
^SLAVÂ PARTIDULUI
line se deschide în sala Palatului Republicii cel 
de-al IV-lea Congres al Partidului, eveniment 
de uriașă însemnătate și cu profunde rezonanțe 
în istoria contemporană la României socialiste. 
Purtînd în inimi încărcătura nobilă a sentimen
telor născute în sufletele milioanelor de cetă
țeni ai patriei, mîndriile și năzuințele lor fier

binți, delegații comuniștilor din întreaga țară vor sta vreme 
de mai multe zile față-n față cu planurile de viitor ale țării, 
prefigurînd în linii precise tot ceea ce se va înfăptui în ur
mătorii cinci ani spre binele poporului nostru. Va fi, acest 
al IV-lea Congres al partidului, o solemnă ședință de lucru, 
înscriindu-se în istoria țării ca un strălucit însemn al cute
zanței și construcției.

Inima țării va bate în aceste zile sub cupola Palatului 
Republicii, iar ritmul ei va trimite ppin mii de artere infuzii 
puternice de încredere și avînt. Trăim o vară fierbinte.

încă de la începutul ei au apărut documentele Congresu
lui, strălucită sinteză a bogatei experiențe teoretice și 
practice a partidului nostru marxist-leninist.

Documentele Congresului, anMnțîndu-i într-un chip im
presionant anvergura, au stîrnit o efervescență creatoare 
fără precedent în rîndurile întregului popor. în perioada 
dezbaterilor care au precedat Congresul, miloane de oameni 
s-au întrunit patcă într-un uriaș congres al muncii și idei
lor. Visurilor de mărețe și geniale creații înscrise cu pre
viziune științifică în planurile partidului, poporul Ie-a răs
puns cu faptele sale, desfășurate pe înfierbîntate zile și nopți 
eroice, cînd schelele construcției socialismului au suit ver
tiginos. Numeroasele construcții industriale intrate în 

funcțiune în ajunul acestui istorie congres, cele mai multe 
înainte de tețmeu, au dat rezonanțe noi unor localități jună 
mai ieri modeste: Slatina, Moldova Nouă, Leșul Ursului, 
Turnu-Severin, Sighetul Marmației. Aproape zilnic, ziarele 
au adus în această perioadă pe primele lor pagini numele 
acestor noi victorii ale industriei socialiste, alături de fap
tele „Ia zi" ale celor care înalță marele zid de beton pe 
plaiurile de legendă ale lui Manole sau gigantica cetate a 
oțelului de la Galați. Pe cimpuri, muncitorii ogoarelor a- 
dună în aceste zile, punînd în acțiune uriașa forță mecanică 
cu care sînt înzestrați, bogate recolte, aur curat pe cimpiile 
țării.

Epoca aceasta, în care zilnic, prin edificii ample se cons
truiește noua noastră istorie, va fi, negreșit, mîndră de eroii 
pe care i-a crescut. Omul muncii este lucrător de rînd și 
stăpîn al țării, conducător de țară. Imaginea copleșitoare a 
acestui mare adevăr a oferit-o dezbaterea documentelor 
Congresului. De Ia muncitor la ministru, de la țăran Ia sa
vant, poporul a supus unui amplu și minuțios studiu pla
nurile de perspectivă, forind pînă la mari adincimi în rezer
vele nesfirșite de bogății materiale și energii spirituale. Mii 
și mii de idei, întruchipate în propuneri precis și chibzuit 
exprimate, au izvorît din mintea efervescentă și înțeleaptă 
a poporului, transformîndu-se ele însele într-o uriașă și ne
prețuită bogăție națională.

Circuitul ideilor (de la partid, Ia popor — și de la popor 
la partid), necontenit în acțiune, necontenit pulsînd de sen
timentele celei mai profunde încrederi — iată cheia de boltă 
a „miracolelor“ pe care lumea Ie descoperă în România. Au 
trecut mai bine de patru decenii de cînd partidul nostru 

marxist-leninist a intrat pe arena istoriei naționale și tot 
atîta vreme a trecut de cînd poporul descoperă în partidul 
comuiiiștilor, cu o riesfîrșită bucurie șî mîndrie, stegarul 
adevărului, conducătorul viteaz șî înțelept pe drumul îm
plinirii marilor sale năzuinți. Avem un asemenea partid, el 
este mindria țării, a poporului din care s-a născut!

Incepînd de mîine, inima țării va bate sub cupola argintie 
a Palatului Republicii. Acolo se vor desăvîrși, adunînd în 
cifre înțelepciunea întregului popor, Directivele Congresului 
cu privire la dezvoltarea economiei naționale în cincinalul 
care va începe la 1 ianuarie 1966. Acolo se va preciza, cu 
științifică limpezime ce noi contururi vor primi orașele și 
satele țării, în ce ritm vom înainta spre următoarele împli
niri. Sub acea cupolă, reprezentanții întregului partid vor 
lansa noile planuri ale țării, vor dirija înflorirea pe mai de
parte a industriei, a agriculturii, științei și culturii.

Sînt planuri pe care noi, tinerii țării, le cunoaștem, sînt 
planuri a căror adoptare o așteptăm cu imensă bucurie și 
satisfacție. în ele se află scrisă cu precizie dialectica pro
priului nostru destin, fiecare rînd ne îndreaptă privirea spre 
ceea ce avem de îndeplinit, spre ceea ce vom deveni noi în
șine, îndeplinind. Planurile de muncă ale partidului sînt 
programul nostru de viață, planurile noastre personale de 
muncă, pe rîndurile lor incandescente ne scriem idealurile 
și năzuințele. Măreața lecție a anilor socialismului ne-a în
vățat că fiecare cuvînt rostit de partidul nostru și transfor
mat consecvent în faptă a trasat o rază nouă în corolarul 
fericitelor noastre împliniri personale.

Istoria anilor socialiști ne-a învățat să descoperim în 

muncă gustul bucuriei, a născut în fiecare dintre noi pato
sul creației, năzuința spre fapta îndrăzneață, încărcată cu 
sensul lucrului profund. Sîntem ostași ai partidului și nu 
cunoaștem satisfacție mai mare decît acest titlul de cinste 
cu care ni se încununează dorința de a lupta în rîndurile 
sale. Toți cei peste două milioane de membri al organizației 
revoluționare de tineret din patria noastră își reînnoiesc în 
aceste zile istorice angajamentul fierbinte de a fi și pe mai 
departe trup și suflet alături de partid, în primele rînduri 
ale luptei pentru înfăptuirea planurilor elaborate de Congres.

Vom fi și de acum înainte, cu nesecată energie, prezenți 
pe toate șantierele construcției socialismului, vom stărui cu 
sporită pasiune asupra cărții, învățind, studiind, pe deplin 
conștienți că patria are nevoie de constructori din ce în ce 
mai instruiți și capabili. Ne vom însuși cu șî mai înaltă răs
pundere principiile luminoase ale moralei comuniste, țintind 
să devenim oameni de o înaltă ținută morală — curajoși și 
sinceri, combativi și harnici. Titlul de membru al organiza
ției comuniste a tineretului îl vom cinsti cu noi fapte în 
muncă și învățătură, străduindu-ne neîncetat să fim aseme
nea celor maf buni fii ai poporului — comuniștii. Inima 
noastră batp( lingă inima fierbinte a partidului iubit, pasul 
nostru unneazK pasul . de marș impetuos al comuniștilor

Slavă ție, partid, făuritor al fericirii poporului 1

„Scîntela tineretului"

Proletari din toate țările, uniți-vă !

cintela
tineretului

Sosirea unor delegații de partidelor comuniste 
și muncitorești la cel de-al IV-lea Congres al P. M. R.

Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice Delegația Partidului Comunist Chinez

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, care 
a sosit sîmbătă la amiază în 
Capitală pentru a participa la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R., este con
dusă de Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Din delegație fac parte I. V. 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. G. Komiâhov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al p. C. din Ucraina, 
Ni G. Egorîcev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., și I. K. Je- 
galin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpina'ți de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, membru al Birbului 
Politie al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Roffiârie, Ion Gheorghe

Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Române, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Paul Niculescu- 
Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R-., Gogu Rădulescu vice
președinte al Consiliului de 
miniștri, Florian Dăhălache, 
Bujor Almășan, Nicolae Guină, 
Petre Lupu, Ghizela Vass, An
drei Păcuraru, de activiști de 
partid, precum și de numeroși 
oameni ai muncii din Capitală

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Română, membrii amba
sadei Uniunii Sovietice la 
București.

Delegația Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam

în dimineața zilei de sîm
bătă a sosit în Capitală dele
gația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam. Din delega
ție fac parte Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Viet
nam, conducătorul delegației, 
Tran Quang Huy, membru su
pleant al C.C., adjunctul șefu
lui secției de propagandă și a- 
gitație a C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Viet
nam, și Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam în R. P. 
Română.

în întîmpinarea delegației 
au venit tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru ăl Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Necula, 
Ion Pas, Vasile Patilîneț, Ion 
Ioniță, și activiști de partid, 
oameni ăi muncii.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice și mem
brii Ambasadei R. D. Vietnam 
în R. P. Română.

Oaspeților le-au fost ofe
rite flori.
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Delegația Partidului Comu
nist Chinez, care a sosit sîm
bătă după-amiază în Capitală 
pentru a participa la lucrările 
Congresului al IV-lea al 
P.M.R., este condusă de Den 
Siao-pin, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez. 
Din delegație fac parte Kan 
Șen, membru supleant al Bi
roului Politic, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, U SiU-țiuan, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, Uang Li, 
șef de secție la C.C. al P.C. 
Chinez, și Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Nicolae CeaUșescu, prim-s,e- 
cretar al C.C. al P.M.R., Chi
vu' Stoica, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de

Delegația Partidului
Sîmbătă a sosit în Capitală 

delegația Partidului Muncii 
din Albania, din care fac par
te Ramiz Alia, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, conducătorul dele
gației, Piro Dodbiba, membru 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania și prim-secretar 
al Comitetului raional de 
partid Fier, Răpi Gjermeni, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
ambasadorul R. P. Albania în 
R. P. Română, Gjylani Shehu, 
lucrător în aparatul C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia.

Delegația Partidului
Sîmbătă dimineața a sosit în 

Capitală delegația Partidului 
Muncii din Coreea, compusă 
din Kim Koan Hiop, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al C.C. al Parti
dului, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, conducă
torul delegației, Hă Săk Săn, 
membru al C.C., șef de secție 
la C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Giăn Du Hoan, 
membru al C.C., ambasadorul 
R.P.D. Coreene în R. P. Ro
mână, Kim Hi Giun, șef de 
secție adjunct la C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

Muncii din Coreea
La sosire, delegația a fost 

întîmpinată de tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ilie Verdeț, secretar 
al C.C. al P.M.R., Florian Dă
nălache, Cornel Onescu, Con
stantin Scarlat, Ion Ioniță, de 
activiști de partid, oameni ai 
muncii.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia
Delegația Partidului Comu

nist din Cehoslovacia a sosit 
sîmbătă în Capitală. Delegația 
este alcătuită din: Bohuslav 
Lastovicka, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslova
ce, conducătorul delegației, 
Fr. Barbirek, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, și Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășii: Alexandru Bîrlădea
nu, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politie si

secretar al C.C. al P.M.R., Ion 
Cosma, Dumitru Simulescu, 
Ghizela Vass, activiști de 
partid, oameni ai muncii. Au 
fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrj ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Stat, Ion Gheorghe Maurjer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Române, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Flârian Dănălache, 
Vasile Patilîneț, Ghizela 
Vass, Dumitru Gheorghiu, 
Vasile Mateescu și Andrei 
Păcuraru, de activiști de 
partid, precum și de numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Română, membrii Am
basadei R. P. Chineze la 
București.

Muncii din Albania
Pe aeroport, membrii de

legației au fost tntîmpinați de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.MRi, vicepreședinte 
al Consiliulili de Miniștri, 
Paul Nitulescu-Mizil, secretar 
aj C.C. al P.M.R^, Avram Bu- 
naciu, Ghizfela Vass, Elena 
Lascu, de activiști de partid și 
oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Română și membrii 
Ambasadei R. P. Albania la 
București.

Un grup de pionieri a oferit 
flori oaspețiloi4.

Delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol
Delegația Partidului Popular 

Revoluționar Mongol care a 
sosit sîmbătă în Capitală este 
compusă din Damdinjavin 
Maidar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, 
conducătorul delegației, Gom- 
bo-Ocirin Cimid, membru al 
C.C., și Togoociin Ghenden, 
membru al C.C., ambasadorul 
Republicii Populare Mongole 
la București.

Delegația a fost întîmpinată

de tovarășii Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R'., Va
sile Patilîneț, Ene Țurcanu și 
Vasile Vaida, de activiști de 
partid, oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și membrii Am
basadei R P. Mongole.

Membrilor delegației le-au 
fost înmînate flori de către 
pionieri.

Delegația Partidului Comunist din Indonezia
Sîmbătă a sosit în Capitală 

delegația Partidului Comunist 
din Indonezia, care va parti
cipa la cel de-al IV-lea Con
gres âl P.M.R. Din delegație 
fac parte D. N. Aidit, pre
ședintele C.C. ai P.C. din In
donezia, conducătorul dele
gației, Karel Supit, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Indonezia, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C. din In
donezia, Urni Sardjono, mem
bru supleant al C.C., președin
ta organizației de femei „Ger- 
wani“, și Anwar Dharma, co-
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INFORMAȚII PRIVIND SOSIREA ALTOR DELEGAȚII 
ALE PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI 

LA CEL DE-AL IV-LEA CONGRES AI P.M.R.

respondent al organului cen
tral al „P.C. din Indonezia, 
„Harian Rakjat“.

