repeta
te fente) și, cu o „tal
pă" năpraznică, il tri
mite direct în... spital 
(pentru o îngrijorător 
de gravă fractură du
blă). Mai departe am 
asistat la 24 de minu
te penibile, cu lovituri 
și durități intenționa
te în lanț (protago
niști principali: Va- 
silescu I, lancu, Bit- 
lan, D. Popescu și 
încă vreo 5—6), cu 
ieșiri reprobabile pa 
teren și în tribună, 
într-o atmosferă ne- 
caracteristică terenu
rilor noastre de sport 
și, tocmai de aceea, 
intolerabilă.

Este adevărat, or
ganizatorii au făcut 
eforturi pentru a opri

agravarea situației (ati 
sporit numărul oame
nilor de ordine, iat 
pînă la sfîrșitul me
ciului difuzoarele au 
îndemnat permanent 
la o comportare civi
lizată, solicitînd inter
venția opiniei publi
ce). Nu au primit însă 
suficient ajutor din 
partea jucătorilor care, 
au renunțat deopo
trivă la fotbal ca și la 
conduita sportivă, ci
vilizată 
ajutat nici 
spectatori.

Faptele 
la Craiova 
tabile și 
hotărîte și în primul 
rînd împotriva unor 
jucători. După cum 
va trebui șă șe orga
nizeze aici o activita
te sistematică de edu
care a spectato
rului de fotbal, Sîn
tem convinși că măsu
rile nu se vor lăsa aș
teptate, că ele se vot 
lua și de către Fede
rația de fotbal al că
rei secretar general, 
tov. Ion Alexandrescu, 
a fost prezent în tri
bunele stadionului 
din Craiova.

GH. MITROI

Plenare ale comitetelor regionale
de luptă pentru pace

a-

hang metraje

1. Marele premiu al Festi
valului, filmului „PĂDUREA 
SPINZURAȚILOR" realizat de 
Liviu Ciulei.

2. Premiul special al juriului, 
filmului „DE-AȘ FI... HARAP 
ALB".

3. Premiul de regie regizoru
lui MANOLE MARCUS pentru 
filmul „Cartierul veseliei".

4. Premiul de imagine ope
ratorului OVIDIU GOLOGAN, 
pentru filmul „Pădurea spîn- 
zuraților".

5. Premiul pentru muzica 
de film compozitorului THEO
DOR GRIGORIU pentru fil
mul „Neamul Șoimăreștilor".

6. Premiul de scenografie lui 
ION OROVEANU, pentru de
corurile și costumele filmului 
„De-aș fi... Harap Alb".

7. Premiul de interpretare 
feminină actriței ANA SZELES 
pentru rolul Dona din filmul 
„Pădurea Spinzuraților".

8. Premiul de interpretare 
masculină actorului ION BE- 
SOIU pentru rolurile Ștefan 
Tomșa din filmul „Neamul 
Șoimăreștilor" și Pietraru din 
filmul „Cartierul veseliei".

zaroț, imaginea William Gold- 
graber.

2. Premiul pentru cel mai 
bun documentar filmului ..OL
TENII DIN OLTENIA". 
Al. Boiangiu, imaginea 
Holban.

3. Premiul pentru cel 
bun reportaj filmului „A 
E VINÂ regia Fiorica
ban, imaginea Gheorghe Geor
gescu.

4. Premiul pentru cel mai 
bun film de știință populariza
tă filmului 
RIAȚIUNI", 
ta, imaginea 
falvi.

5. Premiul 
bun scurt metraj experimen-

regia 
Paul

mai 
CUI 
Hol-

Scurt metraje

1. Marele premiu al filmu
lui de scurt metraj filmului 
„SPRE CER" regia Titus Me-

„TEMA CU VA- 
regia Dona Bar- 
Francisc. Patak-

pentru cel mai

tal filmului LECȚIE ÎN INFI
NIT-. regia Sergiu Nieolaieseu, 
imaginea Vasile Nițu.

6. Premiul pentru ce! mai 
bun desen animat filmului 
„GURA LUMII" realizat de 
Huria Ștefăneseu.

Alte premii

1. Premiul special Acin 
STUDIOULUI CINEMATO
GRAFIC BUCUREȘTI, pentru 
rezultatele obținute în dome
niul tehnicii noi (introducerea 
sistemului Eastman-color).

