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Conducători 
de partid și de stat 
în mijlocul oamenilor

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Adunarea de dezbatere 

a proiectelor de Directive 

de la Uzinele „1 Mai"- Ploiești
La adunarea de la Uzinele „1 Mai“-Ploiești

muncii din orașul Ploiești Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
In cursul zilei de vineri, to

varășii Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, și Emil 
Bodnaraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, au fost oaspeții oame
nilor muncii din orașul Plo
iești.
. La intrarea în regiune, în 
comuna Potigrafu, conducăto
rii de partid și de stat au fost 
întîmpinați de tovarășii Dumi
tru Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional de partid-Plo- 
iești, Gheorghe Stan, președin
tele Sfatului popular regional, 
de membri ai birourilor comi
tetelor regional și orășenesc 
de partid, reprezentanți ai or
ganelor locale de stat și ai or
ganizațiilor obștești.

Oaspeții au făcut primul po
pas la Uzinele „1 Mai“ din Plo
iești, cea mai mare întreprin
dere constructoare de utilaj 
petrolier din țară.

Numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină au 
făcut o caldă primire conducă
torilor de partid și de stat, la 
intrarea în întreprindere. Ti
neri și tinere le-au înmînat 
buchete de flori. Însoțiți de di
rectorul tehnic al uzinelor, 
Gh. Petrescu, oaspeții au vizi
tat standul de probă, unde 
șeful secției, Stelian Teodores- 
cu, a prezentat una din cele 
mai noi creații ale construc
torilor de utilaje petroliere de 
aici — instalația de foraj 
4 DH-315, destinată forajului 
pînă la adîncimea de 7 000

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 

consacrată dezbaterii proiectului 
de Constituție a Republicii

Socialiste
în ziua de 2 iulie a avut loc 

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Munci
tor, care a dezbătut proiectul 
Constituției Republicii Socia
liste România. La lucrările 
plenarei au participat primii 
secretari ai comitetelor regio
nale U.T.M., și alți activiști 
cu munci de răspundere.

în cuvîntul lor, numeroși 
vorbitori au subliniat entu
ziasmul și însuflețirea cu care 
tineretul, alături de întregul 
popor, a primit legea funda
mentală a țării, care reflectă 
prefacerile adînci, revoluțio
nare ce au avut loc în făuri
rea orînduirii socialiste și stă 
chezășie împlinirii perspective
lor luminoase ale patriei noas
tre. Ei au relevat aprobarea 
deplină a tinerilor din uzine 
și fabrici, de pe șantiere, de 
pe ogoare, din școli și facul
tăți față de prevederile cu
prinse în proiectul de Consti
tuție și față de faptul că statul 
nostru se va numi Republica 
Socialistă România, denumire 
care oglindește izbînzile obți- 

TELEGRAMĂ
Tovarășului KALLAI GYULA 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Budapesta

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mâne și al meu personal vă felicit cordial cu prilejul numirii 
dv. în funcția de președinte al Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar.

Vă doresc multă sănătate și noi succese în activitatea de mare 
răspundere ce v-a fost încredințată, pentru înflorirea continuă 
a Republicii Populare Ungare și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre socialiste.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

metri, și pe care colectivul 
uzinei s-a angajat să o termi
ne în cinstea Congresului. Pe 
platoul standului s-a făcut o 
demonstrație de funcționare cu 
instalația de foraj 4 LD. A- 
ceastă instalație exportată în 
numeroase țări a contribuit 
prin performanțele ei tehnice 
superioare la creșterea presti
giului patriei noastre peste 
hotare. Oaspeții s-au interesat 
de asigurarea pieselor de 
schimb pentru utilajele petro
liere aflate în exploatare și de 
rezultatele pe care instalațiile 
de foraj le dau în producție.

Au fost vizitate apoi secțiile: 
sape de foraj, uzinaj și hala 
de montaj, unde s-au prezen
tat produsele care se fabrică, 
metodele folosite și măsurile 
luate pentru a se asigura uti
lajelor o calitate superioară, la 
nivelul tehnicii actuale. Oaspe
ții s-au oprit la mașinile per
fecționate de cunoscutul ino
vator ploieștean Iosif Lisow- 
ski, laureat al Premiului de 
Stat. Prin modernizările făcute 
de el, mașinile respective și-au 
dublat randamentul în exploa
tare.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut cu mun
citori și specialiști din uzină, 
interesîndu-se de felul în care 
se desfășoară activitatea de 
proiectare în scopul ridicării 
continue a performanțelor teh
nice a produselor, de îndepli
nirea ritmică a planului de 
producție, de măsurile luate 
pentru promovarea progresu
lui tehnic și ridicarea neînce
tată a calificării cadrelor, de 
condițiile lor de muncă. La

(Continuare în pag. a IlI-a)

România
nute de poporul român în anii 
puterii populare. Cu multă 
căldură au vorbit participan- 
ții la plenară despre faptul că 
proiectul de Constituție con
sfințește rolul clasei muncitoa
re, ca clasă conducătoare în 
stat, că în patria noastră forța 
politică conducătoare este 
Partidul Comunist Român. 
Dezbaterile au subliniat că a- 
cest document de însemnătate 
istorică exprimă profundul de
mocratism al orînduirii noas
tre, strînsa legătură dintre 
stat și masele largi ale poporu
lui — din care face parte in
tegrantă și tînăra generație — 
participarea tuturor oamenilor 
muncii la dezvoltarea conti
nuă a economiei și culturii.

Vorbitorii au dat glas recu
noștinței tineretului pentru 
largile drepturi și libertăți 
consfințite în proiectul de 
Constituție, care asigură tine
rilor din patria noastră po
sibilități depline de muncă și

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarăși și tovarășe,

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele celor ce participăm 
la acest miting din partea 
conducerii partidului, să vă 
mulțumesc pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați fă
cut-o și pentru cuvintele ros
tite la adresa Comitetului nos
tru Central. Noi vedem în a- 
ceasta o manifestare a încre
derii oamenilor muncii în 
partid, în Comitetul său Cen
tral, care călăuzesc ferm pa
tria noastră pe căile construc
ției societății noi. Totodată, 
dați-mi voie să vă transmit 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului nostru (Aplauze, urale).

Proiectele Directivelor cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale pe anii 1966— 
1970 și la valorificarea sur
selor energetice și electrifica
rea țării pe anii 1966—1975, 
proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român și pro
iectul Constituției Republicii 
Socialiste România au fost 
primite de întregul popor cu 
entuziasm și încredere nestră
mutată în partidul comuniști
lor.

în conferințele și în adună
rile de partid, în mitingurile 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor și celorlalte catego
rii de oameni ai muncii fără 
deosebire de naționalitate sînt 
discutate pe larg documentele 
elaborate de Comitetul Cen
tral al partidului. Subliniin- 
du-se realismul acestor docu
mente, cu multă competență și 
spirit de răspundere se fac nu
meroase propuneri care au 
drept scop descoperirea de noi 
rezerve în producție, comple
tarea și îmbunătățirea preve
derilor Directivelor, găsirea 
celor mai bune căi pentru în
făptuirea lor.

Partidul consideră că este 
necesar ca cele mai importan
te probleme ale politicii in
terne și externe să fie supuse 
dezbaterii maselor largi popu
lare. Consultarea întregului 
popor în problemele dezvoltă
rii României constituie o prac
tică a partidului nostru, o ca
racteristică a democratismului 
orînduirii noastre.

După ce a relevat mărețele 
realizări obținute de poporul 
nostru în anii planului șese- 
nal, vorbitorul a spus : Un a- 
port de seamă la aceste rea
lizări l-au adus oamenii mun
cii din regiunea Ploiești. Re
giunea dv este una dintre cele 
mai industrializate ; ea dă 10,4 
la sută din întreaga produc
ție industrială. Regiunea Plo
iești ocupă un loc important 
în valorificarea superioară a 
zăcămintelor petrolifere ale 
tării. în 1965 ea va realiza 
65,8 la sută din valoarea glo
bală a întregii producții pe
troliere. S-a dezvoltat, de ase
menea, în regiune, industria 
construcțiilor de mașini, a că
rei producție reprezintă anul 
acesta 11,5 Ia sută din întrea
ga producție a ramurii.

Un exemplu grăitor îl oferă 
întreprinderea „1 Mai“. între 
fabrica moștenită de la capi
taliști, care se ocupa mai mult 
cu reparațiile de utilaj, și cea 
de astăzi, utilată la nivelul 
tehnicii moderne, este o deo
sebire ca de la cer Ia pămînt. 
în prezent „1 Mai“ este prin
cipala noastră uzină pro
ducătoare de mașini și uti
laj petrolier. Ați reușit să 
asimilați și să produceți ma
șini de nivel tehnic foarte 
ridicat, cum sînt instalațiile 
de foraj pentru adîncimi de 
7 000 metri, instalații de foraj 
E 75 cu acționare electrică și 
altele. Uzina „1 Mai“ Ploiești 
aduce în ramura construcțiilor 
de mașini un aport important 
la exportul de utilaje și insta
lații. în cursul anului 1964 
s-a exportat peste 60 la sută 
din volumul producției marfă 
a întreprinderii. Constituie, pe 
bună dreptate, o mîndrie pen
tru colectivul dumneavoastră 
și pentru noi toți faptul că 
instalațiile și utilajele pe care 
le produceți sînt exportate în 
peste 30 de țări și sînt apre
ciate ca bune. (Aplauze).

prim-secretar al C. C. al P. M. R.
Am vizitat cîteva secții din 

întreprinderea dv. și trebuie 
să spun că aveți posibilitatea 
să obțineți rezultate și mai 
bune. Aveți ingineri, tehni
cieni și muncitori buni, care 
au reușit să producă și să in
venteze mașini de înaltă teh
nicitate. Fără îndoială că veți 
putea rezolva cu competență 
și alte sarcini mai grele, pe 
care partidul vi le va încre
dința. Am vizitat, de aseme
nea, rafinăria Brazi și Com
binatul petrochimic, una din 
cele mai moderne întreprin
deri din patria noastră, o mîn
drie a industriei noastre so
cialiste.

Am ascultat cu atenție pe 
directorul tehnic al Uzinei „1 
Mai“ ; el a înfățișat realizările 
dv, precum și perspectivele de 
viitor. Am ascultat, de aseme
nea, pe reprezentanții Trustu
lui de foraj, întreprinderii de 
construcții montaj Brazi, ra
finăriei' Brazi, pe tov. Anto
nescu, vechi ilegalist și mem
bru vechi al partidului nostru, 
pe reprezentanții Combinatu
lui petrochimic Brazi, care au 
înfățișat pe larg rezultatele și 
înfăptuirile colectivelor lor și 
au prezentat propuneri de îm
bunătățire a activității de vii
tor. Toți tovarășii au subliniat 
marile rezerve de care dispun 
întreprinderile ploieștene, ca 
de altfel întreaga noastră eco
nomie, în vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor trasate 
de proiectul de Directive.

în întîmpinarea Congresului 
al IV-Iea al partidului se des
fășoară în întreaga țară o lar
gă și multilaterală activitate 
politico-organizatorică. între
cerea socialistă a căpătat o 
amploare deosebită, oamenii 
muncii se prezintă la Congres 
cu noi realizări în creșterea 
producției, a productivității 
muncii, în îmbunătățirea cali
tății producției în toate dome
niile economiei. Constructorii 
întîmpină Congresul prin da
rea în producție a noi capaci
tăți industriale, printre care 
Uzina de alumină Oradea, U- 
zina de aluminiu de la Slatina, 
fabrica de polietilenă din ca
drul Combinatului petrochi
mic de la Brazi, Complexul 
minier Moldova Nouă-Banat, 
Complexul minier Leșul Ur- 
sului-Suceava. (Aplauze). Cu 
succese deosebite se prezintă 
în fața Congresului oamenii 
muncii din Ploiești, precum 
și colectivul Uzinei „1 Mai“. 
Doresc să subliniez activitatea 
comuniștilor din regiunea Plo
iești, a comitetului regional de 
partid — organizație puternică 
ce își îndeplinește cu cinste 
sarcinile încredințate, mobili
zează pe oamenii muncii care, 
strîns uniți în jurul partidului, 
al Comitetului nostru Central, 
înfăptuiesc opera de constru
ire a socialismului. Pentru re
zultatele obținute în munca 
și în activitatea dv, vă trans
mit din partea Comitetului 
Central cele mai calde felici
tări. (Aplauze, urale îndelun
gate).

Tovarăși,
După cum știți, una din 

cele mai mari realizări ob
ținute de partidul și poporul 
nostru în anii șesenalului este 
terminarea cooperativizării so
cialiste a agriculturii. Aceasta 
a creat condiții pentru un 
nou și puternic avînt al mun
cii țărănimii noastre, pentru 
creșterea producției agricole 
în toate regiunile țării.

Ca rezultat al creșterii ve
nitului național, în anii șese- 
naiului a crescut nivelul de 
viață al oamenilor muncii, sa
lariul real ridicîndu-se cu 35 
la sută față de 1959.

Construcțiile industriale, noi
le așezăminte social-culturale, 
cele peste 270 000 de aparta
mente construite în orașe și 
cele peste 400 000 de case 
construite la sate au schimbat 
înfățișarea orașelor și satelor 
patriei noastre socialiste.

Toate aceste realizări sînt 
rodul muncii clasei muncitoa
re, a țărănimii, intelectualită
ții, a întregului popor, care 

înfăptuiesc cu fermitate po
litica partidului comuniștilor, 
politică ce corespunde pe de
plin aspirațiilor și intereselor 
lor vitale. Viața a confirmat 
pe deplin justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru de dezvoltare a in
dustriei grele și îndeosebi a 
industriei constructoare de 
mașini, a demonstrat faptul că 
partidul nostru știe să aplice 
în mod creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile 
concrete din țara noastră.

Făcînd bilanțul realizărilor 
dobîndite în făurirea societă
ții socialiste, trebuie să subli
niem că clasa muncitoare, cea 
mai înaintată clasă a socie
tății, s-a dovedit la înălțimea 
rolului său istoric. (Aplauze). 
Dezvoltarea istoriei României 
moderne este indisolubil lega
tă de clasa muncitoare, care 
s-a afirmat ca singura clasă 
socială în stare să lupte cu 
consecvență și să asigure pro
gresul țării. în anii regimului 
burghezo-moșieresc muncitori
mea, în frunte cu comuniștii, 
a dus grele bătălii revoluțio
nare pentru libertăți demo
cratice, împotriva războiului, 
pentru interesele vitale ale în
tregului popor.

