
CONGRESUL AL IX-lea 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Aspect din sala Congresului.

ÎNAINTE,
MEREU ÎNAINTE!
Întregul nostru popor urmărește cu mindrie 

și încredere lucrările Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. Milioane de oa
meni ai muncii de la orașe și sate s-au strins 

tn jurul aparatelor de radio și televiziune, asculnnd 
cu atenție și cu mare emoție Raportul C.C. al P.CR. 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.R., și cuvînt'ările celorlalți vor
bitori din sala Congresului. Și cum oare nu ne-am 
mindri, cum n-am arăta Încredere Partidului și Comi
tetului său Central, cînd bilanțul realizărilor noastre 
este atit de măreț, cind căile de dezvoltare a Româ
niei Socialiste sint atit de strălucite ?

Căluzindu.se după învățătura niarxist-leninistă șl 
pornind de la realitățile țării noastre, partidul a pus 
în centrul politicii sale industrializarea socialistă a 
țării — baza progresului întregii economii, a dezvol
tării multilaterale a societății socialiste, îactor hotă- 
rîtor al independenței și suveranității naționale. Ast. 
fel, în acest an, producția industrială a României este 
de 2,24 ori mare mare decît cea din 1959, iar crește
rea medie anuală a producției industriale în ultimii 
'Șase ani, de 14,4 la sută față de 13 la sută cit a fost 
prevăzut inițial. Producția de energie electrică din 
1965 este de 2,6 ori mai mare decît în 1959. Numai 
în ultimii șase ani a fost pusă in funcțiune o putere 
electrică de aproape 4 ori mai mare decît cea exis
tentă în anul 1938. Mari succese au fost obținute în 
industria siderurgică, în cea metalurgică neferoasă, 
în industria constructoare de mașini. Industria chi
mică s-a bucurat de un sprijin deosebit, alocîndu-i-se 
aproape o cincime din volumul investițiilor indus
triale. Au fost construite unități noi, de mare capa
citate, cu un utilaj la nivelul tehnicii mondiale înain

tate, au fost dezvoltate și modernizate cele mai mul
te dintre unitățile existente.

Concomitent cu industria mijloacelor de produc
ție a crescut și industria bunurilor de consum, satis- 
făcind, an de ari tot mai bine, cerințele consumatori
lor. De asemenea, prin dezvoltarea industriei socia
liste și prin cooperativizarea agriculturii au fost 
create condiții optime pentru avîntul continuu al 
acestei importante ramuri a economiei naționale, 
pentru sporirea continuă a producției agricole.

Datorită sprijinului multilateral dat de partid 
și de stat, precum și hărniciei țărănimii muncitoare, 
care a urmat cu încredere partidul, satul românesc a 
făcut mari pași înainte pe drumul civilizației și bu
năstării materiale și culturale.

A fost întărită în mod considerabil baza tehnico- 
materială a agriculturii și s-a îmbunătățit simțitor 
organizarea producției agricole după metode științi
fice. in acest an, pe ogoarele patriei lucrează 82 mii 
de tractoare, aproape 66 mii semănători, peste 38 mii 
combine. Mii de ingineri agronomi, medici veterina
ri, zootehniști șl alți specialiști ajută pe țăranii coo
peratori să obțină producții sporite de pe ogoare. 
Cooperativele aqricole de producție s-au dezvol
tat și s-au întărit. A fost înregistrată o creșterea con
tinuă a producției de cereale, mai ales a producției 
de grîu și porumb ; s-a dezvoltat sectorul zootehnic. 
La începutul acestui an, de exemplu, numărul bovi
nelor era cu 1 100 000 mai mare decît cel din 1938 ; 
al porcinelor cu 3 300 000; al ovinelor cu pesta 
2 600 000.

ȘERBAN NEDELCU

(Continuare in pag. 4-5)

Luni dimineața, în marea sală a Palatului 
Republicii, au început lucrările celui de al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, eveniment așteptat cu deosebit interes 
și legitimă mîndrie de întregul nostru popor 
In prima ședință, miile de participanți _—■ 
delegați și invitați — au trăit clipe de adîn- 
că emoție și bucurie cînd, la propunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului, 
Congresul, într-o atmosferă plină de entu
ziasm, a aprobat, în unanimitate, ca partidul 
să se numească Partidul Comunist Român, 
iar Congresul să fie considerat cel de al IX- 
lea Congres al P.C.R. La tribună pe stema 
partidului apar inițialele : P.C.R., în timp ce 
în sală uralele și ovațiile durează minute în 
șir, subliniind dragostea nețărmurită _ a po
porului față de minunatul nostru partid care 
ne călăuzește spre culmile civilizației și 
progresului social.

In cursul aceleiași zile, delegații și invi
tații au ascultat cu viu interes Raportul Co
mitetului Central al P.C.R. cu privire la ac
tivitatea partidului de la ultimul Congres șl 
pînă în prezent, prezentat de tovarășul Nico
lae Ceaușescu. Cei prezenți, încrezători în 
politica profund științifică a partidului, cu 
gîndul la viitorul luminos al României socia
liste, au subliniat cu vii și puternice aplauze 
ideile principale ale Raportului.

în cea de a doua zi a lucrărilor Congresu
lui, participanții au urmărit cu legitimă mîn
drie și profund interes Raportul asupra Di
rectivelor Congresului privind planul de dez
voltare a economiei naționale pe perioada 
1966—1970, prezentat de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer. Au luat cuvîntul numeroși dele
gați.

Lucrările Congresului au continuat într-0
CL. MUNTEANU

(Continuare în pag. 2)
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In raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iși găsesc oglindirea mărețele 
realizări obținute de poporul nostru sub 
conducerea încercată a partidului în anii ce 

s-au scurs de la cel de.al VIII-lea Congres.
Politica partidului nostru de continuă dezvoltare 

a bazei tehnico-maleriale a agriculturii a dat roade 
și in regiunea Crișana. Acum, pentru un tractor fi
zic revin numai 110 ha, față de 320 ha in 1960. Și in 
cooperativa agricolă din Sintana, in cadrul căreia lu
crez, marea majoritate a lucrărilor agricole se exe
cută mecanizat. La sporirea continuă a producțiilor 
în cooperativele agricole iși aduc contribuția prin 
munca lor conștiincioasă 294 ingineri agronomi, 46 
ingineri zootehniști și 98 medici veterinari. In re
giune avem zeci de cooperative multimilionare și pe 
o astfel de temelie trainică sporesc și veniturile coo
peratorilor. Toate acestea constituie o afirmare gră- 
itoarea a justeței politicii științifice a partidului nos
tru de dezvoltare intensivă și multilaterală a agricul
turii socialiste, politică pe care o îmbrățișăm și o 
urmăm cu fidelitate.

in cooperativa noastră există incă mari rezerve de 
sporire a recoltelor. Una din cete mai importante re. 
zerve este creșterea suprafețelor irigate. Deși in ho
tarul comunei noastre nu trece nici o apă curgătoare, 
noi am căutat și cu ajutorul specialiștilor am găsit 
surse pentru iriqațil. Au fost săpate zeci de fintini și 
citeva mari bazine de colectare pe terenurile unde 
Pinza de apă freatică are un debit mare. Prin moto- 
pompe acționate electric, apa este dirijată pentru 
iriqarea unei suprafețe de 314 ha, cu diferite culturi. 
Producțiile obținute aci sint mai mari cu pînă la 50

(Urmare din pag. 1)

atmosferă plină de entuziasm și adeziune 
deplină față de politica înțeleaptă a partidu
lui. Intimpinat cu vii și puternice aplauze, 
tovarășul Chivu Stoica a prezentat Raportul 
asupra Directivelor Congresului privind pla
nul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticei. 
Numeroși delegați și-au exprimat profunda 
satisfacție și mîndrie față de rapoartele pre
zentate, dîndu-și deplina lor aprobare pentru 
aprecierile și concluziile cuprinse în aceste 
documente de însemnătate istorică, puse în 
dezbaterea Congresului. Tot în cursul celei 
de a doua zi a Congresului, au rostit cuvîn- 
tări de salut delegați ai partidelor comuniste 
și muncitorești invitați la Congres.

Miercuri, 21 iulie, cea de a treia zi a lucră
rilor, a fost marcată de raportul cu privire 
la proiectul Statutului Partidului Comunist 
Român prezentat de tovarășul Gheorghe 
Apostol, raport subliniat In repetate rinduri 
cu puternice aplauze. In continuarea ședin
ței Congresul a aprobat comisia care să pre
gătească propunerile de candidați pentru 
membrii Comitetului Central al Partidului 
șl ai Comisiei de revizie.

Lucrările Congresului continuă.
CL. MUNTEANU

Delegați Iu Congres tnlr-une din pauze.

ia sută față de terenurile neirigate. Cheltuielile ne
cesitate de intreaqa operație nu depășesc 780 lei 
pentru un hectar și se recuperează din primul an. 
Unul din sectoarele care beneficiază din plin de bi
nefacerile irigațiilor este și legumicultura. Toate cele 
85 ha de grădină sint irigate. Incepind din primăvară 
a intrat in producție o seră modernă pe o suprafață 
de 10 000 mp. Numai din valorificarea recoltei reali
zate in primul ciclu din această grădină acoperită, 
am obținut peste un milion lei.

Creșterea animalelor s_a bucurat și se bucură de 
multă atenție din partea cooperatorilor noștri. Avem 
acum în sectorul zootehnic 821 de taurine, din care 
peste 300 vaci cu lapte, 1 962 porcine, 1 824 ovine și 
aproape 9 000 păsări matcă. Ingrijindu-ne cu mai 
multă atenție de asiqurarea bazei furajere am 
trecut, din acest an la producerea finului 
vitaminic cu ajutorul curenților de aer dirijați. Am 
extins suprafețele la culturile furajere irigate, unde 
cantitățile recoltate la hectar sint duble față de cele 
obținute pe terenurile neirigate. Trebuie să spun 
insă că producțiile animaliere nu sint nici in pre
zent la nivelul posibilităților. Recenta Hotărire a 
partidului și guvernului cu privire la Îmbunătățirea 
regimului de valorificare a produselor agricole, in 
care se prevăd noi măsuri de cointeresare a produ
cătorilor, a avut un mare ecou in rindul cooperato
rilor noștri. Noi am dezbătut cu atenție, in adunarea 
generală, posibilitățile pe care le avem de a spori 
producția animalelor și am trecut de pe acum la apli
carea măsurilor propuse. Sintem insă conștienți că 
cea mai sigură cale spre rentabilitate este creșterea 
continuă a producțiilor.

Prin extinderea in viitorii ani a gradului de me
canizare a lucrărilor agricole, prin folosirea unor 
cantități sporite de îngrășăminte chimice, prin mun
ca noastră entuziastă, producțiile la hectar vor 
crește pină la 3 000 kq qriu, 5 500 kq porumb boabe 
și peste 30 000 kg sfeclă de zahăr. Folosind expe
riența acumulată pină acum, vom mări suprafața iri
gată cu mijloace proprii cu incă 200 de hectare, în
deosebi pentru culturile furajere, suplinind astfel 
lipsa pășunii, in legumicultura, ne vom orienta in di
recția construirii unor noi sere pe o suprafață de 
40 000 mp.