2. Premiul revistei „Cine
ma", pentru autenticitate și 
simțul umorului, se acordă fil
mului „MARILE EMOȚII 
MICI", realizat de Doru Segal.

spinare măgarul cu care au ple
cat la drum. Am remarcat cu 
surprindere absența scriitorilor 
de pe genericele filmelor de ani
mație. Credem că nici desenul, 
nici tipajul filmelor de animație 
nu dau satisfacție în întregime. 
Adeseori se mimează un așa-zis 
stil modern care amenință să se 
transforme în simplism. Folosirea 
colajelor trebuie să fie făcută în 
cea mai deplină armonie cu 
preocuparea pentru desenul de 
ținută căci, orice s-ar spune, de
senul chiar dacă este animat tot 
artă se numește că este.

*
Duminică, ora 20,30. In

plauzele participanților, regizorul 
Horea Popescu, președintele ju
riului, dă citire palmaresului 
Festivalului.

Luînd cuvîntul la încheierea 
celei de a doua ediții a Festiva
lului filmului de la Mamaia, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului cinematografiei și 
președintele Festivalului, a arătat 
că întrecerea din acest an a re
confirmat drumul ascendent al 
filmului românesc. Președintele 
Consiliului cinematografiei a re
marcat totodată faptul că în a- 
cest an proporția filmelor inspi
rate din realitate a fost încă 
mică și le-a cerut cineaștilor 
să-și îndrepte atenția cu mai 
multă perseverență către marile 
teme ale actualității socialiste.

La Constanta, Galati, Oradea. 
Timișoara și Tg. Mureș, au avut 
loc plenare ale comitetelor regio
nale de lupid pentru pace, la care 
au participat reprezentanți ai vie
ții publice locale, oameni ai mun
cii din Întreprinderi și de pe ogoa
rele acestor regiuni, oameni de 
știintă, artă și cultură, reprezen
tanți ai cultelor, pensionari, gospo
dine.

ATANASIE TOMA

★
La Constanța a luat cuvîntul ju

ristul Mihai Traian, președintele 
Comitetului regional de luptă pen
tru pace Dobrogea.

Comitetele raionale și orășenești 
de luptă pentru pace — a spus 
vorbitorul — precum și cele peste 
150 de sfaturi ale păcii din Do
brogea, desfășoară o largă activi
tate de popularizare a politicii 
consecvente de pace duse de parti
dul și statul nostru.

★
La Galati, lucrările plenarei au 

fost deschise de prof. ing. Iosif 
Egri, rectorul Institutului politeh-. 
nic din Galați, președintele 
tetului regional de luptă 
pace, care a vorbit despre 
tanta Congresului • mondial 
pace, independentă națională 
dezarmare generală. ce va 
loc în prima jumătate a lunii vii-

toare la Helsinki. Vorbitorul a 
subliniat că poporul român, ală
turi de toate popoarele Iubitoare 
de pace, din lume, militează cu 
consecvență pentru dreptul 
popoarelor mari sau mici 
hotărî singure soarta.

★
In sala de festivități a 

tului pedagogic de 3 ani din Ora
dea, la lucrările plenarei a luat 
cuvîntul Traian Blajovici. preșe
dintele Comitetului regional de 
luptă pentru pace.

★
La Timișoara, prof. dr. Ion Cu

rea, rectorul Universității din loca
litate, președintele comitetului re
gional de luptă pentru pace, a fă
cut o expunere despre apropiatul 
congres mondial pentru pace, inde
pendență națională și dezarmare 
generală.

sfînt al 
da a-și

Institu-

Comi- 
pentru 
impor- 
pentru 

si 
avea

-k
în cadrul plenarei, Comitetul re

gional de luptă pentru pace din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, dr. Horvath Andrei, pre
ședintele comitetului, a prezentat 
expunerea ,,în întîmpinarea Con
gresului mondial pentru pace, in
dependență națională și dezarmare 
generală de la Helsinki”.