O mare victorie politică, ob
ținută de clasa muncitoare sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, a fost realizarea 
alianței cu țărănimea munci
toare, unirea în jurul său a 
tuturor forțelor progresiste și 
democratice din țară. Numai 
astfel a fost posibilă înfăptui
rea actului istoric de la 23 
August care a constituit în
ceputul revoluției populare în 
România.

Realizarea unității politice- 
organizatorice, crearea Parti
dului Muncitoresc Român, 
partid unic al clasei muncitoa
re din România, a constituit o 
victorie politică istorică. Nu
mai astfel clasa muncitoare, în 
frunte cu partidul ei de avan
gardă, a putut să-și îndepli
nească rolul istoric de clasă 
conducătoare a întregii socie
tăți.

In anii de după 23 August, 
clasa muncitoare a stat în 
fruntea luptei revoluționare 
pentru cucerirea puterii poli
tice și trecerea la construirea 
orînduirii socialiste. Devenind 
clasă conducătoare în stat, în 
frunte cu partidul ei marxist- 
leninist, ea a dus pe umerii 
săi greul muncii și luptei pen
tru făurirea României noi. In 
această luptă . și muncă în
cordată s-a ridicat pe o treap
tă superioară alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, baza de granit a 
societății noastre socialiste.

în strînsă unire, muncitorii, 
țăranii, intelectualii și celelal
te categorii de oameni ai 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, au muncit cu abne
gație pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului.

Merită subliniat că munci
torii petroliști au o veche tra
diție revoluționară, că întot
deauna, atît în anii ilegalității 
cît și în anii de după 23 Au
gust, au constituit un detașa
ment de frunte al clasei mun
citoare. (Aplauze). Luptele pe
troliștilor și ceferiștilor din 
1933 au înscris pagini nemuri
toare. în istoria clasei munci
toare din România și au avut 
un rol însemnat în dezvoltarea 
ulterioară a mișcării revolu
ționare și a partidului nostru. 
Cei mai în vîrstă își amintesc 
de luptele eroice, din ianuarie 
1933, ale petroliștilor, care 
timp de o zi au fost stăpînii 
orașului Ploiești. în aceste 
lupte muncitorii petroliști au 
făcut dovada unei înalte con
științe de clasă, a spiritului 
lor de combativitate și de sa
crificiu. Aceste calități s-au 
manifestat din plin în lupta 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist, în zilele insurec
ției, cît și în anii luptei pentru 
cucerirea puterii politice.

După cucerirea puterii poli
tice de către clasa muncitoare 
înfrunte cu partidul comuniș
tilor, după alungarea capitaliș
tilor din fruntea fabricilor, u- 
zinelor, a rafinăriilor, din 

rîndul muncitorilor petroliști 
s-au ridicat sute și sute de ca
dre de conducere cărora li s-a 
încredințat sarcina grea, de 
înaltă răspundere, de a face 
ca această importantă bogă
ție a poporului nostru să fie 
valorificată în interesul celor 
ce muncesc. Ei au dovedit — 
întocmai ca zecile de mii de 
activiști de partid și de stat 
din întreaga țară — că sînt 
capabili să gospodărească și să 
conducă întreprinderile, insti
tuțiile, întreaga viață a țării 
mai bine decît capitaliștii.

Clasa muncitoare — clasă 
conducătoare a întregii socie
tăți — a cucerit dragostea și 
recunoștința țărănimii, inte
lectualității, a celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii, a 
întregului popor tocmai dato
rită faptului că și-a dovedit 
în practică, în mod strălucit, 
capacitatea de a conduce 
destinele țării pe calea con
struirii societății socialiste și 
comuniste. (Aplauze, urale).

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

Pornind spre piscurile înal
te ale comunismului, în acești 
ani am străbătut un drum 
lung și cîteodată anevoios, am 
învins multe greutăți și am 
trecut peste multe obstacole ; 
vorbind la figurat, azi sîntem 
de peste 9 ori mai sus decît 
în 1938, anul cu cea mai înal
tă producție din timpul bur
gheziei. In următorii 5 ani, 
proiectul de Directive prevede 
să grăbim pasul și să ajungem 
în 1970 de aproape 16 ori mai 
sus decît în 1938.

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

Documentele ce urmează a 
fi dezbătute și aprobate de 
Congresul partidului au o im
portanță hotărîtoare pentru 
dezvoltarea viitoare a Româ
niei socialiste, pentru bună
starea și fericirea poporului 
nostru.

Pornim în continuare la un 
nou drum. Știm că nu va fi 
ușor. Potecile pe care vom 
merge nu sînt pe deplin cu
noscute. Avem însă o călăuză 
sigură, care urmează neabă
tut învățătura marxist-leni
nistă — Partidul Comunist 
Român. (Aplauze, urale). Pre- 
gătindu-se pentru a porni la 
noul drum, partidul, Comite
tul său Central consideră că 
este bine să se sfătuiască cu 
muncitorii, cu țăranii, cu in
telectualii, cu toți cei care, 
sub conducerea sa, vor străba
te acest drum.

Proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea economiei 
naționale în anii 1966—1970 
pune în centrul atenției con
tinuarea politicii de industria
lizare socialistă a țării, de 
dezvoltare cu precădere a 
industriei grele și îndeosebi a 
industriei constructoare de 
mașini. Istoria dezvoltării so
cietății omenești, experiența 
proprie a țării noastre de
monstrează că industrializa
rea este singura cale care 
poate asigura ridicarea țării 
pe o treaptă superioară, asi
gurarea unei adevărate inde
pendențe și suveranități națio
nale a patriei noastre. (Aplau
ze, urale îndelungate).

în anii cincinalului urmă
tor producția industrială va 
crește într-un ritm de 10,5 Ia 

sută, ceea ce va asigura un 
ritm intens de dezvoltare a 
întregii economii.

Investițiile de 250—260 mi
liarde lei, din care o bună 
parte se vor face în industrie, 
ilustrează eforturile deosebite 
care vor fi făcute în acești ani 
pentru întărirea puterii indus
triale a țării, pentru dezvol
tarea ei multilaterală. Sarcini 
mari revin în următorii cinci 
ani și întreprinderilor din regi
unea Ploiești, în mod special în 
domeniul petrochimiei, al con
strucțiilor de mașini, al utila
jului petrolier. în fața colec
tivului întreprinderii dv. stau 
în această direcție sarcini 
foarte mari. Va trebui acor
dată o atenție deosebită îm
bunătățirii continue a calității 
utilajelor pentru a fi perma- 
neht la nivelul tehnicii mon
diale, creșterii productivității 
muncii — condiție principală 
a creșterii venitului național 
și, deci, a bunăstării oameni
lor muncii.

în proiectul de Directive se 
acordă o atenție sporită dez
voltării agriculturii socialiste 
care va trebui să asigure o 
producție cu peste 20 la sută 
mai mare decît media ani
lor 1961—1965. Pentru dez
voltarea bazei materiale a 
agriculturii sînt alocate din 
bugetul statului peste 35 de 
miliarde lei. Investițiile vor 
fi îndreptate îndeosebi spre 
dezvoltarea mecanizării lu
crărilor agricole, extinderea 
irigațiilor și a măsurilor de 
îmbunătățiri funciare. în 1970 
agricultura va primi de 3,5 
ori mai multe îngrășăminte 
chimice decît în 1965. Se vor 
crea deci condițiile pentru ca 
sarcinile de sporire a produc
ției agricole să poată fi pe de
plin realizate.

în următorii cinci ani sc 
vor construi circa 300 000 de 
apartamente noi, numeroase 
școli și așezăminte de artă și 
cultură. Veniturile oamenilor 
muncii vor crește cu circa 
20—25 la sută.

La sfîrșitul cincinalului țara 
noastră va parcurge încă o 
etapă însemnată pe calea 
transformării sale într-o țară 
industrială înaintată, cu o a- 
gricultură înfloritoare.

în zilele acestea a fost pu
blicat proiectul noii Constitu
ții a Republicii Socialiste Ro
mânia, document care oglin
dește marile transformări ce 
au avut loc în patria noastră 
și consfințește victoria defini
tivă a socialismului; el este o 
expresie a unității întregului 
popor, a democratismului so
cietății noastre socialiste, în 
centrul căreia se află omul, 
grija pentru îmbunătățirea 
continuă a vieții sale materia
le și spirituale.

Realizările obținute pe ca
lea construcției socialismu
lui, înfăptuirea sarcinilor mari 
pe care ni le propunem în 
următorii ani reprezintă o 
contribuție a poporului nos
tru la cauza socialismului și 
păcii; ele demonstrează su
perioritatea orînduirii socia
liste, forța creatoare a clasei 
muncitoare, a poporului stăpîn 
pe soarta sa. (Aplauze puter
nice).

Tovarăși.
Evenimentele internaționa

le demonstrează creșterea 
continuă a rolului determi
nant în dezvoltarea mondială 
a țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, a 
forțelor care se pronunță pen
tru progres social și pentru 
pace. Este știut însă, și fap
tele o confirmă, că cercurile 
agresive imperialiste nu re
nunță de bună voie Ia pozi
țiile lor. în ultimul timp a- 
sistăm la un șir de acțiuni ai 
căror promotor sînt aceste 
cercuri, care pun în pericol 
pacea omenirii. Intervenția 
imperialismului american în 
Vietnamul de sud, bombar
darea Republicii Democrate 
Vietnam, intervenția în Re
publica Dominicană demon
strează că imperialiștii ame
ricani încearcă să-și impună 
cu forța dominația și să îm
piedice prin puterea armelor 
lupta de eliberare națională a 

popoarelor. Ei se arată astfel 
încă o dată în fața popoare
lor în rolul de sprijinitori ai 
reacțiunii internaționale, îm
potriva progresului, a inde
pendenței și suveranității sta
telor.

Poporul nostru a condam
nat și condamnă cu toată 
hotărîrea intervenția S.U.A. 
în Vietnam, el cere înceta
rea imediată a acestei acțiuni 
și retragerea trupelor străine 
din Vietnam; poporul viet
namez să fie lăsat să-și re
zolve singur problemele vie
ții sale interne. Republica 
Populară Română a acordat 
și va continua șă acorde a- 
jutor luptei eroice a poporu
lui vietnamez. (Aplauze puter
nice).

Linia politicii externe a 
Republicii Populare Române, 
stat socialist suveran și inde
pendent, este determinată de 
interesele muncii pașnice, con
structive a poporului român, 
de interesele socialismului și 
păcii în întreaga lume. Mili
tăm pentru întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării fră
țești cu toate țările marii co
munități socialiste, pentru 
unitatea și coeziunea siste
mului socialist, a întregii miș
cări comuniste și muncito
rești. Totodată, pornind de la 
premiza că dezvoltarea co
operării internaționale con
tribuie la îmbunătățirea rela
țiilor dintre state, la destin
derea internațională, țara 
noastră își lărgește legăturile 
de colaborare cu alte țări, in
diferent de sistemul lor social 
și politic.

La baza politicii externe a 
țării noastre stau principii
le respectării suveranității, 
independenței naționale, ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne ale 
altor state. Noi considerăm că 
fiecare popor trebuie să-și 
hotărască singur dezvoltarea 
sa internă, fără amestec din 
afară, că numai astfel se vor 
putea statornici între popoare 
relații de adevărată egalita
te, de încredere și de colabo
rare. (Aplauze vii, îndelun
gate).

Republica Populară Româ
nă, împreună cu celelalte țări 
socialiste, se pronunță neabă
tut pentru pace, pentru în
făptuirea dezarmării gene
rale, distrugerea și interzice
rea armamentului atomic, 
pentru retragerea trupelor și 
lichidarea bazelor străine de 
pe teritoriul altor state.

încercările cercurilor impe
rialiste de a opri mersul îna
inte al istoriei sînt sortite eșe
cului. Niciodată nu a existat 
un asemenea front uriaș care să 
se ridice împotriva războiului 
și reacțiunii, ca în zilele noas
tre. Dacă acest front va ac
ționa unit și ferm, el va putea 
zădărnici orice atentat al 
cercurilor reacționare la adre
sa independenței și suverani
tății popoarelor, a cauzei 
păcii în lume. Mai mult ca 
oricînd, este necesară întări
rea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și mun
citorești, a mișcării de elibe
rare națională, a forțelor pă
cii din întreaga lume.

Partidul și guvernul nos
tru nu vor precupeți nici un 
efort pentru întărirea acestei 
unități, pentru triumful păcii 
și socialismului. (Aplauze, u- 
rale).

Tovarăși,

Congresul partidului va tra
sa programul dezvoltării pe 
următorii 5 ani a patriei noa
stre. Sarcini mari vor reveni 
și oamenilor muncii din Plo
iești, deci și colectivului de 
muncitori din Uzina „1 Mai“. 
Sîntem convinși că întregul 
popor, muncind cu elan și de
votament față de cauza socia
lismului, va obține noi și noi 
izbînzi în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, a în
floririi patriei noastre socia
liste.

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

Să trăiți, tovarăși !
(Aplauze, urale îndelungate).



Adunarea de dezbatere a proiectelor de Directive
de la Uzinele „1 Mai“ — Ploiești

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

Vă rog să-mi permiteți, în 
primul rind, să-mi exprim 
marea bucurie că în mijlocul 
nostru se află conducători în
cercați ai partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.M.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central 
al partidului, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat în mijlocul 
nostru acum, cînd dezbatem 
proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al 
partidului, este încă o dovadă 
a legăturii indisolubile a parti
dului cu masele de oameni ai 
muncii, a caracterului profund 
democratic al politicii sale, 
ceea ce permite fructificarea 
din plin a înțelepciunii colec
tive a poporului, a forței sale 
creatoare în elaborarea și în
făptuirea mărețului program 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

Industria constructoare de 
utilaj petrolier, unul din vlăs
tarele regimului de democra
ție populară, s-a dezvoltat în- 
t.r-un ritm vertiginos, îndeo
sebi în anii șesenalului. A- 
ceasta a făcut, ca țara noastră 
să se situeze pe primele locuri 
în lume în ce privește pro
ducția și exportul de utilaj 
petrolier.

O contribuție deosebită în 
acest sens a adus și colecti
vul uzinei noastre, ale cărei 
produse s-au impus prin ca
litatea și performanțele lor. 
Lăsînd la o parte orice falsă 
modestie, mărturisim că ne 
provoacă un sentiment de jus
tificată mîndrie aprecierile e- 
logioase făcute de renumiți 
specialiști străini cu privire la 
nivelul tehnic al produselor 
noastre.

