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SUB STEAGUL
GLORIOS
AL PARȚmULLH
Gîndurile comuniștilor, ale milioanelor de ce

tățeni ai patriei sînt îndreptate în această zi de 
iulie spre marea sală a Palatului R. P. Române, 
unde, în prezența sutelor de delegați ai organi
zațiilor de partid din întreaga țară, a invitaților, 
a oaspeților de peste hotare, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești din zeci de 
țări, încep lucrările Congresului al IV-lea al 
partidului.

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor salută cu căldură deschiderea 
Congresului, care va face bilanțul realizărilor 
obținute în perioada ce a trecut de la Congresul 
precedent și va deschide noi perspective de pro
gres în toate domeniile de activitate ; Congresul 
va dezbate și va adopta Directivele cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale în următorii 
cinci ani și cele cu privire la dezvoltarea ener
geticii în perioada 1968—1975, va adopta noul 
Statut al partidului și va alege organele centrale 
conducătoare ale partidului. însemnătatea isto
rică a Congresului în viața partidului, a țării, 
izvorăște din aceea că el va trasa un program 
de dezvoltare multilaterală a întregii noastre 
societăți, noi jaloane în înaintarea României pe 
calea desăvîrșirii construcției socialiste.

La actualul Congres, partidul se prezintă mai 
puternic ca oricînd, strîns unit în jurul condu
cerii sale, patria noastră se înfățișează în plină 
înflorire. Visurile, năzuințele scumpe a nenumă
rate generații de luptători pentru libertatea și 
fericirea poporului iși găsesc împlinire în zilele 
noastre. Pe pămîntul României, socialismul a în
vins pentru totdeauna. Călăuzit de partid, de 
politica sa marxist-leninistă, poporul și-a luat 
soarta în mîinile sale ; singur stăpîn al țării și 
al avuțiilor ei, el a lichidat pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea omului de către om. 
Prin munca harnică a eroicei noastre clase mun
citoare, a țărănimii și intelectualității, prin pa
triotismul fierbinte și capacitatea creatoare a 
poporului a fost clădit edificiu] luminos al Ro
mâniei socialiste de astăzi.

Realizările de pînă acum, îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea 
al partidului reprezintă o temelie trainică pentru 
înfăptuirea marilor obiective ce vor fi stabilite 
de Congresul al IV-lea al partidului. Este un 
program îndrăzneț, mobilizator și totodată pro
fund realist, bazat pe analiza științifică a nece
sităților și posibilităților de care dispunem. Vom 
realiza în 1970 întreaga producție industrială a 
anului 1938, în 24 de zile ; producția agricolă va 
spori în următorii 5 ani cu circa 20 la sută ; vor 
continua să se îmbunătățească condițiile de trai 
ale populației, venitul național va fi de 4,5 ori 
mai mare decît în 1938. Referindu-se la ritmul 
înaintării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., a spus : „vorbind 
la figurat, azi sîntem de peste 9 ori mai sus de
cît în 1938, anul cu cea mai înaltă producție din 
timpul burgheziei. în următorii 5 ani, proiectul 
de Directive prevede să grăbim pasul și să ajun
gem în 1970 de aproape 16 ori mai sus decît în 
1938... Cei care urcă spre piscurile munților, pe 
măsură ce ajung mai sus, încetinesc pasul. Noi, 
comuniștii, împreună cu întregul popor, nu nu
mai că nu încetinim pasul, ci grăbim urcușul 
spre culmile înalte ale civilizației — societatea 
comunistă".

Perioada ultimelor luni din preajma Congre
sului a fost caracterizată printr-un puternic 
avînt politic determinat de interesul arzător, de 
însuflețirea și entuziasmul stîrnite de publi
carea proiectelor de Directive și a Statutului 
Partidului Comunist Român, precum și a pro
iectului de Constituție a Republicii Socialiste 
România. Recentele conferințe ale organiza
țiilor regionale ale P.M.R. au scos în evidență 
creșterea maturității politice și a competenței 
tuturor organizațiilor de partid, strînsa lor le
gătură cu masele, perfecționarea stilului și me
todelor lor de muncă. Săptămîni în șir au fost 
dezbătute de masele cele mai largi proble
mele esențiale ale evoluției viitoare a României, 
sarcinile privind dezvoltarea tuturor ramurilor 
economiei naționale în viitorul cincinal, precum 
și legea fundamentală a țării — Constituția Re
publicii Socialiste România. Cu profundă satis
facție și deplină adeziune au primit membrii 
partidului nostru proiectul noului Statut al 
P.C.R.

în cadrul vastei dezbateri populare, apro
barea unanimă, entuziastă, a mărețului pro
gram de înflorire a patriei socialiste s-a 
îmbinat cu înaltul spirit de răspundere în 
analizarea mijloacelor practice de înfăptuire a 
sarcinilor stabilite, spirit ce și-a găsit expresie 
în marele număr de propuneri menite să con
tribuie la realizarea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor prevăzute.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Astăzi, în jurul orei 9, sta
țiile noastre de radio și televi
ziune vor transmite ședința de 
deschidere a Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncito
resc Român.

......... ........... ....... .......... ..............

AL PARTIDULUI

MUNCITORESC 

ROMÂN!

Sosirea unor delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești la Congresul al IV-lea al P.M.R.

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, care a sosit duminică di
mineața în Capitală pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R., este con
dusă de Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P. C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. Din delegație fac 
parte Evgheni Mateev, membru al 
C.C. al P. C. Bulgar, ministru, 
Gheorghi Bogdanov, membru al 
Comisiei Centrale de revizie al 
C.C. al P.C. Bulgar, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ganca 
Zlatinova, secretară a comitetului 
raional de partid Kirkov din Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Nicolae Ceau

șescu, prim-secretar 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, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., ministrul 
forțelor armate, Avram Bunaciu, 
Ion Cosma, Alexandru Sencovici. 
Andrei Păcuraru, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, de 
activiști de partid, precum și de 
numeroși oameni ai muncii.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. P. 
Română, membrii Ambasadei R. P. 
Bulgaria la București.

Delegația Partidului Muncitoresc
Unit Polonez

în dimineața zilei de duminică a 
sosit în Capitală delegația Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez. De
legația este alcătuită din : Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
conducătorul delegației, Jan Szyd- 
lak, membru al C.C. al P.M.U.P., 
Antoni Radlinski. membru supleant 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul in
dustriei chimice, și Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București.

La aeroportul Băneasa, delegația

a fost întîmpinată de tovarășii E- 
mil Bodnaraș, membru al Biroului 
Politic al C.C, al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Florescu, Mihai Suder, 
Ghizela Vass, Ion Constantin, de 
activiști de partid, oameni ai 
muncii.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice și membrii Amba
sadei R. P. Polone la București.

Oaspeților le-au fost oferite flori.

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a sosit duminică 
dimineață în Capitală. Delegația 
este alcătuită din Edvard Kardelj, 
membru al Comitetului Executiv 
și secretar al C.C. al U.C.I., pre
ședintele Skupștinei Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, conducăto
rul delegației, Mika Tripalo, 
membru al C.C. al U.C.I., membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C. din Croația, secretar politic al 
Comitetului orășenesc Zagreb, 
Simeon Zatezalo, membru al C.C. 
al U.C.I., membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C. din Ser
bia, președintele Consiliului repu
blican al sindicatelor din Serbia, 
și Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, general de armată 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul forțelor armate, 
Mihail Florescu, Ghizela Vass, Ște
fan Voicu, Ion Constantin, de ac
tiviști de partid, oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Delegația Partidului Socialist Unit 
din Germania

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, care a sosit 
duminică la amiază în Capitală 
pentru a participa la lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R., este condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de stat al R.D. Germane. Din de
legație fac parte Otto Winzer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., mi
nistrul afacerilor externe, Peter 
Florin, membru al C.C. al P.S.U.G., 
șeful secției relații externe a C.C. 
al P.S.U.G., Alexander Abusch, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm-

pinați de tovarășii Nicolae Ceau
șescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Scarlat, Gheor
ghe Stoica, Ghizela Vass, Andrei 
Păcuraru, Aurel Vijoli, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, de activiști de partid, pre
cum și de numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in R. P. Ro
mână. membri ai ambasadei R. D. 
Germane la București.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar a sosit duminică 
în Capitală. Delegația este alcătuită 
din Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, Jo- 
zsef Sandor, membru al C.C. al 
P.M.S.U., și Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al

Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Gh. Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, Ion Cosma, Radu Dulgheru, 
Mihail Roșianu, Constantin Scarlat, 
de activiști de partid, oameni ai 
muncii. Au fost de față șefi ai 
misiunilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

Oaspeților le-au fost oferite flori.

Delegația Partidului Unit
al Revoluției Socialiste din Cuba

Partidul Unit al Revoluției So
cialiste din Cuba este reprezentat

de ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez.

tn pagina a V-a : sosirea altor delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești

în paginile 2-3 ANCHETA „SCINTEII":

Oamenii muncii
despre conducătorul lor încercat

„URMĂM PARTIDUL CU ÎNCREDERE 
NEȚĂRMURITĂ"
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ERE NEȚĂRMURITĂ-
I el este trup din trupul
I

i poporului, exponentul
1 ' H11
! intereselor și aspirațiilor
I ■ I $

! noastre cele mai profunde'1
Marea dragoste 

cu care poporul în
conjoară partidul 
nostru are rădăcini 
adînci: prin proprie 
experiență, oamenii 
s-au convins că linia 
generală a partidu
lui exprimă în mo
dul cel mai profund 
cerințele istorice 
ale țării, aspirațiile 
poporului, interese
le naționale cele 
mai înalte, interese
le cauzei comuniste, 

ale internaționalis

mului, păcii și prie

teniei între popoare. 

Înfăptuind politica 

marxist-leninistă a 

partidului, poporul a

scăpat de exploata

re, a devenit adevă

ratul stăpîn al țării 

sale, a schimbat pei

sajul economic și 

moral al României; 

pe meleagurile țării 

s-a format un om

nou.

In zilele premer

gătoare Congresu

lui, am găsit pretu

tindeni o bună dis

poziție plină de e- 

nergie, un entu

ziasm exprimat prin 

fapte, oameni care 

știu ce vor, ce fac și 

încotro se îndreap

tă. Am vorbit, în 

ajun de Congres, cu 

cîțiva din acești oa

meni, notînd gîndu- 

rile și reflecțiile lor.

BOGĂȚIA

CEA MAI MARE:

A FI LIBER

Șl STĂPÎN

ÎN TARA TA

Pentru mine, spune

TRAIAN IOV

Congresul e și un pri
lej de meditație. în ce 
sens ? Mergem atît de 
repede și avem atîta de 
lucru, că uneori nu te mai 
oprești să te uiți îndărăt, 
la drumul străbătut. Am 
cunoscut multi comuniști, 
modele de oameni, și am 
observat la ei o calitate 
mai mare decît toate cele
lalte. Fiecare socotea că 
are datorii neplătite fată 
de el însuși și fată de 
partid, că, adică, mai are 
multe de învățat și de fă
cut.

— Cine sînt oamenii a- 
ceia ?

— Și la asta o să mă 
gîndesc cînd o să fiu în 
trenul spre Congres. Tn 
1948 am venit la Hune
doara. Partidul, eu l-am 
cunoscut prin oameni. 
Mă văd intrînd în curtea 
combinatului, cu o lă- 
diță în mînă, căutînd de 
lucru. îl văd pe Toma 
Adam, secretarul de partid, 
ducîndu-mă în fața unei 
machete, să-mi arate cum 
va fi orașul de mîine. Așa 
a fost: mi-a arătat o ma-

O DATĂ CU 

RESURSELE TĂRII 

SE VALORIFICĂ 

Șl RESURSELE 

INEPUIZABILE 

ALE OAMENILOR
— Vă rog să vă uitați 

în aceste vitrine, ne spune 
inginerul

BUJOR OLTEANU
Cum ati scrie dumnea
voastră într-un reportaj, 
ele ne arată aventurile ți
țeiului trecut prin petro
chimie.

Ne aflăm la cea mai mare 
rafinărie din țară, una din 
cele mai moderne și mai 
mari care se cunosc la ora 
aceasta — Brazi. 

chetă. îmi amintesc că mă 
uitam cam neîncrezător: 
ce aveam în lădită, asta 
știam, era precis, dar ce se 
vedea acolo, pe machetă, 
era un necunoscut cu care 
nu eram obișnuit: cum am 
zice azi, viitorul planificat. 
Astăzi am lăsat de mult 
în urmă tot ce se vedea 
în macheta aceea.

— Dar „macheta" lui ’70?
— Nu e același lucru. 

Am citit prin ziare decla
rații ale unor oameni e- 
moționați de proporțiile 
marilor planuri. Mîndru 
sînt și eu, dar ochiul 
mi s-a obișnuit cu citirea 
„machetelor", partidul ne-a 
antrenat privirea. Sînt 
prim topitor, am văzut cup
toarele mărindu-sc, cum al 
trece de la un bordei la un 
bloc cu 12 etaje ; am văzut 
apărlnd furnale, am văzut a- 
părtnd orațe infregi.

— Din toate realizările, 
pentru care îi sînteți mai 
recunoscător partidului ?

— Pentru inima pe care 
o port In piept. Cind 
se știe stăpîn în țara lui, 
omul simte că a căpătat 
bogăția cea mai mare, mul
țumirea sufletească. Sînt feri
cit că trăiesc aceste vremi. 
Sufletul meu se bucură.

— M-am născut, ne spu
ne tov. Olteanu, în a- 
nul marilor lupte, 1933, iar 
atunci cînd a avut loc Con
ferința națională a P.C.R., 
în 1945, eu n-aveam decît 
12 ani. Am studiat apoi do
cumente și știu că partidul 
a spus atunci că e nevoie 
de electrificare, de indus
trializare. De ce n-au 
spus-o alte partide ? Erau 
combinate cu trusturi 
străine, aveau dividende, 
interese, ziceau că la noi 
nu se poate realiza un trac

tor sau mai știu eu ce. 
Partidul nostru cum de a 
putut să arate toate aces
tea? Pe lingă forja teoriei 
marxisf-leniniste, aici este 
vorba de caracterul partidu
lui, partid al clasei muncitoare, 
născut din popor și devotat 
trup ți suflet intereselor și 
aspirațiilor acestuia. Ne-am 
obișnuit, în fiecare etapă 
istorică, să vedem partidul 
colectînd ca o pompă aspi
ratoare toate propunerile, 
năzuințele, problemele 
noastre, trecîndu-le p^in 
focul analizei și reîntor- 
cîndu-le țării sub formă 
de plan, jalon, săgeată spre 
viitor. Aici cred eu că stă 
marea forjă a conducerii de 
către partid. CONGRESUL 
ÎNSUȘI ESTE PUNCTUL CUL
MINANT AL UNEI DISCUȚII 
PE CARE A AVUT-O PARTI
DUL CU POPORUL, Șl CARE A 
CUPRINS MILIOANE DE OA
MENI, 1N TOATE ÎNTREPRIN
DERILE, IN TOATE INSTITU
ȚIILE, IN TOATE SATELE. 
Deși lucrez în economie și 
am fost atent la latura e- 
conomică, vreau să subli
niez și eu că Directivele 
cuprind o schijă de ansam
blu a întregii noastre dez
voltări sociale, tabloul unei 
întregi nafiuni în plin avint.

