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Conducători de partid și de stat Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in mijlocul oamenilor muncii Prim-secretar al C. C al P. M. R., la adunarea

din regiunea București
din comuna Gheorghe Doja a țăranilor cooperatori

i—s*-*

Simbătă dimineața, în co
muna Gh. Doja din regiunea 
București a avut loc o aduna
re de dezbatere a proiectelor 
de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, 
la care au luat parte un nu
măr mare de țărani coopera
tori, mecanizatori și specialiști 
din agricultură din localitatea 
respectivă și din comunele si 
satele învecinate — Miloșești, 
Ciochina, Cosimbești, Perieți, 
Andrășești, Amara. Gricița, 
Grindu, Sf. Gheorghe, Balactu 
și altele.

Participanții la adunare «a 
primit cu călduroase masufeu- 
țări de entuziasm în «Rjtoad 
lor pe tovarășii Nicolae Ceaa- 
șescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, meadm 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al PMJt.. piepăialatr 
Consiliului de Stat al R. P- 
Romăne, Ilie Verde), secreta’ 
al C.C. al P.MJL

Bătrînul Gh. C. Cirst-, 
vîrstă de 80 de am, taproMi 
cu două tinere, au ieșit în 
tîmpinarea oaspeților, cferin- 
du-le tradiționala pune si 
sare. Grupuri de pionieri
dăruit oaspeților buchete ce 
flori.

Adunarea, care a avut loc în 
fața sediului cooperativei a- 
gricole de producție și la care 
au participat aproape 3 000 de 
persoane, a fost deschisă de 
tov. Gh. Necula, membru ci 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R.

Au luat apoi cuvîntul Io-, 
Spătărelu, președintele coope
rativei agricole de producție 
din comuna Gheorghe Doja. 
Constantin Jipa, secretar al 
comitetului de partid al coope
rativei agricole de producție 
Miloșești, Anghel Mircea Dan, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție Grindu, 
Eleonora Ștefanschi, ingineră 
la cooperativa 
producție din
Gheorghe, Nicolae Stan, preșe-

au

agricolă de 
comuna Sf.

dintele cooperativei agricole 
de producție Ciochine. fi 
Georgeta Lczdr. secretar al 
comitetului de partid al co
operativei agricole de produc
ție Cosimbești.

Primit cu puternice *> fade- 
Inngi apiaaze. a loot earrerw 

Nicolae Ceevwsn.
Ia tacheieree «dnărn j-c 

dat citire ttnei teiegrame £- 
dresate conducerii de pcrad 
de către pcrticipcntn ia adu
nare. prin care șs-es expri
mat hotărirta de « wtwwri v» 
toate forțele pentru paserea 
tot tata largi ia reiocre < 
marilor reserve de agricults- 
ru noastre socialiste, de < coa- 
tribai la tradacerec ia rati a 
prevederilor fucrise fct pro
iectele de Directive.

Ia eoatiaaore. coadacătorii 
de partid ri de stat, iaroțiți de 
tore roșii Gh. Xecala. prăa-*e- 
eretar al Comuetal» regional 
București el PJf R, ri V Mc- 
teeaca, președintele Comitetu
lui ezecutir al Sfcraisi Popu
lar regsoral. a* rititat tere- 
aarile de calroră ale coopera- 
ticeior agricole de producție 
dia comunele Gheorghe Doja. 
Miloșești si Grivița, oprin- 
du-se pe tarlalele de grîu. po
rumb. precum și pe cele cu 
orz, unde combinele lucrau 
din plin la recoltare. Ei s-au 
întreținut îndeaproape cu co
operatorii aflați la munca cim- 
pului, interesindu-se de măsu
rile luate pentru întreținerea 
culturilor profitoare și pentru 
strîngerea la timp a recoltei 
de cereale păioase. precum fi 
de perspectiva producției a- 
gricole din acest an. Mai mulți 
cooperatori i-au informat pe 
oaspeți că datorită numărului 
sporit de mașini agricole pe 
care le au la dispoziție, apli
cării unor măsuri agrotehnice 
modeme, cit și condițiilor cli
matice favorabile. în acest an 
se întrevede o recoltă mult 
mai buna decit in anii trecu ți. 
Ei au asigurat conducerea de 
partid și de stat că vor depu-
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încheierea lucrărilor
••conferințelor unor organizații

regionale de partid
Sîmbătă s-au încheiat lucră

rile conferințelor organizațiilor 
regionale de partid Argeș, Cri- 
șana, Maramureș, Oltenia și 
Suceava.

Participanții la discuții au 
relevat interesul și competența 
cu care membrii de partid, 
toți oamenii muncii au dezbă
tut proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea și pro
iectul de Statut al partidului, 
spiritul de răspundere prin 
care ei au făcut propuneri cu 
privire la unele prevederi cu
prinse în proiecte.

întîmpinați cu puternice a- 
plauze, în încheierea dezbate
rilor au luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Coliu — la Maramu
reș, Leontin Sălăjan — la Cri- 
șana, Ștefan Voitec — la Olte
nia, Mihai Dalea — la Sucea
va, Paul Niculescu Mizil — la 
Argeș.

Delegații la conferințe au a-

hotărîri care prevăd 
pentru îmbunătățirea

doptat 
măsuri 
continuă a muncii de partid în 
toate domeniile de activitate.

Au fost alese noile comitete 
regionale de partid, comisiile 
de revizie, precum și delegații 
la cel de-al IV-lea Congres al 
partidului.

Participanții la conferințe au 
adoptat telegrame adresate 
C.C. al P.M.R., în care se sub
liniază hotărîrea organizațiilor 
de partid și a tuturor oameni
lor muncii din regiunile res
pective de a munci cu entu
ziasm pentru înfăptuirea im
portantelor obiective ce vor fi 
stabilite la cel de-al IV-lea 
Congres al partidului, aducîn- 
du-și astfel contribuția la con
tinua înflorire și dezvoltare a 
scumpei noastre patrii.

«e H eoctixacre spc-
rixe peazrs p-sci<c-
țnior ia hedar. petr-n.
peerea ixzesjesd a pi wiareim 
<nănat al Bă-frj»r» ut.

o c rec9>nndi= tărcadar 
coopt’«van aț cn

ce Ic o jwt pue ia cs- 
p~- șw să afitre cu can- 
tecTCusi ia maeaea de fie
care 3 'tyi i r-r r cgrece^nacc. r» 
rw variă Bărăgnx^d să de- 
rsad *■ rucre griacr ai țâr a. 
«■ exe Tt-C»-x ie î-rbcncre 
«■ooaoasâ c Whaiffii 
agricole es ue»u»l
cm ceior cere r-<x mut for- 
țâe pe ogoert afrătite.

Dxpă ce si-aa iaat rămas 
ba de ia săteni, in antinuc- 
re conădtoru de parăd și de 
stat aa văiMt sMpaaea bal
neară Aaara. Aici, directorul 
sereicaim Medical ci stațiu
nii, dr Ștefan lonescn-CUî- 
nesti. a prezentat rezultatele 
obgnte in cctivăatea 
penticâ și posibUitâțile 
ce dezvoltare în vutor 
ținnii.

După na scurt popas
pe tarlalele gospodăriei agri
cole de stat Drugalina, condu
cătorii de partid și de stal 
s-cu îndreptat spre Călărași, 
unde au făcut o vizită la Com
binatul de celuloză și hirtie. 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestui important obiec
tiv industrial — intrat parțial 
în funcțiune acum citeva luni 
— strînși în număr mare i-au 
așteptat pe oaspeți la intrarea 
in întreprindere. Mulți dintre 
ei purtau buchete de flori. Au 
fost vizitate apoi principalele 
secții ale combinatului.

La plecare, înconjurați de o 
mulțime de muncitori care au 
ținut să-i conducă pe oaspeți 
pină la poarta combinatu
lui. tovarășul Nicolae Ceau
șescu a rostit cuvinte de 
apreciere despre activitatea 
harnicului și entuziastului 
colectiv, subliniind în ace
lași timp necesitatea fo
losirii cit mai eficiente a ca
pacităților de producție ale a- 
cestui important obiectiv in
dustrial, pentru construcția 
căruia statul nostru socialist 
a investit fonduri însemnate.

Pretutindeni, in tot cursul 
vizitei — pe ogoarele coopera
tivelor de producție, în stațiu
nea balneară Amara, la com
binatul de la Călărași — oa
menii muncii i-au înconjurat 
cu căldură pe oaspeți, ovațio- 
nind cu entuziasm pentru 
partid și conducerea sa încer
cată, pentru politica partidu
lui care a determinat și aici, 
în Bărăgan, ca și în întreaga 
țară mari și adinei schimbări 
înnoitoare în viața oamenilor. 
Ei au dat glas hotărîrii ce în
suflețește în aceste zile între
gul popor de a întîmpina cel 
de-al IV-lea Congres al parti
dului cu noi și importante 
succese în toate domeniile de 
activitate, pentru înflorirea 
României socialiste.

(Agerpres)

Dzpă ezas euaoațteți. ta po- 
pcrol oostiu este sb cbeces 
recta: taainte de a pieca ta 
zz~zzz. ccxti se sfătiLiește cu 
familia sa sau cu prietenii săi 
pe ce drum să meargă. Este 
un obice tam Acum pornim, 
tovarăși, ta cn drum îndelun
gat, care, trebuie să vă spun, 
nu va fi ușor, va cere muncă 
intensă din partea tuturor. De 
aceea, partidul nostru consi
deră că e bine ca înainte de 
a porni ta drum să ne sfătuim 
cu muncitorii, cu țăranii, cu 
intelectualii, cu bărbați și fe
mei. cu bătrini și tineri, în- 
tr-un cuvint cu întregul po
por. în alegerea celui mai bun 
drum spre țelurile pe care le 
avem de înfăptuit.

Dezbaterea proiectelor de 
Directive privind dezvoltarea 
economiei naționale în anii 
1966—1970 și dezvoltarea e- 
nergeticii și electrificării țării 
se desfășoară în întreaga țară 
intr-un entuziasm general. In 
adunările de partid, precum și 
în adunările cu toți oamenii 
muncii, se subliniază realismul 
prevederilor Directivelor, per
spectivele mari pe care ele le 
deschid înfloririi patriei, se fac 
numeroase propuneri menite 
să asigure mobilizarea tuturor 
resurselor în vederea realiză
rii lor.

în cei aproape 21 de ani de 
la eliberare, poporul român a 
obținut succese de seamă pe 
calea construcției societății so
cialiste. In ansamblu, preve
derile planului de 6 ani adop
tat de cel de-al Hl-lea Con
gres al partidului au fost în
deplinite, iar unele chiar de
pășite. Producția industrială 
va fi la sfirșitul acestui an de 
2^4 ori mai mare decit în 1959. 
Intr-un ritm susținut a cres
cut industria metalurgică, a 
construcțiilor de mașini, in
dustria chimică. în 6 ani s-au 
investit pentru dezvoltarea 
economiei și culturii 193 mili- 
arde lei, depășindu-se cu 13 
miliarde prevederile din Di
rective. S-au construit sute de 
întreprinderi și secții noi, s-au 
dezvoltat și reutilat aproape 
toate întreprinderile vechi; 
s-au creat noi SM.T.-uri, gos
podării de stat, numeroase 
construcții de producție 
cooperativele agricole.

Succese însemnate au fost 
obținute în introducerea teh
nicii noi și îmbunătățirea ca
lității produselor. Dezvoltarea 
viguroasă a industriei confir
mă justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
care pune la baza progresului 
întregii economii, industria 
grea și, îndeosebi, industria 
constructoare de mașini — ga
ranția înfloririi patriei, a su
veranității și independenței 
naționale.

Una din cele mai mari rea-
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După csse stip. repusea 
București. cea tzai zzaxe re- 
y~"—e agricolă rrîrr R. i1 
a încheia: cooperativizarea a- 
gricutariî — a doua pe țară 
— in atuti 1961 In acești ani. 
deși condițiile climaterice nu 
au fost favorabile, producția 
agricolă a crescut continuu, 
asigurind satisfacerea cu pro
duse agro-alimentare a popu
lației, nevoile industriei cit și 
unele disponibilități pentru 
export In regiunea București 
producția a crescut in acești 
ani cu circa 40 la sută față 
de anul 1959, aducînd o con
tribuție importantă la fondul 
central al statului. Un exem
plu al realizărilor obținute de 
cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea Bucu
rești îl constituie gospodă
ria „Gheorghe Doja“, care, 
deși înființată în 1958, a înre
gistrat succese frumoase în 
dezvoltarea sa, în creșterea 
producției agricole și, pe a- 
ceastă bază, a veniturilor coo
peratorilor.

Am ascultat, de asemenea, 
aici, cuvîntul reprezentanților 
celorlalte cooperative agricole 
de producție participante la 
adunare — Miloșești, Grindu, 
Sf. Gheorghe, Ciochina, Co- 
sîmbești — care au vorbit cu 
mîndrie despre rezultatele pe 
care le-au obținut în dezvol
tarea producției agricole, des
pre contribuția pe care o aduc 
la asigurarea fondului central 
de cereale și produse anima
liere.

Am ascultat cu deosebită 
satisfacție ceea ce ați spus 
despre creșterea bunăstării 
țăranilor din comunele dv. și 
despre perspectivele și mai 
mari pe care cu toții le între
zărim agriculturii noastre.

Vă este cunoscută preocupa
rea partidului și guvernului 
pentru valorificarea produse
lor agricole la prețuri ferme 
și sigure. Pe această cale coo
perativele agricole de produc
ție au primit în 1964 aproape 
10 miliarde lei din partea sta
tului.

Succesele obținute în dez
voltarea și întărirea coopera
tivelor agricole de producție, 
în creșterea producției agri
cole, arată marile posibilități 
și rezerve pe care le are agri
cultura noastră de a spori și 
mai mult producția și, ca ur
mare. veniturile cooperato
rilor.