în perioada șesenalului, u- 
zina noastră și-a dublat pro
ducția globală și producția- 
marfă, iar productivitatea 
muncii a crescut cu peste '60 
Ia sută. Colectivul nostru a 
asimilat în acești ani 6 tipo- 
dimensiuni de noi instalații 
de foraj, între care și cunos
cuta instalație 3 D.H. 200 A., 
care a obținut medalia de aur 
la Tîrgul internațional de 
mostre de la Leipzig. Cea mai 
grea instalație asimilată pînă 
în prezent, instalația 4 D.H.— 
315, asigură forarea sondelor 
de țiței și gaze la foarte mare 
adîncime (7 000 m), perfor
manțele ei depășind astăzi pe 
cele ale multor instalații si
milare fabricate în străinăta
te. Am asimilat, de asemenea, 
42 tipodimensiuni de sape cu 
role, 5 tipodimensiuni de in
stalații pentru prevenirea e- 
rupțiilor, 2 tipuri de pompe 
de noroi și altele.

- Dezbaterea proiectelor de 
Directive ale celui de-al IV- 
lea Congres al partidului a 
constituit pentru noi prilejul 
unei analize profunde a acti
vității desfășurate. Cunoaște
rea sarcinilor deosebit de im
portante care ne revin în pe
rioada cincinalului ne-au per
mis să stabilim, încă de pe 
acum, principalele măsuri me
nite să asigure înfăptuirea lor.

Dezvoltarea fabricației de 
instalații pentru forajul de 
mare adîncime, mărirea dura
bilității utilajului petrolier și 
în special a sapelor cu role, 
adaptarea cît mai operativă lă 
cerințele și exigențele pieții 
străine sînt obiective esenția

Cuvintul tov. Ilie Cîsu
9

directorul Trustului foraj-extracție-Ploiești

Sînt deosebit de emoționat 
și în același timp fericit că 
am prilejul să particip la a- 
ceastă „discuție în familie“ — 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea din co
muna Gh. Doja — asupra con
tractului pe care România so
cialistă, condusă de partid, îl 
încheie cu viitorul. Dacă ci
neva se mai îndoiește cumva 
de democratismul orînduirii 
noastre, apoi să poftească la o 
asemenea adunare, să vadă 
cum la noi conducătorii parti
dului și poporului vin în mij- 
locul maselor să se sfătuiască 
cu ele, să le asculte părerea, 
să le ajute în înțelegerea justă 
a nobilelor sarcini pe care și 
le propune partidul, să le mo
bilizeze la realizarea lor.

Elaborînd proiectele de Di
rective ale Congresului al 
IV-lea, partidul nostru, con
ducerea sa au demonstrat în
că o dată capacitatea de a 
analiza, planifica și conduce 
economia noastră socialistă, de 
a aplica în mod științific în
vățătura marxist-leninistă la 
condițiile concrete ale Româ
niei. Sîntem mîndri că facem 
parte dintr-un asemenea 
partid.

Că se vor realiza sarcinile 
prevăzute în aceste proiecte 
nu se îndoiește nici unul din
tre noi.

Chezășie și certitudine a în
făptuirii prevederilor Directi
velor stau succesele obținute 

le în activitatea noastră, pe 
care trebuie să le atingem în 
timpul cel mai scurt.

O sarcină de mare răspun
dere ce ne revine o constituie 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a nivelului calitativ al 
utilajului petrolier. Numai așa 
vom reuși ca instalațiile pur- 
tînd inscripția ,,Fabricat în 
România“, care forează astăzi 
în numeroase țări, să se im
pună tot mai mult pe piața 
mondială și să cîștigăm noi și 
noi parteneri în schimburile 
comerciale internaționale.

în același timp, avem sar
cina să diversificăm și mai 
mult fabricația noastră, spre a 
pune la dispoziția celorlalte 
ramuri ale industriei utilaje 
care să asigure creșterea sim
țitoare a productivității mun
cii și a extinde posibilitățile 
de export ale țării noastre. 
Pentru aceasta, în cadrul dez
baterii proiectelor de Directi
ve am făcut propuneri ca, fo- 
losindu-se subansamble ale 
instalațiilor de foraj, să tre
cem la realizarea instalațiilor 
pentru forajul puțurilor de 
mină, al puțurilor de aeraj și 
îndeosebi al găurilor de dia- 
metre mari. Realizarea unor 
astfel de instalații se impune 
cu atît mai mult cu cît a- 
ceastă metodă începe să fie 
folosită în alte țări, iar unii 
oaspeți străini care au vi
zitat uzina noastră s-au și in
teresat de posibilitățile ce le 
avem de a livra asemenea in
stalații. Producînd și aceste 
instalații, pe lîngă faptul că se 
lărgesc posibilitățile de ex
port, industria noastră minie
ră va putea fi dotată cu uti
laje moderne și economice 
pentru realizarea importante
lor sarcini ce-i revin în ur
mătorii ani.

Discuțiile purtate în ulti
mul timp cu beneficiarii ne-au 
permis să tragem concluzii 
prețioase și anume că este ne
cesar să asigurăm diversifica
rea modului de acționare a 
instalațiilor de forai și să îm
bunătățim gama actuală a a- 
cestor instalații, corespun
zător condițiilor tehnico-eco- 
nomice specifice din diferite 
țări. în acest scop trebuie să 
trecem la fabricația seriilor 
tipizate de subansamble ale 
instalațiilor de foraj, prin a 
căror combinare să se asigure 
execuția unui număr mai 
mare de tipuri de instalații.

Una din problemele subli
niate in mod deosebit în pro
iectul de Directive este îmbu
nătățirea calității și mărirea 
durabilității sapelor cu role. 
Colectivul nostru consideră că 
dispune de capacitatea tehni
că necesară pentru traducerea 
în viata a acestei importante 
sarcini.

Ținînd cont de importanța 
deosebită pe care o prezintă 
producția de utilaj petrolier 
și îmbunătățirea continuă a 
calității acestuia, considerăm 
că este necesar a se studia 
posibilitățile de reorganizarea 
fabricației de utilaj petrolier 
corespunzător sarcinilor de 
viitor, astfel ca, începînd de 
la cercetarea tehnico-științifi- 
că și proiectare pînă la livra
rea, produselor, să fie asigu
rată o responsabilitate uni
tară.

în numele colectivului de 
muncitori, ingineri, tehnicienii, 
funcționari de la Uzina „1 
Mai“, asigurăm conducerea 
partidului și statului nostru 
că vom lupta cu hotărîre și 
abnegație pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

pînă în prezent sub conduce
rea înțeleaptă a partidului. 
Petroliștii trustului nostru ra
portează că în cinstea Con
gresului au fost produse peste 
plan la extracția țițeiului pe
ste 6 500 tone, la extracția ga
zelor de sondă — peste 16 mi
lioane m.c„ iar la fabricarea 
gazolinei — peste 1 500 tone. 
Merită subliniat faptul că de
pășirea de producție s-a obți
nut exclusiv pe seama inten
sificării extracției din sondele 
vechi, sarcină pusă de partid 
Ia cel de-al III-lea Congres.

De cînd s-a descoperit ți
țeiul pe aceste meleaguri, o- 
rașul Ploiești a fost numit 
orașul „aurului negru“. Nu
mai că, pe acele vremuri de 
cruntă exploatare și asuprire, 
aurul se concentra în buzuna
rele capitaliștilor străini și 
români, iar muncitorilor le 
revenea doar mizeria neagră. 
Astăzi, aurul negru este cu a- 
devărat aur pentru întregul 
nostru popor.

Petroliștii regiunii noastre 
sînt mîndri că produsele rea
lizate prin munca lor sînt a- 
stăzi prelucrate și valorificate 
la cel mai înalt nivel în mo
dernele rafinării și cetăți ale 
petro-chimiei, ridicate prin 
grija partidului, și că în felul 
acesta contribuie la mărirea 
potențialului economic al pa
triei noastre. Sîntem cpn- 
știenți de eforturile pe care 
partidul și statul nostru le fac 

pentru finanțarea Investițiilor 
necesare descoperirii de noi 
rezerve.

Proiectele de Directive pre
văd sarcini de mare răspun
dere în ceea ce privește cerce
tarea geologică pentru desco
perirea de noi rezerve de hi
drocarburi și gospodărirea ju
dicioasă a acestora, exploata
rea economică și rațională a 
tuturor zăcămintelor. în re
giunea noastră sînt săpate 
peste 11 000 sonde și s-ar pă
rea că ea este suficient de 
cercetată. Totuși în ultimii 
ani s-au pus în evidență prin 
forajul de cercetare geologică 
importante zăcăminte de țiței 
și gaze. Acest lucru demon
strează cu prisosință necesita
tea intensificării cercetării geo
logice, investigarea tuturor 
structurilor vechi și noi, mai 
ales la adîncimi de peste 3 200 
metri, puțin cunoscute pînă în 
prezent. Sîntem hotărîți să a- 
nalizăm cu toată răspunderea 
fiecare structură în parte, să 
depunem eforturi mai mari 
pentru reducerea investițiilor 
la forajul de cercetare geologi
că, iar fiecare leu investit să 
aducă în final un beneficiu.

Am ascultat cuvîntul to
varășului inginer Petrescu 
Gheorghe, directorul tehnic al 
Uzinei „1 Mai“, despre hotărî- 
rea colectivului acestei uzine 
de a îmbunătăți calitatea per
formanțelor utilajului petro
lier. Aș vrea numai să adaug 
că, dacă metrajul pe sapă s-ar 
dubla, investițiile pe metru

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

Particip la această aduna
re cuprins de un puternic 
sentiment de emoție. în ace
lași timp sînt mîndru ca toți 
tovarășii mei de muncă. Exact 
acum șase ani, la Brazi, unde 
se înalță acum coloanele ar
gintii ale modernelor instala
ții, era un cîmp întins. Am 
construit și vom construi și 
în viitor cu și mai mult en
tuziasm.

Ca fiecare om al muncii din 
patria noastră am luat cunoș
tință cu deosebit interes de 
proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres și, 
împreună cu ceilalți muncitori 
ai șantierului de construcții 
montaje Brazi, am studiat și 
dezbătut aceste documente. în 
cuvîntul lor, cu ocazia acestor 
dezbateri, constructorii șantie
rului nostru au subliniat în 
mod deosebit politica științi
fică a partidului nostru, ca
racterul ei realist, legătura ei 
strînsă cu necesitățile și posi
bilitățile existente în această 
etapă.

Cu toții am apreciat în mod 
deosebit capacitatea partidu
lui nostru de a aplica creator 
învățătura marxist-leninistă 
la condițiile concrete ale Ro
mâniei.

Eu știu, tovarăși, și fiecare 
om al muncii din patria noa
stră vede limpede că la teme
lia tuturor realizărilor obținu
te în dezvoltarea social-econo- 
mică a țării noastre, a vieții 
noastre noi, stau sacrificiile 
celor mai buni fii ai po
porului și munca plină de în
suflețire pe care au desfășu- 
rat-o după eliberare — umăr 
la umăr — muncitori și ță
rani, Intelectuali și toți cei
lalți oameni ai muncii, con
duși de partidul nostru.

Perioada care a trecut de la 
cel de-al III-lea Congres al 
partidului s-a caracterizat 
prin înfăptuiri deosebit de im
portante în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a 
patriei. Prevederile planului 
de șase ani au devenit o rea
litate vie.

în acești ani, întreprinderea 
Construcții și Montaje Brazi a 
realizat și dat în funcțiune 
numeroase obiective indus
triale cum sînt: instalația de 
desalinare electrică, fabrica 
de olefine și polietilenă de la 
Combinatul petrochimic Plo
iești, instalațiile de tripolifos- 
fat de sodiu și sulfat de sodiu 
de la Valea Călugărească, noi 
instalații la uzina de deter- 
genți și altele.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii noastre,

Cuvîntul tov. Bujor Olteanu
director general al Rafinăriei Brazi

în aeeste zile, cînd în întrea
ga țară se desfășoară o inten
să activitate creatoare în în- 
tîmpinarea Congresului al 
IV-lea al partidului, colectivul 
de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari al Rafină
riei Brazi, alături de întregul 
popor muncitor, își manifestă 
totala sa adeziune și aprobare 
față de proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea al 
partidului.

Proiectele de Directive ex
primă forța creatoare a parti
dului nostru în aplicarea știin
țifică a învățăturii marxist-le- 
niniste la condițiile țării noa
stre. Traducerea în viață a 

forat s-ar reduce cu cca 25-30 
la sută și ar contribui la creș
terea eficienței cercetării geo
logice.

Paralel cu activitatea de 
descoperire de noi structuri, 
sîntem hotărîți să continuăm 
eforturile pentru îmbunătăți
rea factorului final de recupe
rare a țițeiului din toate ză
cămintele vechi, element foar
te important în creșterea re
zervelor industriale de țiței 
ale țării noastre. Extinderea 
experienței dobîndite pînă în 
prezent de către harnicele 
noastre colective, aplicarea de 
noi metode moderne de stimu
lare a straturilor și de extrac
ție a țițeiului sînt căile princi
pale care vor conduce la rea
lizarea sarcinilor puse de pro
iectul de Directive.

Permiteți-mi să asigur con
ducerea partidului și statului 
nostru că petroliștii din re
giunea Ploiești vor pune toată 
experiența și puterea lor de 
muncă în slujba realizării mă
rețelor sarcini trasate de glo
riosul și încercatul partid al 
comuniștilor.

Imaginea luminoasă a zilei 
noastre de mîine, conturată cu 
atîta claritate în proiectele de 
Directive ale Congresului al 
IV-lea și în proiectul de Con
stituție a Republicii Socialiste 
România, ne mobilizează la 
muncă plină de avînt pentru 
înflorirea și întărirea patriei 
noastre scumpe, pentru ridica
rea ei pe noi culmi ale pro
gresului.

prin eforturile depuse, au reu
șit — sub conducerea și în
drumarea partidului — să 
realizeze instalații care, în 
prezent, și-au depășit para
metrii prevăzuți în proiect. 
Arăt, ca exemplu, instalația 
de olefine și polietilenă cu un 
înalt grad de tehnicitate, in
stalația de distilație atmosfe
rică și în vid de la Rafinăria 
Brazi, proiectată și executată 
în întregime în țara noastră, 
instalația de fracționare a ga
zolinei de la Rafinăria Ploiești 
și altele. Constructorii noștri 
au înfăptuit sarcini mari, rea- 
lizînd aceste instalații unice în 
țara noastră, iar instalația de 
olefine este unică în Europa.