Prevederile cuprinse in raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind crearea uniunilor 
Intercooperatiste pe plan raional, regional și central 
constituie, după părerea noastră, o contribuție de 
mare însemnătate pentru dezvoltarea și consolidarea 
sectorului cooperatist, pentru imbuntățirea formelor 
de Îndrumare și conducere a activității cooperative
lor agricole de producție. Noi, ca și alte cooperative 
aqricole, am simțit necesitatea luării unor măsuri 
pentru mai buna coordonare a activității noastre, in 
vederea creșterii producției. Aceasta demonstrează 
cît de profund cunoaște partidul nostru problemele 
complexe ale agriculturii țării noastre. Considerăm 
binevenite prevederile de creare a unor asemenea 
uniuni intercooperatiste.

Asigur Congresul partidului că noi, țăranii coope
ratori din regiunea Crișana, in frunte cu comuniștii, 
vom munci cu le< elanul și capacitatea noastră, folo
sind din plin ajutorul partidului și al statului, pen
tru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne revin.

GHEORGHE GOINA
Erou al Muncii Socialiste, președinte al C.A.P. Sintana, 

regiunea Crișana
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Sinteză și totodată analiză de o mare pro
funzime, Raportul de activitate al Comite
tului Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu impresionează puternic 

prin justețea aprecierilor și însemnătatea pro
blemelor supuse dezbaterii.

Datorită sprijinului primit din partea partidu' 
și statului, care ne-au pus la dispoziție tractoare 
și mașini moderne, credite pe ternțen lung și în 
corjdiții d,eosebit de avantajoase, lîndrumare 
tehnică din partea specialiștilor, semințe de 
mare productivitate, îngrășăminte chimice, coo
perativa noastră agricolă din comuna Grindu, 
regiunea București, a făcut an de an pași mari 
înainte. Cei 168 de membri și candidați de partid 
au fost totdeauna în fruntea tuturor acțiunilor, 
mobilizînd prin exemplul lor masa țăranilor 
cooperatori.

De curind, am încheiat recoltarea celor 1 220 
ha grîu, obținînd o producție de 2 800 kg în 
medie la hectar, cu 1 000 kg mai mult decît in 
anul trecut. Culturile de floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr și porumb, se prezintă bine. Averea 
obștească a cooperativei este de aproape 18 
milioane lei, fondul de bază depășind 12 milioa
ne lei. Veniturile bănești, la sfîrșitul anului, vor 
li de circa 15 milioane, ceea ce ne va peirale 
să retribuim fiecare zi-muncă cu 37 lei în pro
duse și bani. Iată baza de la care au pornit 
membrii cooperativei noastre cînd au dezbătut 
proiectele de Directive ale Congresului, care, în 
cadrul vastului program de dezvoltare a econo
miei naționale, acordă o deosebită importanță 
agriculturii.

Pentru noi, cei care practicăm agricultura în 
cîmpia Bărăganului, unde precipitațiile sînt re
lativ reduse și foarte neregulate, lipsind mai ales 
in perioadele cele mai importante pentru dez
voltarea plantelor, problema extinderii suprafe
țelor irigate capătă o însemnătate deosebită.

La indicația organelor de partid, șj- cu spriji
nul specialiștilor, am trecut în anul I960 la ame
najarea unor terenuri irigate, folosind pentru a-
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ceasta rezervele de apă din pfnza freatică. Pine 
în prezent, am forat 30 de puțuri cu ajutorul că
rora irigăm 170 do ha cultivate cu legume ș: 
lucerna, iar In viitor vom mări suprafața irigată 
folosind aceeași sursă de apă, pentru extinderec 
irigațiilor și la alte culturi, îndeosebi la porumh 
și la sfecla de zahăr. Sporirea suprafețele: 
irigate o vom realiza numai cu fonduri proprii

In Raportul prezentat se prevede alocarec 
unui volum însemnat de investiții pdntru mărirer 
spațiilor de depozitare și îmbunătățirea ccndi 
țiilor de conservare a produselor, ceea ce a e 
importanță deosebită și pentru unitățile plfruu 
cătoare.

De aceea, socotesc că este necesar să se stu 
dieze de către organele competente problem, 
construirii unor baze de recepție, amplasate ci 
mai aproape de unitățile agricole mari producă 
toare de cereale. In cazul nostru, amenajare, 
unei baze de recepție în gara Grindu, ar însem 
na scurtarea termenului ăe predare a cantitățilo 
contractate de la 108 la numai 35 zile.

Consider, de asemenea, foarte importantă pre 
blema ridicată in Raportul Comitetului Centre 
în legătură cu necesitatea găsirii celei mai bun 
soluții în vederea pensionării membrilor coope 
ratori care, la un moment dat, datorită vîrstc 
înaintate, nu mai pot munci. Ținînd seama d 
nivelul de dezvoltare la care au ajuns unității 
noastre, cred că este necesar să se atribuie î 
acest scop un procent mai mare din venituril 
anuale ale fiecărei cooperative. După părere 
mea, merită să fie studiată oportunitatea unii 
carii pe raion a fondurilor provenite de la fie 
care unitate, ceea ce ar duce la o mai mar 
omogenitate și certitudine în asigurarea pensi 
lor, la lichidarea unor neajunsuri ale actualuli 
sistem de ajutorare a bătrînilor.

Comuniștii din organizația noastră — a cont 
nuat vorbitorul — au acordat o înaltă apreciei 
Proiectului de Statut al Partidului Comuni; 
Român care conține prevederi a căror îndepl 
nire va asigura ridicarea pe o treaptă mai în all 
a muncii organelor și organizațiilor de țr di' 
mobilizarea maselor pentru realizarea măreței, 
perspective ce se deschid României Socialist 
în lumina Directivelor celui de-al IX-lea Congr< 
al Partidului. De aceea, ca membru de parti 
îmi exprim adeziunea totală fată de proiectul c 
Statut, legea fundamentală a activității tutur, 
comuniștilor, și voi lupta cu consecvență pent: 
traducerea ei în viață.

ANGHEL MIRCEA DAN 
președinte al cooperativei agricc 
de producție Grindu, rog. Bucureș
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CUM NE ÎNVAȚĂ

PARTIDUL
a If embrii cooperativei noastre agricole au întimpinat Congresul partidului 
1/1 printr-o muncă entuziastă, La ora cînd delegații porneau la Congres 
LlJL întreaga recoltă de grîu, de pe 925 de hectare, era in magazii, iar me

canizatorii pregăteau terenui pentru insăminlările in cultură dublă pe 
00 hectare. In toate sectoarele de activitate munca se desfășoară acum și 
nai însuflețit pentru realizarea planului de producție. Vrem ca cooperativa 
io» 'Vă agricolă să devină tot mai înfloritoare. Această dorință a noastră 
■ste viu însuflețită de noile măsuri pe care Partidul Comunist Român Ie-a 
ăabilit la Congresul al IX-lea. Am citit cu adincă emoție Raportul prezen- 
at de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dezvoltarea intensivă, multilaterală a 
igricullurii, dotarea ei cu o puternică bază tehnico-materială stă in atenția 
lartidului. In Raport se subliniază : „In următorul plan cincinal agricultura 
a primi din partea statului investiții in valoare de peste 35 miliarde lei — 
u 60 la sută mai mult decit in perioada 1961-1965 la care se adaugă circa 
miliarde de lei investiții in industria de îngrășăminte chimice și insecto- 

ungicide, de tractoare și mașini agricole și de materiale de construcție pen- 
ru irigații. Cooperativele agricole vor efectua, de asemenea, importante in- 
estiții de fonduri proprii pentru dezvoltarea și consolidarea lor economică, 
a scopul sporirii producției agricole".

Asemenea măsuri ne dau noi imbolduri in muncă pentru perspective

Un grup de delegați, participanți și la primul Congres al P.C.R. din 1921.

>t mai luminoase. Noi ne-am schițat deja, in linii generale, planul pentru 
iitorii cinci ani. Vom căuta să sporim producția la principalele culturi : 
riu și porumb, vom dubla numărul vacilor cu lapte care acum se ridică la 
30 capete, vom aloca la fondul de bază noi milioane. Încrederii partidului 
ostru, grijii deosebite ce ne-o poartă nouă țăranilor muncitori, ca de altfel 
îtregului popor, ii vom răspunde prin fapte. Ne vom mobiliza toate forțele 
i rezervele de care dispunem pentru ca in anii cincinalului să ridicăm co- 
perativa noastră pe trepte și mai înalte, așa cum ne Învață permanent 
irtWul.

ALEXANDRU DOBRE 
președintele cooperativei agricole de producție 

din comuna Gingiova, regiunea Oltenia

SĂ MILITĂM MAI ACTIV

PENTRU ÎNFĂPTUIREA

FIECĂRUI OBIECTIV

Darul ilorilor

A. lumina sarcinilor pe care le 
îsează cel de-ai IX-lea Congres al 
irtidului Comunist Român și 
iuă, specialiștilor din ' agricultură, 

revin îndatoriri deosebite. Așa 
m se arată în Raportul prezentat 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
mgres, trebuie să milităm mai ac- 
> pentru înfăptuirea fiecărui 
iectiv
In cooperativa noastră agricolă 
orurile de producție la principa- 
e culturi au fost din an în an tot 
ii mari. în acest an, de exemplu, 

pe cele aproape 500 de hectare 
Itivate cu grîu am obținut o pro- 
cție cu peste 600 kg în medie la 
ctar mai mare decît era prevăzut, 
ontăm. de asemenea, pe producții 
zri de porumb, de sfeclă de zahăr 
altele. Avem suficiente posibili- 

ft și rezerve pe care le vom valo- 
ica în scopul obținerii unor pro- 
cții tot mai mari. In anii cincina
lul îmi propun să-l ajut pe coo- 
ratori ca să facă o mai judicioasă 
ip.'tsare a culturilor, ținînd sea- 
i de condițiile de climă și sol, de 
:torii social-economici, de posibi- 
ițile asigurării mijloacelor meca- 
rate și a forței de muncă — așa 
m ne îndeamnă partidul. Expe- 
■nța noastră o vom îmbogăți per- 
inent prin aplicarea în viață a tu- 
mr recomandărilor și sarcinilor 
re se desprind din documentele 
ngresului. Fiecare rind cuprins 

in Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este un izvor viu de în
vățăminte la care ne vom adăpa ne
contenit. Vom pune umărul cu nă
dejde la înflorirea cooperativei 
noastre agricole și o dată cu aceasta 
ne vom aduce și noi părticica noas
tră de efort la sporirea avuției pa
triei noastre socialiste.

FLAVIU ȘIRIANU 
inginer agronom la cooperativa 

agricolă de producție Dumbrăvița 
regiunea Banat

In prima zi

De sute și mit de zile, constructorii 
de autocamioane de la Uzinele 
„Steagul roșu' din Brașov, vin la 
lucru după același orar : la 7,30 

schimbul îritîi, la 15,30 schimbul doi și 
seara schimbul al treilea. In ziua aceea 
oamenii s-au grăbit să vină mai repede. 
Ii stăpinea un sentiment deosebit de 
emoție, de qravitate și de răspundere.