La sosire, pe aeroport, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Paul 
Niculescu-Mizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., Simion Bu- 
ghici, Petre Lupu, Mihai Su- 
der, Ghizela Vass, Cornel Ful
ger, de activiști de partid, oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei Indoneziei la 
București.

Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației.



Din proiectul de Statut al Partidului Comunist Român.

vitale ale poporului.
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Demostene Botez

bunurilor mate-tuturor

M1ALÖIUI
nie „Gheorghe

cadrele 
misiune

didactice, avem 
de a forma oa-

Gheorghe Mshoc 
rector al Universității București, 

membru al Academiei R.P.R.

Partidul Comunist Roman, forța politică conducătoare în Republica

Populară Romană slujește cu fidelitate interesele și năzuințele

Ca să compar astăzi, după 
douăzeci de ani de muncă entu
ziastă și rodnică, peisajul creat, 
alături de pel 'natural, de către 
omul 
imagini 
ria-mi 
ței și

societății noastre, cu 
rătăcite în memo- 

din timpul adolescen- 
... tinereții mele, e o*
întrepridere plină de dificul
tăți și cea dintâi stă într-aceea 
că nimic din ce a fost nu re
zistă atingerii de foc a prezentu
lui, măreției lui. Și îndată ce 
remarc cu emoție măreția acestui 
timp visat de înaintași, o simplă 
rotire de ochi primește nenumă
rate confirmări, iar arhaica, 
minora liniște patriarhală a pro
vincialismului citadin de odinioa
ră îmi sună stins în auz, ca un 
dangăt ciudat și neverosimil. Am 
înregistrat uluitoarele transformări 
săvîrșite de popor — cărora le-am 
fost, după puteri, cîntăreț și 
rapsod — ca pe o izbucnire clo
cotitoare a unei vitalități ce nu 
s-a putut manifesta pînă acum 
nicicînd în tot largul ei. Aud din 
urmă ritmurile unei profeții pli
nă de patriotică simțire și mă 
înclin cu respect previziunii lu
minoase a poetului D. Bolinti- 
neanu : „Viitor de aur țara noas
tră are / Și prevăd prin secoli a 
ei înălțate“.

Strălucirea ce încunună astăzi 
(ara emdnă, de bună seamă, din 
calitățile poporului său, scoase 
la lumină și vibrate cu marea în
țelepciune și știință de ii cOhstmi 
pentru om ale partidului comu
niștilor. Opera lui e aidoma a- 
celeia a genialului sculptor care 
știe să descopere în blocul de 
marmură nepieritoarea. nease
muita statuie, a Republicii noastre 
Socialiste.

Eroii de legendă ai poporului 
nostru, cei care ne-au transmis, 
din Veac, marile virtuți prin cio
banul Mioriței și constructorul 
Manole, cei care au afirmat în 
concentrări sublime — ca Băloes- 
cu — spiritul de demnitate al 
nostru, toți acești eroi exprimă 
cele mai nobile trăsături ale 
poporului. Descinzînd din legen
de și mituri, îi întâlnim astăzi pre
tutindeni, ei sînt demonstrați și 
ridicați la o nouă strălucire de 
fiecare din milioanele de construc
tori contemporani ai României. 
Arhitect al acestei vaste Renaș
teri materiale și spirituale în 
proporție de masă, Partidul a fă
cut să vibreze cotidian ale
sele calități ale poporului nostru.

Văd în impunătorul baraj al Ar
geșului. în mîndrele blocuri din 
toată țara, ca și în impresionante
le combinate înălțate la noi, ex-

presia cea mai vie a virtuților o- 
mului cărora Partidul le-a dat 
strălucirea și demnitatea de a se 
afirma.

Nu poate fi mlndrie mai mare 
decît să te știi chemat, să le 
simți dator, a fi rapsodul aces
tor oameni și al acestor fapte ale 
oamenilor noștri, al acestor mari 
aspirații consemnate într-o con
stituție pe care ne-o dăm noi 
înșine, constituția Republicii So
cialiste România. Măreția cere 
măreție. Cîntecul nostru caută să 
fie pe măsura dimensiunilor is
torice ale lucrării întregului po
por, Considerîndu-ne slujitori 
de nădejde ai programului 
și ideilor umanismului socialist, 
partidul ne este călăuză în 
strădania noastră de a cînta 
lucrarea contemporană a po
porului român, izvorul adevărat, 
de nesecată inspirație, al creației 
artistice.

La 19 mai, conducătorii de 
partid și de stat au inițiat întâlni
rea cu oamenii de ctdt.ură și artă 
în scopul de a se informa mai 
bine asupra rezultatelor obținute și 
perspectivelor, asupra' condițiilor 
necesare pentru o mai rodnică1 
și superioară dezvoltare, pentru 
a se sfătui asupra celor mai bu
ne mijloace care să o asigure, 
pentru a fixa jaloanele ei,în lu
mina concepției noastre leninis
te despre literutură și artă. Mul
tiple și prețioase îndemnuri și 
perspective I Partidul dă o înal
tă apreciere activității noastre și 
tocmai o asemenea apreciere a- 
r&tă la. ee sirpț de răspundere și 
la ce efort, ne obligă In viitoa
rea noastră muncă, acest în
demn stimulator al forței crea
toare chemată să exprime reali
tățile și aspirațiile întregului nos
tru popor. Desigur, sînt metode 
variate și multiple pentru atin
gerea țelului, dm concepția a- 
ceasta asupra sensului literaturii 
și rostului el nu are în conștiința 
noastră nici un semn de întreba
re. E legea fundamentală 'a crea
ției noastre, justificarea Atbrald și 
umană a trudei noastre care alt
fel ar însemna un joc sau o na
ivitate. Înaintea Marelui Congres' 
îmi exprim convingerea că măre
ția vremii noastre, a contempora
nilor noștri, trebuie așternută ai
doma în paginile vastei cronici 
la alcătuirea căreia ne străduim, 
fiecare după puterile și pricepe
rea sa. Grija fiecăruia va fi că 
de cite ori va înseta de apă vie,' 
pe drum, să nu bea din toate ul
cioarele streine, oricît de frumos 
zmălțuite ar fi, ci din zOîvnirea 
argintie și robustă a izvorului 
vieții noastre.
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Șerban Cloculescu

Stăpini, de pe acum, pe rea
lizări excepționale, privim cu 
bucurie tabloul viitoarei înfăți
șări a tării noastre, așa cum ni-l 
desfășoară, la toji indicii, proiec
tul de Directive ale partidului. 
Toate măsurile acestea, privind 
continuarea neabătută a indus
trializării socialiste, accentua
rea eforturilor de Înzestrare și 
dezvoltare a agriculturii, electri
ficarea tării, măsuri care voi 
spori simțitor capacitatea pro
ductivă a patriei noastre și, im 
plicit, puterea și prestigiul ei 
au in vedere, in primul rind 
Îmbunătățirea permanentă a tra
iului a aproape douăzeci de mi 
lioane de tineri și bătrini, băr 
bați și femei. încordați intr-ui 
elan comun, de ale cărui rnad> 
sintem cu toții conștienti

Fiecare cetățean al tării noa

i.
< : < ;

ÄS®WsÂ

Perspectivele creșterilor noa
stre Sînt înscrise în clarvăză
toarele Directive ale Congresu
lui care cuprind nu numai sar
cinile complexe ale dezvoltării 
tuturor ramurilor economiei, ci 
și ale științei și culturii. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, primui-secrelar al 
C.C. al P.M.R., la conferința 
organizației de partid a orașu
lui București, prevederile di
rectivelor „reprezintă de fapt 
un program de dezvoltare 
multilaterală a întregii noastre 

‘societăți î ele au un conținut 
profund realist și mobilizator, 
bazat pe tot ce am înfăptuit 
pînă acum, pe analiza științifi
că a necesităților și posibilită
ților de care dispunem“.

Sarcini importante revin și 
învătămîntului superior, ridică
rii nivelului său calitativ, 
îmbunătățirile ce i se vor aduce 
în etapa ce urmează izvorăsc 
din îndrumarea înțeleaptă ' a 
partidului nostru, care acordă 
o neslăbită atenție* pregătirii 
cadrelor de o înaltă calificare 
ale Vieții noastre economice. 
Nivelul de pregătire al acestora 
trebuie să corespundă nivelului 
ridicat, tot mai ridicat al în
tregii noastre dezvoltări Pro
iectele de Directive arată că în 
fața învățămîntului superior 
stă în viitorii- cinci ani sarcina 
de a da țării 110 000 cadre cu 
pregătire superioară.

Dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiel, prevăzută în Direc
tive, pune în fața Universită
ții sarcini de mare răspundere 
pentru pregătirea unor specia
liști ca matematicieni, fizicieni, 
chimi.Ști,' biologi, geologi și 
alții, care să lucreze- nemijlocit 
în industrie. Automatizarea 
continuă a producției, punerea 
în funcțiune a unor centrale 
ătomOelectrice a căror putere 
(instalată va fi în anul 1975 de 
.1 milion kW, valorificarea ra
țională a. resurselor, naturale,

ridicarea continuă a calității 
producției, se vor realiza și 
cu specialiști care se formează 
în universitatea noastră.

Paralel cu orientarea spre 
producție, spre nevoile concre
te ale vieții științifice și cultu
rale a tării, continuă să fie una 
din preocupările noastre de că- 
pătîi: cultivarea la studenți a 
respectului față de munca pro
ductivă, față de muncitori, fău
ritorii 
riale.

Noi, 
înalta
meni ai socialismului, de aceea 
trebuie să desfășurăm o susți
nută muncă educativă în rîn- 
dul studenților, în spiritul dra
gostei față de muncă, al respec
tului față de tradițiile de luptă 
ale poporului, al devotamentu
lui față de partid, al slujirii 
intereselor oamenilor muncii.

Avem în facultățile noastre 
ull tineret cu alese calități mo
rale, bine înzestrat, care se 
pregătește cu sîrgtiință și con
știinciozitate pentru a putea 
răspunde sarcinilor mari ce-i 
revin după terminarea facultă
ților. Avem o studențime sănă
toasă, devotată cauzei socialis
mului, profund atașată partidu
lui, dornică să lupte pentru 
triumful politicii partidului și 
capabilă să se încadreze reali
zării mărețelor planuri .pe care 
le avem în față

Conștienți si mîndri de răs
punderea ce ne revine pentru 
dezvoltarea învățămîntului și 
ă cercetării știihțifice, noi toți, 
studenți și cadre didactice ale 
Universității, vom depune efor
turi neprecupețite, vom pune 
•toată capacitatea și puterea 
noastră de muncă pentru apli
carea în viață a politicii parti
dului, pentru îndeplinirea sar
cinilor luminoase trasate prin 
Directivelor celui de al IV-Iea 
Congres al partidului.

ȘTIINIA
Partidul, care a acordat dintotdeauna o 

mare atenție și sprijin, dezvoltării științei 
și activității de cercetare, acordă Un larg 
spațiu acestui capitol în proiectul de Di
rective ale celui de-al IV-lea Congres. 
Este pentru noi — cei ce activăm în di
ferite domenii științifice — nu numai un 
prilej de a constata că roadele muncii 
noastre se bucură de o înaltă apreciere, 
că ea este orientată cu înțelepciune spre 
cele mai fecunde căi pe care își poate 
aduce contribuția la prosperitatea țării și a 
poporului nostru, ci și o ocazie în plus de 
a reflecta asupra rolului și contribuției oa
menilor de știință în procesul dezvoltării 
societății noastre noi.

Este greu să faci — în anii noștri, care 
se caracterizează și printr-o adevărată re
voluție 
precisă 
cea cu 
poranii 
repetă 
roadele cercetării aplicative devin punctul 
de pornire al unor descoperiri fundamen
tale de însemnătate esențială. De âceea, 
îmbinarea într-un tot armonios a acestor 
două tipuri de cercetare și — mai ales — 
efectuarea lor la cel mai înalt nivel, va în
semna o premiză importantă a sporirii sub-

tehnico-științifică — o delimitare 
între cercetarea fundamentala și 
caracter aplicativ. Sîntem conteni- 
unui fenomen semnificativ, care se 
din ce în ce mai des. Frecvent,

Prof. ing. C. Dinculescu
membru corespondent al Academiei R.P.R., rectorul Institutului politeh- 

Gheorghiu-Dej“

Constatăm cu mîridrie marile realizări 
înfăptuite de minunatul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, mărturie 
vie a ceea ce poale realiza un popor 
vrednic sub o conducere înțeleaptă.

Realizarea sarcinilor puse de creșterea 
într-un ritm extrem de rapid a tuturor 
ramurilor economiei noastre naționale în 
perioada 1965—1970 cere pregătirea unui 
mare număr de cadre calificate.