(Agerpres)
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A
CAIRO 28 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. anunță că președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser,

pe
e
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din Saar

Ședința C. C.
sa 

următoarele trei luni 
ce nu și-au putut 

parlament.

al P. M. S. U.

r
străină

sud-coreeni

ALGER 28 (Agerpres). — Co
misia Executivă a Uniunii gene
rale a muncitorilor algerieni 
(U.G.M.A) a dat publicității o 
rezoluție în legătură cu eveni
mentele de la 19 iunie care au 
dus la înlăturarea de la putere 
a lui Ben Bella. în rezoluție se 
arată printre altele că „neaplica- 
rea centralismului democratic și 
lipsa unei conduceri colegiale au 
permis întărirea puterii personale 
și practica metodelor antidemo
cratice".

U.G.M.A. apreciază însă că 
„cotitura survenită la 19 iunie ră- 
mîne ipotetică datorită prezenței 
sau revenirii pe scena politică a 
Algeriei a unor elemente care 
sînt în egală măsură responsabile 
pentru nerespectarea instituțiilor 
noastre".

a adresat duminică un mesaj ur
gent colonelului Houari Boume
dienne, președintele Consiliului 
revoluției al Algeriei. Conținu
tul mesajului nu a fost dezvăluit.

Ziarul „Al Gumhuriah" rela
tează 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 președinte
lui Nasser. Mahmud Riad, care a 
sosit luni la Cairo venind de la 
Alger, a declarat că este purtă
torul unui mesaj adresat de Con
siliul revoluției președintelui 
Nasser.

Lippmann

„restul lumii

Poliția din capitala Coreei 
de sud a folosit luni 
grenade cu gaze lacrimo

gene intr-o încercare de a 
împrăștia pe participanfii la o 
nouă demonstrație de protest 
împotriva tratatului japono-sud- 
coreean. Peste 800 de polițiști 
purtînd măști de gaze au ata
cat o mulțime evaluată la 2 500 
de studenți, care au manifestat 
pe străzi, după un miting in 
cursul căruia ei au ars hîrtii 
reprezentind tratatul japono- 
sud-coreean în cadrul unei ce
remonii de „anulare" a acestui 
document. In ciuda atacurilor 
poliției, demonstrația a conti
nuat timp de cîteva ore. Un 
număr de 250 studenți au fost 
arestați. In cursul ciocnirilor 
poliția a bătut cu bastoane de 
cauciuc mai mulți ziariști. Pe 
de altă parte, în semn de pro
test, 40 de studenți au declarat 
greva foamei pe termen nelimi
tat.

Deși numeroase pături ale 
populației sud-coreene se pro
nunță împotriva tratatului ja- 
pono-sud-coreean, președintele 
țării, Pak Cijan Hi, a cerut gu
vernului și partidului democrat 
republican de guvernămint să 
depună toate eforturile pentru 
a se obține ratificarea urgentă 
a tratatului de către Adunarea 
națională.

★
ALGER 28 (Agerpres). 

După cum anunță agenția China 
Nouă, vicepremierul R. P. Chi
neze și ministrul afacerilor ex
terne, Cen I, a fost primit luni 
de colonelul Houari Boumedien
ne, președintele Consiliului revo
luției al Algeriei, cu care a ți
nut o convorbire.

gesetzen (feî

R. F. GERMANĂ : urma
repetatelor demonstrații care au 
avut loc in numeroase orașe și 
a opoziției social-democraților în 
Bundestag „legile excepționale" 
nu au putut fi deocamdată a- 
doptate. In fotografie : aspect 
de la demonstrația desfășurată la 
Essen împotriva adoptării legis

lației excepționale.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
— După 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 analizate 
o serie de probleme de partid 
și ale construcției socialiste în 
R. P. Ungară și au fost adop
tate o serie de măsuri organi
zatorice.

Comitetul Central al 
P.M.S.U. a propus Consiliului 
național al Frontului Popular 
Patriotic și Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare elibe
rarea lui Janos Kadar din 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri, pentru a 
se consacra în întregime sarci
nilor legate de funcția sa de 
prim-secretar al C.C. al 
PJAS.U. S-a propus Adunării 
de Stat alegerea lui Janos Ka-

dar ca membru al Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. 

