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Partidul Comunist Român, forfa 
politică conducătoare în Republica 
Populară Română, slujește cu fidelity- 1 
te interesele și năzuințele vitale ale po* i 
porului.

(Din proiectul de statut al Partidului Comunist Român)

PROIECT

s T A T и T и I
Partidului Comunist Român

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

După discutarea Iul în organizafii'e de 
partid și în presa de partid, proiectul va fi 
supus dezbaterii și aprobării Congresu’ui al 
IV-lea ai Partidului Muncitoresc Român.

nelor conducătoare de partid, inclu
siv Comitetului Central, orice pro
blemă care poate ajuta la îmbunătă
țirea activității de partid, de stat și 
economice; să fie sincer și cinstit 
față de partid, să nu tolereze dena
turarea adevărului, să semnaleze -nea
junsurile în muncă fără a ține seama 
de persoane ;

k) să păstreze secretul de partid 
și de stat, să lupte pentru întărirea 
vigilenței politice împotriva dușma
nilor patriei noastre socialiste.

3). — Fiecare membru de partid 
are dreptul:

a) să participe la dezbateri și să-și 
exprime liber părerea asupra tutu
ror problemelor politicii partidului 
în adunările și în presa de partid; 
să contribuie la elaborarea hotărîri- 
lor 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 mun
cii;

c) să aleagă și să fie ales în or
ganele de partid;

d) să participe personal la adu
nările organizațiilor de partid și la 
ședințele organelor de partid în care 
urmează a se lua o hotărîre cu pri
vire la activitatea sau comportarea 
sa;

e) să se adreseze în orice proble
mă organelor de partid, inclusiv Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

I B. Primirea în partid
Partidul

Partidul Comunist Român este cea 
mai înaltă formă de organizare a cla
sei muncitoare, detașamentul ei de 
avangardă. In rîndurile partidului se 
unesc cei mai înaintați și mai con- 
știenți muncitori, țărani, intelectuali, 
funcționari.

Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare în Republica 
Populară Română, slujește cu fide
litate interesele și năzuințele vitale 
ale poporului. Călăuzită de partid, 
clasa muncitoare, clasă conducătoare 
a societății, în strînsă alianță cu 
țărănimea și în unire cu intelectuali
tatea și cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, indiferent de națio
nalitate, luptă pentru construirea o- 
rînduirii socialiste.

II
Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
1. — Poate fi membru al Parti

dului Comunist Român orice om al 
muncii, cetățean al Republicii Popu
lare Române, care îndeplinește ur
mătoarele condiții: recunoaște statu

A. Îndatoriri și drepturi
2. — Fiecare membru de partid 

este obligat:
a) să participe în mod activ la de- 

săvîrșirea 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) să 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 parti
dului, fiind incompatibilă cu calita
tea de membru de partid;

c) să respecte cu strictețe disci
plina de partid, obligatorie în egală 
măsură pentru toți membrii de 
partid, respectarea strictă a disci
plinei 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 hotâ- 
rîrile partidului;

e) să fie exemplu de corectitudine

Partidul Comunist Român își în
temeiază întreaga activitate pe învă 
țătura marxistdeninistă. aplicînd-o în 
mod creator la condițiile și particu
laritățile specifice țării noastre.

In spiritul internaționalismului pro
letar, pe baza principiilor și norme
lor de relații marxist-leninisie. Parti
dul Comunist Român întreține legă
turi de colaborare cu partidele comu
niste și muncitorești frățești, adu- 
cîndu-și contribuția activă la întă
rirea unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Scopul final al partidului este con
struirea societății fără clase — so
cietatea comunistă.

tul și programul partidului, partici
pă efectiv la realizarea lui. activea
ză într-una din organizațiile parti
dului, îndeplinește hotărîrile parti
dului și plătește cotizațiile stabilite.

și de conduită morală în familie și 
societate ;

f) să folosească și să stimuleze în 
întreaga sa activitate critica și auto
critica — factor de seamă al dez
voltării societății noastre; să ia po
ziție hotărîtă față de lipsuri și gre
șeli și să contribuie la lichidarea 
lor; să lupte împotriva mulțumirii 
de sine, a tendințelor de acoperire a 
neajunsurilor, împotriva oricăror ma
nifestări de înnăbușîre a criticii;

g) să apere și să întărească prin 
toate mijloacele proprietatea obșteas
că — temelia economică a societă
ții socialiste ;

h) să îndeplinească în mod exem
plar sarcinile profesionale și ob
ștești ; să-și îmbunătățească necon
tenit pregătirea profesională ; să-și 
lărgească permanent orizontul cultu 
ral ;

i) să întărească legătura cu ma
sele. să explice oamenilor muncii po
litica și hotărîrile partidului, să-i or
ganizeze și să-i mobilizeze la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid, 
să se îngrijească de rezolvarea ce
rințelor celor ce muncesc;

j) să aducă la cunoștința orga-

4, — In Partidul Comunist Ro
mân sînt primiți cei . mai înaintați 
și mai activi oameni ai muncii, care 
prin calitățile moral-polîtice și prin 
întreagă 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 orga
nizației de bază. Hotărîrea organi
zației de bază cu privire la primirea 
în rîndurile membrilor de partid 
se confirmă de către comitetul raio
nal, respectiv de către comitetul oră
șenesc de partid de subordonare re
gională sau raională.

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

a) Persoanele care solicită pri
mirea în partid prezintă recomandări 
din partea a doi membri de partid 
cu un stagiu de partid de cel puțin

9. — Sancțiunea de partid are ca 
scop întărirea disciplinei și moralei 
de partid, a unității și purității rîn
durilor partidului, a răspunderii față 
de îndeplinirea îndatoririlor statu
tare ; ea are un caracter educativi 
urmărind preîntîmpinarea abaterilor 
și îndreptarea celui sancționat.

a) . Sancțiunile care se pot da 
membrilor de partid sînt; mustrare, 
vot de blam, vot de blam cu aver
tisment. Organizația de bază poate 
hotărî sancționarea unui membru de 
partid aflat în evidența sa. Comite
tul de partid poate hotărî sancționa
rea unui membru ai său și a orică
rui membru de partid dintr-o Orga
nizație de bază subordonată.

b) După trecerea, unei perioade de 
cel puțin un an de la data sancțio
nării, organele și organizațiile de 
partid pot — din proprie inițiativă 
sau Ia cererea celui în cauză — să-i 
examineze activitatea și sa hotăras
că ridicarea sancțiunii.

10. — Excluderea din partid este 
suprema sancțiune de partid. Ea se 
aplică numai în cazurile cînd un 
membru de partid săvîrșește încăl
cări grave ale liniei politice generale 
și ale statutului partidului, lovește 
în unitatea partidului, pactizează cu 
dușmanii construcției socialismului, 
este nesincer și înșeală partidul, di
vulgă secretul de partid și de stat, 
în cazurile cînd comportarea sa vă
dește descompunere morală sau cînd 
săvîrșește alte fapte incompatibile cu 
calitatea de membru de partid.