— Ați vorbit despre Di
rective, dar în ce privește 
discuția la Statut, ce ați 
dori să sublimați ?

— Mă întorc la vitrina 
mea cu obiecte obținute 
din țiței și vă spun : nu 
pot despărți economia de 
politică și un punct de ce
lălalt. Să vă dau un exem
plu. Sînt ploieștean, trei 
unchi de-ai mei lucrează

LEGEA

PROGRESULUI

NOSTRU
Mergem la vecinii Brazi

lor : Uzinele „1 Mai".
— Uzina noastră se înde

letnicea cu simple repa
rații. Am ajuns să dăm in
stalații care forează la 
7 000 de metri adîncime. 
Rolul de conducere al parti
dului l-am simțit în acest 
mers... spre adîncime. Ne 
invidiază țări renumite 
în petrol, ca Venezue
la, care nu pot să-și 
valorifice cu adevărat bo
găția petrolieră. Deci, punc
tul unu: orice bogăție ai 
avea, ea nu există cu 
adevărat decît atunci cînd 
reușești s-o pui în valoare, 
adică să ai industrie, mai 
ales industria constructoare 
de mașini.

— Vorbeați de punctul 
unu, și urma să ni-l spu
neți pe doi.

— Doi, spune imediat tov. 
inginer

VICTOR VILVOI
este ritmul Nu numai că 
mergem la adîncime, dar 
mergem iute. La ora actua
lă și de cîțiva ani încoace, 
tot felul de ingineri și 

ca maiștri în petrol. Acum 
zece-cincisprezece ani, puși 
în fața acestei vitrine, ei 
nu și-ar fi putut închipui 
că e țiței românesc prelu
crat. Ce a spus partidul ? 
Să valorificăm bogățiile 
țării: această politică, eu 
o traduc în două cifre: 
dintr-o tonă de propan în 
valoare de 300 de lei, noi 
obținem produse în valoa
re de 5 000 de lei. Stați de 
vorbă și cu specialiști din 
industria lemnului și din 
alte ramuri și o să vedeți că 
tot ce exportam înainte pe 
nimic, ca simpli furnizori de 
materie primă, acum vindem 
la valoare înaltă, înnobilată 
de prezenja muncii lucrăto
rului român.

— Vă întrebasem despre 
Statut.

— Credeam că ați sesi
zat legătura. La fel stau 
lucrurile, după mine, în 
problema formației morale 
și spirituale: partidul a 
creat condijille ți stimulen
tele ca oamenii să-ți valori
fice intens resursele sufletețtl 
ți cerebrale. O oră de mun
că făcută altădată cu spi
narea ca să încarci bogății 
ale țării pe șlepul unui 
trust străin, e azi înlocuită 
cu o oră în care omul ma
nipulează butoane și lu
crează cu creierul, de nu 
știu cîte ori mai productiv 
și mâi bine plătit. Nu cu
nosc altă măsură a puterii 
creatoare a omului decît 
urma pe care o lasă tre
cerea lui pe pămînt. Par
tidul a făcut din oameni 
atleți ai construcției mate
riale și spirituale. PARTIDUL 
NE-A DAT SATISFACȚIA 
CREAȚIEI.

muncitori ai uzinei se bron
zează pe alte meridiane, 
punînd instalațiile noastre 
în funcție. Ei bine, după 
ce au gustat surprizele pe 
care le ai vizitînd o țară 
străină, oamenii aceștia — 
o spun din propria mea ex
periență — au o a doua sur
priză cînd se întorc în uzină 
și nu mai recunosc o hală, 
un colț al uzinei, ba chiar 
cîte un produs al nostru.

— O surpriză plăcută.
— Eu m-aș exprima 

mai dialectic. Cîteodată 
te simți depășit parcă. Eu 
sînt omul cu concepția, 
s-ar părea că trebuie să 
știu de orice înnoire. Ei, și 
după o absență de cîteva 
luni, cît am fost în străi
nătate, am găsit la întoar
cere atîtea perfecționări, 
încît mi-am spus: cine 
poate crede azi că e de ne
înlocuit ? E însă aici o 
mare mîndrie, parcă simți 
legea, vreau să spun carac
terul legic al progresului 
nostru ; un meșter pleacă, 
altul vine, dar lucrurile 
merg înainte și din cînd în 
cînd — cum a fost anul 
trecut, cînd instalația noas

tră a luat medalia de aur 
la tîrgul din Leipzig — îți 
dai seama de saltul făcut.

— Iar punctul trei, presu
punem, se referă la per
spective. ■

— Exact. Conducerea de 
partid ne-a fixat atenția 
asupra nivelului mondial: 
nici să nu ne subesti
măm, nici să nu fim 
îngîmfați, ci numai „calcu
lați", să vedem precis cu 
ce sînt instalațiile noastre 
mai bune sau mai slabe. 
Dacă ții seama de fapte și 
dacă ești exigent, ai cîști- 
gat viitorul de partea ta. 
De curtnd, aci, în uzina 
„1 Mai", tovarășul Nicolae

SPUNETI-I

ȚĂRĂNIME,

DAR E ALTCEVA 

DECÎT A FOST
Combinele trec legănîn- 

du-se. Ne aflăm în vestita 
Pechea, comună aflată în 
generația primelor coope
rative agricole de producție 
înființate în țara noastră. 
(Vara lui 1949).

— Cam 2 800 kg la hec
tar, ne informează pre
ședintele

ION NEGOIȚÂ

Erou al Muncii Socialiste.
Începem discuția.
— Acum, în ajun de Con

gres, ne spune el, aș vrea 
să subliniez cît au crescut 
oamenii noștri.

— In Pechea mai ales, 
cred că aveți destule 
exemple.

— Mi-e greu să mă o- 
presc la un exemplu fiind
că avem mulți oameni de 
nădejde. Iaca, îmi vin în 
minte doi brigadieri: Năs- 
tase Costache și Dănilă 
Simion. Au pe mînă, fie
care, cîte-o mie de hectare. 
Dar știți cum merge trea
ba în brigăzile lor ? Ca-n 
fabrică. Poate că nu-i just 
ce vă spun, dar pe oa
menii aceștia nici nu-i 
prea controlăm. Au expe
riență, știu să-i însufle
țească pe toți. Spuneți-i ță
rănime, dar e alta decît cea 
pe care am știut-o eu.

— Care e principala tră
sătură nouă?

— Răspunderea față de 
obște. Interesul obștesc a 
ajuns ca interesul per
sonal. Oameni săritori. 
Anul trecut. Suhurluiul 
ne-a inundat grădina. Con
siliul de conducere a ho- 
tărît să facem un șanț prin 
care să se scurgă apele. 
4 000 metri cubi de săpă
tură nu-i chiar o joacă. Au 
ieșit la lucru vreo mie opt 
sute de oameni. în două- 
trei zile n-au avut ce-ale- 
ge. Sau alta. Avem plan de 
perspectivă pînă în 1970. 
Cum s-ar zice, Pechea 
noastră lucrează după me
todele folosite în industrie 
și la scara statului întreg. 
La dezbaterea proiectului de 
Directive, clfiva au spus că 
acum avem condijii să ne 
luăm la întrecere cu Gostatul. 
Avem o mare obligajie. Să 
dăm producție. Asta-I calea

Ceauțescu ne-a vorbit despre 
necesitatea urcușului necon
tenit, despre baza pe care o 
avem pentru a înălja mereu 
calitatea utilajelor. In secto
rul nostru de concepție s-a 
cristalizat o idee: să nu 
stăm numai să reproiectăm 
utilajele, să avem mai 
ferm inițiativa. Avem ne
voie — să nu sperie pe 
nimeni cuvîntul — de vi
zionari. Cine e de vină ? 
Ritmul epocii. A fost o vre
me cînd aveam greutăți, 
acum avem o economie 
pretențioasă și diversifica
tă, o clientelă din multe 
țări și trebuie să privim 
„în mare".

bunului frai. De aceea e mai 
puternică agricultura socia
listă decît micul și vechiul 
petec de pămînt: pentru că 
produce mai mult. Am urmă
rit cu atenfie cuvlntările pu
blicate In presă ale conducă
torilor de partid ți de sfat, 
care lămuresc cum nu se 
poate mai limpede această 
sarcină a noastră.

— De altfel, pe această 
bază au fost obținute și 
pînă acum toate progresele 
dumneavoastră.

— E drept. Chiar dacă 
străbați comuna în goana 
mașinii, vezi măcar casele 
noi. Sînt vreo mie cinci 
sute construite sau refăcu
te în ultimii ani. Dar eu aș 
sublinia, ca cifre, doar atît: 
în comună erau 17 moșieri 
și 20 de cîrciumi, iar acum 
avem cinci școli din care 
una de învățămînt mediu ; 
avem un mic spital cu 
secții de chirurgie, interne, 
pediatrie și Rontgen.

♦

— La Pechea, oamenii 
muncesc tot mai bine în 
marea gospodărie socialis
tă. Cum vedeți acest pro
ces din punctul dv. de ve
dere, ca om de știință ?

Profesorul

ADRIAN

RĂDULESCU

rectorul Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu", 
ne răspunde:

— Oricît m-ar entuzias
ma această dezvoltare, în 
calitatea mea de specia
list altul este aspectul care 
mă impresionează și mai 
mult, și cred că la el s-a 
gîndit și tov. Negoiță. 
Se creează totodată deprinderi 
ți stiluri de muncă asemănă
toare, un fel de a slmji ți 
munei care înlătură bariera 
de gîndire ce exista altă dată 
între sătean ți orățean, ba 
chiar ți între omul din cen
tru ți cel de la periferie. 
UNITATEA POPORULUI NOS
TRU, SOLIDAR CA UN OM 
IN JURUL PARTIDULUI, E O 
MARE REALIZARE, UN MO
TIV DE MlNDRIE PATRIO
TICA.

APLICÎND

CREATOR 

ÎNVĂȚĂTURA 

REVOLUȚIONARĂ 

A CLASEI 

MUNCITOARE
— Pentru un om nu 

există satisfacție mai înal
tă decît să știe că n-a trăit 
degeaba, ne spune tov.

DUMITRU

ANTONESCU
Generația noastră a avut 
fericirea de a vedea cum 
partidul și poporul au în
dreptățit și confirmat în
sutit cele mai bune visuri 
și speranțe din tinerețe.

Tov. Antonescu a fost 
secretar al celulei de par
tid de la „Astra Română", 
a participat la luptele din 
1933.

— Sintem mindrl de parti
dul nostru spune vechiul 
militant, mîndri ți pentru 
trecutul lui glorios, dar ți 
pentru prezentul pe care îl 
vedem cu ochii. Forța 
marxism-leninismului în 
practică se verifică, în 
practică își dă probele ho- 
tărîtoare, dar pentru asta 
are nevoie de un partid 
experimentat, care să știe

UN DOCUMENT

AL SOCIALISMULUI

ÎN ACȚIUNE

— Unele din cărțile cele 
mai citite, ne-a spus scrii
torul

NAGY ISTVAN

sînt, în aceste zile, textele 
proiectelor de Directive, 
Statut și Constituție. Ele au 
pătruns tn cele mai depărtate 
comune, fac obiectul unor 
ample dezbateri, analize, sînt 
comentate de vîrstnicl ți de 
tineri, îi interesează pe loji, 
pentru că e vorba de dru
mul jării ți de viafa fiecăruia, 
pentru că Congresul exprimă 
cele mai vitale interese ale 
întregului popor.

— Pe dumneavoastră, 
însă, ca scriitor, ce vă im
presionează mai mult, ce 
vă interesează în mod 
deosebit ?

— Exact ce am spus a- 
dineauri, adică reacția oa
menilor, interesul popular, 
sentimentul poporului. Dar 
documentele pe care le va 
dezbate Congresul mă in
teresează și pe latura de 
concepție: ele exprimă
O CONCEPȚIE ÎNCHEGATA 

să folosească marea putere 
a ideilor comunismului, 
să le aplice în mod creator 
la condițiile țării respective. 
Partidul nostru, al cărui nume 
a răsunat în Europa tn anii 
eroicelor lupte care însem
nau un zăgaz in calea fascis
mului, ți-a clțtigat autoritate 
ți prestigiu datorită succese
lor objinufe în construcjia 
socialistă, datorită politicii 
sale juste, corespunzătoare 
intereselor poporului ți cau
zei socialismului ți păcii. 
Totodată educația pe care 
o dă partidul membrilor 
săi, oamenilor muncii, este 
o educație internaționa
liste, în spiritul întăririi 
continue a unității țărilor 
socialiste, a mișcării comu
niste internaționale. E o 
mare fericire să fii mem
brul unui asemenea partid. 
Ideile comunismului sînt idei 
care transformă lumea ; cred 
că în partidul comuniștilor 
din România, aceste idei 
ți-au găsit discipoli, luptători 
plini de pasiune ți consec
ventă revoluționară.

ASUPRA PERSONALITĂȚII 
UMANE, ASUPRA SOCIETĂ 
ȚII CONTEMPORANE, E RĂS
PUNSUL PE CARE IL DA 
PARTIDUL MARXIST-LENI
NIST AL UNEI ȚARI AFLATE 
IN PLIN AVINT, RĂSPUNSUL 
LUI LA PROBLEMELE DEZ
VOLTĂRII SOCIALISTE A 
ECONOMIEI $1 FORMĂRII 
MORAL-POLITICE A OMU
LUI COMUNIST.

— Ce idei ați desprins în 
această privință ?

— Un plan multilateral de 
dezvoltare a socielăjli pen
tru un om multilateral. Un 
plan armonios pentru o dez
voltare armonioasă. Demni
tatea, înflorirea personali
tății omenești, afirmarea 
frăției între oameni, forța 
internaționalismului, gene
rozitatea omului devotat 
colectivității, formarea unui 
„unghi permanent" care îl 
face pe om să privească 
orice problemă din punc
tul de vedere al interese
lor întregii societăți — aș 
putea continua această e- 
numerare.

(Continuare în pag. a III-a)
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Intr-un cuvtnt, un do
cument al tocialitmului In 
acțiune. Ca scriitor și ca 
om, îngăduiți-mi să spun 
că frumusețea cea mai mare 
a documentelor stă nu a- 
tît într-o frază sau alta, în 
expresii și cuvinte, cît în

PARTIDUL
CULTIVĂ
Șl PROMOVEAZĂ 

STIINTA
Șl SPIRITUL
ȘTIINȚIFIC

— După unele teorii, ci
bernetica ar fi nu numai o 
știință a informației, ci și 
a comenzilor, deci a meca
nismelor de conducere. Ca 
matematician, care simțiți 
„pulsul" noilor tehnici de 
comandă, ce ați avea să ne 
spuneți despre etapa ac
tuală a muncii noastre ?

Întrebarea i se adresează 
academicianului

TIBERIU

POPOVICIU

directorul Institutului de 
calcul din Cluj.

