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Adunarea de dezbatere 
a proiectelor de Directive 
de la Uzinele „1 Mai" - Ploiești

Cuvlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
prim-secretar al C. C. al P. M. R.

Oamenii muncii participanțl la adunarea de la uzinele „1 Mai" salată 
cu căldură pe conducători! de partid și de stat

tn ziua de 2 iu
lie tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.R., 
Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului 
Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Emil 
Bodnaraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de 
Miniștri, au venit in 
mijlocul oamenilor 
muncii din orașul Plo
iești.

La marginea comu
nei Potigrafu, unde 
indicatoarele marchea
ză trecerea de la re
giunea București la re
giunea Ploiești, oaspe
ții au fost intimpinați 
de tovarășii Dumitru 
Balalia, membru al 
C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al comitetului 
regional de partid, 
Gheorghe Stan, pre
ședintele comitetului 
executiv al sfatului 
popular regional, de 
activiști de partid și de 
stat.

Primul obiectiv vizi
tat de conducătorii de 
partid și de stat a fost 
uzina constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai". 
Această modernă uni
tate a industriei noas
tre socialiste, ale cărei 
produse de Înaltă teh
nicitate sînt apreciate 
nu numai în tară dar 
ți peste hotare, s-a 
dezvoltat intr-un ritm 
impetuos în anii șese- 
nalului. Aici s-au cons
truit hale și ateliere 
noi, dotate cu mașini 
și utilaje de mare ran
dament, minuite cu pri
cepere de un colectiv 
tinăr, entuziast. După 
tradiționala urare de 
bun venit, oaspeții au 
fost Invitați să viziteze 
citeva din secțiile de 
bază. Pe un Întins pla
tou, acolo unde se află 
standul de probă, toc
mai se făcea ultimul 
rodaj al instalației 4 
LD. tn preajmă, pe o 
platformă, se afla un 
nou tip — 4 DH-315, 
recent asimilat în pro
ducție de serie. A- 
ceastă realizare, ob

ținută in cinstea ce
lui de-al LV-lea Con
gres al partidului, 
o adevărată mindrie a 
colectivului uzinei, va 
asigura forarea sonde
lor de (iței și gaze la 
foarte mari adincimi, 
caracteristicile ei teh- 
nico-iuncționale cla- 
sind-o printre cele mai 
izbutite pe plan mon
dial. Se face o de
monstrație de ridicare 
a instalației 4 LD. A- 
cele ceasornicului a- 
rată doar un mi
nut șl jumătate șl iată 
că silueta zveltă se șl 
Înalță spre cer. Apre
ciind succesele cons
tructorilor ploieștenl, 
conducătorii de partid 
și de stat au subliniat 
necesitatea de a per
fecționa continuu uti
lajele petroliere pentru 
a ține pasul cu tehnica 
cea mai avansată din 
lume. Se vizitează apoi 
secția sape de foraj. 
Tovarășul Gheorghe 
Petrescu, directorul teh
nic, dă explicații asu
pra procesului tehno
logic, lnfățiștnd tot
odată preocuparea co
lectivului pentru con
tinua îmbunătățire a 
calității.

„Este foarte bine. Să 
mergeți pe această li
nte, reproiectind acele 
tipuri cărora viața, 
tehnica, le-a luat-o 
Înainte", a spus tovară
șul Ceaușescu.

Vestea că In mijlocul 
lor se află conducători 
ai partidului și statului 
s-a răsplndit cu iuțeală 
In rindurile întregului 
colectiv al uzinei. Prin 
secțiile și halele prin 
care au trecut, oaspeții 
stnt salutați cu deosebi
tă căldură și Însuflețire 
de către muncitorii 
aflați lingă mașini, în 
plină activitate. La

uzinaj I, unde se pre
lucrează felurite piese, 
cei mai mulți dintre 
muncitori slnt tineri, 
tnvățind la școala uzi
nei. din experiența bo
gată a celor virstnicj, 
ei reușesc sd realizeze 
produse de calitate 
superioară. Secția se 
numără printre frunta
șe. Oaspeții se intere
sează îndeaproape de 
felul cum sini școlari
zate viitoarele cadre, 
ce măsuri se Întreprind 
pentru ridicarea califi
cării și specializarea 
muncitorilor, subliniind 
faptul că o producție 
de asemenea tehnicita
te cum se realizează 
aici, solicită oameni cu 
bogate cunoștințe, stă- 
plnl pe meserie.

înainte de a părăsi 
uzina, conducătorilor 
de partid și de stat li 
se oferă un dar simbo
lic, in semn de pro
fundă dragoste și sti
mă din partea colecti
vului : macheta insta
lației de foraj 4 LD. 
Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu u- 
rează muncitorilor, in
ginerilor și tehnicie
nilor sănătate, spor, la 
muncă și noi succese.

Continuindu-și vizita, 
oaspeții s-au Îndreptat 
spre rafinăria de la 
Brazi. Sub soarele torid 
de iulie strălucește „pă
durea" argintie de co
loane și rezervoare ale 
celor 16 instalații noi 
intrate in iuncțiune in 
ultimii ani, menite să 
valorifice superior una 
din cele mai mari bo
gății ale țării — pe
trolul.

Ion MARGINEANU 
Constantin CAPRARU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Cuvîntârile rostite la adunarea 
de dezbatere a proiectelor 
de Directive de ia Uzinele 

„1 Mai“-Ploiești

TELEGRAMĂ

Tovarășului KALLAI GYULA
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

BUDAPESTA

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române 
și al meu personal, vă felicit cordial cu prilejul numirii dv.' în funcția 
de președinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

Vă doresc multă sănătate și noi succese în activitatea de mare răs
pundere ce v-a fost încredințată, pentru înflorirea continuă a Repu
blicii Populare Ungare și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre socialiste.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

Tovarăși și tovarășa,
Vă rog să-mi permiteți ca, în 

numele celor ce participăm la a- 
cest miting din partea conducerii 
partidului, să vă mulțumesc pen
tru primirea călduroasă pe care 
ne-ați făcut-o și pentru cuvintele 
rostite la adresa Comitetului nos
tru Central. Noi vedem în aceas
ta o manifestare a încrederii oa
menilor muncii în partid, în Co
mitetul său Central, care călăuzesc 
ferm patria noastră pe căile con
strucției societății noi. Totodată, 
dați-mi voie să vă transmit un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului nostru 
(Aplauze, urale).

Proiectele Directivelor cu pri
vire la dezvoltarea economiei na
ționale pe anii 1966—1970 și la va
lorificarea surselor energetice și 
electrificarea țării pe anii 1966— 
1975, proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român și proiec
tul Constituției Republicii Socia
liste România au fost primite de 
întregul popor cu entuziasm și în
credere nestrămutată în partidul 
comuniștilor.

în conferințele și în adunările de 
partid, în mitingurile muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor și 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii fără deosebire de naționa
litate sînt discutate pe larg docu
mentele elaborate de Comitetul 
Central al partidului. Subliniin- 
du-se realismul acestor documente, 
cu multă competență și spirit de 
răspundere se fao numeroase pro
puneri care au drept scop descope
rirea de noi rezerve în producție, 
completarea și îmbunătățirea pre
vederilor Directivelor, găsirea celor 
mai bune căi pentru înfăptuirea lor.

Partidul consideră că este ne
cesar ca cele mai importante pro
bleme ale politicii interne și ex
terne să fie supuse dezbaterii ma
selor largi populare. Consultarea 
întregului popor în problemele dez
voltării României constituie o prac
tică a partidului nostru, o caracte
ristică a democratismului orînduirii 
noastre.

După ce a relevat mărețele rea
lizări obținute de poporul nostru 
în anii planului șesenal, vorbito
rul a spus : Un aport de seamă la 
aceste realizări l-au adus oamenii 
muncii din regiunea Ploiești. Re
giunea dv. este una dintre cele 
mai industrializate ; ea dă 10,4 la 
sută din întreaga producție in
dustrială. Regiunea Ploiești ocupă 
un loc important în valorificarea 
superioară a zăcămintelor petroli
fere ale țării. In 1965 ea va realiza 
65,8 la sută din valoarea globală a 
întregii producții petroliere. S-a 
dezvoltat, de asemenea, în regiune 
industria construcțiilor de mașini, 
a cărei producție reprezintă anul 
acesta 11,5 la sută din întreaga 
producție a ramurii.

Un exemplu grăitor îl oferă în
treprinderea „1 Mai“. între fabri
ca moștenită de la capitaliști, care 
se ocupa mai mult cu reparațiile 
de utilaj, și cea de astăzi, utilată la 
nivelul tehnicii moderne, este o 
deosebire ca de la cer la pămînt. 
In prezent „1 Mai“ este prin
cipala noastră uzină producă
toare de mașini și utilaj petro
lier. Ați reușit să asimilați și să 
produceți mașini de nivel tehnic 
foarte ridicat, cum sînt instalațiile 
de foraj pentru adîncimi de 7 000 
metri, instalații de foraj E 75 cu ac
ționare electrică și altele. Uzina „l 
Mai“ Ploiești aduce în ramura con
strucțiilor de mașini un aport im
portant la exportul de utilaje șl 
instalații. în cursul anului 1964 s-a 
exportat peste 60 la sută din volu
mul producției marfă a întreprin
derii. Constituie, pe bună dreptate, 
o mîndrie pentru colectivul dum
neavoastră și pentru noi toți faptul 
că instalațiile și utilajele pe care 
le produceți sînt exportate în peste 
30 de țări și sînt apreciate ca 
bune. (Aplauze)

Am vizitat cîteva secții din în
treprinderea dv. și trebuie să spun 
că aveți posibilitatea să obțineți 
rezultate și mai bune. Aveți ingi
neri, tehnicieni și muncitori buni, 
care au reușit să producă și să in
venteze mașini de înaltă tehnici
tate. Fără îndoială că veți putea 
rezolva cu competență și alte sar
cini mai grele, pe care partidul vi 
le va încredința. Am vizitat, de a- 
semenea, rafinăria Brazi și Com
binatul petrochimic, una din cele 
mai moderne întreprinderi din 
patria noastră, o mîndrie a indus
triei noastre socialiste.

Am ascultat cu atenție pe di
rectorul tehnic al uzinei „1 Mai“ ; 
el a înfățișat realizările dv., pre
cum și perspectivele de viitor. Am 
ascultat, de asemenea, pe repre

zentanții Trustului de foraj, în
treprinderii de construcții montaj 
Brazi, rafinăriei Brazi, pe tov. An
tonescu, vechi ilegalist și membru 
vechi al partidului nostru, pe 
reprezentanții Combinatului petro
chimic Brazi, care au înfățișat pe 
larg rezultatele și înfăptuirile co
lectivelor lor și au prezentat pro
puneri de îmbunătățire a activi
tății de viitor. Toți tovarășii au 
subliniat marile rezerve de care 
dispun întreprinderile ploieștene, 
ca de altfel întreaga noastră eco
nomie, în vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor trasate de pro
iectul de Directive.

în întîmpinarea Congresului al 
IV-lea al partidului se desfășoară 
în întreaga țară o largă și multi
laterală activitate politico-organi- 
zatorică. întrecerea socialistă a că
pătat o amploare deosebită, oame
nii muncii se prezintă la Congres 
cu noi realizări în creșterea pro
ducției, a productivității muncii, în 
îmbunătățirea calității producției 
în toate domeniile economiei. Cons
tructorii întîmpină Congresul prin 
darea în producție a noi capacități 
industriale, printre care Uzina de 
alumină Oradea, Uzina de aluminiu 
de la Slatina, fabrica de polietilenă 
din cadrul Combinatului petrochi
mic de la Brazi, Complexul minier 
Moldova Nouă-Banat, Complexul 
minier Leșul Ursului-Suceava 
(Aplauze). Cu siiccese deosebite se 
prezintă în fața Congresului oame
nii muncii din Ploiești, precum și 
colectivul uzinei „1 Mai“. Doresc 
să subliniez activitatea comuniștilor 
din regiunea Ploiești, a comitetu
lui regional de partid — organiza
ție puternică ce își îndeplinește cu 
cinste sarcinile încredințate, mobi
lizează pe oamenii muncii care, 
strîns uniți în jurul partidului, al 
Comitetului nostru Central, înfăp
tuiesc opera de construire a socia
lismului. Pentru rezultatele obți
nute în munca și în activitatea 
dv., vă transmit din partea Comi
tetului Central cele mai calde feli
citări (Aplauze, urale îndelungate).

Tovarăși,
După cum știți, una din cele 

mai mari realizări obținute de 
partidul și poporul nostru în anii 
șesenalului este terminarea coope
rativizării socialiste a agriculturii. 
Aceasta a creat condiții pentru un 
nou și puternic avînt al muncii 
țărănimii noastre, pentru creșterea 
producției agricole în toate regiu
nile țării.

Ca rezultat al creșterii venitu
lui național, în anii șesenalului a 
crescut nivelul de viață al oame
nilor muncii, salariul real ridicîn- 
du-se cu 35 la sută față de 1959.

Construcțiile industriale, noile 
așezăminte social-culturale, cele 
peste 270 000 de apartamente con
struite în orașe și cele peste 
400 000 de case construite la sate 
au schimbat înfățișarea orașelor și 
satelor patriei noastre socialiste.

Toate aceste realizări sînt rodul 
muncii clasei muncitoare, a țără
nimii, intelectualității, a întregului 
popor, care înfăptuiesc cu fermi
tate politica partidului comuniști
lor, politică ce corespunde pe de
clin aspirațiilor și intereselor lor 
vitale. Viața a confirmat pe de
plin justețea politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru de 
dezvoltare a industriei grele și în
deosebi a industriei constructoare 
de mașini, a demonstrat faptul că 
partidul nostru știe să aplice în 
mod creator învățătura marxist- 
leninistă la condițiile concrete din 
țara noastră.

Făcînd bilanțul realizărilor do- 
bîndite în făurirea societății so
cialiste, trebuie să subliniem că 
clasa muncitoare, cea mai înain
tată clasă a societății, s-a dovedit 
la înălțimea rolului său istoric. 
(Aplauze). Dezvoltarea istoriei 
României moderne este indiso
lubil legată de clasa munci
toare, care s-a afirmat ca sin
gura clasă socială în stare să 
lupte cu consecvență și să asi
gure progresul țării. In anii regi
mului burghezo-moșieresc munci
torimea, în frunte cu comuniștii, a 
dus grele bătălii revoluționare 
pentru libertăți democratice, împo
triva războiului, pentru interesele 
vitale ale întregului popor.

O mare victorie politică, ob
ținută de clasa muncitoare sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a fost realizarea alianței 
cu țărănimea muncitoare, unirea 
în jurul său a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice din țară. 
Numai astfel a fost posibilă în
făptuirea actului istoric de la 23 
August care a constituit începutul 
revoluției populare în România.

Realizarea unității politice-orga- 
nizatorice, crearea Partidului Mun
citoresc Român, partid unic al cla
sei muncitoare din România, a con
stituit o victorie politică istorică. 
Numai astfel clasa muncitoare, în 
frunte cu partidul ei de avangar
dă, a putut să-și îndeplinească ro
lul istoric de clasă conducătoare a 
întregii societăți.

In anii de după 23 August, clasa 
muncitoare a stat în fruntea luptei 
revoluționare pentru cucerirea pu
terii politice și trecerea la construi
rea orînduirii socialiste. Devenind 
clasă conducătoare în stat, în 
frunte cu partidul ei marxist-le- 
ninist, ea a dus pe umerii săi 
greul munții și luptei pentru fău
rirea României noi. în această 
luptă și muncă încordată s-a ridi
cat pe o treaptă superioară alianța 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare, baza de granit a 
societății noastre socialiste.