In rîndurile celor 550 000 cadre pe care 
Invăjămîntul le va da economiei națio
nale pe parcursul cincinalului (din care 
circa 330 000 muncitori caliticați prin 
școli, 130 000 cadre medii de specialita
te și circa 110 00 cadre cu pregătire su-. 
perioară) un însemnat număr de ingineri 
vor păși de pe băncile Politehnicii bucu- 
reștene direct în producție, aduclndu-și o 
contribuție de seamă la dezvoltarea tor
telor de producție, la ridicarea nivelului 
tehnic și științific al industriei. Studenții 
noștri de azi sînt viitorii tehnicieni de 
înaltă calificare ai uzinelor și șantiere
lor. Ei vor adăuga în anii ce urmează 
noi tone de oțel, noi mașini-unelte și 
noi bunuri de consum economiei româ
nești toate acestea fiind prevăzute cu uri 
înalt, discernământ științific în proiectul 
de Directive ale partidului. Poate mai 
mult decît orice alte institute de învăță- 
mint superior, politehnicile sînt chemate 
să-și aducă o contribuție imediată la

importantele sarcini ale industriei, 
creștere a producției și productivității 
muncii. Această înaltă datorie ne impune 
nouă, corpului proiesoral, mari obligații 
în pregătirea viitoarelor cadre ale indus
triei socialiste. Obligații la fel de mari 
au însă și studenții. Proiesînd în Invățâ- 
mîntul superior, am fost și sînt martorul 
condițiilor excepționale de viață și studii 
care le sînt create studenților din toate 
centrele universitare. (După cum se știe 
în viitorii ani bazelor materiale existen
te li se vor adăuga noi capacități de șco 
larizare, însumînd circa 270 000 m P, și o 
capacitate în cămine și cantine de 15 000 , 
locuri). Îndatorirea de căpetenie a tine
retului studios este de a-și potrivi mereu 
pasul, munca, efortul, creator. cu marea 
grijă ce i se acordă, cu mărețul program 
de lucru al întregului popor.

Pe noi to{i, proiesori ai Institu
tului politehnic din București și pe stu
denții noștri ne-a bucurat mult prevede 
rea din Directive care se referă la con
stituirea 
superior 
parte a 
perioadă 
către acest important edificiu de cultură 
tehnică și științifică. Este și aceasta încă 
o dovadă a marii griji pe care partidul 
clasei muncitoare o acordă Învătămîntului, 
tinerel generații studioase.

noului local al învătămîntului 
tehnic din Capitală. O marc 

investițiilor acordate în această 
învătămîntului vor fi canalizate

A

Marcel Breslașu

stre discerne spiritul Directive
lor, care pun la temelia unei 
acțiuni culturale de mare an
vergură un temeinic spor mate
rial, necesar și prevăzut. Acesta 
este tocmai elementul nou, co
rectivul esențial, aș zice, pe 
care-l aduce socialismul unui 
trecut bogat in capacități și ta
lente, in realizări artistice, co
lective sau individuale, dar vi
treg fată de 
maselor cit și 
tist ic.

O societate 
nică își primește în fiecare an 
oromotii/e noi de cadre instru 
ite primenindu-șl. o dată cu 
metodele de muncă meplalita 
tea și spiritul Respectul mun
cii, dragostea de muncă știința 
randamentului și a calității 
muncii - iată caracteristici

existenta atît a 
a creatorului ar-

viguroasă și har

— ori- 
muncă 
țărani 

ori ar-

impresionante ale construcției 
socialiste. Cu nemăsurată emo
ție recitesc impresionantul arti
col 1 al proiectului de Consti
tuție care sintetizează drumul 
parcurs in anii de construcție 
creatoare : România este repu
blică socialistă.

Partidul ne-a invălat 
care ne-ar fi locul de 
și menirea, muncitori, 
constructori. arhitect!
t iști — să punem in fruntea tu
turor strădaniilor înalta grijă 
oentru calitatea roadelor mim 
cii noastre, tntr-o Republică 
precum e a noastră clădită de 
oameni vrednici și holăriti. se 
-ade ca tot ceea ce clădim, cu 
mintea și brafui nostru să stea 
sub semnul unei înalte calități 
pentru că noi nu ne propunem 
să construim să făurim oricum

Miron Nicolescu
membru al Academiei R.P.R.

Stanțiale a contribuției pe care știința o 
poate aduce la desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră, o contribuție 
care să fie pe măsura grijii și atenției cu 
care partidul îi înconjoară pe oamenii de 
știință, a condițiilor materiale optime care 
le sînt create.

Sporirea eficienței activității de cercetare 
științifică este legată de rezolvarea a nu
meroase probleme. Există jaloanele sigure 
ale soluționării lor și — nu încape îndo
ială — practica își va spune și aici ultimul 
ouvînt.

Una dintre trăsăturile caracteristice ale 
dezvoltării științelor în epoca noastră este 
interpătrunderea lor. Este un fenomen 
obiectiv, care reflectă unitatea reală a lu
mii și pe care îl reproduce evoluția tuturor 
disciplinelor. Apar și se dezvoltă într-un 
ritm rapid științe noi —- așa numitele știin
țe de frontieră — cu mari posibilități și 
perspective. Aș aminti în acest sens nu
meroasele discipline apărute din interfe
rarea matematicii cu alte științe. Pe de 
altă parte, asistăm la fenomenul matema
tizării științelor. S-ar putea chiar spune că 
gradul de exactitate al acestora este în di-

rectă proporționalitate eu intensificarea a- 
cestui fenomen.

Această particularitate a evoluției știin
ței contemporane pune probleme deo
sebite formării specialiștilor viitorului. Buni 
specialiști sînt aceia creați, instruiți într-un 
invățămînt superior bine pus la punct, al 
cărui nivel de predare să fie pe măsura 
celor mai noi achiziții ale științei și tehnicii 
mondiale, strîns legat de practica construc
ției socialiste.

Un vast cîmp de activitate creatoare 
oferit tineretului, pe toate tărîmurile, și în 
cel științific în special — acesta este vii
torul nostru cincinal, ale cărui contururi 
directoare vor fi trasate de Congresul 
partidului. Orizonturile acestui cîmp sînt 
nelimitate, perspectivele pe care le oferă 
sînt nemăsurate și entuziasmul pe care îl 
stârnește în inimile vîrstnicilor, deopotrivă cu 
cele ale tinerilor, fără margini. Ne pregătim 
— cu grijă, atenție, luciditate, și avînt crea
tor — sa transpunem în fapte de viață Di
rectivele Congresului șt răspunsul nostru la 
dragostea cu care ne înconjoară întregul po
por, la prețuirea și încrederea pe care 
ne-o acordă partidul, va fi munca neobo
sită, a cărei măsură sigură o va reprezenta 
îndeplinirea și depășirea planurilor cons
trucției economice.

ci intr-un anumit chip, la un a- 
numit nivel, acesta fiind din ce 
in ce mai sus. Faptul că recen
tele documente de partid și de 
stat exprimă intr-un remarca
bil limbaj științific parametrii 
irit regii noastre activități viitoa
re se explică. îmi îngădui să 
cred, și printr-o înaltă estimare 
a calității 
lui.
pînă acum 
bazate pe 
creatoare, 
admirabila
și capacitatea 
oamenilor de a se perfecționa 
de a se modela necontenit pe 
ei înșiși ia nivelul pe care-l cer 
sarcinile construcției socialiste.

Iau cunoștință cu profundă 
satisfacție de acest moment al 
istoriei noastre care reprezintă

omului și a muncii 
Realizările, succesele de 

ale întregului popor, 
marile lui eforturi 
justifică pe deplin 

încredere în talentul 
lui. in putința

situarea tării intr-o etapă cali
tativ superioară, concretizată în 
superbia construcțiilor ei. cele 
de azi și mai cu seamă, acelea 
pe care cu atita claritate le 
identific in exemplarele Direc
tive ale partidului, care se vor 
dezbate și aproba la Con
gres. Sintem contemporanii 
unui moment culminant din is
toria poporului nostru.

Îmi vin în minte primele 
blocuri construite în Bucureștiul 
de după război și. firesc, le a- 
semui primelor cărămizi din- 
tr-un măreț si trainic edificiu, 
de la durarea căruia datează și 
debutul eroismului constructiv 
desfășurat al poporului. Privesc 
acum sveltețeă aerodinamică a 
blocurilor-turn. care au înălțat 
viguros peisajul de beton și 
sticlă al orașului socialist, si

pot măsura șt astfel, pe un gra
fic al urbanisticii, progresul pe 
arterele căruia pășim astăzi, în
drăznind anticipata . de rară 
strălucire. Construcția noastră 
artistică cunoaște și ea un ase
menea grafic în care s-ati în 
scris opere durabile, inspirate 
din munca și lupta înaintașitoi 
dar mai ales al contemporani
lor noștri, cărora le sintem 
mereu datori, noi toti. cu pagini 
vii de cronică nepieritoare.

Expresii înalte ale societății 
noastre socialist^ literatura și 
arta nu pot avea alt țel decît 
acela de a reda în operele lot 
noile condiții de viată și de 
muncă din patrie, elanul con
structiv al poporului, mărețele 
Iul realizări.

Documentele de partid 
de excepțională însemnă
tate pentru dezvoltarea 
Republicii noastre trec 
mîine în ordinea de zi a 
dezbaterilor din congresul . 
cbmunîștilor. ' In aceste 
documente totul se leagă 
și se împlinește într-un 
edificiu,. așezat 
temelii, înălțate 
tă îndrăzneală, 
măreția lui, 
prin claritatea 
volumelor care îi definesc 
arhitectura.

Cu autoritatea pe care 
o dă certitudinea afirma
ției : așa este — se în
scriu și previziunile pro
iectelor : așa va fi I Ochii 
minții — și elanul inimii 
— ne duc pînă în 1970, 
pînă în 1975, ca pe o ade
vărată hartă de stat-ma- 
jor, desfășurată în timp. 
Cuvîntul „proiect" parcă 
nu mai înseamnă doar o 
lucrare preliminată, ci își 
dezvăluie și sensul profund 
de „proiectare" a unui 
puternic fascicol luminos 
asupra prezentului și vii
torului Patriei de investi
gare amănunțită și de in
terpretare riguros științi
fică a realității noastre, a 
potențialului nostru, de 
la materiile prime, pînă la 
cel mai complex și mai 
prețios dintre 
omul — omul 
stre, vrednic 
încredere că 
ducă la capăt 
pînă acum — 
rele proiecte care-i sînt în
credințate.

Omul acesta 
te de toate: 
El întrunește 
pe o nouă treaptă 
lungul construirii și 
vîrșirii construcției 
liste — minunatele 
șiri, glorioasele virtuți ale 
clasei muncitoare, trăsă
turi care îl configurează 
și-l definesc ca prototip al 
umanității celei mai avan
sate. Schimbarea denumi
rii partidului nostru — 
așa cum este propusă și 
cum nu ne îndoim că va 
atrage adeziunea tuturor, 
a delegaților de la Con
gres ca și a maselor mun
citoare — în Partidul Co
munist Român, nu este o 
problemă de titulatură, ci 
una de conținut, ea mar- 
cînd și consfințind o eta
pă, un nivel atins în para
metrii și dimensiunile for
mării și consolidării con
științei. comuniste a oame
nilor din țara noastră.

Da I Asemenea oameni 
sînt cei care vor ști să 
atingă — și să apropie — 
țelul suprem al partidului: 
instaurarea societății co
muniste.

pe șigure 
în avînla- 

sobru in 
impunător 
liniilor și

materiale ț 
zilelor noa
de întreaga 

va ști să 
— ca și 

însuflețitoa-

este înain- 
comunistul. 
— ridicate 

de-a 
desă- 
socio- 
insù-

In acești 20 de ani, pa
sul meu a străbătut nu
meroase locuri din țară 
pline de freamătul neos
tenit al constructorilor. Cu 
cită mlndrie am nujnit și 
numesc șantierele țării — 
tinerețea țării I Aici am 
cunoscut îndeaproape zeci 
și sute de tineri, băieți și 
fete, ale căror fapte de 
muncă m-au impresionat, 
confirmîndu-mi spiritul de 
abnegație cu care tinere
tul țarii a urmat îndemnu
rile și chemările partidu
lui. Școala de o înaltă pe
dagogie umanistă a comu
niștilor a sădit în tineretul 
patriei noastre flacăra mi
nunată a patriotismului 
socialist, i-a dăruit aces
tuia un țel clar și luminos 
către care l-a învățat, pas 
cu pas, să meargă: comu
nismul.

Sînt sigur, cunoscînd 
îndeaproape profilul lumi
nos al tineretului țării, că 
prevederile din proiectul 
de Statut al P.C.R. în le
gătură cu schimbarea de
numirii organizației revo
luționare a tineretului în 
Uniunea Tineretului Co
munist au stârnit ecoul 
unei largi și totale ade
ziuni. Totodată, aceasta 
creează pentru tineret obli
gația de onoare de a con
tinua cu cinste glorioasele 
tradiții de luptă ale ute- 
ciștUor, de a-și dedica în
treaga lui putere de mun
că înfăptuirii mărețelor 
planuri stabilite de partid. 
Văzîndu-i cum muncesc și 
cum trăiesc, ascultîndu-le 
deseori gîndurilc rostite 
cu . încredere nețărmurită 
în drumul luminos al țării, 
putem fi încredințați că 
tineretul va ridica necon
tenit faptele lui la valoa
rea cerută de sarcinile 
construcției contemporane.

Schimbul de mîine, re
zerva de aur a partidului, 
flăcăii și fetele din zilele 
noastre, n-au cunoscut de
cît din paginile istoriei (la 
care se adaugă, prea puți
ne încă la număr, evocări 
literare) luminoasele chi
puri ale celor care au 
luptat și adesea și-au jert
fit. tânăra viață, în rîndu- 
rile uteciștilor, alături fi 
sub conducerea comuniști
lor. Este un mare merit al 
Uniunii Tineretului Munr 
citor că a întreținut fla
căra acestei iubiri și a 
acestui respect. Tineretul 
patriei noastre socialiste. 
are îndatorirea de mare în
semnătate, răspunderea de 
a cinsti prin întreaga sa 
muncă, de a îndreptăți prin 
întreaga lui viață strălu
citele și pilduitoarele tra
diții de patriotism și ab
negație ale înaintașilor.