In funcția de președinte al 
Consiliului 
R. P.
Gyula 
roului 

C.C.
de asemenea,
Ferenc Munnich, din funcția 
de ministru de stat, la cererea 
sa, din cauza stării sănătății, 
și a lui Janos Pap din funcția 
de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, în legătură cu 
trecerea sa în munca de 
partid.

La 28 iunie a avut loc șe
dința 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 lo
cul său a fost ales Janos 
Brutyo.

de Miniștri al 
Ungare a fost propus 

Kallai, membru al Bi- 
Politic.
al P.M.S.U. a propus, 

eliberarea lui
LA 27 IUNIE în landul 

au avut loc alegeri pentru Landtag. 
Potrivit rezultatelor oficiale, Uni
unea creștin-democrată a obținut 
254 113 voturi (42,7 la sută din to
talul voturilor) cu 6,1 la sută mai 
mult decît la ultimele alegeri din 
1960. Astfel, U.C.D. a obținut 23 
din cele 50 locuri — cu 4 mai 
mult decît în fostul Landtag. Par
tidul social-democrat a obținut 
241 934 voturi (40,7 la sută, în com
parație cu 30,4 la sută în alegerile 
anterioare). Numărul locurilor 
Partidului social-democrat a 
cut de la 16 la 21.

Alegerile din Saar sin 
rate un test In vederea 
parlamentare generale din

Noi atacuri ale patrioților
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Agențiile de presă sem-aieaza 
noi atacuri întreprinse de for
țele de eliberare națională din 
Vietnamul de sud împotriva tru
pelor guvernamentale și ameri
cane.

* Luni dimineața forțele patrioti
ce sud-vietnameze au lansat un 
atac asupra localității Nha Trang, 
pe care agenția France Presse o 
consideră „cea mai importantă 
bază militară amerlcano-sud-viet- 
nameză între Saigon—Bien Hoa 
și Da Nang". Tirul de mortie- 
re ale forțelor patriotice a dis
trus un elicopter și un avion a- 
merican de tipul „C-123".

în primele zece zile ale lunii 
iunie, forțele de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud au 
lansat 62 de atacuri numai în 
provincia Binh Dinh. Pierderile 
provocate trupelor guvemamen-

tale și americane de atacurile 
lansate în această provincie se 
cifrează la 565 morți și răniți și 
la 124 prizonieri.

într-un comentariu al agenției 
de presă sud-vietnameze „Elibe
rarea" se arată că „misiunea 
Wilson", propusă de primul mi
nistru al Marii Britanii în legă
tură cu problema Vietnameză, 
„este o manevră menită să în
șele poporul".

„în momentul de față, se ara
tă în comentariu, orice tratative 
cu imperialiștii americani sînt 
absolut inutile, dacă ei refuză în 
continuare să retragă din Viet
namul de sud atît trupele lor, cît 
fi ale sateliților lor, dacă ei re
fuză să desființeze toate bazele 
militare americane din Vietna
mul de sud".

La încheierea celei de-a doua 
sesiuni a Parlamentului grec, ob
servatorii politici din Atena fac 
bilanțul rezultatelor acesteia.

In cele 111 ședințe ale sesiunii, 
au fost votate 40 de proiecte de 
lege, printre altele, proiecte pri
vind probleme de organizare ale 
diferitelor ministere. Au rămas 
nerezolvate o serie de probleme, 
printre care 31 proiecte de lege.

Dintre chestiunile discutate, a 
provocat uimire și nemulțumire, 
după cum scria presa de centru, 
schimbarea de atitudine a guver
nului față de problema trimiterii 
în judecată a unor foști miniștri 
ai E.R.E.

Cotidienele partidului Uniunea 
de centru și E.D.A. au calificat 
atitudinea guvernului drept un 
compromis rezultat al tîrguielilor 
cu dreapta. Totodată, propunerile 
liderului partidului progresist,

eri la Bruxelles s-a dat din nou (pentru a treia oară 
ta decurs de două luni) plecarea în cursa „Europei 
verzi". Primele două tentative — la 13 mai și res
pectiv la 14 iunie — au însemnat tot atîtea eșecuri 
întrucît, de fiecare dată, concurenții n-au apucat să 
ajungă la linia de sosire ci s-au întors la punctul de 
plecare.