In strînsă unire, muncitorii, ță
ranii, intelectualii și celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, au 
muncit cu abnegație pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor par
tidului.

Merită subliniat că muncitorii 
petroliști au o veche tradiție re
voluționară, că întotdeauna, atît în 
anii ilegalității cit și în anii de 
după 23 August, au constituit un 
detașament de frunte al clasei 
muncitoare. (Aplauze). Luptele pe
troliștilor și ceferiștilor din 1933 
au înscris pagini nemuritoare în 
istoria clasei muncitoare din Ro
mânia și au avut un rol însemnat 
în dezvoltarea ulterioară a mișcă
rii revoluționare și a partidului 
nostru. Cei mai în vîrstă își a- 
mintesc de luptele eroice, din ia
nuarie 1933, ale petroliștilor, care 
timp de o zi au fost stăpînii ora
șului Ploiești. In aceste lupte 
muncitorii petroliști au făcut do
vada unei înalte conștiințe de cla
să, a spiritului lor de combativi
tate și de sacrificiu. Aceste calități 
s-au manifestat din plin în lupta 
pentru eliberarea țării de sub jugul 
fascist, în zilele insurecției, cît și 
în anii luptei pentru cucerirea pu
terii politice.

După cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare în frunte 
cu partidul comuniștilor, după a- 
lungarea capitaliștilor din fruntea 
fabricilor, uzinelor, a rafinăriilor, 
din rîndul muncitorilor petroliști 
s-au ridicat sute și sute de cadre 
de conducere cărora li s-a încre
dințat sarcina grea, de înaltă răs
pundere, de a face ca această im
portantă bogăție a poporului nos
tru să fie valorificată în intere
sul celor ce muncesc. Ei au do
vedit — întocmai ca zeclie de 
mii de activiști de partid și de stat 
din întreaga țară — că sînt capabili 
să gospodărească și să conducă în
treprinderile, instituțiile, întreaga 
viață a țării mai bine decît capi
taliștii.

Clasa muncitoare — clasă condu
cătoare a întregii societăți — a cu
cerit dragostea și recunoștința țără
nimii, intelectualității, a celorlalte 
categorii de oameni ai muncii, a 
întregului popor tocmai datorită 
faptului că și-a dovedit în practică, 
în mod strălucit, capacitatea de a 
conduce destinele țării pe calea 
construirii societății socialiste și 
comuniste. (Aplauze, urale).

In cei aproape 21 de ani care au 
trecut de la eliberare, în România 
s-au produs mari și profunde 
schimbări social-economice — țara 
noastră a devenit un stat socialist 
cu o industrie în plin avînt și o a- 
gricultură în continuă dezvoltare.

Pornind spre piscurile înalte ale 
comunismului, în acești ani am 
străbătut un drum lung și cîteodată 
anevoios, am învins multe greutăți 
și am trecut peste multe obstacole ; 
vorbind la figurat, azi sîntem de 
peste 9 ori mai sus decît în 1938, 
anul cu cea mai înaltă producție 
din timpul burgheziei. In urmă
torii 5 ani, proiectul de Directive 
prevede să grăbim pasul și să a- 
jungem în 1970 de aproape 16 ori 
mai sus decît în 1938.

Gîndiți-vă, tovarăși: în 20 de ani 
am străbătut, ca să spun așa, 9 eta
pe, iar acum ne propunem să stră
batem 6 etape în 5 ani. Vedeți în 
ce ritm trebuie să mergem înainte. 
Și noi sîntem convinși că vom 
ajunge chiar ceva mai iute. Dv. 
sînteți dintr-o regiune de munte ; 
știți că cei care urcă spre piscurile 
munților, pe măsură ce ajung mai 
sus, încetinesc pasul. Noi, comuniș
tii, împreună cu întregul popor, nu 
numai că nu încetinim pasul, ci 
grăbim urcușul spre culmile înal
te ale civilizației — societatea co
munistă. (Aplauze, urale).

Documentele ce urmează a fi dez
bătute și aprobate de Congresul 
partidului au o importanță hotărî- 
toare pentru dezvoltarea viitoare a 
României socialiste, pentru bună
starea și fericirea poporului nostru.

Pornim în continuare la un nou 
drum. Știm că nu va fi ușor. Pote
cile pe care vom merge nu sînt pe 
deplin cunoscute. Avem însă o 
călăuză sigură, care urmează nea
bătut învățătura marxist-leninistă 
— Partidul Comunist Român. 
(Aplauze, urale). Pregătindu-se 
pentru a porni la noul drum, 
partidul, Comitetul său Central 
consideră că este bine să se sfă
tuiască cu muncitorii, cu țăranii, 
cu intelectualii, cu toți cei care, sub 
conducerea sa, vor străbate acest 
drum.

Proiectul de Directive privind 
dezvoltarea economiei naționale în 
anii 1966—1970 pune în centrul a- 
tenției continuarea politicii de in
dustrializare socialistă a țării, de 
dezvoltare cu precădere a industriei 
grele și îndeosebi a industriei cons
tructoare de mașini. Istoria dezvol
tării societății omenești, experiența 
proprie a țării noastre demonstrea
ză că industrializarea este singura 
cale care poate asigura ridicarea 
țării pe o treaptă superioară, asi
gurarea unei adevărate indepen
dențe și suveranități naționale. 
(Aplauze, urale îndelungate).

In anii cincinalului următor 
producția industrială va crește în- 
tr-un ritm de 10,5 la sută, ceea 
ce va asigura un ritm intens de 
dezvoltare a întregii economii.

Investițiile de 250—260 miliarde 
lei, din care o bună parte se vor 
face în industrie, ilustrează efor
turile deosebite care vor fi făcute 
în acești ani pentru întărirea pu
terii industriale a țării, pentru dez
voltarea ei multilaterală. Sarcini 
mari revin în următorii cinci ani 
și întreprinderilor din regiunea 
Ploiești, în mod special în do
meniul petrochimiei, al construc
țiilor de mașini, al utilajului 
petrolier. In fața colectivului în
treprinderii dv. stau în această di
recție sarcini foarte mari. Va tre
bui acordată o atenție deosebită 
îmbunătățirii continue a calității 
utilajelor pentru a fi permanent 
la nivelul tehnicii mondiale, creș
terii productivității muncii —• 
condiție principală a creșterii ve
nitului național și, deci, a bună
stării oamenilor muncii.

In proiectul de Directive se a- 
cordă o atenție sporită dezvoltă
rii agriculturii socialiste care va 
trebui să asigure o producție cu 
peste 20 la sută mai mare decît 
media anilor 1961—1965. Pen
tru dezvoltarea bazei mate
riale a agriculturii sînt alocate 
din bugetul statului peste 35 de 
miliarde lei. Investițiile vor fi în
dreptate îndeosebi spre dezvolta
rea mecanizării lucrărilor agricole, 
extinderea irigațiilor și a măsuri
lor de îmbunătățiri funciare. In 
1970 agricultura va primi de 3,5 
ori mai multe îngrășăminte chi
mice decît în 1965. Se vor crea 
deci condițiile pentru ca sarcinile 
de sporire a producției agricole să 
poată fi pe deplin realizate.

în următorii cinci ani se vor 
construi circa 300 000 de aparta
mente noi, numeroase școli și a- 
șezăminte de artă și cultură. Ve
niturile oamenilor muncii vor 
crește cu circa 20—25 la sută.

La sfîrșitul cincinalului țara 
noastră va parcurge încă o etapă 
însemnată pe calea transformării 
sale într-o țară industrială înain
tată, cu o agricultură înfloritoare.

In zilele acestea a fost publicat 
proiectul noii Constituții a Repu
blicii Socialiste România, docu
ment care oglindește marile trans
formări ce au avut loc în patria 
noastră și consfințește victoria de
finitivă a socialismului; el este o 
expresie a unității întregului po
por, a democratismului societății 
noastre socialiste, în centrul căreia 
se află omul, grija pentru îmbu
nătățirea continuă a vieții sale 
materiale și spirituale.

Realizările obținute pe calea 
construcției socialismului, înfăp
tuirea sarcinilor mari pe care ni 
le propunem în următorii ani re
prezintă o contribuție a poporului 
nostru la cauza socialismului și 
păcii; ele demonstrează superiori
tatea orînduirii socialiste, forța 
creatoare a clasei muncitoare, a 
poporului stăpîn pe soarta sa. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,

Evenimentele internaționale de
monstrează creșterea continuă a 
rolului determinant în dezvoltarea 
mondială a țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 

a forțelor care se pronunță pen
tru progres social și pentru pace. 
Este știut însă, și faptele o con
firmă, că cercurile agresive impe
rialiste nu renunță de bună voie 
la pozițiile lor. în ultimul timp a- 
sistăm la un șir de acțiuni al că
ror promotor sînt aceste cercuri, 
care pun în pericol pacea omeni
rii. Intervenția imperialismului a- 
merican în Vietnamul de sud, 
bombardarea Republicii Democra
te Vietnam, intervenția în Re
publica Dominicană demonstrea
ză că imperialiștii americani 
încearcă să-și impună cu forța 
dominația și să împiedice prin pu
terea armelor lupta de eliberare 
națională a popoarelor. Ei se ara
tă astfel încă o dată în fața po
poarelor în rolul de sprijinitori ai 
reacțiunii internaționale, împotri
va progresului, a independenței și 
suveranității statelor.

Poporul nostru a condamnat și 
condamnă cu toată hotărîrea in
tervenția S.U.A. în Vietnam, el 
cere încetarea imediată a acestei 
acțiuni și retragerea trupelor stră
ine din Vietnam; poporul vietna
mez să fie lăsat să-și rezolve sin
gur problemele vieții sale interne. 
Republica Populară Română a a- 
cordat și va continua să acorde a- 
jutor luptei eroice a poporului 
vietnamez. (Aplauze puternice).

Linia politicii externe a Repu
blicii Populare Române, stat so
cialist suveran și independent, 
este determinată de interesele 
muncii pașnice, constructive a po
porului român, de interesele so
cialismului și păcii în întreaga lu
me. Milităm pentru întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării 
frățești cu toate țările marii co
munități socialiste, pentru unita
tea și coeziunea sistemului socia
list, a întregii mișcări comuniste 
și muncitorești. Totodată, pornind 
de la premiza că dezvoltarea co
operării internaționale contribuie 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
state, la destinderea internaționa
lă, țara noastră își lărgește legă
turile de colaborare cu alte țări, 
indiferent de sistemul lor social și 
politic.

La baza politicii externe a țării 
noastre stau principiile respectă
rii suveranității, independenței na
ționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
ale altor state. Noi considerăm că 
fiecare popor trebuie să-și hotă
rască singur dezvoltarea sa inter
nă, fără amestec din afară, că 
numai astfel se vor putea stator
nici între popoare relații de ade
vărată egalitate, de încredere și 
de colaborare. (Aplauze vii, înde
lungate).

Republica Populară Română, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, se pronunță neabătut pentru 
pace, pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale, distrugerea și inter
zicerea armamentului atomic, pen
tru retragerea trupelor și lichida
rea bazelor străine de pe terito
riul altor state.

încercările cercurilor imperia
liste de a opri mersul înainte al 
istoriei sînt sortite eșecului. 
Niciodată nu a existat un a- 
semenea front uriaș care să 
se ridice împotriva războiului 
și reacțiunii, ca în zilele noastre. 
Dacă acest front va acționa unit 
și ferm, el va putea zădărnici ori
ce atentat al cercurilor reacționa
re la adresa independenței și su
veranității popoarelor, a cauzei 
păcii în lume. Mai mult ca ori- 
cînd. este necesară întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
mișcării de eliberare națională, a 
forțelor păcii din întreaga lume.

Partidul și guvernul nostru nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
întărirea acestei unități, pentru 
triumful păcii și socialismului. 
(Aplauze, urale).

Tovarăși,

Congresul partidului va trasa 
programul dezvoltării pe următorii 
5 ani a patriei noastre. Sarcifti 
mari vor reveni și oamenilor mun
cii din Ploiești, deci și colectivului 
de muncitori din uzina „1 Mai“. 
Sîntem convinși că întregul popor, 
muncind cu elan și devotament față 
de cauza socialismului, va obține 
noi și noi izbînzi în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, a în
floririi patriei noastre socialiste.

în încheiere, vă urăm din toată 
inima noi și mai mari succese în 
activitatea dv., o viață fericită, 
îmbelșugată.

Să trăiți, tovarăși 1
(Aplauze, urale îndelungate).
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ADUNAREA DE DEZBATERE A PROIECTELOR DE DIRECTIVE
DE LA UZINELE „1 MAI“-PLOIEȘTI

Cuvîntul tov. Gheorghe Petrescu 
director tehnic la Uzinele „1 Mai"

Vă rog să-mi permiteți, în pri
mul rînd, să-mi exprim marea 
bucurie că în mijlocul nostru se 
află conducători încercați ai par
tidului, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, prim-secretar al Comitetu
lui Central al partidului, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, și tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al partidului, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat în mijlocul nos
tru acum, cînd dezbatem proiec
tele de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, este 
încă o dovadă a legăturii indiso
lubile a partidului cu masele de 
oameni ai muncii, a caracterului 
profund democratic al politicii 
sale, ceea ce permite fructificarea 
din plin a înțelepciunii colective 
a poporului, a forței sale creatoa
re in elaborarea și înfăptuirea 
mărețului program de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

Industria constructoare de uti
laj petrolier, unul din vlăstarele 
regimului de democrație popu
lară, s-a dezvoltat într-un ritm 
vertiginos, îndeosebi în anii șe- 
senalului. Aceasta a făcut ca țara 
noastră să se situeze pe primele 
locuri în lume în ce privește pro
ducția și exportul de utilaj petro
lier.

O contribuție deosebită în acest 
sens a adus și colectivul uzinei 
noastre, ale cărei produse s-au im
pus prin calitatea și performanțele 
lor. Lăsînd la o parte orice falsă 
modestie, mărturisim că ne pro
voacă un sentiment de justificată 
mîndrie aprecierile elogioase fă
cute de renumiți specialiști străini 
cu privire la nivelul tehnic al 
produselor noastre.

In perioada șesenalului, uzina 
noastră și-a dublat producția glo
bală și producția-marfă, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 60 la sută. Colectivul nostru 
a asimilat în acești ani 6 tipodi- 
mensiuni de noi instalații de fo
raj, între care și cunoscuta insta
lație 3 D.H. 200 A., care a obținut 
medalia de aur la Tîrgul interna
țional de mostre de la Leipzig. Cea 
mai grea instalație asimilată pînă 
în prezent, instalația 4 D.H.—315, 
asigură forarea sondelor de țiței și 
gaze la foarte mare adîncime 
(7 000 m), performanțele ei depă
șind astăzi pe cele ale multor in
stalații similare fabricate în străi
nătate. Am asimilat, de asemenea, 
42 tipodimensiuni de sape cu role, 
5 tipodimensiuni de instalații pen
tru prevenirea erupțiilor, 2 tipuri 
de pompe de noroi și altele.

Dezbaterea proiectelor de Direc
tive ale celui de-al IV-lea Congres 
al partidului a constituit pentru 
noi prilejul unei analize profunde 
a activității desfășurate. Cunoaș
terea sarcinilor deosebit de impor
tante care ne revin în perioada 
cincinalului ne-au permis să sta
bilim, încă de pe acum, principa
lele măsuri menite să asigure în
făptuirea lor.