SUB STEAGUL TAU, 
PAR TID

Sînt investit cu energia unui entuziasm ales 
Acest poem o generație îl scrie,
Către Partidul comuniștilor români
Către înaltul lor Congres
— Soare deschis pe o întreagă Românie —.

E-aici în versuri ritmul muncii chiar, 
Poemul nu îi aparține nimănui, 
Pentru că,-n ziua sărbătorii
Poetul e focar
In care cîntă toată țara lui.

Primește deci, înalt Congres,
Acest poem-scrisoare,
De la tot tineretul țării noastre,
Acest poem-salut, cu verbe vaste,
Crescut sub steaua ta învingătoare.

Priviți, tovarăși! In acest moment 
Tot ce-i al nostru
E al nostru și mai mult:
Pămînt, jdee,
Steag și'sentiment,
Eroi, Carpați, și doine, și tumult.

E patria ca un adine astral
Din care tu răsări 
în chip de soare, 
Din clipele trecute
Rămase șarjă, val,
Și luminind pînă în clipa viitoare.

E patria prezentă la Congres
Și sînt prezente clipele

Care prin forța lor rămîn
Și e prezentă cu un veșnic înțeles 
Istoria poporului român.

Pentru că tu,
Dintre victorii și nădejdi, Partid,
Și dintre toate bucuriile
Acestor plaitiri
Cînd suflete și gînduri în tine
Se deschid,
Victoria cea mai profundă ești I

Și țara nașterii și a victoriilor tale 
Ca la un vîrf al ei, istoric, vine, 
Ca să se uite mai departe
Și mai adine prin tine
Ca prin lumina mărilor hidrocentrale.

De-aici, din aerul de purpură și sănătate, 
De-aici de unde
Hotărîrile pornesc spre faptă,
Se văd izbînzile de mîine
Ale țării
Și vîrfurile care ne așteaptă.

Priviți cum din luminile 
înaltului Congres 
Puternic izvorăște 
Patria de mîine
Oțelul dur,
Pămîntul bun și griul des,
Un avion, în aer, iluminat
De-o pline.

Și patria,
Trăind această nouă fericire, 
Trece spre sala marelui Congres.

Miroase-a pîine
Pînă în fintini cimpia,
Troznește spicul de atîtea boabe vii, 
Dc-abia își stringe prima
Recoltă patria
Și brazda iar începe a rodi...

Și din lumina ta, Congres 
Al inimilor noastre tinere, 
Alăturat Carpaților
Precum un munte-adevărat, 
Răsare viitorul,
Unindu-ne destinele,
Pînă acolo unde alte vîrfuri 
Ard.

Primește deci, înalt Congres, 
Acest poem-scrisoare,
De la tot tineretul țării noastre, 
Acest poem-salut, cu verbe vaste, 
Crescut sub steaua ta învingătoare.

Căci noi, cei tineri,
Cei născuți sub steaua ta,
Demni continuatori
Ai vîrstei tale,
Pornim
Cu inimi
Și cu gînd
Și cu urale
Entuziaști spre anii care vor urma.

Poem de ADRIAN PAUNESCU
Și comuniștii sînt lumina țării 
în ei e soarele
Mai limpede și mai adine, 
Cu ochii lor țara își simte zorii, 
Ei drumu-n sus al țării
11 răsfrîng.
Iubirea lor e dezvoltare, 
Zbt>r de ancore înalte, 
Ei știu cînd să rămină 
La ceea ce-au făcut 
Și cînd să plece mai departe.
Tu împlinești
Destinul unei țări
Și nu al unei
In’tîmplătoare țări de pe pămînt, 
Ci e deStihul unei țări
Ce știe încercările furtunii 
Desiinul unei țări
Care-a visat luptînd.
Aici trăiesc eroi incandescent
Aici și flacăra oțelului
E un simbol,
Cînd cade pe un zid
Sau pe pămîntul gol,
Are însemnătatea unui sentiment.

începe
Sărbătoarea secunda să respire 
în ritmurile
Unui nou cules

Abîa va-ncepe el
Și noi îl vom preface
în adevăr,
în dragoste,
în zbor,
Și iată că în aerul
De vis și pace
Frunțile noastre
Intră-n viitor.
E patria prezentă la Congres
Și sînt prezente clipele
Care prin forța lor rămîn
Și e prezentă cu un veșnic înțeles
Istoria poporului român.

De-aici, din aerul de purpură și sănătate,
De-aici de unde
Hotărîrile pornesc spre faptă,
Se văd izbînzile de mîine
Ale țării
Și vîrfurile care ne așteaptă.

Partid,
Biografie a patriei spre viitor,
Primește-aceste ritmuri
în care tu deplin exiști
Chemării talc îi răspunde în ele
Ca un mare cor
Biografia tînără,
De flacără și zbor,
A tinerilor comuniști.

RAPORT
DE ÎNTRECERE

Inițiativa va fi extinsă
• Bîrsești

Fabrica

■
II rigada condusă de 

Victor Marincaș 
de Ia mina Teliuc 
se numără printre 
cele mai bune din

II exploatare. Pe 
graficul întrecerii 

socialiste, în dreptul aces
tei brigăzi a fost scrisă de 
curînd cifra 1 000.

De aici a pornit inițiativa 
ca „zilnic, fiecare schimb să 
părăsească abatajul cu planul 
depășit“. Pentru aceasta, ac
centul principal a căzut pe 
colaborarea strînsă între sec
ții. A fost îptocmit un grafic 
al operațiunilor ce revin fie
cărui schimb : perforare, puș- 
care, încărcare, armare cu 
prevedera'timpului exact pen
tru fiecare lucrare în parte, 
cu distribuirea justă a sarcini
lor pe oameni. Graficul preve
de, de pildă, ca ultima opera
ție a schimbului I să fie puș- 
carea. Urmează apoi predarea 
schimbului, timp în care locul 
de muncă se aerisește și 
schimbul următor poate trece 
imediat la încărcarea și eva
cuarea minereului.

în vederea respectării rigu
roase a acestui grafic, șeful 
brigăzii a lucrat cu toate trei 
schimburile ajutțndu-le să se 
încadreze în ritmul acesta ju
dicios organizat, să pună în 
practică valoroasa lor iniția
tivă. Astăzi, ciclurile operațiu
nilor se succed cu precizia 
ceasornicului. Inițiativa nu 
urmărește numai depășirea 
planului, ci și formarea oa
menilor ca mineri bine pre
gătiți, cu o bogată experiență 
profesională, cu spirit de răs
pundere. Printre obiectivele 
urmărite este înscris pe loc 
principal calitatea minereului. 
Alegerea șistului vizibil din 
minereu chiar în abataje, ime
diat după pușcare, este unul 
dintre obiectivele ce se res
pectă cu strictețe în toate 
schimburile.

în aceste zile, cînd întrece
rea socialistă în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului a căpătat un avînt deo
sebit, asemenea inițiative va
loroase sînt repede și unanim 
îmbrățișate. în subteranul mi
nei Teliuc aceeași organizare

ireproșabilă, aceleași rezultate 
semnificative pot fi des întîl- 
nite. Brigada lui Ion M. Popa, 
de pildă, a extras pînă acum 
1 393 tone de minereu peste 
plan, a lui Ion Maican 998 
tone, a lui Ion Ienășcău 676 
tone, a lui Ioan Z. Pop 738 
tone etc. La baza acestor cifre 
stau într-adevăr entuziasmul 
oamenilor și inițiativa lor.

Spre deosebire de alte ex
ploatări miniere, la Teliuc 
producția nu provine exclusiv 
din adîncuri. Circa 50 la sută 
din minereul de fier furnizat 
de aici furnaliștilor se extra
ge din carieră. Săpată în trep
te circulare — cariera pare un 
uriaș amfiteatru.

Acum barometrul întrecerii 
socialiste indică depășirea sar
cinilor planificate pe exploa
tare cu 36 852 tone față de 
31 000 tone cît prevedea anga
jamentul pînă la Congres.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea 
Hunedoara

de ciment 
produce

La Bîrsești, lingă Tg. Jiu, a 
început ieri să producă cea 
mai mare fabrică de ciment din 
țară. Evenimentul închinat 
Congresului partidului a fost 
marcat de intrarea în funcți
une a primei linii de fabrica
ție dintre cele trei ale fabricii, 
prevăzută a produce în final 2 
milioane tone de ciment pe an.

Fabrica de ciment din inima 
Gorjului se caracterizează prin 
utilaje, instalații și procedee 
tehnologice moderne cu un 
înalt grad de automatizare. Ci
mentul se realizează după așa 
numitul procedeu uscat, bazat 
pe un sistem tehnologic de 
mare eficiență. Silozurile fa
bricii sînt unele dintre cele 
mai mari din industria noastră 
de ciment.

(Agerpres)

in frunte comuniștii
De Ia minele din Maramureș pînă la valurile de aur ale holdelor Do brogei care întîmpină valul mării, de la pădurile șr combinatele care meta

morfozează lemnul Sucevei, pînă la furnalele fumegătoare ale Reșițeî, un popor de 19 milioane trăiește în necontenită fierbere creatoare. Cei mai buni 
dintre constructorii acestei lumi drepte îndelung visată de înaintași, oamenii care slujesc cu cel mai deplin devotament cauza fericirii poporului, 
făurarii de viață nouă cei mai hotărîți și cei mai destoinici pe pămîntul încoronat de lanțul Carpaților — poartă îngltul titlu de iriembri ai partidului 
comuniștilor. In existența lor seînteiază cristalin acele virtuți și însușiri care ii fac vrednici de unanim respect, de fierbinte dragoste. A-i admira pe co
muniști, înseațnnă a-i urma. Iar a-i urma pe comunici, înseamnă a trăi, a munci, a fapta într-un mod exemplar.

E hotărirea tinereții noastre.

Profiluri realizate 

de

ȘTEFAN IUREȘ

„Montori, 

puteți prelua 
comanda“

Hidrocentrala dc la Gîrlcni, a 
11-a dc pe Bistrița, urmează ca 
mărime pe cea de Ia Stejarul. 
Aici, în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidului, 
s-au născut numeroase inițiative 
menite să asigure un ritm de 
muncă cît mai înalt. Dulgherul 
lulius Gali a înlocuit cofrajele 
curbe cu plase duble de rabitz. 
Efectul s-a văzut imediat: rapi
ditate și s-au economisit în cinci 
luni aproape 50 mc de cherestea. 
Comunistul Nicolae Cojocaru, 
maistru principal Ia construcția 
caldelor, a adus o perfecționare 
la buldozer pentru a lucra Ia 
executarea taluzării digului. 
Mecanizarea ei a adus șantierului 
o economie de peste 500 000 lei.

Dar, cînd nimeni nu se aștep
ta, natura a pus în fața construc
torilor un nou obstacol : ploile 
abundente din luna iunie. In ace
le zile, Bistrița a avut un debit 
de circa 600 mc/sec. — de trei 
ori mai mult decît cel normal.

Digurile de protecție ale batar- 
douiui de la stăvilar erau în pe
ricol. Sute de constructori au 
participat Ia acțiunea de întreți
nere și consolidare a digurilor, a 
podului de peste Bistrița. Comu
niștii Toader Adobrotoaic și Ioan 
Gogroșc, excavatoriști, au înscris 
la aceste lucrări o adevărată pa
gină de eroism în viața șantieru
lui. Ploile au îngreunat activita
tea constructorilor, dar, printr-un 
efort colectiv, prin inițiativele co
muniștilor, nici unul din terme
nele prevăzute în grafic nu au 
fost depășite. Primele două des
chideri de baraj au fost predate 
la montaj cu 10 zile înainte de 
termen. Ultimele două deschi
deri au fost predate, de aseme
nea, cu 15 zile mai devreme.

„Montori, puteți prelua coman
da“ — au spus constructorii. Și 
montorii, avînd asigurat frontul 
de lucru, și-au arătat priceperea. 
Au predat Ia betonare cea de-a 
doua turbină cu 10 zile mai de
vreme, în timp ce montajul pri
mei turbine este realizat în pro
cent do peste 90 Ia sută.

Amîndouă turbinele, eu o pu
tere instalată de 23,5 MW vor 
intra în curînd în probe tehnolo
gice.

C. NANCU 
corespondentul „Scinteii tineretu

lui“ pentru regiunea Bacău

Acolo unde Spiritul înaripat Locul de naștere
2» Educatorii

e mai greu
Oamenii șantierelor nu au obiceiul să se tînguie. Greută

țile de care s-au izbit în muncă rămîn înscrise în biografia 
lor: amintire frumoasă, nu cicatrice. Dacă, stînd lîngă umă
rul lor vinjos, admirînd saltul de panteră al șoselei peste 
prăpăstiile amețitoare sau linia dreaptă a tunelului petrecut 
prin inima muntelui, întrebi entuziasmat cum, cu ce preț 
s-a înfăptuit minunea acum oferită tuturor, ți se răspunde 
cu zgîrcenie : „ușor nu ne-a fost“. Și, ime'diat, vine o între
gire : ...„dar altfel nu se putea“.

Bărbătesc răspuns. Plenar răspuns. Roca, golul abisal sau 
țorentul au de partea lor forțe impunătoare, măsurate sau 
apte de a fi măsurate cu unități fizice: duritate?, adîncimea, 
debitul... Omul le Opune o altă forță, de alt of din, spirituală, 
practic dovedită imbatabilă: Conștiința Comunistă.