Construim, aici, la Brazi, o 
adevărată cetate a petrochi
miei și fiecare instalație nouă 
este și mai modernă. Nu toți 
au venit pe șantier gata for
mați, mulți au trebuit să în
vețe aici. Și am învățat, 
ne-am perfecționat cu fiecare 
kilometru de conductă monta
tă, cu fiecare metru cub de 
beton turnat. O dată cu coloa
nele instalațiilor au crescut și 
noi constructori.

O atenție deosebită au acor
dat constructorii noștri indi
cațiilor date de conducerea 
partidului nostru privind rea
lizarea lucrărilor la un înalt 
nivel calitativ. Funcționarea 
continuă, ireproșabilă, la nive
lul parametrilor proiectați, 
demonstrează preocuparea 
noastră pentru a da lucrări 
de cea mai bună calitate.

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

Din proiectul de Directive 
am reținut în mod special 
amplul program de investiții 
prevăzut pentru viitorul cin
cinal, al cărui volum va fi de 
250—260 miliarde lei. Avînd în 
vedere rezultatele obținute 
pînă în prezent, cît și experi
ența căpătată, sîntem hotărîți 
ca șî pe viitor să realizăm o- 
bieetivele mari, de o impor
tanță deosebită pentru econo
mia țării noastre. Tinînd cont 
de condițiile care s-au creat 
pe șantierele noastre, vom de
pune toate eforturile pentru 
găsirea celor mai bune soluții 
constructive, astfel încît noile 
obiective să fie realizate la 
termenele planificate și să a- 
tingă în cel mai scurt timp 
parametrii proiectați.

sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului, 
dezvoltarea multilaterală și ra
pidă a țării noastre au confir
mat justețea politicii partidu
lui nostru, legătura indestruc
tibilă dintre partid și popor în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Petroliștii, care lucrează as
tăzi cu instalații de un înalt 
nivel tehnic, sînt profund re
cunoscători partidului și statu
lui nostru care, aplicînd con
secvent principiul leninist al 
industrializării socialiste a ță
rii, au alocat la Rafinăria 
Brazi, numai în cadrul planu

lui de șase ani, investiții de 
peste un miliard de lei. Aceas
ta a permis înlocuirea vechi
lor instalații depășite cu ade- 
vărați giganți ai industriei 
prelucrătoare de țiței. Cele 
16 instalații noi puse în func
țiune, printre care: insta
lația de reformare cataliti
că, instalația D.A.V. și instala
ția de cocsare — au permis ca 
Rafinăria Brazi să valorifice 
petrolul la un nivel superior, 
obținînd dintr-o tonă de țiței 
produse cu o valoare de peste 
2,4 ori mai mare decît în anul 
1959.

Realizată după proiecte ro
mânești la nivelul tehnicii 
mondiale, instalația complexă 
de desalinare electrică, disti
lare atmosferică și distilare în 
vid, cu o capacitate de pre
lucrare de 3 milioane tone, 
depășește de 5 ori capacitatea 
celor mai mari instalații de 
acest fel ce au existat în țară.

Introducerea proceselor mo
derne, realizate la nivelul teh
nicii mondiale, a făcut posibil 
ca la Brazi cantitatea de țiței 
supusă prelucrării să crească de 
10 ori față de anul 1948 și de 
3,2 ori față de 1959 ; valoarea 
producției globale a crescut de 
8 ori față de 1959, iar produc
tivitatea muncii de peste 2 ori 
față de același an. Unul din 
produsele de masă, benzina 
auto, s-a îmbunătățit calita-
tiv, cifra octanică medie a- 
jungînd la 77 față de 60 de 
octani în anul 1959.

Paralel cu introducerea pro
ceselor tehnologice moderne, 
sistemul multilateral de pre
gătire a cadrelor a permis ca 
rafinorilor vîrstnici să li se a- 
lăture promoții tinere, care 
formează azi majoritatea per
sonalului rafinăriei. Condițiile 
minunate care sînt asigurate 
tineretului, condiții de care am 
beneficiat și eu, ne înlesnesc 
pătrunderea tainelor științei, 
conducerea aparaturii moder
ne de un înalt nivel tehnic.

Directivele celui de al IV-lea 
Congres dovedesc grija parti
dului nostru pentru continua 
dezvoltare și perfecționare a 
ramurilor industriilor de pe
trol și chimie în cadrul dez
voltării multilaterale a aces
tei industrii.

Continuarea procesului de 
concentrare a prelucrării de 
țiței în rafinării moderne, de 
mare capacitate, prevăzut în 
proiectul de Directive, va asi
gura avantaje economice mul
tiple, va permite creșterea 
rentabilității întreprinderilor, 
a productivității muncii și îm
bunătățirea condițiilor de lu
cru pentru muncitori.

Colectivul nostru aprecia
ză în mod deosebit con-

Cuvintul tov. Dumitru Antonescu
membru de partid din ilegalitate

ea vechi militant al miș
cării muncitorești din Româ
nia simt o deosebită bucurie 
să iau parte la acest miting al 
oamenilor muncii din orașul 
Ploiești în prezența conducă
torilor partidului nostru iubit. 
Noi sîntem mîndri de realiză
rile dobîndite în anii construc
ției socialiste, ani în care o- 
rașul Ploiești, ca de altfel în
treaga țară, a cunoscut mari 
prefaceri. Ne mîndrim cu atît 
mai mult cu cît le privim prin 
prisma luptei revoluționare 
duse în acest vechi centru 
muncitoresc.

Am participat, ca secretar 
al celulei de partid de la fosta 
rafinărie „Astra Română“, la 
eroicele lupte din ianuarie — 
februarie 1933 ale muncitori
lor ceferiști și petroliști, or
ganizate și conduse de Parti
dul Comunist Român, una din 
cele mai grandioase bătălii de 
clasă ale proletariatului ro
mân, bătălie care a înscris o 
pagină nepieritoare în istoria 
mișcării muncitorești, a luptei 
poporului român pentru liber
tate, împotriva exploatării. 
Atunci, în februarie 1933. noi 
am luat cu asalt localul poli
ției din Ploiești, unde se gă
seau arestați delegații care ce
ruseră, în numele nostru, res
pectarea demnității omenești, 
reprimirea muncitorilor con- 
cediați, mărirea salariilor, 
protecția muncii și alte reven
dicări. De fapt, în acea me
morabilă zi de 1 februarie 
1933, în ciuda terorii dezlăn
țuite de clasele exploatatoare, 
muncitorii conduși de parti
dul comuniștilor au fost stă- 
pîni pe orașul Ploiești.

Luptele muncitorești de a- 
tunci au fost urmate de mari
le bătălii revoluționare, care 
au dus clasa muncitoare, con
ducătoare a maselor de oa
meni ai muncii, la victoria a- 
supra claselor exploatatoare 
și instaurarea regimului de- 
mocrat-popular.

Au urmat, an de an, schim
bări fundamentale în viața 
noastră. Cea mai măreață cu
cerire a poporului muncitor 
este victoria deplină a socia
lismului la orașe și sate. Am 
fost adînc mișcat cînd, citind 
zilele trecute proiectul de 
Constituție, am găsit înscrise 
la articolul nr. 1 cuvintele : 
„România este republică so
cialistă“. Acesta este idealul

ln vizită la Combinatul petrochimic Brazi
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ținutul proiectului de Di
rective cu privire la valorifi
carea surselor energetice și 
electrificarea țării în următo
rii zece ani, realizarea preve
derilor în acest domeniu cre- 
înd condiții din cele mai bune 
pentru alimentarea continuă 
cu energie, știut fiind că a- 
ceasta este un element esen
țial în funcționarea obiective
lor moderne, complet electri
ficate.

Modernele instalații constru
ite necesită o întreținere per
manentă ; de aceea, conside
răm utile studierea și rezolva
rea problemelor legate de fa
bricarea în țară a pieselor de 
rezervă necesare. Aceasta va 
permite reducerea importului, 
economie de valută și evitarea 
întreruperilor în funcționare.

Colectivul de muncă al Rafi
năriei Brazi asigură conduce
rea partidului nostru că nu va 
precupeți nici un efort în 
munca depusă pentru realiza
rea prevederilor proiectelor 
de Directive ale Congresului 
al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Român, pentru conti
nua înflorire a Republicii So
cialiste România.

pentru care au luptat cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare, 
înfruntînd teroarea și lagăre
le, jertfindu-și chiar viața. 
Realizările regimului demo
crat-popular, care se văd la 
tot pasul nu numai de po
porul nostru, ci și de cei ce 
nu pot fi acuzați de simpatie 
față de comunism, imi dau 
dreptul, ca vechi militant co
munist, să afirm cu emoție că 
lupta partidului nostru n-a 
fost zadarnică.

Sînt fericit cînd astăzi pot 
să spun : în țara noastră a 
fost lichidată definitiv, pentru 
totdeauna, exploatarea omului 
de către om, noi — toți oa
menii muncii — trăim o viață 
nouă, bucurîndu-ne de rodul 
muncii noastre, de rezultatele 
dezvoltării continue a econo
miei naționale.

Sîntem în pragul unui eve
niment istoric din viața pa
triei noastre: Congresul al 
IV-lea al Partidului Muncito
resc Român. Prevederile pro
iectelor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R., 
așezate solid pe temelia reali
zărilor de pînă acum, trasea
ză drumul luminos al zilei de 
mîine. înfăptuirea obiectivelor 
pianului cincinal de dezvolta
re a economiei noastre națio
nale pe perioada 1966—1970 
ți ale Planului de 10 ani de 
valorificare a surselor energe
tice și electrificarea țării, va 
ridica republica noastră socia
listă pe noi culmi ale progre
sului economic și social. Pe a- 
cest drum noi sîntem conduși 
cu înțelepciune de inițiatorul 
tuturor succeselor noastre — 
partidul comuniștilor, a cărui 
politică este înfăptuită cu în
flăcărare revoluționară de cei 
ce muncesc pentru că pleacă 
de la interesele supreme ale 
poporului și patriei.

Ca vechi comunist, mă bucu
ră nespus prevederea din pro
iectul de Statut ca -partidul 
să poarte denumirea de „Par
tidul Comunist Român“. Ea 
ne amintește de anii marilor 
bătălii revoluționare pentru 
eliberarea socială și națională 
a țării. Ea îmi este scumpă 
fiindcă arată clar țelul final 
al luptei partidului nostru : 
construirea societății fără cla
se, societatea comunistă.

Am primit cu adîncă sa
tisfacție hotărîrea Comitetu
lui Central al partidului nos

tru de a supune aprobării 
Congresului propunerea ca 
membrilor Partidului Munci
toresc Român care în anii re
gimului burghezo-moșieresc, 
fără să fi fost membri de 
partid, au desfășurat o acti
vitate permanentă în mișca
rea revoluționară sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român sau în organizațiile 
de masă conduse de partid și 
au avut o comportare demnă 
față de dușmanul de clasă, să 
li se acorde vechimea în par
tid din momentul intrării lor 
în mișcarea revoluționară. De 
asemenea, membrilor de par
tid proveniți din fostele par
tide Social-Democrat și So

Cuvîntul tov. Gavril Muscă
directorul Combinatului petrochimic-Ploiești

Partidul nostru drag, con
ducerea sa înțeleaptă pun în 
fața întregului nostru popor 
programul de dezvoltare în 
viitorii ani a României socia
liste. Studiind proiectele de 
Directive ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului. am fost cuprins de o 
adîncă emoție și mîndrie. 
Continuînd în mod neabătut 
înțeleaptă sa politică, bazată 
pe aplicarea creatoare, în 
condițiile concrete din țara 
noastră, a adevărurilor uni
versal valabile ale marxism-
leninismului, partidul nostru 
trasează cu precizie științifi
că jaloanele dezvoltării în vii
tor a patriei noastre dragi.

Cuvîntul partidului, expri
mând înțelepciunea sa colecti
vă, umple de mîndrie inimile 
noastre și ne mobilizează de 
a munci cu tot entuziasmul, 
cu toate forțele noastre pen
tru a ne aduce contribuția — 
fiecare la locul nostru de 
muncă — la transpunerea în 
viață a obiectivelor cuprinse 
in proiectele de Directive.

Bilanțul realizărilor de pînă 
acum constituie o bază solidă 
de pornire spre înfăptuirea 
sarcinilor noului plan cinci
nal, iar faptul că avem în 
fruntea noastră un asemenea 
partid, al cărui cuvînt expri
mă năzuințele întregului po
por, faptul că dintotdeauna 
cuvîntul partidului, al condu
cerii sale înțelepte, a devenit 
realitate, constituie pentru noi 
toți un îndemn de a munci 
tot mai bine.

Studiind proiectele de Di
rective am reținut ideea că 
dezvoltarea industriei chimice 
va fi concentrată, în princi
pal, spre valorificarea cît mai 
complexă a resurselor natura
le ale țării, accentul fiind pus 
pe chimizarea gazului metan 
și a produselor petroliere.

Pe linia înfăptuirii acestor 
obiective, tinerei noastre in
dustrii petrochimice îi revin 
sarcini de mare însemnătate.

Combinatul petrochimic 
Ploiești, construit în anii șe- 
senatului, va cunoaște în con
tinuare o puternică dezvolta
re. El se înscrie la loc de 
frunte în peisajul industrial 
al țării, fiind, alături de cele
lalte cetăți ale industriei so
cialiste, unul din obiectivele 
cu care ne-am înscris între 
parametrii înalți ai progresu
lui tehnic. Pînă în prezent au 
fost puse în funcțiune instala
țiile de modificatori, olefine 
șî polietilenă de presiune 
înaltă. S-a obținut astfel, pen
tru prima dată în țâra noa
stră, propîlenă și etilenă de 
mare puritate șî polietilenă 
de calitate superioară, produs 
de largă aplicabilitate indus- 

cialist, care au făcut parte 
din aceste partide in anii re
gimului burghezo-moșieresc, 
să li se recunoască vechimea 
in partid de la data înscrierii 
lor în Partidul Social-Demo- 
craț sau în Partidul Socialist. 
Este, în această hotărîre, un 
semn de înaltă prețuire față 
de militanții revoluționari 
care nu și-au precupețit efor
turile pentru răsturnarea re
gimului burghezo-moșieresc și 
instaurarea orînduirii socia
liste.

Țin să vă asigur, tovarăși, 
că și de acum înainte, așa 
cum am fost o viață întrea
gă, voi fi soldat credincios al 
gloriosului nostru partid.

trială. în acest fel se vor sa
tisface necesitățile consumului 
intern și se vor crea totodată 
mari posibilități pentru ex
port. Fabricile puse în func
țiune in cadrul combinatului 
egalează, pe linia realizărilor 
tehnice și a economicității, 
cele mai bune instalații din 
lume.