Otelarii din ultimul schimb realizaseră, 
cu 24 de ore înaintea incepeiii lucrărilor 
Congresului, planul pe primele 7 luni ale 
anului, dind in plus șl 35 de tone de 
oțel lichid. O zi mai tirziu, schimbul 
fntîi luase. încă de dimineață, hotărlrea 
să dea peste plan cu două tone piese de 
oțel mai mult. La terminarea progra
mului angajamentul era Îndeplinit. Ra
portau cu emoție această îniăptuire

In cinstea celui 
de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. s-a 
deschis în Capi

tală „Expoziția de flori". 
Este omagiul celor care 
au această gingașă preo
cupare, devenită atît de 
utilă și indispensabilă.

Pe drept cuvînt se re
leva în această împre
jurare că niciodată flo
rile n-au fost chemate 
să împodobească viața 
oamenilor ca acum, în 
anii noștri. Treisprezece 
întreprinderi și institu
ții specializate din Bucu
rești, Cluj, Brașov, Do- 
brogea, Mureș, Galați au 
expus peste 100 din spe
ciile și soiurile florilor 
de sezon.

Expoziția este un colț 
de rai. Ea ne aminteș
te de ia primul pas că 
nimeni nu poate descrie 
în cuvinte întreaga fru
musețe a florilor. Dacă 
spunem că gloxiniile cu 
coloritul lor profund, 
violet sau roșu, și-au 
pudrat delicat un tiv cu 
alb, că begoniile își în
chid, ca un capriciu, 
farmecele cînd în frun
ze, cînd în flori, că o 
simplă și umilă floricea, 
denumită „coada șorice
lului", pusă aici în lumi
nă de un horticultor ra
finat, ne arată o frumu
sețe pe care nici nu i-o 
bănuiam, n-am dezvă
lui decît o părticică din 
adevărul despre flori.

Am reîntîlnit gladio- 
lele. Florarii spun că nu 

există nuanță pe lume 
cu care ele să nu-și fi 
vopsit petalele. (Numai 
aici sînt prezente în 25 
de culori).

Ne-au surîs din co- 
șulețe trandafirii de 
Buccara, roșii ca sînge- 
le, orhideele, crinii stro
piți de nu știu ce joacă 
a naturii și „Echneea" 
(păcat că n-are denumi
re românească) care as
cunde în miezul frun
zelor verzi și cărnoase 
un bulgăre de jar.

In mijlocul pavilionu
lui, răsfățat parcă de 
toate florile din jur, un 
snop de grîu, cu portul 
înalt și mîndru, din cea 
mai proaspătă recoltă. 
Prezența lui e simboli
că : bogăția lîngă fru
musețe. L-au așezat aici 
arhitecții și horticultorii 
care au colaborat la or
ganizarea expoziției. Și 
tot ei au acordat titlul 
de „frumoasa frumoase
lor", „Gerberei". E în
rudită cu crizantema. 
Are cele mai desăvîrșite 
culori pastel. Arhitecții 
o aleg ca model de sim
plitate și frumusețe în 
schițele de interioare.

...Există niște făuri
tori de frumuseți care 
se cheamă florarii. I-am 
întîlnit aici în plin exer
cițiu al funcțiunii.

Dar i-am mai văzut 
în locuri în care nimeni 
vreodată n-ar fi cutezat 
să gîndească că pot trăi 
florile. Am făcut o dată

echipele prim-topitorilor Crăciun Arion 
și Dumitru Petre.

In secția 570, montaj-general, la fie
care 7 minute și jumătate „cade" de pe 
conveier cite un autocamion. La capătul 
benzii transportoare, il ia in primire 
șoferul de probă care ii duce in prima 
cursă, de rodaj, pină aproape de Hărman. 
In ziua aceea, de pe conveier au „căzut" 
mai multe autocamioane.

încă de dimineață mal mulți muncitori 
de Ia montaj-general, printre care lăcătu
șul Mircea Cristescu, locțiitorul secre
tarului organizației de bază din secție, 
șefii de echipă Alexandru Vpinea, Ale
xandru Grumăzescu șt alții luaseră hotă- 
rirea să muncească, in această zi, mai 

un calcul că primăvara, 
la uzinele „Progresul" 
din Brăila, un milion de 
flori trec din sere în 
parcurile uzinei. Cei 
care fac greul utilaj pe
trolier de la „1 Mai" din 
Ploiești iubesc florile cu 
ardoare și asta se vede 
de cum intri în uzină.

Cooperatorii agricoli 
din Codlea, care cultivă 
grîu și cresc vaci, trimit 
orașului cele mai fru
moase cale și garoafe. 
La Dragalina, unde oa
menii trăiau o dată su
focați de nemaipomeni
tele noroaie ale Bărăga
nului, sfatul popular 
(am putea da cîteva zeci 
de exemple) a făcut sere 
și primăvara, de aici 
încep florile ofensiva lor 
asupra comunei. Ne-am 
reamintit aici de toate 
acestea.

La expoziție, organi
zatorii, oameni cu vădit 
bun gust, au dat suges
tii pentru alegerea și 
așezarea florilor în casă, 
gîndindu-se desigur' ' la 
desfătarea ochiului și 
sufletului celui care se 
întoarce de la muncă. 
Prin asta expoziția flo
rilor își arăta și latura 
ei educativă. Și ne gîn- 
deam cu cîtă bucurie 
am consemna o astfel 
de expoziție la un cen
tru de raion, vizitată de 
cooperatori, răspunzînd 
setei de frumos a aces
tora.

V. TOSO

bine decit oricind. In jurul orei 9, cîțiva 
oameni au fost trimiși la sala de festivi
tăți să urmărească televizorul. Intorcin- 
du-se, el au comunicat tovarășilor de 
muncă că partidul și-a reluat vechea 
denumire de „Partidul Comunist Român", 
iar Congresul actual este al IX-lea. Un 
entuziasm general a cuprins colectivul 
secției care, alături de milioane de 
oameni din țară, vede în partid conducă
torul Încercat al luptei pentru progres 
șl fericire.

— Vom munci cu și mai mult spor 
pentru a realiza mărețele sarcini pe care 
le dezbate acum cel mal înalt for al 
partidului — s-a Înmănuncheat într-o 
hotărîre unanimă gindul a sute de con
structori de autocamioane.

Era prima zi a celui de al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român».

VASILE INOAN
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ERA MARILOR
REALIZĂRI

In munca noastră de fiecare zi, se cuvine să ne 
luăm o clipă de răgaz, ca să privim mărețele 
realizări de pină acum și ca să cercetăm calea 

care stă larg deschisă in fața noastră.
Dar pentru aceasta trebuie să ne întoarcem cu două

zeci de ani în urmă, cind România era o țară „emina
mente agricolă", cum suna formula politicienilor de 
atunci. Că aveam agricultura cea mai înapoiată, re
dusă la plugul străvechi, tras de doi boi flăminzi de le 
puteai număra coastele și cu un țăran tot așa de flă- 
mînd, asta n-avea nici o importanță pentru guvernan
ții de atunci. In aceeași stare de înapoiere era ținută

și industria. Cel mai mic lucru, care s-ar fi putut face 
foarte ușor în țară, trebuia să-l aducem din străină
tate, plătindu-1 cu bani grei. De ce ? Pentru că o in
dustrie larg dezvoltată cerea un proletariat numeros, 
conștient de drepturile lui și deci, primejdios pentru 
regimul oligarhic de atunci. Muncitorimea și țărăni
mea trebuiau ținute în cea mai cruntă mizerie și pri
goană. Partidul Comunist era scos in afara legii. La o 
populație de 18 milioane de locuitori, aveam 4 milioa
ne de analfabeți, într-o țară in care — sinistră ironie 
— invățămintul primar era, pe hirtie, „obligatoriu și 
gratuit".

Atmosferă sărbătorească în fața sălii Congresului în aceste zile.

Aceasta este, numai în cîteva trăsătur 
România de ieri, România pe care ne-au I 
tenire politicienii acelei vremi.

• Intr-un răstimp de numai douăzeci de 
— să nu uităm — am avut de suportat " 
mări ale războiului, regimul socialist »■ ■> 
dice țara și poporul pe culmi pe care nici 
timiști dintre noi nu cutezau să le îr 
România socialistă e o țară puternic indut 
cu cele mai largi perspective de dezvol 
care vin. La același nivel înalt s-a ridicat 
cooperativizată și mecanizată. In locul cel< 
lioane de neștiutori de carte, avem învățam 
ani, obligatoriu și gratuit. In cele mai inde 
s-au întemeiat cămine culturale, bibliotec 
teatru, de muzică și dans. Medicul a înloc 
doftoroaie cu „leacurile" ei deseîntate.

Acestea toate și multe altele, care nu p< 
se în limitele restrînse ale unui articol, s-; 
în aceste două decenii, sub conducerea Pa 
munist Român. Dar comunismul nu ingădi 
loc. Comunismul cere necontenit un pas 
pe calea progresului. Drumul care urmea: 
curgem in următorii cinci ani, e arătat cu 
Raportul Comitetului Central al PartMul 
Român, prezentat Ia Congres de tovar pul 
tar Nicolae Ceaușescu.

Procesul de industrializare a țării va < 
același ritm susținut. In același ritm va 
procesul de electrificare a țării, astfel ci 
producție de energie electrică a anului 193 
liza în 1970, în numai 12 zile, iar în 1975 î 
de o săptămîaă". Nu mai e nevoie de nici 
tariu, de nici o subliniere. După ce atit a 
me România vechilor politicieni a bătut j 
regimul socialist ne-a strămutat deodată 
rilor înfăptuiri rapide, în era marilor sp< 
zate în timpul cel mai scurt.

Trecind la agricultură, tovarășul Nicola 
spune: „în perioada 1966- 1970, produci 
globală se prevede să crească cu circa 20 
de media anilor 1961—’965“.

Scopul întregii politici a partidului e ridi 
stării oamenilor muncii. Salariul real va 1 
20-25 Ia sută mai marc dccit în 1965. Se 
suri pentru majorarea pensiilor. Se vor < 
fondurile stalului circa 300 000 apartament 
rirea producției agricole, se vor mări și vi 
ale ale țărănimii, nivelul lor crescind pin; 
circa 20 la sută.

In partea finală a Raportului se arată 
internațională a țării noastre are ca \eme 
permanentă, principiile suveranității < f ir. 
naționale, egalității în drepturi, neamestec 
burile interne, avantajului reciproc". Țel; 
pale sînt apărarea păcii și micșorarea in 
ternaționale.

Raportul prezentat Congresului de tovar 
Ceaușescu este un îndreptar luminos și pr< 
l-a primit cu însuflețire și toți oamenii m 
aduce din plin contribuția lor pentru ridi 
ricirea patriei.