Cu toate realizările trebuie 
să spunem, tovarăși, că nu 
s-au înfăptuit pe deplin sar
cinile stabilite de Congresul 
al III-lea cu privire la creș
terea producției agricole. Ne- 
realizarea pornește în primul 
rînd de la faptul că sarcinile 
stabilite nu au ținut seama de 
realitate, de condițiile mate
riale ale agriculturii. Ritmul 
de creștere stabilit nu avea 
baza materială pentru a fi 
realizat. Cu toate că s-au de-
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(Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășului J. SAMBU

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Ulan Bator

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, vă rog sa 
primiți, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Române și al meu personal, sincere felicitări, urări de sănătate 
și succes în munca dumneavoastră de înaltă răspundere, con
sacrată făuririi unei vieți noi, socialiste, în Republica Populară 
Mongolă.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române In lanurile de grîu ale cooperativei agricole de producție din comuna Gheorghe Doja

pir* znntr, Te pev.ti-a agri- 
rtiti^i cu pene 5 —tiarde iei 
hz zipczz cu prevederiie Coc- 
cres—tti a! IH-Jea. s-a po- 
tut asuțuza rea sarti-
sijcr prr.zsd rrz-:tarea. iri- 
gațtiSe f tszn-
riare. Des ia prâcgaîeâe lu
crări cerealiere atn asuturat

ti. =aî atem zsulte de Scut 
pentru -nera-.rrarea tuturor 
locrăriYe agricole. Adăugird 
la itearta s unele ueajurszri 
in activitatea organelor care 
lucrează ta agricultură, avem, 
pe scurt, tabkxil cauzelor care 
au Scut ca sarcinile privind 
creșterea producției agricole 
să nu fie realizate.

Ca rezulta: al sporirii pro
ducției industriale, al dezvol
tării întregii economii, a cres
cut venitul național și, pe a- 
ceastă bază, s-a îmbunătățit 
continuu nivelul de viață al 
oamenilor muncii Pentru a 
ilustra creșterea bunăstării 
țărănimii este suficient să a- 
mintesc că în ultimii șase ani 
s-au construit în satele noas
tre peste 400 000 de case noi.

Toate succesele în construc
ția socialismului sînt rodul 
muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a întregului 
popor român, care urmează și 
înfăptuiește neabătut linia 
generală a partidului, expre
sie a intereselor vitale ale pa
triei noastre socialiste.

Ceea ce am realizat pină a- 
cum constituie o bază puter
nică pentru dezvoltarea în 
continuare a țării pe calea 
progresului și civilizației. Pro
iectele de Directive reprezin
tă un adevărat program de 
dezvoltare multilaterală a în
tregii noastre societăți. Și în 
următorii ani, principalele e- 
forturi vor fi îndreptate spre 
continuarea industrializării so
cialiste și, îndeosebi, spre în
tărirea industriei grele și a 
industriei constructoare de 
mașini. Pentru a ilustra efor
turile pe care va trebui să le 
facem în următorii cinci ani 
este suficient să subliniem că 
vor fi investite circa 250—260 
miliarde lei, din care o bună 
parte în industrie. O atenție 
deosebită se va acorda elec
trificării țării ; în 1970 vom 
produce în mai puțin de 2 
săptămîni întreaga producție 
de energie electrică din 1938, 
iar în 1975 aceeași producție 
va fi asigurată în circa o săp- 
tămînă. Se va acorda o aten
ție deosebită dezvoltării chi
miei și în mod special produc
ției de îngrășăminte chimice, 
care în 1970 va fi de 3,5 ori 
mai mare decit în 1965.

Ținînd seama de sporirea 
continuă a cerințelor oameni
lor muncii, în următorii 5 ani 
se va da o atenție mai mare 
dezvoltării industriei ușoare 
și alimentare, atît în ce pri
vește înzestrarea tehnică mo
dernă, construcția de noi în
treprinderi, cît și creșterea in
tr-un ritm mai mare a pro
ducției bunurilor de consum.

Prevederi de mare însemnă
tate cuprinde proiectul de Di
rective în domeniul agricultu
rii. în scopul dezvoltării me
canizării, irigațiilor, îmbună
tățirilor funciare, creșterii a- 
nimalelor etc sînt alocate pes
te 35 miliarde lei din fondu
rile statului. Realizarea acestor 
prevederi creează condiții pen
tru înfăptuirea sarcinilor de 
creștere a producției cu 20—24 
la sută și sîntem convinși că 
putem depăși acest nivel.

Perspective mari se deschid 
în această privință și în regiu
nea București. Tovarășii care 
au vorbit aici au declarat că 
vor depăși prevederile Direc
tivelor. Intr-adevăr, tovarăși, 
prevederile se referă la pro
ducția medie pe țară, dar Bă
răganul poate să dea nu 1700 
sau 1800 de kg de grîu la hec
tar, ci de la 2 000 kg în sus. 
Aveți toate posibilitățile ca pe 
regiune să realizați această 
sarcină și noi sîntem convinși 
că o veți realiza. De altfel, 
după cît se pare, producția de 
grîu din anul acesta va fi de 
circa 2 000 kg la hectar și sînt 
perspective 
pină acum, 
culturilor. Sigur, hotărîtoare 
pentru cultura de porumb sînt 
îndeosebi ploile din iulie și 
august; atunci vom putea să

bune, cel puțin 
și pentru restul

ne referim nu la producția me
die. ci la producțiile concrete 
ale regiunii București, ale Bă
răganului.

Cu sprijinul pe care-1 pri
miți din partea partidului și 
a statului, trebuie să depuneți 
eforturi pentru a asigura fo
losirea rațională a pămintului 
și a tuturor mijloacelor de 
producție, pentru a obține cu 
cheltuieli cit mai mici produc
ții cit mai mari.

In ultimul timp, partidul și 
guvernul au luat măsuri de 
îmbunătățire a prețurilor la 
o serie de produse agricole. A- 
cest lucru a fost necesar, unele 
prețuri nu erau remuneratorii. 
Trebuie să înțelegem însă, to
varăși, că drumul sigur spre 
rentabilitate, spre creșterea 
veniturilor țărănimii coopera
tiste este nu mărirea prețuri
lor la produse, ci creșterea 
producției agricole. Numai pe 
această cale se va putea asi
gura creșterea continuă a bu
năstării, atît a țărănimii cît și 
a tuturor celorlalți oameni ai 
muncii.

Noi nu ne gîndim să mer
gem pe calea măririi prețuri
lor la produsele agricole, pen
tru că aceasta ne-ar determina 
să mărim prețurile și la pro
dusele industriale și n-ar a- 
vea de cîștigat din aceasta nici 
țărănimea, nici muncitorii, 
nici celelalte categorii de oa
meni ai muncii. Acesta ar fi 
un drum rău pentru dezvolta
rea economiei noastre și nu 
vom merge pe el. Noi trebuie 
să facem totul pentru a mări 
producția, pentru a crește pro
ductivitatea muncii — numai 
pe această cale vor crește ve
niturile, va crește bunăstarea, 
va înflori patria noastră.

Țărănimea a dovedit că are 
o mare putere de muncă, pri
cepere, talent, că știe să-și mo
bilizeze forțele pentru a rea
liza sarcinile trasate de partid. 
Sîntem convinși că ea nu va 
precupeți nici un efort pentru 
a face ca în următorii 5 ani a- 
gricultura noastră să progrese
ze tot mai mult, să asigure 
producții tot mai mari, să sa
tisfacă nevoile întregului po
por și să asigure creșterea 
bunăstării satelor.

Merită să subliniem, tova
răși, în ajunul celui de-al IV- 
lea Congres al partidului nos
tru că, după 23 August, în toa
te împrejurările, țărănimea, a- 
liată de nădejde a clasei mun
citoare, și-a îndeplinit cu cin
ste și devotament nemărginit 
datoria față de cauza socialis
mului, față de partid, față de 
patria socialistă.

în strînsă alianță cu clasa 
muncitoare, țărănimea a par
ticipat activ la marile bătălii 
organizate și conduse de Par
tidul Comuniștilor pentru in
staurarea regimului democrat- 
popular și construirea socie
tății socialiste. Poporul nos
tru spune că adevăratul prie
ten se cunoaște la nevoie. Tre
buie să spunem că tocmai în 
condiții grele țărănimea a do
vedit că este nu numai un 
prieten, dar un frate de nă
dejde al clasei muncitoare, că 
împreună ele asigură victoria 
socialismului în țara noastră. 
In focul marilor bătălii de 
clase, muncitorii au simțit per
manent alături umărul țărăni
mii. Fiecare bătălie, fiecare 
victorie, cîte o dată chiar unele 
insuccese trecătoare pe care 
le-am avut, au întărit și ridi
cat pe o treaptă tot mai înaltă 
alianța frățească dintre clasa 
muncitoare și țărănime — ba
za de granit a regimului nos
tru socialist. Unirea în muncă 
și luptă a muncitorimii, țără
nimii, intelectualității, a tu
turor categoriilor de oameni 
ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, constituie facto
rul hotărîtor al marilor bi- 
ruinți dobîndite de poporul 
nostru. întărirea continuă a 
acestei unități ne dă garanția 
noilor izbînzi pe calea bună
stării și fericirii poporului.

Prin realizarea prevederilor 
din Directive vom face noi 
pași pe calea desăvîrșirii con
strucției socialismului în Ro
mânia, pe calea ridicării pa
triei pe culmile înalte ale ci
vilizației — societatea comu
nistă.

în continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a spus:

Nu putem uita nici un mo
ment că în lume continuă să 
existe imperialismul și de a- 
ceea trebuie să ne îngrijim, și 
ne îngrijim permanent, de în
tărirea patriei, a capacității ei 
de apărare. Cunoașteți că în 
ultimul timp cercurile agresi
ve imperialiste au trecut la o 
serie de acțiuni care pun în 
pericol pacea. Intervenția im
perialismului american în 
Vietnamul de sud, bombarda
rea Republicii Democrate Viet
nam sînt acte de agresiune 
deschisă, condamnate de în
treaga omenire.

Poporul român își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietna
mez și cere cu hotărîre înce
tarea agresiunii americane, 
retragerea trupelor imperia
lismului american din Viet
nam; să fie lăsat poporul viet
namez să-și rezolve singur 
problemele sale interne. Po
porul nostru acordă și va con
tinua să acorde sprijin Repu
blicii Democrate Vietnam și 
poporului vietnamez în lupta 
sa dreaptă. Sîntem siguri că 
el va cîștiga această luptă.

Faptele care se petrec în 
Vietnam, în Republica Domini
cană, precum și în alte punc
te de pe glob arată că impe
rialismul american joacă un 
rol de sprijinitor principal al 
forțelor celor mai reacționare 
din lume. Aceasta impune tu
turor popoarelor, tuturor for
țelor păcii să nu-și slăbească 
vigilența, să se unească îm
potriva celor care amenință 
pacea. Mai imperioasă ca ori- 
cînd apare necesitatea întări
rii unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, a mișcării de eliberare 
națională, a întregului front 
de luptă împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru cauza 
păcii.

Republica Populară Română, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, urmărește, prin în
treaga sa politică externă, con
solidarea păcii și securității 
mondiale. Militînd pentru în
tărirea continuă a prieteniei și 
colaborării cu țările socialis
te, țara noastră continuă să 
dezvolte relații cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
socială.

Noi ne pronunțăm cu hotă
rîre împotriva oricărui ames
tec în afacerile interne ale al
tor state, considerăm că fie
care popor trebuie să fie lă- • 
sat să-și hotărască singur dez
voltarea să internă. La baza 
politicii externe a Republicii 
Populare Române stau prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne.

Succesele pe care poporul 
nostru le obține în construcția 
socialismului sînt o contribu
ție activă la cauza păcii și so
cialismului în lume. Noi con
siderăm că prima îndatorire a 
unui comunist este de a servi 
cu credință clasa din care face 
parte, poporul căruia îi apar
ține. între poporul nostru, 
care-și construiește o viață 
îmbelșugată și fericită, și cele
lalte popoare, care doresc a- 
celași lucru, există o strînsă 
comunitate de interese. Cu cît 
fiecare popor va obține succe
se mai mari pe calea dezvoltă
rii industriei socialiste, a agri
culturii, a bunăstării și feri
cirii sale, cu atît va fi mai 
puternic socialismul în întrea
ga lume și va crește prestigiul 
său.

Noi vrem ca în comunitatea 
socialistă să fim nu o țară 
slabă și înapoiată, ci o țară 
puternică, putînd astfel să a- 
ducem un aport efectiv la 
cauza socialismului, la victo
ria comunismului în întreaga 
lume.

Dați-mi voie ca, în încheie
re, să vă urez din toată inima 
să obțineți succese și mai 
mari în munca dv. Fericire 
pentru dv, pentru familiile 
dv., pentru întregul nostru 
popor — acesta este țelul 
muncii noastre, aceasta este 
dorința și urarea pe care par
tidul nostru, Comitetul Cen
tral o face tuturor oamenilor 
muncii din România.

(Cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost subli
niată în repetate rînduri de 
participanții la adunare cu a- 
nlauze îndelungate și ovații).

Citiți în pag. Cuvlntările rostite la adunarea de dezbatere 
a proiector de Directive din comuna Gh. Doja 

regiunea București
a Il-a
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Cuvîntul tovarășului Ion Spâtârefa, 

președintele cooperativei agricole de producfie 

-Gheorghe Doja"

Dâți-mi voie în primul rînd 
ca, în numele țăranilor coope
ratori, să adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.R., și celor
lalți conducători ai partidului 
nostru, care ne-au făcut cin
stea să vină astăzi în mijlo
cul nostru, tradiționala urare 
strămoșească „Bine ați venit!".

Prezența tovarășilor din con
ducerea partidului la această 
adunare, în care noi dezbatem 
proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al 
partidului, este încă o dovadă 
a grijii pe care partidul o 
poartă agriculturii noastre so
cialiste, țăranilor cooperatori.

Noi, membrii cooperativei 
agricole de producție din co
muna Gheorghe Doja, am stu
diat cu deosebită atenție pre
vederile proiectelor de Direc
tive, gîndindu-ne și la sarci
nile care revin unității noa
stre.

în proiectele de Directive se 
prevede că agricultura va pri
mi în următorii 5 ani investiții 
de peste 35 miliarde lei, care 
vor permite ca în 1970 să dis
punem de 115 mii tractoare, 
47 mii combine, iar pentru 
fiecare hectar se vor asigura în 
medie 110 kg îngrășăminte chi
mice substanță activă.

Toate aceste prevederi fac 
să ne crească inimile de bucu
rie cînd ne gîndim cu cît vor 
influența ele în bine activita
tea noastră din agricultură. 
Pentru a aprecia acest lucru, 
să privim înapoi cu 5 ani, 
cînd averea obștească a coo
perativei noastre era de 
3 000 000 lei. De atunci și pînă 
în prezent, ea a crescut an de 
an, ajungînd în 1964 la 
10 000 000 lei. în 1964 am rea
lizat un venit total de 8 200 000 
lei, față de 3 milioane în 1960.

Veniturile mari realizate 
sînt rodul politicii înțelepte și 
consecvente a partidului nos
tru, care a dezvoltat continuu 
baza tehnico-materială, meni
tă să contribuie direct la spo
rirea producției agricole și care 
a găsit cele mai corespunză
toare forme de cointeresare 
materială a membrilor coope
ratori în obținerea de rezulta
te superioare de la an la an. 
Cooperativa agricolă „Gheor
ghe Doja“ valorifică continuu 
tot mai multe produse vegeta
le și animale pe bază de con
tract cu unitățile de stat. Nu
mai în anul 1964, noi am vîn- 
dut statului produse pe care 
ăm încasat suma de 7 200 000 
lei din totalul venitului reali
zat de 8 200 000 lei.