„Europa verde", adică agricultura C.E.E., este fi
nanțată în virtutea unui regulament provizoriu, da-

tînd din februarie 1962 și care expiră mîine, 30 iunie. în perioada 
de „provizorat" (februarie 1962—iunie 1965), cei șase trebuiau să 
elaboreze și să adopte un regulament financiar definitiv, care să 
stea la baza politicii agrare’ comune după 30 iunie.

în acest scop Comisia Bieții comune (sau Comisia Hallstein, 
cum i se mai spune, după numele președintelui acesteia, Walter 
Hallstein) a elaborat un proiect care în esență prevede următoa
rele :

1. în locul subvențiilor de pînă acum — subvenții acordate de 
fiecare din cei șase în parte — Piața comună să dispună de ve
nituri proprii, provenite din taxele vamale la impozitul de produse 
agricole și din „prelevări" (prin prelevări se înțeleg taxele încasate 
de statul importator pentru a aduce prețurile la cereale practicate 
pe piața mondială, Ia nivelul prețurilor interne din cadrul C.E.E.).

2. Extinderea prerogativelor „Parlamentului european" de la 
Strasbourg (organism care grupează parlamentari din cele șase 
țări membre și are doar caracter consultativ) sub controlul căruia 
ar urma să fie pus în continuare bugetul C.E.E.

Planul Hallstein a fost găsit de unii parteneri în concordanță cu 
telurile integraționiste ale C.E.E. și susținut mai discret sau mai 
zgomotos.

R.F.G. cu unele rezerve, s-a pronunțat favorabil, considerînd că 
propunerile Hallstein satisfac punctul de vedere vest-german. Se 
știe că Bonnul preconizează accelerarea procesului de integrare și 
intenționează să ceară ca la 1 iulie 1967 să se înfăptuiască nu 
numai Piața comună agrară a C.E.E., ci și deplina uniune vamală, 
ceea ce ar însemna ca la această dată taxele vamale între țările 
Pieții comune să fie reduse la zero, iar pentru țările din afara 
C.E.E. să se aplice tariful taxelor vamale comune. Totuși, ca ur
mare a tratativelor franco-vest-germane la nivel înalt. R.F.G. s-a 

arătat dispusă 
să ia în conside
rare amînarea 
înființării „fon
dului agrar co
mun, sau a 
sei agrare 
mune".

Cel mai
vent susținător 
al propunerilor 
Hallstein s-a do
vedit a fi Olan
da. Eforturile a-

cesteia de a împuternici cu orice preț „Parlamentul european", 
sub controlul căruia ar urma să fie pus fondul agrar comun, au 
devenit notorii iar teza care susține cele două puncte principale 
expuse în proiectul inițial al Comisiei Pieței comune a început 
să fie numită „concepția olandeză", deși, practic, Olanda nu face 
decît să susțină tezele Hallstein. în capitalele vest-europene se 
afirmă că agitația olandeză țintește crearea unei situații care să 
favorizeze aderarea britanicilor, într-o formă sau alta, la C.E.E.

în ceea ce privește Franța, ea și-a reafirmat poziția deja cu
noscută, de neacceptare a vreunui organism supranational. Potrivit 
concepției franceze, produsele agrare urmează să fie înglobate în 
finanțarea Pieții comune numai după ce se va realiza un regu
lament al Pieții și se vor aplica prețuri comune. De aceea francezii 
susțin că în prezent acoperirea cheltuielilor pentru finanțarea agri
culturii să se facă prin contribuția fiecărei țări, iar controlul aces
tor cheltuieli să fie făcut de către parlamentele naționale. Pe 
această linie Franța a făcut propunerea să se prelungească actua
lul sistem de finanțare pînă în 1970, iar pentru cereale pînă în 
1967 și intenționează să obțină de la actuala întrunire a Consiliu
lui ministerial o hotărîre în acest sens.

Referitor la cel de-al doilea punct al propunerilor Hallstein, 
vizînd extinderea atribuțiilor „Parlamentului european" — punct 
care constituie vîrful de atac olandez — Franța nici nu vrea mă
car să-l discute. Delegatul parizian a arătat la întrunirile prece
dente, că parlamentului vest-european i se poate acorda o mai 
mare participare la discutarea bugetului, fără însă ca prin aceasta 
să fie afectate drepturile de a hotărî ale Consiliului ministerial.