Dezvoltarea fabricației de insta
lații pentru forajul de mare adîn
cime, mărirea durabilității utilaju
lui petrolier și în special a sape
lor cu role, adaptarea cit mai ope
rativă la cerințele și exigențele 
pieței străine sînt obiective esen
țiale în activitatea noastră, pe care

Cuvîntul tov. Ilie Cîșu 
directorul Trustului foraj-extracție - Ploiești

Sînt deosebit de emoționat și în 
același timp fericit că am prilejul 
să particip la această „discuție în 
familie" — cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea din 
comuna Gh. Doja — asupra con
tractului pe care România socialis
tă. condusă de partid, il încheie cu 
viitorul. Dacă cineva se mai îndo
iește cumva de democratismul 
orînduirii noastre, apoi să poftească 
la o asemenea adunare, să vadă 
cum la noi conducătorii partidului 
și poporului vin în mijlocul mase
lor să se sfătuiască cu ele, să le as
culte părerea, să le ajute in înțele
gerea justă a nobilelor sarcini pe 
care și le propune partidul, să le 
mobilizeze la realizarea lor.

Elaborînd proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea, partidul 
nostru, conducerea sa au demons
trat încă o dată capacitatea de a 
analiza, planifica și conduce econo
mia noastră socialistă, de a aplica 
în mod științific învățătura mar- 
xist-leninistă la condițiile concrete 
ale României. Sîntem mândri că fa
cem parte dintr-un asemenea 
partid.

Că se vor realiza sarcinile prevă
zute în aceste proiecte nu se îndo
iește nici unul dintre noi.

Chezășie și certitudine a înfăptui
rii prevederilor Directivelor stau 
succesele obținute pînă în prezent 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului. Petroliștii trustului nostru 
raportează că în cinstea Congresu
lui au fost produse peste plan la 

trebuie să le atingem în timpul cel 
mai scurt.

O sarcină de mare răspundere 
ce ne revine o constituie ridicarea 
pe o treaptă superioară a nivelu
lui calitativ al utilajului petrolier. 
Numai așa vom reuși ca instala
țiile purtînd inscripția „Fabricat 
în România", care forează astăzi 
în numeroase țări, să se impună 
tot mai mult pe piața mondială și 
să cîștigăm noi și noi parteneri în 
schimburile comerciale internațio
nale.

în același timp, avem sarcina să 
diversificăm și mai mult fabrica
ția noastră, spre a pune la dispo
ziția celorlalte ramuri ale indus
triei utilaje care să asigure 
creșterea simțitoare a productivi
tății muncii și a extinde posibili
tățile de export ale țării noastre. 
Pentru aceasta, în cadrul dezba
terii proiectelor de Directive am 
făcut propuneri ca, folosindu-se 
subansamble ale instalațiilor de 
foraj, să trecem la realizarea in
stalațiilor pentru forajul puțurilor 
de mină, al puțurilor de aeraj și 
îndeosebi al găurilor de diametre 
mari. Realizarea unor astfel de 
instalații se impune cu atît mai 
mult cu cit această metodă în
cepe să fie folosită în alte țări, 
iar unii oaspeți străini care au 
vizitat uzina noastră s-au și in
teresat de posibilitățile ce le a- 
vem de a livra asemenea insta
lații. Producînd și aceste instalații, 
pe lingă faptul că se lărgesc po
sibilitățile de export, industria 
noastră minieră va putea fi do
tată cu utilaje moderne și econo
mice pentru realizarea importan
telor sarcini ce-i revin în urmă
torii ani.

Discuțiile purtate în ultimul timp 
cu beneficiarii ne-au permis să 
tragem concluzii prețioase și anu
me că este necesar să asigurăm 
diversificarea modului de acționa
re a instalațiilor de foraj și să 
îmbunătățim gama actuală a aces
tor instalații, corespunzător con
dițiilor tehnico-economice specifi
ce din diferite țări. In acest 
scop trebuie să trecem la fabri
cația seriilor tipizate de suban
samble ale instalațiilor de foraj, 
prin a căror combinare să se asi
gure execuția unui număr mai 
mare de tipuri de instalații.

Una din problemele subliniate 
în mod deosebit în proiectul de 
Directive este îmbunătățirea cali
tății și mărirea durabilității sape
lor cu role. Colectivul nostru con
sideră că dispune de capacitatea 
tehnică necesară pentru traduce
rea în viață a acestei importante 
sarcini.

Ținînd cont de importanța deo
sebită pe care o prezintă produc
ția de utilaj petrolier și îmbună
tățirea continuă a calității acestuia, 
considerăm că este necesar a se 
studia posibilitățile de reorgani
zare a fabricației de utilaj petro
lier corespunzător sarcinilor de 
viitor, astfel ca, începînd de la 
cercetarea tehnico-științifică și 
proiectare pînă la livrarea produ
selor, să fie asigurată o respon
sabilitate unitară.

în numele colectivului de mun
citori, ingineri, tehnicieni, func
ționari de la uzina „1 Mai", asi
gurăm conducerea partidulpi și 
statului nostru că vom lupta cu 
hotărîre și abnegație pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin, 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

extracția țițeiului peste 6 500 tone, 
la extracția gazelor de sondă — 
peste 16 milioane m.c., iar la fabri
carea gazolinei — peste 1500 tone. 
Merită subliniat faptul că depășirea 
de producție s-a obținut exclusiv 
pe seama intensificării extracției 
din sondele vechi, sarcină pusă de 
partid la cel de-al III-lea Congres.

De cînd s-a descoperit țițeiul pe 
aceste meleaguri, orașul Ploiești a 
fost numit orașul „aurului negru". 
Numai că, pe acele vremuri de 
cruntă exploatare și asuprire, aurul 
se concentra în buzunarele capita
liștilor străini și români, iar munci
torilor le revenea doar mizeria nea
gră. Astăzi, aurul negru este cu a- 
devărat aur pentru întregul nostru 
popor.

Petroliștii regiunii noastre sînt 
mîndri că produsele realizate prin 
munca lor sint astăzi prelucrate și 
valorificate la cel mai înalt nivel 
în modernele rafinării și cetăți ale 
petrochimiei, ridicate prin grija 
partidului, și că în felul acesta con
tribuie la mărirea potențialului 
economie al patriei noastre. Sîn
tem conștienți de eforturile pe 
care partidul și statul nostru le 
fac pentru finanțarea investițiilor 
necesare descoperirii de noi re
zerve.

Proiectele de Directive prevăd 
sarcini de mare răspundere în ceea 
ce privește cercetarea geologică 
pentru descoperirea de noi rezerve 
de hidrocarburi șl gospodărirea ju
dicioasă a acestora, exploatarea 
economică și rațională a tuturor 

zăcămintelor. în regiunea noastră 
sînt săpate peste 11 000 sonde și 
s-ar părea că ea este suficient de 
cercetată. Totuși în ultimii ani s-au 
pus în evidență prin forajul de cer
cetare geologică importante ză
căminte de țiței și gaze. Acest lucru 
demonstrează cu prisosință necesi
tatea intensificării cercetării geolo
gice, investigarea tuturor structu
rilor vechi și noi, mai ales la adîn- 
cimi de peste 3 200 metri, puțin cu
noscute pînă în prezent. Sîntem ho- 
tărîți să analizăm cu toată răspun
derea fiecare structură în parte, 
să depunem eforturi mai mari 
pentru reducerea investițiilor la 
forajul de cercetare geologică, iar 
fiecare leu investit să aducă în 
final un beneficiu.

Am ascultat cuvîntul tovarășului 
inginer Petrescu Gheorghe, directo
rul tehnic al uzinei „1 Mai“, despre 
hotărîrea colectivului acestei uzine 
de a îmbunătăți calitatea perfor
manțelor utilajului petrolier. Aș 
vrea numai să adaug că, dacă me
trajul pe sapă s-ar dubla, investi
țiile pe metru forat s-ar reduce cu 
circa 25—30 la sută și ar contribui 
la creșterea eficienței cercetării 
geologice.

Paralel cu activitatea de descope

Cuvîntul tov. Constantin Enache
muncitor la I.S.C.M. - Brazi

Particip la această adunare cu
prins de un puternic sentiment de 
emoție. In același timp, sînt mîn- 
dru ca toți tovarășii mei de muncă. 
Exact acum șase ani, la Brazi, 
unde se înalță acum coloa
nele argintii ale moderneloi’ insta
lații, era un cimp întins. Am con
struit și vom construi și în viitor 
cu și mai mult entuziasm.

Ca fiecare om al muncii din pa
tria noastră am luat cunoștință cu 
deosebit interes de proiectele de Di
rective ale celui de-al IV-lea Con
gres și, împreună cu ceilalți mun
citori ai șantierului de construcții 
montaje Brazi, am studiat și dezbă
tut aceste documente. In cuvîntul 
lor, cu ocazia acestor dezbateri, 
constructorii șantierului nostru au 
subliniat în mod deosebit politica 
științifică a partidului nostru, ca
racterul ei realist, legătura ei strîn- 
să cu necesitățile și posibilitățile 
existente în această etapă.

Cu toții am apreciat în mod deo
sebit capacitatea partidului nostru 
de a aplica creator învățătura mar- 
xist-leninistă la condițiile concrete 
ale României.

Eu știu, tovarăși, și fiecare om al 
muncii din patria noastră vede lim
pede că la temelia tuturor realiză
rilor obținute în dezvoltarea so- 
cial-economică a țării noastre, a 
vieții noastre noi, stau sacrificiile 
celor mai buni fii ai poporului și 
munca plină de însuflețire pe care 
au desfășurat-o după eliberare — 
umăr la umăr — muncitori și ță
rani, intelectuali și toți ceilalți oa
meni ai muncii, conduși de partidul 
nostru.

Perioada care a trecut de la cel 
de-al III-lea Congres al partidului 
s-a caracterizat prin înfăptuiri 
deosebit de importante în dezvolta
rea economică și social-culturală a 
patriei. Prevederile planului de 
șase ani au devenit o realitate vie.

In acești ani, întreprinderea 
construcții și montaje Brazi a rea
lizat și dat în funcțiune numeroase 
obiective industriale cum sânt: ins
talația de desalinare electrică, fa
brica de olefine și polietilenă de la 
combinatul petrochimic Ploiești, 
instalațiile de tripolifosfat de so
diu și sulfat de sodiu de la Valea 
Călugărească, noi instalații la Uzi
na de detergenți și altele.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii întreprinderii noastre, prin efor
turile depuse, au reușit — sub con
ducerea și îndrumarea partidului —

Cuvîntul tov. Bujor Olteami 
director general al Rafinăriei Brazi

în aceste zile, cînd în întreaga 
țară se desfășoară o intensă ac
tivitate creatoare în întîmpinarea 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, colectivul de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari ai 
Rafinăriei Brazi, alături de între
gul popor muncitor, își manifestă 
totala sa adeziune și aprobare 
față de proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidu
lui.

Proiectele de Directive exprimă 
forța creatoare a partidului nostru 
în aplicarea științifică a învățăturii 
raarxist-leniniste ia condițiile țării 
noastre. Traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al Partidului, dezvol
tarea multilaterală și rapidă a țării 
noastre au confirmat justețea po
liticii partidului nostru, legătura 
indestructibilă dintre partid și po
por în opera de desăvârșire a con
strucției socialiste. 

rire de noi structuri, sîntem hotă- 
rîți să continuăm eforturile pentru 
îmbunătățirea factorului final de 
recuperare a țițeiului din toate ză
cămintele vechi, element foarte im
portant în creșterea rezervelor in
dustriale de țiței ale țării noastre. 
Extinderea experienței dobîndite 
pînă în prezent de către harnicele 
noastre colective, aplicarea de noi 
metode moderne de stimulare a 
straturilor și de extracție a țițeiului 
sînt căile principale care vor con
duce la realizarea sarcinilor puse 
de proiectul de Directive.

Permiteți-mi să asigur conduce
rea partidului și statului nostru că 
petroliștii din regiunea Ploiești vor 
pune toată experiența și puterea lor 
de muncă în slujba realizării mă
rețelor sarcini trasate de gloriosul 
și încercatul partid al comuniștilor.

Imaginea luminoasă a zilei noas
tre de mîine, conturată cu atîta 
claritate în proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea și în 
proiectul de Constituție al Repu
blicii Socialiste România, ne mo
bilizează la muncă plină de avînt 
pentru înflorirea și întărirea pa
triei noastre scumpe, pentru ri
dicarea ei pe noi culmi ale progre
sului.

să realizeze instalații care, în pre
zent, și-au depășit parametrii pre- 
văzuți în proiect. Arăt, ca exemplu, 
instalația de olefine și polietilenă 
cu un înalt grad de tehnicitate, 
instalația de distilație atmosferică 
și în vid de la Rafinăria Brazi, 
proiectată și executată în întregi
me în țara noastră, instalația de 
fracționare a gazolinei de la Rafi
năria Ploiești și altele. Construc
torii noștri au înfăptuit sarcini 
mari, realizînd aceste instalații u- 
nice în țara noastră, iar instalația 
de olefine este unică în Europa.

Construim, aici, la Brazi, o ade
vărată cetate a petrochimiei și fie
care instalație nouă este și mai 
modernă. Nu toți au venit pe 
șantier gata formați, mulți au 
trebuit să învețe aici. Și am 
învățat, ne-am perfecționat cu fie
care kilometru de conductă mon
tată, cu fiecare metru cub de be
ton turnat. O dată cu coloanele in- 
. .alațiilor au crescut și noi con
structori.

O atenție deosebită au acordat 
constructorii noștri indicațiilor 
date de conducerea partidului nos
tru privind realizarea lucrărilor la 
un înalt nivel calitativ. Funcțio
narea continuă, ireproșabilă, la ni
velul parametrilor proiectați, de
monstrează preocuparea noastră 
pentru a da lucrări de cea mai 
bună calitate. ,

Brigada de cbnstructori-montaje, 
din care fac și eu parte, a lucrat 
la aproape toate obiectivele mari 
ce s-au realizat pînă în prezent; 
noi am reușit să respectăm grafi
cele de execuție și, totodată, am 
dat la termen instalațiile pentru 
recepție și punere în funcțiune.

Din proiectul de Directive am re
ținut în mod special amplul pro
gram de investiții prevăzut pen
tru viitorul cincinal, al cărui volum 
va fi de, 230—260 miliarde lei. A- 
vind în vedere rezultatele obținute 
pînă în prezent, cit și experiența 
căpătată, sîntem hotărîți ca și pe 
viitor să realizăm obiectivele mari, 
de o importanță deosebită pentru 
economia tării noastre. Ținînd cont 
de condițiile care s-au creat pe 
șantierele noastre, vom depune toa
te eforturile pentru găsirea celor 
mai bune soluții constructive, ast
fel încît noile obiective să fie rea
lizate la termenele planificate și 
să atingă în cel mai scurt timp pa
rametrii proiectați.

Petroliștii, care lucrează astăzi 
cu instalații de un înalt nivel teh
nic, sînt profund recunoscători 
partidului și statului nostru care, 
aplicînd consecvent principiul le
ninist al industrializării socialiste 
a țării, au alocat la Rafinăria 
Brazi, numai în cadrul planului 
de șase ani, investiții de peste un 
miliard de lei. Aceasta a permis 
înlocuirea vechilor instalații de
pășite cu adevărați giganți ai in
dustriei prelucrătoare de țiței. 
Cele 16 instalații noi puse în func
țiune, printre care: instalația de re
formare catalitică, instalația D.A.V. 
și instalația de cocsare — au per
mis ca Rafinăria Brazi să valori
fice petrolul la un nivel superior, 
obținînd dintr-o tonă de țiței pro
duse cu o valoare de peste 2.4 
ori mai mare decît în anul 1959.

Realizată după proiecte româ

nești la nivelul tehnicii mondiale, 
instalația complexă de desalinare 
electrică, distilare atmosferică și 
distilare în vid, cu o capacitate 
de prelucrare de 3 milioane tone, 
depășește de 5 ori capacitatea celor 
mai mari instalații de acest fel ce 
au existat în țară.