TUDOR TEODORESCU-B

ÎNAINTE, MEREU ÎNAINTE!
(Urmare din pag. 1)

Dezvoltarea și întărirea economiei naționale au dus, 
după cum e firesc intr-o societate socialistă, la ridi
carea nivelului de trai material și cultural al poporu
lui. An de an s-a îmbunătățit și traiul țărănimii. 
Aceasta o dovedesc casele noi, mobilate ca la oraș 
(circa 490 000 construite în ultimii șase ani), bunurile de 
consum de tot felul cumpărate prin comerțul socia
list. Astăzi țăranul mănincă mai bine și este îmbrăcat 
mai bine, se bucură de confortul civilizației. Are po
sibilitate să învețe carte in miile de școli noi, clă
dite in anii puterii populare ; sănătatea lui este ocro
tită de miile de medici bine pregătiți, care lucrează 
cu devotament in dispensare și spitale noi și au la 
îndemînă cele mai moderne utilaie.

Desiqur, așa cum arată Raportul C.C. al P.C.R., ca
lea pe care am străbătut-o nu a fost netedă și ușoară. 
Am avut de înfruntat și greutăți. In munca noastră 
s-au manifestat șl lipsuri. Printre lipsurile semnalate 
se află și aceea că sarcinile privind creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale stabilite în ca
drul planului de 6 ani, nu s.au realizat fn întregime. 
E necesar ca pe viitor să depunem eforturi mai susți
nute în această direcție, pentru ridicarea agriculturii 
pe o treaptă an de an mai înaltă.

Trăgind învățăminte din bogata experiență a parti
dului, Congresul al IX-Iea al P.C.R., toți comuniștii 
din România, întregul popor consideră că trebuie să 
ne sporim efortul pe calea dezvoltării industriale a 
țării, a făuririi unei agriculturi moderne, pentru ri
dicarea patriei la nivelul țărilor cu economia cea 
mai avansată. Prevederile proiectelor de Directive 
arată că și in viilor obiectivul central al politicii 
economice a partidului este industrializarea socia
listă a țării, dezvoltarea, cu precădere, a industriei 
grele, in specia] a industriei constructoare de mașini, 
pentru că dezvoltarea industriei socialiste duce Ia 
dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale ; 
la înflorirea orașelor și la transformarea acestora în 
puternice centre economice și culturale ; asigură 
mecanizarea și chimizarea lucrărilor aqricole, creează 
condiții prielnice pentru valorificarea superioară a 
producției agricole.

„Numai pe baza industrializării — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vom crea condiții pentru lichi
darea rămînerii In urmă de veacuri a satului Iată de 
oraș, pentru reducerea treptată a deosebirilor dintre 
oraș și sat, pentru ridicarea social-culturală a satului 
la ud nivel de viață civilizat".

Producția industrială va crește, anual, cu 10,5 la 
sută față de 1965. întreaga producție industrială a 
României din anul 1938 se va realiza, in 1970, în 
numai 24 de zile.

Continuînd dezvoltarea cu precădere a industriei 
socialiste, se va acorda o mai mare atenție agricul
turii, sporirii producției vegetale și animale. In vii
torii cinci ani, agricultura va primi din partea sta
tului investiții în valoare de peste 35 miliarde lei, 
la care se adaugă circa 9 miliarde lei investiții in 
industria de îngrășăminte chimice și insectofungi- 
cide, in industria de tractoare și mașini aqricole și 
în cea de materiale de construcție pentru irigații. 
Cooperativele agricole de producție vor eiectua, de 
asemenea, din fondurile proprii, importante investiții 
pentru dezvoltarea și întărirea lor economică. Avem 
toate condițiile ca, pînă in 1970, „să rezolvăm In li
nii generale problemele mecanizării complexe și ale 
chimizării agriculturii — factori esențiali in moderni
zarea și sporirea producției agricole" — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor intra în funcțiune, 
cu întreaga lor capacitate, combinatele chimice de la 
Turnu-Măgurele, Craiova și Tirgu-Mureș și se vor 
construi alte noi întreprinderi de acest fel, asigurînd, 
fn 1970, peste 1 100 000 tone îngrășăminte — sub
stanță activă. Se vor iriqa, pe baza unor soluții teh
nice înaintate, peste 400 000 ha în Bărăgan și fn 
alte zone cu regim scăzut de precipitații. Vor con
tinua lucrările de îndiguiri și desecări din lunca 
Dunării. Vor fi folosite mijloace tehnice înaintate, pen
tru a face mari pași înainte pe calea realizării unei aqri- 
culturi intensive. In următorii cinci ani, producția 
agricolă globală va crește cu circa 20 Ia sută față 
de media anilor 1961-1965. Dezvoltarea zootehniei va 
căpăta o mai mare amploare, ridieîndu-i ponderea în 
ansamblul producției și veniturilor in agricultură.

întărirea economiei va avea ca rezultat ridica
rea nivelului de trai al poporului pe o nouă treaptă. 
Cu cit se va întări mai bine economia țării, cu atit 
bunăstarea oamenilor muncii va fi mai mare. In ul
timul an al noului plan cincinal, venitul național pe 
cap de locuitor va fi de patru ori și jumătate mai 
mare decîl nivelul cel mai ridicat din anii dinainte 
de război. Nivelul de trai al țăranilor cooperatori va 
crește în anii 1966—1970, cu 20 Ia sută față de 1965. 
O dală cu aceasta, se va mări și valoarea mărfurilor 
vîndute prin comerțul socialist. Progresul în dome
niul social-cultural poate ii ilustrat prin faptul că, 
fn anii 1966—1970, statul va cheltui cu 40-45 la sută 
mai mult decît în ultimii cinci ani. Se vor construi în 

această perioadă localuri noi pentru Teatrul Națio 
din București și pentru teatrele din Craiova și 1 
Mureș, case de cultură in 16 orașe ale țării, stud 
uri de televiziune.

Este necesar să se acorde atenție dezvoltării sp 
tului și educației fizice, bazei sale materiale.

Creșterea cheltuielilor social-culturale, care 
1970 se vor ridica la 5 000 lei pe familie, va ad» 7ft 
un aport insemnat la ridicarea nivelului de > 
oamenilor muncii.

Sporirea veniturilor salariaților și țărănimii, lăr 
rea bazei materiale și dezvoltarea activităților soci 
culturale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și 
serviciilor edilitare vor asigura pentru toți oami 
muncii un nivel de viață și de civilizație mai ridic 
binefacerile socialismului vor ii tot mai puternic si 
țite în fiecare familie, în viața fiecărui cetățean 
întregului nostru popor. Se va da o mai mare 
semnătate activității de intensificare a muncii p< 
tice de masă pentru formarea omului nou, insufh 
de idealurile nobile ale socialismului, de princip 
moralei comuniste, cu un larg orizont cultural, 
această privință, un rol important revine și activi» 
lor culturali, tuturor organizațiilor și instituțiilor 
artă și cultură, care trebuie să-și îmbunătățea 
substanțial munca.

Merită a ii relevat faptul că invățămintul de to 
gradele va căpăta o mare dezvoltare, in următt 
cinci ani, se vor investi în invățămînt peste 3,5 
liarde lei. La sfirșitul viitorului cincinal vom ai 
încă 4 000 săli de clasă noi, clădite din fondurile s 
tului, pentru școlile de cultură generală, proiesion 
și tehnice ; vor ii date in folosință internate cu o 
pacitate de 54 000 locuri. începind cu anul șco 
1965/1966, vor primi manuale, în mod gratuit, alăt 
de elevii școlilor de 8 ani, și elevii din școlile n 
dii. Invățămintul superior își va lărgi spațiul 
școlarizare, cu 270 000 metri pătrați.

Planul care se discută azi și va fi aprobat de C 
greș constituie un program strălucit de inlioi 
continuă a patriei, de construire a unei vieți an 
an mai imbelșugată și mai fericită pentru oamc 
muncii — scopul întregii politici a partidului. Ui 
la umăr, muncitori și țărani, oameni de cultură 
artă, întregul popor strins unit in jurul partidului 
munci cu avint pentru îndeplinirea obiectivelor s 
bllite de Congres.

Trăim vremuri de aur, vremuri pline de glo 
Pășim înainte, mereu înainte, spre culmile bu 
stării și fericirii: societatea comunistă.

ȘERBAN NEDELCL
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1 Comunist 
fost cori
n'! uit ves- 
Teatrului

7* n vastul program dezbătut în decursul 
fructuoaselor ședințe ale celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Român, un capitol important a 

sacrot promovării culturii. Ne-a bucurat 
tea câ vor începe lucrările de clădire a 
National, distrus acum douăzeci de ani de bom
bele naziste. Se prevăd noi construcții de așeză
minte destinate invăfămînfului, cluburi pe lingă 
întreprinderi, cinematografe, săli de spectacol, 
concerte și întruniri.

Această sporire a activității culturale nu se 
oprește aici. S-a făcui locul cuvenit și emisiunilor 
radiofonice, care vor deveni mai numeroase con- 
sacrîndu-li-se ore suplimentare. Tot așa, televiziu
nea va fi perfecționată, orele de program vor fi 
înmulțite. Această artă nouă care a făcut progrese 
otît de uriașe în ultimii ani, se bucură de favoarea 
publicului, dindu-i satisfacții vizuale, cit și audi
tive.

Paralel va crește puterea cinematografiei, în 
care studiourile noastre înregistrează cu fiecare 
înscenare nouă, un nou succes. Se vor face filme 
din ce în ce mai artistice. Atelierele de la Buftea 
sini socotite printre cele mai spațioase și mai mo
derne din lume, iar capacitatea lor de producție,

CULTURA 
ÎN
VIITORII
ANI

chibzuit gospodărită, ar putea să dea anual un 
număr întreit de pelicule însuflețite.

Filmul, radiodifuziunea, televiziunea puse la în- 
demîna tuturor, ou gonit urîful, pustietatea, mono
tonia satelor și a micilor tîrguri, unde viața oame
nilor părea un exil și-i gonea în centrele mai im
portante, cu mai multe distracții. Astăzi ei văd 

aceleași filme, ascultă aceleași emisiuni radiofo
nice. Marea prietenă a omului, cartea, care se 
frage azi in milioane de exemplare, va cunoaște 
tiraje și mai ample. O mare nevoie de lectură se 
manifestă în foaie unghiurile țării.

Toată lumea citește, fiecare după preocupările 
și specialitatea sa, și mai toți, literatură bună, 
producțiile scriitorilor autohtoni, traducerile din 
ce în ce mai valoroase ale capodoperelor străine, 
clasice sau contemporane.

Oamenii de litere, intr-o consfătuire avută nu 
demult la Casa Scriitorilor, și-au luat angaja
mentul de o produce opere valoroase inspirate 
din realitățile socialiste, opere scrise cit mai meș
teșugit, și cu un conținut plin de viață și învățături 
progresiste. Ei vor putea să-și aleagă subiectele 
din lumea înconjurătoare, din istorie, din legendă, 
din caleidoscopurile științifice, din călătoriile în 
spațiu și în timp, din iot ce poate fi mai instruc
tiv și interesant. La datorie, făclierii științei, ai 
arfei, ai literaturii, stau gata să răspîndească ra
zele binefăcătoare ale culturii în toate domeniile 
României Socialiste, al cărui viitor se arată sub 
cele mai favorabile auspicii.