Ce se va întîmpla la actuala întrunire de la Bruxelles ? Va fi, în 
cele din urmă, parcurs întregul traseu ? Dacă da, atunci cine va 
ajunge primul la linia de sosire ? Care punct de vedere va avea 
cîștig de cauză ? Iată o parte din întrebările pe care și le pun în 
prezent observatorii. Unii apreciază că după prima zi de dezba
teri „cei șase" continuă să rămînă divizați asupra acestor pro
bleme. Se subliniază că poziția Franței ar fi mult întărită în urma 
unei înțelegeri intervenite între secretarul de stat vest-german, 
Lahr, și directorul general în Ministerul de Externe francez, 
Wormser, care au ajuns la un compromis privind realizarea pînă 
la 1 iulie 1967 a uniunii vamale a „celor șase" (cererea vest-ger- 
mană), precum și la stabilirea de prețuri comune pînă la aceeași 
dată pentru toate produsele agricole (cererea rranceză). De aceea 
se apreciază că problema sporirii autorității Parlamentului euro
pean va fi amînată pentru o dată ulterioară spre a înlătura peri
colul unei crize grave în cadrul Pieței comune.

Dacă la Bruxelles compromisul franco-vest-german se va releva 
cu adevărat, e de presupus că aceasta va
care privește nefavorabil impunerea unui punct de vedere al 

celor „doi mari" — Franța și R.F.G.). în acest context și cel de-al 
treilea start anunță o cursă dificilă pe culoare încîlcite, cu aspect 
<âe labirint —

Tomislav
Badovinac
președintele

Comitetului Central 
al Uniunii

Tineretului Iugoslav
despre:

L

ION D. GOIA

ub titlul „Res
tul lumii" cu
noscutul comen
tator 
Walter 
pmann 
revista 
WEEK" 
pre reacția Eu

ropei occidentale la politica 
S.U.A. în Asia de sud-est și 
în Republica Dominicană. 
Walter Lippmann constată 
că... „am mers atît de depar
te cu nepăsarea și lipsa de 
considerație față de sentimen
tele și părerile străinilor, îneît 
aducem prejudicii serioase 
chiar intereselor naționale ale 
Americii, pe care afirmăm că 
le slujim. în ultimele șapte 
luni, continuă autorul, am 
fost în Europa de două ori și 
în această perioadă a avut 
loc o scădere spectaculoasă a 
respectului față de politica 
externă a Statelor Unite. Fran
ța gaullistă este singurul din 
aliații noștri europeni care își 
poate permite să adopte în 
mod deschis o atitudine cri
tică. Dar nu ne putem face 
nici o iluzie în legătură cu a- 
probarea și sprijinul pe care 
îl obținem în mod oficial la 
Londra, Bonn și Roma. Aceas
ta deoarece, aprobarea și spri
jinul lor oficial nu reflectă 
convingerea lor în justețea po
liticii noastre... în cercurile 
conducătoare ale guvernului, 
în cercurile de afaceri, artisti
ce și ziaristice se manifestă 
în mod neoficial o mare pier
dere a încrederii în rolul con
ducător al Americii".

„Acest fenomen, continuă 
comentatorul american, nu 
este ceva care să poată fi 
luat în glumă sau privit cu 
nepăsare", deoarece, adaugă 
el, „consecințele îndoielii și 
dezaprobării de către Occi
dent a politicii noastre externe 
în Vietnam și în Republica 
Dominicană fac ca sectoare 
importante ale opiniei publice 
europene, care s-au înstrăinat 
de Statele Unite, să se apro
pie de adversarii și de cei 
care critică Statele Unite".

Autorul articolului sublinia
ză că această situație este 
în primul rînd consecința 
„extinderii războiului în Viet
nam de către Johnson și in
tervenției sale masive în Re
publica Dominicană. înainte'- 
acestor două evenimente a- 
lianța occidentală resimțea 
numai presiunile și întreaga 
încordare pe care o presupu
ne sfîrșitul dependenței euro
pene postbelice față de State
le Unite".

american
Lip- 

scrie în 
„NEWS- 

des-

Markezinis, privind legalizarea 
partidului comunist au fost res
pinse categoric de către guvern.