Prin aplicarea recentei Ho- 
tărîri a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân și a guvernului, cu privi
re la stimularea producției a- 
gricole, cooperativa noastră va 
încasa în plus 250 000 lei.

Acest lucru a contribuit 
din plin la mărirea valorii zi
lei muncă, care în 1964 a a- 
juns la 38 lei, din care 25 lei 
în bani. A crescut nivelul de 
trai al cooperatorilor. în ulti
mii 3 ani, ei și-au construit 
p^te 350 case noi, și-au cum
părat 90 motociclete, peste 
1 500 biciclete, aparate de ra
dio, mobilă, aragaze și altele.

S-a schimbat din temelii 
viața locuitorului Bărăganului, 
acel locuitor despre care Pa- 
nait Istrati scria în urmă cu 
cîțiva zeci de ani: „Viața lui e 
grea și el nădăjduiește mereu

Cuvîntul tovarășului Constantin Jlpa, 
secretarul comitetului de partid al cooperativei 

agricole de producfie Miloșești

în aceste zile, în toată țara, 
în uzine, instituții, șantiere, 
oamenii muncii discută cu în
suflețire și simț de răspundere 
proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al 
partidului, fac propuneri, 
chibzuiesc ce măsuri mai bune 
să ia pentru traducerea în via
ță a acestor prevederi. Ace
lași lucru îl facem și noi, cei 
ce muncim pe ogoarele mă
noase ale patriei.

La adunarea de azi avem 
fericirea să se afle în mijlocul 
nostru tovarășul Nicolae Cea
ușescu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Român. Pre
zența sa în această zi în mij
locul nostru dovedește încă o 
dată cît de strîns legat este 
partidul nostru de popor, cît 
de strîns unit este poporul în 
jurul conducerii înțelepte a 
partidului. Carne din carne și 
sînge din sîngele poporului, 
partidul nostru ne conduce cu 
fermitate și înțelepciune spre 
un trai tot mai fericit, trai pe 
care străbunii noștri abia în
drăzneau să-l viseze.

în cooperativa noastră de 
producție din Miloșești, comu
niștii și toți cooperatorii au 

Că cineva va veni poate odată 
să arate cum ar putea să mun
cească mai cu folos acest Bă
răgan... Această pustietate 
care ascunde ape în adîncurile 
ei și unde nimic nu răsare de 

. la sine, nimic afară de ciu
lini..."

într-adevăr, tovarăși, s-a 
schimbat viața noastră, pentru 
că acel cineva a venit: parti
dul .comuniștilor a venit, ne-a 
îndrumat și ne îndrumă pașii 
spre un trai tot mai fericit, 
sub conducerea lui înțeleaptă 
Bărăganul ciulinilor a devenit 
Bărăganul holdelor de aur și 
al nesfîrșitelor lanuri de po
rumb.

Proiectele de Directive ara
tă marile rezerve de care dis
pune agricultura noastră și 
care trebuie valorificate. De 
pildă, noi nu avem posibilități 
de irigare, întrucît pe terito
riul nostru nu sînt surse de 
apă, dar la îndemnul comu
niștilor s-a încercat experi
mental irigarea din stratul de 
apă freatică a 5 ha cultivate 
cu tomate timpurii, care se 
prezintă, după cît vedeți și 
dv., foarte bine. Ne-am propus 
ca pînă în anul 1970 suprafața 
irigată cu apă freatică să fie 
mărită la 80 ha, din care 40 
cultivate cu tomate timpurii.

Mai avem multe de făcut 
pentru ca între brigăzile noa
stre să nu mai existe decalaj 
privind producțiile obținute; 
într-un cuvînt, toate brigăzile 
să ajungă la nivelul celor 
fruntașe, iar cele fruntașe să 
caute să obțină producții mai 
mari, din an în an.

Ținînd seama de calitățile 
pămîntului, de experiența pe 
care o avem, socotim că în 
anul 1970 producțiile să creas
că cu peste 30 la sută față de 
realizările din 1964. adică cu 
peste 700 tone cereale.

în zootehnie numărul ani
malelor se va mări și în spe
cial se va mări producția ob
ținută pe cap de animal. Dacă 
în prezent obținem 1900— 
2 000 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată, în anul 1970 
vom obține peste 2 500 litri 
lapte. în anul 1964 am livrat 
400 de porci, iar în 1970 vom 
livra peste 2 000 porci. Ve
niturile cooperativei noastre 
vor ajunge în 1970 la peste 
11 milioane lei, iar averea 
obștească va depăși 16 milioa
ne. Realizînd aceste prevederi, 
valoarea unei zile muncă va fi 
în 1970 de 45 lei, din care 
35 numerar.

Vom organiza în așa fel des
fășurarea muncilor agricole 
din această vară încît în cin
stea Congresului partidului să 
terminăm recoltatul la timp, 
să nu pierdem nici un bob cu 
toate că producția estimată 
depășește 2 200 kg de grîu la 
ha, ceea ce creează un volum 
mai mare de muncă. De ase
menea, în cinstea istoricului 
eveniment,- vom vinde către 
stat, peste plan, produse în 
valoare de peste 700 000 lei.

în numele comuniștilor și al 
tuturor membrilor cooperati
vei noastre, mă angajez în fața 
conducerii partidului nostru 
că vom depune toate eforturi
le, toată puterea și capacitatea 
noastră de muncă pentru tra
ducerea în viață a Directive
lor celui de-al TV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân.

citit și discutat cu deosebit in
teres proiectele de Directive 
privind dezvoltarea economiei 
naționale. Poporul nostru are 
un proverb bun și înțelept: 
„Gospodarul bun își face vara 
sanie și iama căruță". în a- 
ceastă zicală, de fapt poporul 
nostru spune : chibzuiește din 
timp ce ai de făcut și pregă- 
tește-te din timp, ca să poți 
duce la îndeplinire ceea ce 
ți-ai propus.

Așa și noi, discutînd sarci
nile prevăzute în proiectele de 
Directive, văzînd ce trai bun 
vom avea îndeplinind aceste 
sarcini, am început să gîndim 
ce anume avem de făcut și 
cum se potrivesc cele prevă
zute în Directive la cooperati
va noastră. Am văzut că noi 
vom putea să depășim cele 
prevăzute în proiectele de Di
rective cu privire la creșterea 
producției cerealiere și în spe
cial la porumb. Pe ce ne ba
zăm noi cînd facem asemenea 
afirmații în fața conducerii 
partidului ? De cîțiva ani în 
cooperativa noastră, aplicînd 
întregul complex de măsuri 
agrotehnice, obținem pM*țic- 
ții sporite de porumb la nec
tar. Astfel, în perioada anilor

1960-1964 am obținut o pro
ducție medie de 4 650 kg po
rumb boabe la ha pe întreaga 
suprafață, iar pe un lot de 120 
ha, pe care am aplicat azotat 
de amoniu, am obținut într-un 
an 9 000 kg porumb boabe Ia 
hectar.

Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, iarnă de iarnă, 
organizația noastră de partid 
s-a preocupat cu mare grijă 
de ridicarea nivelului de cu
noștințe agrotehnice al coope
ratorilor prin cursurile agro
zootehnice. în timpul munci
lor agricole, organizația noa
stră de partid desfășoară pe 
brigăzi și de la om la om o 
susținută muncă politică pen
tru efectuarea tuturor lucră
rilor la timp și în condiții 
bune. Trebuie să arăt că mun
ca noastră de lămurire a avut 
de la an la an argumente tot 
mai puternice, și aceste argu
mente sînt faptele. Astfel, 
fondul de bază, care în 1959 
era de 1 300 000 lei, a ajuns în 
1964 la circa 6 000 000 lei, va
loarea zilei muncă crescînd de 
mai bine de 2 ori.

Studiind proiectul de Di
rective. am văzut că în 1970 
se vor livra agriculturii LI 
milioane tone îngră^ămim- 
chimice, de 3,5 ori mai mul: 
decît în anul 1965. din care 
cea 800 mii tone ingrăyăînto- 
te azotoase. Acest lucru ne-a 
bucurat foarte mult, deoarece 
solul nostru este foarte darnic 
dacă îi aplicăm în special în
grășăminte azotoase. Va trebui 
ca ingrășâminteie chimice pe 
care le vom prim: să le gos

Cuvîntul tovarășului Anghel Mlrcxj Den, 
președintele cooperativei agricole 

de producție Grindu

în primul rînd, vreau să-mi 
exprim bucuria că particip la 
această adunare. în care, în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prim-secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Roman, 
oamenii muncii din agricultu
ră dezbat mărețul program de 
dezvoltare a țării noastre pre
văzut în proiectele de Directi
ve. Si de data aceasta, condu
cătorii partidului nostru au 
venit să se sfătuiască cu po
porul. să-i asculte părerea și 
să le dea sfaturi și îndrumări 
care, pentru noi, au fost tot
deauna deosebit de prețioase, 
pentru că în ele a fost și este 
strinsă, de fapt. înțelepciunea 
întregului nostru popor.

Noi, membrii cooperativei 
agricole de producție din co
muna Grindu, ne arătăm re
cunoștința față de partid prin 
muncă neobosită pentru înfăp
tuirea politicii partidului. 
Țăranii cooperatori au studiat 
filă cu filă proiectele de Di
rective ale Congresului al IV- 
lea și am încăput să facem și 
planul cum să le aplicăm por
nind, așa cum se spune în pro
iectul de Directive, de la rea
lizările de pînă acum, de la 
experiența dobîndită, avînd 
convingerea că prevederile nu 
numai că vor fi realizate, dar 
și depășite.

Care este concluzia noastră? 
Vom lupta ca producțiile ob
ținute de cooperativa noastră 
să ajungă la nivelul realizări
lor medii ale gospodăriilor a- 
gricole de stat, obținînd mai 
mult grîu, mai mult porumb și 
alte produse vegetale. în 
munca noastră, pentru a reali
za acest obiectiv, ne bazăm pe 
experiența acumulată în cul
tura cerealelor, la care am rea
lizat în medie în ultimii ani 
peste 1 800 kg grîu și 3 200 kg 
porumb boabe la hectar.

în legătură cu asigurarea a- 
griculturii cu tehnica cea mai 
înaltă, realizată de industria 
noastră românească, aș vrea 
să-mi permit să amintesc to
varășului Nicolae Ceaușescu 
că, în urmă cu trei ani, cînd a 
vizitat gospodăria noastră, l-a 
întrebat pe cooperatori: „sta: 
bune tractoarele noastre, to
varăși 7“ și toți i-am răspuns 
într-un glas: „sînt bune Și. 
într-adevăr, mașinile noastre, 
rod al înțeleptei politici duse 
de partid pentru industrializa
rea socialistă a țării, sînt din 
ce în ce mai bune și ne ajută 
să obținem recolte din ce în 
ce mai mari. Astăzi, cînd, pu- 
nînd în discuția întregului po
por proiectele de Directive ale 
Congresului al TV-lea, condu
cerea partidului întreabă de 
fapt poporul: ,JE bună politica 
partidului nostru ?“, noi toți 
răspundem: „E bună ! E înțe
leaptă. E spre fericirea po
porului".

în viitor vom acorda o a-

Cuvîntul tovarășei Eleonora Ștefanschi, 
inginer zootehnist la cooperativa agricolă • 

de producție St. Gheorghe, raionul Urziceni

Sînt deosebit de emoționată 
pentru că, la această adunare, 
în care dezbatem luminosul 
Program al dezvoltării econo
miei noastre naționale, pre
văzut în proiectele de Direc

podărim cu toată răspunderea 
și să le îmbinăm cu îngrășă- 
mintele naturale.

Pe baza experienței pe care 
am acumulat-o în cultura po
rumbului, a îngrășămintelor 
pe care le vom aplica, consi
derăm că în anii viitorului 
cincinal producția medie la 
hectar pe toată suprafața va 
depăși 5 000 kg porumb boabe 
la hectar.

Legat de creșterea produc
ției de porumb, noi am profilat 
sectorul zootehnic pe creșterea 
porcinelor. Și în acest sector 
am socotit că de la MO porci 
grași, cît livrăm statului in a- 
cest an, să ajungem la 1 500 
porci în anii următori. Pe baza 
acestora și a altor realizări pe 
care le vom obține în cincinal, 
noi credem că fondul de bază 
va crește într-un ritm și mai 
viu.

Alături de oamenii muncii 
din întreaga țară, membrii co
operatori din comuna Mîic- 
șești întîmpmă cel de-al IV- 
lea Congres al Partidului Mun
citoresc Român cu noi reali
zări în muncă. în crnstoa Con
gresului. noi ne-am angajat 
să vindem stanic.;1 peste piar. 
3 tone de came. 30 hectolitri 
lapte de vacă. 150 tone grîu și 
alte produse.

Asigur conducerea partidu
lui nostru că noL cooperatcm 
din Miloșești, aiătnri de în
tregul popor, von nonei eu 
toată dragostea și cu tot de
votamentul nostru pentru ta- 
Sptuirea botărfrilor ce le va 
taa cei ce-al IV-lea Ctrtșres 
al partidului .

tenjte deosebită extmcers: su
prafețelor trigate dm pțriuri 
forate, irigînd ta an:: viitori 
pesto 300 de hectare. Irigarea 
suprafețelor din puțuri forate 
este foarte economicoasă, ma
joritatea lucrărilor fiir.d exe
cutate cu forțe proprii. în tre
cut, la noi, aici în Bărăgan. 
aveau apă suficientă nici oa
menii. nici animalele: i~zsr 
dăm ape culturilor cerealiere.

Creșterea continuă a pro
ducției agricole va asigura 
o sporire a veniriutlcr ob
ținute de cooperativa noa
stră și a retribuirii —- 
orilor cooperatori. Anul tre
cut, no: am realizat » ve
nit bănesc de aproape 
14 000 000 lei, iar din talcule- 
le făcute de noi, ta urma Ra
dierii proiectului de Dtrecrive, 
rezultă că în anul 1970 venitu
rile noastre vor depăși eu 
mult pe cele realizate în pre
zent. Noi ne străduim să 
crească în permanență eficien
ța economică a investițiilor, 
urmărind totodată obținerea 
de venituri tot mai mari la 
suta de hectare. Pentru acea
sta vom acorda mai multă gri
jă folosirii fondului de zile- 
muncă, înlăturării risipei care 
se mai face în unele locuri de 
producție, eliminării cheltuie
lilor neeconomicoase.