VICTOR EFTIMIU

CERCETĂRILE SIIIWICE

Prin Directivele Congresului 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român se prevăd 
mari posibilități pentru in

tensificarea cercetărilor științifice.
In raportul C.C. al P.C.R., prezen

tat de către tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, prim-secretar al C.C. al P.C.R., 
se arată că : „Trăim într-o epocă de 
mari prefaceri revoluționare, carac
terizată și prin desfășurarea unei re
voluții științifice și tehnice de o am
ploare fără precedent. Programul de 
dezvoltare a societății socialiste în 
următorii cinci ani, satisfacerea ne
voilor mereu crescînde ale economiei 
naționale sînt indisolubil legate de 
progresul științei, de intensificarea 
cercetărilor fundamentale și aplica
tive în toate ramurile".

Cercetările fundamentale de obicei 
ridică probleme noi și deschid dru
muri noi în știință ; acestea nu tre
buie deci neglijate nici chiar atunci 
cînd pentru moment nu se prevăd 
rezultate cu aplicare imediată în 
practică. în această privință se cu
nosc numeroase cazuri cînd anumite

In timpul lucrărilor celui de «i IX-lea Congres al 
P.C.R.

cercetări teoretice, fără perspectivă la 
început, într-o anumită fază de dez
voltare a tehnicii au căpătat un ca
racter aplicativ însemnat.

Relevarea acestor aspecte ale cerce
tării în lucrările Congresului prezin
tă o importanță deosebită pentru dez
voltarea științei în țara noastră, în- 
trucît nivelul ridicat al cercetării ști
ințifice în general se menține numai 
prin adîncirea și urmărirea unor cer
cetări fundamentale, care duc de 
multe ori la descoperiri utile și valo
roase.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mai arată că : „In 
perioada planului cincinal... pentru 
finanțarea cercetărilor se vor aloca 
peste 7 miliarde lei, din care 1,5 mi
liarde vor fi destinate construirii de 
noi institute și laboratoare, dotării cu 
aparatură de nivel tehnic ridicat". A- 
ceste posibilități mari ce se creează 
pentru extinderea și întărirea bazei 
materiale necesare dezvoltării științei 
și înzestrării institutelor cu aparatură 
modernă constituie elemente deosebit 
de mobilizatoare pentru toți cercetă

torii din țara noastră, indiferent de 
domeniul în care își desfășoară acti
vitatea.

Pentru oamenii de știință din agri
cultură care „reprezintă un factor de 
mare importanță în ansamblul econo
miei naționale" Directivele Congresu
lui al IX-lea trasează sarcini de mare 
răspundere, care trebuie să ducă în 
final la creșterea simțitoare a produc
ției de cereale și a plantelor furajere; 
la ridicarea ponderii zootehniei în 
ansamblul producțiilor și veniturilor 
din agricultură ; la extinderea pînă în 
1970 a livezilor cu 80 000 ha și a viilor 
cu 75 000 ha în vederea valorificării 
eficiente a terenurilor erodate și so
lurilor nisipoase, improprii altor cul
turi ; la concentrarea producției de 
legume în bazine și unități, speciali
zate și la eșalonarea aprovizionării cu 
legume a populației pe o perioadă cit 
mai îndelungată din cursul anului.

Directivele Congresului indică tot
odată și căile prin care șamenii de 
știință pot contribui la dezvoltarea și 
perfecționarea producției jfgricole în 
general. In acest scop, eforturile lor 
trebuie să se îndrepte spre : „crearea 
și introducerea în producție a unor 
noi soiuri și hibrizi mai productivi și 
de calitate superioară, adaptați dife
ritelor condiții de climă și sol din țara 
noastră pentru culturile cerealiere, 
plantele tehnice și cele hortiviticole ; 
stabilirea măsurilor agrotehnice ce 
trebuie aplicate pe terenurile irigate 
și îndiguite, ca și pe cele cu fertilitate 
slabă ; folosirea cu randament sporit 
a îngrășămintelor și a insecticidelor ; 
perfecționarea mașinilor și utilajelor. 
In domeniul zootehniei, activitatea 
trebuie îndreptată spre crearea de noi 
rase și îmbunătățirea productivității 
celor existente, stabilirea celor mai 
raționale metode de creștere și fura
jare a animalelor, prevenirea și com
baterea bolilor".

Pentru ducerea la îndeplinire a 
acestei tematici vaste, oamenii de ști

In munca ți lupta comună pentru construcția socialismului 
s-a dezvoltat pe o treaptă superioară alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea, baza de granit a societății noastre socialiste. Atît 
în anii regimului burghezo-moșieresc, ți mai cu seamă, după 
23 August 1944, țărănimea s-a dovedit aliata de nădejde a cla
sei muncitoare ; in momentele hotărîtoare ea a fost alături de 
muncitori, a urmat și înfăptuit cu încredere politica Partidului 
Comunist Român.

Cooperativizarea agriculturii a produs mari schimbări in struc
tura socială a țărănimii care constituie o parte însemnată a 
populației țării noastre. Ea reprezintă astăzi o clasă socială ani
mată de interese comune : dezvoltarea ți înflorirea proprietății 
cooperatiste, construirea socialismului. Dezvoltarea conțtiinței 
socialiste, lărgirea orizontului ei de cunoțtințe, sporesc contri
buția țărănimii la înfăptuirea tuturor victoriilor noastre in con
struirea socialismului.

(Din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la activitatea partidului in 
perioada dintre Congresul al VUl-lea și Congresul al IX-lea 
al P.C.R.).

ință din agricultură au datoria ca, pe 
lîngă cercetările cu caracter aplicativ 
imediat, să întreprindă cu îndrăznea
lă și cercetări fundamentale de agro
chimie și biochimie, de genetică și 

fiziologie. u
Directivele Congresului al IX-lea al 

P.C.R. prevăd și crearea unei baze 
tehnico-materiale puternice, cu ajuto
rul căreia rezultatele cercetărilor ști
ințifice, aplicate în gospodării, să ducă 
la creșterea producției și productivi
tății muncii și la reducerea prețului 
de cost al produselor.

La sporirea producției agricole glo
bale vor contribui în mare măsură 
cele peste 1 100 000 tone de îngrășă
minte, substanță activă, precum și 
cantitățile de insectofungicide și ier- 
bicide pe care industria noastră în 
plină dezvoltare le va pune la 
dispoziția agriculturii în perioada 
1966—1970.

Din sarcinile trasate prin Directi
vele Congresului al IX-lea al P.C.R 
reiese încă un fapt foarte important 
și anume acela privind orientarea ge
nerală a cercetărilor spre strîngerea 
legăturilor științei cu sectorul de pro
ducție. Această sarcină constituie mo
tive de mari satisfacții pentru toți 
cercetătorii din agricultură, întrucît 
numai pe această cale se pot valori
fica mai eficient rezultatele activității 
lor științifice.

Ținînd seama de condițiile favora
bile ce se creează prin Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. acti
vității de cercetare din țara noastră, 
oamenii de știință din sectorul agri
col nu-și vor cruța forțele pentru per
fecționarea continuă prin cercetări a 
proceselor de producție, pentru pro
movarea progresului tehnic în agri
cultură și pentru a ridica știința ro
mânească pe noi culmi.

Acad. prof. T. BORDEIANU



ALBINA

HIDROAMELIORAIIILE Caracterul 
profund democratic 

al legislației noastre

Raportul C.C. al P.C.R. cu pri
vire la activitatea partidului 
în perioada dintre Congresul 
al Vlll-lea si Congresul al 

IX-lea al P.C.R., prezentat de tova
rășul Nicolae Ceausescu arată, în
tre altele, că agricultura — care repre
zintă un factor de mare importanță în 
ansamblul economiei naționale — tre
buie să aducă un aport tot mai mare la 
progresul țării, la ridicarea bunăstării 
poporului. Această apreciere pune în 
fața oamenilor muncii din agricultură 
sarcini noi si de mare răspundere. O 
problemă de mare importanță pentru 
sporirea producției agricole este și 
aceea privind folosirea cît mai rațio
nală a terenului existent și redarea 
unor noi terenuri pentru agricultură. 
Prin relieful său variat și prin condițiile 
hidrologice, hidrogeologice și pedolo- 
gice variate de la o zonă la alta, te
ritoriul țării noastre ridică numeroase 
și complexe probleme hidroameliora- 
tive.

Din studiile întreprinse pînă în pre
zent, rezultă că suprafața supusă, în 
anumite perioade, inundațiilor sau 
excesului de umiditate reprezintă circa 
20 la sută din suprafața agricolă a 
țării. Din aceasta, aproape o treime 
este situată în Lunca și Delta Dunării, 
o treime în Cîmpia de vest (Banat- 
Crișana) și o treime în alte regiuni. 
Pînă în prezent pe circa 1,2 milioane 

Gură de pompare din complexul de hidroamelio
rații al G.A.S. Pietroiu, regiunea București.

ha sînt executate lucrări de apărare 
împotriva inundațiilor și înlăturarea 
excesului de umiditate.

întinse suprafețe agricole suferă pe
riodic de secetă și necesită irigații po
sibile de amenajat în condiții tehnico- 
economice avantajoase. Terenurile de 
acest fel sînt situate în Cîmpia și Lunca 
Dunării, în Dobrogea, Cîmpia de vest 
și Podișul Moldovei.

Calculele și rezultatele obținute în 
Lunca Dunării arată că prin lucrările de 
îndiguiri și desecări, în condițiile unei 
agrotehnici corespunză’oare, se pot 
obține, chiar fără introducerea iriga
țiilor, pe fiecare hectar circa 5 000 kg 
porumb boabe, peste 3 000 kg grîu, 
2 500 kg floarea-soarelui, 35 000 kg 
porumb siloz. Producții mult mai mari, 
atingînd 8 000—9 000 kg porumb boabe 
la hectar se pot obține în condiții de 
irigare, bineînțeles respectîndu-se și 
celelalte reguli agrotehnice și îndeosebi 
aplicarea îngrășămintelor'

In ultimii ani, eforturile Comitetului 

de Stat al Apelor au fost îndreptate, în 
primul rînd, spre scoaterea de sub inun
dații a unor întinse suprafețe agricole 
și îndeosebi în Lunca Dunării. Formate 
sub influența revărsărilor periodice ale 
apelor, solurile din această parte a 
țării, cu un potențial ridicat de fertili
tate, sînt dintre cele mai indicate 
pentru folosirea lor în agricultură, în 
special ca terenuri arabile. Trebuie 
arătat că lunco inundabilă o Dunării 
(fără deltă) pe teritoriul țării noastre 
cuprinde o suprafață de circa 570 000 
ha care se prezintă ca o fîșie cu lățimi 
variabile ce ating în unele locuri pînă 
la 28 km (ex. în sectorul dintre Hîrșova 
și Brăila).