Introducerea proceselor moder
ne, realizate la nivelul tehnicii 
mondiale, a făcut posibil ca la 
Brazi cantitatea de țiței supusă 
prelucrării să crească de 10 ori 
față de. anul 1948 și de 3,2 ori față 
de 1959 ; valoarea producției glo
bale a crescut de 8 ori față de 
1959, iar productivitatea muncii de 
peste 2 ori față de același an. Unul 
din produsele de masă, benzina 
auto, s-a îmbunătățit calitativ, cifra 
octanică medie ajungînd la 77 față 
de 60 de octani în anul 1959.

Paralel cu introducerea proce
selor tehnologice moderne, siste
mul multilateral de pregătire a 
cadrelor a permis ca rafinorilor 
vîrstnici să li se alăture promoții 
tinere, care formează azi majori
tatea personalului rafinăriei. Con
dițiile minunate care sînt asigu
rate tineretului, condiții de care am 
beneficiat și eu, ne înlesnesc pă
trunderea tainelor științei, condu
cerea aparaturii moderne de un 
înalt nivel tehnic.

Directivele celui de-al IV-lea 
Congres dovedesc grija partidului 
nostru pentru continua dezvoltare 
și perfecționare a ramurilor indus
triilor de petrol și chimie în ca
drul dezvoltării multilaterale a a- 
cestei industrii.

Cuvîntul tov. Dumitru Antonescu
membru de partid din ilegalitate

Ca vechi militant al mișcării 
muncitorești din România simt o 
deosebită bucurie să iau parte la 
acest miting al oamenilor muncii 
din orașul Ploiești în prezența con
ducătorilor partidului nostru iubit. 
Noi sîntem mîndri de realizările 
dobîndite în anii construcției socia
liste, ani în care orașul Ploiești, ca 
de altfel întreaga țară, a cunoscut 
mari prefaceri. Ne mîndrim cu atît 
mai mult cu cît le privim prin 
prisma luptei revoluționare duse 
în acest vechi centru muncitoresc.

Am participat, ca secretar al ce
lulei de partid de la fosta rafinărie 
,.Astra Romînă", la eroicele lupte 
din ianuarie-februarie 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști, 
organizate și conduse de Partidul 
Comunist Român, una din cele mai 
grandioase bătălii de clasă ale pro
letariatului român, bătălie care a 
înscris o pagină nepieritoare în is
toria mișcării muncitorești, a luptei 
poporului român pentru libertate, 
împotriva exploatării. Atunci, în 
februarie 1933, noi am luat cu asalt 
localul poliției din Ploiești, unde se 
găseau arestați delegații care ceru
seră, în numele nostru, respectarea 
demnității omenești, reprimirea 
muncitorilor concediați, mărirea 
salariilor, protecția muncii și alte 
revendicări. De fapt, în acea memo
rabilă zi de 1 februarie 1933, în 
ciuda terorii dezlănțuite de clase
le exploatatoare, muncitorii con
duși de partidul comuniștilor au 
fost stăpîni pe orașul Ploiești.

Luptele muncitorești de atunci au 
fost urmate de marile bătălii revo
luționare, care au dus clasa munci
toare, conducătoare a maselor de 
oameni ai muncii, la victoria asu
pra claselor exploatatoare și ins
taurarea regimului democrat-popu
lar.

Au urmat, an de an, schimbări 
fundamentale în viața noastră. Cea 
mai măreață cucerire a poporului 
muncitor este victoria deplină a so
cialismului la orașe și sate. Am fost 
adînc mișcat cînd, citind zilele tre
cute proiectul de Constituție, ara 
găsit înscrise la articolul nr. 1 cu
vintele : „România este republică 
socialistă". Acesta este idealul pen
tru care au luptat cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare, înfruntînd te
roarea și lagărele, jertfindu-și 
chiar viața. Realizările regimului 
democrat-popular, care se văd la 
tot pasul nu numai de poporul no
stru, ci și de cei ce nu pot fi acu
zați de simpatie față de comunism, 
îmi dau dreptul, ca vechi militant 
comunist, să afirm cu emoție că 
lupta partidului nostru n-a fost za
darnică.

Sînt fericit cînd astăzi pot să 
spun : în țara noastră a fost lichi
dată definitiv, pentru totdeauna, 
exploatarea omului de către om, noi 
— toți oamenii muncii — trăim o 
viață nouă, bucurîndu-ne de rodul 
muncii noastre, de rezultatele dez

Cuvîntul tov. Gavril Muscă 
directorul Combinatului petrochimic - Ploiești

Partidul nostru drag, conduce
rea sa înțeleaptă pun în fața în
tregului nostru popor programul 
de dezvoltare în viitorii ani a Ro
mâniei socialiste. Studiind proiec
tele de Directive ce vor fi su

Continuarea procesului de con
centrare a prelucrării de țiței în 
rafinării moderne, de mare capa
citate, prevăzut în proiectul de 
Directive, va asigura avantaje 
economice multiple, va permite 
creșterea rentabilității întreprin
derilor, a productivității muncii și 
îmbunătățirea condițiilor de lucru 
pentru muncitori.

Colectivul nostru apreciază în 
mod deosebit conținutul proiec
tului de Directive cu privire 
la valorificarea surselor ener
getice și electrificarea țării în 
următorii zece ani, realizarea pre
vederilor în acest domeniu creînd 
condiții din cele mai bune pentru 
alimentarea continuă cu energie, 
știut fiind că aceasta este un ele
ment esențial în funcționarea o- 
biectivelor moderne, complet elec
trificate.

Modernele instalații construite 
necesită o întreținere permanen
tă ; de aceea, considerăm utile 
studierea și rezolvarea probleme
lor legate de fabricarea în țară a 
pieselor de rezervă necesare. A- 
ceasta va permite reducerea im
portului, economie de valută și 
evitarea întreruperilor în func
ționare.

Colectivul de muncă al Rafină
riei Brazi asigură conducerea par
tidului nostru că nu va precupeți 
nici un efort în munca depusă 
pentru realizarea prevederilor 
proiectelor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Român, pentru con
tinua înflorire a Republicii So
cialiste România.

voltării continue a economiei na
ționale.

Sîntem în pragul unui eveni
ment istoric din viața patriei 
noastre : Congresul al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român. 
Prevederile proiectelor de Direc
tive ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R., așezate solid pe temelia 
realizărilor de pînă acum, tra
sează drumul luminos al zilei de 
mîine. înfăptuirea obiectivelor pla
nului cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei noastre naționale pe pe
rioada 1966—1970 și ale Planului de 
10 ani de valorificare a surselor e- 
nergetice și electrificarea țării va 
ridica republica noastră socialistă 
pe noi culmi ale progresului econo
mic și social. Pe acest drum noi 
Sîntem conduși cu înțelepciune de 
inițiatorul tuturor succeselor noas
tre — partidul comuniștilor, a cărui 
politică este înfăptuită cu înflăcă
rare revoluționară de cei ce mun
cesc pentru că pleacă de la intere
sele supreme ale poporului și pa
triei.

Ca vechi comunist, mă bucură 
nespus prevederea din proiectul 
de Statut ca partidul să poarte 
denumirea de „Partidul Comunist 
Român". Ea ne amintește de anii 
marilor bătălii revoluționare pen
tru eliberarea socială și națio
nală a țării. Ea îmi este scumpă 
fiindcă arată clar țelul final al 
luptei partidului nostru : construi
rea societății fără clase, societa
tea comunistă.

Am primit cu adîncă satisfac
ție hotărîrea Comitetului Central 
al partidului nostru de a supune 
aprobării Congresului propunerea 
ca membrilor Partidului Muncito
resc Român care în anii regimu
lui burghezo-moșieresc, fără să fi 
fost membri de partid, au desfă
șurat o activitate permanentă în 
mișcarea revoluționară sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân sau în organizațiile de masă 
conduse de partid și au avut o 
comportare demnă față de duș
manul de clasă, să li se acorde 
vechimea în partid din momentul 
intrării lor în mișcarea revoluțio
nară. De asemenea, membrilor de 
partid proveniți din fostele par
tide Social-Democrat și Socialist, 
care au făcut parte din aceste par
tide în anii regimului burghezo- 
moșieresc, să li se recunoască ve
chimea în partid de la data în
scrierii lor în Partidul Social-De
mocrat sau în Partidul Socialist. 
Este, în această hotărîre, un semn 
de înaltă prețuire față de militan- 
ții revoluționari care nu și-au pre
cupețit eforturile pentru răsturna
rea regimului burghezo-moșieresc 
și instaurarea orînduirii socialiste.

Țin să vă asigur, tovarăși, că și 
de acum înainte, așa cum am fost 
o viață întreagă, voi fi soldat cre
dincios al gloriosului nostru par
tid.

puse dezbaterii și aprobării celui 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui, am fost cuprins de o adîncă 
emoție și mîndrie. Continuînd în 
mod neabătut înțeleaptă sa poli
tică, bazată pe aplicarea creatoare, 

la condițiile concrete din țara 
noastră, a adevărurilor universal 
valabile ale marxism-leninismului, 
partidul nostru trasează cu preci
zie științifică jaloanele dezvolțirj' 
în viitor a patriei noastre dr«.gi.

Cuvîntul partidului, exprimînd 
înțelepciunea sa colectivă, umple 
de mîndrie inimile noastre și ne 
mobilizează de a munci cu tot en
tuziasmul, cu toate forțele noastre 
pentru a ne aduce contribuția —< 
fiecare la locul nostru de muncă —« 
la transpunerea în viață a obiec
tivelor cuprinse în proiectele da 
Directive.

Bilanțul realizărilor de pînă a- 
cum constituie o bază solidă de 
pornire spre înfăptuirea sarcini
lor noului plan cincinal, iar fap
tul că avem în fruntea noastră un 
asemenea partid, al cărui cuvînt 
exprimă năzuințele întregului po
por, faptul că dintotdeauna cu
vîntul partidului, al conducerii 
sale înțelepte, a devenit realitate, 
constituie pentru noi toți un în
demn de a munci tot mai bine.

Studiind proiectele de Directive 
am reținut ideea că dezvoltarea 
industriei chimice va fi concen
trată, în principal, spre valorifi
carea cît mai complexă a resur
selor naturale ale țării, accentul 
fiind pus pe chimizarea gazului 
metan și a produselor petroliere. 
Pe linia înfăptuirii acestor obiec
tive, tinerei noastre industrii pe
trochimice îi revin sarcini de mare 
însemnătate.

Combinatul petrochimic Ploiești, 
construit în anii șesenalului, va 
cunoaște în continuare o puternică 
dezvoltare. El se înscrie la loc de 
frunte în peisajul industrial al 
țării, fiind, alături de celelalte ce
tăți ale industriei socialiste, unul 
din obiectivele cu care ne-am în
scris între parametrii înalți ai 
progresului tehnic. Pînă în pre
zent au fost puse în funcțiune in
stalațiile de modificatori, olefine 
și polietilenă de presiune înaltă. 
S-a obținut astfel, pentru prima 
dată în țara noastră, propilenă și 
etilenă de mare puritate și polie
tilenă de calitate superioară, pro
dus de largă aplicabilitate indus
trială. In acest fel se vor satis
face necesitățile consumului in
tern și se vor crea totodată mari 
posibilități pentru export. Fabri
cile puse în funcțiune în cadrul 
combinatului egalează, pe linia 
realizărilor tehnice și a economi
cității, cele mai bune instalații din 
lume.

Pentru a avea o imagine mai 
clară asupra gradului înalt de va
lorificare, se poate arăta că dintr-o 
tonă de propan, care valorează 
circa 300 lei, se obțin produse în 
valoare de peste 5 000 lei. Produc
tivitatea muncii, datorită tehnici
tății ridicate, depășește 1 miliq»ț 
lei anual pe fiecare muncitor di
rect productiv.

Rentabilitatea fabricării polietî- 
lenei permite ca în decurs de mai 
puțin de 2 ani să fie acoperite 
toate cheltuielile de investiții fă
cute la construirea acestui impor
tant obiectiv.

Ne umplu sufletul de mîndrie 
patriotică aprecierile făcute de o 
serie de specialiști străini, care au 
fost impresionați de modul de exe
cuție a instalațiilor noastre.

Am arătat aceste date pentru a 
ilustra orientarea justă a condu
cerii partidului nostru spre valo
rificarea tot mai deplină a boga
telor resurse de care dispune țara 
noastră, îndreptînd investițiile 
spre realizarea unor produse cu 
maximă eficiență economică. A- 
ceasta este calea cea mai sigură 
pentru progresul general în ritm 
rapid și susținut.

Paralel cu munca depusă pentru 
realizarea în termen a instalații
lor și ținînd seama de complexi
tatea și înaltul lor nivel tehnic, 
ne-am ocupat de pregătirea din 
timp a cadrelor necesare. Rezulta
tul acestei munci s-a reliefat cu 
prisosință cu ocazia pornirii in
stalațiilor care a decurs în cele 
mai bune condiții, realizîndu-se 
produsele la parametri calitativi 
peste prevederile proiectului, în
tr-un timp record.

Sîntem mîndri că putem rapor
ta conducerii partidului că ne-am 
achitat cu cinste de sarcinile ce 
ne-au revenit și că ne-am realizat 
angajamentele luate în cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres al par
tidului.

Dezbaterea proiectelor- de Direc
tive cu toți muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din Combinatul nostru 
a scos în evidență hotărîrea lor 
nestrămutată de a lupta neobosit 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin, demonstrînd 
astfel atașamentul lor profund 
față de politica înțeleaptă și știin
țifică a partidului nostru.
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Conducători de partid și de stat 
în mijlocul oamenilor muncii 

din orașul Ploiești
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(Urmare din pag. I-a)

La instalația de reformare cataliti
că, inginerul Bujor Olteanu, directo
rul general al rafinăriei, prezintă in
dicatorii tehnico-economici ai aces
tui adevărat gigant cu o capo
tate de prelucrare de un mi
lion de tone anual. Conducăto
rii de partid și de stat apreciază 
gradul ridicat de automatizare pen
tru prelucrarea țițeiului care, supus 

t reacțiilor chimice, își sporește va
loarea, subliniind totodată impor
tanța aplicării celor mai bune mă
suri și solufii pentru ca volumul 
sporit de investiții acordat de stat 
să aibă o maximă eficiență. în 
continuare, oaspeților le sint pre
zentate instalațiile de distilare at
mosferică și in vid, de fracționare 
a hidrocarburilor aromate de înaltă 
puritate, de desalinate electrică și 
cocsare întîrziată. In timpul vizitei 
conducătorii de partid și de stat au 
subliniat faptul că în lumina proiec
telor de Directive, continuarea pro
cesului de concentrare a prelucrării 
țițeiului in unități moderne asigură 
creșterea rentabilității întreprinde
rilor, a productivității muncii, 

i crearea unor condiții optime de lu
cru pentru oameni.

Pare o continuare firească a ra
finăriei alăturata „cetate" a petro
chimiei românești, făurită în anii șe- 
senaiuiui. Este cu adevărat impresio
nantă imaginea care se oferă privi
rilor. Dar și mai impresionante sint 
realizările harnicului colectiv de 
aici, care valorifică superior frac
țiile rezultate din distilarea țițeiului. 
O cifră este grăitoare. Dintr-o tonă 
de propan în valoare de circa 300 
lei se obțin produse de peste 5 000 
lei. Oaspeții au stăruit mai îndelung 
în timpul vizitei la cea mai tînără 
unitate a combinatului — fabrica 
de polietilenă intrată recent în func
țiune. Funcționînd Ia parametrii pro
iectați, ea dă anual economiei na
ționale 24 000 tone de polietilenă, 
materie primă cu o bogată gamă de 
utilizări în diverse sectoare ale in
dustriei. Se trece prin sala de com
presie, prin secția de ambalare com
plet mecanizată, prin vastul depozit 
al fabricii. „Recolta" de polietilenă, 
sub forma granulelor albe, se scurge 
necontenit în saci, ca dintr-o uriașă 
combină. La plecare, conducătorii 
de partid și de stat, apreciind

succesele colectivului de aici, au 
scris in cartea de aur a combina
tului petrochimic cuvintele „îndrăz
neților și pricepuților constructori 
ploieșteni ai socialismului, o caldă 
urare de succes".