Cu gîndul la perspectivă, 
noi nu scăpăm din vedere ac
tivitatea curentă. De aceea am 
executat la timp lucrările de 
întreținere a culturilor, ne-am 
pregătit temeinic de recoltarea 
cerealelor păioase intr-o pe
rioadă cît mai scurtă și fără 
pierderi. în prezent ne aflăm 
în plină campanie de recoltare 
a orzului de toamnă.

Condițiile materiale pe care 
le au unitățile agricole pentru 
sporirea recoltelor la hectar 
și creșterea productivității a- 
nimalelor ver trebui să Ce 
însoțite de o creștere a nive
lului muncii organizatorice; va 
trebui •*- rrprmdem ti mai 
gospodărește problemele pro
ducției. să îmbunătățim activi
tatea cadrelor de conducere din 
cooperat?, a noastră. Aceasta 
înseamnă că și organ; rafiile 
de partid var trebui să inter
vină eu mal multă competen
ță ta mobilizarea factorilor 
da răspundere ta vederea rea
lizării importantelor sarcini ce 
le pun in fața noastră proiec
tele de Directive.

în încheiere, ținînd seama 
de oondițiile pe care le are 
cooperativa noastră, vreau să 
asigur conducerea partidului 
nostru că noi vom depăși pre
vederile proiectelor de Direc
tive privind producția agrico
lă, vegetală și animală, că an 
de an de-a lungul cincinalului 
viitor vom raporta Comitetu
lui Central al partidului nos
tru: „Tovarăși, ne respectăm 
angajamentele!".

tive ale celui de-al IV-lea 
Congres, au venit să ne ajute 
cu sfatul și îndrumarea lor 
conducători de partid și de 
stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, primul se

cretar al C.C. al P.M.R., fapt 
pentru care îi sîntem profund 
recunoscători.

Lucrez de mai mulți ani în 
cooperativa agricolă din co
muna Sf. Gheorghe, raionul 
Urziceni. - Cunosc bine munca 
țăranilor de aici, traiul lor, 
gindurile care-i însuflețesc. 
Am putut in acest fel să-mi 
dau seama că proiectele de 
Directive ale Congresului al 
IV-lea al partidului au produs 
în sufletele oamenilor de la noi 
o adincă emoție. Ei cunosc 
pe viu rezultatele politicii 
partidului la sate, i-au văzut 
și i-au simțit rezultatele în 
transformarea propriei lor 
vieți

Dacă ne aruncăm privirile 
în urmă, ia drumul parcurs, la 
locul de unde am plecat, în
țelegem mai bine entuziasmul 
și bucuria oamenilor în fața 
înfăptuirilor mărețe de pînă a- 
cum, a perspectivelor deschi
se de programul propus de 
partid în proiectele de Direc
tive. Acest entuziasm, această 
bucurie caracterizează și pe 
țăranii din cooperativa noa
stră.

Dacă cooperativa noastră 
este astăzi mai puternică ca 
oricind. dacă nivelul de trai 
al țăranilor cooperatori este 
ta continuă creștere, acestea 
sînt urmarea firească a făptu
ită că la indicația partidului 
ei au dezvoltat în continuare 
producția de cereale și. îndeo
sebi. de grîu și porumb, dar 
an acordat și cuvenita atenție 
creșterii animalelor, care s-a 
dovedit a fi un sector aducător 
de mari venituri. Că așa stau 
lucrurile, se vede din faptul 
c* anul trecut, de pildă, sec
torul zootehnic a adus un ve
nit bănesc de 2 100 000 lei, a- 
dScă 22 la sută din venitul to
tal al gospodăriei.

Așadar. r.oi avem unele re
zultate ta acest domeniu. Stu
diind insă ta organizația de 
partid proiectele de Directive, 
noi comuniștii, ne-am între
bat: Ce putem face pentru ca 
producția animalieră să creas
că încît prevederile acestor 
importante documente să fie 
=s numai realizate, ă și sub
stantial dr r Aș» te 7 Răspunsul 
pe care ai >-atn dat a ea*sti- 
txstt de fapt, un adevărat plan 
de perspectivă pe care sistem 
betăriti •*-! «focam la îndepli
nire in țese mai bune condiții.

Net ne 1 'u preocupa cu 
toată tznțz de intensifica
rea a-rpunu de selecție, de îm
bunătățirea raselor, vom asigu
ra o furajere rațxmală a a- 
pnrmteior prte rafii echilibra
te, ea urmare a producerii 
urnă sortiment vama: de fu
raje, extinzând, așa cum se 
siclr.in și ta proiectul de 
Directive, rultura lucerne:, 
spareeteu orzuhti 5» ovăzului. 
Noi stem • bună experiență 
ta cultivarea lucernes irigate, 
la rare ta medie de pe cele 
M ha am realiza: cite 70 000— 
MOOT eg mas* sei du și stem 
să extindem această cultură 
Dar. pentru a realiza obiecti
vele propuse, este nevoie de

Cuvîntul tovarășului Nicolae Stan, 

preșeăi-te’e cooperativei agricole de producfie 

din co'nura Ciochina, raionul Slobozia

Ca și eeualț. vortiton. 
vreau s*-an exprim ta pnmu, 
rînd bccura și recunoștința 
că ta mijlocul nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Român, și alfi condu
cători de partid și de sta:, 
care au venit să ne asculte 
cuvîntul, gindurile noastre, în 
această zi cînd dezbatem pro
gramul dezvoltării pe viitor a 
economiei noastre.

Și noi, cooperatorii agricoli 
din comuna Ciochina, am luat 
cunoștință cu viu interes și 
deplină satisfacție de conți
nutul proiectelor de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres 
al partidului. Studiind cu a- 
tenție, am văzut că în proiec
tele de Directive, prevederile 
referitoare la dezvoltarea a- 
griculturii ocupă un loc im
portant. Caracterul mobiliza
tor al sarcinilor proiectului de 
Directive constituie și pentru 
cooperatorii agricoli din co
muna Ciochina un îndemn la 
muncă susținută pentru re
alizarea și depășirea acestor 
cifre.

Cooperativa noastră bene
ficiază de o așezare geografi
că favorabilă, de oameni har
nici și cu mare dragoste de 
muncă și are o organizație de 
partid puternică, strîns lega
tă de masa cooperatorilor. A- 

mai mult sprijin din partea 
oamenilor de știință care se 
ocupă de problemele zooteh
niei.

La conferința organizației 
de partid a orașului Bucu
rești, tovarășul Nicolae Ceau
șescu a subliniat că : „Socia
lismul creează toate condițiile 
pentru ca cuceririle științei și 
tehnicii să fie puse la baza 
organizării activității econo
mice, a dezvoltării întregii 
societăți. Dezvoltarea în ritm 
susținut a construcției Socia
liste cere îmbunătățirea con
tinuă a activității științifice, 
îmbinarea armonioasă a cer
cetării fundamentale cu cerce
tarea aplicativă puse în sluj
ba economiei și culturii". '

In lumina acestor prețioase 
indicații, noi, cei ce lucrăm 
nemijlocit în sectorul de pro
ducție, așteptăm din partea 
tovarășilor de la Institutul de 
Cercetări Zootehnice să ne 
dea un ajutor mai substanțial 
în îmbunătățirea raselor, în 
găsirea unor metode avansate, 
verificate temeinic, care să fie 
difuzate unităților agricole 
socialiste mai operativ, pentru 
a putea fi aplicate în practică, 
în vederea asigurării raselor 
de animale raionate într-un 
număr corespunzător este ne
cesar ca și unele gospodării 
de stat și cooperative agricole 
să se ocupe în special de pro
ducerea materialului de pră- 
silă prin aplicarea unei selec
ții pe bază de linii și descen
dență. Și cooperativa noastră 
agricolă de producție va putea 
să se specializeze în această 
direcție.

în proiectele de Directive 
se arată că se va organiza 
treptat producerea de nutre
țuri combinate, asigurîndu-se 
o furajare mai rațională a a- 
nimalelor. Propun ca în a- 
ceastă direcție cercetătorii, pe 
baza furajelor de care dispu
nem. să alcătuiască rații echi
librate în privința asigurării 
proteinelor și aminoacizilor 
necesari sau să ne dea indi
cații către ce culturi furajere 
să ne îndreptăm mai mult a- 
tenția.

Aș mai propune ca la nivel 
regional sau chiar raional să 
se amenajeze vechile mori/ 
care stau nefolosite, pentru 
producerea de nutrețuri ta a- 
mestecuri și dacă este posibil 
chiar furaje combinate. Cu in
vestiții mici se pot amenaja 
aceste mori, care astfel pot 
să contribuie în mare măsură 
la creșterea producției anima
liere.

în numele lucrătorilor din 
cooperativa noastră, vă asi
gurăm că vom munci cu avînt, 
perseverență și entuziasm pen
tru realizarea și depășirea 
mărețelor obiective înscrise 
în prevederile proiectelor de 
Directive, care vor fi apro
bate de Congresul al TV-lea 
al partidului, adueîndu-ne 
astfel și noi contribuția la 
dezvoltarea agriculturii, la 
înflorirea continuă a Româ
niei noastre socialiste.

șezată pe malul riului Ialomi
ța, eu o suprafață de peste 
600 de hectare irigabile, din 
cele 3 800 hectare suprafață 
totală, cooperativa noastră are 
perspectiva sporirii producției 
cerealiere și de plante tehnice 
peste indicii prevăzuți de 
proiectele de Directive.

Printr-o bună organizare a 
muncii și a aplicării metode
lor agrotehnicii avansate, 
producția globală cerealieră a 
crescut în anul 1964 cu circa 
20 la sută față de anul 1963.

Proiectele de Directive pre
văd o creștere sistematică a 
producției de carne, lapte etc. 
La noi, în anul 1952, nu pu
team vorbi despre un sector 
zootehnic, iar în prezent a- 
vem peste 900 bovine, din care 
300 vaci cu lapte, 1400 por
cine, 3 700 ovine, peste 15 000 
păsări și altele.

Pe baza acestor realizări, 
noi ne-am socotit că în ur
mătorii 5 ani vom putea de
păși producțiile animaliere cu 
25—30 la sută, adică cam cu 
5—10 la sută mai mult decît 
prevăd proiectele de Directi
ve. Ne propunem asemenea 
sarcini pentru că am acumu
lat o experiență bună în a- 
plicarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice care favorizea
ză dezvoltarea producției a- 
nimaliere. Vom urmări selec
ția animalelor pe specii, fo

losirea pe scară largă a ta- 
sămînțărilor artificiale, asi
gurarea unei hrăniri cores
punzătoare printr-o furajare 
rațională avînd la bază finul 
de lucernă. Putem grata că 
din prima coasă de lurernă 
de pe cele 120 ha irigate s-au 
obținut 550 tone lucernă fîif. 
ceea ce reprezintă o depășire 
de peste 50 la sută a produc
ției totale de furaje realizată 
în anul 1964.

în lumina proiectelor Di
rectivelor, pentru anii ce vin, 
vom extinde sistemul de iri
gare pe suprafețe mai mari. 
Furajele pe care le-am depo
zitat cu grijă le vom folosi 
cu simț gospodăresc, raționa], 
pe bază de rețetar, iar surplu
sul să rămînă în stoc, consti
tuind fondul furajer de re
zervă.

Trebuie să arătăm că unul 
din factorii principali care a 
contribuit la realizările noas
tre au fost și creditele acor
date de către stat, în valoare 
de circa 1 milion lei.

De asemenea, Hotărîrea 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român și 
Consiliului de Miniștri din a- 
ceșt an privind îmbunătățirea 
regimului de valorificări a 
produselor agricole constituie 
un nou mijloc de cointeresare

Cuvîntul tovarășei Georgeta Lazăr, 
secretar ai comitetului de partid al cooperativei 

agricole de producție Cosîmbești

în primul rînd vă rog să-mi 
dați voie ca în numele comu
niștilor și al tuturor țăranilor 
cooperatori din Cosîmbești să 
aduc un salut fierbinte con
ducătorilor partidului care au 
venit astăzi în mijlocuT nostru.

în aceste zile, cînd poporul 
nostru face bilanțul realiză
rilor din ultimii 6 ani, con
stată cu adîncă mîndrie suc
cesele istorice obținute în 
dezvoltarea țării și care au 
dus la transformarea vieții 
întregului nostru popor. Pen
tru a ne da mai bine seama de 
aceste schimbări, este suficient 
să privim în jurul nostru, să 
vedem cum s-au innoit sa- 
tele, cum de o parte și de alta 
a ulițelor, în locul caselor din 
paiantă și acoperite cu paie, 
s-au înălțat altele, mîndre și 
trainice, cele mai multe stră
juite de antenele televizoare
lor și aparatelor de radio. 
Dacă treci pragul acestor case, 
ai să întîlnești mobilă făcută 
în fabrică, covoare înflorate, 
iar femeile nu mai gătesc bu
catele pe pirostrii, la foc de 
paie, ci la mașini aragaz. Și 
oamenii noștri au astăzi o altă 
înfățișare. Se îmbracă mai 
bine, se hrănesc mai bine, sînt 
mai veseli. Apoi și noi femeile 
trăim o viață nouă, mai bună. 
Acum ni se acordă încredere, 
sîntem promovate în muncă. 
Eu, de pildă, după ce am ur
mat o școală, am fost briga
dieră timp de 5 ani, după care 
comuniștii m-au ales secre
tar de partid, muncă pe care 
o îndeplinesc, începînd din 
anul 1959. Iată ce înseamnă 
pentru noi toți, pentru viața 
noastră, aplicarea în practică 
a politicii înțelepte a parti
dului

Acum, partidul nostru drag 
a elaborat un nou plan de dez
voltare a economiei naționale, 
pentru făurirea unui trai mai 
bun celor ce muncesc. Noi a- 
sigurăm conducerea partidu
lui că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a realiza și 
chiar depăși prevederile pro
iectelor de Directive.

în organizația noastră de 
partid am dezbătut cu toată 
răspunderea proiectele de Di
rective și, apoi, împreună eu 
toți cooperatorii, am stat și 
am discutat gospodărește ce 
trebuie să facem pentru apli
carea lor în practică. Cu toții 
am fost de părere că noi, cei 
din Lunca Ialomiței, putem 
să depășim cu mult prevede
rile Directivelor. Așa, de pil
dă, proiectele de Directive 
prevăd o creștere a producției 
agricole globale cu 20 la sută 
în medie pe țară ; condițiile 
noastre însă ne permit să pre
tindem mai mult de la pă- 
mîntul nostru; Avem rezerve 
suficiente, pe care putem și 
trebuie să le punem în va
loare pentru a atinge acest 
tel.,

Noi, cei din Bărăgan, avem 
un pămînt bun, darnic, și este 
păcat de fiecare potecă, de 
fiecare drumeag care nu-i fo
losit In mod productiv. La noi, 

a țărănimii cooperatiste, da 
creștere a veniturilor coope
rativei noastre.