Ca urmare a mijloacelor puse la dis
poziție prin planurile de stat pînă în 
anul 1962 s-au executat lucrări de în
diguire și desecare în Lunca Dunării pe 
circa 5C 000 ho, la sfîrșitul acelui an 
suprafața scoasă de sub inundații tota
liza 101 000 ha. Lucrările de hidro
ameliorații au luat o amploare mai 
mare începînd cu anul 1963. Astfel nu
mai în 2 ani (1963—1964) s-a executat 
îndiguirea a 224 000 ha în 13 incinte, 
de peste 4 ori mai mult decît cele e- 
fectuate în 40 ani în regimurile trecute. 
Pentru scoaterea de sub inundații a a- 
cestor suprafețe s-ou executat peste 470 
km diguri, fiind necesară excavarea și 
transportul a peste 32 milioane mc. 
terasamente. Numai la îndiguirea 

insulei mari a Brăilei, în suprafață de 
71 900 ha care se întinde de la Hîrșova 
pînă la Brăila, s-au executat în 1964. în 
timp de 6 luni, 135 km de dig, repre- 
zentînd un volum de aproape 10 mili
oane mc. terasamente. Concomitent cu 
executarea lucrărilor de îndiguire a 
început și executarea lucrărilor de ame
najare interioară și anume, desecări, 
stații de pompare, defrișări, destufizări, 
în vederea punerii în valoare maximă a 
acestor terenuri îndiguite.

Realizările de pînă acum demon
strează convingător justețea liniei tra
sate de conducerea partidului de a se 
scoate de sub inundații toate terenurile 
ce pot fi amenajate pentru agricultură. 
Astfel, în anul 1964, pe o suprafață ne
irigată de circa 60 000 ha cultivată cu 
porumb în aceste incinte, producția 
medie a depășit 4 000 kg de porumb 
boabe la hectar. Prin lucrările execu
tate s-au creat condiții pentru dezvol
tarea gospodăriilor agricole din luncă 
și înființarea de noi și puternice gos
podării de stat.

Etapa desăuîrșirii construc
ției socialiste în țara 
noastră Se caracterizează 
printr-o puternică dez

voltare a democrației socialiste. 
In raportul C.C. al P.C.R. prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. se arată : „O caracteristi
că fundamentală a regimului 
nostru este lărgirea continuă a 
democrației socialiste, participa
rea maselor populare la dezbate
rea principalelor probleme ale 
politicii interne și externe a pa
triei noastre la opera de con
strucție socialistă".

Proiectul noii Constituții a Re
publicii Socialiste România — 
Constituția socialismului victorios 
— în care se oglindesc cuceririle 
clasei muncitoare pe drumul de
săvârșirii construcției socialismu
lui cuprinde noi dispoziții menite 
a ridica democrația socialistă pe 
o treaptă și mai înaltă. Unul din 
aspectele esențiale ale acestui 
proiect constă în consacrarea u- 
manismului socialist ca obiectiv 
al întregii activități de stat și în 
determinarea tuturor elementelor 
care redau interesul complet și 
adine al democrației socialiste. 
Astfel, art. 13 din proiectul de 
Constituție „garantează exercita
rea deplină a drepturilor cetățe
nilor, asigură legalitatea socia
listă și apără ordinea de drept".

Caracterul formal și incomplet 
al drepturilor recunoscute omului 
și cetățeanului de către constitu
țiile burgheze anterioare, al că
ror pivot era consacrarea pro
prietății private sacre și invio
labile contrastează puternic cu 
prevederile constituției socialiste 
cu privire la apărarea, ocrotirea 
și dezvoltarea omului și a perso
nalității umane, cu crearea tutu
ror condițiilor pentru asigurarea 
exercitării depline și efective a 
drepturilor și libertăților specifi
ce orinduirii socialiste.

Proiectul noii Constituții preia 
în mare parte drepturile și înda
toririle fundamentale ale cetățe
nilor așa cum sînt înscrise și în 
constituția actuală, dar acestea 
cresc și se lărgesc ca urmare a 
consolidării și dezvoltării orin
duirii noastre. Astfel, se prevede 
că cetățenii Republicii Socialiste 
România, fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau religie 
sînt egali în drepturi în toate 
domeniile vieții economice, poli
tice, juridice, sociale și cultura
le. Fiecare cetățean are dreptul 
la muncă, posibilitatea de a des
fășura potrivit pregătirii sale o 
activitate în domeniul economic, 
administrativ, social sau cultural, 
remunerată după cantitatea și 
calitatea .ei, dreptul la odihnă, 
dreptul la asigurare materială în 
caz de bătrînețe, boală sau inca
pacitate de muncă, dreptul la în
vățătură asigurat prin învăță
mântul elementar general și o- 
bligatoriu de 8 ani și prin gra
tuitatea înVățămîntulUi de toate 
gradele, dreptul naționalităților 
conlocuitoare de a folosi liber 
limba maternă, egalitatea femeii 
cu bărbatul: ocrotirea căsătoriei 
și familiei, apărarea intereselor 
mamei și copilului.

De o deosebită însemnătate 
pentru asigurarea libertății de

In anii viitorului cincinal (1966—1970) 
se vor executa, în continuare, impor
tante lucrări de hidroameliorații Astfel, 
se va amenaja pentru irigații o supra
față de circa 400000 ha, ajungindu-se 
la sfîrșitul perioadei la o suprafață 
irigată de peste 600 000 ha. De aseme
nea se vor termina lucrările de îndiguiri 
și desecări în Lunca Dunării și se vor 
executa noi lucrări pe rîurile interioare, 
suprafața apărată de inundații ajun- 
gînd la sfîrșitul perioadei 1966—1970 la 
circa 1,5 milioane ha.

In ceea ce privește amenajările pen
tru irigații pe cele 400 000 ha, se va 
merge pe realizarea unor lucrări la 
nivelul tehnicii cele mai avansate. De 
pildă se vor introduce pe o mare 
parte din suprafața propusă pentru 
irigare sisteme de irigație prin asper- 

pline a cetățeanului sînt dispozi
țiile privitoare la libertatea con
științei, la libertatea cuvîntului, 
la inviolabilitatea locuinței, la o- 
crotirea drepturilor și intereselor 
personale și obștești, la dreptul 
de apărare în tot timpul proce
sului penal.

Una dintre garanțiile juridice 
importante prevăzute în proiec
tul de Constituție pentru apăra
rea drepturilor cetățenești și în
tărirea legalității socialiste este 
dreptul recunoscut cetățeanului 
vătămat într-un drept al său 
printr-un act ilegal al unui organ 
de stat, de a cere organelor com
petente, în condițiile prevăzute 
de lege, anularea actului și re
pararea pagubei.

„Respectarea neabătută a Con
stituției, se arată în raportul C.C. 
al P.C.R. prezentat la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., a tuturor le
gilor țării, a normelor de convie
țuire socială stabilite de stat, în- 
înfăptuirea neștirbită și apărarea 
legalității socialiste, reprezintă o 
condiție de seamă a întăririi con
tinue a democrației noastre so
cialiste".

Pentru asigurarea respectării 
Constituției și a legalității socia
liste sînt prevăzute în proiectul 
de Constituție o serie de dispo
ziții.

Marea Adunare Națională e- 
xercită controlul general al apli
cării legii fundamentale si al 
constituționalității legilor. în a- 
cest scop, Marea Adunare Națio
nală urmează să aleagă la înce
putul legislaturii și pe toată du
rata acesteia comisia constituțio
nală. De asemenea, ea are drep
tul de control general asupra în
tregii activități de conducere a 
statului.

Se recunoaște tribunalelor com
petența de a judeca cererile ce
lor vătămați în drepturile lor 
prin acte administrative, puțind 
să se pronunțe în condițiile le
gii și asupra legalității acestor 
acte.

Intrucît în condițiile dezvoltă
rii democrației crește tot mai 
mult rolul organizațiilor obștești, 
rolul formelor obștești de influ
ențare a maselor în scopul res
pectării normelor de conviețuire 
socială, în proiectul de Constitu
ție a fost consacrat rolul organi
zațiilor de masă și obștești în a- 
sigurarea largii participări a oa
menilor muncii la viața politică, 
economică, socială și culturală, 
precum și la exercitarea contro
lului' obștesc.

Garanția supremă a dezvoltării 
orinduirii noastre, a adîncirii de
mocratismului socialist o consti
tuie creșterea rolului conducător 
al partidului în toate domeniile 
vieții de stat și obștești. Ca ur
mare a muncii ideologice și po
litico-educative desfășurată de 
partid s-a dezvoltat conștiința so
cialistă a maselor, contribuindu- 
se la continua întărire a legali
tății socialiste, factor de seamă în 
realizarea sarcinilor trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

LAZÂR popa 
procuror-șaf al orașului 

București

siune cu conducte îngropate de distri
buție a apei. Pentru conducerea apei 
prin canale deschise se va extinde folo
sirea jghiaburilor prefabricate din 
beton precum si căptușirea cana
lelor. Pentru irigarea prin scurgere se 
vor introduce metode de mare randa
ment în distribuirea apei cum sînt con
ductele flexibile din materiale plastice, 
brazdele lungi de udare etc.

Realizai ea planului lucrărilor de 
hidroameliorații va pune la dispoziția 
agriculturii noi suprafețe însemnate și 
va asigura condiții din ce în ce mai 
bune pentru obținerea unor recolte cît 
mai mari la hectar.

Ing NICO1AE MANȚZ 
director general în Comitetul 

de Stat al Apelor
» •
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Opinii despre
țara noastrâ

' t
M. FRANCIS T. MILES, director al Divizionului de reactoare și de 

energie nucleară al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E A.): 
„România a obținut rezultate excelente in domeniul reactorilor nucleari 

de cercetare. Studiile efectuate în Institutul de Fizică Atomică cuprind con
tribuții esențiale în acest domeniu... Găsesc necesar să remarc instalațiile 
electrice automatizate, concepția originală care comandă pornirea reactoru
lui. Marea diversitate de teme ale cercetărilor asupra folosirii reactorului 
pentru producerea de izotopi radioactivi mi au reținut în egală măsură 
atenția".

AUSTREGESILO DE ATHAYDE, președintele Academiei Braziliene de 
Litere, scrie recent intr-o prefață la prima parte a lucrării „Antologia poe
ziei românești" care cuprinde balade șl cintece populare, publicată in Bra
zilia de ziaristul $1 scriitorul Nelson Vainer:

„După părerea specialiștilor, foldoiul românesc este unul din cele mai 
bogate și mai originale din Biropa. Fragmentele prezentate in această an
tologie ne permit să ne dăm seama de rara frumusețe a cintecelor populare 
de înclinația lor pentru simboluri, de candoarea Intrigii, totul fiind în ace
lași timp naiv și sublim și atestă impresionanta noblețe spirituală a poporu
lui care a dat naștere acestei poezii".

-4

FRITZ MAHLER, dirijor american:
„Am fost incinta* cind am fost invitat să dirijez orchestra filarmonică 

„George Enescu" și rezultatele au întrecut așteptările mele. Această orches
tră este formată din muzicieni remarcabili care fac cinste dirijorului ex- 
ceț țional care este Mircea Basarab.

In timpul șederii mele în București am avut ocazia de a asista la două 
concerte ale Filarmonicii și la două reprezentații ale Operei de Stat. Felicit 
din toată inima pe muzicienii români pentru nivelul ridicat a! vieții muzi
cale din România"...