La ceasurile amiezii, mii de oa
meni ai muncii de la Uzinele 1 Mai 
și de utilaj chimic, de la Rafinăriile 
Brazi, Ploiești, Teleajen, combinatul 
petrochimic și altele au umplut lar
gul platou de la intrarea uzinei 1 
Mai unde a avut loc adunarea de 
dezbatere a proiectelor de Directive 
La apariția la tribună a conducăto
rilor de partid și de stat răsună pu
ternice aplauze și ovații, mărturie 
a dragostei și încrederii nețărmurite, 
a atașamentului față de gloriosul 
nostru partid, de încercatul său Co
mitet Centrai. Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului regional 
al P.M.R. Ploiești. Au luat apoi cu- 
vîntul ing. Gheorghe Petrescu, di
rector tehnic al uzinei 1 Mai, ing. 
Ilie Cîșu, directorul trustului foraj 
extracție, Constantin Enache, mun
citor constructor la I.S.C.M. Brazi, 
ing. Bujor Olteanu, directorul gene
ral al rafinăriei Brazi, Dumitru An
tonescu, membru de partid cu sta
giu din ilegalitate, ing. Gavrilă 
Muscă, directorul combinatului 
petrochimic.

Primit cu îndelungi aplauze de 
către cei 6 000 de participanți la 
adunare, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La sfîrșitul adunării, s-a dat citire 
unei telegrame adresate Comitetului 
Central al partidului prin care oa
menii muncii ploieșteni se anga
jează să-și consacre toate eforturile, 
toată capacitatea lor creatoare, pen
tru a da viață prevederilor însufle- 
[itoare ale Directivelor, măreț pro
gram de muncă și de luptă pentru 
înflorirea României socialiste.

în întreprinderile vizitate ca și pe 
întreg traseul parcurs, oamenii mun
cii din orașul Ploiești au ieșit în în- 
timpinarea conducătorilor de partid 
și de stat, primindu-i cu deosebită 
dragoste. A fost o nouă și puternică 
manifestare a legăturilor indestruc
tibile dintre partid și popor, a hotă- 
ririi oamenilor muncii de a întîm- 
pina Congresul cu noi succese, de a 
urma neabătut politica înțeleaptă a 
partidului.

In obiectiv: RECOLTA 1965
De la 
corespondentul 

nostru 
din regiunea 
București

Primele zile 
de seceriș

Da cîteva zile, lanurile de grîu ale gospo
dăriilor de stat și cooperativelor agricole din 
regiunea București au câpâtat culoarea au
rului și sint numai bune de secerat. Specia
liștii și conducerile unităților agricole urmă
resc zi de zi stadiul de coacere a plantelor 
și, pe măsură ce se constată că au ajuns 
la maturitate, se trece la recoltat. Tn numai 
cîteva zile, în regiunea București orzul a lost 
strins de pe 24 200 ha, iar griul de pe 18 200 
ha. Este un început bun și sînt condiții ca 
recolta de cereale păioase să iie strînsă la 
timp și fără pierderi.

Ritm intens 
dar nu peste tot

Consiliile agricole re
gional și raionale, trustu
rile gospodăriilor de stat 
au luat din vreme o sea
mă de măsuri privind pre
gătirea mașinilor, reparti
zarea lor în funcție de su
prafețele cultivate, instrui
rea oamenilor, procurarea 
materialelor necesare etc. 
Felul cum se muncește a- 
cum la recoltare dovedește 
că măsurile luate sînt bu
ne, în cele mai multe 
locuri fiind duse la înde
plinire. Se desprind însă 
și unele concluzii de care 
va trebui să se țină seama.

Culturile au o densitate 
mare, pe alocuri sint cul
cate de vînt și ploi, din 
care cauză cu greu se 
poate atinge viteza de re
coltat prevăzută pe com
bină. Aceasta necesită o 
organizare temeinică, fo
losirea din plin a tuturor 
mijloacelor existente în 
unitățile agricole.

In raioanele Călărași, 
Drăgănești-Vlașca, Oltenița 
și Zimnicea recoltatul se 
desfășoară în ritm intens, 
în aceste raioane s-au se
cerat cele mai mari supra
fețe cu grîu. în raioanele 
Alexandria, Giurgiu, Leh- 
liu și Slobozia însă, rit

mul este mult mai lent, 
în raionul Giurgiu, de e- 
xempiu, se cultivă 26 700 
ha cu grîu și orz. Pînă a- 
cum au fost recoltate nu
mai 1 500 ha.

De ce nu lucrează 
toate combinele

Principala problemă care 
se pune acum în coopera
tivele agricole este folosi
rea cu randament sporit a 
mașinilor și a celorlalte 
mijloace de lucru. Coope
ratorii din Adunații Copă- 
ceni au terminat de strins 
orzul de pe cele 30 ha cul
tivate, au balotat și strîns 
paiele și sînt pe terminate 
cu efectuarea arăturilor pe 
această suprafață. De două 
zile au început recoltatul 
griului de pe cele 450 ha. 
Pe tarlale se găseau 13 că
ruțe care transportau sacii 
de la combine la magazie, 
în urma combinelor lucra 
presa de balotat paie. La 
prima vedere se părea că 
totul merge „ca pe roate". 
Lucrurile nu stau chiar 
așa. Din cele 4 combine 
lucra numai una. Ce se în- 
tîiunla cu celelalte ?

Una era defectă încă de 
seara și pînă a doua zi 
după masă nu fusese pusă 
la punct. Deși S.M.T. Că- 
lugăreni este numai la

6—7 km, nu s-a intervenit 
operativ pentru remedierea 
defecțiunii. Șeful de bri
gadă, Ilie Tuican, a lăsat 
totul pe seama tractoris
tului. Alte două combi
ne se defectau continuu. 
Nici conducerea coopera
tivei agricole nu a făcut 
mare lucru pentru grăbi
rea lucrărilor. Pînă la acea 
dată nu erau făcute dru
muri prin lanuri centru 
înaintarea combinelor. „Le 
vom face de acum înainte"
— afirmă tov. Marin 
Voînea, președintele. Dar 
de ce nu s-au luat mă
suri din timp pentru e- 
xecutarea lor ? Pe tarla se 
vedeau urmele roților care 
striviseră spicele de grîu. 
Aceasta nu este o treabă 
gospodărească.

Acum e timp de 
reparat sau de 
recoltat ?

La S.M.T. Călugăreni nu 
mai era nici o combină, 
toate fiind trimise la bri
găzi. în fața unui atelier 
erau înșirate, pe jos, o 
mulțime de pînze trans
portoare de la combine. 
Mereu soseau tractoriștii 
cu pînze rupte Iuînd altele 
reparate. Tov. Gheorghe 
Stancu, curelar, ne-a spus, 
că cu greu face față repa
rării lor. „Cineva, din do
rința de a face economii
— a spus el — a redus 
tabla de la masa de recol
tat a combinei care prote
ja pînza. Nu știm care a 
fost criteriul acestei inova
ții, dar pagubele aduse 
prin ruperea pînzelor sînt 
mari. Desigur, este bine că 
oamenii se gîndesc să facă 
economii, numai că trebuie 
avut grijă ca ele să nu 
se transforme în pagube".

în această perioadă 
cînd la cimp sînt multe 
lucrări de făcut, se impune 
ca toate tractoarele și ma
șinile să fie în bună stare 
de funcționare. Or, mai 
găsești în S.M.T. zeci de 
tractoare la reparat. Răs
punsul pe care îl primești 
este că ele sint prevăzute 
în graficul de reparat. Dar 
graficele sînt făcute de oa
meni și la întocmirea lor 
trebuie să se țină seama 
de perioadele de vîrf din 
agricultură. Cooperativa a- 
gricolă Daia avea două 
tractoare în reparație la 
S.M.T. Băneasa, iar u- 
nul s-a defectat din prima 
zi de recoltat. Deci, din 
cele 10 tractoare ale bri
găzii de mecanizatori, 3 
erau defecte. Pentru exe
cutarea la timp a lucrări
lor de recoltat, întreținerea 
culturilor, arat, balotat 
paie, transportat cu remor
ca este necesar ca toate 
tractoarele să lucreze din 
plin.

O problemă foarte im
portantă este transpor
tul și depozitarea operati
vă a boabelor. Pînă la a- 
ceastă dată I.R.T.A. Bucu
rești nu a trimis în raionul 
Giurgiu graficul pentru ca
mioanele solicitate de uni
tățile agricole.

Baza de recepție raională 
Giurgiu dispune de spațiu 
suficient de depozitare a 
cerealelor, dar mai are 
mare nevoie de utilaje 
pentru manipularea lor, 
pentru a se evita aglome
rarea.

Sînt numai cîteva pro
bleme care au ieșit în e- 
vidență în primele zile de 
recoltare. Organele de par
tid, consiliile agricole Sînt 
chemate să se ocupe de 
lichidarea deficientelor, 
astfel ca lucrările agricole 
de vară să se desfășoare 
fără întîrziere

ȘTIRI SPORTIVE
• Ieri au început finalele campiona

telor republicane universitare la jocuri 
sportive. Deschiderea festivă a avut 
loc pe stadionul Republicii, în prezen
ța unui numeros public. Cu această o- 
cazie au putut fi urmărite o serie de 
demonstrații de călărie și ciclism, pre
cum și meciurile de fotbal dintre repre
zentativele studențești București-Galați 
(scor 4—3) și Timișoara-Craiova (1—1). 
întrecerile continuă zilnic pe bazele 
sportive studențești din Capitală.

• Penultima e.tapă a cursei cicliste 
Internaționale „Tour de l’Avenir", dis

putată ieri pe ruta Font Romeu-Barce- 
lona (200,5 km), a revenit olandezului 
Hojlund. Zanoni s-a clasat pe locul 17, 
în același timp cu cîștigătorul etapei, 
iar Ciocan și Suciu au sosit cu grosul 
plutonului, la 44 de secunde.

• Mîine de la ora 10 au loc semifi
nalele „Cupei R.P.R." la fotbal. Pe sta
dionul din Ploiești se întîlnesc echipe
le Dinamo București și Dinamo Pitești, 
iar la Brașov formațiile Progresul Bucu
rești și Știința Cluj (în sferturile de 
finală, studenții au întrecut joi la Hu
nedoara cu 2—1 pe A.S.A. Tg. Mureș).

Dezbaterea proiectului 
de Constituție 

PLENARA CC. 
AL U.T.M.

în ziua de 2 iulie a avut loc 
Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, care 
a dezbătut proiectul Constituției 
Republicii Socialiste România. La 
lucrările plenarei au participat 
primii secretari ai comitetelor re
gionale U.T.M. și alți activiști cu 
munci de răspundere.

în cuvîntul lor numeroși vorbitori 
au subliniat entuziasmul și însufleți
rea cu care tineretul, alături de în
tregul popor, a primit legea funda
mentală a țării, care reflectă prefa
cerile adinei, revoluționare ce au 
avut loc în făurirea orînduirii so
cialiste și stă chezășie împlinirii 
perspectivelor luminoase ale pa
triei noastre. Ei au relevat apro
barea deplină a tinerilor din uzine 
și fabrici, de pe șantiere, de pe o- 
goare, din școli și facultăți față de 
prevederile cuprinse în proiectul de 
Constituție și față de faptul că statul 
nostru se va numi Republica Socialis
tă România, denumire care oglindește 
izbînzile obținute de poporul român 
în anii puterii populare. Cu multă 
căldură au vorbit participants _la 
plenară despre faptul că proiectul 
de Constituție consfințește rolul 
clasei muncitoare, ca clasă condu
cătoare în stat, că în patria noastră 
forța politică conducătoare este 
Partidul Comunist Româp. Dezbate
rile au subliniat că acest document 
de însemnătate istorică exprimă 
profundul democratism al orînduirii 
noastre, strînsa legătură dintre stat 
și masele largi ale poporului — din 
care face parte integrantă și tînăra 
generație — participarea tuturor 
oamenilor muncii la dezvoltarea 
continuă a economiei și culturii.

Vorbitorii au dat glas recunoștin
ței tineretului pentru largile drep
turi și libertăți consfințite în pro
iectul de Constituție, care asigură 
tinerilor din patria noastră posibi
lități depline de muncă și învăță
tură, de dezvoltare multilaterală, de 
afirmare a avîntului și energiei lor 
creatoare în toate domeniile.

Participanții la plenară s-au an
gajat să depună toate eforturile 
pentru ca organizația revoluționară 
a tineretului din țara noastră, că
reia alături de celelalte organi
zații de masă îi revin, în lu
mina noii Constituții, răspunderi 
sporite în viața politică, economică 
și socială a tării, să sprijine tinere
tul în înțelegerea și aprofundarea 
proiectului de Constituție, în edu
carea tinerei generații în spiritul 
înaltelor responsabilități și îndato
riri cetățenești față de patria socia
listă, al respectării legilor țării, al 
apărării și consolidării proprietății 
socialiste.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă care exprimă deplina ade
ziune a tineretului față de proiec
tul noii Constituții, hotărîrea lui 
solemnă de a dărui cu elan întrea
ga sa capacitate pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective prevăzute în 
proiectele de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al partidului, 
pentru continua înflorire și prospe
ritate a României socialiste.

Ne grăbim spre corrida de 
la Campo Pegueno, care va a- 
vea loc în nocturnă, cu înalta 
participare a „Sua Excelencia 
Senhor Presidente da Repu
blica*, spectacol tradițional ce 
precede „Ziua Națională* a 
Portugaliei, atrăgînd spre in
cinta luminată mii de turiști. 
Lisabona freamătă. Sîntem 
preveniți că avem rara șansă 
de a vedea o „corrida de fo- 
rios a antiga porfuguesa*, ceea 
ce înseamnă 10 dolari biletul 
pentru un loc mediu.

7 iunie 1965, ora 22. Arena 
de cărămidă roșie, construită 
la sfîrșitul secolului XIX în stil 
hispano-maur, bubuie sub pre
siunea valurilor de oameni 
care forțează intrările, la fel 
ca pe marile noastre stadioa
ne în zilele de meci. Multe 
mașini și autocare turistice. 
Ghirlande de hîriie și steaguri, 
curcubee de rachete și artifi
cii fac din cerul Lisabonei un 
baldachin multicolor, estom- 
pînd strălucirea de fructe coap
te a stelelor. Prin mulțimea de 
pasionați de la poarta torea
dorilor, îl recunosc după foto
grafia din program pe Pedro 
Louceiro, asul loviturilor în stil 
clasic, latifundiarul ovațiilor. E 
stăpîn pe el, se oferă de pe 
acum aplauzelor care îi și 
preced intrarea. Lîngă el, Fre- 
derico Cunha, debutant la 
corrida din această noapte. Are 
trac, îi simt obrazul acoperit 
cu bruma emoției. Prietenii îl 
conduc pe tînăr către capela 
toreadorilor, unde își va face 
rugăciunea. Trecem pe lîngă 
această capelă. O chiliuță cu 
un crucifix. Aici s-a rugat și 
Manoletfo, regele de odinioa
ră al corridelor, de peste Pi- 
rinei, prieten cu marele He
mingway și imortalizat în cî- 
feva linii de Picasso.