— E clar ci aceasli mun
ci a Intrat Intr-o etapă mult 
mal înaltă. In proiectul de 
Directive eu am văzul șl o 
pledoarie pentru țlilnfă, adi
că nu numai pentru un pro
gram științific, ci și pentru o 
metodologie științifică : cele 
șase puncte de bază indicate 
In preambulul Directivelor 
arată nu numai SARCINA, 
cl șl CALEA, MODUL de a 
o realiza. Industrializarea 
țării presupune și automa
tizare, mecanizare, o coor
donare de nivel înalt, ba
lanțe și calcule complicate. 
Eu socotesc foarte impor

PARTIDUL SE

MATERIALIZEAZĂ

IN OAMENI

Coboară din „colivie" un 
bărbat tinăr, masiv; poar
tă cască de miner și cizme 
de cauciuc, mînjite de no
roi pînă la carimbi. Omul 
pe care-l așteptam: ingi
nerul

GHEORGHE
<■—a—l'IIJJII J-.'IU,. .-'1?-*

cocoș
A ieșit din puțul Mătușa, 
din străfundurile galeriei 
prin care va fugi în curînd 
Argeșul. Inginerul răspun

corespondenta eu realitatea: 
ELE PREZINTĂ FAȚA PRE
ZENTULUI Șl VIITORULUI 
ROMÎNIEI SOCIALISTE, CU 
TOȚI OAMENII CE O ALCĂ
TUIESC, FAȚA OMULUI CO
MUNIST IN FORMARE, FI
ZIONOMIA UNUI VAST TE
RITORIU AL MUNCII, PĂCII, 
FRĂȚIEI, AL SOCIALISMULUI 
VICTORIOS.

tant faptul că partidul ne 
îndeamnă să-înaintăm mai 
repede pe acest drum, să 
punem la îndemînă instru
mentul de care are nevoie 
mai ales conducătorul și 
planificatorul din econo
mie : căci mașina nu poate 
conduce în locul omului, 
dar îl poate ajuta să con
ducă mai bine.

— Poate ne vorbiți, în 
legătură cu asta, despre 
copilul dumneavoastră nu
mit Dacice-1.

— Copilul colectivului 
nostru clujean a rezolvat 
în 150 de secunde o ecua
ție care unui om înarmat 
cu un calculator de birou 
i-ar fi cerut trei secole de 
muncă, plus un deceniu pe 
deasupra — 310 ani fără în
trerupere. Am primit ime
diat tot felul de cereri de 
la tot felul de întreprinderi 
din țară, ne-am și deplasat 
în unele uzine și am trăit 
o seamă de satisfacții.

Nivelul Inel! la care 
partidul conduce ansamblul 
economiei trebuie să de
vină un model țl pentru ni
velul conducerii pe ramuri 
țl Intre ramuri, Intre diferite
le tipuri de unități.

de de cei 11 kilometri ai 
albiei subpămintene și de 
cea mai dificilă captare se
cundară, Vîlsan, din an
samblul șantierului hidro
centralei.

— Ceva deosebit în sub
teran pe ziua de azi ?

— Obișnuita noastră în
fruntare cu natura.

— Vă place aici ?
Tăcere. Aprindem țigări. 
— Dacă-mi place ? Ce ? 

Lupta asta cu muntele ? 
Păi de ce-aș mai fi venit 
la Argeș ? Am făcut Bica- 
zul. Vis de tinerețe.

Stntem o generație bătăioa
să. Ne-am bătut cu Bicazul, 
ne batem cu Argețul, cu Du
nărea. De 1 Mal, m-am repe
zit la Porțile de Fler să mal 
văd ce e pe acolo. Două lu
cruri mă amețesc. Ca un vin 
tare. Proporțiile uriațe ale lu
crărilor. Șl statura de urlaț 
pe care o capătă oamenii.

— Probabil vă gîndiți la 
o întîmplare anume.

— Categoric, episodul de 
la Rotunda. Era exact ca 
în legenda meșterului Ma- 
nole. O blestemată de rocă 
ne dădea presiuni fantasti
ce, ne strica totul. Lu
cram ca la Bicaz și ca 
în atîtea locuri, după „me
toda clasică". Dar buluma- 
cii de grosimea unui om 
deveneau, la scurtă vreme, 
simple bețe de chibrit. Me
toda clasică era în fali
ment. Au venit și specia
liști de reputație interna
țională. Nimic. Părea că 
însuși termenul de intrare 
în funcțiune a hidrocentra
lei va fi dat peste cap.

— Se pare că ați găsit 
totuși un ac pentru... cojo
cul rocii.

— Au gîndit și au mun
cit mii de oameni. In ase
menea zile, partidul se 
materializează: oamenii ca
pătă energie de echipă co
munistă. S-a născut o 
metodă modernă de ar
mare, de mare perspecti
vă. Datorită ei, multe pă
duri falnice de brad vor 
rămîne mai departe în pi
cioare. Oamenii și-au 
schimbat literalmente me
seria — de la lemn la be
ton. Cea mal mare califi
care a lor s-a dovedit ceea 
ce eu aț numi „Inteligența 
meseriei", să țtll să schimbi 
Iute mijloacele țl să păstrezi 
scopul. Doi Invințl au fost la 
Rolunda : roca țl Inerția. 
FORȚA CONDUCĂTOARE A 
PARTIDULUI EU O VĂD Șl 
IN ACEASTA NEOBIȘNUITA 
CAPACITATE DE A SCOATE 
DIN OAMENI TOT CE I MAI

DEMNITATEA

SENTIMENTELOR
OMENEȘTI

— Aș vrea să adaug — 
intervine maistrul

PETRE

BÎRNAVĂ

secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii fo
restiere Novaci, de față la 
discuția de mai sus — 
că niciodată nu ne-au 
fost adresate atîtea ce
reri de primire în partid 
ca în acele săptămîni și luni 
de grea încercare. Constan
tin Ungureanu, fiu și nepot 
de cioban, om la vreo 35 de 
ani, zicea că politică nu 
face, cum n-a făcut neam 
de neamul lui. Cînd a vă
zut ce fel de oameni a 
crescut partidul, cum se 
bat cu furtuna, a venit și

BUN Șl DE A PUȘCA INER
ȚIA.

Aici își reclamă intrarea 
în pagină episodul din 
Munții Parîngului. Să-l as
cultăm, relatat de tovară
șul ,

MIHAI

SMARANDACHE
primul secretar al raionu
lui de partid Gilort.

— Una după alta, trei 
năpraznice furtuni s-au a- 
bătut asupra exploatării 
forestiere Novaci. Vînturi 
nebune și ploi torențiale 
au prefăcut în puhoaie 
cîteva rîuri de munte, au 
rupt calea ferată forestie
ră și au dezrădăcinat fu- 
nicularele. Părerea unora 
era că nu se mai putea 
vorbi decît de o fostă ex
ploatare care ar fi trebuit 
reînființată. Comuniștii au 
acționat, au mobilizat pînă 
la ultimul om, în primul 
rînd prin exemplul lor. Mi
tică Ciorogaru, secretarul 
unei organizații de bază, a 
salvat o locomotivă gata să 
fie înghițită de ape. Alți 
doi tovarăși, șeful de par
chet Constantin Filigeanu 
și inginerul Stan Rățoi, 
și-au pus viața în primej
die pentru a salva doispre
zece oameni. Exemplele au 
electrizat masa de munci
tori. Chiar și unii care altă
dată fugeau de lucrul mai 
greu, au făcut adevărate 
minuni. Pădurea a început 
să fie salvată, iar combi
natele aprovizionate de 
noi n-au simțit nici o 
clipă încercările din Paring. 
CONCLUZIA MEA ESTE CA 
1NR1URIREA MARE PE CARE 
O AU COMUNIȘTII SE DA- 
TOREȘTE FAPTULUI CA El 
SINT OAMENI CARE NU SE 
CRUȚA, CARE ȘTIU SA DEA 
EXEMPLU. LA TEMELIA MA
RELUI PRESTIGIU AL COMU
NISTULUI STA MUNCA DE
VOTATA, CAZNA Șl EROIS
MUL LUI.

el cu o cerere de primire 
în partid. (

ANETA BLEANDĂ

montatoare la uzina brașo- 
veană „Rulmentul", ne 
spune:

— Părinții nu voiau să 
mă lase să plec la oraș. 
Chestie de mentalitate I „Ai 
să ajungi tu în uzină cînd 
o pica luna de pe cer! A- 
colo, la fabrică, nu e ca la 
coada vacii".

— Poate le venea greu 
să se despartă de dumnea
ta. Poate îți pregătiseră și 
zestrea.

— Mie îmi place industria. 
Altădată, ca să pot trăi la 
oraș, ar fi trebuit să mă 
fac femeie de serviciu. 
Oamenii conduși de partid 

au ridicat sute de com
binate, uzine și fabrici, 
să ai loc unde să lucrezi. 
Sînt cîteva sute de mii de 
băieți și fete ca mine, care 
trăiesc azi la țară, copii 
încă, și care visează de pe 
acum să se califice mîine, 
și sînt cîteva zeci și sute 
de șantiere unde se pre
gătește teren pentru ei. 
Am văzut în Directive soarta 
care se deschide pe următorii 
cinci ani tn fața tinerilor. E o 
zestre mare a țării, a poporu
lui. Zestrea mea, să nu rîdeți, 
sînt 22 000 de rulmenți cîți 
montez eu în fiecare lună. 
Bunul mare pe care l-a

DE CE

NU SÎNT

MAI TÎNĂR?
Omul e vădit tulburat.
— M-am înțeles cu co

legul meu, imediat după 
absolvire, să ne revedem 
după patruzeci de ani. 
Conform socotelii noastre, 
cam atunci — dacă mai a- 
pucam să trăim — aveam 
să ne retragem din învăță- 
mînt. Cînd colo, sîntem a- 
mîndoi în plină vigoare și 
muncă. Mi-a scris deunăzi, 
abia aștept să-l văd.

Învățătorul emerit

TEODOR BOLEA

director al școlii generale 
de 8 ani nr. 20 din Galați, 
ne face o socoteală din care 
reiese că cele patru decenii 
se împart simetric în două 
epoci opuse.

— Actul întîi: încep să 
predau în încăperea unei 
foste cîrciumi. Patru copii 
învață după un singur a- 
becedar. Material didactic : 
tabla șl o hartă ferfenițită. 
Eram tînăr, celor din jur 
încercările mele de a 
schimba situația li se pă
reau ridicule. în fond, 
practicam un fel de ilumi
nism anacronic, dar asta 
era situația. în a doua ju
mătate a carierei mele, 
miile de foști „mărunți" și

PRIVIREA 
ÎN VIITOR - 
O PLĂCERE, 

UN IZVOR 
DE ENERGIE

— Am fost al 17-lea sa
lariat al combinatului chi
mic ; Borzești, și al șaptelea 
membru de partid. Eram 
o mînă de oameni, nu e- 
xlsta nimic, îți vine ame
țeală cînd te gîndești că 
asta era în 1958 : abia a- 
cum cîțiva ani, în ’58, și 
nu exista nimic din ce sa 

cîștigat femeia în acești 
ani este securitatea mate
rială, independența, satis
facția de a ști că nu de- 
pinzi de altcineva, ci de 
munca ta. E mai pre
țios decît o rochie sau 
un pogon de pămînt ; 
e libertatea însăși. Știi 
că omul te ia de dra
gul tău și nu din cine știe 
ce altă pricină, - iar tu, la 
fel, îl iei pentru că îți pla
ce și nu pentru că n-ai din 
ce trăi. Partidul, luptînd 
pentru eliberarea de ex
ploatare, a dat o nouă dem
nitate tuturor sentimente
lor omenești.

eroi anonimi, învățătorii, 
au devenit stimați ca 
oameni utili și pricepuți, 
nu „visători", ci oameni 
practici care au în mînă o 
armă puternică și prețuită 
numită cultura. Cartea, 
lumina sufletului, și-a că
pătat sălașuri : școli, că
mine cu curent electric. A- 
cum conduc școala aceasta, 
o școală experimentală. 
Mă pasionează noutatea, 
pînă și dificultățile legate 
de metodele de predare și 
de educație pe care le în
cercăm. Am o singură ne
mulțumire, mare. De ce nu 
sînt mai tînăr, de ce e 
atît de aproape vîrsta pen
sionării ? Peste nu știu cîte 
congrese, în planurile co
muniste va fi înscrisă mă
rirea duratei de viață a o- 
mului. De fapt, prevederea 
asta a existat și pînă acum: 
modul mai înalt de viață și 
asistență medicală au pre
lungit media de viață în 
țara noastră. Dar va veni 
vremea cînd acest obiectiv 
va fi trecut în planuri nu 
numai implicit, ci și expli
cit, negru pe alb.

— Pînă atunci, noi vă 
urăm să vă folosiți de a- 
ceastă prevedere... implicit, 
și cît mai multe decenii!

vede 1 Pe mine m-au pus 
cu recrutarea cadrelor. Re
giune altădată năpăstuită 
— chiar și numele satelor 
din jur spune mult: Rîpi, 
Grozești — oameni care să 
vrea să lucreze erau des
tui, dar chimia modernă 
nu e glumă, cere multă 
învățătură. Azi, în combi

natul nostru lucrează mii 
de oameni, dintre care o 
mie de comuniști.

Maistrul mecanic

TRAIAN DAVID

ne dă timp să ne pătrun
dem de această cifră — de 
la șapte comuniști la o mie 
— și urmează :

— Dar calitatea, asta 
e! Mai există unul și 
altul cu o slăbiciune, 
cine n-are, dar dacă pri
vim în medie, spun fără

COMUNISTUL 

NU ARE

VÎRSTĂ

La 59 de ani un om poa
te fi încă tînăr. Așa ne-a 
fost recomandat maistrul 
jurnalist

GHEORGHE

ROMAN

de la Combinatul siderur
gic Hunedoara.
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exagerare că fiecare din a- 
cești o mie de oameni știe 
și face cît noi toți cei 
șapte de la început. în
cepe Congresul și eu mă 
întreb cum o să arătăm, 
cum o să fie priceperea și 
puterea noastră de muncă 
peste cinci ani, în 1970. 
înainte, te durea capul 
dacă voiai să te gîndești 
prea mult la viitor. Azi, a 
ajuns una din cele mai pa
sionante ocupații, o plăcere 
și un izvor de energie.

— Există un secret al ti
nereții ?

— Eu unul cred că ti
nerețea nu e atît o vîrstă, 
cît mai ales un fel de a fi, 
de a privi lucrurile, de a 
reacționa. Comunitmul în
seamnă tinerele, gîndlre cri
tică, for|ă transformatoare, 
obligații înalte. Proiectul de 
Statut al Partidului Comunist

Istoria conducerii de către partid, a marii 
unități dintre partid și popor, va fi scrisă 
poate în cîteva zeci de volume ce vor înfă
țișa amănunțit cum s-a ridicat România pe 
înălțimile vieții și civilizației socialiste, vo- • 
lume între care acelea consacrate Congresu
lui al IV-lea vor deține locul lor de mare în
semnătate. Istoria vie însă, în tot ce are ea 
mai important, în fapte, se scrie acum.