în martie 1965, lui Augustin Duruș i s-a cerut să-și ia bri
gada sa de mineri-betoniști și să plece cu ea la lotul Vîlsan. 
I s-ă cerut să vină la Vîlsan, pentru că în âcel moment tu
nelul de aducțiune, cu acest nume, prezenta greutățile cele 
mai mari, poate, de pe toate șantierele Hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș. Fără ezitare, Duruș 
a venit. Lăsa în urmă lucrul bine făcut, scump inimii sale, 
de pe multe alte zone ale cetății luminii.

Aducțiunea Vîlsan. Izvoarele țîșn,esc bogat acolo, în 
adîncuri; în anumite sectoare pare dă o ploaie torențială 
cade din tavanul boltit. Sclipesc, șiroind, pelerinele și glu
gile cauciucate. Muntele se apără, îndărătnic. Zadarnic. Bri
gada lui Duruș continuă înaintarea, 6 oameni în front, 3 la 
reprofilare, 4 la betonare în fiecare schimb. Aici minerul e 
și dulgher, Și betonist, după nevoie. în tot și toate, voința : 
cu orice preț trebuie recuperate rămînerile în urmă ale lo
tului Vîlsan. Neapărat, Vîlsanul trebuie să facă O „cotitură". 
Una netrecută pe hartă, dar nu maț puțin reală decît buclele 
rîului. O cotitură ascendentă în grafic.

(Continuare în pag. a IV-a)

al realismului
Cirul Leana Marin a luat în primire cele șapte vaci ale izvo- 

renilor, veniți cei dinții să muncească in comun, știa mult mai 
puține decît știe azi. Dar avea, atunci ca și acum, o nestrămu
tată încredere în viața cea nouă. Luptase pentru temeliile 
cooperativei din lzvoru, comună din preajma Craiovei. Singură, 
a îngrijit cum a putut mai bine cele 7 vaci, cînd alții se mai ! 
codeau să ia munca „văcăresei". Ceva mai tirziu, văzind că se j 
cîștigă la sectorul zootehnic, au mai venit 4 îngrijitori: de I 
cinste încă nu era vorba. în acel moment, avutul obștesc nu- 
măra 30 4? vaci, și cooperatorii construiau de zor grajduri. | 
Trebuiau să se îngrijească însă de cadre tehnice medii. Timpul 
zorea. La 10 iunie 1963, Leana, brigadiera, a fost trimisă pentru 
6 luni la o școală tehnică veterinară.

— Ce-ar îi să renunțe ? a sugerat directorul școlii. E singura 
femeie, zău ne creăm complicații pe degeaba.

— Ba creați-i condiții și școlarizați-o I a intervenit cu fermi
tate raionul de partid.

Țărăncii cu chipul ars de soare, termenii grei de zootehnie i 
se păreau că sună în altă limbă, li venea greu. Lp fiecare 2—3 
zile se repezea pînă acasă, să iacă mîncare bărbatului și co
piilor. învăța cu o ambiție neîntrecută. La ora 10, cînd 
suna stingerea, își trăgea un scaun ia fereastră și recitea no
tițele la lumina lunii. La sfîrșitul cursurilor a dat examene 
la 10 materii. Ea, singura femeie din școală care a obținut 
media 9,25, înaintea a 127 de colegi. Numai unul i-a luat-o 
înainte, dar acela avea studii medii... Acum Leana Marin con
duce munca unui sector zootehnic bogat: 538 capete animale, 
dintre care 182 vaci și Juninci, crescătorie de porci, 5 000 de 
păsări, două puiernițe. E mult de lucru. Răspunderea e mare.

Dar brigadierei t s-au încredințat și răspunderi de alt ori
zont. Mai mari încă. Intîi a fost deputată în sfatul popular 
comunal, A muncit bine. Atunci, 19 comune au intrat în cir
cumscripția electorală care, în alegerile de Ia 7 martie, au tri-

(Continuare în pag. a TV-a)

al inițiative!
Pînă în 1965, I.C.O.R. Galați, întreprinderea de construcție 

orășenească, a predat la cheie peste 7 200 apartamente. Să spu
nem lucrurilor pe nume : împreună cu bucuria noilor locatari, 
vine la recepționare și nerăbdarea celor care își mai așteaptă 
rindul la casă. AVîndu-i în vedere pe aceștia din urmă, orga
nizațiile de partid de pe grupul de șantiere au lansat cuvînt 
de ordine : totul pentru scurtarea termenelor de predare. Tot 
așa cum, într-un loc sau altul, într-un moment sau altul, co
muniștii ridicaseră altădată pe primul plan, după caz, creșterea 
calității lucrărilor, aprovizionarea ritmică cu materiale, reduce
rea prețului de cost...

Acum se punea problema : să scurteze timpul de lucru pe 
seama reducerii volumului de zidărie și prin creșterea cores
punzătoare a folosirii prefabricatelor. Ce s-ar putea face, deci ?

■— S-ar putea, de pildă, au răspuns doi „meșteri Manole" din 
1965, s-ar ptțjea să se aplice, la pereții neportanți, o nouă teh
nologie de construcție.

Cei doi sînt — nu întîmplător — comuniști. Prenumele le 
sînt tipic moldovenești ; se numesc Dumitrache Ciupitu și Cos- 
tache Neamțu. Primul e șef de brigadă complexă (fierari-beto- 
niști, betonisti, dulgheri). Al doilea e șef de echipă. Chemarea 
organizației de partid le-a mers drept la inimă. Au chibzuit, 
punînd la contribuție experiența lor de constructori, verificată 
ani întregi la Reșița, la Borzești și pe aiurea. Au desenat schițe, 
au făcut ciorne de calcule, au „clocit" ideea și au experimen
tat-o la fața locului, pe blocul G 3. S-au convins că da, soluția 
este bună, utilă, eficientă.

E vorba de turnarea structurilor de rezistență CONCOMI
TENT cu montarea panourilor de fațadă. Blocul se „închide" pe 
măsură ce urcă nivel cu nivel. Adio rogojini, adio înveliș de 
polietilenă I

Cu ajutorul macaualei, panourile prefabricate sînt puse la 
cotele și în poziția indicată de proiect, ancorate cu tensoane și

(Continuare în pag. a IV-a)

prin vocație
Cînd un comunist, deci un educator prin vocație, are și pe 

linie profesională sarcini cotidiene în direcția formării tinerei 
generații, firește, rezultă o activitate sistematică și armonioa
să, unitară în întregul său. Să facem cunoștință, în puține 
cuvinte, cu munca tovarășului lulius Utto, directorul școlii 
medii „Mihail Sadoveanu" din București; este practic cu ne
putință să-ți.dai seama unde sfirșesc îndatoririle impuse de 
programul Ministerului Invățămintului și unde încep exigen
țele de ordin educativ formulate de propria conștiință.

Djn școala noastră medie trebuie să plece în viață tineri, 
oameni formați, cu fierbinte dragoste de patrie, dornici să 
devină utili societății socialiste printr-o calificare la nivel cit 
mai înalt. Dezbaterea în clasă a temelor de orientare profe
sională, vizitele elevilor la întreprinderi, orele de cultură teh
nică, cercurile de pregătire pe materii, lectoratele cu părinții 
etc. sînt, desigur, mijloace curepte, verificate, prevăzute ca 
atare pentru a.-l ajuta pe adolescent să privească viitorul și, in 
deplină cunoștință de cauză, să-și aleagă drumul. Dar cine, 
dacă nu spiritul creator al organizației de partid din școală 
i-ar putea determina pe educatori să aleagă după caz meto
dele, făcîndu-le mai elastice, mai nuanțate, adaptate cu finețe 
fiecărei promoții de elevi, ba chiar — de ce nu — fiecărei 
individualități in formare ? Că doar nicăieri nu scrie că la 
simpozioanele pe teme de matematică e bine să-l aduci pe 
Rozei, fost elev al școlii pînă anul trecut, acum student la 
Matematică, ca să faci să strălucească de sănătoasă ambiție 
ochii urmașilor săi pe aceste bănci I Sigur, în genere se pre
vede ca elevilor să li se dezvolte aptitudinile ■, dar de aici 
pînă la a le propune „fizicienilor" în uniformă școlară să 
construiască EI ÎNȘIȘI pe bază de celulă fotoelectrică, un în
registrator al publiculuj unei expoziții — da, chiar expoziția 
școlară pe raion unde s-au expus lucrările talentaților elevi — 
e o cale a inițiativei și încrederii pe care numai educatorii

(Continuare în pag. a IV-a)



Sosirea unor delegații ale partidelor comuniste

și muncitorești la cel de-al IV-lea Congres al P. IM. R.
Delegația Partidului

Partidul Comunist din Tur
cia este reprezentat de pri
mul secretar al C.C. al parti
dului, Yakub Demir.

în întîmpinarea sa au venit 
tovarășii Alexandru Bîrlă-

Comunist din Turcia
deanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Si- 
mion Bughici, Gheorghe Hos- 
su, Anton Moisescu și activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist din Danemarca
Din delegația Partidului 

Comunist din Danemarca fac 
parte Gelius Lund și Niels Klit- 
gard, membri ai C.C. al Par
tidului Comunist din Dane
marca.

în întîmpinarea lor au ve
nit tovarășii Alexa Augustin, 
Simion Bughici, Maria Ciocan, 
și activiști de partid.

Delegația Partidului
Din delegația Partidului 

Comunist Marocan fac parte 
Layachi Abdallah. membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Marocan, și Fassi 
Omar, membru al C.C. al P.C. 
Marocan.

Comunist Marocan
în întîmpinarea oaspeților 

au venit tovarășii Dumitru 
Coliu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Petre Blajovici, Ludo
vic Csupor, Ene Țurcanu și 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist Sirian
Delegația Partidului Comu

nist Sirian este formată din 
Haled Bagdaș, secretar ge
neral al partidului, și Ibra
him Bakri, membru al Birou
lui Politic al Partidului Co
munist Sirian.

Oaspeții au fost primiți de

tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Pe
tre Blajovici, Ion Popescu- 
Puțuri, Alexandru Sencovici, 
Barbu Zaharescu, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist Portughez Delegația Partidului Comunist Francez

Delegația Partidului Socialist Unit din Islanda
Delegația Partidului Socia

list Unit din Islanda este for
mată din Kjârtan Olafsson, 
președintele C.C. al P.S.U. din 
Islanda, și Magnus Torfi Olafs
son, membru al C.C. al P.S.U. 
din Islanda.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Ilie Verdeț, secre
tar al C.C. al P.M.R., Alexa 
Augustin, Maria Ciocan și Ni
colae Gheorghiu, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist din Finlanda
Din partea Partidului Co

munist din Finlanda a sosit o 
delegație din care fac parte 
Hertta Kuusinen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Finlanda, Urho Jokinen, 
membru al secretariatului C.C. 
al P.C. din Finlanda.

Membrii delegației au fost 
primiți de tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., A- 
vram Bunaciu, Mihai Suder, 
Teodor Marinescu, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Columbia
Delegația Partidului Comu

nist din Columbia este alcă
tuită din Hernando Hurtado, 
membru în Comitetul Execu
tiv Central al P.C. din Colum
bia, Jose Cardona Hoyos și 
Arnaldo Dominguez Oviedo,

Delegația Partidului
Naji Mahawi și Fadil Bas- 

sem, membri ai C.C. al P.C. 
din Irak, alcătuiesc delegația 
care reprezintă Partidul Co
munist din Irak la cel de-al 
IV-lea Congres al P.M.R.

membri ai C.C. al P.C. din 
Columbia.

La aeroport au fost prezenți 
pentru a-i întîmpina tovară
șii Gheorghe Necula, Con
stantin Scarlat, Barbu Zaha
rescu, de activiști de partid.

Comunist din Irak
Oaspeții au fost primiți la 

sosire de tovărășii Ion Pas, 
Teodor Marinescu și Barbu 
Zaharescu, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist din Marea Britanie
Partidul Comunist din Ma

rea Britanie este reprezentat 
de James Reid, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Executiv al partidului.

în întîmpinarea sa au venit

tovarășii Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Ion Pas, și activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist din Venezuela
Eduardo Gallegos Mancera, 

membru al Biroului Politic și 
Francisco Mieres, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Venezuela, 
alcătuiesc delegația Partidu
lui Comunist din Venezuela la 
cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R.

La sosire, membrii delega
ției, au fost întîmpinați de to
varășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Ma
nea Mănescu, Cornel Ones- 
cu, Elvira Cincă, de activiști 
de partid.

Partidul Comunist Portughez 
are ca delegat pe Manuel Ro
drigues da Silva, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. Por
tughez.

La sosire, el a fost primit de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., Janos Fazekaș, 
Cornel Onescu, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist din Spania
Delegația Partidului Comu

nist din Spania este alcătuită 
din Antonio Mije, membru al 
Comitetului Executiv, secretai 
al C.C. al P.C. din Spania, și 
Horacio F. Inguanzo, membru 
al C.C. al P.C. din Spania.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Janos Fazekaș, Elvira 
Cincă, Teodor Marinescu, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Bolivia
Delegația Partidului Comu

nist din Bolivia are în frunte 
pe Jorge Kolle, membru ai 
Secretariatului și al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Bo
livia.

La sosire, erau de față tova

rășii Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Paul Niculescu-Mizil, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Cornel Onescu, Vasile Mate- 
escu, Barbu Zaharescu, și ac
tiviști de partid.

Delegația Partidului Comunist Libanez
Sîmbătă după-amiază a so

sit în Capitală o delegație a 
Partidului Comunist Libanez.

Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Ilie

Verdeț, secretar al C.C. al 
P.M.R., IonCosma, Vasile Ma- 
teescu, Aurel Vijoli, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Democrat din Guineea
Partidul Democrat din Gui

neea are ca delegat pe Cama- 
ra Maurice, ambasadorul Gui
neei la Moscova.