M. T. HOMMA, reprezentantul firmei japoneze „Toho Bassan Kaishan* : 
„Noi cumpărăm din România numeroase produse alimentare — compo

turi, siropuri de irucle, gemuri, conserve și alte mărfuri. Țin să subliniez 
că aceste produse sînt foarte apreciate In comerțul japonez... Produsele in
dustriei dumneavoastră alimentare sînt de calitate excelentă. După părerea 
mea, nivelul tehnic al industriei românești de conserve este foarte ridicat, 
România punînd judicios în valoare bogățiile sale naturale atit sub raport 
tehnic cit și calitativ. Țin să subliniez că industria românească în general 
și industria chimică in particular au înregistrat succese remarcabile de unde 
posibilitatea pentru România de a face un comerț larg cu toate țările lumii".

In orașul finlandez Jyvaikyla, important centru in
dustrial și universitar, au avut loc, nu de mult, 
numeroase manifestări românești, printre care se 
numără și expoziția „România în plia progres". 
In fotografie : primarul orașului Jyvaskyla (primul 
din dreapta) rostind discursul de deschidere in 

prezența ambasadorului român la Helsinki. I
PRESAIIITERNA1IOI8ALA 
IIISI'IJI UI Dl Al IVI LA

adio - eleviziune corniS AL P. C. li.
(Din programul pe sâptâmina de la 25—-31 Iulie 1965)

RADIO
RADIOJURNALE $1 BALLETWHR DB 

ȘTIRI : Duminici : programul I : 7; 20; 
22; 2S.52; programul U : 7.30; 10.30; 14; 
19; 21; 23; 0.52; programul UI : 16; 21.30; 
în fiecare zi de lacra î pre* ramul 1:5; 
6; 7; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 23.52; progra
mul II: 7.30; 9; 11; 13; 15; 17; îfl; 21; ±3; 
0.52; programul III : 18; 21.30.

Emisiuni pentru sate : BaoaiuJcfi 2 pro
gramul I : 7.30 — Jurnalul satelor ; la 
fiecare zi de lucru : programul I : 6.20 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 9.36 Răspun
suri muzicale la scrisorile dumneavoas
tră — melodii populare. 10.30 Arii cele
bre din opere în interpretarea soliștilor 
noștri. 12.35 Mic dicționar de muzică 
ușoară (Litera E). 15.15 Program muzical 
cerut de membrii cooperativei agricole 
de producție. 20.20 Teatru la microfon : 
,, Oamenii înving*' Adaptare radiofonică 
după piesa lui Al. Voitin. 22.22 Din crea
ția enesciană ; programul n : 9.00 Val
suri nemuritoare. 10.00 Melodii populare 
îndrăgite de ascultători. 10.35 Muzică 
ușoară. 12.15 Pagini alese din muzica 
ușoară. 14.45 Interpreți de muzică ușoară. 
16.00 „Faceți roată măi flăcăi*4 — emisiu
ne de muzică populară. 16.30 Pagini cu
noscute din muzica de estradă. 21.20 Sea
ră de romanțe.

LUNI : programul I : 9.00 Melodiile ce
rute de dumneavoastră. 12.30 Soliști și 
formații artistice de amatori. 17.06 Pro
gram muzical cerut de membrii coope
rativelor agticole de producție. 19.45 
Cîntă Alin Noreanu. 21.30 La braț cu 
muzica ușoara ; programul II : 0.30 Po
pas muzica] pe plaiuri oltenești. 11.36 
,,Mi-e dragă stema țării mele" — program 
de cîntece. 13,30 Versuri de Mihai Emi- 
nescu. 13.45 Muzică ușoară de George 
Grigoriu. 14.35 Din cele mal cunoscute 
melodii populare. 18.30 Parada sobștilor 
de muzică ușoară.

MARTI : programul I : 8.06 Melodii din 
filme. 8.40 Drag mi-e cîntecul și jocul — 
emisiune de muzică ușoară. 9.00 La mi
crofon melodia preferată. 10.35 „Glasul 
viorilor** — muzică ușoară. 12.30 Pentru 
fiecare o melodie. 15.36 Melodii populare 
interpretate de Ilie Bulgaru și Marin 
Chisăr. 20.30 Din pîlnia gramafonului — 
muzică ușoară ; programul II : 8.05 Artt 
îndrăgite din operete. 13.03 Buchet de 
melodii românești de muzică ușoară. 15.30 
Tineri soliști de muzică ușoară. 19.05 Pro
gram muzical cerut de membrii coopera
tivelor agricole de producție. 19.30 Tea
tru la microfon : „Adam și Eva“.

MIERCURI : programul I î 9.06 Duete 
comice din opere. 9.25 Cîntă Ana Bălăci. 
Dumitru Bălășoiu și orchestra de muzică 
populară. 12.45 Cîntece de dor și Jocuri 
populare. 15.00 Melodii de estradă. 19.00 
Arii din operetele Iui Gherase Dendrino. 
21.30 De la o melodie la alta ; programul 
II : 12.15 Estrada melodiilor. 15.10 Melodii 
pentru toate vîrstele. 19.05 Interpret! de 
odinioară ai muzicii populare. 22.06 Cîntă 
Valeria Colojoară și Benonc Damian — 
muzică populară.

JOI : pragramiri 1: fl.ee La microfon 
melodia preferată. 12.ee Cintă pentru 
dumneavoastră Maria Ster ian, Vaaile 
Stoice «A Nicoiae Băluță. 15.09 Vechi me
lodii populare. 17.35 Emisiune de cîntece 
și jocuri la cererea ascultătorilor. 26.55 
Perle folclorice ; programul ti : 10.30 Din 
folclorul muzical al popoarelor. 12.35 Din 
cele mai iubite melodii de muzică ușoară
15.45 „Inn partidului" — program de cîn- 
tece. 17.15 Muzică ușoară interpretată de 
Ives Montand.

VINERI : programul I : fl.00 Refrene ve
sele. 9.30 Interpreți de azi și de demult.
14.10 Mîndră floare e Banatul — melodii
populare. 15.00 Melodii îneîntătoare. 18.00 
Din cele mai îndrăgite melodii populare; 
programul II * 9.03 Răsună cîntecul șl jo
cul pe întinsul patriei. 11.15 Soliști de 
muzică populară. 19.05 Voci, orchestre și 
melodii----- muzică ușoară, 21.20 Melodii de
neuitat

S1MBATA : programul I • fi.06 La mi
crofon melodia preferată. 12.03 Emisiune 
de muzică populară. 18.20 Melodia popu
lară și interpretul preferat. 18.00 Seară 
de romanțe : programul li : 9.03 Popas 
folcloric pe plaiuri moldovene. 13.03 De 
La munte la mare — muzică ușoară. 16-16 
Melodii de dragoste. 19.05 Actori de film 
interpreți de muzică ușoară.

TELEVIZIUNE

DUMINICA

11.00 Emisiune pentru sate a „Orizonturi 
îh agricultură" • Agenda lucrărilor 
agricole • Noutăți din agricultură 
— jurnal realizat de Studioul cine
matografic ,, Alexandru Șahi a" p în
trebări și răspunsuri : — Fertilizarea 
solului pentru cultura griului. — 
Culturi succesive de legume.

26.10 Emisiune de teatru.

LUNI

20.00 Filmul : „O poveste neinventată'*. 
21.30 Interpreți români de muzică de 

operă.

MIERCURI

19.00 Filmul pentru copii ,,Aventurile 
unui flutura ș".

20.45 Emisiune de teatru.

JOI

19.20 Pentru copii și tineret : filmul : Tom 
degețelul.

21.20 „Elevul de serviciu".
21.39 Emisiune mu zi ca l-coregrafă că.

VINERI

21.35 Muzică pentru toți.

S1MBATA

M.54 „Drumuri spre viitor".
ZLflfi Filmul documentar : „Oltenii din 

Oltenia".
21.26 Retrospectivă umoristică.
22.M „Vacanță pe litoral".

într-o corespondență din Bucu
rești, intitulată „Orizonturile Repu
blicii", „Pravda", Organul Comitetu
lui Central al P.CU5.. arată că „în 
transformările istorice din țară în 
anii puterii populare se vede măre
ția și puternica forță vitală a orin- 
duirii socialiste, triumful ideilor 
noarxiam-ieninismului. Comuniștii și 
toți oamenii muncii din România 
privesc cu optimism spre viitor".

Ziarul „PRAVDA" publică, pe 
două pagini, un amplu rezumat al 
Raportului C.C. al P.C.R., prezentat 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, re- 
dînd pasajele în care sînt relatate 
succesele poporului român, direcțiile 
de dezvoltare a României -socialiste 
în următorii cinci ani, activitatea in
ternațională a partidului, rolul Ro
mâniei ca factor activ în lupta pen
tru triumful cauzei păcii și socialis
mului.

Toate ziarele centrale din Pekin 
(R. P. Chineză) au publicat materia
le privind deschiderea lucrărilor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. Zia
rele anunță că a fost adoptată hotă- 
rîrea privind noua denumire a par
tidului.

Ziarul „Jenminjîbao" a publicat 
un reportaj despre realizările Româ
niei în dezvoltarea economiei națio
nale, a agriculturii. „în procesul de 
transformare socialistă a agricultu
rii — scrie ziarul — producția de 
cereale a crescut continuu, deși în 
anumiți ani condițiile climaterice au 
fost nefavorabile. Producția de ce
reale a asigurat aprovizionarea a- 
bundentă a populației, nevoile in
dustriei, rezervele și, totodată, dis
ponibilități pentru export".

Același ziar a publicat, în ziua 
deschiderii Congresului, articolul in
titulat „Baza progresului tehnic al 
României socialiste", semnat de 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

Ziarul „l’UNITA" (Italia) de marți 
publică o corespondență din Bucu
rești, în care sînt redate ample cita
te din Raportul C.C. al P.C.R. în 
corespondență sînt menționate tran
sformările profunde care au avut 
Ioc în ultimii ani în economia Ro
mâniei, în structura socială și ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
— „triumful deplin al socialismului 
la orașe și sate, lichidarea exploată
rii omului de către om — cea mai 
mare victorie a politicii partidului".

★

Ziarul „LE MONDE", (Franța)" 
intr-un articol consacrat Congresu
lui. scrie că „analele mișcării comu
niste mondiale cunosc puține docu
mente atii.de sobre și clare ca pro
iectul Directivelor Congresului, ela
borat de Comitetul Central al par
tidului, in legătură cu dezvoltarea 
economiei României în cursul nou
lui plan cincinal".

★
Cotidienele americane „NEW 

YORK TIMES" și „WASHINGTON- 
POST“ publică relatări despre cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Anunțînd deschi
derea Congresului, „NEW YORK 
TIMES" citează date privitoare la 
avintul pe care-1 va cunoaște econo
mia națională a României în viitorii 
cinci ani. „WASHINGTON POST" 
relatează despre prezența la Congres 
a unui important număr de delegații 
ale partidelor comuniste și muncito
rești, ale altor partide progresiste 
din țările Europei, Asiei și Americii 
Latine.