La luarea hotărîrilor de exclude
re din partid, la confirmarea lor, 
precum șî la examinarea apelurilor. 

.3 ani. La primirea în partid a mem
brilor U.T.C. este necesar ca una din 
recomandări să fie dată de comitetul 
U.T.C. pe întreprindere, instituție 
etc., iar acolo unde nu există decît 
organizație de bază U.T.C.. recoman
darea se dă de comitetul U.T.C. ime
diat superior. Această recomandare 
echivalează cu recomandarea unui 
membru de partid.

b) Membrul de partid care dă re
comandarea pentru primirea în partid, 
trebuie să cunoască pe cel recoman
dat dintr-o activitate comună de cel 
puțin un an; el răspunde în fața 
partidului de recomandarea dată.

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

Observație: Tinerii pînă Ia vîrs
ta de 20 de ani inclusiv se primesc 
în partid numai dacă sînt membri 
ai Uniunii Tineretului Comunist.

C. Măsuri disciplinare
trebuie să se cerceteze eu multă a- 
tenție. grijă tovărășească și simț 
de răspundere temeinicia învinuirilor 
aduse membrului de partid.

a) Excluderea se hotărăște de că
tre adunarea generală a organizației 
de bază și se confirmă de către co
mitetul de partid raional sau orășe
nesc de subordonare regională.

Pînă la confirmarea hotărîrii de 
excludere, membrul de partid păs
trează carnetul de partid și are drep
tul să participe la adunările de 
partid.

b) Excluderea din partid, precum 
și excluderea din comitet a unui 
membru al comitetului regional, raio
nal. orășenesc al partidului, al co
mitetului de partid din întreprinde
re, instituție etc., se hotărăsc de 
plenara comitetului de partid res
pectiv j cu majoritatea de două treimi 
a membrilor săî.

e) Excluderea unui membru al 
C.C. al Partidului din Comitetul 
Central, precum și excluderea lui din 
partid, se hotărăsc de către congre
sul partidului, iar în intervalele din- 
tre congrese de către plenara Comi
tetului Central al partidului, cu ma
joritatea de două treimi a membri
lor săi.

dl 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 con
gresul partidului; apelul trebuie să

6. — Persoanele care au făcui 
parte din partidele comuniste și 
muncitorești frățești și care au de
venit cetățeni ai R. P. Române vor 
putea fi primite în partid cu apro
barea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

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

8. — Mutarea membrilor de partid 
dintr-o organizație de partid în alta 
se face potrivit instrucțiunilor Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Membrii de partid oare, din moti
ve de vîrstă sau sănătate, ies la 
pensie, au dreptul să rămînă în or
ganizația de narțîd dîH -gre au fă
cut parte la data pensionării.

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 orga
nizației de bază — după trecerea 
unei perioade de cel puțin 2 ani de 
la excluderea din partid.

Dacă în această perioadă cel ex
clus a dovedit prin toată compor
tarea lui că regretă sincer șî con
damnă abaterile săvîrtite, că a lichi- 

'dat manifestările pentru care a fost 
exclus, că muncește cinstit pentru 
înfănhtirea hotărîrilor partidului, or
ganizația de bază. în urma unei ana
lize temeinice poate hotărî reprimi
rea lui în rîndurile membrilor de 
partid.

Organele de partid pot hotărî, în 
cazurile de reprimire în partid, re
cunoașterea stamiuliu de partid an
terior excluderii.

11. — Wotătîrea de ridicare a unei 
sancțiuni sau de reprimire în partid 
este valabilă dacă a fost luată fcon- 
firmafăt de către un organ de partid 
egal în drepturi cu acela care a ho
tărît sancțiunea (excluderea) sau de 
către un organ de partid superior.

12. — In cazul cînd o organiza
ție de partid a săvîrșît încălcări gra- 
ve ale liniei politice generale sau ale 
statutului partidului. Comitetul Cen
tra! al P.C.R. poate hotărî dizol
varea organizației de partid respecti
ve și reînregistrarea membrilor ei.

(Continuare în pag. 2-a)
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гноігст STATUTUL 
P artidului Comunist Român

Structura partidului. 
Democrația internă de partid

{Srmare din pag. I-a)

13. — Principiul călăuzitor al 
structurii organizatorice ți ai activi
tății partidului este centralismul de* 
mocratic.

In Partidul Comunist Român:
a) toate organele conducătoare 

de partid sînt alese; alegerea bi
rourilor. organizațiilor de bază, a co
mitetelor de partid de jos și pînă 
sus se îace prin vot secret. Candi-’ 
daturile se propun de către partici- 
panții la adunări, conferințe, congre
se, se discută și se votează indivi
dual;

b) un membru de partid nu poa
te deține decît o singură funcție de 
conducere politică, care cere o acti
vitate permanentă, Йе în organele 
de partid, fie în organele de stat:

c) organele de partid sînt obliga
te să prezinte periodic dări de seamă 
în fața organizațiilor de partid:

d) organele de partid își desfășoa
ră activitatea pe baza principiului 
muncii colective, principiu suprem 
al conducerii de partid : membrii or
ganelor de partid au dreptul nelimi
tat de a-și spune părerea, în cadrul 
organizat, asupra tuturor probleme
lor puse în discuție; hotărîrile și 
măsurile adoptate de organele de 
partid trebuie să fie rezultatul exami
nării părerilor și propunerilor fă
cute, expresia gtndirti întregului co
lectiv.

e) hotărîrile unui organ de partid

Organele superioare ale partidului
17. Organul suprem al Partidului 

Comunist Român este congresul 
partidului. Congresul ordinar, se 
convoacă de către G.C. al partidu
lui o dată la 4 ani. Congresul ex
traordinar este convocat de către 
C.C. al partidului din inițiativă pro
prie sau la cererea a cel puțin o 
treime din numărul total al membri
lor de partid. Convocarea congre
sului partidului și ordinea de zi sînt 
anunțate cu cel puțin o lună și jumă
tate înainte de data tinerii congre
sului.

Normele de reprezentare și modul 
de alegere a delegaților la congre
sul partidului se stabilesc de Comi
tetul Central.

18. — Congresul are următoarele 
atribuții:

a) dezbate și hotărăște asupra ra
poartelor de activitate ale Comite
tului Central al partidului și Co
misiei Centrale de Revizie;

b) adoptă și modifică statutul 
partidului;

c) stabilește linia generală a parti
dului în problemele fundamentale ale 
politicii interne și externe;

d) alege Comitetul Central al 
partidului și, Comisia Centrală de 
Revizie.