Azi se deschid larg porțile către următorii 
cinci ani ai istoriei noastre, către noile per
spective ale economiei, culturii și omului Ro
mâniei socialiste.

La Hunedoara, pe Argeș, pe Valea Trotu- 
șului, pretutindeni pe unde am fost în aceste 
zile am auzit cuvinte de o căldură pe care 
condeiul și tiparul cu greu o pot reda, deși 
oamenii, rostindu-le, spuneau că sînt palide 
față de tot ce simte inima lor. Ca o lupă ce 
strînge în ea razele soarelui, căldura țării în
tregi se îndreaptă acum spre Sala Palatului, 
locul unde comuniștii delegați la Congresul 
partidului stabilesc o nouă etapă istorică a 
marelui urcuș spre comunism.

reportaj

ANCHETĂ de Sergiu FÂRCĂȘAN

Victor VÎNTU, Paul DIAC0NESCU 
șî . Valentin .HOSSU

RomSn fixează răspunderi 
mai înalte pentru comuniști.

— Explicați vîrsta prin 
țelurile vieții ?

— Mi-am dat seama că 
un scop mare, conștiința 
utilității sale, îl regenerea
ză pe om, întrețin în el 
clocotul tineresc.

■— Un exemplu...
— între furnalele insta

late acum aproape 50 de ani 
și ultimul construit e dife
rența dintre vagonetarul 
care se apropia pînă la buza 
furnalului și cel care mî- 
nuiește o simplă manivelă 
pentru ca schipul să urce 
sus. Este diferența dintre 
producția de 40 și cea de 
3 000 tone de fontă pe zi.

— Și legătura cu tine
rețea ?

— Este cea mai strînsă 
legătură. Ritmurile hune- 
dorene cer o pregătire pe 
măsură, ținerea pasului cu 
tot ceea ce e nou, avansat. 
Oamenii au plecat la școli 
de maiștri sau facultăți și 
odată reîntorși la furnal 
i-au cerut mai mult. Viața 
însăși te obligă la mai mult. 
Ești silit să fii tînăr și e cea 
mal plăcută obligafia. Am 
știut că vine Congresul șl 
am vrut să-l Intîmplnăm cu 
realizări, nu cu glndurl des
pre vîrstă. Șl am reușit: cu 
mil de tone de fontă peste 
plan.
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Pretutindeni, în organizațiile de partid, în adu
nările oamenilor muncii din întreprinderi, insti
tuții, de la sate a fost exprimată hotărîrea de a 
înfăptui programul de desăvîrșire a construcției 
socialiste ce va fi elaborat la Congres.

înalta conștiință politică a maselor, atașa
mentul lor față de partid, față de politica sa 
clarvăzătoare și-au găsit reflectare în deosebita 
amploare a întrecerii socialiste cu care a fost 
întîmpinat Congresul. însuflețiți de hotărîrea 
de a cinsti marele eveniment prin noi succese 
în dezvoltarea economiei naționale, încordîn- 
du-și forțele, manifestîndu-și inițiativa și ener
gia creatoare, oamenii muncii au dat în func
țiune înainte de termen importante obiective 
ale șesenalului. Cea mai mare parte a între
prinderilor și-au sporit în cinstea Congresului 
angajamentele luate în întrecere, iar aceste an
gajamente de onoare au fost îndeplinite și de
pășite.

Rolul partidului clasei muncitoare de forță 
politică conducătoare a societății noastre — 
consfințit în proiectul noii Constituții —, unita
tea întregului popor în jurul partidului acțio
nează ca factori hotărîtori ai dezvoltării de an
samblu a societății noastre socialiste.

încrederea și dragostea de care se bucură 
partidul în rindurile maselor celor mai largi își 
au izvorul în devotamentul său nestrămutat față 
de cauza socialismului, a înfloririi patriei, în 
justețea confirmată de viață a politicii sale, ba
zată pe aplicarea creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste la condițiile României.

Fiecare om al muncii s-a convins pe baza 
faptelor că tot ce întreprinde, tot ce inițiază par
tidul are un singur țel — fericirea poporului, 
victoria cauzei socialismului. Politica partidului 
pornește de la cunoașterea temeinică a realită
ților, exprimă în mod științific cerințele și po
sibilitățile dezvoltării țării în fiecare etapă, in
dică soluții corespunzătoare intereselor funda
mentale ale poporului — în aceasta constă ma
rea ei capacitate mobilizatoare și transforma
toare. Prin înțelepciunea cu care orientează e- 
forturile maselor și resursele materiale ale țării 
în vasta operă de construire a socialismului, 
partidul s-a dovedit la înălțimea misiunii sale 
istorice.

Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. de a supune 
Congresului propunerea ca partidul să poarte 
denumirea Partidul Comunist Român a fost pri
mită cu entuziasm de toți membrii partidului; 
această denumire evocă glorioase tradiții de 
luptă revoluționară, ea corespunde cel mai bine 
caracterului și activității partidului, precum și 
țelului final — construirea comunismului.

Comuniștii, întregul nostru popor, sînt însu
flețiți de convingerea că fiecare succes obținut 
în construcția socialismului în țara noastră re
prezintă un aport la triumful cauzei socialismu
lui și păcii în lume, sporind prestigiul și forța 
de atracție a ideilor socialismului. Exprimînd 
interesele vitale și năzuințele poporului român, 
interesele generale ale cauzei socialismului, par
tidul și guvernul nostru întemeiază relațiile in
ternaționale ale României pe respectarea prin
cipiilor independenței și suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Baza de neclintit a poli
ticii noastre externe o constituie prietenia, alian
ța și colaborarea frățească cu țările socialiste. 
Profund atașat principiilor internaționalismului 
proletar, partidul nostru militează cu consec
vență pentru unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste mondiale, sub steagul marxism- 
leninismului. In unirea și acțiunea hotărîtă a 
tuturor forțelor păcii, poporul nostru vede che
zășia victoriei luptei pentru zădărnicirea pla
nurilor cercurilor imperialiste agresive, pentru 
asigurarea unei păci trainice în lume. Țara 
noastră dezvoltă relații de colaborare cu toate 
țările, indiferent de orînduirea socială, în scopul 
asigurării păcii și înțelegerii între popoare.

Adresînd din adîncul inimii un fierbinte sa
lut Congresului, poporul român își exprimă ho
tărîrea de a-și consacra toate forțele înfăp
tuirii programului însuflețitor ce va fi stabilit.

Sub«teagul partidului a cucerit poporul nos
tru victoria deplină a socialismului, sub același 
steag glorios pășesc clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, strîns unite în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pen
tru fericirea poporului și prosperitatea patriei.
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Paul ANGHEL
SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
UN ÎNALT

L PATRIOTIC
Industrializarea socialistă - obiectivul central
al economice a partidului nostru

Siluete ale industrializări!

ghe Gheorghiu-Def 
din Galați, ale cărui 
sectoare de bază vor 
intra în funcțiune în 
cursul anilor 1966— 
1968".

Numai oțelul care 
fierbe în cuptoarele 
aici — oțelul care dă sche
let României industriale 
moderne — va covîrși cu 
erupția sa dintr-un singur 
an, întregul debit de 
metal pe cîțiva ani al ace
leiași țări dintr-o altă e- 
pocă. Am văzut agregatele 
de mii de tone, pentru 
transportul cărora s-au 
construit șosele speciale, 
pentru adăpostirea cărora 
s-au înălțat uriașe cupole 
de oțel și sticlă, sub care 
ar putea încăpea multe 
blocuri, monumente sau 
chiar piețe publice. Am vă
zut, mai înainte, fundațiile și 
măruntaiele subpămîntene 
ale aceluiași gigant, siste
mul de artere și vene prin 
care se hrănește și care 
ar putea întreține pulsul 
unui mare oraș. Un munte 
scufundat, un milion de 
metri cubi de beton re
prezintă temelia combina
tului dunărean care va topi 
metalul, dăruindu-ne cas
cadele lui de foc.

Țara are nevoie de tot 
mai mult oțel. Veterana Re- 
șiță, reîntinerita Hunedoară, 
celelalte cetăți ale metalu
lui trec la rîndu-le în- 
tr-o nouă etapă de dezvol
tare, sporindu-și capacită
țile, înarmîndu-se — ca toa
tă industria noastră — cu 
tehnica avansată.

Marele combinat dună
rean s-a și născut. El este 
o metaforă a forței, este o 
măsură a capacităților 
noastre, este unul dintre 
cele mai grele și mal stră
lucitoare nestemate încrus
tate pe stema patriei.

va 
de

din tabloul Iul Mendeleev, 
gazele care îmbibă și fac 
fertilă atmosfera, sau care 
țîșneau odinioară sub pre
siune, aprinzîndu-se singu
re și vestind veritabile co
mori. Pentru ele, pentru a- 
ceastă industrie a „imate
rialului*, s-au creat niște 
cetăți anume, ocupînd un 
loc aparte în peisajul nos
tru constructiv.

Cele 14 fabrici ale mare
lui Combinat chimic de lin
gă Craiova — constatam 
în chiar această primăva
ră — cu hale, rezervoare, 
gigantice estacade, turnuri 
înfășurate în conducte și 
scări au fost plantate în 
mai puțin de patru ani pe 
pămîntul gol și, văzută așa, 
ridicarea din pămînt a con
strucției pare mai curînd o 
parașutate din cerul senin.

La Turnu Măgurele, con
strucția unui alt combinat 
de un la fel de puternic ca
libru ni s-a părut similară 
unor lansări succesive la 
Dunăre, fabricile căpătînd 
aici înfățișarea unor gigan
tice nave abia ținute de an
core la țărm.

La Tg. Mureș, sub pavă
za munților, șantierul mare
lui combinat chimic ni s-a 
părut a se asemăna cu un 
sistem de rampe pentru ra
chete cosmice, gata pregă
tite, așteptînd declanșarea, 
semnalul startului...

Trei imagini, toate suge
rate de viteza construcției.
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îndeplinirea angajamentelor
ÎNTREPRINDERILE regiunii galați

I

Luminile chimie!

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile indus
triale ale orașului Galați și-au îndeplinit angajamentele luate 
în cinstea celui de-al IV-lea Congres al partidului. De la în
ceputul anului s-a realizat peste sarcina de plan o producție 
globală de 32 872 000 lei iață de 25 285 000 lei cît prevedea 
angajamentul. A fost îndeplinit totodată și angajamentul la 
producția marfă. Productivitatea muncii a crescut în primele 
șase luni ale anului cu 3,3 la sută. In această perioadă au fost 
produse și livrate peste prevederile planului 1080 tone tablă 
subțire, 330 tone sîrmă, 166 tone piese din fontă finite, mari 
cantități de minereu sortat, 310 tone uleiuri și grăsimi vege
tale etc. Constructorii de pe șantierele de locuințe din oraș 
au predat locatarilor de la începutul anului 960 apartamen
te. In fruntea întrecerii se situează colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la uzina „Laminorul', stația de sor
tare a minereurilor, uzina mecanică și altele.

ÎNTREPRINDERILE REGIUNII BACĂU

ÎNTREPRINDERILE
REGIUNII IAȘI

Chimiștii, petroliștii, fo
restierii și alți oameni ai 
muncii din întreprinderile 
industriale ale regiunii Ba
cău raportează că și-au 
îndeplinit planul și anga
jamentele luate în cinstea 
Congresului partidului. De 
la începutul anului și pînă 
acum, colectivele întreprin
derilor au realizat o pro
ducție marfă peste plan în 
valoare de 70 milioane lei; 
în primele 5 luni ale anu
lui s-au obținut economii 
suplimentare la prețul de 
cost de peste 34 milioane 
lei. Au fost produse peste 
plan 3 600 tone de țevi, 
3 300 tone de cărbune, 
13 700 tone de ciment, 5 700 
tone de îngrășăminte azo- 
toase, 322 tone de cauciuc 
sintetic, 1 230 tone de plăci 
fibrolemnoase, 11 000 mc 
de cherestea etc. In între
cere s-au evidențiat colec
tivele de la Combinatul de 
îngrășăminte cu azot din 
Piatra Neamț, Fabrica de

ciment din Bicaz, Combi
natul de cauciuc sintetic 
din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej și ale rafinăriilor de 
pe Valea Trotușului.

Colectivele între
prinderilor din regiu
nea Iași raportează 
că angajamentele 
luate în cinstea Con
gresului partidului 
au fost îndeplinite. 
S-a realizat o pro
ducție globală peste 
plan în valoare de 
48 967 000 lei și o 
producție-marfă de 
37 998 000 lei. La pro
ductivitatea muncii 
angajamentul a fost 
depășit cu 0,6 la sută 
pe total industrie. O 
contribuție însemna
tă la obținerea a- 
cestor succese au a- 
dus colectivele de 
la Fabrica de anti
biotice, Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad, 
Atelierele de reparat 
material rulant Paș
cani, Uzina metalur
gică și altele.

-am obișnuit 
perma- 

schelel» 
care înalță semețe 

creste peste cîmpii, dealuri 
și munți, îndemnînd ochiul 
să confrunte relieful strălu
citor al naturii românești cu 
relieful încă mai zvelt, încă 
mai armonic al muncii u- 
mane. Ceahlăul s-a con
struit în cîteva ere, dar un 
masiv de beton care leagă 
doi munți se ridică, la fel 
de puternic, în numai cîți
va ani. O adevărată com
petiție între aceste două 
feluri de creste — furnale 
și piscuri de granit, păduri 
de sonde și păduri de 
brazi, pereți de stîncă și 
baraje, frumuseți și frumu
seți—o pasionantă compe
tiție a înălțimilor dă dina
mism și culoare aparte pei
sajului nostru contemporan.

Idealul unei țări pros
pere, strălucind pe cul
mile civilizației, progresului 
și culturii, în care omul 
să-și dezvolte nestingherit 
personalitatea, eliberat de 
exploatare, mizerie și umi
lință, acest ideal a fost fău
rit de partidul nostru din 
anii grei ai ilegalității și 
lupta pentru înfăptuirea lui 
străbate întreaga sa istorie. 
Formulat în rezoluții și do
cumente, însuflețind 
întregului popor, 
ideal a fost și este 
în faptă, etapă cu 
Iată cîteva file din cronica 
ultimilor ani.

eu Castelul de lumină

DIN

ACE
ANI

nestemate
incrustate
patriei

cu

ÎNTREPRINDERILE REGIUNII MARAMUREȘ
întreprinderile și uni

tățile economice din re
giunea Maramureș și-au 
îndeplinit angajamen
tele luate în întrecerea 
socialistă în cinstea 
Congresului partidului. 
Pe șase luni din acest 
an, s-au realizat peste 
plan produse în 
de 61 milioane 
acest timp s-au 
peste prevederi 
minier în valoare de a- 
proape 30 milioane lei, 
45 tone de oțel lichid, 
circa 700 garnituri de 
mobilă, 2 149 mc che-

valoare 
lei. In 
produs 

utilaj

rostea, 23 000 mp țesă
turi de bumbac etc. In 
prezent industria regiu
nii Maramureș realizea
ză în numai 27 de zile o 
producție egală cu cea 
obținută în anul 1938. 
Cele mai bune rezultate 
le-au dobîndit muncito
rii, inginerii și tehnicie
nii de la Combinatul 
chimico-metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej’ și Uzina 
„1 Mai” din Baia Mare, 
exploatările miniere 
Cavnic și Săsar, între
prinderile forestiere Vi- 
șeu și Borșa.

munca 
acest 

tradus 
etapă.

marile
de oțel
pe stema

GALAȚI, 17
o cîmpie goală, abia sece
rată, la marginea ora
șului naval, între locurile 
numite idilic Mălina și 
Cătușa. Pămîntul e cu
minte și blajin, dar locul 
acesta anonim a fost hă
răzit să găzduiască un gi
gant al metalurgiei româ
nești, care a și țîșnit în pi
cioare cu o energie de Vul
can.