★

Agențiile de presă France Presse, 
Associated Press, United Press Inter
national, Reuter transmit relatări ale 
trimișilor lor speciali despre desfă
șurarea ședințelor Congresului. Ele 
au redat extrase din Raportul de 
activitate al Comitetului Central al 
P.C.R., prezentat de tovarășul Nico
iae Ceaușescu.

atii.de
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ÎNVĂȚĂMINTELE
CAMPANIEI

Tabloul culesului, bogat și fru
mos cum ni se înfățișează, 
operă comună a cooperatori
lor și mecanicilor agricoli, 

mi-a sugerat ideea articolului de 
față. Avem o recoltă bună. Care 
este însă contribuția mecanizatori
lor agricoli la obținerea ei ? Să nu 
uităm că momentul de acum a fost 
pregătit cu multe luni in urmă. 
Toată forța mecanică a S.M.T.-uIui 
a fost atunci, ca și acum, prezentă. 
Tractoriștii au întrecut hantrajul 
stabilit. (33 500 hantri in loc de 
28 000). In ce s-a materializat dife
rența ? Intr-un supliment de ară
turi de vară, lucru știut ca foarte 
important — în discuit și semănat. 
Asta cu toate ploile care au căzut 
atunci la intervale scurte și meca
nizatorii pindeau, pur și simplu, 
zilele frumoase. Fruntașul tracto
riștilor Nicolae Vrăjitoru, șef al 
brigăzii din Bratovoești, a făcut în 
astfel de condiții un volum de lu

Cooperativa agricola de producție Chișoda, 
regiunea Banat. Președintele Aurel Muntean, 
inginerul agronom Dobrislav Marganovici ți bri
gadierul S.M.T. Constantin Cioc, sînt mulțumiți de 

recoltă.

Carnet
SPORTIV'

Izvorul 
talentelor

Un meci de fotbal 
între două echipe 
de care dumnea
voastră. dragi ci

titori, e foarte probabil 
că n-ati mai auzit: Va
lea Roșie și Ulmeni, 
din raionul Oltenița. 
Tribune pline, un public 
entuziast, sensibil la 
toate reușitele de pe ga
zonul verde și pe care 
le subliniază, frenetic, 
prin aplauze „la scenă 
deschisă". Jocul celor 22 
de protagoniști merită 
însă cu prisosință apre
cierea călduroasă a pu
blicului Elan, combina

crări de două ori mai mare. 18 bri
găzi din 26 s-au situat peste sarci
na de plan și aceasta caracterizează 
ritmul general. Am verificat încă o 
dată importanța permanentizării 
brigăzilor ca și faptul că oamenii 
ajung astfel să cunoască bine tipul 
de sol și cerințele acestuia. Dar, 
veți întreba, cum rămine cu cele opt 
brigăzi codașe ? De ce, cu mijloace 
egale, Gheorghe Mendrea realizează 
numărul de hantri, iar tizul lui, Ion 
Mendrea, nu face nici jumătate ? 
O cercetare sumară arată că primul 
a folosit integral timpul de lucru iar 
celălalt nu. Constatarea aceasta am 
înscris-o în foaia volantă și ea a 
avut efect.

Cu efortul de a aduce toate bri
găzile la nivelul celor de frunte, am 
pășit în campania de vară. Acum 
e momentul de cea mai mare răs
pundere și el cere o pregătire mo
rală corespunzătoare. Mișcarea pe 
cîmp nu se oprește nici ziua nici 

ții spectaculoase, șuturi 
fulgerătoare pe care am 
dori deseori să le vedem 
și pe marile stadioane 
unde, din păcate, rămî- 
nem, de multe ori, doar 
cu dorul lor...

La umbra secularilor 
plopi de pe stadionul 
Olteniței, două echipe 
fără pretenții, fără nu
me sonore, joacă de 
mama focului și joacă 
bine iar spectatorii a- 
plaudă îneîntați. Echipa 
cooperatorilor din Ul
meni joacă cu o ambi
ție rar văzută pentru ă

nu fi întrecută de for
mația celor din Valea 
Roșie, cîștigătoarea cam
pionatului raional din 
acest an. Meciul este 
echilibrat și, deși cele 
două adversare doresc 
cu ardoare victoria, 
sportivitatea jucătorilor 
este exemplară.

Asistăm la un frumos 
spectacol fotbalistic în 
care „viorile întîi", ele
mentele cele mai talen
tate ale celor două for
mații, ne captează, bine
înțeles, de la început 
atenția.

Iată-1 pe Vasile Rădoi, 
fundașul celor din Ul
meni, în viața de toate 
zilele fruntaș în briga
da a doua a cooperați-' 
vei. Are statura inter
naționalului giuleștean 
Dan Coe, este rapid și 
decis în intervenții, un 
adevărat zid în fața 
portarului său, un alt 
element foarte talentat, 
Nicolae Iordache. De la 
cei din Valea Roșie ne 
atrag atenția în mod 
deosebit subtilitățile în 
joc ale lui Nicolae Drag-

noaptea. In fiecare zi se recoltează 
cn combina 800 de hectare și se tre
ieră 450 tone de grîu. 60 de tractoriști 
din schimbul de noapte lucrează nu
mai la arături. Restul prășesc. După 
cum se vede nu este nimeni neo
cupat.

Ca să meargă recoltarea bine, 
combinele și tractoarele trebuie să 
funcționeze tot timpul. Fiecare bri
gadă are lingă ea tot inventarul, 
combustibilul și lubrifianții. Mași
nile sînt verificate zilnic dimineața 
și seara. S-au marcat zonele acci
dentate din teren cu repere vizibile. 
Ele sînt ocolite de combine pentru 
evitarea defectărilor și lăsate în sea
ma secerătorilor. De Ia începutul 
campaniei nu s-a înregistrat nici un 
accident tehnic. Acum se vede că 
reparația mașinilor s-a făcut bine 
cu toate că nu fără dificultăți. Am 
fost nevoiți să recondiționăm o serie 
de piese de schimb pentru combine, 
deoarece fabricile furnizoare („Se
mănătoarea", „30 Decembrie“-Cugir, 
„C.I.L. Reghin") ne-au trimis pie
sele de schimb cu țîriita.

Recolta ne răsplătește acum cu 
producții mari. Dar asta nu-i totul. 
Tot acum se vede cîte rezerve au 
cooperativele agricole din raza 
S.M.T.-uIui nostru pentru sporirea 
producției agricole. Una ar fi creș
terea suprafețelor de teren. Multe 
cooperative agricole au recuperat 
din lăstărișuri și din terenuri degra
date suprafețe noi. Dar în același 
timp la cooperativa agricolă din Leu, 
pe aproape 100 de hectare băltesc în 
fiecare an apele. Tovarășii de aid 
sint mulțumiți pesemne că de fie
care dată cind revin apele sînt des
păgubiți de ADAS cînd cu un sis
tem simplu de drenaje ar putea 
pune capăt răului in folosul pro
ducției.

Mecanizarea unui sortiment cît 
mai larg de lucrări, ingrășarea a tot 
mai mari suprafețe, experiența uni
tă a cooperatorilor și mecanicilor 
agricoli ne va apropia in următorii 
ani de producțiile gospodăriilor agri
cole de stat, răspunzind astfel reco
mandărilor proiectului de Directive 
privind sporirea continuă a produc
ției agricole.

ION DELCEA 
director al S.M.T. Ciroea, 

regiunea Oltenia
Erou al Muncii Socialiste 
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nea, un jucător care ar 
putea oricînd figura în- 
tr-o echipă de categorie 
superioară și Nicolae 
Vlaicu, pe care, nu fără 
motiv, spectatorii îl nu
mesc „omul de cauciuc", 
într-atît sînt de specta
culoase intervențiile și 
săriturile sale.

Și citările n-ar trebui 
să se oprească aici.

In cele două echipe, 
ca și în furnicarul de for
mații mici ale raioanelor, 
apar talente autentice, 
talente bogate în cara
te, a căror depistare 
este pentru cei în drept 
o onoare dar și o sarci
nă. Depistarea și crea
rea în continuare a ce
lor mai bune condiții 
pentru afirmarea și în
florirea acestor talente, 
iată un deziderat legi
tim a cărui împlinire 
este cerută imperios de 
spiritul nou al mișcării 
noastre sportive.

MARIUS POPESCU
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Privită de pe o colină, comu
na Movila Banului din ra
ionul Mizil are înfățișarea 
unei imense crengi din care 

„ramurile" (adică ulițele) pornesc 
în mai multe părți. Se zăresc și 
„mugurii", nenumărați „muguri" 
care nu sînt altceva decît sutele 
de case noi ridicate de membrii 
cooperatori.

Vizităm comuna. Rondurile de 
flori amenajate cu măiestrie, și
rurile de pomi tineri, albul ima
culat al pereților proaspăt văruiți 
îți odihnesc privirea. La sfatul 
popular facem cunoștință cu to
varășul Nicolae D. Ion. în ciuda 
tinereții sale, este socotit un ve
teran în conducerea treburilor, 
obștești: în curînd tovarășul Ni
colae D. Ion va împlini un dece
niu de activitate ca secretar al 
sfatului popular comunal. îl în
trebăm cîte case noi s-au cons
truit în comună.

— îmi permiteți o rectificare ! 
ne spune el zîmbind. Poate că ar. 
fi mai potrivit să întrebați cîte 
case vechi mai avem în comună.

Și adaugă :
— N-am la îndemînă o situație

ASTĂZI, 
ÎN COMUNA
MOVILA 
BANULULUI

exactă, dar cred că avem cel mult 
8—10 case vechi. în viitorul apro
piat, vom avea bucuria să con
semnăm la rubrica „Construcții 
noi", procentul de sută la sută.

Dar construcțiile de locuințe 
nu alcătuiesc singure tabloul edi
litar al comunei Movila Banului. 
Vizitatorul poate admira deopo
trivă silueta magazinului mixt, 
a dispensarului. Cetățenii au par
ticipat cu însuflețire la ridicarea 
acestor edificii, ca și la extinde
rea rețelei electrice. Numărul 
orelor de muncă patriotică efec
tuate în anul trecut este de ordi
nul sutelor de mii, după cum de 
ordinul sutelor de mii sînt și su
mele înscrise la capitolul „eco
nomii".

La vrednicia oamenilor trebuie 
adăugată și pasiunea lor pentru 
frumos, pasiune manifestată nu 
numai în exigența cu care sînt 
alcătuite programele culturale ori 
în gustul cu care se îmbracă. 
Dragostea de frumos se vede tot 
atît de limpede și în curățenia 
ulițelor, a ogrăzilor și a interio
rului fiecărei locuințe. Se poate 
vorbi despre o adevărată între
cere și încă una dintre cele mai 
însuflețite. De aceea nu-i de mi
rare că insigna de „fruntaș în 
gospodărirea comunei", strălu
cește pe 25 de revere. Locuințe 
cum ar fi cea a lui Constantin 
Stănică, Nicolae Stroie și Vlad V. 
Ion sînt adevărate modele ale 
frumosului.
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