19. — In perioada dintre congre
se, atunci cînd consideră necesară 
dezbaterea unor probleme importan
te ale politicii partidului și statului, 
Comitetul Central poate să convoa
ce conferința națională a partidului. 
Desemnarea delegaților la conferin

V
Organizațiile regionale ale partidului

27. — Organul superior al orga- rxnța ordinară se convoacă de către ției de partid regionale ae poate con- 
nizației de partid regionale este eon- comitetul regional o dată te 2 ani. voea da comitetul regfeaal mu de 
ferința de partid regională. Confe- Conferința extraordinară a mgeniza- C.Q al partidului.

iii

sînt valabile dacă se adoptă cu ma
joritatea voturilor membrilor săi; 
după adoptarea hotărîrilor, minori
tatea se supune necondiționat majo
rității și este obligată să aplice în 
practică, fără rezerve hotărîrile lua
te ;

f) hotărîrile organului superior de 
partid sînt obligatorii în mod necon
diționat pentru organizațiile de partid 
și pentru toți membrii de partid din 
raza sa de activitate.

14. Partidul este construit pe ba
za principiului teritorial și al locu
lui de producție;

organizația de bază a partidu
lui cuprinde pe toți membrii de 
partid dințr-o întreprindere, instituție, 
cooperativă agricolă de producție. 
G.A.Ș., comună etc;

— în unitățile unde există mai 
multe organizații de bază, organiza-’ 
ția de partid, condusă de un co
mitet, este superioară tuturor orga
nizațiilor de bază din raza ei de 
activitate;

— organizația orășenească de 
subordonare raională este superioa
ră tuturor organizațiilor de partid 
din raza ei de activitate;

— organizația raională sau orășe 
nească de subordonare regională es
te superioară tuturor organizațiilor 
de partid din cuprinsul raionului său 
orașului respectiv ;

— organizația regională «$t« su-

IV

ța națională se face de către comite
tele regionale de partid potrivit nor
melor stabilite de C.C. al partidu
lui.

20. — In caz de descompletare в 
Comitetului Central, locurile deveni
te vacante vor fi completate din rîn- 
durile membrilor supleanți.

21. — Comitetul Central ai Parti
dului Comunist Român conduce în
treaga activitate a partidului în in
tervalul dintre congrese; organizea
ză aplicarea directivelor congresului 
cu privire la polities internă și ex
ternă . a partidului: veghează la a- 
părarea unității șl purității rînduri- 
lor partidului: asigură înfăptuirea ro
lului conducător al partidului în toa
te domeniile de activitate; conduce 
organele centrate de presă ș! alte 
instituții centrale de partid; repre
zintă partidul în relațiile cu alte 
partide, organizații și instituții; ad
ministrează fondurile bănești și bu
nurile materiale ale partidului.

22. — Comitetul Central alege Bi
roul Politic, secretarul general și 
Secretariatul — format din secreta
rul general șl secretarii C.C. Biroul 
Politic asigură conducerea activită
ții partidului între plenare, iar Se
cretariatul conduce munca curentă, 
organizează și controlează îndepli
nirea Hotărîrilor partidului și selec
ționarea cadrelor. Biroul Politic ți 
Secretariatul raportează Comitetului 
Central despre activitatea depusă.

23. — Comitetul Central ține șe
dințe plenare cai puțin o dată la 

pertoară tuturor organizațiilor raio
nale și orășenești de partid din cu
prinsul regiunii ;

16. — Organele conducătoare de 
partid sînt:

— pentru organizația de bază — 
adunarea generală, care alege orga
nul său executiv — biroul;

— pentru organizația de partid 
din întreprindere, instituție, coope
rativă 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, regio
nal ;

— pentru Partidul Comunist Ro
mân — congresul, care alege Comi
tetul Central al partidului.

16. — Organele de partid se spri
jină 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 regula
ritate adunări ale activului de partid 
pentru a dezbate cele mai impor
tante probleme ale muncii de partid, 
principalele hotărîri ale partidului și 
guvernului și pentru a stabili mă
suri în vederea aplicării lor în via
ță. Organele de partid mobilizează 

activul la organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor, 

patru luni. Membrii supleanți ai C.C. 
participă eu drept de vot consulta
tiv ta ședințele plenare ale Comite
tului Central.

24. — Comitetul Central informea
ză în mod sistematic organizațiile de 
partid asupra activității sale și le 
consultă asupra principalelor proble
me ale politicii partidului,

25. — Comitetul Central organi
zează Colegiul Central de Partid, 
care are următoarele atribuții:

a) controlează modul in care se 
respectă prevederile statutului cu pri
vire la disciplina și morala <de 
partid:

b) cercetează, din însărcinarea 
Comitetului Central, abaterile săvîr- 
șife de unii membri de partid;

c) examinează apelurile împotriva 
hotărîrilor comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești ale 'partidului cu 
privire la excluderea din partid și 
la aplicarea altor sancțiuni de 
partid.

26. — Comisia Centrală de Revi
zie verifică :

a) realizarea bugetului și gospo
dărirea bunurilor materiale ale parti
dului;

b) modul în care sînt examinate 
șl rezolvate cererile, scrisorile și se
sizările oamenilor muncii de către 
organele centrale ale partidului.

Membrii Comisiei Centrate de Re
vizie nu pot fi aleși în același timp 
membri ai C.C al partidului

Membrii Comisiei Centrate de Re
vizie asista la plenarele CC al 
P.C.R.

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

Normele de reprezentare la confe
rințele regionale se stabilesc de co
mitetul 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 activită
ții de partid, economice, social-cul- 
turale, ale muncii sfaturilor populare 
și organizațiilor de masă din cu
prinsul regiunii și adoptă hotărîri 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii;

c) alege comitetul regional de 
partid, comisia de revizie regională 
și delegații la congresul Partidului 
Comun’st Român.

29. — Comitetul regional de partid 
conduce în intervalul dintre confe
rințe întreaga muncă de partid din 
regiurțe. El are următoarele atribu
ții ! organizează aplicarea In viață 
a directivelor și hotărîrilor partidu
lui; asigură înfăptuirea rolului con
ducător al partidului în toate dome
niile de activitate; conduce organele 
regionale de presă; conduce activi
tatea de pregătire ideologică și po
litică a membrilor de partid; se 
preocupă de educarea comunistă a 
oamenilor muncii; înfăptuiește direc
tivele partidului cu privire la selec
ționarea. creșterea și promovarea 
cadrelor; administrează fondurile bă
nești și bunurile materiale ale orga
nizației de partid regionale.

30. — Comitetul regional își ale

VI
Organizațiile orășenești 

și raionale ale Partidului
35. — Organul superior al orga

nizației de partid orășenești sau ra
ionale este conferința de partid oră
șenească sau raională. Conferința or
dinară orășenească sau raională se 
convoacă de comitetul orășenesc sau 
raional o dată la 2 ani. Conferința 
extraordinară a organizație! de 
partid orășenești sau raionale se 
poate convoca de comitetul orășe
nesc. raional sau de organele supe
rioare 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 con
ferința 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 ac
tivității comitetului orășenesc sau 
raional și a comisiei de revizie o- 
rășeneăscă sau raională;

b) analizează problemele activită
ții de partid, economice, socîal-cul- 
turate. ale muncii sfaturilor popu
lare și organizațiilor de masă din 
cuprinsul orașului sau raionului și 
adoptă măsuri corespunzătoare;

c) alege comitetul orășenesc sau 
raional de partid, comisia de revi
zie orășenească sau raională și dele
gații ia conferința regională de 
partid.