Printre rezultatele concrete ale 
sesiunii se numără însărcinarea 
tribunalului cu anchetarea și pe
depsirea participanților la „planul 
Pericle" precum și hotărîrea a- 
nunțată de guvern, după primi
rea votului de încredere în parla
ment, de a trece la „însănătoșirea 
conducerii forțelor armate".

Așa dar, cea de-a doua sesi
une a celei de-a 8-a legislaturi a 
Parlamentului grec prezintă, 
după numeroase zile și nopți de 
dezbatere, un bilanț sub așteptă
rile opiniei publice. Se prevede 
ca micul parlament — denumire 
dată comisiei legislative, ale că
rei lucrări se desfășoară în timpul 
vacanțelor parlamentului ~~ 
dezbată în 
problemele 
face loc in

•e scurt
• LA 28- IUNIE s-a înapoiat 

la Moscova, dintr-o călătorie prin 
Uniunea Sovietică, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al U.C.I.

• LA INVITAȚIA guvernului 
R. S. Cehoslovace, la Praga a 
sosit într-o vizită oficială de 4 
zile Louis loxe, ministrul de stat 
al Franței, însărcinat cu proble
mele aprovizionării.

cursul anului trecut profituri re
cord, depășind cu peste 16 la 
sută veniturile anului precedent.

• POTRIVIT RELATĂRILOR zia
rului ,,Asahi", Ministerul Apărării 
al S.U.A. a propus Japoniei să fur
nizeze forțelor armate americane 
automobile, echipament militar și 
alte mărfuri în schimbul livrărilor 
de rachete americane sol-aer 
„Nike", avioane cu reacție T—38 
și alte arme.

Comandamentul forțelor armate 
ale S.U.A., scrie ziarul ,,Asahi", 
intenționează să trimită echipa
mentul militar cumpărat din Japo
nia în Vietnamul de sud.

• UN STUDIU publicat în 
revista „Fortune" arată că 500 de 
companii — cele mai mari din 
Statele Unite — au obținut în

R. P. MONGOLĂ. Vedere din Ulan Bator

• Intîlnirile cu tineretul român
• Perspectivele colaborării intre

U.T.M. și U.T.I
• Preocupările actuale ale

tineretului iugoslav
a invitația C.C. al U.T.M. ne-a vizitat 
țara o delegație a Uniunii Tineretului Iu
goslav, condusă de Tomislav Badovinac, 
președinte al C.C. al U.T.I. Redacția 
noastră s-a adresat oaspeților iugoslavi, 
cu rugămintea de a-și împărtăși impre
siile privind vizita efectuată în Romania.

Prima întrebare s-a re
ferit la contactele dele
gației cu tineretul nostru, 
cu activiștii U.T.M. Ce 
anume a suscitat în mod 
deosebit interesul mem
brilor delegației?

— In zilele petrecute în Ro
mânia, o mare parte a timpului 
l-am dedicat schimbului de pă
reri și de experiență a celor 
două organizații ale noastre. 
Discuțiile — arată — 
Badovinac — au fost 
teresante și în mod 
deosebit pătrunse de 
te, de înțelegere reciprocă a 
condițiilor în care muncesc or-

Tomislav 
foarte in- 
cu totul 
sincerita-

ganizațiile noastre. O a doua 
parte a programului vizitei, l-a 
reprezentat cunoașterea cîtor- 
va colective de muncă și a or
ganizațiilor de tineret care ac
tivează în cadrul lor. Interesul 
nostru s-a manifestat asupra 
unui cîmp larg de probleme — 
de la cele economice pînă la 
problemele organizatorice și 
politice reflectate în activitatea 
U.T.M. Am putut să vedem foar
te clar eforturile care se depun 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerilor, pentru 
continua ridicare a calificării 
lor în vederea îndeplinirii sar
cinilor de producție. Am reținut