Pentru a avea o imagine 
mai clară asupra gradului 
înalt de valorificare, se poate 
arăta că dintr-o tonă de pro- 
pan, care valorează circa 300 
lei, se obțin produse în valoa
re de peste 5 000 lei. Produc
tivitatea muncii, datorită teh
nicității ridicate, depășește 1 
milion lei anual pe fiecare 
muncitor direct productiv.

Rentabilitatea fabricării po- 
lietilenei permite ca în de
curs de mai puțin de 2 ani 
să fie acoperite toate cheltuie
lile de investiții făcute la con
struirea acestui important o- 
biectiv.

Ne umplu sufletul de mîn
drie patriotică aprecierile fă
cute de o serie de specialiști 
străini, cară au fost impresio
nați de modul de execuție a 
instalațiilor noastre.

Am arătat aceste date pen
tru a ilustra orientarea justă 
a conducerii partidului nostru 
spre valorificarea tot mai de
plină a bogatelor resurse de 
care dispune țara noastră, în
dreptând investițiile spre rea
lizarea unor produse cu ma
ximă eficiență economică. A- 
ceasta este calea cea mai sigu
ră pentru progresul general 
in ritm rapid și susținut.

Paralel cu munca depusă 
pentru realizarea în termen a 
instalațiilor și ținînd seama de 
complexitatea și înaltul lor 
nivel tehnic, ne-am ocupat de 
pregătirea din timp a cadre
lor necesare. Rezultatul aces
tei munci s-a reliefat cu pri
sosință cu ocazia pornirii in
stalațiilor care a decurs în 
cele mai bune condiții, reali- 
zîndu-se produsele la para
metri calitativi peste prevede
rile proiectului, într-un timp 
record.

Sîntem mîndri că putem ra
porta conducerii partidului că 
ne-am achitat cu cinste de 
sarcinile ce ne-au revenit și 
că ne-am realizat angajamen
tele luate în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului.

Dezbaterea proiectelor de 
Directive cu toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din 
Combinatul nostru a scos în 
evidență hotărîrea lor nestră
mutată de a lupta neobosit 
pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin, de- 
monstrînd astfel atașamentul 
lor profund față de politica 
înțeleaptă și științifică a parti
dului nostru.



Conducători de partid și de stat 

in mijlocul oamenilor muncii 

din orașul Ploiești
(Urmare din pag. I)

plecare, oaspeților le-a fost 
oferită in dar macheta insta
lației 4 LD.

In continuare s-a vizitat o 
altă mare unitate industrială 
modernă a regiunii Ploiești — 
Rafinăria de la Brazi — in
trată în producție în anii șese- 
nalului. Conducătorii de partid 
și de stat s-au oprit la instala
ția de reformare catalitică, 
cea mai mare și mai modernă 
instalație de acest fel din țară. 
Directorul general al rafină
riei, Bujor Olteanu, a vorbit 
oaspeților despre preocuparea 
întregului colectiv de aici pen
tru valorificarea superioară a 
fiecărei tone de țiței, în ve
derea obținerii unor produse 
de cea mai bună calitate. La 
tabloul de comandă, de la care 
se dirijează întregul proces 
tehnologic, oaspeții au apre
ciat gradul înalt de automati
zare, rezultat al instalațiilor 
moderne cu care este dotată 
noua rafinărie.

In continuare a fost vizitat 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, important obiectiv al 
șesenalului, cetate a „metale
lor" și a „textilelor" chimiei, 
unde petrolul românesc își gă
sește încă un domeniu de va
lorificare superioară. Urîn- 
du-le bun venit, reprezentanții 
conducerii combinatului și ai 
comitetului de partid i-au 
condus pe oaspeți prin secțiile 
de producție.

La fabrica de olefine și cea 
de polietilenă, primele unități 
industriale intrate în funcțiu
ne la acest combinat, unde 
procesul de producție este au
tomatizat în întregime, condu
cătorii de partid și de stat au 
primit explicații din partea di
rectorului combinatului, Gavril 
Muscă. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRA — film pen

tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
—cinemascop — rulează la Repu
blica (orele 9,45; 11,45; 14; 16,15; 

-49; 21,15), -Festival (orele 8,45;
10.45, 13; 15,45; 18; 20,15), Melodia 
(orele 10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20). 
ORDINUL ANA — rulează Ia 
Cafpați (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . AMERICA, AMERICA —am
bele serii — rulează Ia Luceafărul 
(orele 10; 13,15; 16,30; 20), Grivița 
(orele 10; 13,15; 16,30, 19,45), Mo
dern (orele 10; 13,15; 16,30; 19). 
CAN-CAN — cinemascop — rulea
ză la București (orele 9,30; 12; 
16; 18,30; 21). SĂRITURĂ IN ÎN
TUNERIC rulează la Capitol (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
grădină 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,-30), Excelsior (orele 10; 
12,15; 16,15; 18,45; 21,15). FE
MEIA NECUNOSCUTA, rulează ia 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Tomis (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 10,30; 13; 15,30; 18;
20,30).  SCARAMOUCHE — cine
mascop — rulează la Lumina (ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Unirea (orele 16; 18,15). HANKA, 
rulează la Union (orele 15; 18;
20.30) . CIND MARTIN AVEA 14
ANI, rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 16,30-, 18,30; 20,30), Program 
pentru copii (ora 10). SECOLUL 
GÎNDIRII OMENEȘTI — LOCUIN
ȚA — SOARE IN STICLĂ — 
PICTIND NATURA — IOSEF 
KELMONSKI — ARTIȘTI AMA
TORI, rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—17 în continuare; 19; 21). 
RÂBY MĂTYĂS rulează la Giulești 
(orele 16; 18,15; 20,30). PE UR
MELE LUI AHMED, rulează la Cul
tural (orele 16; 18,15; 20,30). 
ASTA-I TOT CE S-A 1NTIMPLAT, 
rulează Ia înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 16; 18; 20), Volqa (o- 
rele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). NUNTĂ CU PERIPEȚII; com
pletare HEMINGWAY, rulează la 
Dacia (orele : 9; 13; 16,15; în con
tinuare 18,45; 21), Drumul Sării 
(orele : 16; 18,15; 20,30). JOE 
LIMONADĂ — cinemascop >— ru
lează Ia Buzești (orele : 14; 16,15;
18.30) . NEVASTA nr. 13 rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE, ru
lează Ia Cosmos (orele 16; 18,15;
20.30) . WINNETOU — cinemascop
— rulează la Bucegi (orele
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30); 
Miorița (orele: 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). ARENA CIR
CULUI ; completare Smulse din 
împărăția sării rulează la Flacăra, 
(orele : 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI 
VENIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL rulează la Vitan (orele î 
16; 18; 20). SPRE CULMI rulează 
la Munca (orele : 10,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Rahova (orele ; 
15; 17; 19). DOI BĂIEȚI CA
PÎINEA CALDĂ — DRUMURILE 
CELUI DE-AL CINCILEA CONTI
NENT rulează Ia Popular (orele I 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU
— ambele serii — rulează la Arta
(orele 11; 16; 19,45).OLIVER TWIST 
rulează Ia Moșilor (orele : 15,30; 
18). LOGODNICELE VĂDUVE — 
GURA LUMII rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30). RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLE
ZE — ȘAPTE SECOLE MAI TÎR- 
ZIU — rulează la Colentina (ore
le : 16; 18; 20). NE ASUMĂM
RĂSPUNDEREA — rulează la Pro
gresul (orele : 15,30; 18; 20,15).
CRONICA UNUI BUFON — NOI 
ȘI SOARELE rulează la Lira (ore
le : 15,30; 18). FERNAND COW- 
BOY — COMORI DE ARTĂ RO
MÂNEASCĂ rulează la Ferentari 
(orele ; 16; 18,15; 20,30). REGINA 
CÎNTECELOR rulează Ia Cotroceni 
(orele: 13,45; 16; 18,30; 21; dumi
nică ora 10,30). NEAMUL ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop — (am
bele serii) — Șopîrle rulează la 
Pacea (orele 10; 16,15; 19,30). 

adresat cuvinte de apreciere 
în legătură cu activitatea a- 
cestor tinere și harnice colec
tive, subliniind în același timp 
necesitatea folosirii cit mai 
eficiente și cu pricepere a in
stalațiilor și agregatelor de 
înaltă tehnicitate cu care au 
fost înzestrate marile obiecti
ve ale industriei noastre pe
trochimice. Oaspeții s-au inte
resat de eforturile pe, care le 
fac atît constructorii cît și 
colectivul combinatului pentru 
punerea în funcțiune, cu în
treaga capacitate și în timpul 
cel mai scurt a celorlalte 
obiective ale combinatului. 
Conducătorii de partid și de 
stat au subliniat importanța 
aplicării celor mai bune mă
suri și soluții, pentru ca volu
mul sporit de investiții acordat 
de către stat să fie folosit cu 
maximum de eficiență.

Ca și în celelalteUnități vi
zitate, numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri i-au în
conjurat cu căldură pe oaspeți, 
asigurîndu-i de hotărîrea lor 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin privind 
creșterea continuă a produc
ției și îmbunătățirea calității 
produselor. La plecare, condu
cătorii de partid și de stat au 
semnat in cartea de onoare ur
mătoarele : „îndrăzneților și 
pricepuților constructori plo- 
ieșteni ai socialismului o cal
dă urare de succes“.

Pretutindeni, în unitățile vi
zitate, cît și pe străzile ora
șului, mii de oameni ai mun
cii au făcut conducători
lor de partid și de stat o emo
ționantă manifestare de sim
patie, ovaționînd cu entuziasm 
pentru partid și conducerea sa 
încercată, pentru politica 
partidului care a adus profun
de transformări înnoitoare în 
viața orașului Ploiești, a locu
itorilor lui ca și a tuturor oa-
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învățătură, de dezvoltare mul
tilaterală, de afirmare a avîn- 
tului și energiei lor creatoare 
în toate domeniile.

Participanții la plenară s-au 
angajat să depună toate efor
turile pentru ca organizația 
revoluționară a tineretului din 
țara noastră căreia alături de 
celelalte organizații de masă îi 
revin în lumina noii Consti
tuții răspunderi sporite în via
ța politică, economică și socia
lă a țării, să sprijine tineretul 
in înțelegerea și aprofundarea 
proiectului de Constituție, în 
educarea tinerei generații în 
spiritul înaltelor responsabili
tăți și îndatoriri cetățenești 
față de patria socialistă,

(Agerpres)

cuprins întreceri de baschet,

COSTINEȘTI

prima zi a 
de fapt, un 
în toată pu- 

drept care, 
primii

TTwrnib■
 e ieri, la Costi- 
nești adie din nou

briza vacanței stu
dențești.

în
fost, 
vînt 

terea cuvîntului, 
marea și-a întimpinat 
1 000 de oaspeți (din cei peste 
6 000 care se vor bronza aci) 
cu soare și... valuri. Sesiunea 
s-a încheiat și obișnuiții eî 
învingători au venit — cu tot 
ce Ie definește vîrsta : veselie, 
planuri de viitor, cîntece — în 
acest tradițional centru uni
versitar de vacanță. în cîteva 
ore stațiunea a devenit ceea 
ce s-a obișnuit să fie de mulți 
ani la rînd : un adevărat oră
șel studențesc.

La comandamentul taberei, 

menilor muncii din țara noas
tră.

După încheierea vizitelor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și Emil 
Bodnaraș au luat parte la mi
tingul oamenilor muncii din 
întreprinderile orașului Plo
iești, consacrat dezbaterii pro
iectelor de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului, care s-a ținut pe platoul 
din curtea Uzinelor „1 Mai".

Cei peste 6 000 de oameni ai 
muncii prezenți la miting au 
primit cu puternice aplauze și 
ovații pe conducătorii de par
tid și de stat.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Balalia.

Au luat cuvîntul Gheorghe 
Petrescu, director tehnic al 
Uzinelor „1 Mai", Ilie Cîșu, di
rectorul Trustului de foraj- 
extracții Ploiești, Constantin 
Enache, muncitor la Întreprin
derea de șantiere, construcții 
și montaje-Brazi, Bujor Oltea
nu, directorul general al Rafi
năriei Brazi, Dumitru Anto
nescu, vechi membru al parti
dului, și Gavril Muscă, direc
torul Combinatului petrochi
mic Brazi.

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea, urmărită cu viu 
interes, a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauze și 
urale.

Intr-o atmosferă, plină de 
entuziasm, participanții la a- 
dunare au adoptat o telegramă 
prin care își exprimă hotărî
rea de a munci cu toate for
țele, cu toată energia și pu
terea de muncă pentru a obți
ne noi succese în toate dome
niile de activitate, pentru în
făptuirea hotărîrilor pe care le 
va lua cel de-al IV-lea Con
gres al partidului.

(Agerpres)

a Republicii
România SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT
respectării legilor țării, al 
apărării și consolidării pro
prietății socialiste.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții la 
plenară au adresat Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă care exprimă deplina ade
ziune a tineretului față de 
proiectul noii Constituții, ho
tărîrea lui solemnă de a dă
rui cu elan întreaga sa capa
citate pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective prevăzute în 
proiectele de Directive ale ce
lui de al IV-lea Congres al 
Partidului, pentru continua 
înflorire și prosperitate a Ro
mâniei socialiste.

centru universitar de vacanță
o studentă din Iași nu înțele
ge indicația de pe repartizare t

— C 48/2 !
Dar totul este foarte simplu: 

căsuța 48, camera 2. Este sur
priza pe care tabăra o oferă 
anul acesta locatarilor ei: că
suțe cochete, fiecare cu 4 ca
mere de cîte 2 paturi, avînd 
tot confortul modern. Pînă a- 
cum nu sînt gata decît 54 de 
căsuțe, dar șantierul este încă 
în lucru.

Acum, în prima zi, se leagă 
prietenii, se fac planurile pen
tru următoarele 10 zile de va
canță la mare.

Tovarășii din comandamen
tul taberei au anticipat prefe
rințele pe care studenții abia 
și le descoperă și astfel seara, 
la deschiderea festivă au fost 
propuse.— .spre alegere — ac
tivități în stare să acopere,

Carnavalul
vacanței LA RECOLTAT:

Un mare carnaval intitulat 
„Bun venit, vacanță dragă !“ a 
inaugurat bogatul program de 
activități pus la dispoziție de Pa
latul Pionierilor din Capitală pen
tru aproximativ 50 000 de copii.