37. - Comitetul orășenesc sau ra
ional de partid conduce în interva
lul dintre conferințe întreaga mun
că de partid din orașul sau raionul 
respectiv. El are următoarele atri
buții : asigură înfăptuirea rolului 
conducător al partidului în toate do
meniile de activitate. îndeplinirea 
directivelor și hotărîrilor partidului; 
organizează, confirmă șl conduce or
ganizațiile de bază ale partidului; 
ține evidența membrilor de partid 
«fin cuprinsul orașului, raionului; 
conduce organele de presă din raion, 
oraș, din marile întreprinderi și In
stituții; conduce învățămîntul de 
partid și alte forme de pregătire ideo
logică și politică a membrilor de 

ge, ca organ executiv, biroul. Mem
brii biroului comitetului regional se 
confirmă de C.C. al partidului. Bi
rou! comitetului regional prezintă, în 
plenarele comitetului regional dări 
de seamă asupra hotărîrilor adoptate 
și activității desfășurate.

Pentru rezolvarea problemelor cu
rente. pentru organizarea și contro
lul executării hotărîrilor. comitetul 
regional își alege secretariatul. Se
cretariatul prezintă biroului comite
tului regional dări de seamă asupra 
hotărîrilor adoptate și activității 
desfășurate.

Comitetele regionale ale partidu
lui se conduc în întreaga lor acti
vitate după hotărîrile organelor su
perioare ale Partidului Comunist 
Român și ale conferinței regionale 
de partid.

31. - Plenara comitetului regio
nal se convoacă cel puțin o dată Ia 
3 luni.

32. — Comitetul regional infor
mează sistematic Comitetul Central 
al partidului și-î prezintă. în terme
nele stabilite, dări de seamă asup*^ 
activității «ale.

Comitetul regional informează pe
riodic organizațiile de partid din re
giune asupra activității sale.

33. — Comitelui regional al parti
dului organizează colegiul de partid 
de pe lingă comitetul regional, care 
îndeplinește pe plan regional aceleași 
atribuții ca și Colegiul Central de 
Partid de pe lingă C.C. al P.C.R.

34. — Comisiile de revizie regio
nale, '■aionale. orășenești au în raza 
lor de activitate aceleași atribuții ca 
și Comisia Centrală de Revizie.

partid, de educare comunistă a ma
selor; înfăptuiește directivele parti
dului cu privire la selecționarea, 
creșterea și repartizarea cadrelor; ad
ministrează fondurile bănești și bu
nurile materiale ale organizației de 
partid orășenești sau raionale.

38. — Comitetul orășenesc sau ra
ional alege organul său executiv — 
biroul. Biroul comitetului orășetieS, 
raional prezintă la plenarele comi
tetului orășenesc, raional al partidu
lui dări de seamă despre hotărîrile 
adoptate și activitatea depusă. Mem
brii biroului comitetului orășenesc 
sau raional ;c confirmă de comite
tul regional. PrimuJ secretar al co- s 
mitetului orășenesc, raional se con
firmă și de C.C. al partidului. m

39. —- Plenara comitetului orășe- ’’ 
nesc sau raional se convoacă cel pu
țin o dată la 3 luni.

>10. —- Comitetul orășenesc sau ra
ional 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 ac
tivității desfășurate.

41. —- In orașele mari se creează, 
cu aprobarea Comitetului Central, 
organizații de partid raionale., subor
donate comitetului de partid orășe
nesc respectiv.

42. — In orașele raionale se creea
ză comitete de partid care conduc 
și îndrumă activitatea organizațiilor 
de bază din raza orașului; ele șe 
subordonează comitetelor raionale, e- 
r'ășenești de partid respective

Adunarea generală sau conferința 
organizației de partid a orașului ra
ional se tine o dată Ia doi ani.

Convocarea adunării generale s?u 
a conferinței organizației orășenești 
de subordonare raională și ordinea 
de zi vor fi anunțate cu cel puțin 
14L zile înainte de data ținerii adu- <_ 
nării sau conferinței.

Normele de reprezentare la confe
rința organizației orășenești raionale 
se stabilesc de comitetul orășenesc 
de partid respectiv.

(Continuări tn pag. 3-a)
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43. — 1л întreprinderi, instituții și

localități de importanță deosebită se 
pot crea — cu aprobarea Comitetu
lui Central — comitete de partid a,

similare în drepturi comitetelor ra
ionale sau comitetelor orășenești da 
subordonare raională.

VII
Organizațiile de bază ale Partidului

Organizațiile de partid 
din Armata Republicii

44. — Organizația de bază a 
partidului cuprinde pe toți membrii 
de partid dintr-o unitate. Fiecare 
membru de partid trebuie să facă 
parte dlntr-o organizație de bază

Organizațiile de bază se consti 
tute în întreprinderi, stațiuni de ma
șini și tractoare, gospodării agricole 
de stat, cooperative agricole de pro
ducție. 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 mem
bri de partid. Ele reprezintă baza 
organizatorică a partidului.

Acolo unde există mai puțin de 3 
thembri 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 comite
tul orășenesc, raional de partid.

45. — In interiorul organizațiilor 
de bază se pot crea, cu aprobarea 
comitetului raional sau orășenesc, 
organizații pe secții, sectoare, atelie
re, direcții, facultăți etc., grupe de 
partid pe brigăzi, echipe, agregate.

46. — In cartierele orașelor și 
centrelor muncitorești se organizea
ză grupe de partid pe blocuri și 
străzi, cuprinzînd pe toți locatarii 
membri de partid, indiferent de or
ganizația de bază din care fac parte, 
în scopul îmbunătățirii continue a 
muncii pe tărîm gospodăresc, cultu-

-« ral și politic
/ Aceste grupe de partid sînt con

duse de organizatori numiți de co
mitetele orășenești sau, raionale de 
partid cărora le sînt direct subor
donate.

47. — In întreprinderile, institu
țiile. gospodăriile agricole de stat, 
cooperativele agricole de producție 
care au un număr mai mare de 
membri de partid și unde este ne
cesară constituirea mai multor or
ganizații de bază, precum și în co
munele unde există cel puțin trei or- 
g- inizații de bază, se pot constitui 
— cu aprobarea comitetelor regio
nale de partid — organizații de 
partid conduse de comitete.

48. — Organul superior al organi
zației de bază a partidului este a- 
dunarea generală, care se convoacă 
cel puțin o dată pe lună Organiza- 
țla de bază a partidului își alege ă- 
nual, în adunarea generală, ca organ

> ' у executiv, biroul, care conduce întrea
ga muncă curentă a organizației.