Pentru toate acestea folo
sesc acest prilej spre a mul
țumi încă o dată din adîncul 
inimii partidului nostru pen
tru grija ce ne-o poartă. Ex- 
primîndu-ne prin fapte aceas
tă recunoștință, noi, membrii 
cooperativei agricole de pro
ducție Ciochina, ne-am anga
jat ca în cinstea Congresului 
să îndeplinim și să depășim 
planul de producție pe anul 
curent, vînzînd statului încă 
10 000 de litri lapte de vacă, 
3 000 litri lapte de oaie și 100 
porci peste planul nostru, 
care prevede vînzarea a 
298 000 litri lapte de vacă, 
38 000 litri lapte de oaie și 
700 porci.

Ca membru de partid, ca 
președinte al cooperativei a- 
gricole de producție, mă an
gajez în fața conducerii parti
dului că nu voi precupeți nici 
un efort, ca împreună cu toți 
comuniștii și membrii coope
ratori, să muncim cu tot su
fletul, cu toată priceperea de 
care sîntem în stare, pentru 
înfăptuirea Directivelor celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

ca și în alte părți, s-au între
prins acțiuni ale căror rezul
tate s-au concretizat în creș
terea suprafețelor arabile. 
Consiliul de conducere al co
operativei agricole de produc
ție, îndrumat în permanență 
de către organizația de partid, 
a căutat an de an ca fiecare 
suprafață de teren arabil să 
fie folosită cît mai judicios. 
Pe terenurile cooperativei 
noastre agricole se aflau o 
seamă de pilcuri de salcîmi 
și arboret răzlețe, care ocupau 
însemnate suprafețe și stînje- 
neau efectuarea lucrărilor a- 
gricole cu. mijloace mecani
zate. La inițiativa comunistur 
lui Silvestru Avram, șeful 
brigăzii a Il-a de cîmp, con
siliul de conducere a luat o 
serie de măsuri pentru reda
rea în circuitul agricol a aces
tor suprafețe. Ca urmare, în 
decurs de doi ani de zile a 
fost defrișată de salcîmi și ar
boret o s.uprafață de 70 hec
tare. Acțiunea însă nu s-a o- 
prit aici. Lunca Ialomiței a 
devenit o nouă sursă de tere
nuri fertile, care se pretează 
în special la culturi irigate. 
Pe aceste terenuri, de cînd le 
știau sătenii, nu creșteau decît 
sălcii și răchită. In prezent, pe 
aceste locuri s-a amenajat o 
grădină de legume cu o su
prafață de 15 hectare, în în
tregime irigată, iar pe coaste, 
pe 25 de hectare, s-au plantat 
pomi fructiferi și viță de vie.

Și care sînt rezultatele eco
nomice ? Pe cele 104 hectare 
redate în circuitul arabil, 
membrii cooperatori din Co
sîmbești au realizat în anul 
care a trecut un venit de a- 
proximativ 600 000 lei. Anul 
acesta, după unele calcule 
făcute, vom obține aproape 1 
milion lei din valorificarea 
produselor realizate de pe te
renurile redate agriculturii, 
adică un sfert din totalul ve
niturilor ce urmează să le 
realizăm. Iată o rezervă pe 
care noi am valorificat-o și a- 
semenea rezerve sînt încă 
multe.

Pentru anii ce vin, noi 
ne-am propus să aplicăm cu 
mai multă grijă agrotehnica 
înaintată pentru ca suprafața 
de pămînt pe care o avem să 
producă și mai mult.

Pe lîngă cele ce vom face 
noi, aș vrea să fac și o pro
punere. Pămîntul cooperativei 
noastre agricole, deși e situat 
pe malul Ialomiței, totuși vara 
suferă din cauza secetei. Ne 
doare inima cînd vedem cum 
firele de porumb se răsucesc 
de secetă, în vreme ce apa Ia- 
lomiței curge la vale. De a- 
ceea, propun să se fabrice mai 
multe aspersoare, pentru a 
putea extinde culturile iriga
te. Pămîntul nostru, care e 
gras ca untul, dacă va primi 
și apă, apoi va rodi din bel
șug-

Vă asigur încă o dată, că 
prin munca noastră vom 
reuși să îndeplinim și să de
pășim prevederile proiectelor 
de Directive ale Congresului 
partidului nostru iubit.



Sentiment

Cu sentimentu-adînc al Dunării, cînd bece 
Și-n vîslele de valuri ale mării
Trei guri de flaut parcă se deschid, 
Mi se aud în suflet cîntece și-n zare
Pe relieful viu de inimă al țării 
Statura mea rotește după soare 
Mari arbori de lumină-n infinit

Culegeți flori și fructe de pe ramuri, 
In scoarța lor vibrind faceți un semn 
Și auziți cum seve lunecă fierbinte 
Cum orele în jur așează punți
Și bece demn, în lucruri, soarele și se aprinde 
Și bate-n ornice, cu munți,

Cu verzi cimpii de-a-notul și albastre, 
Cu lungi cimpii de-a-notul ca un braț 
Și sbălucind, pe-o așezare-a lor, mai vastă, 
Cu tinere orașe sub vîrfuri de Carpați.

Culegeți flori și fructe de pe ramuri 
De-atîta rod al soarelui sînt pline. 
Eu mă înalț cu sete soarelui acesta 
Trezind copacii toți din rădăcine. 
Din trunchii lor mereu pentru departe 
Să facem astăzi inimii catarg 
Și din priviri să facem faruri de izbindă 
Semnalizind cu chipul patriei in larg.

10 zile de sărbătoare
a sportului studențesc
Timp de 10 zile, între I și 10 

iulie, cei mai buni sportivi stu
dent) ai tării se vor întrece in 
cadrul Finalelor campionatelor re
publicane universitare pentru ti
tlul de campion republican uni
versitar pe anul 1965. Deveni:e 
tradiționale, aceste campiona'e vo.- 
reuni în finale pe ciștigitorii «ta
pelor anterioare, desfășurate i 
nivelul centrelor universitare. Ur 
punct de atracție îl constituie fap
tul că studentii-sportivi de per
formantă (maeștri emeriti, marț*-1 
ai sportului și component: ai echi
pelor divizionare A și B. i-i.ie.-e-: 
de club vor fi prezenti h> echi
pele centrelor universitare In care 
învață. De asemenea este de re
ținut că pentru baschetbalist: s 
voleibaliști întrecerile constiteie 
totodată criteriul de selecționare te 
reprezentativa studențească a tă: 
care va participa între 20 s 29 
august la Universiada de vară de 
la Budapesta.

în finale, la care numărul parf- 
cipantilor trece de 1000. vor fi 
prezente echipele tuturor celor 15 
centre universitare ale tâ::: Bucu
rești, Cluj, Iași. Timișoara. Craio- 
va, Galati. Tg. Mureș. Brașov. Pe
troșani. Pitești. Constanta Oradea 
Baia Mare. Bacău și Suceava.

Întrecerile se vor desfășura zil
nic, cu începere de la orele 83' 
și 17,00, pe următoarele terenur. 
stadionul Progresul, din str Dr 
Staicovici (la handbal), baze Uni
versității, din str. Vasile Pirvan 
(la volei, baschet și handbal). 
baza I.M.F. (la volei, baschet 
handbal, fotbal), baza Politehnice 
(fotbal) și baza sportivă Lacul Tei 
(la volei). Festivitatea de deschi
dere a campionatelor va avea loc 
sîmbătă, 3 iulie, orele 18,00. pe 
stadionul Republicii și va fi ur
mată de un bogat program sportiv 
cuprinzind demonstrații de călărie 
curse de ciclism, și meciurile de 
fotbal dintre selecționatele cen
trelor universitare Galati — Bucu
rești și Timișoara — Craiova. De 
asemenea, finala la fotbal va avea 
loc tot pe stadionul Republicii

PE SCURT
se încheie cea mai 
competiție sportivă 

noastră — campio-

Astăzi 
populară 
din țara 
natul categoriei A la fotbal.
Ultima etapă programează 
meciuri decisive atît pentru 
cucerirea titlului cît și în zona 
retrogradării.

în Capitală, stadionul 
August" găzduiește un intere
sant cuplaj în care evoluează 
fruntașele clasamentului — 
Dinamo București și Rapid. 
De la ora 16, Rapid întîlnește 
pe Crișul Oradea, iar în con
tinuare se desfășoară partida 
Dinamo București—Petrolul
Ploiești.

Deosebit de interesante, în 
ce privește lupta pentru evi
tarea retrogradării, se anun
ță partidele de la Craiova 
(Știința — Progresul Bucu
rești), de la Iași (C.S.M.S.— 
Farul Constanța) și de la 
Arad (U.T.A.—Minerul Baia 

douăMare). în celelalte 
jocuri ale etapei, Știința Cluj 
întîlnește pe Steaua Bucu
rești și Dinamo Pitești pe 
Steagul Roșu Brașov.

Viitorii ingineri

calificativului• Semnificația

500

pe foile• Ultima viză

ie dram

SPORT•SPORT • Destinație:

/✓

G. M.

Ea-mi leagă munți de munți, piatră de piatră 
Și între ani și ani mă leagă clipe mari,
La orizont și-n mine de-aceea ca o vatră 
M-aprind și-n lucruri limpede răsar

O, tînăr sînt, mereu voi fi mai tînăr. 
Magnetic cîmp de flacără transmit 
Și raze-mi vin în jur fără de număr, 
Și raze-ntorc în jur, necontenit

Trăiesc astfel! cît veacurile toate 1 
Cu vîrsta mea acestei inimi vii 
Ii voi sluji cu sete și, înaripate, 
Bătăile ei veșnic cu sete-mi vor sluji.

„Producția"

întrecere
Qlas tînăr

zirirr..'

Scrisoarea tovarâșuiui Ștefan Voitec
către președintele Adunării Naționale

23* irak. f-mr
9f

Vizita delegației
Uniunii Tineretului Iugoslav

• „Săriturade un

Foto : AGERPRES

FESTIVALUL FILMULUI
DE LA MAMAIA

prelu- 
combi-

fabrica de ferestre, cea 
doua unitate de 
a lemnului din

Ltiecua neagră — film pentru 
eeraa panoremrc rulează la Patria 
«nte 0» 1130: 14; 16,30; 19;
îl 3C . Frai căpitanului Blood — 
c—WMscoc. rulează la Republica 
orele 9.45. 11.45. 14. 16.45. 19.
îl :> Festival (orele 9; 11» 13;
15 19: 21). Excelsior (orele 8;
M.15-.

„SE DESCURCĂ DINCĂ!

fWi m i-«

■T C£W

tas ta

pi • ifrt&rcwi

er-rw ie atkrira, .<■ DES- 
CUBCA DINCA'

SIL VIU

la examenul final
rea contribuției personale a studen- 
tiior In realizarea proiectelor, ori
ginalitatea soluțiilor propuse, efi
cienta lor.

Aș menționa — ca un exemplu
— originalitatea aparatului prezen- 
lat de Veliciu Șerban (construit de 
el in laboratorul de aparataj geofi- 
zic) pentru măsurarea înclinării 
ot-entale a găurilor de sondă, te- 
-.einicia documentației și contribu-
i personală valoroasă aduse de 

■tu Dorin și Arambașa Costică In 
proiectele lor — toti trei, de alt- 
iei. notati cu calificativul maxim
— 10. Iată, așadar, dovada unei 
pregătiri serioase, de concepție, 
carantia că proaspeții geologi vor

■ea cw «c- 
pe șacztx- 
za Șn fes

ryigi-fr,'" o?

•ee di

w u i-— —jit»'- c

fructifice cu maximum de 
d cunoștințele insuși'.e".

ia ^giniră cu cei care vor lu- 
-■u :ehnologia si chimizarea ti- 

și gazelor, tovarășul prof. 
ar mg. V. Vintu. președintele co- 
euse: ee ta Facultatea de tehnolo- 
c.e, — remarca: „Temele proiec- 
s cr de diplomă demonstrează in- 

cOh«rp« ptadeatifor spre solutiona- 
•p uncr probietre care preocupă 

-a momec:uj actual industria noas- 
.-i. sofutitie propuse de ei dove- 
dmd competentă și pasiune In me
seria. Despre aolutiiie propuse pri- 
rrf ImbanOtâtirea tuncUonării in- 

sSa czutar existe-te sau proiectarea 
ce :-.stetatii noi. rece menții din 
pradBctie (fiecare proiect este re- 
cexxnt și de un specialist din pro- 
ex^e. de obicei din locurile de 
sade studeatri iri culeg datele pen-

tril realizarea proiectului) au avut < 
numai cuvinte de laudă".

Am discutat cu foarte mufii ab
solvenți. E greu să redai In clteva 
cuvinte emoția pe care o încearcă 
in aceste zile de examene, dar și 
de despărțire de institut, nerăbda
rea cu care așteaptă confruntarea 
cu locul de muncă. Lui NicoleScu 
Florian doua fapte (în afara exa
menului de stat — luat cu califi
cativul 9), li vor retine peste ani 
memoria: disputa continuă, de-a
lungul celor cinci ani de facultate, 
dintre grupa lui, 124, și colegii din 
grupa 123, izvorltă din dorinja 
sinceră de a fi fruntași. Ștafeta 
victoriei a trecut, aproximativ e- 
gal, de la o grupă la alta. Cel 
de-al doilea fapt se referă la o 
chestiune personală, despre care 
maturul inginer Nicolescu nu poa
te vorbi niciodată fără să se Îm
bujoreze la fată. In activitatea care 
11 așteaptă la apropiatul loc de 
muncă nu va porni singur, ci Îm
preună cu Adriana... Nicolescu, 
colega lui de grupă de cinci ani 
Încoace, prietena lui de cinci ani, 
soția lui de doi ani. 
mult doresc amindoi 
„In petrol" 1

Despre Maria Bilblie 
spune întotdeauna 
500'. Așa o vor numi cînd se vor 
vedea peste ani. Pentru că „fata 
cu nota 500" are o poveste a ei, 
aparte. In cei 5 ani de studenție a 
dat 50 de examene și la toate, la 
absolut toate aceste examene, a 
primit nota 10. (Examenul de stat 
a consemnat același invariabil 10). 
Este un record doblndit prin perse
verentă șl seriozitate, prin imen
sa dragoste fată de meserie — a- 
tribute care au caracterizat-o toți 
anii de studii, care o vor călăuzi, 
evident și de acum înainte.

...Peste clteva zile noua promo
ție de absolvenți ai Institutului de 
petrol, gaze și geologie — promo
ția cincinalului — va porni In pro
ducție.