IULIE 1961 :

„In anul 1970 —
se spune în Direc
tive — industria si
derurgică va produce 
circa 4,1 milioane 
tone fontă, 6,3 mi
lioane tone oțel, 4.4 
milioane tone lamina
te, 800 mii tone țevi... 
Contribuția principală 
o va aduce Combina
tul siderurgic „Gheor-

după 
ini
lor

de ritmul impetuos în care 
'-a dezvoltat și se dezvoltă 
la noi această ramură a e- 
conomiei.

10 OCT. 1964, PRIMELE 
BATAI LA PORȚILE DE 
FIER !...

Ne-am potrivit cronome
trai, acum un an, 
timpul acestei noi și 
punătoare construcții,
azi, de pe estrada suspen
dată la mare înălțime a șo
selei de coronament, pri
vim Dunărea strînsă în cleș
tele celor două mari șantie
re de pe cele două ma
luri, de unde a și pornit a- 
saltul. După Bicaz, care a 
fost primul examen, după 
cascada de hidrocentrale 
care i-a UTmat și care com
pun constelația Bistriței, a 
venit la rînd Argeșul cu 
frații lui din Carpații Meri
dionali. Am oprit Bistrița, și 
nu o dată, ci de 12 ori. Că
pătînd experiență, am nă
zuit să oprim nu un rîu ci 
patru dintr-o dată, cu un 
singur gest, obligîndu-le 
să aprindă un astru nou. 
Este hidrocentrala de pe 
Argeș. Ea va crea un 
nou fascicul de raze, 
va însemna o nouă cotă 
cucerită în lupta pentru 
gospodărirea castelului de 
apă al Carpaților, care va 
deveni în timp un 
al luminii.

castel

„In 1970 — 
ne în Cartea 
velor — se vor produ
ce 32—34 miliarde 
kWh energie electrică, 
de 1,8—1,9 ori mai 
mult decît în anul 
1965, iar distribuția de 
energie termică prin 
termoficare va crește 
la aproximativ 35 mi
lioane Gigacalorii".

se spu- 
Directi-

Am putea spune, bizuin- 
du-ne pe cifrele pe care 
le-am citat, că marea operă 
de electrificare întreprinsă 
cu atîta energie va schimba 
pînă la urmă însuși regimul 
de lumină al țării, înscriin- 
du-se printre victoriile ce 
concurează la scară mare 
natura. Vastul defileu mun
tos dintre Cazane și Porțile 
de Fier, fierăstruit în cursul 
unei ere, va deveni în răs
timpul unei secunde istori
ce o operă de 
geologic.

Trei imagini
dinamismului
industrial

TG.

calibru

ale

MUREȘ,CRAIOVA,
TURNU MĂGURELE...

Trecem de la metale și 
roci la elementele ușoare

„Producția 
a industriei
— se

globală 
chimice 

spune în Car
tea Directivelor — va 
crește de circa 2,3 ori 
în 1970 față de 1965, 
cu un ritm mediu a- 
nual de circa 18,5 la 
sută. Dezvoltarea in
dustriei chimice va fi 
orientată în principal 
spre valorificarea cît 
mai complexă a re
surselor naturale ale 
țării, accentul fiind 
pus pe chimizarea ga
zului metan și a pro
duselor petroliere; sc 
va dezvolta 
corespunzător 
tria produselor 
bază ale 
norganice".

Valea Polimerilor. Este Va
lea Trotușului. Ce spunea 
pînă mai deunăzi școlaru
lui un oraș ca Slatina, ca 
Sighetul sau ca Bîrladul ? 
In numai doi ani, Slatina a 
devenit capitala aluminiu
lui românesc. Bîrladul a ri
dicat în strălucire rulmen
ții. Sighetul a devenit un 
centru al prelucrării lem
nului. Orașe acoperite cu 
praful uitării, tîrguri abia 
însemnate pe hărțile de o- 
dinioară, zone fără deter
minarea unui nume au t>ă- 
rit dintr-o dată în 
căpătînd demnitatea 
participante majore la 
civilizație socialistă, 
graful, statisticianul, 
nomistul se află pe 
descoperirilor permanente 
care, permanent, trebuie a-’ 
duse la zi. Pînă ieri Bără
ganul producea numai grî- 
ne, fiind însemnat pe hartă 
cu aurul spicelor. Azi va 
trebui să adăugăm la pro
ducția lui și hîrtia fabrica
tă la Călărași, după cum 
la producția Deltei va tre
bui să adăugăm celuloza 
Brăilei, după cum la pro
ducția Dobrogei va trebui 
să adăugăm cimentul de la 
Medgidia, după cum mul
tor orașe sau raioane va 
trebui să le adăugăm noul 
simbol industrial, noua 
marcă de personalitate.

Și va trebui să mai adă
ugăm ceva, un amănunt 
care măsoară pulsul : nu
mărul de bătăi pe minut 1 
Este vorba de ritmul intens 
de viață pe care îl deș
teaptă industrializarea, cu 
toate consecințele ei bine
făcătoare în modul de trai 
al oamenilor. O uzină naș
te de fapt un oraș, un com
binat obligă un vechi oraș 
la renaștere, un oraș in
dustrial schimbă fața 
unei văi sau a unei re
giuni întregi. Localnicul 
dezbracă haina țărăneas
că, trecînd la ținuta citadi
nă a muncitorului indus
trial, casa lui devine apar
tament într-un cartier civi
lizat și modern. Cină s-a 
produs metamorfoza ? In 
același ritm cu creșterea 
uzinei, 
trecerea omului de la lo
pată și sapă la pupitrul de 
comandă al marilor agre
gate răspunzînd 
lor electronice.

O apăsare pe buton 
prima șarjă 
schimbarea la față a unei 
regiuni întregi.

istorie, 
de 

noua 
Geo- 
eco- 
solul

în același ritm cu

comenzi-

de iapt

în mod 
indus- 

de 
chimiei a-

Lînă, bumbac 
din materiale 
cauciuc, lacuri, ____ _
sau medicamente, îngrășă- 
mintele — sarea fertilității, 
vor fi darul de rar preț al 
acestor cetăți ale chimiei 
care vor provoca, în ace
lași răstimp desemnat în 

o adevărată 
lanț.

Directive, 
reacție în

f rPulsul
al țării

și mătase 
aeriene, 

cerneluri

vital"

se accelerează
pei-Schimbînd structura i__l 

so.iului, industrializarea so
cialistă a schimbat din te
melii distribuția de ener
gie socială a țării, a schim
bat însuși pulsul vital al 
României, deșteptîndu-i 
toate rezervele creatoare și 
dîndu-le o dinamică de a- 
iirmare necunoscută nici- 
cînd.

Luăm pulsul unor raioane 
și regiuni, luăm pulsul unor 
așezări noi sau orașe după 
dinamica dezvoltării indus
triale, după cifrele care de
semnează aportul lor la an
samblul producției de bu
nuri și la venitul național. 
Luăm acest puls citind nu 
numai cifrele, ci și confrun- 
tînd imaginea veche a 
locurilor cu imaginea lor 
actuală, proiectînd filmul 
tulburător al unor mari 
transformări. O vale, o sim
plă vale de apă a devenit 
Valea Luminii. Este Valea 
Bistriței. O altă vale, a u- 
nui rîu Ia fel de anonim, a 
devenit Valea Uzinelor sau

OMUL 
în steagul roșu al partidu
lui nostru 
simbolică
Ciocan. El este demiurgul, 
el este faurul, el este auto
rul acestor uriașe prefaceri, 
el este cel care traduce 
simbolurile stemei în gran
dioase fapte, apropiind 
ziua cînd peste zările ro
mânești va străluci comu
nismul. Fața de astăzi a Ro
mâniei este opera lui.

De la acest om — mun
citor, țăran, intelectual — 
începe totul, la el se întoar
ce tot, împlinind ciclul de 
la muncă la roade. A lui 
este țara, cu toate darurile 
și frumusețile ei. Ale 
sînt toate podoabele 
care le adaugă zilnic, 
hartă și în stemă, prin e- 
forturile unite a 19 milioa
ne de oameni. A lui este a- 
ceastă mare Carte a D1- 
rectivelor, chibzuită și 
bogățită prin mii de pro
puneri, cristalizînd înțelep
ciunea partidului, iar prin 
ea înțelepciunea, voința și 
energia unui întreg popor.

Am numit construcția o 
competiție de creste și 
înălțimi. Alte noi înălțimi si 
creste vin să îmbogățească 
relieful României, iar a- 
ceastă mișcare tectonică 
este însăși revoluția noas
tră

este Însemnat

prin legătura 
între Secere și

socialistă.

lui 
Pe 
Pe

„Înfăptuirea preve
derilor planului cinci
nal de dezvoltare a 
economiei naționale pe 
perioada 1966—1970 va 
însemna un nou și 
important pas înainte 
în creșterea puterii e- 
conomice a țării și în 
perfecționarea relații
lor de producție so
cialiste, în ridicarea 
bunăstării materiale 
și culturale a poporu
lui român".

Motor al acestor minuna
te transformări, strateg al 
tuturor victoriilor noastre, 
minte și inimă înțeleaptă a” 
întregului popor : 
comuniștilor 1

Pe el îl socotim 
patriei : Republica 
listă România.

Partidul

făurarul 
Socia-

__ M
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și muncitorești la Congresul al IV-lea al P.M.R.
Delegația Partidului Popular

(Tudeh) din Iran
Delegația Partidului Comunist 

din S.U.A.
Delegația Partidului Popular 

(Tudeh) din» Iran este alcătuită din 
Jskendiri Iradj, membru al Birou- 

' lui Politic al Comitetului Central 
al partidului, Safari Hamid, mem
bru supleant al C.C. al partidului, 
Pourhormozan Mohamed, redactor 
șef al revistei internaționale a

Partidului Popular (Tudeh) din 
Iran, Saidi, colaborator tehnic.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.. Petre Bla- 
jovici, Petru Furdui, Barbu Solo
mon, precum și activiști de partid.

Din partea Partidului Comunist 
din S.U.A. a sosit o delegație con
dusă de Carl Winter.

în întîmpinare au venit tova

rășii Paul Niculescu-Mizil, secre
tar al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Gaston Marin, Miron Șerban, Eu
gen Alexe, activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg

Din partea colegiului de redacție 
al revistei „Probleme ale păcii 

și socialismului"
Partidul Comunist din Luxem

burg este reprezentat de Domini
que D. Urbany, președintele P.C. 
din Luxemburg.

La sosire a fost întîmpinat de

tovarășii Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Anton Breitenhofer, 
Ion Pas și Ene Țurcanu, de acti
viști de partid.

Din partea colegiului de redacție 
al revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului'1, la lucrările celui

de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
asistă Michele Rossi și Helene 
Berg.

Delegația Partidului Comunist 
din Germania

Delegația Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Unită

Duminică a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist din 
Germania care va participa la 
cel de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
Din delegație fac parte Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania, conducătorul 
delegației, Dieter Frey, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P. C. din 
Germania, și Axei Schimdt, mem
bru supleant în Biroul Politic, se

cretar al C.C. al P.C. din Germa
nia.

La sosire, pe aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Pe
tre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Anton 
Breitenhofer, Janos Fazekaș, Ale
xandru Sencovici, Ghizela Vass, 
Vasile Lixandru, Aurel Vijoli, de 
activiști de partid.

Din partea Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Unită 
a sosit o delegație alcătuită din 
Hussein Khallaf, ministrul rela
țiilor culturale cu străinătatea, se
cretar pentru ideologie și orienta
re în U. S. Arabă, și Ahmed Baha 
Eldin, membru al Secretariatului 
relațiilor cu străinătatea al U. S.

Arabe, redactor șef al revistei „Al 
Mussawar".

Pe aeroport, delegația a fost în
tîmpinată de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Roșu, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Iordania

Delegația Partidului Comunist 
din Sudan

Delegația Partidului Comunist 
din Sudan este condusă de Joseph 
Garang, membru al C.C. al P.C. 
din Sudan.

în întîmpinarea delegației, pe 
aeroport erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Necula, Ghizela Vass, 
Barbu Solomon, activiști de partid.

Din partea Partidului Comunist 
din Iordania a sosit Fuad Nassar, 
secretar general al Partidului Co
munist din Iordania.

Pe aeroport, oaspetele a fost în
tîmpinat de tovarășii Petre Borilă

și Alexandru Drăghici, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ludovic Csupor, Miron Șerban, 
Eugen Alexe, Vasile Malinschi, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Grecia

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia

Partidul Comunist din Grecia 
este reprezentat la cel de-al IV-lea 
Congres al P.M.R. de o delegație 
alcătuită din Kostas Koliannis,

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
'Grecia,''și ‘ Petros Rusos, membru 
al C. C. al P.C. din Grecia.

Din partea Partidului Comunist 
din Norvegia a sosit o delegație 
din care fac parte Per Svensson, 
secretar al C.C. al P.C. din Norve
gia, și Rolf Dahl, membru al C.C. 
al P.C. din Norvegia.

La sosire, membrii delegației au

fost întîmpinați de tovarășii Pe- 
- tre Borilă, membru al Biroului

Politic al C.C. al P.M.R., Petre 
Furdui, Constantin Scarlat, Cornel 
Fulger, Vasile Lixandru și Barbu 
Zaharescu, de activiști de partid.

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste si muncitorești* *

Depuneri de coroane de flori 
de către delegațiile unor partide 
comuniste și muncitorești

Delegația Partidului
Partidul Comunist Mexican este 

reprezentat la Congresul al IV-lea 
al P.M.R. prin Manuel Terrazas 
Guerrero, membru al Prezidiului 
C.C. și secretar al C.C. al P. C. 
Mexican, și Arturo Campos Roman, 
membru supleant al C.C. al P. C. 
Mexican.

Comunist Mexican
Oaspeții au fost întîmpinați de 

tovarășii Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Janos Fazekaș, Ludovic 
Csupor și Elena Lascu, de activiști 
de partid.

Delegațiile unor partide comu
niste și muncitorești invitate la lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R. au făcut duminică vi
zite în Capitală și în țară.

Membrii delegației Partidului 
Comunist Chinez, în frunte cu 
Den Siao-pin, au făcut o vizită prin 
noile cartiere de locuințe ale Ca
pitalei.