In organizațiile de bază care nu
mără mai puțin de 10 membri de 
partid se alege un secretar al orga
nizației de bază și un locțiitor al 
său.

In organizațiile de partid din în- 
treprinderi. instituții, cooperative a- 
gricole 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 co
mitetul de partid aleg cîte un se
cretar și un locțiitor al său.

Biroul organizației de bază și co
mitetul de partid se confirmă de co
mitetul raional sau orășenesc al 
partidului

49. — Biroul organizației de bază 
și eomitetirf de partid prezintă cu 
regularitate dări de seamă asupra 
actțvitătii lor în fața organizațiilor 
respective.

In adunarea generală de partid, 
biroul aduce la cunoștința organiza
ției modul în care au fost îndepli- 

— pite botărîrfle adunării generale pre
cedente.

50. — Organizația de bază asi
gură legătura strînsă a partidului 
cu masele de muncitori, țărani și in
telectuali. Ea are următoarele sar
cini :

a) asigură activitatea organizată 
• comuniștilor în vederea înfăptuirii

liniei politice, a hotăririlor și direc
tivelor partidului, unește eforturile 
maselor de oameni ai muncii în lupta 
pentru construirea socialismului.

b) se preocupă de continua întări
re a rîndurilor partidului, de pri
mirea de noi membri de partid și edu
carea lor comunistă; ține evidenta 
membrilor de partid;

c) repartizează membrii de partid 
ІП raport cu nevoile muncii orga
nizației, le încredințează sarcini con
crete, îi controlează și-i ajută în 
înfăptuirea lor, asigură îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de masă 
și obștești ale oamenilor muncii:

d) organizează învățămmtul de 
partid. în centrul căruia se află în
sușirea politicii partidului, a princi
piilor de bază ale marxism-leninis
mului; educă membrii de partid și 
pe toți camcnii muncii în spiritul 
patriotismului și internaționalismului 
socialist, se ocupă de continua dez
voltare a conștiinței lor socialiste, 
militează pentru răspîndirea largă a 
culturii și științei în mase;

e) educă membrii de partid în 
spiritul intransigenței față de lip
suri și abateri, al vigilenței revolu
ționare și combativității împotriva ma
nifestărilor antipartinice și ale ideo
logiei burgheze; veghează ca pro
blemele interne de partid să fie dis- 
cMate numai în cadrul organizat al 
partidului, stimulează critica și au
tocritica și luptă pentru întărirea 
continuă a disciplinei și unității 
partidului;

f) se îngrijește de educarea tine
retului în spiritul ideologiei și mo», 
raid comuniste, al dragostei față de 
patrie și popor, al atașamentului 
față de partid, în spiritul internațio
nalismului proletar: se preocupă de 
ridicarea calificării profesionale a ti
neretului;

g) organizează activul fără de 
partid, alcătuit din oameni ai mun
cii care s-au remarcat în activitatea 
profesională și obștească, ajutfndu-i 
să-și însușească ideologia și linia 
politică a partidului, mobllizîridu-i 
Ja înfăptuirea hotăririlor 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 următoa
rele sarcini :

a) organizațiile de bază din în
treprinderi mobilizează oamenii mun
cii în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului de producție, 
introducerea tehnicii noi. îmbunătă-

țirea calității produselor, creșterea 
productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, întărirea disciplinei,

b) organizațiile de bază djji agri 
cultură luptă pentru sporirea conti
nuă a producției agricole vegeiăte 
și animale, pentru însușirea și apli
carea celor mai înaintate metode a 
grotehnice, pentru dezvoltarea inten
sivă a agriculturii, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție;.

c) organizațiile de bază din insti
tuțiile de știința, artă .și cultură mi
litează pentru continua ridicare a 
nivelului de pregătire politico-ideolo- 
gică a cercetătorilor, a oamenilor de 
artă și cultură, pentru creșterea a- 
poriului acestora la dezvoltarea eco- 
îomiei și culturii socialiste;

d) organizațiile de bază din școli 
și instituie de învățămînt superior 
pun in centrul activității lor îmbu
nătățirea continuă a procesului ІП- 
structiv-educativ, se preocupă de ri
dicarea nivelului, politic și ideologic 
al cadrelor didactice, de educarea 
elevilor și studenților în spiritul pa
triotismului socialist și internaționa
lismului proletar, al dragostei și a- 
titudinii înaintate față de muncă, al 
principiilor moralei comuniste;

e) organizațiile de partid din mi
nistere. instituții centrale și locale 
luptă pentru întărirea <untinuă a 
disciplinei" de' stat, creșterea operai 
tivității în rezolvarea sarcinilor pro. 
fesionale. Ele sînt obligate să sem
naleze Comitetului Central, organelor 
locale de partid și conducerii mi
nisterului sau instituției respective 
lipsurile constatate și să facă propu
neri pentru îmbunătățirea muncii.

52. — In vederea ridicării roiului 
conducător al organizațiilor de bază 
ale partidului din întreprinderile de 
producție și comerț, stațiuni de ma
șini și tractoare, gospodării agricole 
de stat, cooperative agricole de pro
ducție, institute de proiectări și în 
vederea întăririi răspunderii lor pe>n- 
tră munca ce se desfășoară în a- 
ceste unități, li se acordă drept de 
control asupra activității conduceri’ 
administrative în aplicarea liniei po
litice a partidului, a hotăririlor și di
rectivelor organelor superioare de 
partid și de stat.

Organizațiile de partid sînt obli
gate să asigure luarea măsurilor de 
înlăturare a neajunsurilor 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 ailor or
ganizații de bază.

Populare
57. — Conducerea muncii politice 

în Armata Republicii Populare Ro
mâne se înfăptuiește de către Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
ftomân. Partidul educă militarii For- 
pttor Armate în spiritul dragostei 
lațe de patrie, popor și partid, în spi
ritul hotărîrii de a apăra cuceririle 
revoluționare, hotarele patriei, inde
pendența, suveranitatea națională și 
pacea.

Munca politică în armată se des
fășoară pe baza statutului și hotărî 
iilor partidului, a Instrucțiunilor și 
regulamentelor aprobate de Comite
tul Central al P.C.R.

Pentru organizarea muncii politi
ce în armată se constituie: Consiliul 
politic superior al Forțelor Armate; 
consilii politice la armate, mari uni
tăți, organe centrale, precum și la 
unele unități; comitete de partid la 
regimente și școli; organizații de 
bază în subunități.

X

Române
Membrii comitetelor de partid Și 

ai birourilor organizațiilor de bază 
din Forțele Armate sînt aleși în con
ferințe sau în adunări generale de 
partid; membrii consiliilor politice 
sînt numiți.

întreaga activitate a consiliilor 
politice, comitetelor de partid și bi
rourilor organizațiilor de bază din 
armată se desfășoară pe baza prin
cipiilor muncii colective.