Dar Hemingway ar fi fost, 
aici, dezamăgit. De pe vremea 
marchizului de Pombal, omul 
care a reconstruit Lisabona 
după acel groaznic cutremur, 
atît de deplîns de Voltaire, 
corrida portugheză a încetat 
să mai fie un spectacol sîn- 
qeros. Teribilul marchiz a in
terzis nobilimii să mai coboa
re orgolios în arenă, preferind 
să-și urce singur adversarii pe 
eșafod. Ultima victimă a tau
rilor fusese contele de Arcos. 
Dar victimele ambițiosului mi
nistru au inaugural o altfel de 
corrida, cu mult mai sîngeroa-

să, în care n-au fost cruțate 
nici doamnele. A fost decapi
tată marchiza de Tavora, apoi 
fiul și ginerele ei. Au căzut 
și alții. S-au retezat în schimb 
coarnele la tauri și s-a inter
zis sacrificiul acestui animal su
perb...

Pînă azi, totuși, corrida por
tugheză continuă să fie un 
spectacol de aristocrați. Caii, 
de rară elită și de perfect dre
saj, costă enorm de scump, e-

Se dă semnalul corridei, du
pă ce luptătorii, „cavaleiros*, 
prezintă oficialilor și publicu
lui cuvenitele „cortesias*, după 
același protocol al marchizu
lui Marialva, vechiul erou al 
corridelor portugheze de acum 
două veacuri. Ultimul —taurul!

El intră vijelios și negru în 
arena pustie. Lumina îl buimă
cește ca o explozie, frisonul 

* mulțimii îl înfășoară cu bice 
electrice. Singura țintă, calul

prin ale lor mantii roșii, agi
tate obsesiv. E timpul să intre 
„moțos de forțado’, echipa de 
flăcăi cu mîinile goale.

Sînt opt. Sar în arenă sprin
teni, abia afingînd balustrada. 
Pantalonii roșii, una cu pielea, 
jambiere roșii, brîu roșu, strîn- 
gînd mijlocul în clește. Numai 
cămășile sînt albe... Vin în 
monom spre taur, iar căpitanul 
se oferă coarnelor, îmbiind a- 
nimalul cu un gest ofensator...

bicea în sfîrșit rebelă a tau
rului, iar nervozitatea l-a făcut 
pe luptător să rateze două lo
vituri. Fluierături...

în aclamațiile unanime a in
trat în arenă Pedro Luceiro. 
Una cu calul, care l-a adus 
triumfal, asul a abordat — ca 
și Jose Samuel Lupi — atacul 
frontal, cal contra taur, dar la 
o altă clasă. A șarjat dezin
volt, mai bine zis a țîșnit, în
tr-o încrucișare de fulgere —

UN PĂMINT
FRĂMÎNTAT Șl TRAGIC

2. Nocturnă fierbinte
chipamenful fastuos, de aseme
nea. Tinerii „forșados*, cei ca
re prind cu mîinile goale fău
riți scos din minți, sînt feciori 
cu sînge albastru, care plătesc 
cu bani mulți șansa de a fi 
scoși cu targa de pe nisipul 
arenei. Printre ei — și fiul ac
tualului președinte al Camerei.

în sunet de trompete se des
chide parada „antiga por
fuguesa ”, prodigioasă de
monstrație de costume și cai. 
O conduce o fetiță de numai 
10 ani, agilă, acrobată, îmbră
cată ca o infantă copiind ai
doma un portret de Velasquez. 
Restul figurației o urmează pe
destru sau călare, somptuos 
gătită în costume de epocă 
Louis XV, distribuind, după un 
rigid protocol de curte, saluturi 
și genuflexiuni. Se interpolea- 
ză momente comice, executa
te cu aceeași virtuozitate, în 
care bufonii sînt cîteva perechi 
de cafîri. Fanfare incendiază 
aerul, tobele pun mișcarea în 
tact. Este, în fine, introdusă 
quadrilha (echipa corridei), dar 
nu pedestru, ca în Spania, ci 
în impresionante carete aurite 
după același tipar Louis XV.

lui Manuel Conde, spre care 
șarjează cu cele 600 kg, ca 
un bolovan catapultat. Manuel 
eschivează. Calul rămîne zidit 
pe loc, iar publicul aplaudă. 
Este tehnica lui Manuel. Un 
aficionado (un „microbist* al 
corridelor) îmi explică gesticu- 
lînd că Manuel știe să scoată 
fot din taur, oferindu-i calul a- 
parent nemișcat și eschivînd 
la timp. într-adevăr Manuel e 
un maestru al tehnicii pivot, 
știind să conducă cu mînă si
gură furia dezordonată a fia
rei, convocînd animalul lîngă 
sine și dezlănțuindu-l prin pe
rechile de „banderilles” (țe- 
puși de oțel), pe care i Ie în
fige în ceafă cu precizie de 
țintaș. N-a căzut nici una, iar 
publicul aplaudă.

Picadorii lipsesc, lansarea țe- 
pușilor se face aici călare și 
e actul principal al luptei. Deși 
atît de diferită de corrida spa
niolă, Hemingway ar fi savurat 
totuși siguranța lui Manuel 
Conde, care știe să lucreze cu 
taurul, calm, ferm, cu grafie, 
lată, l-a lăsat bine pregătit în 
seama mînuitorilor de mulete, 
care îi duc la paroxism furia

Ce urmează ? O mînuire de oa
meni luați în copite, amestecați 
cu nisipul, pisați cu buzduga
nul frunții și cu coarnele. A- 
tacul frontal, „pega de cara", 
n-a reușit. Sar în arenă oame
nii cu muleta, iar doi „forța- 
dos” sînt scoși pe tărgi.

Nu descriem lupta mai de
parte. A fost epuizantă pen- 
fru grupul împuținat de „for- 
țados”, înfruntînd animalul 
însîngerat și dement, cu gra
tuita ambiție de a-l face să-și 
plece cerbicia sub palmele 
goale. Au reușit.

Dar următorul taur, un „bra
vo foire", cu o măreție de 
zimbru, a refuzat lupta. Tînă- 
rul cavaler Jose Ataide a avut 
neșansa să primească un opo
nent blazat, care a forțat per
severent întoarcerea la grajd, 
cu coarnele în poartă. Jose 
l-a provocat, s-a oferit, l-a in
sultat, l-a somat. Animalul a 
făcut-o pe surdul, suspectîn- 
du-l cu un ochi blînd, expu- 
nîndu-l pe luptător fluierături
lor care âu curs torențial. Pe
deapsa a fost crîncenă. Ascu
țitele „ferros curios’ s-au în
fipt ca niște steaguri în cer-
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calul roșu și bolidul negru. 
După „ciocnire", publicul a a- 
clamat rondul furios al tauru
lui, purtînd în cerbice fierul 
cu panglicile fluturînd în vînt. 
Apoi, o altă încrucișare de ful
gere, dar decuplarea s-a sol
dat de data aceasta cu răni
rea roibului, care a fost scos 
din arenă. Pedro a încercat să 
continue lupta cu el, recurgînd 
la alt stil, de pură virtuozita
te, în care calul ar fi putut 
juca un rol secundar. A fost 
silit să-l schimbe și s-a întors 
enervat, pe un splendid pur 
sînge arab. A încheiat profe
sional lupta, culegînd blazat 
poșetele și pălăriile aruncate 
în arenă, în semn de omagiu 
pentru arta lui...

A strălucit, în schimb, Maes
tre Baptista, un diavol al că- 
lăriei și al loviturilor, idol 
popular al Lisabonei. Baptista 
știe să smulgă taurul încă de 
la intrarea în arenă și să-l 
poarte în zbor lipit de crupa 
calului, pînă la epuizare. El că
lărește, așezat nu în șa, ci par
că direct între coarnele anima
lului, care îi duce murgul pe 
sus. Cursa ridică în picioare tri

bunele, fiind punctată cu răc
netele de satisfacție și îndemn 
al lui Baptista, care lansează 
în ceafa urmăritorului „ferros* 
după „ferros". O oprire, dar 
calul se oprește și el, scurmînd 
cu copita și convocînd adver
sarul. Urale... și încă patru 
„forțados" trimiși la spital.

★
A trecut de mult de miezul 

nopții. Măturătorii împrospă
tează nisipul, împroșcat din 
belșug de sînge, adunînd gu
noiul omagial: flori, banane, 
ochelari de soare, perne de pe 
bănci, programe, pălării, pungi 
de bomboane... Oricîf de ne
prevăzută și dramatică, aceas
tă luptă e făcută să obosească 
nervii, isprăvind prin a te bla
za. Cinci fauri sînt mult prea 
mult, iar șase flăcăi cu coas
tele strivite și cu cutia crania
nă spartă sînt încă și mai mult. 
Spaniolii preferă o victimă, la 
alegere, toreadorul sau taurul. 
Cruțînd sacrificiul animalului, 
în arenă, portughezii recurg la 
un joc cu moartea, ce e drept 
mai puțin spectaculos, dar la 
fel de riscant.

Tn nopțile albastre, ameste- 
cîndu-mă în forfota cartierelor 
populare, am avut prilejul să 
discut prietenește cu cîțiva 
tineri recent demobilizați din 
Angola și Mozambic. Mi s-a 
developat cu ajutorul lor ima
ginea unei altfel de corride, 
desfășurate pe mii de kilome
tri de junglă, la Nambuandon- 
go, Dembos și chiar lîngă 
Luanda, unde luptele de parti
zani au un bilanț de zeci de 
victime pe zi.

— Ați citit decretele de de
corare, publicate în ziarele 
noastre cu prilejul „Zilei Na
ționale”. mi-a spus un fost sol
dat. Cu unul dintre cei deco
rați post-mortem am luptat în 
aceeași unitate, în junglă. Au 
căzut cam toți din unitate, dar 
despre asta presa nu spune ni
mic...

E un flăcău de 25 de ani. 
Patru ani a fost militar, doi în 
Portugalia și doi în Angola. 
Un coleg al lui, pe care ni-l 
prezintă, a rămas capturat în- 
fr-o ambuscadă zece zile. A 
scăpat teafăr. Dar au rămas în 
junglă patru din camarazii 
lui. îmi explică prin gesturi 
încercarea de despresurare, fe
ricit că e viu și că s-a întors.

— Ce-avem noi cu negrii?

îi privesc. Sînt mărunți, vîn- 
joși, bine legați, tipul portu
ghez — mi se par niște „for
țados". Au fost puși să joace 
acest rol, aruncați în arena 
junglei, ca să imobilizeze cu 
armele faurul african. Tehnica 
e veche, multiseculară, l-a pre
cedat chiar pe marchizul de 
Pombal. Taurului acesta răz
vrătit i-au fost întîi retezate 
coarnele. Apoi a urmat un 
bombardament de intimidare, 
nu cu „banderilles*, ci cu 
ghiulele, șrapnele, bombe, tri
mise de pe caravele, iar mai 
apoi de pe cuirasate sau avi
oane. Naivii sălbatici n-au 
fost prinși chiar cu mîinile goa
le, ca „bravos toiros’ de la 
Campo Pegueno, ci cu lasoul 
și pușca. Rezistența și lupta au 
dezvoltat în schimb conștiința 
și au creat un popor. E taurul 
dezlănțuit de azi.

— Acest popor, mi-a spus 
un tînăr publicist și poet, și-a 
dat primul certificat literar. 
Presa occidentală a dat puține 
informații despre scandalul 
provocat de desființarea So
cietății Scriitorilor în urma 
premierii unui volum apărut în 
Angola. Cartea a fost interzi
să. Din păcate nu v-o pot oferi. 
E mai mult decît un document 
despre viața negrilor; e primul 
sîmbure de veritabilă artă al 
noii literaturi angoleze. Se 
cheamă „Luanda", a fost scri
să într-un dialect luisitano-an- 
golez, din care se va emanci
pa cu timpul o limbă. Același 
drum l-a urmat și literatura 
braziliană, pe care azi o ad
mirăm... Șl încă un fapt: car
tea a fost scrisă de un portu
ghez care a îmbrățișat cauza 
Angolei, luptînd și suferind 
pentru ea închisoarea.

în zori, la Campo Pegueno, 
cei cinci „bravos toiros” au 
fost sacrificați, iar carnea lor 
distribuită la săraci. Un reflex 
al Romei imperiale, prin acest 
„panem et circenses*, supra
viețuia aici, la extremitatea 
continentului, în această mică 
Luisitania a secolului XX.

— Spaniolii vînd carnea! ml 
s-a atras atenția a doua zi, vi- 
zitînd muzeul de la Campo 
Pegueno și Capela cu micul 
ei crucifix.

Am privit arena în lumina zi
lei. Lojile erau pustii, artificiile 
asfințiseră. Nisipul era curat și 
neted, ca pe plaja de la Es
toril.
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TEATRE
Teatrul de operă șl balet î Ră

pirea din Seral (orele 19,30). Te» 
trul de stat de operetă : ȚarS 
surîsului (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra* (la 
Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Comedia erorilor (orele 
20,30), (la Teatrul de vară din 
parcul „N. Bălcescu"): Fii cumin
te, Cristofor ! (orele 20,30). Teatrul 
„Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Iubesc pe al 
7-lea (orele 20). Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" (1^ patinoa
rul 23 August) : Revista în vacanță 
(orele 20). Circul de stat : Allo, ici 
Paris 1 (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic : Patria (9; 11,30: 
14; 16,30; 19; 21,30). Săritură în în
tuneric : Capitol (completare
Arta chineză de decupare — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină — orele 20,30). America, 
America (ambele serii) : Luceafă
rul (10; 13,15; 16,30; 20), Grlvița 
(10: 13,15; 16,30; 19,45), Modern (10; 
13,15; 16,30; 20). Fiul căpitanului 
Blood — cinemascop : Republica 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 19; 21,15), 
Festival (8,45; 10,45; 13; 15,45; 13; 
20,15), Arenele Libertății (Parcul 
Libertății — orele 20,45), Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Flamura
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Ordinul
Ana : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Can-Caii — cinemascop : 
București (9,30; 12; 16; 18,30; 21). 
De doi bani violete : Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
R.P.R. (Piața Scînteil — orele
20.15) , Feroviar (9,30: 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Excelsior (10;
12.15; 16,15; 18,45; 21,15). Femeia 
necunoscută : Victoria (8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Stadionul 
Dlnamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,15), Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 20,30), 
Tomis (8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21; 
la grădină — orele 20,30), Flo- 
reasca (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Raby Mătyâs : Central (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Giulești (16; 18,15;
20.30) . Scaramouche — cinema
scop : Lumina (9; 11; 13; 15: 17; 19; 
21), Unirea (completare Gelozie — 
16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Hanka ; Union (15,30; 18; 20,30). 
Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Cînd Martin 
avea 14 ani : Doina (completare 
Sănătate Țakov — 11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Secolul gîndirii 
omenești — Locuința — Soare în 
sticlă — Plcttnd natura — losef 
Kelmonski — Artiști amatori : 
Timpuri Noi (10—17 în continuare; 
19; 21). Pe urmele lui Ahmed : 
Cultural (completare Scoarțe 
populare — 16; 18,15; 20,30). Asta-i 
tot ce s-a întîmplat : înfrățirea 
între popoare (10,30; 16; 18; 20), 
Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Nuntă cu peripeții : Dacia (com
pletare Hemingway — 9,15; 16,15: 
în continuare; 18,45; 21), Drumul 
Sării (completare Celule amețite 
— 16; 18,15; 20,30). Joe limonada — 
cinemascop : Buzești (14; 16,15:
18.30) . Nevasta nr. 13: Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Nu te atinge de fe
ricire : Cosmos (completare Co
mandantul regimentului — 16; 
18,15; 20,30). Winnetou — cinema
scop : Bucegi (completare Eu șl 
oglinda — 10; 12,15; 16; 18,30; 21; 
la grădină — orele 20,30). Miorița 
(completare Gelozie — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Arena circu
lui : Flacăra (completare Smulse 
din împărăția sării — 16; 18,15;
20.30) . Bine ați venit! : Vitan
(completare Baletul negru din Se
negal — 16; 18; 20). Spre culmi : 
Munca (10,30; 14,30; 16,30: 18,30;
20.30) , Rahova (15: 17; 19; la gră
dină — orele 20,30). Doi băieți ca 
pîinea caldă : Popular (comple
tare Drumurile celui de-al cinci
lea continent — 16; 18,15; 20,30).
Roșu șl negru (ambele serii): Arta 
(11; 16: 19.15; la grădină — orele
20.15) . Oliver Twist : Grădina
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,30), Moșilor (15,30; 18; la 
grădină — orele 20,30). Bufonul 
regelui : Grădina „Festival" (Pa
sajul Eforie — orele 20,30). Război 
iul vesel : Grădina „Buzești" (Str. 
Buzești nr. 9-11 — orele 20,45). 
Logodnicele văduve : Viitorul 
(completare Gura lumii — 16; 
18,15: 20.30). Rachetele nu trebuie 
să decoleze — cinemascop : Co- 
lentina (completare Șapte secole 
mai tîrziu — 16; 18; 20). Ne asu
măm răspunderea : Progresul
(15.30; 18; 20,15). Cronica unui
bufon ! Lira (completare Noi și 
soarele — 15.30; 18; la grădină — 
orele 20,30). Fernand cow-boy : 
Ferentari (completare Comori de 
artă românească — 16; 18.15: 20,30). 
Regina cîntecelor : Cotroceni
(13.45; 16; 18,30; 21). Neamul Șoi- 
măreștiior — cinemascop (ambele 
serii) : Pacea (completare Șopîrle 
—10; 16,15; 19,30). Diavolul deșertu
lui : Grădina „Vitan" (Calea Du- 
dești — orele 20.30). Ucigașii de 
femei : Grădina ..Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20.30). 
Cerul și mocirla: Grădina ..Co- 
lentina" (Șos Colentina nr. 84 —• 
orele 20.15).