în întîmpinarea sa au ve
nit tovarășii Anton Moisescu, 
Mihai Suder, și activiști de 
partid.

Delegația Partidului Muncii din Guatemala

Partidul Muncii din Guate
mala este reprezentat de José 
Manuel Fortuny, membru al 
Comitetului Central.

La aeroport, oaspetele a fost

întîmpinat de tovarășii Vasile 
Patilineț, Constantin Scarlat, 
Barbu Zaharescu, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist din Chile
Din partea Partidului Co- 

îunist din Chile au sosit 
Virginia Gonzales, membru al 
C.C. al P.C. din Chile, și Gra
ciela Arabena, membră a Co
misiei naționale de femei.

Pe aeroport erau prezenți 
tovarășii Petre Lupu, Con
stantin Scarlat, Vasile Mate- 
escu, și activiști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist Francez, sosită sîmbătă 
seara în Capitală, este alcă
tuită din Jeannette Thorez 
Vermeersch, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, Raymond Dumont 
și Roger Leclerc, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C. Fran
cez.

Pe aeroport oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Mihail Florescu, 
Constanța Crăciun, Ștefan 
Voicu, Vasile Malinski, de ac
tiviști de partid.

Orașul Roman văzut din avionDelegația Partidului
Din partea Partidului Co

munist din Olanda a sosit 
Hanna Van Ommereen Ave- 
rinck, membru al C.C. al P.C. 
din Olanda, membru în Senat.

Oaspetele a fost întîmpinat

Delegația Partidului
Partidul Comunist din Bel

gia este reprezentat prin Jean 
Terfve, membru al Biroului 
Politic al P.C. din Belgia.

Pe aeroport, oaspetele a fost 
întîmpinat de tovarășii Ștefan

Comunist din Olanda
de tovarășii Alexandru Bîrlă- 

, deanu, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.M.R., Con
stanța Crăciun, Gheorghe Ne
cula, Elvira Cincă, de activiști 
de partid.

Comunist din Belgia
Voitec, membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Vasile Lixandru, Cos- 
tin Nădejde, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Popular 
al Convenției din Ghana

Partidul Popular al Conven
ției din Ghana este reprezen
tat de Paul Tagoe, membru al 
Comitetului de conducere al 
Partidului Popular al Conven
ției din Ghana, ministru de 
stat, prim-secretar parlamen
tar, Z. A. Eddy-Cokra, organi
zatorul regiunii din nord al 
Partidului Popular al Conven
ției din Ghana, Okyerefo Ap- 
piah, secretar adjunct al Co
mitetului organizatoric al Co
mitetului național al Partidu-

lui Popular al Convenției din 
Ghana, și Margaret Aboagye, 
membru executiv al Consiliu
lui național al femeilor din 
Ghana, secretară a Secretaria
tului național al Consiliului 
național al femeilor din 
Ghana.

Pe aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii Ion 
Cosma, Gheorghe Cioară, 
Teodor Marinescu, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Canada
Partidul Comunist din Ca

nada este reprezentat de Bru
ce Magnuson, membru al Co
mitetului Executiv Național al 
Partidului.

La sosire, oaspetele a fost

Delegația Partidului

Din delegația Partidului Co
munist din Austria fac parte 
Friedl Furnberg, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria, și 
Anton Eder, membru al C.C. 
al P.C. din Austria.

Pe aeroport, membrii dele

Depunerea uner coroane de flori 
de către delegația P. C. Ü. S.

Sîmbătă seara, delegația 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, în frunte cu 
Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a depus 
coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

La depunerea coroanelor au 
participat tovarășul Ion Ghe

orghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, 
membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid, reprezen
tanți ai Comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capi
talei.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
în București.

(Agerpres)

Vizite ale unor delegații
Delegațiile unor partide co

muniste și muncitorești invitate la 
lucrării? celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R. au făcut o serie 
de vizite în Capitală și în țară,

Astfel, delegațiile Partidului 
Comunist din Suedia, Partidului 
Comunist Italian, Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam și Parti
dului Comunist din Indonezia au 
vizitat noile cartiere de locuințe

și construcții social-culturalc din 
Capitală.

Delegațiile Partidului Comu
nist din Argentina, Partidului Co
munist din Spania, Partidului Co
munist din Uruguay, Partidului 
Comunist din Suedia și Partidu
lui Muncii din Elveția au vizitat 
Rafinăria de la Brazi, localități 
de pe Valea Prahovei și Muzeul 
Doftana.

(Agerpres)

Spectacol muzical-coregrafic 
„SLAVĂ PARTIDULUI"

întîmpinat de tovarășii Ilie 
Verdeț, secretar al C.C. al 
P.M.R., Costin Nădejde, Au
rel Vijoli, de activiști de 
partid.

Comunist din Austria

gației au fost întîmpinați de 
tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Mihai Burcă, 
Ludovic Csupor, Petre Lupu, 
Elena Lascu, Aurel Vijoli, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Cel mai talentați dintre cei 
mai talentați artiști amatori din 
Capitală, participanți la întrece
rea cu tema „Slavă partidului“, 
și-au dat concursul pe scena 
Teatrului de vară „23 August" 
la un spectacol muzical-coregra- 
fic pe care l-au adus ca omagiu 
Congresului partidului.

Dragostea și recunoștința față 
de partid, mindria realizăriloi 
împlinite, bucuria zilelor de azi 
și-au găsit expresie în această im
punătoare trecere în revistă a 
forțelor artistice. Amatorii au 
cîntat succesele cu care se tnîn- 
drește astăzi întregul nostru po
por și pe făuritorii tuturor a- 
cestor izbînzi — oamenii muncii.

Pe scena teatrului și-au de
monstrat, rînd pe rînd, măiestria 
zeci de dansatori printre care

cei ai formațiilor de la uzinele 
23 August, Republica, Grivița 
Roșie, Vulcan, sute de coriști, ca 
aceia din formațiile Uzinelor E- 
lectronica. Direcției regionale 
C.F.R.-București, Clubului fi- 
nalițe-bănci, Ministerului Indu
striei Ușoare, o impunătoare or
chestră de muzică populară al
cătuită din membri ai mai multor 
tarafuri, formațiile de estradă 
ale Casei de cultură a studenți
lor, sindicatului de la Tehno- 
metal, de la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
formația de dans clasic a Casei 
raionale de cultură 30 Decem
brie, o orchestră simfonică a ar
tiștilor amatori din București și 
multe altele.

(Agerpres)

Locul de naștere■>

al inifiativei
(Urmare' din pag. a III-a) 

șpraițuri; după ce se cofrează diafragmele și planșele, după ce 
se armează și după ce se montează pernele de izolație termică, 
se toarnă betonul. Turnarea realizează totodată monolitizarea 
panourilor prefabricate de fațadă.

Cei doi constructori moldoveni au socotit avantajele. Creio
nul a așternut totul pe hîrtie. Practica execuției blocului G 3 
cu noua metodă, arată că macaraua Roth se eliberează cu 12 
zile lucrătoare mai repede decît înainte . Deci, 12 zilex20 
ore/ziX34,60 lei/oră=8 304 lei. Economii la cofraje—862 lei. Ba 
armături—4 374 lei. La betoane 2 225 lei. Total 12 765 lei, din 
care scăzînd cheltuielile, rămîn 12 700 lei economisiți pentru 
un bloc lip G. Pe tot anul în curs, la toate apartamentele care 
folosesc panouri fațadă, rezultă o economie de 332 740 lei

Dar mai trebuie socotit că în Țiglina II realizarea structurii 
de rezistentă la un bloc de acest tip cu 60 de apartamente du
rează astfel numai 28 de zile, în loc de 40 de zile cit dura în 
Țiglina I... și acelea fără panouri de fațadă 1 Ritmul lucră
rilor în tot microraionul s-a intensificat. Vibrarea betonului 
făcîndu-se pe spațiu mai larg, calitatea lucrărilor e mai bună. 
Brigăzile de constructori conduse de comuniștii Gonstantin 
Mareș și Ștefan Lacurezeatiu au preluat și extins inițiativa. 
Proiectantul a apreciat-o pozitiv. Și Ministerul Construcțiilor. 
Experiența are deci toate șansele să fie generalizată în țară.

Frămîntarea creatoare, stimulată de organizațiile de partid ale 
Șantierului ICOR Galați a trecut mai departe, din om în om, 
inobilizînd alți constructori. Tînărul inginer comunist Liviu Daș- 
chievici a adus și el soluții noi; la panoul de capăt, executa
rea placajelor ceramice prin așezarea în matriță, nou proce
deu propus de el, a) ridică productivitatea cu 200 la sută, b) dă 
40 lei economii pe fiecare metru pătrat, (jumătate !) c) elimină 
schela de fațadă, d) lasă perfect curat și aliniat placajul cera
mic, e) permite lucru la această fază și pe timp de iarnă. Teh
nicianului Virgil Angheluță i se datorește ideea înlocuirii zidă
riei în parapetii de loggii prin prefabricate de beton ușor, cu 
agregate de granulit. Muncitorul Alexandru Cloșcă a propus 
înlocuirea unor elemente de zidărie interioară cu panouri 
s.a.m.d.

La sinul unui oraș, iată, crește un altul. Nou, trainic, fru
mos. II ridică meșterii evului socialist. 11 ridică tot mai repede, 
mai bine. Ca pe noi toți, milioane de creatori din toate colțu
rile României, pe meșterii Țiglinei îi strînge, ii unește, îi îndru
mă și îi duce la izbîndă însuflețitorul tuturor faptelor mari și 
notabile - PARTIDUL. COMUNIȘTII.OR.

Acolo unde 
e mai greu

(Urmare din pag. a HI-a)

Organizația de bază a șantierului analizează situația, co
muniștii stabilesc ce e de făcut, intervin cu măsuri opera
tive. Se realizează sistematizarea pompelor, concentrarea 
lor — c;te două pe fiecare punct de lucru : apa, inamic nr. 1, 
e silită să bată în retragere. Transportul e îmbunătățit, se 
asigură linii deasupra radierelor, se montează „duble“ pen
tru deservirea fronturilor de lucru cu vagoane. Aprovizio
narea cu materiale face și ea un salt; cintre metalice, pick- 
hamere, șpițuri, — vin în număr mare să ajute oamenilor în 
lupta lor de zi și de noapte, pentru înaintarea în subteran.

Mai rămîne un singur lucru, dar acesta esențial. Mobili
zarea oamenilor. Lăsați-1 pe comunistul Duruș să le poves
tească ortacilor cum, cu ce mijloace sărace construia el 
acum 17 ani, exact acum o jumătate de viață, tunelul cel 
lung de la Predeal; nici diesel, nici armătură metalică, nici 
altă lumină decît a lămpii de carbid — păi de unde, pe vre
mea aia, fraților ? Lăsați-1 pe comunistul Duruș să-și amin
tească, (și cu glas tare) epopeile de la Salva Vișeu, — (tune
lul Drăgoiasa) — și cele de la Bicaz (tunelul Stejaru) în bri
gada vestitului Pașca Gavrilă, Erou al Muncii Socialiste. Lă- 
sați pe seama comunistului Duruș ca la temperatura înaltă a 
voinței pe care o simte sporind în Mărcean sau în Andreica, 
să prelucreze planul de producție pe săptămîna asta. Atît și 
atît vom face ! Andreica va pune la bătaie talentul lui de 
cel mai îndemînatec excavatorist de mină. Mărcean va so
coti cu chibzuiala-i caracteristică fiecare mișcare, ca să pro
ducă mai mult. întrecerea va lua avînt, schimb după schimb, 
oră de oră.

Șiroind de apă, sclipesc mantalele cauciucate. Zadarnic se 
apără muntele. In luna iunie, ai lui Duruș au avut o înain
tare de 3 ori mai mare decît în martie. Deși aici, la Vîlsan 
a fost și mai e încă greu.

Comuniștii spun : tocmai de aceea ! Și pășesc înainte.

Spiritul înaripat 
al realismului

(Urmare din pag. a IlI-a)
mis-o pe Leana Marin in cel mai Înalt sfat al României Socia
liste — Marea Adunare Națională. în campania electorală, 
programul candidatei fusese următorul: se trezea la 4 și ju
mătate, la 5 era în sectorul zootehnic, făcea înregistrările can
tităților de lapte, controlul mulsului, distribuirea furajelor pe 
loturi — conform rației, — dădea dispozițiile de lucru. ha 8 și 
jumătate pleca la Consiliul F.D.P. și, pînă la prînz, la întîini- 
rile cu alegătorii, asculta cuvîntul acestora și vorbea ea însăși. 
Vorbea liber. La ora 18 ajungea iar la muncă, exact la pro
gram, — furajare, muls, înregistrări. La of a 20 era acasă, făcea 
de mîncare pentru a doua zi, îngrijea de lucrurile copiilor. 
Înainte de culcare găsea puterea să mai citească cel puțin 
o oră...

Astăzi, timpul său de muncă e împărțit între cooperativa 
agricolă și circumscripția electorală. Gîndindu-se la un lucru, 
chibzuește bine, se sfătuiește cu tovarășii ei și propune. Să se 
furajeze vilele cu concentrate și în perioada de vară, căci ast
fel sporește procentul de grăsimi. Să se facă punct de însă- 
mințări artificiale chiar in sector — căci astfel vitele sînt scu
tite de un drum de cîțiva kilometri. Să se construiască aparte 
pentru îngrijitori, două încăperi dotate cu mobilier, cărți ele., 
căci astfel ridicăm însuși nivelul cerințelor lor de viață. Să fie 
trimise pe rînd la cursuri de specializare fetele care lucrează 
la incubatoarele electrice, căci sînt tinere, cu mintea deschisă...