Delegația Partidului Comunist 
din Indonezia, condusă de D. N. 
Aidit, a vizitat Institutul de cer

cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Marea Britanie, Columbia, Da
nemarca, Finlanda, Irak, Italia, O- 
landa, Siria, ale Partidului Demo
crat din Guineea, Partidului So
cialist Unit din Islanda, Partidului 
Socialist Italian al Unității Prole
tare au vizitat localități de pe 
Valea Prahovei, Muzeul Doftana și 
Muzeul Peleș.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu Den Siao-pin, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a 
depus duminică dimineața o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid, repre
zentanți ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
Duminică dimineața delegația 

Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, condusă de Bohuslav Las- 
tovicka, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace, a depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

La solemnitatea depunerii coroa
nelor au participat tovarășul Leon- 
te Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., 
activiști de partid, reprezentanți ai 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

Au fost prezenți membrii Am
basadei R. S. Cehoslovace în R. P. 
Română.

★
în cursul dimineții de duminică, 

delegația Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de Kim Koan 
Hiop, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al C.C. al 
partidului, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La depunerea coroanei au parti
cipat tovarășul Ilie Verdeț, secre
tar al C.C. al P.M.R.. membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de partid, 
reprezentanți ai Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Capi
talei-

Au fost de față membri ai Am
basadei R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

★
Duminică după-amiază delega

ția Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia în frunte cu Edvard Kar- 
delj, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. al U.C.I., 
președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

La depunerea coroanei au parti
cipat tovarășul Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, membri 
ai C.C. al P.M.R., activiști de par
tid, reprezentanți ai Comitetului

Executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Delegația Partidului celor ce 

Muncesc din Vietnam, condusă de 
Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, a depus duminică după- 
amiază o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La depunerea coroanei au fost de 
față tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, secretar al C.C. al P.M.R., 
membri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid, reprezentanți ai Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. D. Vietnam Ia Bucu
rești.

★
Delegația Partidului Comunist 

din Indonezia în frunte cu D. N. 
Aidit, președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia, a depus duminică dimi
neața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La depunerea coroanei au parti
cipat tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de partid, 
reprezentanți ai Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al Capi
talei.

★
Duminică dimineața delegația 

Partidului Comunist Libanez a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au participat to
varășul Ion Cosma, membru al 
C.C. al P.M.R., activiști de partid, 
reprezentanți ai Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

★
Delegația Partidului Comunist 

din Japonia, în frunte cu Oka 
Masayoshi, membru al Prezidiului 
și Secretariatului C.C. al P. C din 
Japonia, a depus în cursul dimi
neții de duminică o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat to
varășul Gheorghe Hossu, membru 
al C.C. al P.M.R., activiști de 
partid, reprezentanți ai Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
Capitalei.

★
Delegația Partidului Comunist 

Francez, în frunte cu Jeannette 
Thorez Vermeersch, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, a depus duminică după-amiază 
o coroană de flori Ia Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au fost de față 
tovarășul Teodor Marinescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid, reprezentanți ai 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpres)

La Timișoara
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TELEV 111U N E
In jurul orei 9,00 — Deschi

derea lucrărilor Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncitoresa 
Român — Transmisiune de la 
Sala Palatului Republicii popu
lare Române. 10,00 — Jurnalul te
leviziunii — Cronica lucrărilor 
Congresului partidului. 19,30 —• 
Pentru pionieri șl școlari : „De 
aceeași virată"... (reportaj fil
mat) și filmul „Cu grupa în va
canță". 20,00 — Spectacol pre
zentat de Ansamblul artistic al 
U.T.M. In încheiere : Jurnalul 
televiziunii (II) — Cronica lucră
rilor Congresului partidului.

CINEMATOGRAFE

Mesajul milioanelor de sportivi întrecerea cicliștilor
O duminică festivă, care a în

ceput în zori și s-a încheiat la 
lumina reflectoarelor, o îmbinare 
de tinerețe, forță și măiestrie, un 
buchet de flori vii închinate Con
gresului partidului — iată ce a 
însemnat ziua de ieri pentru 
sportivii bucureșteni.

Insumînd numeroasele con
cursuri desfășurate în diferite 
colțuri ale Capitalei, programul 
de pe stadionul Republicii a pri
lejuit întreceri spectaculoase, de 
la primele evoluții în proba hipi
că pînă la ultimul șut la poartă 
al atacanților dinamoviști. Cum 
era și firesc, atenția publicului 
s-a îndreptat îndeosebi asupra 
celor două meciuri de fotbal, în 
care proaspetele promovate au 
dat tonul, fiind urmate de cele 
mai bune echipe ale acestui sfâr
șit de sezon: campioana țării și 
ciștigătoarea Cupei.

Centrul de gravitate al acestei 
după-amieze festive a fost sosi
rea ștafetei „In întîmpinarea ce
lui de-al IV-lea Congres al par-

Stadionul „Republicii". Sosește ștafeta „în întîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului"

Printre manifestările sportive de 
ieri s-a numărat și cursa ciclistă 
disputată pe șoseaua Olteniței, la 
care au participat alergătorii noș
tri fruntași. în cea mai importantă 
probă, cea a seniorilor, cîteva 
evadări în trepte inițiate de C. 
Melcioc (Olimpia), I. Ardeleanu 
(Steaua) și S. Ariton (Voința) la km 
50 au format un grup de 14 „fu
gari". Dintre aceștia, W. Egyed 
(Steaua) a sesizat mai bine mo
mentul favorabil și, cu 2 km îna
inte de finiș, sprintează puternic 
și trece primul linia de sosire, cro
nometrat cu timpul de 2 h 39 min. 
17 sec. pe cei 100 km cît a mă
surat cursa. L-au urmat în ordine 
Fr. Gera (Steaua), S. Ariton (Vo
ința), I. Braharu (Voința).

La juniori (80 km) C. Grigore 
(Voința) a învins la sprint 3 din
tre colegii săi de evadare, reali- 
zînd timpul de 2 h 17 min. 10 sec. 
Pe echipe, întrecerea a revenit 
clubului sportiv Voința.

Atleții și-au disputat
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

Desfășurate pe stadionul CFR din 
localitate, campionatele naționale 
de atletism au stîrnit un mare in
teres în rîndurile publicului timi
șorean.

Alergările au fost punctul forte 
al acestui concurs, furnizînd în ge
neral întreceri spectaculoase, în
cheiate cu rezultate tehnice bune, 
în fruntea acestora se situează 
noul record republican la 3 000 m 
obstacole, 8’36", obținut de Zoltan 
Vamoș, performanță care se înscrie 
pe locul IV în lume în sezonul ac
tual. O altă probă la alergări care 
s-a situat la înălțimea cerințelor 
internaționale a fost cea de 1500 
m, în care tînărul C. Bloțiu, în 
dîrză dispută cu Vamoș, a cucerit 
titlul cu 3'40" 8/10. Bun, de aseme
nea, rezultatul sprinterilor Gheor
ghe Zamfirescu (în special 21,1 pe

titlurile de campioni I
200 m) și Ioana Petrescu (11,8 pe
100 m — record republican egalat). ■ 
De remarcat că Ioana Petrescu, în ■ 
revenire de formă, a cucerit trei 
titluri în aceste campionate (100, ■
200, 400 m), ca și Zamfirescu (100, |
200 și participant la 4x100 m).

în probele de aruncări și să- " 
rituri, rezultate satisfăcătoare | 
au obținut: Viorica Viscopo- 
leanu 6,26 m la lungime, Ana ■ 
Sălăgean 16,05 m la greutate, | 
Petre Astafei 4,68 m la prăjină, 
Gheorghe Costache 62,24 m la cio- ■ 
can (record de juniori) și Iosif Nagy ■ 
52,31 m la disc (record de juniori). 
Campioanele olimpice Iolanda Ba- I 
laș și Mihaela Peneș au cîștigat ■ 
probele lor de specialitate, dar cu 
rezultate sub posibilități — res- ■ 
pectiv 1,75 m la înălțime și 51,78 g 
m la suliță. I

C. DIAMANTOPOL ■

ZILELE FILMULUI ROMA
NESC : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14). BRAȚARA DE GRANATE
— cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2). UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 6), Arta (rulează și la 
grădină — Calea Călărași nr. 
153), Festival (Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 14, rulează șl la grădină
— Pasajul „Eforie"). PRELUDIO
11 — cinemascop : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29), Victoria (Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 7), Grivița 
(Calea Grivițel, podul Basarab). 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Capi
tol (rulează șl la grădină — Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 18). PEN
SIUNEA BOULANKA : București 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 6), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), 
Grădina „Progresul" (str. Ien 
Vidu nr. 5), Arenele Libertății 
(Parcul „Libertății"). EROI CU
RAJOȘI CA TIGRII: Central (Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 2). NEA
MUL ȘOIMAREȘTILOR — cine
mascop (ambele serii) : Lumina 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 12), 
Volga (Șos. I. Pintllie nr. 61). 
TOVĂRĂȘII: Union (str. 13 De
cembrie nr. 5—7). PROGRAM 
PENTRU COPII (dimineața) : 
Doina (str. Doamnei nr. #). IN- 
TILNIRE CU SPIONUL (după- 
amiază) : Doina (str. Doamnei nr. 
9). ELEVUL DE SERVICIU — 
BUN GUST... GUST BUN — LA, 
MINORUL DE ȚEVI — CASA 
CETATE — MUZEUL ZAMBAC- 
CIAN — MINUNEA DE LA GHI- 
ZA — SAVERI DUNECOVSKI — 
NUNTA ȚABANEASCA: Timpuri 
Noi (Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
18). CUM SE REUȘEȘTE IN 
DRAGOSTE : Glulești (Calea
Giulești nr. 56), Feroviar (Cal. 
Grivițel nr. 80). ASTA-I TOT CE 
S-A INTIMPLAT : Cultural (Pia
ța I. Pintilie nr. 2). NUNTĂ CU 
PERIPEȚII: înfrățirea între po
poare (Bd. Bucureștii-Noi). SĂ
RITURĂ ÎN ÎNTUNERIC : Excel
sior (bd. 1 Mai nr 174), Flamura 
(șos. Giurgiului nr. 155). WINNE- 
TOU — cinemascop : Dacia (cat. 
Griviței nr. 137), Popular (str. 
Mătăsarl nr. 31). FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD — cinemascop : 
Buzești (rulează și la grădină — 
str. Buzești nr. 9—11), Rahova 
(calea Rahovel nr. 118). ÎNTILNI- 
RE LA ISCHIA — cinemascop : 
Bucegi (rulează șl la grădină — 
Bd. 1 Mai nr. 57), Melodia (șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Li- 
zeanu), Tomis (rulează și la gră
dină — calea Văcărești nr. 21), 
Stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare). NEVASTA NR. 13 : Uni
rea (rulează și la grădină — bd. 
1 Mal nr. 143). RABY MATYAS : 
Flacăra (cal. Dudești nr. 22), 
Munca (șos. Mihai Bravu nr. 221). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE : 
Vltan (cal. Dudești nr. 97). CÎND 
MARTIN AVEA 14 ANI: Crîngași 
(șos. Crîngași nr. 42), Moșilor 
(calea Moșilor nr. 221). PĂDUREA 
SPÎNZURAȚILOR : — cinema
scop (ambele serii) : Miorița (cal. 
Moșilor nr. 127). HANKA : Cos
mos (șos. Pantelimon nr. 89). PE 
URMELE LUI AHMED : Colenti- 
na (șos. Colentina nr. 84). JUN
GLA TRAGICA : Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2). CRONICA UNUI 
BUFON : Progresul (șos. Giur
giului nr. 3), grădina „Rahova" 
(cal. Rahovel). MERII SĂLBĂTICI: 
Lira (cal. 13 Septembrie nr. 196). 
CASA RICORDI : Drumul Sării 
(str. Drumul Sării nr. 30). SPRE 
CULMI: Ferentari (cal. Feren
tari nr. 86). DE DOI BANI VIO
LETE : Cotroceni (șos. Cotrocenl 
nr. 9). AMERICA, AMERICA 
(ambele serii) : Pacea (bd. Uver
turii nr. 70—72). BUFONUL RE
GELUI : Grădina „Lira" (cal. 
13 Septembrie nr. 196). ARENA 
CIRCULUI : Grădina „Moșilor" 
(calea Moșilor nr. 221). SCARA- 
MOUCHE — cinemascop : Gră
dina „Vltan" (cal. Dudești). UN 
ENORIAȘ CIUDAT : Grădina
„Progresul-Parc" (Piața Libertă
ții). ȘEFUL: Grădina „Colentina" 
(șos. Colentina nr. 84). LALEAUA 
NEAGRA — cinemascop : Gră
dina „Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale a R.P.R." (Piața 
Scînteii).

Cum e vremea

HANDBAL
Știința București - Grasshoppers Ziirich 21-8

FOTBAL CUPLAJUL DE PE STADIONUL „REPUBLICII"
tidului". Pe elipsa de smarald lu
minată de proiectoare s-au adu
nat, ca razele într-un focar, me
sagerii milioanelor de sportivi 
din întreaga țară, făcînd să ră
sune cuvîntul de dragoste și de 
recunoștință față de partid al 
unei generații care numără în 
rîndurile sale campioni și record
mani ai lumii, deținători de ti
tluri olimpice și mondiale. Răs- 
punzînd cu ovații prelungi aces
tui mesaj înflăcărat, spectatorii 
salutau, alături de purtătorii șta
fetei, chezășia victoriilor de 
mîine ale sportului românesc.

Dan DEȘLIU

Unul dintre punctele de atracție 
ale programului sportiv desfășurat 
ieri pe marile stadioane din Capi
tală l-au constituit meciurile de fot
bal Siderurgistul Galați—Știința Ti
mișoara (echipele nou promovate în 
categoria A) și Dinamo București— 
Știința Cluj, deținătoarele titlului de 
campioană a țării și, respectiv, a „Cu
pei R. P. Române".

Tn ambele partide, jucătorii s-au 
străduit și au reușit în bună măsură 
să răsplătească prin evoluția lor a- 
tenția spectatorilor care au umplut 
pînă la refuz tribunele stadionului 
„Republicii”. Primul meci a adus fot
baliștilor gălățeni satisfacția unei fru
moase victorii, cu scorul de 3—2, în 
fața echipei studențești din Timișoa

ra, ca urmare a unui plus de vigoare 
mai ales în fazele de finalizare. O 
mențiune în plus pentru învingători, 
în special pentru extrema dreaptă 
Pătrașcu, foarte bun în jocul de ieri. 
Golurile au fosf înscrise de Voinea, 
Adam, Sfătescu pentru Siderurgistul 
și de Mițaru și Mircea Popa pentru 
Știința Timișoara.

Partida Dinamo București — Știința 
Cluj a pus față în față două echipe 
recomandate de bunele rezultate în
registrate în acest sfîrșit de sezon. 
Jocul a fost frumos mai ales în pri
ma repriză, cînd ambele formații 
s-au străduit să practice un fotbal de 
calitate. După o serie de faze spec
taculoase de ambele părți, Dinamo 
reușește să deschidă scorul prin Ene II

(min. 32). Pînă la pauză, studenții do
mină și în min. 42 Adam înscrie prin- 
tr-un șut-bombă din marginea ca
reului.