58. — Comitetele regionale, raio
nale și orășenești de partid au drept 
de control asupra activității organe
lor politice, organizațiilor de partid 
și U.T.C. din unitățile militare. Con
siliile politice, comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază 
sînt obligate să prezinte periodic 
birourilor comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești ale partidului ra
poarte cu privire ia munca politică 
în unitățile Forțelor Armate.

Partidul și organizațiile 
de masă și obștești

59. — Organizațiile de masă și 
obștești asigură larga participare a 
maselor populare la viața politică, 
economică, socială, culturală a Re
publicii Populare Române și la e- 
xercitarea controlului obștesc, ceea 
ce reprezintă o expresie a democra
tismului orînduirii socialiste. Prin 
organizațiile de masă și obștești, 
partidul înfăptuiește o legătură strîn
să, organizată, cu clasa muncitoare, 
cu țărănimea și cu celelalte catego
rii de oameni ai muncii, le mobili
zează în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului.

Conducerea și îndrumarea de că
tre partid a organizațiilor de masă

și obștești se realizează, pe baza li
niei politice generale a partidului, 
prin, comuniștii care își desfășoară 
activitatea în aceste organizații. Ei 
au sarcina de a veghea la funcțio
narea democratică a organizațiilor de 
masă și obștești, nianifestînd o a- 
t'itudine plină de grijă față de cei 
fără de partid.

Membrii de partid din conducerea 
organizațiilor de masă și obștești 
sînt obligați să raporteze organelor 
de partid asupra activității pe case 
o desfășoară pentru realizarea sar
cinilor ce revin acestor organiaa^i, 
pentru aplicarea hotăririlor și direc
tivelor partidului. —

XI
Partidul și organele de stat

VIII
Partidul și Uniunea 
Tineretului Comunist

53. — Educarea maselor tineretu
lui, formarea tinerei generații de 
constructori ai socialismului și co
munismului este o îndatorire de o- 
ncare a întregului partid.

Partidul își desfășoară activitatea 
în rindurile tineretului din R.P. Româ
nă prin Uniunea Tineretului Comunist. 
U.T.C. este organizația revoluționară 
a tineretului muncitor de la orașe 
și sate. Uniunea Tineretului Comu
nist își desfășoară munca sub con
ducerea Partidului Comunist Român 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist este subordonat Co
mitetului Central aJ Partidului Co
munist 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 cele* 
care primesc alte însărcinări pe li
nie de partid sau în organizațiile 
de masă, rămîn în continuare și 
membri ai organizațiilor U.T.C., 
considered desfășurarea activității 
m cadrul acestora ca o sarcină de 
partid.

56. — U.T.C. este principala re
zervă a partidului. U.T.C. ajută 
partidul în educarea comunistă а ti
neretului, în mobilizarea lui la lupta 
întregului popor pentru deeăvirșirea 
construcției socialismului. Organiza
țiile U.T.C. militează activ pentru 
traducerea în fapt a directivelor 
partidului în toate domeniile con
strucției socialiste.

56. — Organizațiile U.T.C. au 
dreptul de a dezbate și de a ridica 
în fața organizațiilor de partid res
pective toate problemele de Ia tocul 
de muncă, în vederea îmbunătățirii 
activității.

60. — Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a 
poporului — îndruma întreaga acti
vitate a organelor centrale și locale 
de stat din Republica Populară Ro
mână.

Îndeplinirea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile con
strucției socialiste cere din partea 
tuturor membrilor de partid care lu
crează în organele centrale și locale 
ale puterii de stat, ministere și insti
tuții, o înaltă răspundere pentru rea

lizarea politicii și hotăririlor parti
dului, pentru stricta respectare a dis
ciplinei de partid și de stat.

Comuniștii care au funcții de 
conducere în aceste instituții sini 
obligați să raporteze periodic G.C. 
al P.C.R., respectiv comitetelor re
gionale, raionale și orășenești de 
parjid, despre modul în care se a- 
plică hotărîrile partidului și legile 
statului în domeniul în care lucrea
ză și despre propria lor muncă.

XII
Mijloacele bănești 

ale partidului
61. — Mijloacele bănești ale parti

dului provin dim cotizațiile membri
lor de partid, din veniturile între
prinderilor partidului și din alte în-

Cei cu un venit lunar brut

pină la 1 000 lei
de la 1001 lei la 2 000 lei
de la 2001 la 3 000 lei
de la 3 001 lei în sus

Pentru sumele provenite din veni
turi suplimentare nepermanente se

casări.
62. — Cotizațiile lunare pentru 

membrii de partid se stabilesc ш fe
lul următor: -

plătesc 0,50 1a sută
plătesc 1 la sută
plătesc 2 la sută
plătesc 3 la sută

plătește același procent ea și geutru 
venitul lunar brut

XIII
Modificarea Statutului 

Partidului Comunist Român
63. — Modificarea Statului Parii- tărîtă de către congres sau confarin- 

duiui Comunist Român poate fi ho- ța națională » nariidului.
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O. N. U.

Lucrările Comitetului celor 24
DAR-ES-SALAAM 5 (Agerpres)
Comitetul celor 24 — Comitetul 

Special al O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independențe' 
tarilor și popoarelor coloniale — 
continuă să examineze situația dh 
coloniile portugheze.

In cuvîntarea sa, președintele co
mitetului, Sori Culibaly, a declarat 
că popoarele africane se pronunță 
împotriva N.A.T.O., deoarece acesta 
acordă ajutor Portugaliei în vede 
rea asupririi și înăbușirii luptei lor 
pentru libertate. Numai ajutorul pri
mit din partea N.A.TO., a spus el, 
dă posibilitate Portugaliei să-și men-

TULBURĂRI ÎN NIGERIA
LAGOS 5 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

primele zile ale acestei săptămîni, 
în capitala Nigeriei au avut loc ma
nifestații violente ale populației, că
rora poliția le-a făcut cu greu față. 
Marți, de pildă, într-unul din cartie
rele Lagosului au avut Ioc ciocniri, 
au fost sparte vitrinele unor maga
zine, au fost avariate autoturisme și 
numeroase persoane au fc/Л rănite.' 
Numeroși cetățeni au manifestat 
pentru eliberarea lui Awolowo. lide
rul opoziției, în prezent aflat în în
chisoare după ce a fost condamnat 
pentru „înaltă trădare". Poliția a in
tervenit cu forța și a folosit gazele 
lacrimogene. Agenția France Presse 
subliniază că atît în capitală, cît și 
în provinciile Nigeriei domnește o 
atmosferă de nesiguranță.

Noi incidente Fa frontiera 
iordano-izraeliană

AMMAN 5 (Agerpres).
Postul de radio Amman a anun

țat că în apropiere de regiunea de 
frontieră Gisr el Sheikh Hussein au 
avut loc vineri noaptea noi ciocniri 
între trupele iordaniene și izraeliene.

Acesta este cei de-al cincilea in
cident de frontieră care are loc în 
ultimele 10 zile la frontiera dintre 
cele două țări.