Ei pășesc cu încredere, mlndri 
că vor lucra la realizarea mărețe
lor obiective prevăzute în proiec
tul de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului.

I. ANDREITĂ

Si cit de 
să lucreze

colegii vor 
„fata cu nota

Cinematografe
a R. D. Vietnam. Truong Chinh

Nau-cTe a

-ne 
riad

14,30) 17) 
15,30; 18>
— Baletul 

la

Baărwae.
CC al UTX 

care se a£â te tara ■casttă -a 
C.C. ai V.TM. ■ vnjtzt 

_îi fănitoarea* <fe 
București, cooperativa agnosia 
de product» din comuna Fd- 
dscara J> Uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov, Muzeul Doftana ți 
Stațiunea experimentală Valea 
Călugărească din regiunea Plo
iești.

Sîmbătă dimineața, delegația a 
fost primită la C.C. al U.T.M., 
de Petre Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., și de membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M.

După-amiază, Ante Ciudina, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim

1Z30. 14.45; 17; 19,15;
completare Miniaturi în 

ci Grrr.ta. (orele 9; 11,15; 
730: 15 45; 18: 20.15). completare 

îturi în tehnccă. Modem (ore
le 10: 12; 14; 16; 18; 20). Femeia 
■eaaioacsM. rulează la Luceafă- 
tte (pante 030; 11» 1330; 16; 18,30; 
211- Wfaaetoa — cinemascop, ru
lează la Ginlești (orele 15; 17,30; 
20. fcT.jrică ora 10), Feroviar 
?:ele 930» 11,45; 14; 16.15; 18,30; 

20.451 Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16 18,15. 20.36 . Flamura (orele 
9 15: 1130; 13.45: 16» 18,15; 20,30). 

dor borti vie.ele, rulează la 
C?p:tei (orele 930; 11,45; 14; 16; 
18.45: 2!i. Tomis (orele 9.30; 11,45; 
14: K». 18.45; 21). Melodia,
tre e 9.45; 12r 14.15; 16,30; 18,45; 

21 Joe Lrmonodd — cinemascop, 
rcieară ’.a Central. (orele 9,30; 
■14s 14 16.15; 1830; 20.45).

Se "rinștiloT — cinema- 
sctsț» — ambele serii rulează la 
Jmra (orele 10» 13; 16,30; 20). 
"t-t-Caa — cinemascop. rulează 
■ -ucurestj (orele 9; 11,30» 14; 
’s"' 19: 2‘. 30). Program pen-
—n cop:: rulează Ia Doina (ora 10). 
Fee rs clntece.'or. rulează la Union 
orele 13 45: 16 1830; 21), Parisul 

vesel — călătorie imaginară — 
ru-eară la Tontrari Noi (orele 9: 
11 13: 15: 17; 19; 21). Ne asumăm 
răscunderea. rulează Ia Cultural 
(orele 15 30; 18. 2030). Femeia ne
cunoscută. rulează la Victoria 
(orele 8.45; 11,15: 13.45; 16,15; 
18.45; 21.15). Clnthut in ploaie, ru
lează la Dacia (orele 930; 11.45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Olivet Twist, tu-

lează Ia Buzești (orele
19.30) , Flacăra (orele
20.30) . ‘
negru
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30, du
minica la 10,30), Rahova (orele 15) 
17.30, 20). Cînd Marlin avea 14 ani, 
rulează la Cosmos (orele 16; 18) 
20), Nunld cu peripeții — Noi și 
soarele rulează la Bucegi (orele 10» 
12,30; 15,30) 18; 20,30). Merii sălba
tici, Dincolo de cercul polar, rulea
ză la Unirea (orele 16; 18,15). Vese
lie la Acapulco — Artiști amatori, 
rulează la Vitan '
Fernand cow-boy 
artă românească, 
rita (orele 9.45;
18.45; 21), Lira
19.30) . Cronica unui
Pionieria nr. 3/19G5, rulează la 
Munca. (orele 16; 18,15; 20,30). 
Casa Ricordi. rulează la Popular 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matyas, rulează la Arta 
18,15;), Volga (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21), 
mus fgitur — Șapte secole mai tir- 
ziu. rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Viitorul (orele 18; 
18,15; 20,30). lanoșik — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Colen- 
tina (orele 16; 19,30), Ferentari 
(orele 16; 19,30), Cronica unei 
crime — cinemascop. Colțul prie
teniei, rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15). Asta-i tot ce 
întlmplat — Zilele Sighișoarei, 
lează la Drumul Sării, (orele 
18,15 : 20,30), Pacea (orele 16;
20). Arena circului. 
Doina (11,30; 14,30;
20.30) . înfrățirea

Bine afi venit 
din Senegal, rulează

(orele 16; 18,15).
— Comori de 

rulează la Mio- 
12; 14.15, 16.30, 
(orele 15-, 17.15; 

bufon 
rulează

(orele 16;
9.45, 12»
Gaudea-

s-a 
ru- 
16; 
18;
larulează

I) 16.30) 18,30) 
între popoare 

(orele 14; 16) 18; 20). Animalele 
— Petrică si incă cineva, rulează 
la Cotroceni (orele 15) 17; 19; 21). 
Marele război — cinemascop, ru
lează Ia Carpati (orele 9,15; 11,30) 
13,45; 16).

Echipa geologică de cerce
tători efectuînd prospecțiuni 

in muntele Garina

Sîmbătă la Combinatul de 
industrializarea lemnului din 
Bacău a fost dată în func
țiune, cu 5 zile înainte de ter
men, 
de-a 
crare 
nat.

Dotată cu utilaje 
înalt nivel tehnic produse de 
întreprinderea mecanică din 
Roman și alte unități 
constructoare de mașini din 
țară, ea va produce anual 
120 000 mp ferestre. Instalații 
speciale de ventilație și con
diționare a aerului creează 
celor care deservesc utilajele 
condiții din cele mai bune de 
lucru.

SÂPTÂMÎNA
VIITOARE PE ECRANE

în întuneric**
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șl Firești. Transmisia se .
face pe programul I în- I

J J — Ia ama 1*7 Art îv» A9-. —

I
I
I
I

eempa 911111^, uujja w* _
evolua la Constanța (20 iu- I 
lie) în compania echipei Di- ■

Brașov (23 I 
Tractorul. |

★

Posturile noastre de radio 
vor transmite aspecte din 
desfășurarea partidelor de la 
București, Iași, Arad, Craio
va și Pitești. Transmisia se 
va i 
cepînd de la ora 17,00 in ca
drul emisiunii „Sport și mu
zică".

• La mijlocul lunii iulie va 
sosi în țara noastră echipa 
masculină de handbal Gras- 
shopers Ziirich (Elveția). 
Handbaliștii elvețieni vor în- 
tîlni la 17 iulie la București 
echipa Știința, după care vor

namo București și 
iulie) cu formația

(Agerpres) I

Vineri seara: un debut regi
zoral. Spectatorii au urmărit fil
mul de aventuri „Runda a 6-a" 
după scenariul și tn regia lui Vla
dimir Popescu Doreanu. Avînd în 
prim plan evenimentele ce au 
precedat insurecția armată de la 
23 August, filmul aduce în fața 
spectatorilor tabloul tulbure al 
manevrelor de ultimă oră ale ser
viciilor de spionaj german. Ace
știa încearcă cu disperare să or
ganizeze o rețea ocultă de divers 
siune, Runda a 6-a, care urmărea 
să intre în acțiune în momentul 
in care hitleriștii se retrăgeau din 
România. (Paralel cu agentura 
fascistă activau și alți reprezen
tanți ai spionajului străin, o ade
vărată colecție de apatrizi și a- 
faceriști veroși). Pentru a zădăr
nici acțiunile acestui viespar, for
țele patriotice intră în acțiune. 
Datorită priceperii și devotamen
tului, această „Rundă a 6-a", pla
nul secret al spionajului german, 
eșuează. Filmul de aventuri este 
una din marile pasiuni ale regi
zorului Vladimir Popescu Dorea
nu (după cum se știe el a reali
zat în colaborare cu Gheorghe 
Turcu filmul „Pisica de mare"). 
L-am rugat, de aceea, sd ne

vorbească despre „Runda a 6-a“ 
și, totodată, despre eventualele 
sale proiecte legate de acest gen 
atît de popular în rindurile tine
rilor spectatori.

„Am dorit și doresc — mi-a

eliberată. După cum se știe, da
torită acțiunilor hotărîte ale for
țelor patriotice, încă din primele 
zile ale insurecției armate de la 
23 August, planurile agenturii 
germane au fost dejucate. Cu 
toate eforturile depuse atunci 
unii spioni au reușit totuși să se 
pună lă adăpost. Lupta organi
zată de securitate pentru depista
rea agenților camuflați cu abili
tate 
ism

uit noi p: _
i. Dar despre aceasta

a prilejuit noi pagini de ero- 
anonim. —

tastică pe care cei mici ne-o ofe
ră prin desenele lor. Regizorul 
Mirel Ilieșu s-a impus printr-un 
reportaj filmat care ne face să 
constatăm din nou valoarea ridi
cată a publicisticii filmate româ
nești. Filmul Drumul — este po
vestea autentică a transportului 
unei piese metalice de dimensi
uni gigantice la Combinatul 
derurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galați. Închinat celui 
de al TV-lea Congres al

0 premieră

P.M.R.

nou documentarul
spus Vladimir Popescu Doreanu 
— ca tineretul să știe că au exi
stat eroi, unii dintre ei anonimi, 
care și-au închinat toate forțele, 
uneori chiar viața, pentru patria 
de astăzi. Filmul meu se adre
sează, de aceea, în primul rînd 
tinerilor, celor care nu au cuno
scut zilele grele ale dictaturii 
fasciste, care nu au de unde să 
știe cît de monstruoasă a fost fai
moasa coloană a 5-a hitleristă și 
cît de periculoasă ar fi putut să 
fie ea în continuare pentru patria

va fi vorba în viitorul meu film 
la al cărui scenariu lucrez".

Ultimele zUe ale Festivalului 
au readus în centrul preocupări
lor filme documentare. „Marile 
emoții mici" realizat de Doru Se
gal, peliculă de o rară candoare 
i-a înduioșat și entuziasmat din 
nou pe spectatori, care în marea 
lor majoritate îl mai văzuseră. 
Tot despre farmecul inedit al 
copilăriei, a vorbit filmul „Și a- 
tunci" (regia: Gabriel Barta), o 
investigație în lumea reală fi fan-

filmul lui Mirel Ilieșu se 
ca tematică celui realizat 
tus Mesaroș (Spre cer) film des
pre care am vorbit într-o cores
pondență anterioară. Tot repor
taj filmat este și „180 de zile în 
Atlantic" realizat de Ion Bîrsan 
pe un comentariu de Radu Tu- 
doran. Aducînd pe ecran munca 
neobișnuită si adeseori eroică a 
marinarilor români de pe traule- 
rele Galați și Constanța, filmul 
are nu numai vigoarea și aspri
mea proprie „lupilor de mare"

alătură 
de Ti-

dar și poezia tulburătoare a pei
sajului mării. Un film experimen
tal înrudit cu „Concerto grosso", 
de Mirel Ilieșu, a prezentat Ser
giu Nicolaescu: „Lecție în infi
nit". Este un recital de imagini 
care își propun să demonstreze 
aspirația spre desăvîrșire a omu
lui. Realizat din montaje paralele 
ale unor imagini ca „O lecție de 
balet", „Pregătirea fizică a para- 
șutiștilor", „Saltul cu parașuta", 
„Valuri zbuciumate de țărm" și 
„Zborul pescărușilor" filmul ni 
s-a părut a rămîne dator ideii pe 
care-și propune s-o demonstreze. 
Filmul „Spre cer", epopee a în
drăznelii constructorilor hidrocen
tralei de pe Argeș, mi se pare 
mult mai aproape de ideea desă
vârșirii umane, decît exercițiul de 
balet și virtuozitățile săriturilor 
cu parașuta. Un documentar care 
a polarizat admirația tuturor a 
fost „Oltenii din Oltenia" reali
zat de regizorul Alexandru Bo
iangiu. Este cea mai originală 
monografie cinematografică pe 
care am văzut-o. Realizat cu sub
titluri, ca un reportaj de ziar, fil
mul lui Boiangiu înfățișează cu 
vervă și umor, pulsul tonic al 
unei regiuni în plin avînt al in
dustrializării. Filmările sale pe 
viu în care banda sonoră se deta
șează cu excepțională reușită (de 
ce nu auzim și la radio asemenea 
reportaj!) sînt de o autenticitate 
remarcabilă.

Un avion decolează de pe un 
aeroport din Uniunea Sovietică 
cu destinația Cehoslovacia pentru 
a parașuta bei oameni în spatele 
frontului hitlerist. Așa începe fil
mul cehoslovac „Săritură în întu
neric".

Cei bei sînt interpretați de 
actorii Martin Ruzek (ultima 
oară l-am văzut în filmul Moar
tea se numește Engelchen), Ia- 
roslav Mares (Batalionul Negru, 
Icarie X Bl etc) și Radoslav 
Brzobohaty (Teama și Feriga de 
Aur).

• „întâlnire
Cunoscutul cîntăreț de muzică 

ușoară Domenico Modugno, care 
ne-a vizitat țara acum cîțiva ani, 
cunoscut și ca actor de cinema 
din filmele BLANA DE VIZON 
și CURSA DE 100 km., reapare 
pe ecrane în filmul 1NTILNIRE 
LA ISCHIA, producție a studio
urilor italiene.

Modugno are ca parteneră pe 
actrița Antonella Lualdi.

Regia filmului aparține lui Ma
no Mattoli .

la Ischia**

Televiziune
DUMINICA 27 IUNIE

ATANASIE TOMA

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 11,00 
Emisiune pentru sate. După- 
amiază : 15,45 Duminica spor
tivă. Fotbal: transmisiunea 
întîlnirilor dintre echipele Ra
pid—Crișul ; Dinamo Bucu-

rești — Petrolul.
Iul televiziunii, 
artistic „Valsul
21,25 Filmul documentar „Lan
țul logic al chimiei". 22,00 Me
lodii celebre... în armonii noi.
22,40 Buletin de știri. 22,50 Te- 
lesport. în încheiere : Buletin 
meteorologic.

19,30 Jurna-
19,45 Filmul 

nemuritor".



Amînarea

„insula cui- 
cunoaște În
de sesizat în 
orașelor sale.