Repriza a doua, deși debutează cu 
un gol frumos înscris de același Ene 
II (min. 46) este anostă, singurele mo
mente mai interesante daforîndu-se 
fazelor create de campioni. Știința dă 
semne de oboseală. Singurul atacant 
mai activ este... fundașul Marcu, care 
încearcă cu șuturi puternice de la 
distanță poarta lui Datcu. Spre sfîrși- 
ful partidei însă, un șut al lui Ivansuc 
nu poate fi oprit de portarul dinamo- 
vist și scorul devine 2-2. Rezultat 
echitabil, avînd în vedere efortul 

ambelor echipe de a-și justifica pres
tigiul cucerit în fotbalul nostru.

In primul său meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde in 
tara noastră, echipa elvețiană de 
handbal masculin Grasshoppers Zu
rich s-a intîlnit sîmbătă după-amia
ză, pe stadionul Dinamo din Capi
tală, cu formația bucureșteană 
Știința. La capătul unui joc de 
bună calitate, aplaudat deseori de 
publicul spectator, handbaliștii ro
mâni și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 21—8 (10—4) Echipa noas
tră a cuprins majoritatea jucătorilor 
din selecționata secundă a tării, 
care între 20 și 25 iulie ne va re
prezenta la turneul internațional 
„Cupa Mării Baltice" de la Gdansk 
(Polonia) alături de reprezentativele 
Bulgariei, Ungariei. U.R.S.S. și Po
loniei (A și B)

După meciul de la București, e-

chipa Grasshoppers Ziirich urmează 
să joace la Constanta (20 iulie) cu 
Dinamo București și la Brașov (23 
iulie) cu formația locală Tractorul.

PRONOSPORT
Concursul nr. 29 din 18 iulie 1965

Textila Buhușl — Dinamo Bacău x 
C.F.R. Pașcani—Ceahlăul Piatra

Neamț 1
Rapid Mizil — Poiana Cîmpina x 
Flacăra Moreni—Metalul Tîrgoviște 2 
Faianța Sighișoara — C.S.M. Sibiu 1 
Textila Sf. Gheorghe —- Gaz

Metan Mediaș 1
Metalul Hunedoara — Jiul Petrila x
Minerul Deva — Minerul Lupeni 2
Arieșul Turda — Industria sîrmei 2
A. S. Aiud — Clujana x
C.F.R. Arad — Vagonul Arad 2
Electromotor Timișoara — C.S.M-

Reșița 2
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Ieri In țară : Vremea a fost 
instabilă și s-a răcit în Banat, 
Ardeal și Moldova, unde cerul a 
prezentat înnorări mal accentuate 
și au oăzut averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. In celelalte regiuni vre
mea s-a menținut călduroasă ți 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin, vîntul a suflat potri
vit, cu unele intensificări trecă
toare în sud-estul țării, predomi- 
nînd din sectorul vestic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Bistrița șl 36 
grade la Budești. In București : 
Vremea a fost călduroasă și fru
moasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat po
trivit, cu unele intensificări pre- 
dominînd din sectorul vestic. 
Temperatura maximă a fost de 
35 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 2i și 22 iulie. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi locale, sub formă 
de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mal frecvente la în
ceputul intervalului în jumătatea 
de vest a țării, apoi se vor ex
tinde și în celelalte regiuni. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din sectorul 
nord-vestic. Temperatura în 
ușoară scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, Iar 
maximele între 20 și 30 grade, 
mal ridicate în sudul țării. In 
București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
slabe către sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab, pînă la potrivit, din 
nord-vest. Temperatura în ușoară 
scădere.



DE PESTE HO TARE
ecuador Puternice
demonstrații
antiguvernamentale

• Sute de arestări 
în rîndurile opoziției
• O demisie 
„de formă"

r QUITO 18 (Agerpres). — Mai 
multe persoane au fost ucise sîm
bătă la Quito și Guayaquil de po
lițiștii care încercau să împrăștie 
demonstrațiile antiguvernamentale 
din aceste două orașe ecuadoriene, 
anunță agenția Reuter. Demons
tranții cereau juntei militare să 
restabilească regimul constituțional. 

Evenimentele de sîmbătă au avut 
loc după ce junta s-a grăbit să 
anunțe normalizarea situației în 
întreaga țară și a anulat la Gua
yaquil restricțiile de circulație. Si
tuația încordată din Ecuador da
tează de aproximativ două săptă- 
mîni, de cînd au început manifesta
țiile antiguvernamentale de masă.

Junta a recurs la represiuni. Au 
fost arestați 300 de studenți, pre
cum și numeroși membri ai parti
delor de opoziție care cer alegeri 
democratice, eliberarea participan- 
ților la demonstrațiile antiguver
namentale care au fost arestați, 
revenirea în țară a oamenilor po
litici expulzați și anularea restric
țiilor impuse presei. Printre cei a- 
restați se află fostul președinte al 
Ecuadorului, Camilo Ponce Enri
ques. Mulți alți oameni politici și 
reprezentanți de seamă ai sindica
telor au fost expulzați din țară. 
La Guayaquil — centrul demons
trațiilor antiguvernamentale — au 
fost aduse trupe și tancuri.

în cercurile politice din capitala 
Ecuadorului se consideră că demi
sia în bloc a membrilor cabinetu
lui de miniștri anunțată ieri ca o 
pretinsă concesie făcută opoziției 
nu constituie decît o manevră a 
juntei militare.

vietnam Noi succese
ale forțelor patriotice

• Două plutoane ale Infanteriei marine ame
ricane au căzut într-o ambuscadă e In șase 
luni 90 000 de oameni scoși din luptă de 
forțele de eliberare națională

SAIGON 18 (Agerpres). —• După 
convorbirile avute timp de două 
zile la Saigon cu generalii ameri
cani și sud-vietnamezi, în cadrul 
cărora a fost examinată politica 
americană în Vietnamul de sud și 
situația din această țară, Robert 
McNamara, ministrul apărării al 
S.U.A., însoțit de generalul Wil
liam Westmoreland, a plecat dumi
nică într-un turneu de inspecție la 
Da Nang — principala bază mi
litară americană din Vietnamul de 
sud. 
tează 
sosirii 
Nang, 
namul 
torii. Două plutoane ale infante
riei marine americane au căzut în
tr-o ambuscadă Ia punctul de spri
jin Le Mai (la aproximativ 15 km 
nord-vest de baza militară Da 
Nang). Agenția Associated Press 
relatează că, în timpul luptei care 
s-a angajat între forțele patriotice 
și infanteria marină americană, 
patru militari americani au fost 
omorîți, iar alți 30 răniți. Forțele 
patriotice au ocupat acest impor
tant avanpost aflat pe căile de 
acces spre baza Da Nang. Coman
damentul forțelor militare ameri
cane a dizlocat de urgență în re
giunea Le 
infanteriei 
aviație.

Potrivit
International, un purtător de cu- 
vînt militar american a declarat 
duminică că forțele patriotice au 
întrerupt comunicația între două

Agențiile de presă rela- 
că, puțin timp înaintea 

ministrului american la Da 
forțele patriotice din Viet- 

. de sud au repurtat noi vic-

Mai noi 
marine,

agenției

subunități ale 
de artilerie și

United Press

mari baze americane — Vung Tau, 
port la mare, și baza militară ae
riană Bien Hoa, situată la 15 mile 
nord-est de Saigon.

Noul ambasador al S.U.A. în 
Vietnamul de sud, Henri Cabot 
Lodge, a plecat, de asemenea, du
minică într-o vizită de inspecție la 
instalațiile portuare din golful Dei- 
cam Ranh, la 300 km de Saigon.

♦
HANOI 18 (Agerpres). — Agen

ția vietnameză de informații trans
mite un comunicat al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud asupra rezultatelor ob
ținute de forțele patriotice în pri
mele șase luni ale acestui an. In 
comunicat se arată că forțele pa
triotice au scos din luptă în aceas
tă perioadă 90 000 de ofițeri și sol
dați (morți, răniți și prizonieri) ai 
trupelor guvernamentale sud-viet- 
nameze, americane, australiene, 
neozeelandeze și sud-coreene. în 
comunicat se arată că peste 180 
de plutoane, 120 de companii și 20 
de batalioane ale forțelor inamice 
au fost nimicite. Trupele guverna
mentale și americane au suferit 
cele mai mari pierderi în regiunea 
Ba Gia.

Potrivit comunicatului, torțele 
mișcării de eliberare națională au 
capturat importante cantități de 
materiale de luptă, 20 000 de arme 
de diferite tipuri, între care 26 de 
tunuri de 105 mm, 8 tunuri de 
257 mm, 90 mortiere, precum și o 
mare cantitate de muniții și echi
pament militar. Forțele patriotice 
au doborît în această perioadă 296 
de avioane de diferite tipuri și au

avariat multe altele, au scos din 
luptă 35 de ambarcațiuni cu motor, 
10 trenuri militare și 398 de auto
camioane.

în comunicat se arată că nume
roase căi rutiere strategice au fost 
avariate, peste 2 000 de fortifica
ții inamice au fost distruse. Forțe
le de eliberare națională din Viet
namul de sud au distrus numeroa
se „sate strategice", eliberînd pes
te 1 milion de persoane, îndeosebi 
în provincia Gia Rai.

„La succesele forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud — se arată 
în comunicat — a contribuit între
gul popor". Totodată, se arată că 
lupta de eliberare împotriva auto
rităților de la Saigon și a trupelor 
americane intervenționiste se des
fășoară cu succes în întreaga țară.,

★
DJAKARTA 18 (Agerpres). — 

Sub auspiciile organizației ame
ricane progresiste „Femei, luptați 
pentru pace !', la Djakarta a a- 
vut loc o întîlnire a femeilor din 
R. D. Vietnam, Vietnamul de sud 
și S.U.A. Participantele la întîl- 
nire au adresat poporului ameri
can un apel prin care îl cheamă 
să depună toate eforturile pen
tru a pune capăt războiului a- 
gresiv din Vietnam.

O nouă stație automata în Cosmos

99SONDA 3“
Stafia a fost plasată pe o orbită heliocentrică 
de pe bordul unui satelit artificial greu al Pămmtului

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că, în confor
mitate cu programul de cercetare 
a spațiului cosmic, la 18 iulie 1965 
în Uniunea Sovietică a fost lansată 
o rachetă purtătoare cosmică cu 
mai multe trepte, avînd la bord 
stația automată „Sonda-3“. Ultima 
treaptă a rachetei purtătoare a 
plasat pe o orbită intermediară un 
satelit artificial greu al pămîntu- 
lui, apoi la momentul stabilit prin 
calcule, de pe bordul satelitului 
și-a luat startul o rachetă cosmică 
care a comunicat stației automate 
„Sonda-3“ viteza necesară pentru 
plasarea acesteia pe o orbită helio
centrică.

Scopul lansării îl constituie ve
rificarea sistemelor stației în (con
dițiile unui zbor cosmic de durată
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Sîmbătă Ia Atena au avut loc mari demonstrații In sprijinul fostului pre
mier Papandreu

Guineea „portugheză” : O unitate a armate! naționale de eliberare într-o 
tabără de antrenament

Republica Dominicană

KW

„Situație politică fluidă
• Noul premier poate conta numai pe sprijinul dreptei • Papandreu 
se menține pe poziții

PEKIN 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei de bunăvoință fă
cută în R. P. Chineză de delegația 
guvernamentală economică a R. D. 
Vietnam condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se subliniază că poporul chi
nez va face tot ce-i stă în putință 
pentru sprijinirea și ajutorarea 
poporului vietnamez în lupta sa 
dreaptă împotriva agresiunii ame
ricane.

Comunicatul menționează că în 
urma convorbirilor a fost semnat 
un acord cu privire la ajutorul e- 
conomic și tehnic acordat R. D. 
Vietnam de către R. P. Chineză.

Un document al 0. N. U. confirmă 
atrocitățile comise

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Secretariatul general al Organiza
ției Națiunilor Unite a publicat ca 
document al Consiliului de Secu
ritate raportul Comisiei de specia
liști latino-americani în domeniul 
criminalisticii asupra atrocităților 
comise în Republica Dominicană. 
Raportul confirmă răspunderea ce 
revine fracțiunii dominicane con
duse de generalul Imbert pentru 
executarea în masă a adversarilor 
politici. Agenția France Presse 
menționează că raportul va fi, fără 
îndoială, evocat la ședința Consi-

de junta militară 
liului de Securitate în problema 
dominicană, ce va avea loc marți.

★
Comisia senatorială pentru pro

blemele externe din S.U.A. stu
diază zilele acestea, în cadrul unor 
ședințe închise, situația din Re
publica Dominicană, ascultînd in
formările reprezentanților ameri
cani care au vizitat această țară, 
Senatorul William Fulbright, pre
ședintele comisiei, a declarat zia
riștilor că vede foarte puține șanse 
pentru o „reglementare pozitivă" 
a problemei dominicane în viito
rul apropiat.

„Corective economice
ANGLIA

„La trei zile după înlocuirea gu
vernului Papandreu, situația poli
tică din Grecia este „fluidă" și 
neclară", astfel începe comenta
riul transmis la 18 iulie din Atena 
de corespondentul agenției France 
Presse. Corespondentul arată a- 
poi că guvernul condus de No
vas nu a obținut sprijinul popu
lar și că defecțiunile pe care se 
bizuia în rîndurile deputaților U- 
niunii de centru sînt destul de 
rare pînă în prezent. Este îndo
ielnic dacă acest guvern va reuși 
să treacă încercarea votului de în
credere în parlament. „în mod vi
zibil, scrie corespondentul, guver
nului Novas nu-i suflă vîntul în 
pînze. Nici opinia publică, nici 
deputății de centru nu-i acordă 
încredere. Numai dreapta 
dispusă să-i dea 
ranță".

Corespondentul 
nuare posibilitatea unei ascuțiri a 
luptelor politice în Grecia, într-un 
cadru caracterizat pe de o parte 
de influența crescîndă a partide
lor de stînga și pe de altă parte 
de primejdia reinstaurării unei 
dictaturi de dreapta. în încheiere, 
el susține că fostul prim-ministru 
Papandreu se menține pe pozițiile 
sale. Ca șef al unui partid, care 
a obținut 53 la sută din voturi în 
alegeri, Papandreu consideră că 
lui îi revine misiunea de șef al 
guvernului. Luni seara, el va veni 
la sediul partidului din centrul A- 
tenei. Acestui gest i se atribuie

valoarea de sondaj al reacției 
opiniei publice.

★
ATENA 18 (Agerpres). — Regele 

Constantin al Greciei l-a primit 
duminică, la palatul regal din A- 
tena, pe noul prim-ministru grec.

Agenția Reuter relatează , că No
vas a declarat că guvernul său nu 
intenționează să organizeze noi 
alegeri în viitorul apropiat.