în seria manifestărilor dedica
te partidului, se numără și un 
matineu literar pe tema „Partid 
iubit, inimă vie, a patriei noa
stre mîndrie", în cadrul căruia 
vor fi prezentate cele mai fru
moase poezii despre partid, o 
mare serbare cimpenească la 
Snagov și un spectacol de cîntece 
și dansuri susținut de formațiile 
artistice ale palatului. Concursul 
pe tema „înflorește patria noa
stră socialistă“ va reuni — în 
cele două etape — participahți 
din toate taberele locale ale ora
șului. Dintre manifestările tradi
ționale, organizate în parcul pa
latului, face parte și tradiționa
lul foc de tabără în cinstea zilei 
de 23 August pe tema „Te cins
tim și te slăvim, Partid iubit!“ 

în această vară, un mare nu
măr de copii vor participa la 18 
excursii pe diferite trasee din 
țară, precum și la manifestările 
și întrecerile sportive organizate 
pe terenurile din parcul palatu
lui.

(Agerpres)
---- «-----

In comuna Jegălia, raionul Fetești, țărânii cooperatori, mecanizatorii lucrează cu intreaga 
capacitate a mașinilor la recoltatul griului

Foto : GH. CUCU

Promisiunile primei zile

Finalele campionatelor republicane
universitare

Pe stadionul Republicii din Capitală, s-au deschis ieri, în- 
tr-un cadru festiv, finalele campionatelor republicane uni
versitare la care participă aproape 1 009 de studenți și stu
dente din intreaga țară.

La festivitatea de deschidere au fost prezenți tovarășii 
Jean Livescu. adjunct al ministrului învățămintului din R. P. 
Română, Aurel Duma, președintele U.C.F.S., Petre Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., Ștefan Bîrlea, președintele 
U.A.S.R.

Prima zi a campionatelor a 
fotbal, handbal și volei.

pentru un singur student cars 
le-ar frecventa pe toate, o 
vară întreagă.

Firește, activitatea nr. 1 din 
tabără rămîne odihna. Odihnă 
pe plajă, odihnă în apă, odih
nă pe terenul de sport, odihnă 
pe ringul de dans, odihnă la 
teatrul de vară... de atîta odih
nă fiecare student va adormi 
îndată ce va pune capul 
pernă !

Dar, se știe, tinerețea nu 
odihnă, ca și cultura, așa 
cit :

— Ce program are biblio
teca ?

— Mîine este audiție muzi
cală ?

—• Măi, timișoreni, care sîn- 
teți tari la istorie și geografie?

Aci, se cuvine o explicație : 
Cu, întrebarea din urmă . a 

început constituirea echipelor

pe

are 
în-

Ritm
■' ' ■ B

chiar de
intens
la start

Secerișul a început în aproape toate raioanele regiunii 
București. Un prim bilanț la data de 1 iulie 1965 prezintă 
următoarea situație :

surselor de furaje.

*> Recoltatul orzului pe cele 20 000 de
hectare a fost încheiat ;

9 Continuă treieratul ;
• A început ' secerișul Ia ffrîu. Pînă a-

cum a fost strînsă recolta de pe
18 000 de hectare;

9 Paralel cu această lucrare se execută
arături adinei, se însămânțează cui
turi duble pentru complectarea re

In legătură cu modul în care se desfășoară secerișul în 
acest început de campanie am avut o scurtă convorbire cu

tovarășul Eftimie Vasilescu, inginer principal la secția de 
cereale și plante tehnice din cadrul Consiliului agricol re
gional București. Iată ce ne-a declarat:

„Recoltatul ortului s-a încheiat în intreaga regiune. In ra
ioanele din Lunca Dunării și Bărăgan a început secerișul 
griului. Pentru a asigura stringerea fără pierderi a recoltei 
conducerile cooperativelor agricole au trecut in primul rînd 
la seceratul lanurilor culcate. Griul a fost cosit manual, 
strins și depozitat la ariile de treier. De ieri, in lan au intrat 
combinele. Viteza de lucru a crescut simțitor. In numai două 
zile s-a strins recolta de pe mai mult de 15 000 de hectare. 
Este însă începutul. In zilele următoare, o dată cu folosirea 
sporită a capacității de recoltare, viteza de lucru va crește 
continuu.

Tot ieri a început și în raioanele din nordul regiunii re
coltatul manual al lanurilor culcate. In toate cooperativele 
agricole se execută acum în lan drumuri pentru combine, 
pentru ca acestea din primul minut să poată lucra cu întrea
ga capacitate de producție. Planul operativ de desfășurare a 
secerișului este bine pus la punct; fiecare țăran cooperator 
sau mecanizator știe precis ce are de făcut, locul și ora cînd 
trebuie să fie prezent la muncă. Combinele, ca și celelalte 
utilaje care vor lucra in această campanie, sint în perfectă 
stare de funcționare. Toate au trecut proba practică la recol
tatul orzului, iar micile defecțiuni ivite cu această ocazie au. 
fost remediate.

Sintem în lanurile cooperativei agricole de producție din 
comuna Rasa, raionul Călărași. Grîul se întinde aici pe apro
ximativ 1 000 de hectare. S-a dezvoltat bine și promite o re
coltă bună. De aceea țăranii cooperatori împreună cu me
canizatorii pentru a nu pierde nici un bob, au organizat pină 
la amănunt lucrul. Zilnic, inginerul, președintele cooperati
vei, împreună cu brigadierii au fost în lan pentru stabilirea 
momentului optim de recoltare pe fiecare parcelă. Și sece
rișul a început. De pe 120 de hectare grîul a fost strins în 
saci și transportat la magazii. In urmă, atelajele conduse în 
cea mai mare parte de tineri, recomandați de organizația 
U.T.M. au strins paiele și le-au transportat în capul lanului. 
Noaptea mecanizatorii au avut cîmp deschis pentru arat. Ară
turile au mers în pas cu recolta I. De azi (n.r ieri) au intrat 
în lan și combinele.

Notăm promptitudinea cu care tinerii din această unitate 
au răspuns la. chemarea conducerii cooperativei. Pe combi
nă, la paie, la saci, la magazii, pe autocamioane, la toate 
punctele de lucru, așa cum s-a stabilit în adunările generale 
pe brigăzi ținute cu citeva zile mai înainte, tinerii au fost 
prezenți. Este ora primului, toate treburile se desfășoară 
conform prevederilor. Combinele au lucrat din plin tot 
timpul. Grîul a fost preluat operativ de la combine, tran
sportat la cintar și de aici la locul de depozitare. In urma 
combinelor miriștea rămîne curată, paiele fiind strînse de 
alte atelaje. Și la noapte tractoarele vor putea lucra cu în
treaga capacitate la arat.

Am insistat mai mult pe modul în care este organizată 
munca mecanizatorilor și a țăranilor cooperatori în aceasta 
unitate pentru că aceeași situație am- întîlnit și la alte coope
rative : la Ulmu, unde s-au recoltat 120 de hectare, la Călă
rași, Roșeți, Independența etc. Nu întîmplător raionul Călă
rași are cele mai multe suprafețe de pe care s-a strins grîul. 
Chiar de la startul actualei campanii, țăranii cooperatori și 
mecanizatorii din acest raion au imprimat un ritm rapid de 
lucru la recoltat.

V. BABAC

care vor reprezenta fiecare 
centru universitar într-un 
concurs de cunoștințe privind 
realizările patriei noastre so
cialiste și perspectivele de vii
tor, conturate în proiectele 
Directivelor celui de al IV-lea 
Congres al partidului.

Vor fi organizate și alte ac
țiuni urmărind să mențină 
studenții în actualitatea țării ; 
întîlniri cu activiști de partid 
din regiunea Dobrogea, expu
neri susținute de oameni de 
cultură, spectacole ale artiști
lor profesioniști, emisii la sta
ția de radioficare, panouri cu 
extrase din presă și altele.

Acum, în primele zile, stu
denții artiști-amatori abia își 
acordează instrumentele, pre- 
gătindu-se să ducă mai depar
te tradiția spectacolelor care

Într-S «tmosferjț entuziastă, un 
mare_ număr de tineri ți vîrstnici 

au primit recent în 
----- Consiliului raional U.C.F.S. 
pe cei 24 de motociclițti, pur
tători ai ștafetei sportive organi
zată în cinstea Congresului al IV- 
lea al partidului nostru.

în mesajele transmise de sportivi 
s-a oglindit entuziasmul cu care 
membrii asociațiilor sportive din 
raionul nostru întîmpină Congre
sul partidului atît în lupta pentru 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune la locul de muncă cit si In 
activitatea sportivă. Din partea 
Consiliului asociației sportive „MI
NERUL", Altin-Tepe, a transmis 
mesajul tinărului muncitor Popa 
Matei, sportiv fruntaș. în mesaj se 
spunea : „Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la exploa
tarea minieră Altîn-Tepe, antrenat 
în întrecerea socialistă, a reușit ca 
în cinstea Congresului să depă
șească planul producției globale 

C. BUZDUGAN 8 pe cinci luni cu 3,8 la sută, planul

| n așteptarea fotbalului, care înce- 
j pea abia seara pe Republicii, iubi- 
j torii sportului din Capitală s-au de- 
' iectat ieri dimineață cu 5 ore „pliat“ 

de baschet, handbal și volei. Cel pu
țin la baza sportivă a Universității

— uncie meciurile se disputau simultan pe Cinei 
terenuri — au invadat pînă la refuz tribunele 150 
suporteri veniți din Cluj, alte cîteva sute de stu
denți din celelalte centre universitare și, dintre 
bucureșteni... cîți au mai încăput. Prima zi a fi
nalelor a fost deosebit de promițătoare, anunțînd 
dîrzenia și nivelul tehnic ridicat, care vor carac
teriza cu siguranță viitoarele confruntări, și îm
părțind deja echipele în două serii: A (cuprinzînd 
învingătoarele de ieri, care vor lupta în sistem 
turneu pentru titlul de campion) și B (cuprinzînd 
învinsele, care voi- concura pentru locurile din 
subsolul clasamentelor).

întrecerile cele mai echilibrate ți spectaculoase 
au fost — așa cum era de așteptat pentru cine cu
noștea loturile echipelor — la baschet masculin. 
Un singur meci (București I — Petroșani) a putut 
desemna cîștigătorul mai înainte de fluierul final 
(scor: 120—52 pentru bucureșteni), restul prileju
ind o dispută strînsă (Iași — Oradea: 66 — 61; 
Craiova — Brașov: 63—58; Galați — Tg. Mureș: 
63—51) sau chiar prelungiri (Cluj — București II: 
69—64). Acest ultim meci a avut o desfășurare 
de-a dreptul dramatică. Clujul (pretendent Ia locu
rile I—III) s-a prezentat în teren fără cîțiva titu
lari (oare încă n-au sosit în Capitală) și a fost de ne
numărate ori condus. Fără Ruhring, excepțional 
tot timpul, n-ar fi cîștigat nici măcar în prelungiri 
și ar fi făcut acum parte din seria B. (Am mai 
notat la acest meci arbitrajul neașteptat de slab 
prestat în special de S. Filoti, dar și de G. Dines- 
cu, cît și indisciplina în teren a jucătorilor de la 
București II). Așadar, la baschet masculin vor 
lupta pentru locul I: Timișoara (fiind campioană 
la ediția trecută n-a participat ieri la jocurile de

au fermecat în alți ani între* 
gul litoral. Tot la faza aceasta, 
a perspectivelor, se află și 
multe alte activități care vor 
face atractivă, interesantă, de 
neuitat, vacanța în tabără: 
concursuri de cultură gene
rală, de epigrame și caricaturi, 
concursuri pentru cel mai bun 
dansator, solist, recitator, ex
cursiile la Istria, Adamclisi, 
competiții sportive între repre
zentative ad-hoc ale centrelor 
universitare, serile cultural- 
distractive etc.

Vor veni negreșit zilele cînd 
despre fiecare din aceste ac
țiuni vom vorbi ca < 
mintiri, dar sintem abia după 
prima zi. După prima zi nu 
putem decît' să le ]

I
I
Imare număr 

din Babadag, 
fața Consiliul

I
I
I
I 
I

aucotc au- _
despre a- I 
abia după I

>rima zi nu B 
prefigurăm. |

baraj), Bijcuraști I, Cluj, Iași, Craiova și Calați. 
Nu cunoaștem încă nivelul actual de pregătire al 
timișorenilor dar credem că, oricum, titlul nu le 
va scăpa lor sau bucureștenilor — care au un 
foarte valoros lot de titulari și rezerve.

La baschet — fete, pentru locul I se vor întrece 
■ în continuare București I, Cluj, Timișoara și Iași.

Voleiul a debutat cu o mare surpriză: băieții 
de la Galați (componenți ai echipei Știința, cla
sată pe locul IV în divizia A) au pierdut primul 
meci (1—3 cu București II) și dreptul de a mai 
juca pentru titlu, la cîștigarea căruia erau prin
tre favoriți.

Deci, pentru titlu vor concura Brașov, Bucu
rești I, București II, Timișoara, Petroșani, Cluj ș.’ 
lași (la băieți) ți București I, Cluj, Galați, Iași, 
București II și Craiova (la fete).

Dimineața sportivă care a adunat ieri în jurul 
terenurilor cu zgură numeroși spectatori — s-a 
încheiat cu un recital de handbal oferit de echi
pele masculine București I și București II. Am
bele au făcut un joc frumos, deschis și spectacu
los (scor: 20—13, pentru prima), formația I, în 
care evoluează Mozer, Oțelea, Goran, Marinescu, 
Gațu, anunțîndu-se, ca și Galați (23—3 cu Con
stanța), principale favorite. Calculele le-ar mai 
putea răsturna însă și Clujul (37—10 cu Oradea), 
Petroșani, Brașov, Iași sau Timișoara.

Lâ fete, handbalistele de la București I, Timi
șoara, București II ți Cluj (victorioase ieri) con
tinuă disputa pentru titlu.

GH. MITROI

P.S. Întrecerile continuă mîine — dimineața și 
după-amiara — pe bazele sportive anunțate: Uni
versitatea (str. Vasile Pîrvan), I.M.F. (B-dtd. Dr. 
Petru Grota) Lacul Tei și Politehnica (fost C.A.M. 
— unde se vor desfășura jocurile de fotbal: 

Iași — București II și Tg. Mureș — Cluj, tnce- 
ptnd de la orele 15,15.

In raionul Is+ria

Ștafeta sportivă
1» praduetia raarfă cu 17 la sută, 
iar productivitatea Inuneii a «as
cut cu 1,2 la sută. Prin reducerea 
prețului de cost s-a economisit 
suma de 61000 lei. Muncitorii de 
aici au obținut rezultate frumoase 
și în activitatea sportivă care se 
dezvoltă an de an.