Zanzibarul, 
șoarelor", 
noiri lesne 
Înfățișarea
Fotografia noastră Înfăți
șează construcții cu care 
și-a Îmbogățit peisajul In 

vremea din urmă
P e

de la Oslo
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Protestul
/

studenților

Demonstrații
ALGER 26 (Agerpres). — 

Agențiile Reuter și Associated 
Press anunță că vineri seara 
în centrul Algerului au avut 
loc noi demonstrații în favoa
rea fostului președinte Ben 
Bella. Un grup de tineri au 
organizat o manifestație în 
fața hotelului unde sînt găz- 
duiți delegați sosiți la Alger 
pentru Conferința afro-asiati- 
că. Agenția France Presse re
latează că poliția a folosit 
pentru prima oară gaze lacri-

sud-coreeni

hot are
la Alger

mogene împotriva demon
stranților. Ziarul „Alger ce 
Soir“ anunță că Tribunalul 
corecțional popular, întrunit în 
ședință extraordinară, a jude
cat și condamnat un grup de 
manifestanți.

Tot vineri seara, anunță 
France Presse, la Clubul Pi
nilor, unde urmează să se des
chidă conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor afro-asiati- 
ce, a explodat o bombă care 
a provocat victime.

conferinței
afro-asiatice

LUPTE LA NUMAI 15 MILE DE SAIGON
• Puternice atacuri ale partizanilor sud-vietnamezi 9 Ocuparea

orașului Tou - Morong • încă o explozie la Bien-Hoa

Agențiile de presă relatează că trupe ale Frontu
lui național de eliberare din Vietnamul de sud 
au declanșat începînd de vineri, puternice a- 

tacuri împotriva forțelor guvernamentale sud-vietna- 
meze dislocate la numai 15 mile de Saigon. Observa
torii politici apreciază aceste operațiuni ofensive 
drept cele mai mari pe care partizanii sud-vietnamezi
le-au organizat în ultimele două săptămîni. Schimbu
rile de focuri între partizani și iorțele guvernamen-

Gestul curajos 
al unui locotenent 

american

Doar
o amînare

Itimele luni au fost 
marcate de o inten
sificare a activității 
diplomației italiene. 
Vizitele premierului 
Aldo Moro pe con
tinentul american, 
ca și convorbirile 
vizînd alianța at

lantică și problemele Comunității 
Economice Europene pe care 
ministrul de externe Amintore 
Fanfani le-a avut la Roma și în 
alte capitale occidentale cu omo
logii săi vădește o prezență ita
liană mai activă. Șeful statului, 
Giuseppe Saragat, are un pro
gram de vizite oficiale al cărui 
prim punct l-a reprezentat Nor
vegia.

Așteptată cu mult interes de 
cercurile oficiale ale celor două 
țări, această vizită avea menirea 
de a consolida pozițiile comune 
ale Italiei și Norvegiei într-o se
rie de probleme ale alianței at
lantice, precum și de a permite o 
confruntare a vederilor în ceea 
ce privește posibilitățile unei mai 
largi cooperări între cele două 
grupări economice vest-europene: 
Piața comună și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb. Sim
bolic sau nu, Saragat — un so
cial-democrat — a ales ca 
țintă a primei sale călătorii ofi
ciale ca președinte Norvegia, 
țară care are de 30 de ani o con
ducere social-democrată.

Prezența lui Saragat la Oslo a 
avut darul de a reafirma poziția 
Italiei în ceea ce privește colabo
rarea vest-europeană. Nemulțu
mirile italiene manifestate cu o- 
cazia recentelor reuniuni de la 
Bruxelles privind piața agricolă 
comună au găsit înțelegere în 
cadrul cercurilor politice norve
giene, care la rîndul lor sînt ne
liniștite de soarta A.E.L.S. Redu
cerea continuă a volumului ex
porturilor țărilor membre ale 
A.E.L.S. spre țările Comunității 
Economice Europene ca urmare 
a regimului vamal instituit prin 
acordul de la Roma a dus la 
înrăutățirea balanței comerciale 
a țărilor nordice. Guvernul de la 
Oslo, datorită situației create la 
exporturi, are de făcut față unor 
fenomene de inflație tot mai a- 
larmante. Indexul prețurilor a 
crescut considerabil, iar cantita
tea de bani pusă în circulație 
sporește continuu. Fenomene a- 
semănătoare s-au făcut simțite și 
în economia italiană. Convorbiri
le pe care le-a avut Fanfani cu 
colegul său norvegian Lange în 
problema creării unei „punți" 
între „cei șase" și „cei șapte" au 
arătat că interlocutorii au o u- 
nitate de vederi în acest dome
niu. Rămîne de văzut în ce mă
sură cele două țări vor putea in
fluența partenerii lor din C.E.E. 
și A.E.L.S.

Călătoriile conducătorilor ita
lieni sînt privite de comentatorii 
de presă ca o încercare de „a 
scoate din anonimat" politica ex
ternă a Romei.

Demonstrațiile studențești din 
Seul împotriva semnării acorduri
lor japono-sud-coreene au căpătat 
sîmbătă o amploare deosebită. După 
ce au participat la un miting de 
protest împotriva acțiunilor guver
nului, studenții au ieșit în stradă. 
Poliția a folosit gaze lacrimogene 
împotriva celor peste 1 500 de de
monstranți, dintre care 200 au fost 
arestați. Agenția U.P.I. menționea
ză că mișcarea de protest a stu
denților a cuprins toate universi
tățile din capitala Coreei de sud.

ALGER 26 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă Associated Press, 
M.E.N. și France Presse, relatea
ză că reuniunea miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor afro-a- 
siatice, care trebuiau să se întru
nească sîmbătă după-amiază la 
orele 16 G.m.t. la Palatul Na
țiunilor de la Clubul Pinilor (21 
km de Alger), a fost amînată în 
ultimul moment, în timp ce mai 
mulți delegați și membri ai cor
pului diplomatic, precum și peste 
300 de ziariști așteptau începerea 
lucrărilor. Inițial, această reuniu
ne a fost programată pentru 24 
iunie. După cum s-a mai anun
țat, însă, ea a fost amînată de

IOAN TIMOFTE

aniversarii
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SAN FRANCISCO 26 (Ager- 
pres). — La San Francisco au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii festive a 
Adunării Generale a O.N.U., con
vocată cu prilejul aniversării a 
20 de ani de la înființarea Or
ganizației Națiunilor Unite.

In cadrul ședinței de sîmbătă 
a luat cuvîntul secretarul general 
al O.N.U., U Thant, care a ros-

tit o cuvântare având ca temă a- 
tașamentul față de Carta O.N.U. 
El a subliniat necesitatea „unui 
efort urgent și serios al tuturor 
națiunilor pentru a transforma 
țelurile Cartei O.N.U. într-o rea
litate".

In cursul ședinței au mai luat 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., 
Franței, R. P. Române, R.A.U., 
S.U-A. și alții.

două ori consecutiv, la propune
rea unor delegații.

Ministrul de justiție al Alge
riei, Mohamed Bedjaoui, prezen- 
tînd scuze celor prezenți, a făcut 
cunoscut totodată că la sediul 
Adunării Naționale algeriene a 
fost convocată o reuniune a Co
mitetului permanent de pregătire 
format din reprezentanți ai 15 
țări afro-asiatice.

Potrivit agenției Associated 
Press, un grup de 11 state 
arabe și africane, printre care 
și Algeria, au supus Comi
tetului permanent de pregătire 
propunerea privând amînarea lu
crărilor celei de-a doua Confe
rințe a țărilor din Asia și Africa, 
programată pentru 29 iunie la Al
ger. Agenția Algerie Presse Ser
vice anunță că Comitetul de pre
gătire a hotărât amînarea confe
rinței afro-asiatice la nivel înalt 
programată pentru 29 iunie, pen
tru 5 noiembrie 1965, iar reuniu
nea miniștrilor afacerilor externe 
pentru 28 octombrie. Conferința 
va avea loc tot la Alger.

Un interviu al

Cuvîntarea reprezentantului roman

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
permanent al R. P. Române la 
O.N.U.. M. Hașeganu, a arătat 
că poporul român, angajat într-o 
vastă activitate constructivă, este 
profund interesat în menținerea 
și consolidarea păcii.

România sprijină inițiativele 
îndreptate spre dezvoltarea co
laborării între state, spre conso
lidarea păcii și securității inter
naționale. Ne exprimăm deplina 
solidaritate cu lupta de eliberare 
națională a popoarelor subjugate. 
Popoarele trebuie lăsate să-și ho
tărască liber soarta lor, fără nici 
un amestec din afară. Considerăm 
că fiecare popor, mare sau mic, 
trebuie să-și aducă o contribuție 
activă la apărarea păcii în lume.

S-a subliniat aici rolul ce re
vine Organizației Națiunilor Uni
te în consolidarea păcii și secu
rității.

După părerea noastră, pentru 
a-și îndeplini acest rol este esen
țial ca întreaga activitate a 
O.N.U. să fie așezată pe temelia 
principiilor Cartei: respectarea 
independenței și suveranității, de
plina egalitate în drepturi, nea
mestecul în treburile interne, re
cunoașterea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor.

Realitatea dovedește că încăl
carea acestor principii de bază 
ale Cartei periclitează pacea și 
securitatea popoarelor și consti
tuie una din cauzele încordării 
internaționale, a apariției de noi 
focare de tensiune, aducînd gra
ve prejudicii Organizației însăși.

Prestigiul și eficacitatea O.N.U. 
vor fi cu atît mai mari, cu cît 
ea va reflecta mai fidel tabloul 
lumii contemporane. Pentru a-și 
putea îndeplini misiunea sa, 
O.N.U. trebuie să devină o orga
nizație cu adevărat universală. 
Absența R. P. Chineze din Orga
nizația Națiunilor Unite afectează 
în mod profund bazele Organiza
ției și diminuează în mod consi
derabil capacitatea sa de a abor
da cu toată autoritatea și răs
punderea problemele majore ale 
vieții internaționale.

Ca membră a O.N.U., Româ
nia s-a străduit să-și aducă con
tribuția la lucrările Organizației, 
întreaga noastră activitate la 
O.N.U. este îndreptată în direc
ția aplicării principiilor Cartei 
în relațiile dintre state și găsirii 
unor soluții realiste pentru pro
blemele internaționale. în acest 
spirit, țara noastră a făcut o se
rie de propuneri privind dezvol
tarea relațiilor de bunăvecinătate 
între statele europene cu sisteme 
social-politice diferite, educarea 
tineretului în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare, precum 
și propuneri de așezare a rela
țiilor economice dintre state pe 
baze principiale, avantajoase 
pentru toate popoarele, mari și 
mici.

In încheiere, reprezentantul ro
mân a spus: Organizația Națiu
nilor Unite se găsește în prezent 
în fața unor serioase dificultăți. 
După părerea noastră, pentru de
pășirea acestora este necesar să 
se înlăture orice abatere de la 
principiile Cartei.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat cores
pondentului la Hanoi al ziarului 
„Daily Worker", președintele 
R. D. Vietnam, Ho Și Min, re- 
ferindu-se la propusa misiune de 
pace a Commonwelthului. sub 
conducerea lui Harold Wilson, a 
spus : „Wilson nu și-a îndeplinit 
în mod just îndatoririle sale de 
copreședinte al conferinței de la 
Geneva din 1954... El nu se poate 
angaja în tratative de pace, de
oarece el însuși a sprijinit politi
ca Statelor Unite de agresiune 
și extindere a războiului".

Frontul Național de Eliberare

tale au continuat în tot cursul nopții
Corespondentul din Saigon al

“ > refe-
unui

agenției Associated Press 
rindu-se la o declarație a 
purtător de cuvînt al cartierului 
general al forțelor militare din 
Vietnam, anunța că în dimineața 
zilei de 26 iunie trupe ale Fron
tului de eliberare au ocupat ora
șul Tou-Morong.

Autoritățile nu au nici un 
fel de știri despre cei peste 
200 de soldați din trupele gu
vernamentale din oraș. In ace
eași zi, partizanii sud-vietnamezi 
au atacat prin surprindere punc
tul de comandă al unui batalion 
al forțelor guvernamentale, si
tuat la 20 de mile de Saigon, 
provocînd mari pierderi materiale 
și umane dușmanului. Au fost 
scoși din luptă peste 100 de sol
dați sud-vietnamezi.

La baza militară americană 
Bien-Hao, anunță A. P., s-a 
produs o explozie într-o mașină 
militară care transporta sol
dați americani și australieni. 
Explozia a provocat moartea a 
trei soldați și a rănit opt sol
dați australieni.

★
HANOI 26 (Agerpres). — 

Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a tri-

din Vietnamul de sud, a spus în 
continuare Ho Și Min, este sin
gurul reprezentant și organizator 
al luptei poporului sud-vietna- 
mez. „Respectăm politica acestui 
front și considerăm că ambele 
zone trebuie să țină seama de 
particularitățile specifice ce le 
sînt proprii, să manifeste înțele
gere reciprocă, să restabilească 
relații normale între ele și să îna
inteze treptat spre reunificarea 
națională. Vietnamezii constituie 
un singur popor și întregul nos
tru popor consideră de datoria sa 
să dea ripostă agresiunii străine 
și să-și apere patria".

eferindu-se la divergențele șl conflictele 
de interes din sinul Pieței comune, Maurice 
Duvergeur scria cu ironie în „L'Expres : 
„Dacă există ceva comun în Piața comună 

aceasta este tendința comună a tuturor par
tenerilor de a se trage pe sfoară unul pe 
altul". Caracterizarea ziaristului francez 
poate fi înscrisă ca un motto sugestiv la ori
care dintre disputele care agită „mica Eu

ropă" a celor șase. Ni se pare însă că ea se potrivește 
cu atît mai bine disputelor dintr-un domeniu în Jurul 
căruia se păstrează îndeobște o discreție mai mare 
(dat fiind tocmai importanța mizei în joc). Este vorba 
de ciocnirile legate de așa-zisâ „Piață comună a ca
pitalurilor" sau mai precis de lupta dintre cei șase 
pentru sfere de aplfcare * 
lurilor.

și pentru exportul caplta-

internă a partenerilor constată că 
și ele, la rîndul lor, au fost ata
cate pe la spate în propria lor 
țară unde au avut loc „operații 
de debarcare ale adversarului" 
sub forma filialelor și sucursale
lor unor concurenți străini. Se 
poate spune, fără exagerare, că 
în prezent ramurile principale ale 
economiei fiecăreia din cele șase 
țări ale Pieței comune sînt arena 
unei lupte extrem de crîncene 
între monopolurile internaționale 
pentru controlul producției și al 
desfacerii, pentru acapararea sfe
rei de aplicare a capitalurilor.

mis, la 24 și 25 iunie, două 
mesaje Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, în 
care protestează împotriva rai
durilor aeriene americane 
asupra R. D. Vietnam. In me
saje se subliniază că la 23 și 
24 iunie, avioane aparținînd 
forțelor aeriene americane au 
efectuat mai multe raiduri și 
au bombardat regiuni popu
late.