INCIDENTE IN CIPRU
NICOS1A. Corespondentul A.F.P., 

citind surse bine informate, trans
mite că „forțele de politie ci
priote au fost puse, începînd de 
vineri, în stare de alarmă, ca ur
mare a situației create în Grecia”. 
Corespondentul menționează că 
între politia cipriotă și soldați ai 
contingentului grec, aflat în Ci
pru, au avut Ioc incidente.

este
un vot de tele

evocă în conti-

Ce se urmărește
i

prin 
din Laos

II
H

VIENTIANE. Duminică au avut 
loc alegeri pentru Adunarea na
țională a Laosului. După cum re
latează agenția France Presse, 
centrele de vot au fost păzite de 
soldați, iar pe străzile din Vien
tiane circulau patrule. Gruparea 
de stingă, partidul Neo Lao Hak- 
sat, a refuzat să ia parte la aceste 
alegeri. Recent, un reprezentant 
al acestei grupări politice a califi
cat alegerile parlamentare drept 
o nouă încercare de a instaura la 
conducerea Laosului elemente do
cile grupărilor de dreapta.

*

de scârtă durată“
LONDRA 18 (Agerpres). — „Gu

vernul britanic este gata să aplice 
noi corective economice de scurtă 
durată, dacă va fi necesar", a de
clarat sîmbătă ministrul de finan
țe. James Callaghan.

In legătură cu afirmația sa, fă
cută cu două zile înainte în Ca
mera Comunelor, potrivit căreia 
guvernul n-ar intenționa să preco-

nizeze noi măsuri în vederea re
medierii dezechilibrului economiei 
britanice, Callaghan a precizat că 
atunci s-a referit la „măsuri pe 
termen lung".

El a spus că măsurile pe care le 
preconizează guvernul urmăresc 
„restabilirea economică și restau
rarea solvabilității Marii Britanii".

Gestul Mauritaniei
Mauritania a anunțat oficial că 

a hotărît să părăsească Organi- 
■zația comună africană și malgașe 
(O.C.A.M.), creată cu șase luni în 
urmă. Știrea nu a constituit o 
surpriză. Chiar de la ședința de 
constituire, în cadrul organizației 
s-au observat o serie de diver
gențe în legătură cu scopurile 
propuse și cu orientările politice. 
Unii membri ai O.C.A.M. consi
derau uniunea ca un mijloc de 
facilitare a legăturilor economice, 
alții militau mai ales pentru co
ordonarea politicii țărilor membre 
în vederea creării unui front co
mun care să se poată opune 
Organizației unității africane 
(O.U.A.). Vremelnic, cel de-al 
doilea grup, condus de reprezen
tanții Coastei de Fildeș, Republi
cii Malgașe și Voltei Superioare, 
a ieșit învingător. Faptul a stir- 
nit numeroase critici în Africa, 
mulți șefi de state considerînd 
crearea O.C.A.M. ca o încercare 
de a submina unitatea africană 
și organizația sa. Fisurile sem
nalate în februarie la Nouak
chott, cu ocazia creării O.C.A.M., 
s-au adîncit o dată cu primirea 
în cadrul organizației a Congou- 
lui (Leopoldville). Șeful statului 
mauritanian, Moktar Ould Dad- 
dah, președintele organizației, a 
refuzat să participe la 
in cadrul căreia a 
mit în organizație 
lui Chombe. Acestei 
s-au alăturat Congo 
viile)

arătat că primirea guvernului 
de la Leopoldville înseamnă acor
darea de sprijin moral unui om 
atît de compromis ca Chombe, 
vinovat de dificultățile prin care 
trece Congo. Acest punct de ve
dere reflectă poziția popoarelor 
africane, care consideră guvernul 
de la Leopoldville un „cal tro
ian" al imperialismului în inima 
continentului.

Ieșirea Mauritaniei din O.C.A.M. 
este o nouă dovadă semnifica
tivă a opoziției pe care o stîrnesc

pe continent planurile de scin
dare a unității africane. Ziarul 
„Le Monde" arată că președin
tele Daddah „se străduiește să 
consolideze independența politică 
și economică a Mauritaniei", în 
timp ce prezența lui Chombe în 
O.C.A.M. contravine tocmai unei 
asemenea orientări.

Părăsirea organizației de către 
Mauritania este amplu comen
tată de către presa africană. Pos
tul de radio Conakry a transmis 
un comentariu în care se arăta 
că „Africa salută decizia preșe
dintelui Moktar Ould Daddah". 
„Jeune Afrique" e de părere că 
„exemplul mauritanian ar putea

da naștere altor dificultăți ale 
organizației". De altfel, ministrul 
de externe al Congoului (Brazza
ville) a avertizat că „dacă struc
tura O.C.A.M. se opune concep
țiilor pe care noi le dorim", țara 
sa „se va vedea obligată să pă
răsească organizația".

Concluzia care se desprinde 
este că pretutindeni în Africa 
Chombe este un element al divi
ziunii. Acest fapt s-a observat în 
cadrul O.U.A. și la conferința de 
la Cairo a țărilor neangajate. 
Sprijinitorii săi de pe continent 
se reduc continuu.

Augustin BUMBAC

și Camerunul.

reuniunea 
fost pri- 
guvernwl 

acțiuni i 
(Brazza- 
Ele au

In ultimii ani revista vest-ger- 
mană „Der Spiegel", al cărei re- 
dactor-șef este Rudolf Augstein, 
a consacrat mult spațiu urmă
ririi carierei lui Franz Josef 
Strauss. în 1958, revista a relatat 
pe larg încercarea lui Strauss, pe 
atunci ministru al apărării în 
guvernul de la Bonn, de a obține 
concedierea unui agent de circu
lație care refuzase să lase drum 
liber limuzinei sale oficiale. în 
1961 „Der Spiegel" a semnalat un 
caz de corupție. Trei prieteni in
timi ai lui Strauss obținuseră 
contracte militare avantajoase 
datorită legăturilor lor cu minis
trul. în 1962, săptămânalul ham- 
burghez a publicat faimosul ar
ticol al redactorului Conrad 'Ah
lers, în care era descrisă desfă-

șurarea unui „exercițiu de co
mandament" secret al N.A.T.O. 
Ahlers făcea următoarea dezvă
luire: conducătorii exercițiului, 
care purta în cod numele de „Fa- 
lex 62", dăduseră Bundeswehru- 
lui calificativul cel mai slab în 
ce privește pregătirea de luptă, 
în urma publicării acestui arti
col, Augstein și Ahlers au fost 
acuzați de desconspirarea unor 
secrete militare. A început o a- 
devărată bătălie. Ea a durat trei 
ani provocînd o criză de guvern 
și demisia lui Strauss.

In cursul numeroaselor pro
cese pentru calomnie intentate 
revistei nici un membru al redac
ției n-a fost condamnat la pe
depse cu închisoare sau la plata

unor despăgubiri. Iată însă că, re
cent, tribunalul din Munchen l-a 
condamnat pe Augstein să plă
tească o amendă de 25 mii de 
mărci ca „despăgubire pentru 
prejudiciul moral" adus, chipu
rile, fostului ministru al apărării. 
Este vorba de un articol din a- 
prilie 1964, în care Strauss era 
acuzat de corupție în perioada 
cînd deținea postul ministerial. 
Tribunalul a cerut, totodată, lui 
Augstein să-și retragă în scris a- 
cuzațiile cuprinse în articolul a- 
mintit.

„Der Spiegel" (Oglinda) a fost 
pusă astfel să plătească pentru 
adevărurile pe care le-a reflectat.

N. ALEXANDRESCU

și efectuarea de cercetări științifi
ce în spațiul interplanetar. Un 
complex special de 
măsurători 
automate, 
traiectoriei 
formațiile.

Potrivit datelor telemetrice obți
nute, toate sistemele și aparatajul 
științific funcționează normal.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Casa Albă apreciază lansarea 
stației cosmice sovietice „Pro*™ 
ton-1" drept „o confirmare im
presionantă a dezvoltării progra
mului cosmic" al Uniunii Sovie
tice, a declarat sîmbătă, în ca
drul unei conferințe de presă, 
Bill Moyers, secretarul 
Albe pentru problemele presei. 
Lansarea acestei stații cosmice, a 
spus Moyers, „atestă existența 
unui program cosmic foarte ener
gic" înfăptuit în U.R.S.S.

Președintele Comisiei senato
riale pentru problemele aeronau
ticii și cercetării spațiului cos
mic, senatorul Clynton Anderson, 
anunță agenția A.P., a subliniat 
sîmbătă la Washington că lansa
rea stației cosmice „Proton-1" 
constituie „un nou succes impor
tant" al Uniunii Sovietice în do
meniul explorării Cosmosului.

★
„Uniunea Sovietică a plasatțpe 

orbită un gigant de 12 tone", 
scrie ziarul parizian „La Croix", 
care subliniază că U.R.S.S. și-a 
demonstrat „superioritatea covâr
șitoare față de S. U.A. în dome
niul forței rachetelor, lansînd 
stația cosmică „Proton-1".

comandă și 
dirijează zborul stației 
determină parametrii 
ei și recepționează in-

Casei

in discuția 
socialiștilor francezi

PARIS 18 (Agerpres). — Dumi
nică s-a deschis la Clichy sesiunea 
extraordinară de două zile a Con
siliului național al Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.). La se
siune se discută probleme legate 
de alegerile prezidențiale ce vor 
avea loc în Franța în luna decem
brie și, în special, problema re
tragerii lui Gaston Defferre de pe 
lista candidaților.

Agenția France Presse relatează 
că în cadrul Consiliului național 
al S.F.I.O. se conturează două 
tendințe care se înfruntă. Prima 
este aceea a secretarului general 
al partidului, Guy Mollet, tinzînd 
la crearea unei federații a grupă
rilor socialiste, iar cea de-a doua, 
a lui Gaston Defferre, care tinde . 
să includă în federație și partidele 
de centru.

Observatorii politici sînt de pă
rere că tendința lui Guy Mollet 
va avea cîștig de cauză, dată fiind ... .. în

în 
la

atitudinea ce se conturează 
unele federații ale partidului 
urma renunțării lui Defferre 
candidatură.

Programul noului 
guvern yemenit

CAIRO 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
Abdullah al-Sallal, însoțit de ge
neralul 
nat cu 
yemenit, 
va zile 
Alexandria convorbiri în vederea 
reglementării crizei politice din 
R.A.Y., au plecat duminică la Sanaa, 
într-o declarație, președintele Sal- 
lal a arătat că politica Yemenu
lui este o politică de pace și tin
de la stabilizarea situației din țară. 
EI a lăsat să se înțeleagă că gu
vernul yemenit nu va face con
cesii acelor care luptă împotriva 
regimului republican și care spri
jină forțele regaliste.

într-un interviu acordat ziaru
lui „Al Gumhuriah", președintele 
Sallal a anunțat că în scurtă vre
me va fi anunțată componența 
noului guvern yemenit și va fi pu
blicată Carta națională, 
prinde principiile 
menite.

Hassan el-Amri, însărci- 
formarea noului guvern 

care timp de cite
au avut la Cairo și
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SCURTE ȘTIRI
ALGER. Simbătă seara a avut 

loc la Alger o reuniune a Consi
liului Revoluției, după care s-a 
anunțat numirea unui secretariat 
al partidului Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria. Din secre
tariat fac parte Cherif Belkasem, 
colonelul Maharil OuElHadj, Kha
tib Youssef, Ben Benidir Salah și 
Tayebi Mohamed.

CAIRO. După InAeierea lucră
rilor Comitetului comun pentru 
relații culturale între R.A.U 
R.D.G., care au avut loc la Berlin, 
delegația oamenilor de cultură din 
R.A.U., în frunte cu Hassan Kamel, 
ministru adjunct pentru relații cul
turale cu țările străine, care a par
ticipat la lucrări, s-a întors în țară. 
Vizita noastră în R.D.G., a decla
rat la sosirea sa la Cairo șeful de
legației R.A.U., a fost foarte fruc
tuoasă. Ea va contribui la continua 
întărire a colaborării culturale, 
științifice și tehnice dintre țările 
noastre.

PASADENA. Speciaîî^l a-1 
merican Robert Leighton a re- 1 
levat că pînă în prezent nici 
una din fotografiile transmise 
prin intermediul navei cosmice 
„Mariner-4“ nu a confirmat 
existența celebrelor „canale 
marțiene” despre care au vor
bit atît de mult astronomii.

LOME. Adunarea Național# a 
Republicii Togo a trecut la exami
narea unui plan de dezvoltare 
economică și socială a țării pe anii 
1966—1970. După cum se arată în 
raportul prezentat deputaților de 
către Comisia financiară a Adu
nării Naționale, sarcina primor
dială a acestui plan este de a crea 
condițiile pentru înfăptuirea inde
pendenței economice și' financiare 
a țării.

BEIRUT, „targa opoziție,popu
lară și parlamentară față de pro
iectul de acord privind „garanta
rea” investițiilor de capital,ameri
can în Liban dovedește că poporul 
libanez respinge cu hotărîre încer
carea S.U.A. de a impune țării tu
tela americană", scrie ziarul „Al- 
Ahbar". Ziarul publică declarații
le împotriva acestui acord ale di- 
feriților oameni politici și repre
zentanți ai cercurilor sociale din 
Liban.

BONN. Eduardo Frei, președin
tele Republicii Chile, a sosit la 18 
iulie la Munchen |R. F. Germană). 
El urmează să aibă o întrevedere 
cu cancelarul Erhard, aflat la Te
gernsee (Bavaria). în cursul zilei 
de luni, Frei va fi primit la Bonn 
de președintele Liibke. Ziarul 
„General-Anzeiger”, apropiat gu
vernului, scrie că Frei va duce 
în R. F. Germană tratative în ve
derea obținerii de credite pe 
termen lung.

NEW YORK. Cetățeni de culoa
re au organizat un marș pe stră
zile orașului pentru a protesta îm
potriva faptului că joi un polițist 
a ucis un negru.

RABAT. Un decret publicat în 
capitala Marocului oficializează 
hotărîrea luată de către regele 
Hasan al Il-lea de a naționaliza 
60 la sută din comerțul exterior. 
A fost Instituit un oficiu de co
mercializare și de export avind 
„exclusivitatea desfacerii și co
mercializării citricelor, fructelor, și 
legumelor proaspete, produselor 
de artizanat, produselor industriei 
pescuitului și a conservelor de 
fructe și legume".

BONN. Bilanțul inundațiilor din 
R.F.G., care au pustiit nordul lan
dului Hessa și estul landului Re- 
nania de Nord-Westfalia, este de 
11 morți. Primejdia pare în pre
zent înlăturată, intrucit apele se 
retrag. Lucrări de curățire sint în 
curs pentru a restabili circulația 
pe șosele, ceea ce va permite Si- 
nistraților să se înapoieze la lo
cuințele lor. Echipe prevăzute cu 
un material special încearcă să 
scoată mîlul din casele in care a 
pătruns. O primă evaluare a pagu
belor pricinuite se ridică 
1 500 000 000 mărci.

la circarevoluției

Surorile siameze, Santina și Giuseppina Foglia, care au fost separate la 
10 mai în urma unei operații dificile efectuate de prof. dr. Luigi Solerio, 
au părăsit simbătă definitiv clinica din Torino, unde se allau internate 

chiar de la nașterea lor
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