Oamenii o iubesc. Oamenii simt că această comunistă mun
cește din toată inima pentru binele obștesc. Deputata Leana 
Marin rezolvă treptat problemele ce apar în cele 19 comune. 
Ele țin de modernitate, urbanism, civilizație. Coțofenii din Pață: 
terminarea electrificării. Pleșoi; pietruirea unui drum cu piatră 
concasată Brabova : înființarea cabinetului dentar. Gogașu : 
dotarea morii cu un motor electric...

Tovarășa Leana Marin e numai unul din membrii organiza
ției de bază ai cooperativei din Izvoru. Un membru ai parti
dului comuniștilor. Acesta e partidul care crește și formează 
oameni cu picioarele bine înfipte in pămint, dar cu aripile 
spiritului largi, străvezii, fremătătoare.

Educatorii 
prin vocafie

(Urmare din pag. a III-a)

comuniști o străbat. Tot astfel, una este să recunoști în prin
cipiu, valoarea dictonului antic „mens sana in corpore sano", 
eventual să-ți placă chiar filmul — varietăți cu acest titlu. Și 
alta este să organizezi, în școala medie pe care o conduci, 
1N AFARA programelor impuse, un curs de gimnastică medi
cală pentru circa 400 de copii,, cu concursul deocamdată vo
luntar al unor medici, profesori și studenți ai I.C.F., luptînd 
pentru combaterea deficiențelor fizice, ușor de remediat la 
vîrstă fragedă, altfel agravante mai tîrziu. Sau să inviți în 
rîndurile elevilor (unii — „pitici“ la clubul „Steaua“) niște 
sportivi prestigioși ca Iolanda Balaș, Voinescu, Apolzan, ca să 
le vorbească amatorilor de glorie, despre cariera sportivă, 
despre strălucirea cupelor argintii și despre înălțimea podiu
mului din mijloc, dar mai ales, MAI ALES, despre munca, 
sudoarea și autoexigență cerută ca să ajungi pină acolo...

In ultima analiză, ceea ce e petrecea aici în școala medic, 
în procesul de formare a tinerilor în ultimii ani înainte de 
a deveni cetățeni ai republicii noastre se înscrie sub semnul 
educației patriotice, educației revoluționare, educației cetățe
nești. Ar fi o dovadă de îngustime să crezi că singur un prilej 
sau altul a făcut totul în acest sens i dar suma tuturor amă
nuntelor care emoționează cugetul și inima adolescenților, da : 
lecția de istorie despre nașterea partidului comunist, cunoaș
terea — într-o aceeași excursie — a stejarului legendar al 
lui Ștefan cel Mare și a panoramei chimiei Borzești, convor
birea cu un Erou al Muncii Socialiste în curtea Uzinei „Grivița 
roșie“, urarea cu autograf pentru elevii școlii „Mihail Sado- 
veanu" scrisă pe un album de Mihail Sadoveanu in septem
brie 1961, cu puțin înainte de pragul nemuririi... Toate acestea, 
și mii de alte fragmente asemenea lor, se adună tainic și 
compun, in lumina vieții noastre, imaginea unică a patriei.

Comunistul lulius Utto este un om ocupat: conduce organi
zarea școlii, colaborează la studiile întreprinse de colectivele 
didactice („pe marginea disciplinei", „despre mobilizarea aten
ției în studiu"...), ia parte la schimburi de experiență, sem
nează în „Gazeta invățămîntului" și e prezent Ia emisiunea 
radiodifuziunii „Școala și viața", urmărește cum cresc cei 1 501 
de elevi și cît de curat își prezintă zilnic simbolicul certificai 
de absolvire a școlii foștii săi elevi, acum studenți, tehnicieni, 
muncitori cu înaltă calificare.., Dar prin toate aceste preocu
pări variate trece asemenea unui fir roșu previziunea înscrisă 
în noul Statul al partidului nostru: „educarea maselor tinere 
tului, formarea tinerelor generații de constructori ai socialis 
mului și comunismului este o îndatorire de onoare a întregi: 
lui partid...".



1. Care schimbări dintre cele două Congrese ale partidului v-au 
impresionat cel mai mult ? 2. La ce transformări din viata 

patriei ați contribuit personal? 3. Ce veți face în viitorii 5 ani?
• CU ACESTE ÎNTREBĂRI REDACȚIA NOASTRA S A ADRESAT UNOR TINERI DE DIFERITE PROFESII, DIN DIFERITE

COLTURI ALE TARII. DEȘI GENERATE DE ALTE FAPTE, DEȘI DE FIECARE DATA 
ALTELE, RĂSPUNSURILE LOR POT FI SINTETIZATE ÎNTR UNUL SINGUR

NOASTRE!
Pe schelele marilor 

edificii ale energiei

Ing. GH. COCOȘ — șeful șantierului galeria de 
fugă a Hidrocentralei de pe Argeș „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: — A absolvit în 1954 facultatea. 
A lucrat Ia Bicaz pînă la terminarea lucrărilor 
hidrocentralei, după care a venit la șantierul Hi
drocentralei de pe Argeș,

IÎ11 nici o alta perioadă nu s-a construit mai mult deeît 
„in anii șesenalului și asta, e normal, „este adică un pro
ces firesc al evoluției noastre, al faptului că partidul a 

condus cu înțelepciune, cu o profundă și matură gîndire ac
tivitatea econorfiică a țării.

Pentru constructorii noștri, impresionant este că ei sînt 
mereu solicitați cu întreaga lor capacitate și pricepere, sa 
se perfecționeze mereu profesional, pentru că mereu au îri 
față o nouă construcție care-i așteaptă. Partidul nostru este 
partidul făuritorilor de cetăți ale luminii. Nu se terminase 
bine Bicazul și oamenii trăiau cu gîndul la Argeș.

Argeșul e o hidrocentrală care le-a solicitat măi mult is
cusința. curajul. N-am terminat aici munca, mai este încă 
de construit, dar oamenii se gîndesc la viitoarele șantiere, 
unii și-au și împachetat bagajele pentru Lotru. Acolo ne aș
teaptă construcția unei noi hidrocentrale.

2 Dumneavoastră îmi cereți să măsor exact contribuția 
mea. Asta e greu de făcut. Aici, lucrurile sînt încă fier
binți, e greu să mă detașez și să pot spune asta am fă

cut eu, asta au făcut ceilalți. Istoria realizărilor noastre nu 
e simplă. Să vorbim, de exemplu, despre tronsonul Rotunda 
unde roca prezenta particularități care făceau necesară altă 
metodă în locul celei clasice. Dar care ? Au venit specialiști 
din țară și din străinătate. S-a căzut de acord să fie impor
tat un utilaj special care asigura înaintarea în condiții op
time.

Noi n-am prea fost mulțumiți cu soluția asta, și împreună 
cu proiectanții am căutat o soluție mai bună. Pînă la urmă, 
dintr-o idee teoretică enunțată într-o carte, am găsit-o. Me
toda nu mai fusese aplicată nicăieri în lume. Este vorba de 
susținerea în ancore batonate și cinte metalice. Am făcut 
probe, am izbutit. Metoda era foarte bună. Dar pentru apli
carea ei, oamenii trebuiau să se recalifice. Și au făcut asta 
într-un timp atît de scurt, cu atîta înțelegere și responsa
bilitate, încît aplicarea metodei n-a mai fost deloc o proble
mă. Tot colectivul nostru a trăit în vremea aceea pentru 
acest succes și el a fost obținut.

3 Sînt hotărît să muncesc și pe un alt mare șantier. Mă 
gîndesc la Lotru. Va fi un Argeș mult mai mare. Aici, 
avem de străpuns 40 de km de galerie, acolo vom avea 

140 de km. Argeșul va da 210 MW, Lotru va da 500 MW. 
Vom termina aici cu bine lucrarea, pe urmă vreau să înce
pem și să terminăm și acolo cu bine.

Consider asta marea mea sarcină de partid pentru cinci
nal și pentru mai departe...

Sporuri de lumină și recoltă 

pe ogoarele socialiste
ION PAVEL — tînărul președinte al cooperati

vei agricole de producție din comuna Teslui. 
regiunea Argeș, este din 1959 ales în fiecare an 
în funcția de președinte. în acest timp el a depus 
o activitate susținută pentru dezvoltarea acelor 
ramuri de producție ale cooperativei care aveau 
cele mai bune condiții de creștere, pentru folo
sirea rațională, intensivă a fiecărui petec de 
pămînt.

IS-au petrecut și aici. Mai întîi marele eveniment: coope
rativizarea întregii țări. Apoi, cred că cel mai important 
fapt pentru agricultură este dotarea ei cu mașini din ce în 

ce mai bune. Apoi, înlocuirea de metode de lucru vechi cu al
tele noi. în acest răstimp s-a mărit și numărul de ingineri a- 
gronomi. Ei pot da o îndrumare în plus de care era foarte 
multă nevoie. Nu ajunge numai experiența țăranilor, deși ea 
s-a dovedit de multe ori la înălțime, ci și îndrumarea știin
țifică a agronomilor. Mi-au atras atenția și m-au impresio
nat cercetările în legătură cu soiurile de porumb ale țăra
nului bănățean, care coresponda cu academiile străine și a 
reușit să crească un soi de porumb la care se urcă cu scara. 
Ele arată și sporul general pe care l-au adus cercetările 
științifice în agricultură. Cred că între faptele neobișnuite, 
dar de așteptat, trebuie să amintim și recolta de anul ăsta, 
în filmul făcut în comuna Gh. Doja, grîul e atît de înalt 
încît bate pieptul celor din lan. Aș mai zice că și oamenii 
s-au schimbat mult. Mă uit la mine și la vecinii mei, la ță
ranii mai tineri, la cei mai bătrîni. S-a schimbat ceva 
lăuntric. S-au descrețit frunțile, sufletul oamenilor s-a înse
ninat. Iată o mare operă pe care partidul a înfăptuit-o !

ION ZGAVAROGEA — strungar la secția scu- 
lerie a Uzinelor „Tractorul“ Brașov. Are 22 ani și 
a intrat în uzină în iunie 1960, adică în luna în 
care a avut loc cel de-al III-lea Congres al par
tidului. Drept răspuns la întrebările noastre, el 
ne-a dat aceste „file de jurnal" :

IA Iunie 1960. Prima zi de lucru în uzină. Noi, ab-
“ solvenții școlii profesionale, am intrat în rîndu- 

rile clasei muncitoare. Am venit aici 120 de ab
solvenți. Muncitorii ne-au primit cu flori, în secție, mai
strul m-a prezentat și cîțiva muncitori au luat cuvîntul. 
S-au angajat să mă ajute. Cum să mă ajute ? „Cu scule, cu 
indicații...“. îmi ardeau obrajii.

— august 1960. Uzina a intrat în mare fierbere. S-au pre
lucrat cifrele de plan. Peste tot se vorbea : „vom construi 
un nou tractor.“ Deci, voi lua și eu parte la construcția lui!

— octombrie 1960. M-am obișnuit cu uzina. O cunosc 
acum bine, cu toate atelierele și halele ei care, în prima zi 
de practică, mi se păruseră enorme mai cu seamă noua 
sculerie, unde lucrez. în pauză alerg la Vasile Ciocîrlan, 
fostul coleg de la profesională, acum muncitor la montaj- 
general. îmi place să văd „nou-născuții“. Gata? Gata ! Dă-i 
drumul. Din opt în opt minute ies din hală tractoare.

— octombrie 1961 — Am început împreună cu Vasile, 
cursurile la liceul seral. Nu-mi fusese prea greu la examen. 
La început priveam școala mai mult ca o preocupare în 
timpul liber. Treptat, mi-am dat apoi seama cît e de folo
sitoare. La drept vorbind, ca să poți obține rezultate bune 
în producție, trebuie să înveți mereu.

— 30 decembrie 1961. Azi mi-am serbat într-un cadru 
festiv majoratul. Eram în sală sute de tineri.

_— 30 martie 1962. Maistrul ne-a spus că vom începe cu- 
rînd fabricația noului tractor. Proiectele au și coborît din 
birouri — în ateliere.

— 23 august 1962. înaintea noastră defilează, tras de 85 
de „cai“, tractorul U 650, faima și mîndria noastră. E frumos 
să-ți numeri anii după succesele uzinei.

— martie 1965. A venit vestea cea mare. Cei care n-au în
căput în sală s-au adunat în jurul difuzoarelor. Tractorul 
nostru era medaliat !

— iunie 1965. Am dat examenul de maturitate. Exact în 
ziua cînd împlineam 22 de ani am dat lucrarea la română. 
Am rezolvat bine și la matematică... La toamnă mă înscriu 
la facultate.

(La a treia întrebare tînărul strungar ne-a răspuns oral 
privindu-și jurnalul).

3 Desigur, acest jurnal așteaptă să fie completat cu întîm- 
plările viitoare din viața mea. Ce va cuprinde el ?

înainte de orice el va cuprinde faptul că voi face parte 
din Uniunea Tineretului Comunist; că mă voi număra prin
tre sutele de mii de tineri — urmași ai uteciștilor care au 
înscris pagini de glorie în tradiția luptei revoluționare a co
muniștilor. Ca utecist, voi fi student sau voi lucra mai de
parte în uzină. Din sarcinile mari pe care le cuprind Di
rectivele eu știu că o parte a lor îmi revin și mie. Am de 
muncit și de învățat. Uzina noastră va produce în cincinal, 
ca sarcină pe care i-o dau Directivele, tipuri noi, diversifi
cate de tractoare, și toate vor trebui să fie de cel mai înalt 
nivel tehnic. Voi căuta să pot scrie în jurnalul meu că 
mi-am adus o contribuție substanțială, alături de tovarășii 
mei de muncă, la producerea noilor tractoare ale cincina
lului.