în meșa jele lor, Pro) a Mircea. 
de la asociația „MECANIZATO
RUL” din S.M.T. Ceamurlia de Jos 
șl Putinei Ștefan, de la asociația 
„CIOCANUL” din S.M.T. Cbgfea- 
lac au arătat hotărîrea cu care 
muncesc mecanizatorii pentru a 
Sntimpina Congresul partidului 
nostru cu realizări frumoase în 
lupta pentru obținerea unor recolte 
bogate. Predfnd ștafeta, ei s-au 
angajat să depună toate eforturile 
pentru a dezvolta necontenit acti
vitatea sportivă In asociațiile din 
care fac parte.

în aceeași zi, în trei centre s-au 
desfășurat atractive concursuri 
sportive la tir, fotbal, volei și at
letism.
CONSTANTIN DOLMICEANU 

corespondent voluntar



Comentariul zilei

N
umele evocă baza 
militară americană 
destinată în mod 
special debarcării u- 
nităților sosite în 
Vietnamul de sud. 
Da Nang, este poa
te cea mai impor
tantă bază a S.U.A. 
din lanțul celor construite în 

sud-estul asiatic. Nu numai cea 
mai importantă dar și cea mai 
bine păzită. Cînd în noiembrie a 
avut loc atacul împotriva bazei 
de la Bien Hoa, în Comitetul se
natorial pentru afacerile externe 
McNamara a fost întrebat dacă 
s-au luat măsuri pentru preveni
rea unor asemenea atacuri împo
triva bazei de la Da Nang. Asi
gurările au fost foarte prompte. 
Era și firesc de conceput ca acest 
punct strategic de prim ordin să 
fie pus la adăpost, cum scria un 
ziar american, „de orice eventua-' 
litate“. Ultimele știri anunțau că 
în Da Nang sînt concentrate cele 
mai importante efective din cele 
prezente în Vietnamul de sud. 
9 000 de soldați ai infanteriei 
marine sînt destinați numai pa- I 
zei, nemaipunînd la socoteală I 
contingentele care trec zilnic prin I 
Da Nang.

Actualmente Da Nang-ul se I 
alătură unor nume devenite de | 
largă publicitate în ultimele luni: | 
Bien Hoa, Pleiku, Cam Ran, Nha I 
Trang... Baze militare americane E 
din Vietnamul de sud atacate de I 
forțele patriotice și care au sem- ț?i 
nificat înfrîngeri ale trupelor ■ 
americane și sud-vietnameze. Dar 
atacul împotriva bazei de la Da Ea 
Nang a întrecut nu numai prin H 
îndrăzneală și eficiență tot ceea B 
ce s-a cunoscut pînă acum. El a B 
dovedit ascensiunea luptei forțe- | 
lor patriotice din Vietnamul de E 
sud, modificarea permanentă a g 
raportului de forțe militar în fa- | 
yoarea Frontului Național de Eli- ra 
berare. „La Washington emoția ® 
provocată de operația împotriva ES 
bazei de la Da Nang este evi- | 
dentă în cercurile oficiale“, trans- I 
mitea din capitala Statelor Unite | 
un corespondent francez. Această g 
emoție este la fel de vizibilă din B 
textele telegramelor transmise din | 
surse americane. Experții militari | 
americani din Vietnamul de sud | 
lansează teorii noi: „Bazele nu H 
pot fi apărate într-un mod etanș“. H 
O altă idee : „Cu efectivele ac- H 
tuale nu se poate obține victoria“.»

Să precizăm : efectivele ameri- ra 
cane au înregistrat o adevărată at 
progresie geometrică. Nu este E| 
vorba numai de o comparație cuB 
perioada anului trecut. Chiar & 
anul acesta cifrele care s-au suc- n 
cedat au dovedit acest lucru : țfl 
27 000 ; 35 000 ;
55 000 de soldați 
75 000 de soldați și ofițeri pen- I 
tru sfîrșitul lunii iulie ; cifra de S 
100 000 are deja rezonanțe ofi- | 
ciale ; iar eventualitatea atingerii 5 
cifrei de 300 000 este pomenită j 
deocamdată doar în presă.

Raportul între angajarea mili
tară în Vietnam și rezultatele ei 
este însă invers. In ultimul timp ja 
la Washington s-a hotărît nu nu- K 
mai participarea directă a trupe-M 
lor americane la luptă dar și or- E 
ganizarea unor masive operații» 
americano-sud-vietnameze și, în E 
plus, folosirea directă a avioane-B 
lor cu destinație strategică împo- E 
triva partizanilor. Rezultatele I 
sînt însă cunoscute. Ofensiva for- g 
țelor patriotice din Vietnamul de 
sud este mai puternică ca ori- s>! 
cînd. Ea se desfășoară pe cîtevafcj 
direcții binecunoscute. Împotri-M 
va șoselelor care leagă Saigonul» 
de nordul și centrul țării : șosele- Bj 
le nr. 1, 14 și 20. împotriva ca-Sj 
pitalei propriu-zise unde au fostB 
semnalate lupte chiar la perife-E 
rii. In regiunea platourilor înalte. S8 
împotriva tuturor bazelor mili- EJ 
tare americane. In direcția unorH 
zone strategice importante cum ra 
ar fi Dong Xoai, Song Be... B

Declarații ale conducătorilor B 
Frontului Național de Eliberare® 
din Vietnamul de sud nu lasă B 
nici un echivoc asupra intenției 
de a se continua pe scară largă m 
lupta împotriva invadatorilor. B 
Etapa de la angajări militare dis- B 
parate la ofensiva generalizată a B 

, fost demult parcursă.
La Washington, evoluția situa- B 

ției din Vietnamul de sud, pe cu 
totul alte direcții decît cele scon- £» 
tate de promotorii politicii agre- 
sive, continuă să genereze dificul- B 
tăți Administrației Johnson. Tot H 
mai multe voci americane se ri- h 
dică împotriva agresiunii fățișe a S 
S.U.A. în Vietnam. Crește cu- Sg 
rentul de opinie al americanilor B 
care cer să se pună capăt acestei B 
aventuri militare lipsite de orice® 
perspectivă.

Polarizarea în cercurile politice H 
se face simțită. Pe măsură ce jg 
crește opoziția față de politica® 
agresivă, cercurile extremiste își® 
intensifică la rîndul lor presiunile, ra 
Liderul minorității republicane E 
în Camera Reprezentanților, Ge- B 
raid Ford, îi condamnă pe acei 
democrați „care sînt adepți ai B 
abandonării Vietnamului de sud“. B 
Adversarul de ieri al președinte- ■ 
lui Johnson îi cere acestuia „său 
nu cedeze“ în fața foștilor săi 0S 
sprijinitori. Se aud voci care cer fi 
extinderea bombardamentelor îm- || 
potriva R. D. Vietnam, trimite- In 
rea a tot mai multe trupe în gj 
Vjetnamul de sud. Dar aci nu| 
găsim idei noi, ci doar repetarea H 
unor idei de largă circulație în fe 
ultimele luni. Importante sînt gS 
însă rezultatele. Există un indice Ej 
al acestora. El poate fi numit cît B 
se poate de simplu : Da Nang. S

actualmente 
și ofițeri ;

P. NICOARÄ

pe

Frontal de la Haancavelica
In munții Perului se înmulțesc detașamentele

de partizanic

hot are

rearea unui nou front al partizanilor 
peruvieni in departamentul Huancavelica a 
fost anunțată pentru prima oară marți de 
ziarul ,,LA PRENSA" care apare Ia Lima, o- 
dată cu informația privind ocuparea unei 
moșii de un detașament al „Mișcării revo
luționare de stingă“. Știrea avea să fie con
firmată oficial de autorități exact după 4« 
de ore. Ziariștii, convocați de urgență la

sediul Ministerului de Interne, au fost informați des
pre ambuscada în care a căzut o importantă unitate a 
poliției militare în regiunea muntoasă Yahuarina.

Atacați prin surprindere de a- 
proximativ 200 de oameni înar
mați, pierderile polițiștilor s-au 
cifrat la 12 morți și 16 răniți. în 
rîndul celor transportați cu eli
copterele la spital se afla și maio
rul Horacio Patino, comandantul 
trupelor respective trimise cu mi
siunea de a „lichida“ pe parti
zani.

„Acțiunea din Huancavelica — 
relatează agenția Prensa Latina 
— este prima misiune de anver
gură întreprinsă de insurgenții 
peruvieni în acest departament“. 
într-adevăr, pînă acum, prezența 
partizanilor fusese semnalată nu
mai în departamentele Junin și 
Cuzco. La Lima s-a aflat că aici 
operează în prezent două deta
șamente de partizani „Pachacu- 
tec“ și „Tupac-Amaro“.

Intensificarea atacurilor insur
genților în regiunile de munte ale 
Perului s-a semnalat în special 
în ultimele trei săptămîni. Civi
lii s-au înarmat și s-au organizat 
în detașamente ca un protest îm
potriva regimului antidemocra
tic și respectiv a guvernului 
condus de președintele Fernando 
Belaunde Terry. Dar, dacă la

început acțiunile partizanilor au 
fost semnalate numai în depar
tamentele Cuzco și Junin, din re
giunea de centru a țării, în ulti
mele zile presa din Lima a men
ționat prezența lor și în alte 
locuri. Chiar în capitala țării au 
fost difuzate manifeste semnate 
de detașamentul „Tupac-Amaro“ 
în care se subliniază că partizanii 
au ales calea luptei pentru înfăp
tuirea unei reforme agrare auten
tice, eliminarea monopolurilor 
străine din țară, folosirea bogății
lor naturale numai în scopul ri
dicării nivelului de trai al po
porului peruvian.

Cum au răspuns autoritățile la 
aceste revendicări ? A fost creat 
un nou corp special al gărzii na
ționale ale cărui elemente au fost 
trimise să „colaboreze“ cu arma
ta în urmărirea partizanilor din 
regiunea Andina Central. Rezul
tatele „operației“ sînt însă îndea
juns de descurajatoare pentru 
autorități. Un înalt funcționar aJ 
Ministerului de Interne s-a măr
ginit numai să declare că „acțiu
nea continuă“. Tot ca un semn al 
descurajării poate fi interpretată 
și campania de represiuni declan-

șată de autorități împotriva țăra
nilor ce sînt acuzați de a fi acor
dat sprijin partizanilor. în ulti
mele zile un mare număr de ță
rani au fost arestați „pentru a fi 
supuși interogatoriilor“. Mulți 
dintre ei au fost trimiși chiar la 
Lima, în așteptarea terminării 
lucrărilor de construcție a unei 
noi închisori în orașul El Cuzco 
care, după cum au recunoscut 
autoritățile, „va fi rezervată nu
mai pentru deținuții politici“.

Observatorii din Lima nici nu 
pun la îndoială faptul că lupta 
insurgenților se bucură de un 
larg sprijin și de aprobare din 
partea țărănimii, cea mai săracă 
și mai înapoiată pătură a popu
lației din Peru. Despre aceasta 
s-a putut convinge personal zia
ristul columbian Chărles Wright, 
trimis special al ziarului „COR- 
REO“ care, condus de ghizi-ță- 
rani, a putut ajunge pînă în can
tonamentul detașamentului de 
partizani „Agchacuteo“ unde a 
avut o convorbire cu comandan
tul acestuia, Luis de la Puente 
Uceda, secretar general al Mișcă
rii revoluționare de stînga. 
Wright a relatat la înapoierea sa 
la Lima că în rîndurile insurgen
ților care sînt foarte bine înar
mați și își au adăpostul în inima 
junglei, la o distanță de 35 de 
ore de mers de cea mai apropia
tă șosea, se găsesc numeroși in
dieni inca. „Aceștia — a spus el 
— participă cu entuziasm la o- 
perațiunile de atac deoarece, 
pentru prima oară în viața lor, 
sînt tratați ca oameni“.

I. RETEGAN

COREEA DE SUD. Aspect de la o recentă demonstrație stu
dențească împotriva stabilirii de relații diplomatice cu Japonia

a

Republica
Dominicană

Dispută in jurul
planului 0. S. A,
SANTO DOMINCO. — Șeful 

juntei militare dominicane, An
tonio Imbert Barreras s-a opus 
joi — într-o declarație făcută la 
postul de televiziune — încercă
rii O.S.A. de a crea un nou gu
vern la Santo Domingo.

Declarația lui Imbert Barreras 
a survenit concomitent cu cea a 
fostului președinte al Republicii 
Dominicane, Joaquin Balaguer 
(unul din foștii colaboratori ai lui 
Trujillo), în sensul că intenționea
ză să rămînă definitiv la Santo 
Domingo și, probabil, să-și depu
nă candidatura la viitoarele ale
geri prezidențiale. După cum se 
știe, lui Balaguer i s-a acordat o 
permisie de 72 de ore. La sosire, 
el a declarat însă că nu va mai 
părăsi țara și că formula propusă 
de O.S.A. este „excelentă“.

In ce-1 privește pe șeful for
țelor constituționaliste, colonelul 
Caamano, acesta a acceptat în 
principiu propunerea O.S.A. dar 
se opune, în continuare, partici
pării juntei lui Imbert la tratati
vele pentru o eventuală soluțio
nare a problemelor.

„Cosmos — 70“
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 

2 iulie, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-70".

La bordul satelitului este instala
tă aparatura științifică pentru con
tinuarea explorării spațiului cos
mic în cadrul programului anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962.

Aparatura montată la bordul sa
telitului funcționează normal.

Disensiunile
TEL AVIV. — In urma unor 

serioase dezbateri, secretariatul 
partidului Mapai a hotărît joi 
seara să desemneze o delegație 
care să poarte convorbiri cu fos
tul premier, Ben Gurion, liderul 
grupului minoritar din partid și 
cu sprijinitorii acestuia. Hotărî- 
rea constituie, potrivit agențiilor 
de presă, o nouă încercare din 
partea majorității conduse de ac
tualul prim-ministru, Levi Eshkol 
— „de a împiedica sciziunea 
partidului“. După cum se știe, 
marți, grupul lui Ben Gurion a 
făcut cunoscut că va prezenta o 
listă proprie la viitoarele alegeri 
.parlamentare din Izrael, progra
mate pentru luna noiembrie. A- 
ceastă decizie părea să consacre, 
în mod definitiv, sciziunea par
tidului Mapai. Grupul minoritar 
a și creat un comitet electoral, 
care a publicat liniile directoare 
ale programului său electoral.