T E I E V 111 U NE
Orele 17,30 — Fotbal. Meciul 

dintre echipele Braziliei șl Sue
diei. Film primit din partea te
leviziunii suedeze. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Pentru 
pionieri și școlari : „Cireșarii" 
de Constantin Chiriță. „Enigma 
din Peștera Neagră" (I) — Filmul 
„Ursulețul". 20,00 — Tele-enciclo-, 
pedie. 21,00 — Festivalul filmului 
românesc — Mamaia. 1965 22,00
— Retrospectivă umoristică. Emi
siunea a VII-a cu Alexandru Lu- 
lescu și Nicu Constantin. In în
cheiere : buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea

Ieri tn țară : Vremea a devenit 
Instabilă în jumătatea de nord- 
vest, unde cerul a fost mai mult 
noros și au căzut averse locale, 
însoțite de descărcări electrice, 
mai ales după-amiaza. In cele
lalte regiuni, vremea s-a menți
nut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă Ia po
trivit. predomintnd din sectorul 
vestic. In Dobrogea vîntul a pre
zentat Intensificări pînă la tare 
din sectorul sudic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre 19 
grade la Zalău șl 33 de grade la 
Băilești. Tn București : Vremea a 
fost frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul variabil. mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a 
fost de 33 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 Iulie. In țară : Vreme 
în general călduroasă Cerul va 
fi variabil Vot cădea averse lo
cale de ploaie, mai ales în jumă
tatea de nord a tării vînt slab 
cu intensificări din sectorul nor
dic. Temperatura în ușoară scă
dere Ia începutul intervalului, a- 
poi în creștere. Minimele vor fl 
cuprinse între 10 și 20 de grade, 
far maximele între 22 șl 32 grade. 
In București : Vreme în general 
călduroasă Cerul va ft variabil. 
Tendințe de ploaie în cursul 
după-amiezelor la începutul in
tervalului. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în ușoară scădere 
la început, apoi în creștere.



VIETNAMUL DE SUD Cel de-al patrulea atac 
din ultimele zile

Baza aeriană de la SOC-TRANG
sub focul de artilerie
al forțelor patriotice
UN ELICOPTER DOBORÎT Șl ALTELE AVARIATE

Sesiunea
Consiliului economic
și social al O. N. U.
Cuvîntaraa reprezentantului R. P. Române

COMENTARIUL ZILEI

PIAȚA COMUNĂ

lărgește ca undele 
ale apei unui eleșteu.

0 DARE ÎNAPOI
A ÎNTREGII CONSTRUCȚII

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă anunță că în 
noaptea de joi spre vineri forțele 
patriotice sud-vietnameze au lan
sat un nou puternic atac la baza 
aeriană americană de Ia Soc-Trang, 
situată în delta fluviului Mekong, 
în urma focului de artilerie de
clanșat de patrioți, elicopterele 
americane au decolat. Unul a fost 
însă doborît, iar membrii echipa
jului grav răniți. Atacul de la ae
rodromul Soc-Trang este cel de-al 
patrulea atac întreprins de patrioți 
în ultimele zile (după cele de la 
Quang Ngai, Da Nang și Nha 
Trang). Un purtător de cuvînt al 
comandamentului militar ameri
can a declarat vineri că în afara 
elicopterului doborît, alte cîteva 
elicoptere au fost avariate.

Pe de altă parte, de două 
în provincia muntoasă Cheo 
continuă să aibă loc ciocniri 
lente între patrioți și trupele 
vernamentale sprijinite de trupe 
americane.

împotriva bazei militare de la Da 
Nang ascunde emoția pe care a- 
ceastă operație a provocat-o în 
rîndul cercurilor oficiale ale 
S.U.A." — scrie agenția France 
Presse într-un comentariu consa
crat episodului de la Da Nang. 
Dacă pînă acum instalațiile de la 
Da Nang erau calificate ca im
penetrabile, după recentul succes 
înregistrat de partizani, părerile 
experților militari americani s-au 
schimbat.

Noi bombardamente
asupra teritoriului R.D.Y.

zile, 
Reo 
vio- 
gu-

Instalațiile de la Da Naiwj
nu smt impenetrabile

„Tăcerea autorităților americane 
tn legătură cu atacul lansat re
cent de partizanii sud-vietnamezi

HANOI 2 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 2 
iulie, avioane aparținînd forțelor 
aeriene americane au pătruns în 
spațiul aerian al Republicii. De
mocrate Vietnam și au bombardat 
și mitraliat orașul Nam Dinh, cen
tru industrial din R. D. Vietnam. 
Unsprezece persoane au fost omo- 
rîte, iar alte 65 rănite. în aceeași 
zi, avioane americane au bombar
dat și mitraliat regiunea Dien 
Bien Phu. provincia Lai Chau și 
regiunea autonomă de nord-vest. 
Forțele armate din regiunea Dien 
Bien Phu au doborît un avion și 
au avariat multe altele.

GENEVA 2. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
în ședința plenară de vineri, par- 
ticipanții la cea de-a 39-a sesiune 
a Consiliului economic și social 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) au început 
discutarea problemei consecințelor 
economice și sociale ale dezarmă
rii. Reprezentanții unor țări ca
R. A.U., Argentina, Ghana, India, 
au subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor în vederea reali
zării unui acord de dezarmare ge
nerală și totală.

Delegatul U.N.E.S.C.O. a infor
mat pe participanții la sesiune a- 
supra studiilor aflate în pregătire 
cu privire la efectele dezarmării 
pentru progresul științei și cultu
rii. El a făcut cunoscut că în co
laborare cu Comitetul național 
român U.N.E.S.C.O. va organiza 
în cursul anului 1966 un colocviu 
despre relația dintre dezarmare și 
creația literară și artistică.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
G. P. Arkadiev, a relevat că, 
departe de a se face eforturi con
centrate în vederea dezarmării, ne 
aflăm în fața unei intensificări a 
înarmărilor într-o serie de țări. 
Aceasta influențează în mod ne
gativ asupra situației internațio
nale. Statele Unite, a spus el, au 
trecut chiar la agresiuni militare 
cum sînt cele din Vietnam și Re
publica Dominicană. La rîndul său, 
reprezentantul F.S.M. a condam
nat intervențiile militare ale
S. U.A.

Cursa înarmărilor, a spus dele
gatul R. P. Române, N. Ecobescu, 
este cu atît mai neliniștitoare cu 
cît au reapărut în relațiile inter-

naționale fenomene periculoase ca 
folosirea forței și arbitrarului. De
legația română dezaprobă acțiuni 
agresive ca acelea din 
Republica Dominicană, 
în primejdie pacea și 
popoarelor. Vorbitorul 
importanța eliberării 
resurse irosite în înarmare în ve
derea utilizării lor pentru dezvol
tarea economică și socială și a fo
losirii depline a capacității crea
toare a omului de știință în sco
puri pașnice.

în cuvîntul său, delegatul ceho
slovac a propus organizarea unei 
conferințe internaționale pentru 
dezarmare. Cuvîntarea reprezen
tantului S.U.A. a fost consacrată 
susținerii tezei „măsurilor preala
bile", afirmînd că un obstacol în 
calea dezarmării ar fi lipsa de in
formații asupra stadiului înarmă
rilor. El a încercat pe de altă parte 
să justifice politica americană în 
Vietnam. Au mai luat cuvîntul re
prezentanții Irakului, Algeriei, Pa
kistanului, Japoniei și ai altor 
state.

Vietnam și 
care pun 

securitatea 
a subliniat 
imenselor

SCÂOERI ALE REZERVELOR
DE AUR

WASHINGTON 2 (Agerpres).— 
Biroul federal de rezerve a anun
țat că rezervele de aur ale State
lor Unite au scăzut cu 359 milioa
ne de dolari în cursul săptămînii 
care a luat sfîrșît la 30 iunie, ceea 
ce reprezintă cel mai mare declin 
în decurs de o săptămină înregis
trat din anul 1959. Totalul rezer
velor americane de aur se cifrea
ză in prezent la suma de 
13 934 000 000 dolari — cel mai 
coborît nivel atins din anul 1938.

LONDRA

„INSPIRAT! DE O PROFUNDA SIMPATIE

voturi. Față de alegerile pentru 
parlamentul aceluiași land care au 
avut loc în 1960, social-democrații 
au cîștigal 82 000 de 
U.C.D. — 60 000.

Dacă facem însă o 
intre actualele alegeri

voturi, iar

comparație 
și rezulta-

FAȚĂ DE POPORUL VIETNAMEZ"

Delegații din toate colțurile Angliei
la Camera Comunelor

• Cind „lobby" devine demonstrație • Bertrand
Russel încalcă interdicția • Un apel cu 100 000 
de semnături

...$! ANGLIA
LONDRA 2 (Agerpres). — Mi

nisterul de Finanțe britanic a 
anunțat că rezervele de aur și de 
valută forte ale Angliei s-au redus 
în cursul lunii iunie cu 24 de mi
lioane lire sterline. Specialiștii a- 
preciază că această scădere se 
datorește în primul rînd operațiu
nilor efectuate de Banca Angliei 
pentru menținerea lirei sterline la 
un nivel satisfăcător.

Impulsul se 
concentrice 
Piatra a fosf aruncată joi de la sediul 
Comunității 
(C.E.E.), de la Bruxelles. Aici a avut 
loc o reuniune ministerială a Pieței 
comune, care a reluat discuțiile asu
pra problemei finanțării în viitor a 
politicii agrare a „celor șase'. Rezul
tatele sînt cunoscute, sau mai bine 
spus, nu s-a ajuns la nici un rezultat 
tn această chestiune. Este însă vorba 
de o obișnuită amînare sine die a 
soluțiilor așteptate ? „Drama" acestei 
crize a Pieței comune agricole — 
scrie ziarul „Combaf" — nu constă 
in eșecul recentelor negocieri de la 
Bruxelles, ci tn „divorțul* dintre 
Franța șl partenerii săi comunitari In 
ce privește concepția fundamentală 
asupra Europei („celor șase*).

Este cunoscut că în planurile 
arhifecților Pieței comune, acest orga
nism interstatal se sprijină pe doi 
piloni : o uniune vamală și una eco
nomică. Era prevăzut ca acești piloni 
să fie întăriți de o uniune politică. 
Oficialitățile comunitare au declara! 
că Piața comună — atît a mărfurilor 
industriale, cît și a produselor agri
cole — va fi realizată pînă la 1 iulie 
1967, adică eu doi ani mai devreme 
decît s-a prevăzut în Tratatul de la 
Roma.

Astfel de aprecieri optimiste erau 
justificate prin unii pași înainte pe 
calea asocierii în Piața comună, 
într-adevăr, în ce privește uniunea 
vamală s-au făcut pași importanți : 
taxele vamale percepute la granițele 
dintre „cei șase’ au fosf reduse cu 
70 la sută din valoarea lor inițială, 
pentru mărfurile industriale și cu 
50—55 la sută pentru produsele agri
cole. Chiar și în domeniul uniunii 
economice, în care problemele s-au 
dovedit 
membrii 
rezultate, 
un acord 
rriune a

Ceea ce nu au reușit, însă, membrii 
C.E.E. măcar să urnească din loc este 
politica comună. Aceasta presupune 
o aliniere a punctelor de vedere a 
„celor șase* nu numai în domeniul 
economico-vamal, dar și în cel poli
tic. Or, așa cum s-a putut constata, 
principalii parteneri din Piața comu
nă (în special Franța și R.F.G.) se si
tuează pe poziții diferite în ce pri
vește problemele politicii externe și 
militare. Totuși, o primă tentativă de 
aducere la același numitor, ce-i drept 
pe o cale ocolită, a fost tăcută de 
Comisia executivă a C.E.E. prin „pla
nul Hallstein’. Ea a venit cu propu
nerea ca o dată cu expirarea regu
lamentului provizoriu (30 iunie), sar-

economice europene

a fi mai greu de negociat, 
C.E.E. au înregistrat unele 
Recent, aceștia au ajuns la 
privind crearea pieței co- 

transporturilor.

„Lobby" la parlament înseamnă a te prezenta, de obicei 
în numele mai multor cetățeni dintr-o circumscripție elec
torală, și a cere unui deputat sau mai multora să ia o anu
mită atitudine și să o exprime în Camera Comunelor. Cind 
însă la palatul 
meni, iar tema 
demonstrație.

Westminster se prezintă cîteva mii de oa- 
lor este una singură, atunci lobby-ul devine

lucrurileAșa s-au petrecu! 
miercuri, cînd cozi nesfîrșife de oa
meni veniți din toate colțurile Ma
ri' Britanii așteptau la intrarea prin
cipală (St. Stephen) sau la intrarea 
Camerei Lorzilor, în timp ce holul 
central din aripa Camerei Comune
lor era fixit cu delegați care se în- 
tîlneau cu deputății chemați din 
ședință.