însemnătatea acordată califică
rii, ca o garanție a succeselor 
în muncă și, în general, în 
dezvoltarea vieții sociale. în 
discuțiile cu activiștii U.T.M. 
am putut simți mîndria pentru 
rezultatele obținute și în ace
lași timp profundă maturitate 
în analizarea sarcinilor viitoa
re care reies mai ales din 
proiectele de Directive ale ce
lui de al IV-lea Congres al 
partidului. Entuziasmul și buna 
dispoziție a tineretului român 
au o bază solidă: hotărîrea de 
a munci pentru construirea so
cialismului, pentru propășirea 
economică, asigurînd în acest 
fel dezvoltarea liberă, indepen
dentă a țării.

neri în producție. Am consta
tat că există rezolvări noi, care 
antrenează mult mai bine tine
retul în munca generală a co
lectivelor din care fac parte — 
și în producție, și în pregătirea 
multilaterală. Ne-am interesat, 
de asemenea, de sistemul pregă
tirii de specialitate, mai ales în 
condițiile In care studiul se 
realizează paralel cu munca. 
Am avut și posibilitatea de a 
ne satisface interesul în ceea 
ce privește domeniul muncii 
politico-ideologice, mai ales 
sub aspectul educației patrioti-

rarea are perspective clare de 
dezvoltare în continuare. Acea
stă colaborare se întemeiază pe 
interese comune reflectate în 
sarcinile construcției socialiste, 
în năzuința reciprocă de a întă
ri relațiile de bună vecinătate 
și prietenești dintre popoarele 
noastre. Discutînd despre rela
țiile noastre reciproce, am a- 
bordat și problemele mișcării 
internaționale de tineret, în 
care organizațiile noastre ocu
pă un loc bine stabilit.

Programul colaborării pe a- 
nul acesta conține schimburi de 
delegații, grupuri culturale, 
participări la seminarii studen
țești, schimb de redactori, 
publicații, informații, cărți 
expoziții.

O altă întrebare
care conducătorul dele
gației iugoslave a 
solicitat să 
referit la 
preocupări 
Tineretului 
etapa actuală.

— Sarcinile de bază ale 
niunii Tineretului Iugoslav sînt 
strîns legate de eforturile pen
tru dezvoltarea tării noastre. în 
acest cadru, capătă o importan
tă deosebită pregătirea multila
terală — profesională și socia
lă — a tineretului, include
rea Iui într-un raport social co
respunzător.

Interlocutorul nostru s-a re
ferit în continuare la răspunde-

rea tînărului, privind rolul său 
în societate. Insuflarea con
științei acestei răspunderi — 
atît pe un plan mai larg, la ni
velul problemelor obștești, cit 
și pe un plan mai limitat legat 
de persoana sa și a colectivului 
său — reprezintă o modalitate 
eficace de educare. în legătură 
cu antrenarea tineretului într-o 
măsură crescîndă la rezolvarea 
problemelor sociale, economice 
și politice, un rol important îi 
revine U.T.I. Conducătorul de
legației iugoslave subliniază 
preocuparea ca în activitatea 
U.T.I. să se țină seamă de inte
resele și necesitățile 
lui.

tineretu-

ee.

de
și

la

în încheiere 
Badovinac ne-a

Reîerindu-se la activi
tatea U.T.M., conducăto
rul delegației iugoslave 
ne-a spus:

— Interesul nostru s-a în
dreptat spre metodele și forme
le de antrenare a oamenilor ti-

I-am rugat pe oaspeți 
să ne vorbească despre 
perspectivele dezvoltării 
relațiilor dintre Uniunea 
Tineretului Muncitor și 
Uniunea Tineretului Iu
goslav.

— între organizațiile noastre 
există relații strînse, iar colabo-

fost
răspundă, s-a 

principalele 
ale Uniunii 
Iugoslav, în

tr

Tomislav 
spus :

— Doresc să mulțumesc gaz
delor noastre, întregului tineret 
român, pentru ospitalitatea 
deosebită pe care ne-au arăta
t-o. Vizita noastră a fost plă
cută pentru că ne-a prilejuit 
contactul cu frumusețile a- 
cestei țări, pentru că am cunos
cut prietenosul vostru tineret 
vesel și plin de avînt. Adresez 
un salut călduros din partea ti
neretului iugoslav, împreună cu 
urarea de a obține noi succese 
în realizarea sarcinilor impor
tante care le stau în față, de a 
întări și pe mai departe rela
țiile noastre de sinceră priete
nie.

Interviu luat de
EUGENIU OBREA
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