Evitarea sciziunii în sinul parti-

Noi atacuri aeriene
asupra R. D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
V.N.A., la 2 iulie, avioane a- 
parținînd forțelor aeriene a- 
mericane au pătruns în spa
țiul aerian al Republicii De
mocrate Vietnam și au bom
bardat și mitraliat orașul Nam 
Dinh, centru industrial din 
R. D. Vietnam. Unsprezece 
persoane au fost omorîte, iar 
alte 65 rănite. în aceeași zi, 
avioane americane au bombar
dat și mitraliat regiunea Dien 
Vien Phu, provincia Lai Chau 
și regiunea autonomă de nord- 
vest. Forțele armate din regi
unea Dien Bien Phu au dobo- 
rît un avion și au avariat 
multe altele.

ELVEȚIA. La Luzern s-a desfășurat Festivalul verii, la care 
punctul culminant și cel mai atractiv l-au constituit locurile 

de artilicii

din Mapai

LEOPOLDVILLE — Postul 
de radio Leopoldville a anun
țat vineri că forțele insurgente 
din Congo au lansat un atac 
surpriză împotriva orașului 
Bendera din Katanga de nord, 
cunoscut prin industria sa 
electrotehnică. Nu se știe dacă 
orașul a putut fi apărat de 
trupele guvernamentale, deoa-

rece mijloacele de comunicații 
au fost întrerupte. Agenția 
Reuter atrage atenția asupra 
faptului că atacul a fost lan
sat de la centrul întărit al răs- 
culaților Fizi-Baraka, care a 
constituit anul trecut punctul 
de plecare al puternicii ofen
sive soldate cu cucerirea ora
șului Albertville.

eclarația făcută de ministrul englez al finanțelor Ja- 
mes Callaghan, la încheierea convorbirilor purtate la 
Washington că „Anglia nu a cerut credite suplimep- 
tare Statelor Unite“, a apărut surprinzătoare în lu
mina pregătirilor care au precedat călătoria sa pește 
ocean. In răstimpul care a trecut de la vizita primu
lui ministru Wilson la Washington (s-a afirmat că 
două-treimi din cele 72 de ore petrecute de șeful gu
vernului englez pe sol american au fost consacrate

tatonărilor cu caracter economic), presa engleză a descris cu lux 
de amănunte cererile concrete pe care cancelarul eșichierului Ie 
va prezenta la Washington. Aceste cereri erau direct legate de 
apropierea începerii scadenței datoriei de trei miliarde dolari, con
tractată în luna noiembrie de Anglia de la 11 state, inclusiv S.U.A. 
Guvernul englez a pus la punct proiectul unui acord care lua în 
considerare obținerea unui credit suplimentar de 750 milioane do
lari, pentru a-1 folosi la achiziționarea stocurilor de lire sterline la 
diferite burse în momentele critice, adică atunci cînd se înregis
trează scăderi amenințătoare ale cursului acestei monede. De fapt 
acordului denumit SWAP, funcționează în proporții reduse Și la ora 
actuală, pe bază de reciprocitate (Statele Unite avînd în principiu 
dreptul să împrumute la rîndul lor din Anglia diferite, suțne, pen
tru a consolida temporar poziția dolarului). Dar lărgirea SWAPr 
ului ar fi însemnat pentru S.U.A. stabilirea unei legături . prea 
strînse cu soarta oscilantă a lirei sterline și în consecință pruden
ța i-a determinat pe negociatorii americani să nu-și ia angajamente 
concrete. In condițiile înregistrării unui deficit de 3,5 miliarde do
lari în anul financiar care s-a încheiat la 30 iunie, negociatorii 
americani n-au avut posibilitatea să-și exprime solidaritatea Cu 
Anglia decît... în vorbe. De vreme ce ministrul de finanțe al
S.U.A., Henry 
Fowler a decla
rat (în aceeași zi 
în care Calla
ghan a ținut con
ferința de presă) 
că „nu exclude“ 
posibilitatea ri
nei recesiuni, 
era firească po
ziția negociatori
lor americani de 
a-1 sfătui pe oas
petele englez să 
ridice problema 
unor noi credite 
în cadrul unor 
negocieri mai largi, la care să ia parte și statele vest-europene.

Sfera problemelor abordate în discuțiile ministrului englez cu 
colegul său american, Fowler, cu reprezentanți ai Băncii Federale 
de Rezerve, ai Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mon
diale a cuprins deficitul balanței de plăți atît a S.U.A., cît și a 
Angliei, lichiditățile mondiale și măsuri pentru apărarea lirei ster
line care este, după cum se știe, serios amenințată. Dacă luăm în 
considerare faptul că, în problema esențială, sprijinirea concretă a 
lirei sterline, britanicii n-au obținut nici un rezultat palpabil, spec
taculos, înțelegem remarca ironică a unor ziare occidentale că 
„dl. Callaghan a plecat după lină și s-a întors tuns“.

Există însă și un punct în care interesele economice și financiare 
ale S.U.A. și Angliei converg și anume menținerea rolului dola
rului și lirei sterline în cadrul sistemului Gold Exchange Standard, 
în forma lui actuală sau într-o formă modificată care să nu le a- 
fecteze prea mult interesele. Este vorba, deci, de un front comun 
față de poziția Franței. în comunicatul final dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre miniștrii de finanțe englez și ameri
can s-a arătat că „interesele dolarului și lirei sterline sînt strîns le
gate între ele", afirmîndu-se dorința ca cele două monezi „să joace 
și în viitor un rol important în sistemul monetar internațional“.

Faptul că Callaghan a adus în mod neașteptat laude economiei 
americane (comparînd-o cu „stînca Gibraltarului“) indică posibili
tatea de a fi dobîndit oarecare promisiuni. In acest sens pledează 
și sprijinul dat de ministrul englez poziției americane în disputa cu 
Franța privitoare la etalonul aur. „Dacă cineva ar intenționa să 
aducă o reformă sistemului monetar internațional, înlocuind dola
rul, a declarat Callaghan, efortul respectiv nu se va bucura de 
sprijinul meu“. Totodată, el a confirmat că „ar fi util" să se pro
cedeze la revizuirea sistemului monetar internațional actual. Deci 
pînă în luna septembrie, cînd se întrunește conferința Fondului 
Monetar Internațional și a reprezentanților băncilor de emisiune 
din majoritatea țărilor capitaliste, incertitudinea planează nu nu
mai asupra raportului aur-dolar, dar și asupra ansamblului rela
țiilor economico-financiare interoccidentale.
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DUPĂ IM..

dului Mapai pate pentru obser
vatorii avizați de la Tel Aoio un 
lucru destul de greu de realizat.

După cum era de așteptat, 
Ben Gurion a reacționat imediat, 
dînd o primă lovitură încercării 
de reconciliere între cele două 
tabere ale Mapaiului. Vineri di
mineața, el a declarat că „con
cesiile majorității sînt insuficien
te“. El a afirmat că grupul său 
nu este de părere că cea mai 
bună soluție ar consta în organi
zarea unei ședințe comune a se
cretariatului, unde Levy Eshkol 
a/e majoritatea, ci în convocarea 
congresului extraordinar al parti
dului Mapai“. Presiunea grupului 
lui Ben Gurion în vederea con
vocării unui congres al partidului 
nu va determina însă, consideră 
observatorii politici, o cedare în 
acest sens din partea „majorita
rilor". Agenția France Presse, re- 
ferindu-se la cercuri bine infor
mate de la Tel Aviv, consideră 
că Ben Gurion și unii din cei mai 
apropiați colaboratori ai săi vor 
participa totuși la ședința secre
tariatului partidului, dar „acțiu
nea lor va reprezenta, fără îndo
ială, un gest tactic, prin care ur
măresc să arunce asupra majo
rității responsabilitatea rupturii 
finale“.

Z. FLOREA

R. P. POLONĂ. Noi blocuri de locuințe ia Varșovia

„0 criză gravă Comentariile presei occidentale

■în interiorul Pieței comune“
după eșecul de la Bruxelles

I
n urma eșecului tratativelor Consiliului mi
nisterial al Pieței comune, vizind problema 
finanțării politicii agricole a „celor șase", 
la sesiunea care s-a încheiat la Bruxelles 
miercuri noaptea, agențiile de presă, zia
rele și personalitățile politice din țările 
membre ale C.E.E. continuă să comenteze 
evenimentul.

„Eșecul de la Bruxelles deschide o criză
gravă in interiorul Pieței comune. Este cea mai 

gravă criză după ruperea tratativelor între „cei 
șase“ șl Marea Britanie, în Ianuarie 1963", scrie A.F.P.

Înapoi la... 1962

La Paris se consideră că aceas
tă situație este rezultatul neres- 
pectării angajamentelor luate de 
„cei șase", de a cădea de acord 
în legătură cu finanțarea Pieței 
comune agricole la 30 iunie 1965. 
Problemele Pieței comune agri
cole au fost amînate, ceea ce în
seamnă că tratativele în legătură 
cu Piața comună a produselor 
industriale, care trebuiau să se 
desfășoare în același ritm cu ale 
Pieței comune agricole, se află 
în aceeași situație. „Ne aflăm în 
situația existentă la sfîrșitul pri
mei perioade de tranziție a Pieței 
comune, adică în 1 ianuarie 
1962“, scrie agenția A.F.P. refe- 
rindu-se la părerea observatorilor 
politici.

Ziarele franceze de vineri acor
dă spații ample materialelor în 
care se referă la nereușita trata
tivelor de la Bruxelles. „LA NA- 
TION" subliniază că „în Franța

se pretinde că motivul crizei este 
acela Că reprezentanții francezi 
nu au acceptat controlul bugetar 
al Parlamentului european . La 
rîndul său, „L’AURORE“ scrie : 
„Europa economică dă înapoi“. 
Au fost luate angajamente care 
nu au fost ținute. Nu vrem să 
dramatizăm, dar nici nu vrem să 
luăm cu ușurință situația“. Co
mentarii asemănătoare face și 
ziarul „LE FIGARO“, care adau
gă că tratativele au eșuat din 
motive politice și au fost sacri
ficate „interesele agricole“ în fa
voarea concepțiilor „Europei pa
triilor“ și împotriva formulelor 
„supranaționale“. „PARIS JOUR“ 
se întreabă care vor fi consecin
țele internaționale ale crizei Pie
ței comune, amintind că „s-a afir
mat că reușita Pieței comune a- 
gricole era legată de unitatea po
litică a Europei“ occidentale. 
„COMBAT“ subliniază că Franța 
a rămas fidelă, la Bruxelles, pînă 
la sfîrșit obligațiilor luate în pro
blema reglementării financiare a 
prețurilor produselor agricole și

că ea „nu are nimic să-și repro
șeze“.

în același timp, publicația eco
nomică italiană „24 ORE“ subli
niază că „deși s-a mai vorbit 
pînă acum despre pericole, dra
me și crize în Piața comună în 
legătură cu amînarea unor trata
tive, de data aceasta situația se 
pare că a ajuns într-adevăr gra
vă pentru că se află în joc vii
torul comunității“.

Ziarul olandez 
ROTTERDAMSE 
este însă de părere 
„nu este un motiv de panică. 
Este o criză serioasă — nici mai 
mult nici mai puțin“.

„NIEUWE 
COURANT“ 
că nereușita

l

Asigurările

lui Pompidou
„Oricare ar fi consecințele, a- 

gricultura franceză nu va supor
ta cheltuielile. Vom ști să găsim, 
pe planul Pieței comune — așa 
cum sper — sau, dacă va fi ne
cesar, pe plan național, o soluție 
a dificultăților“. Această declara
ție a fost făcută de primul mi
nistru francez, Georges Pompi- 
dou, în cadrul unei cuvîn- 
tări rostite în fața reprezentanților 
țăranilor din Bretania în legătură

cu eșecul tratativelor de la Bru
xelles. El a căutat astfel să răs
pundă neliniștii exprimate în- 
tr-un comunicat comun al mari
lor organizații agricole din Fran
ța, în care se cereau de urgență 
explicații în legătură cu eșuarea 
tratativelor privind crearea Pie
ței comune agricole.

în celelalte țări ale Pieței co
mune, se afirmă în general că 
eșecul s-ar datora puternicei îm
potriviri a Franței față de extin
derea împuternicirilor Parlamen
tului european. Citind surse in
formate din Roma, agențiile de 
presă scriu că atitudinea Italiei 
la convorbirile de la Bruxelles 
„a fost departe de a fi rigidă“. 
In ce privește Germania occiden
tală, cancelarul Erhard a averti
zat împotriva dramatizării eșecu
lui, exprimînd speranța că trata
tivele vor putea continua. Reac
ția Belgiei a fost de adînc regret, 
„dar nu de panică“, subliniază a- 
celeași agenții, la Luxemburg nu 
s-au înregistrat luări de poziții o- 
ficiale cu privire la eșecul de la 
Bruxelles, dar personalitățile po
litice și-au exprimat speranța că 
negocierile vor putea continua.

Intre timp, diferitele organisme 
ale Pieței comune continuă, pen
tru moment, să funcționeze nor
mal. A fost evocată proiectata 
sesiune ordinară a Consiliului 
Ministerial fixață pentru 26 iu
lie. Cercuri autorizate franceze 
citate de France Presse au pre
cizat că nu este de conceput să

poată avea Ioc, în condițiile ac
tuale, o reuniune a Pieței comune 
la nivel ministerial, ceea ce în
seamnă că este probabil ca Fran
ța să nu participe’ la reuniunea 
din 26 iulie.

Reacții britanice
Eșecul de la Bruxelles al ne

gocierilor privind finanțarea poli
ticii agrare comune a „celor șase“ 
și-a găsit ecou și în presa brita
nică. Majoritatea ziarelor consi
deră ruptura intervenită drept un 
diferend serios. Ziarul „DAILY 
TELEGRAPH“ subliniază că par
tenerii Franței au insistat pentru 
ea aceasta „să facă concesii 
asupra principiului abandonării 
suveranității naționale în favoa
rea supranaționalismului“. Pentru 
ziarul „GUARDIAN“ divergențe
le care s-au manifestat sînt fun
damentale. „Se pare că, de a- 
ceastă dată, scrie ziarul, comisia 
Pieței comune a mers prea de
parte. Profesorul Hallstein a de
clarat că trebuie „oprit ceasorni
cul“. Aceasta constituie un artifi
ciu la care delegații au recurs 
deseori. Dar astăzi divergențele 
sînt prea profunde pentru ca fi
surile să fie disimulate prin acor
duri rapide. Adesea în trecut a- 
cordurile încheiate în grabă au 
ascuns aceste divergențe. Eșecul 
înregistrat miercuri a avut drept 
efect scoaterea lor la lumină“.
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