Pe bănci, în picioare, în grupuri 
se discuta aprins, cetățenii cereau 
depufaților respectivi să acționeze 
în parlament pentru a determina 
guvernul să se disocieze de agre
siunea americană în Vietnam. îl 
preună cu soția sa, a venit și filo
zoful Bertrand Russell In vîrsll de 
93 de ani, purtind o pancartă care 
se pronunța împotriva sprijinului

Noel- 
apoi în

„Să lăsăm, pentru început, să se 
bată juniorii* — astfel vede ca
ricaturistul de la ziarul vest- 
german „Die Welt* semnificația 
alegerilor din Saar — „repetiție 
generală* tn vederea alegerilor 

pentru Bundestag

cinile finanțării în viitor a agricultu
rii „celor șase’, precum și alte acțiuni 
comune ale acestora, să fie preluate 
integral de comunitate. Desigur, 
acest lucru ar avantaja țările expor
tatoare de produse agricole din 
C.E.E., în primul rînd Franța. Dar 
„planul Hallstein" mai prevede îm
puternicirea Parlamentului european 
cu dreptul de administrare a fondu
rilor comune. Acest lucru a nemulțu
mit pe francezi, determinîndu-i să 
respingă în bloc planul Comisiei 
C.E.E. Delegații francezi au arătat la 
Bruxelles că lărgirea prerogativelor 
Parlamentului european înseamnă în
călcarea suveranității naționale, tre
cerea atribuțiilor parlamentelor națio
nale în sarcina unui organism 
«supranational». In acest sens ziarul 
„Le Figaro’ subliniază că „tratativele 
au eșuat din motive politice, fiind 
sacrificate «Interesele agricole» In

favoarea concepțiilor «Europei pa
triilor» și împotriva formulelor «su- 
pranațtonate»".

Trebuie însă precizat că eșecul de 
joi, de la Bruxelles, nu echivalează 
doar cu o întrerupere a negocierilor 
în problemele „Europei verzi’, fii — 
după cum scriu ziarele — cu o 'Ta 
înapoi a întregii construcții a PKfel 
comune. Respingerea „planului Hall
stein" și expirarea vechiului regu
lament de finanțare au readus pe „cei 
șase’ acolo de unde au pornit la for
marea unei piețe comune agricole. 
Dar nu numai atît : faptul că Franța 
a condiționat realizarea unei piețe 
comune a mărfurilor industriale de 
formarea unei piețe comune agricole, 
face ca efectele acestui eșec să se 
răsfrîngă asupra întregii comunități 
vesf-europene.

Gheorghe CERCELESCU

DACĂ N-AR FI

UNII ZIARIȘTI...
Ce bine ar fi dacă n-ar exista 

ziariști sau cel puțin unii dintre 
ei 1 Aceasta este pare-se una din 
dorințele exprimate tot mai des 
în birourile Casei Albe, Depar
tamentului de Stat sau la Pen
tagon.

„Dacă l-am fi închis doar trei 
ore pe Tad Schulz problema do
minicană ar fi fost rezolvată". 
Această afirmație aparține însuși 
președintelui S.U.A. și a fost re
produsă pe larg în presa ameri
cană.

Cine este acest Schulz ? Vreun 
comunist notoriu ? Un om al co
lonelului Caamano ? Schulz nu 
are nici una din aceste calități. 
El este ziarist. Și își publică ar
ticolele în „New York Times", ai 
cărui colaboratori îndeobște își 
dau, prin scris, girul lor politicii 
americane. Numai că în proble
ma agresiunii în Republica Do
minicană, Schulz a transmis de 
la Santo Domingo unele repor
taje veridice din care reieșea că 
misiunea infanteriei marine a 
Statelor Unite nu avea nimic 
comun cu scopul „umanitar", ce 
i s-a atribuit inițial.

Enervarea față de unii ziariști

americani a crescut în intensitate 
atunci cînd pe birourile conducă
torilor diferitelor departamente 
din Washington a fost depus nu
mărul recent al publicației „Wall 
Street Journal". In el a apărut 
articolul intitulat „In spatele cor
tinei", semnat de unul din cei 
mai cunoscuți colaboratori ai a- 
cestei publicații, Philippe Geylin. 
După ce expune pe patru coloane 
faptele, autorul ajunge la conclu
zia că fie că ar fi fost, sau nu, 
cetățeni ai Statelor Unite la 
Santo Domingo, trupele america
ne tot ar fi fost debarcate în Re
publica Dominicană. Cînd aseme
nea afirmații apar în „Wall Street 
Journal", administrația americană 
devine mai sensibilă, cunoscînd 
că articolele acestei publicații sînt 
de obicei inspirate de cercuri in
fluente ale lumii politice și de 
afaceri din Statele Unite.

La toate acestea s-ar mai putea 
adăuga că asemenea nume ale 
ziaristicii
Lippmann, James 
Cyrus Sulzberger au criticat, sub 
o formă sau alta, unele dintre 
acțiunile întreprinse de guvernul 
din Washington în Asia de sud- 
est sau în America Latină.

Că problema dominicană ar fi 
fost rezolvată pentru Washington 
în trei ore, în cazul reținerii lui 
Schulz, este o afirmație cel puțin 
discutabilă. Dar că în Statele 
Unite pot fi observate nete depla
sări 
este

americane ca Walter 
Reston sau

în opinia publică americană 
un fapt cert.

Sergiu BRAND

al

'RAUS

să fie 
de parla- 
lege. Altfel 
dreptul de 
Va renunța

la tron de

„CLAUS //

CAPE KENNEDY. Administrația na
țională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic a 
anunțat lansarea satelitului meteoro
logic ,,Tiros-10", care va putea fi o- 
rientat prin comenzile transmise de 
pe Pămînt. Satelitul, care este prevă
zut cu două camere de televiziune, 
va transmite imagini privind păturile 
de nori, ceea ce va permite studierea 
formării uraganelor și taifunurilor.

în localitatea Safi (Maroc) a fost Inaugurat un mare complex modem 
al industriei chimice. Mii de cetâțenl au iost prezenți la solemnitatea 

inaugurării

Zilele trecute, regi
na mamă a Olandei a 
anunțat oiicial logodna 
fiicei sale Beatrice cu 
diplomatul vest-german 

von Arnsberg, 
oficială

Claus 
Confirmarea 
a logodnei, care era 
doar un zvon, a stirnit 
o reacție neașteptată. 
Pe străzile din Amster
dam a apărut scris: 
„Claus ’raus" — afară 
cu Claus. Olandezii nu 
ignoră că von Arns
berg, astăzi diplomat 
in Germania federală.

și urgentă", pe dr. De 
Jong, directorul Insti
tutului documentării 
privitoare la război. El 
va trebui să siringă in
formații in legătură cu 
comportarea diviziei 
blindate nr. 90 din care 
făcea parte și actualul 
diplomat vest-german. 
Se caută deci certifica
te de bună purtare 
pentru Claus. Deocam
dată, ieri agențiile de 
presă transmiteau foto
grafiile tinerilor care 
sini in vizită in R.F.G.

a fost cîndva ofițer 
W ehrmacht-ului.

In Olanda, căsă
toria moștenitorului Ia 
tron trebuie 
aprobată 
meni prin 
se pierde 
succesiutîe. 
Beatrice
dragul lui Claus 1 A 
fost sau nu acesta un 
nazist notoriu ? Pentru 
a lămuri lucrurile, gu
vernul olandez a trimis 
In Italia, Intr-o misi
une „specială secretă

tele obținute în acest land cu pri
lejul alegerilor pentru Bundestag 
din 1961 reiese următorul tablou : 
în 1961, U.C.D. a obținut 49,1 la 
sută din voturi, acum însă doar 
42,7 la sută. P.S.D.G. — 33,5 
sută, iar acum — 40,7 la sută.

Bazîndu-se pe aceste date, 
fluentul ziar vest-german 
Welt" remarcă: „Cu trei 
înaintea alegerilor pentru Bundes
tag, cele două mari partide se află 
într-o cursă strlnsă și există mul
te indicii 
diferența 
mică".

deputatului laburist Philiph 
Baker care l-a prezentat 
Camera Comunelor.

„Este Impresionant — a 
un alt deputat laburist, 
Warbey — că oamenii au 
acest lobby din toate părțile țării 
pentru simplul motiv că el tint 
Inspirați de o profundă simpatie 
umană față de suferințele poporu
lui vietnamez*.

In sala unui comitet al Camerei 
Comunelor — în holul central nu 
mai era loc — deputății din BirL 
mingham au primit 250 de delegați 
veniți din 12 fabrici și reprezen- 
tînd 20 de organizații sindicale, ale 
partidului laburist și altele. Alfi 
peste 100 au venit în grup de la 
Sheffield, 50 de studenți de la u- 
niversitafea din Leeds, 150 de tri
miși ai minerilor din Wales ș.a.m.d.

Această puternică demonstrație, 
despre care se spune că a fost 
una din cele mai mari pe care le-a 
cunoscut Westminsfer-ul, face parte 
dintr-o întreagă campanie' care ur
mează să fie extinsă în restul țării.

Liviu RODESCU

declarat 
William 
venit la

că și la 19 septembrie 
dintre ele va fi foarte

Heinz BXUMLER

Inscripții pe străzile din Rotterdam : „Afară cu Claus

DE CE A DEMISIONAT

FINLETTER ?

DERIVA LABURISTA

se opun cream
forjelor

MEXICO.

SCURTE ȘTIRI

Sta- 
obi- 
Paș-

TOKIO, r ■ ■ . ■ ■
lația țării număra tn total 99 483 086 
populația Japoniei a crescut tn cursul

Guvernul Japoniei a iăcut cunoscut că la 1 aprilie 1965 popu- 
... . de iocuftorl potrivit datelor statistice,

anului trecut cu 1 117 062 de locuitori.

bleme referitoare la activitatea A- 
dunării Generale a O.N.U.

„Cosmos-70”

m-
Aproape 100 de milioane

prezent în R.F.G. copiii de mun
citori și țărani reprezintă doar cinci 
la sută din numărul total al stu
denților.

MADRID. Potrivit relatărilor agen
ției de presă vest-germane D.P.A., 
procurorul Tribunalului din Madrid, 
unde slut judecați un grup de pa
trioți spanioli, a cerut Împotriva a 24 
de acuzați pedepse tnsumtnd 533 de 
ani închisoare.
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„Statele Unite duc un război 
agresiv în Vietnam. Ele au in
stalat un guvern marionetă res
pins de aproape 90 la sută din 
populație. Țăranii sînt duși In 
adevărate lagăre de concen
trare unde sînt apoi uciși..." 
Trebuie să „înceteze războiul 
de agresiune al S.U.A. șl 
telc Unite să părăsească 
celui de a invada țări 
nice".

Bertrand RUSSEL
(Din interviul acordat 
la televiziune 
în ziua demonstrației)

ALEGERILE-TEST 
DIN SAAR

SONDAJE in rindul opiniei
publice britanice. date publi-
cității de ziarul „Daily Mail"
(în procente):

17 iunie 1 iulie
Laburiști 45,8 44,4
Consarvatori 40,5 42,4

acordat de guvern politicii ameri
cane In Vietnam. în cîteva clipe, el 
a fosf înconjurat de sufe de oameni 
care l-au aplaudat și ovaționat 
Deși, In Incinta parlamentului slnf 
Interzise pancartele, polițiștii nu au 
îndrăznit să ia din mina lui Bertrand 
Russell pancarta, nici la intrare și 
nici la ieșirea din palatul parla
mentului.

Cei mai mulți parficipanți, în spe
cial tinerii, purtau la revere niște 
cartonașe cu inscripția : „STATELE 
UNITE — JOS MIINILE DE PE 
VIETNAM I”. Un apel purfînd peste 
100 000 de semnături a fost înmînat

Confruntarea din Saar, unde au 
avut loc alegeri pentru parlamen
tul landului, a fost urmărită cu a- 
tentie in cercurile politice de la 
Bonn, fiind considerată un „test" 
pentru alegerile generale parlamen
tare, care vor avea loc în septem
brie. Pe primul Ioc s-a situat parti
dul Uniunea creștin-democrată 
(U.C.D.) cu 42,7 la sută din voturi, 
urmat de Partidul social-democrat 
(P.S.D.G.) cu 40,7 la sută. La mare 
distanță urmează Partidul liber- 
democrat cu 8,3 la sută, Partidul 
popular din Saar cu 5,2 la sută din

PARIS. Primul ministru congolez, 
Moise Chombe, a sosit vineri la 
Paris. EI a făcut cunoscut că vi
zita sa la Paris are un caracter 
particular, dar că în timpul șede
rii de cîteva zile in capitala fran
ceză se va întîlni cu președintele 
Charles de Gaulle.

MOSCOVA. La 2 iulie, tn Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos-70“. 
la bordul satelitului este instalată 
aparatura științifică pentru continua
rea explorării spațiului cosmic In 
cadrul programului anunțat de agen
ția TASS la 16 martie 1962.

NEW YORK. Electricienii din În
treprinderile societății „General Di
namica Corporation" au declarat 
miercuri grevă. întreaga producție a 
fost întreruptă. Greva a fost hotărltă 
de Sindicatul electricienilor tn semn 
de protest Împotriva refuzului admi
nistrației de a satisface revendicările 
electricienilor.

PHENIAN. Agenția Centrală te
legrafică coreeană anunță că la 
Phenian a avut loc o plenară a 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. care a discutat probleme re 
feritoare la utilizarea c >mbustibi- 
lului și electricității, precum și la 
organizarea învătămînt’iiui supe
rior și a muncii de cercetare știin
țifică. Au fost adoptate rezoluții 
corespunzătoare. La plenară a luat 
cuvîntul Kim Ir Sen, președintele 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea.

Mexico și Ecuador
militare interamericane

WASHINGTON. Reprezentantul 
permanent al Statelor Unite la 
N.A.T.O., Thomas Finletter, a de
misionat. Președintele Johnson, 
care a anunțat această demisie joi 
seara, a precizat că intenționează 
să numească în acest post pe Har
lan Cleveland, în prezent asistent 
al secretarului de stat pentru pro
blemele organizațiilor internațio
nale. Thomas Finletter, se arată în
tr-un comunicat a! Casei Albe, a 
hotărît să se întoarcă la viața par
ticulară după ce a ocupat timp de 
aproape patru ani diferite funcții 
în N.A.T.O.

BELGRAD. în localitatea Bled 
din R.S.F. Iugoslavia și-a început 
lucrările cel de-al 33-lea Congres 
al Organizației Internaționale a 
scriitorilor — „Pen-club", la care 
participă 500 de reprezentanți din 
50 de țări. Din partea țării noastre, 
la lucrările conferinței participă o 
delegație formată din scriitorii 
Victor Eftimiu și Radu Popescu.

NEW YORK. N. T. Fedorenko, 
reprezentantul permanent al U- 
niunii Sovietice la O.N.U., a făcut 
o vizită președintelui Adunării Ge
nerale, AleX Quaison Sackey, și 
a avut cu el o convorbire in pro-

Surse autorizate au declarat că Mexicul se va adresa Curții 
internaționale de pistițle de la Haga, tn cazul cind viitoarea Conferință a 
Organizației Statelor Americane de la Rio de Janeiro va aproba crearea 
unei forțe armate interamericane de intervenție. Aceleași surse adaugă că tn 
țară există o considerabilă presiune publică in favoarea Ieșirii Mexicului din 
O.S.A.

QUITO. Guvernul Ecuadorului a anunțai oficial că se opune creării for
țelor militare interamericane. Decizia a fost adoptată de guvernul ecuadorian 
după ce S.U.A. și-au exprimat hotă rtrea de a pleda pentru crearea forțelor 
interamericane permanente.

BONN. La Bonn, Heidelberg, Tu
bingen, Hamburg, Hanovra și alte 
orașe universitare din R. F. Ger
mană au avut loc la 1 iulie mitin
guri și demonstrații studențești în 
sprijinul îmbunătățirii sistemului 
învățămîntului public. La mitingul 
de la Bonn s-a subliniat că

La Accra au loc mari mani
festații și serbări — care vor 
dura trei zile — prilejuite de 
aniversarea a cinci ani de la 
proclamarea independenței Re
publicii Ghana. In cursul zilei 
de joi formații artistice au pre
zentat programe folclorice, iar 
seara au urmat focuri de artifi
cii și retrageri cu torțe, in pre
zența președintelui Kwame 
Nkrumah.