După întrevederea 
dintre Johnson și Erhard

WASHINGTON 5 (Agerpres).
In comunicatul comun dat publi

cității după întrevederea cancelaru
lui R. F. Germane, Ludwig Erhard, 
cu președintele Johnson se arată că 
cei doi oameni de stai își exprimă 
satisfacția în legătură cu „relațiile 
strânse și de colaborare" dintre cele 
două țări, precum și față de „forța 
militară, economică și politică a a- 
lianței Atlantice".

In cursul întrevederilor — se a- 
rată în, comunicat — au fost abor
date problemele alianței atlantice, 
unității europene,1 relațiilor cu țările 
Europei răsăritene și situația din 
Asia de sud-est. Atît președintele 
S.U.A., cît și cancelarul vest-german 
au căzut de acord asupra importan
ței „menținerii unei alianțe strînse 
și dinamice". Erhard a salutat „asi
gurările că Statele Unite vor men
ține forțele lor atomice în Europa". 
Cele două părți au manifestat inte
res și s-au exprimat în favoarea „u- 
cității europene", care, potrivit pă
rerii președintelui Johnson, „repre- 

țină dominația în Africa.
Reprezentantul Republicii Tanzania, 

Maleșela, a arătat că politica N.A.T.O. 
este îndreptată și împotriva popoa- 
lelor africane, ea împiedică deavol- 
•area luptei de eliberare.

Președintele Frontului de Eljțțera- 
e din Mozambic (Frelimo), Edqardo 
Mohdlane, a prezentat date concre
te despre ajutorul acordat de țările 
și monopolurile occidentale Portuga
liei. Guvernul S.U.A., a spțjs ț), j 
acordat acestei țări un credit îțj 
loare de 40 milioane dolari. Franța 
a acceptat comanda Portugaliei pen
tru construire de nave militare și 
submarine.

Nigeria, relatează ziarul „Le 
Monde", și-a pierdut reputația de 
„teritoriu stabil" în Africa. După 
greva generală din iunie 1964, care 
a paralizat pentru mai multe săptă- 
mîni întreaga țară, a ieșit la iveală 
existența unei „profunde maladii so
ciale". De atunci, arestările în rîn- 
dul sindicaliștilor — organizatorii 
grevei generale — au luat amploa
re. In trei din cele patru regiuni ce 
alcătuiesc statul federal, incidentele 
continuă să se desfășoare.

Evoluția navei cosmice
„Gemini-4“

NEW YORK 5 (Agerpres).
Nava cosmică americană ,Ge- 

mini-4“ își continuă zborul. Sîm- 
băiă, în jurul orei prînzu- 
1 ui. nava parcursese 1 360 000 km 
în jurul Pămîntului. Reprezentanți 
ai N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic) au decla
rat că cei doi cosmonauți, James 
McDivitt și Edward White, se află 
„într-o excelentă condiție fizică" du
pă o zi și jumătate petrecută în spa
țiu] cosmic.

Echipajul navei a avut vineri o zi 
de odihnă, îndeplinind doar unele 
sarcini tehnice și unele activități 
fără caracter științific, printre care 
convorbiri prin radio cu soțiile cos- 

zintă un factor important în întări
rea Alianței Atlantice".

In ce privește problema germană, 
cei doi oameni de stat au căzut de 
acord că „guvernele lor, împreună 
cu alte puteri responsabile trebuie 
să continue să cerceteze toate mij
loacele existente în vederea rezolvă
rii acestei probleme cît mai curînd 
posibil". Agenția France Presse re
latează că în cursul convorbirilor 
Erhard a abordat problema germană 
in sensul tezei americane, potrivit 
căreia celor patru mari puteri, intre 
care și Statele Unite, le revine răs
punderea pentru rezolvarea acestei 
probleme. Associated Press mențio
nează că cancelarul vest-german a 
arătat președintelui Johnson că gu
vernul său nu este de acord cu teza 
exprimată de președintele de Gaulle, 
după care reunificarea Germaniei 
este o problemă europeană. Cu toa
te acestea, arată France Presse, can
celarul vest-german a subliniat că 
„în conceptul francez există o parte 
de realism".

Delegația C.C. al P.M.R. 
care a vizitat Indonezia, 
a plecat spre patrie

DJAKARTA 5 (Agerpres).
La 5 iunie 1965, delegația C.C. al 

P.M.R. din care fac parte tovarășii 
Pșțul NiCulescu Mizil, secretar al 

P.M.R., și Petre Lupu, mem 
b|țț al C.C al P.M.R, șef de sec
ție, care a participat la sărbătorirea 
celei de-a 45-a aniversări a P.C. 
din Indonezia, a plecat spre patrie.

Lf aeroportul din Djakarta, dele- 
gȘțîf J îost condusă de D. N. Aidit, 

‘ țintele C.C. al P.C. din Indo
nezia, Lukmân, prim-vicepreședinte 
al C.C., Sudisman, membru al Bi-

Situația din Republica Dominicană
SAN’TO DOMINGO 5 (Agerpres)
Sîmbătă s-au împlinit șase săp- 

tăinîni de la începutul tulburărilor 
din Republica Dominicană care au 
culminat cu intervenția armată a 
S.U.A., și, acum, a O.S.A., în a- 
ceastă țară. Pe plan politic încercă
rile de mediere între cele două frac
țiuni rivale, întreprinse atît prin in
termediul O.N U. cît și al O.S.A., 
se află în impas La Santo Domingo 
a sosit o nouă echipă de mediatori 
a O.S.A.

Intr-o telegramă difuzată la O.N.U.. 
ministrul afacerilor externe în gu- 

monauților. Singurul element deose
bit l-a constituit observarea de că
tre McDivitt. care pilota în acel 
moment nava, a unui satelit artifi
cial, prevăzut cu antene, care a tre
cut timp de un minut în apropierea 
lui „Gemini-4" N A.S.A. a declarat 
că este probabil vorba de satelitul 
„PegaSus-2", lansat la 25 mai pen- 

itru studierea meteoriților.
Un purtător de cuvint al N.A.S.A. 

a declarat .că nu vede motivele pen
tru care misiunea zborului de patru 
zile încredințată celor doi cosmo
naut să nu fie dusă pînă la capăt, 
amerizarea fiind prevăzută să aibă 
loc luni după amiază în Oceanul 
Atlantic. S-a precizat că unul din 
scopurile principale ale acestei călă
torii îl constituie experimentarea e- 
fectelor unei stări prelungite de im
ponderabilitate asupra cosmonauților. 
Pînă acum nu s-au ridicat nici un 
fel de probleme deosebite în această 
direcție.

In citeva rânduri
DAR ES SALAAM. La 4 iunie, 

Ciu En-lai premierul Consiliului de 
stat al .R. P. Chineze, care se află 
in vizită in Tanzania, a fost primit 
de Julius К. Nyerere, președintele 
Tanzaniei, cu care a avut o convor
bire cordială:

PHENIAN. La Cairo a fost sem
nat un protocol comercial cu privire 
la schimbul de mărfuri pe anul 
1965 dintre R.P.D. Coreaană și Re
publica Arabă Unită.