O curte marțială din Naha
(Okinawa), l-a condamnat 
pe locotenentul american 

Richard Steinke la eliminarea din 
cadrele armatei, întrucît a refu
zat să dea ascultare ordinelor în 
timp ce se afla în Vietnamul de 
sud. Acuzatul, care este absol
vent al Academiei militare de la 
West Point, a recunoscut că a 
luat această hotărire, întrucît nu 
este de acord cu politica S.U.A. 
din Vietnam și consideră că în 
războiul din această țară nu tre
buie să fie sacrificate vieți ame
ricane.

Deținătorii puterii 
de la Saigon sint 
dornici de publicita
te. Personajele galo
nate au părăsit mu
tismul din ultimele 
luni și au Început 
să-și spună părerea

recunoaștem că la 
ora actuală JUMĂ
TATE din 
vietnamez 
trolat de 
(partizanii
n.n.j. In aceste con
diții, dacă vom apli-

teritoriul 
este con- 
Vietcong 
din sud

Pe jumătate...

despre problemele 
zilei. Joi, o confe
rință de presă le-a 
furnizat ocazia de 
a-și face publice u- 
nele din gindurile 
lor.

Nu interesează o- 
bositoarele perorații 
pe tema „legalității" 
războiului dus sub 
stindardul american. 
Originalitățile au 
lipsit. Frazele semă
nau ca două picături 
de apă cu cele ros
tite de precedența di
riguitori. Totuși, as
cultătorii nu 
plictisit total.

La o Întrebare pri
vind perspectiva u- 
nor alegeri, faimosul 
general Nguyen Van 
Thieu a răspuns cu 
o sinceritate uimi
toare : „Trebuie să

s-au

ca integral metodele 
democratice, riscăm 
ca JUMĂTATE din 
Adunarea ce va fi a- 
leasă să fie compusă 
din partizani ai co
munismului sau neu- 
tralismului".

Deși recunoașteri
le se opresc doar LA 
JUMĂTATE, ele me
rită a fi telinute :

a) patriofii defin 
un control efectiv a- 
supra unui vast teri- 
tiu sud-vietnamez;

b) dacă alegerile 
s-ar desfășura prin 
„aplicarea integrală 
a metodelor demo
cratice", viitorul 
parlament ar cuprin
de un mare număr 
de adversari ai regi
mului de la Saigon, 
deoarece corpul e- 
lectoral in condițiile

unei opțiuni libere 
ar respinge pe poli
ticienii ce reprezintă 
interesele străine.

Recunoașterea 
(chiar numai pe ju
mătate) obține o 
semnificație deosebi
tă prin aceea că pro
vine de la unul din 
liderii șubredului 
guvern din Saigon. 

Concluziile gene
ralului se Împotmo
lesc într-o fundătu
ră fără ieșire: viito
rul parlament tre
buie să fie compus 
numai „din antico
muniști". Un vot cin
stit — este limpede 
— nu poate duce la 
un parlament pe mă
sura dorințelor lui 
Nguyen Van Thieu. 
Nu se poate î A- 
tunci totul este sim
plu : un asemenea 
vot nu va avea loc...

Domnul general 
nu are dubii. Viziu
nea sa despre „apli
carea integrală a 
metodelor democra
tice" i se pare ire
proșabilă...

Doar protectorii 
lui americani afirmă 
că el și prietenii săi 
cu galoane și baio
nete simbolizează la 
Saigon perfecțiunea 
lumii libere...

M. RAMURĂ

U.R.S.S. — Pe malul Ne-
vef, la Leningrad, lntr-una 

din nopțile albe

...

• Un domeniu în umbra discreției: „Piața comună a capitalurilor"

„Războiul tuturor împotriva tuturor" • Cauza precauției „celor șase"

tocmai în domeniul circulației 
capitalurilor. „Cei șase" au des
ființat restricțiile cantitative la 
importul de mărfuri, au redus în 
repetate rînduri tarifele vamale. 
In același timp, în domeniul li
berei circulații a capitalurilor nu 
au fost luate decît măsuri preli
minare. In calea exportului de

talurilor constituie baza expansi
unii și a ascuțirii concurenței în
tre rivalii monopoliști. Tocmai a- 
ceasta determină deosebita pre
cauției și suspiciune reciprocă a 
partenerilor în privința „unifică
rii" pieței capitalurilor.

Problemele legate de punerea 
în acțiune a „artileriei grele" —

„Ceea ce se petrece pe piața 
capitalurilor — scrie ziarul eco- 
nomic-financiar vest-german 
„HANDELSBLATT" — seamănă 
foarte bine cu un război al tutu
ror împotriva tuturor". „HAN
DELSBLATT" se plînge de „in
vazia camuflată" a monopolurilor 
franceze în R.F.G. Sînt citate 
date : trustul metalurgic francez 
„Pont â Mousson" — de pildă — 
posedă 60 la sută din acțiunile 
importantelor firme metalurgice 
vest-germane „Holbergerhiitte" 
și „Dillingen" (Saar) ; companiile 
franceze controlează în R.F.G. 
mine cu o producție de aproxi
mativ 68 milioane tone huilă pe 
an ; firmele franceze dețin, de a- 
semenea, o mare parte a acțiuni
lor unei serii de întreprinderi din 
industria chimică și din construe-

țiile de mașini ale R.F.G. Ceea 
ce nu spune însă publicația econo
mică vest-germană este faptul că 
monopolurile din R.F.G. se ocupă 
activ cu operațiile de „invazie 
camuflată" în Franța, Belgia și în 
celelalte țări ale Pieței comune. 
Monopolurile vest-germane au 
pus mîna pe poziții trainice în in
dustria metalurgică franceză (ele 
posedă o parte din acțiunile 
Chatillon-Commentry et neuve 
maison"), în construcțiile de ma
șini și în comerțul cu automobile 
(„Volkswagen France"). Monopo
lurile italiene, belgiene, luxem
burgheze și olandeze participă și 
ele la expansiunea pe piețele par
tenerilor lor. Ca urmare, grupă
rile capitaliste ale fiecăreia din 
cele șase țări, regrupîndu-și în
treprinderile și „invadînd" sfera

„Invazia camuflată"
Actualele proporții ale pene

trației reciproce a capitalului (ori- 
cît ar fi ele de importante) nu 
pot satisface poftele magnaților 
Pieței comune și nepotolitele lor 
tendințe de a obține profituri 
crescînde. E cunoscut faptul că 
una din stipulațiile principale ale 
acordului de la Roma (privind 
crearea Pieței comune) a fost 
necesitatea înlăturării piedicilor 
din calea circulației capitalurilor 
între „cei șase". în cei opt ani 
care au trecut de atunci, crea
torii „Pieței comune" au mani
festat însă cele mai mari reticențe

capital au fost menținute obsta
cole serioase. Astfel, ca urmare a 
interdicțiilor privind cumpărarea 
și vînzarea de acțiuni și obliga
țiuni străine la bursele de efecte 
ale „celor șase", în momentul de 
față numai 10 companii franceze 
au dreptul să-și vîndă acțiunile 
la bursele de efecte din R.F.G. 
și la rîndul lor, numai acțiunile 
a 18 firme vest-germane sînt co
tate la bursa din Paris.

Rămînerea în urmă în dome
niul „Pieței comune a capitaluri
lor" nu trebuie să ne mire. In
tr-adevăr, lupta pentru sfere de 
aplicare și pentru exportul capi-

circulația liberă a capitalurilor 
— în lupta de concurență pe pia
ța comună, acumulează noi con
tradicții între „cei șase". Printre 
altele, ridică probleme serioase 
expansiunea tot mai intensă a 
monopolurilor americane. Din 
cele 1 500 de filiale ale întreprin
derilor americane înființate în 
Europa occidentală între 1958 și 
1964 peste 1 000 se află în țările 
Pieței comune. Investițiile directe 
ale S.U.A. în țările Pieței comune 
au crescut în deceniul 1954—1964 
de cinci ori (de la 637 milioane 
dolari la 3 241 milioane). La pri
ma vedere, capitalul american nu

prezintă un pericol prea mare 
pentru monopolurile comunității 
economice europene, întrucît 
ponderea lui nu depășește 3 la 
sută din investițiile totale de 
capital efectuate în cele șase țări 
de la înființarea Pieței comune. 
Dacă urmărim însă orientarea 
investițiilor americane, vedem că 
acestea sînt plasate în ramurile 
principale ale industriei țărilor 
Pieței comune (automobile, trac
toare, electrotehnică, industrie 
chimică). De aceea afluența con
tinuă de capital american pre
zintă pericolul serios ca ramuri 
importante economice ale „micii 
Europe" să ajungă în subordinea 
monopolurilor de peste ocean.

Ciocnirile de interese legate de 
„Piața comună a capitalurilor" a- 
runcă o lumină puternică asupra 
esenței „integrării" economice 
vest-europene: o luptă înverșu
nată, un război al tuturor împo
triva tuturor, o bătălie a celor 
puternici pentru reîmpărțirea sfe
relor de influență, pentru spori
rea profiturilor pe socoteala celor 
mai slabi.

Revoltă intr-un
oraș dominican

iii

EM. RUCĂR

SANTO DOMINGO 26 (Ager
pres). — O comisie de anchetă a 
Organizației Statelor Americane 
a vizitat orașul San Francisco de 
Macoris, unde forțele juntei ge
neralului Imbert au înăbușit răs
coala unui grup de civili înar
mați. (San Francisco de Macoris 
este al treilea oraș ca mărime din 
Republica Dominicană și se află 
la aproximativ 100 km nord de 
capitală). Reîntorși la Santo Do
mingo, membrii comisiei au de
clarat că nu au putut obține din 
partea autorităților locale date 
suficiente pentru a prezenta un 
raport. Ei au găsit străzile orașu
lui complet pustii. Potrivit agen
ției France Presse, se așteaptă ca 
O.S.A. să trimeată la San Fran
cisco de Macoris elemente ale 
forțelor interamericane. Un co
municat al juntei generalului Im
bert atribuie declanșarea răscoa
lei adepților guvernului constitu
tionalist și afirmă că în cursul 
luptelor opt persoane și-au pier
dut viața, iar 30 răsculați au fost 
făcuți prizonieri.

A
supra discuții
lor agitate din 
Bundestagul 
vest - german, 
purtate în ju
rul proiectelor 
de lege privind 
instituirea le
gislației excep
ționale, a planat fără în

doială umbra alegerilor 
parlamentare ce vor avea 
loc în septembrie. Neîntru
nind majoritatea necesară 
de două treimi datorită 
opoziției social-democrați- 
lor proiectele de lege vor fi 
trimise spre examinare, în
că o dată, noului parlament 
ce va fi ales în toamnă.

Sub titulatura comună de 
„legi excepționale" sînt cu
prinse nouă proiecte și trei 
amendamente constituțio
nale, dînd guvernului pu
teri depline care să-i per
mită ca în anumite situa
ții să evite consultarea par
lamentară. Prevederile cu
prinse în „legea securității 
interne", „legea muncii o- 
bligatorii", „legea cu privi
re la construirea de adăpos
turi în casele de locuit", 
„legea privitoare la evacua
rea populației civile în caz 
de război", și altele cu con
ținut asemănător, împuter
nicesc guvernul să emită 
decrete ,să introducă cen
zura presei și a comunica
țiilor poștale, să mobilizeze 
persoane civile etc. fără a- 
probarea parlamentului. A- 
mendamentele care urmea
ză să fie aduse constituției, 
urmăresc la rîndul lor să 
pregătească baza juridică 
pentru acordarea de „îm
puterniciri excepționale" 
guvernului. Iar pentru a 
permite autorităților să 
dispună de un spațiu de 
manevră cît mai larg, în 
proiecte este menționată 
crearea unui „parlament 
extraordinar".

' Amploarea pe care a do- 
bîndit-o în Germania occi
dentală protestul împotriva 
adoptării acestei legislații 
exprimă neliniștea pături
lor largi ale opiniei publice, 
care au încă vii în minte 
abuzurile regimului hitle- 
rist săvîrșite pe baza unor 
împuterniciri asemănătoa
re. Intr-un mesaj adresat 
partidului social-democrat 
de către congresul „Uniunii 
persoanelor persecutate sub 
regimul nazist" se aminteș
te că un articol ^semănător 
al constituției de la Weimar 
și legea împuternicirilor 
speciale acordate lui Hitler 
au dus la „nimicirea demo
crației în Germania". Ace
eași ideea a fost exprimată 
și într-o declarație semnată 
de 215 profesori vest-ger- 
mani în care se avizează că 
„orice legi excepționale în
seamnă moartea democra
ției". împotriva proiectelor 
s-a pronunțat și congresul 
ținut la Bonn de cinci fe
derații studențești, congres 
desfășurat sub deviza „de
mocrația — în fața stării 
excepționale". Sindicatele 
sînt neliniștite de prevede
rile noii legi, mai cu seamă 
de cele acordînd guvernului 
dreptul de a mobiliza pe 
muncitori la lucru. Membrii 
sindicatelor au exercitat o 
serioasă presiune asupra 
partidului social-democrat, 
încercînd să-i înfrîngă po
ziția inconsecventă. Dacă în 
urmă cu o lună se părea că 
între punctele de vedere ale 
partidelor din coaliția gu
vernamentală și P.S.D.G. 
s-a realizat o apropiere de 
natură să faciliteze apro
barea proiectelor de Bun
destag, astăzi lucrurile stau 
cu totul altfel. Hotărîrea 
P.S.D.G. de a respinge a- 
doptarea proiectelor de lege 
în actuala legislatură este o 
concesie făcută sindicatelor, 
principalul său sprijin po
litic. Dacă ar fi dat curs 
înclinațiilor sale Inițiale și 
ar fi votat adoptarea legilor, 
P.S.D.G. risca să-și piardă 
majoritatea alegătorilor săi 
tradiționali.

„RHEINISCHE POST" 
afirmă că prin atitudinea 
adoptată, social-democrații 
„nu se pot elibera de bă
nuiala că nu-ul lor este 
determinat de considerente 
de tactică electorală".

Iritați de eșuarea inten
ției lor de a trece proiec
tele prin Bundestag încă în 
actuala legislatură, creștin- 
democrații s-au dedat la 
violențe de limbaj, acuzînd 
P.S.D.G. de „oportunism ci
nic" și „pură escrocherie 
politică".

Acele forțe care luptă cu 
consecvență împotriva a- 
doptării legislației excepți
onale, socotesc ca fiind in
suficientă simpla amînare 
și cer clasarea definitivă a 
proiectelor.

VICTOR URSU
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