NAIROBI. Ministrul afacerilor ex
terne al Kenyei, Joseph Murumbi, a 
plecai la Lagos, unde va participa la 
lucrările reuniunii extraordinare a 
Consiliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.) pro
gramată pentru 10 iunie, in capitala 
Nigeriei.

LA PAZ. Junta militară boliviana 
a permis unui număr de 50 de con
ducători sindicali de la minele de 
cositor din Catavi și altor trei frun
tași ai Centralei muncitorești boli- 
viene (G.O.B.) să părăsească țara, 
plecînd în exil.

roului Politic, șeful Secretariatului 
C C., Judjifo, membru al Secretaria
tului C.C., Hutapea, membru al
C.C., rectorul Academiei Aliarcham,
Karel Supit, membru al C.C. și șe
ful secției externe al CC. al partidu
lui, precum și de alți membri ai C.C. 

și activiști de partid. La plecare au 
fost prezenți ambasadorul R. P. Ro
mâne în Indonezia, V. Gîndilă, mem
bri a: ambasadei, precum și șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la Djakarta.

vernui constituțional dominican, Jot- 
tin Cury, a arătat că trupele nord- 
americane au violat din nou acordul 
cu privire Ia încetarea focului, su- 
punînd unui tir de artilerie pozițiile 
ocupate de constituționaliști în zona 
fluviului Ozama. După cum transmi
te agenția France Presse, doi obser
vatori ai O.N.U., care au rămas vi
neri seara în pozițiile ocupate de 
trupele ccnstituționaiiste, au fost 
martorii unei noi violări a acordu
lui de încetare a focului, cînd, din 
direcția pozițiilor nord-americane, 
au fost trase focuri de mortiere a- 
supra acestei zone. O femeie și un 
copil au fost uciși, iar șase persoane 
au fost rănite.

JAPONIA

Demonstrații de protest 
împotriva agresiunii americane în Vietnam

TOKIO 5 (Agerpres).
4 Vineri, la Kyoto au avut loc mari 

demonstrații de protest împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam și 
sprijinului acordat de guvernul ja
ponez agresorului. Au luat parte mai 
bine de 5 000 de studenți. S-au pro-

Teritoriul R. D. Vietnam 
din nou bombardat

HANOI 5 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei Populare 
vietnameze a adresat la 4 iunie Co
misiei internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam un pro
test energic împotriva unor noi rai
duri aeriene ale S.U.A. și autorită
ților sud-vietnameze asupra terito
riului R. D. Vietnam. In noaptea de 
2 iunie și în cursul zilei de 3 iunie, 
reactoare de luptă au bombardat și 
mitraliat numeroase localități din

LONDRA. Un grup de deputați au 
prezentat vineri în Camera Comune
lor o rezoluție prin care cer guver
nului să reducă cheltuielile militare. 
Rezoluția a fost semnată de 68 de 
deputați laburiști, membri ai parla
mentului printre care Tom Driberg, 
Michael Foot, Ellias Smith și alții.

LUSAKA. O delegație а guvernu
lui Zambiei va face săpiămîna vi
itoare o vizită în provincia Barofse- 
land, încercînd să reglementeze di
ferendul dintre această provincie și 
guvernul central al Zambiei.

BONN. Partidul social democrat a 
dat publicității propuneri privind re
vizuirea codului penal vest-german 
în sensul ca ziariștii și alți publi
ciști să nu mai poată fi dați în ju
decată pentru trădarea secretelor de 
stat, ca trădători de drept comun.

NEW YORK. Intr-un discurs rostit 
la Seattle, David Rockefeller, preșe
dintele Băncii „Chase Manhattan 
Bank", a declarat că, după părerea 
lui, economia americană poate su-

Uzita lol I. II. Iiio 
Іо I. S. Cehoslmată

PRAGA 5 (Agerpres).
Continuîndu-și vizita în Republica 

Socialistă Cehoslovacă. Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al U.C.I., a sosit 
sîmbătă la Plzen, însoțit de Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Oaspetele a 
vizitat Uzinele „V. I. Lenin" din 
Plzen, unde a avut loc un miting 
la care au luat cuvîntul Antonin 
Novotny și Iosip Broz Tito.

Greva personalului 
de deservire a aeroportului 
din londra continuă

LONDRA 5 (Agerpres).
Greva personalului de deservire a ; 

aeroportului din Londra a continuat- л 
și în cursul zilei de sîmbătă. Gre
viștii cer mărirea salariilor. Ca ur
mare a acestei greve, societatea^ ae
ronautică națională britanică ,.^>,i- 
tish European Airwais" а fost ne
voită să anuleze sîmbătă toate zbo
rurile de pe aeroportul din Londra. 
Peste 24 000 de pasageri care urmau 
să plece în Europa cu avioanele a- 
cestei societăți nu au putut ajunge 
la destinație.

In sem-n de solidaritate cu colegii 
lor, hamalii de bagaje de la acest 
aeroport au încetat și ei sîmbătă 
lucrul. Societatea aeronautică brita
nică a concediat pînă асщп 300 de 
hamali.

dus violente ciocniri între demon
stranți și forțele polițienești care au 
intervenit pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. Circa 100 de studenți și 
mai mulți polițiști au fost răniți. Au 
fost operate arestări.

provinciile Ha Tinh, Vinh ' Linh, 
Than Hoa și Quang Binii, precum și 
insulele Hon Ngu și Con Co.

In cursul zilei de 4 iunie, avioane 
americane au bombardat și mitraliat 
în mai multe valuri cartiere popu
late ale orașului Vinh din provincia. 
Nghe An și alte teritorii populatei' 
din această provincie, precum și dir 
provincia Than Hoa. După primele 
rapoarte, forțele antiaeriene locale 
au doborît trei avioane americane și 
au avariat numeroase alte avioane.

porta, fără dificultăți, o importantă 
reducere a programelor militare în 
cursul anilor viitori.

MADRID. Peste 3000 de munci
tori de la societatea spaniolă de 
construcții navale din Sestao conti
nuă de cinci zile o grevă revendica
tivă. Ei cer indemnizații pentru vic
timele unei explozii care s-a produs 
sîmbătă trecută pe șantier.

CAPETOWN. Imigrantului cipriot 
George Paissis, căruia î s-a refuzat 
de două ori intrarea în Africa de 
sud, deoarece culoarea pielii sale era 
„prea întunecată", i s-a permis în 
cele din urmă să debarce la Durban, 
dar numai în mod provizoriu, pînă 
Ia încheierea anchetei cazului său.

Compania „Algamarca 
Mining Company" a anunțat că im
portante zăcăminte de aur și argint 
au fost găsite în departamentul Ca- 
jamarca la circa 500 km nord de Li
ma. Sute de muncitori lucrează zi și 
noapte pentru a deschide un drum 
de acces spre aceste zăcăminte.
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