2 A doua întrebare cere un răspuns pe care nu vi-1 pot da 
cu precizie. Contribuția noastră e însumată în niște cifre 
care centralizate pe întreaga țară indică niște transfor

mări neîndoielnice. Cît despre contribuția personală e iarăși 
greu de spus, pentru că e greu să vorbești despre tine. Dacă 
e, totuși să adaug ceva, cred că meritul nostru, al coopera
tivei noastre, este că am știut să dezvoltăm acele ramuri de 
producție, care potrivit condițiilor noastre să dea maxixmum 
de randament. Și asta din cauză că am ținut seama de pro
prietățile terenului și am cultivat numai ceea ce acolo dădea 
o producție bună. Noi știam că pe pămîntul nostru nu se 
■.oate semăna orice.

3 Noi ne-am stabilit planul. Am studiat proiectul de Di
rective și pe baza lui ne-am făcut o schiță pentru un 
plan de 5 ani. Planul nostru cuprinde date și calcule 

preliminare și este totuși suficient de exact ca să constituie 
pentru noi un criteriu bun. Ne-am gîndit că vom avea po
sibilitatea să fertilizăm întreaga suprafață prin amenda
mente calcaroase, prin îngrășăminte chimice pe care ni le 
va livra industria. Asta, împreună cu organizarea mai bună 
a producției, împreună cu pregătirea oamenilor ne va ajuta 
să îndeplinim acele cerințe pe care ni le adresează Directi
vele nouă, oamenilor care muncim în agricultură. Viitorii 
cinci ani vor fi pentru noi ani de realizări mari...

SANDA FELEA — cercetător științific la Ins
titutul de automatizări — București.

IGreu de răspuns, fiindcă m-au impresionat atîtea în 
ultimii ani ! Sînt unul dintre miile de tineri pasionați 
pentru automatizări, pentru aplicarea în practică a ce

lor mai noi cuceriri ale tehnicii mondiale și-mi dau seama 
cît de multe acțiuni a întreprins partidul nostru în acest 
scop.

îmi dau foarte bine seama că n-a fost deloc ușor ca, în
tr-o țară căreia decenii de-a rîndul i se aplicase eticheta 
de „țară inaptă pentru tehnică“, după atîta timp în care 
se spusese că, spre deosebire de alții, românul e făcut nu
mai și numai pentru „coarnele plugului“, să ai tăria și 
forța de a demonstra contrariul. E limpede că numai 
un mare, un foarte puternic partid a putut fi capabil de a 
răsturna aceste păreri, făcînd ca întregul popor să fie 
ridicat la conștiința propriilor capacități și, astfel, descătu- 
șîhd energii nebănuite, să-l îndemne să îndrăznească să 
se ia la întrecere cu vechi experiențe și tradiții industriale.

Institutul nostru, excepțional dotat, planurile și realiză
rile obținute de el sînt doar un singur exemplu edificator 
pentru forța cu care partidul a descoperit capacități și ta
lente între fiii poporului. Aproape toți inginerii și proiec
tanții noștri sînt pregătiți în ultimii ani, sînt tineri porniți 
din toate colțurile țării spre treptele cele mai înalte ale 
tehnicii. Un om de meserie, care poate aprecia ca specialist 
adevărurile despre care am vorbit nu poate să nu fie im
presionat de această mare forță a partidului nostru.

2în munca noastră, a proiectanților, există un termen 
cunoscut, foarte des folosit: omologarea, adică verifica
rea calităților și trecerea în producția curentă a unui 

prototip, a unui model realizat după un proiect. în acești 
ani, am participat și eu, alături de un colectiv la proiec
tarea unor instalații moderne, care au fost omologate. De 
pilda, instalația AF 311 de automatizare și telemecanizare 
a cîmpurilor de sonde petrolifere în pompaj, sau instalația 
de automatizare și telemecanizare a sondelor din cîmpurile 
de extracție a gazului metan... Dar ideea mă face să mă 
gîndesc la mult mai mult deeît propria-mi muncă. Mă gîn
desc că planurile marelui proiectant, care este partidul, 
planuri stabilite la Congresul III, au fost defalcate pe oa
meni — milioane de realizatori ! — iar toți la un loc am 
participat la această uriașă trecere a lor în fapt. Partea 
care mi-a revenit, m-am străduit s-o fac bine...

3 Viitorul ? Planurile le știm cu toții: Directivele parti
dului, care la capitolul cercetare științifică cuprind un 
amplu program de sarcini direct legate de continua 

perfecționare a tehnicii. Personal, unele obiective ale pro
priei munci, în anii care vin le și cunosc : experimentarea 
industrială, de pildă, a aparaturii de comandă la distanță 
prin radio a macaralelor, preocupare nouă și pe plan mon
dial la ale cărei principii de bază am colaborat... Dar acestea 
sînt amănunte. Esențial este că fiind îndrumați bine, 
noi, tinerii cercetători, am învățat să devenim oameni în
drăzneți, să avem curajul de a tinde spre cercetări ample. 
Posibilitățile create de partid pentru noi sînt execelente. Ne 
rămîne să realizăm mașini și instalații de o înaltă tehni
citate.

iA

In ritmul 

marilor șantiere
Ing. DAN RĂDULESCU. însumează 6 ani de 
activitate pe șantierele de construcții. Iată o sim
plă înșiruire de „adrese" : Șantierul regiona- 
ei C.F.R. Iași, al fabricilor de zahăr „Bucecea", 
.Danubiana", „Vitamina", Combinatului de celu
loză și hîrtie din paie-Călărași, iar în prezent 
lucrează pe șantierul Combinatului de îngrășă
minte chimice de la Turnu Măgurele.

1 Certitudinea împlinirii visurilor noastre I în fiecare hotă- 
rîre a partidului nostru, tineretului i s-a acordat o deose
bită atenție, o grijă plină de dragoste. Multi dintre noi, 

după ce am terminat școala ne-am spus : voi fi constructor, 
voi lucra pe un șantier modern, într-o uzină modernă I Eta
pele drumului pe care l-am parcurs în atingerea acestui ideal 
au fost cît se poate de firești. A trebuit doar să învățăm, să 
învățăm ! Niciunul dintre noi nu uităm că ne-am bucurat de 
condiții excelente de studiu, create de partid, de statul nostru. 
Și acum voi răspunde ceva mai direct la prima dv. întrebare : 
nu este oare aceasta una dintre cele mai impresionante cu
ceriri ale acestor ani? Idealurile noastre, ale tuturor se în 
făptuiesc în chip extraordinar de firesc, rapid, sigur I

2 Peste tot unde am muncit mi s-a creat posibilitatea să mă 
afirm. Orice idee îndrăzneață, orice metodă nouă de mun
că găsea sprijinul organizației de partid. Din lucrările per

sonale amintesc „Acoperișe pe cabluri pretensionate", „Lucrări

Aluminiul românesc — 

sarcină de partid !

GHEORGHE MOGA — maistru Ia secția electro
liză a Uzinei de aluminiu. Slatina. El a lucrat întîi 
la Combinatul chimic Borzești, apoi a participat la 
construcția Uzinei de aluminiu de Ia Slatina, specia- 
liz.îndu-se în același timp, ca maistru în procesul de 
electroliză a aluminiului. A participat la elaborarea 
primei șarje de aluminiu românesc.

INu există om din țara noastră care să nu fie im
presionat de faptul că treburile țării merg bine. Indi
ciul cel mai bun e că Directivele Congresului al III-lea 

al partidului s-au transformat în realitate ; prevederile de 
atunci au devenit uzine, fabriei, secții noi, au devenit orașe 
și cartiere noi. Există o vorbă bătrînească : „Cînd gospoda
rului îi merg bine treburile își face casă nouă“. La noi se 
construiește mult, foarte mult. Țara întreagă devine o casă 
nouă...

Și totul într-un ritm care dovedește forța noastră.
Uzina de aluminiu de la Slatina a fost construită într-un 

timp scurt și e dotată cu tot ce este mai bun și mai modern 
în lume în tehnica elaborării aluminiului.

Sigur, nu e vorba numai de uzina noastră... Dar cum aș 
putea să nu amintesc de ea, întîi și întîi ?

2 în acești ani am lucrat la Borzești și Ia Slatina și, ca 
să fiu drept, mi-am pus și eu întrebarea asta pe care 
mi-o puneți dv. La Borzești am lucrat la Combinatul 

chimic. Lucrul cel mai important pe care l-am realizat acolo 
este că am participat, în secția clorură de aluminiu, la 
schimbarea rețetei de fabricație, față de cea din proiect. 
Asta a făcut să se obțină clorură de aluminiu numai de 
„calitatea 1“ și „extra“, fără nici un fel de impurități.

în toamna lui ’63 am venit aici la Slatina. Abia începeau 
săpăturile. Am început munca de pregătire pentru o nouă 
profesie. Studiu tehnic, studiul limbii franceze, perioada de 
specializare în Franța, apoi munca în șantier pentru pre
gătirea noilor muncitori recrutați. Muncă la instalații, ală
turi de constructori, ca diriginte de șantier. Pe urmă pro
bele tehnologice și, în sfîrșit, la 30 iunie, prima șarjă de 
aluminiu românesc.

Și acum, ca și în perioadele anterioare am solicitat și am 
obținut cu promptitudine ajutorul celor mai buni tovarăși 
de muncă, al comuniștilor.

3 în viitorii cinci ani? Voi rămîne la Slatina atît cît 
va fi nevoie. Va intra în producție și a doua hală de 
electroliză. în scurt timp uzina va trebui să producă cu 

întreaga capacitate. Aceasta este sarcina pe care ne-o încre
dințează nouă partidul.

Statul ne-a pus la dispoziție tehnica cea mai nouă, o uzi
nă uriașă, o bijuterie a industriei noastre... Avem datoria 
de onoare să facem ca această uzină să producă în cele mai 
bune condiții, să livreze industriei noastre aluminiul necesar. 
A trebuit să ne însușim o meserie nouă... Și vă dați seama 
cîte mai avem de învățat !

Proiectele mele de viitor sînt în legătură directă cu con
tribuția mea, pe care o vreau cît mai mare, la producția alu
miniului românesc.

estacade din beton armat cu prefabricate grele" și altele, lu
crări specifice fiecărui șantier, născute în ritmul de mare inten
sitate ai dezvoltării noastre industriale.

3 Pentru noi, constructorii, în urma dezbaterii proiectului 
de Directive în presă, în colectivele de muncă, planu
rile de viitor sînt organic axate pe realizarea precisă, 

matematică, a sarcinilor ce ni s-au trasat Aici, la Turnu, sec
țiile combinatului vor intra în funcțiune la termen. Personal 
voi deveni cercetător științific. îmi voi solicita întreg bagajul 
de cunoștințe teoretice și practice pentru a crea metode noi, 
proiecte noi de instalații și montaj. Repet: partidul ne-a ofe
rit totul pentru a ne realiza din punct de vedere moral, diti 
punct de vedere profesional. Pentru acest dar care ni s-a făcut 
cu generozitate noi am rămas datori. Avem datoria de a da 
totul pentru realizarea acestor planuri pline de măreție, de 
noblețe și forță. îmi voi face datoria Și împreună cu mine 
toti tinerii comuniști din tara noastră. Sînt sigur de asta I
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lucruri mult mai se- 
prestigiul se află
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utoritățile de 
la Vientiane 
au progra
mat pentru 
astăzi o con
sultare elec
torală. După 
calcule pe 
care le-am 

presa ociden-aflat din . 
taîă în fața urnelor se 
vor prezenta 15 OOO de 
persoane. Le Monde 
precizează chiar și ca
tegoriile pe care alegă
torii aceștia le repre
zintă î ofițeri, slujbași 
al statului și notabili
tăți locale. Alegerile 
se vor desfășura deci 
cu participarea doar a 
unei minorități din 
zona controlată de tru
pele de dreapta.

Forțele Paiet Lao au cali
ficat drept ilegale aceste a- 
legeri șl nu vor participa la 
desfășurarea lor. De altfel, 
in actuala conjunctură din 
Laos este aproape imposi
bil să se asigure desfășura
rea normală a unui vot. A- 
cordurile tripartite pe baza 
cărora s-a născut guvernul 
de coaliție zac uitate în do
sare de arhivă. Războiul ci
vil n-a luat sfîrșit — el este 
întreținut de amestecul stră
in. Bombardamentele pe care 
le efectuează aproape coti
dian avioanele americane 
asupra zonelor eliberate din 
Laos dezvăluie pe autorii 
încordării din acest mic re
gat asiatic, avid de liniște 
dar împiedicat să o dobîil- 
dească.

Forțele Patet Lao contro
lează trei cincimi din teri
toriul țării pe care locuiește 
jumătate din populație. Poa
te fi 
bazat 
rea a 
confortabili ? (haosul 
1 900 000 locuitori i).

în ceasurile dinaintea vo
tului, agenția France Pres
se semnala că la Vientiane 
„domnește un climat de ne
siguranță și nervozitate“. Se 
anunță explozii ale unor 
bombe cu ’plastic și locui
torii orașului au putut să 
audă tirul unor mortiere.

în oraș circulă zvonuri 
privind posibilitatea unei 
noi lovituri de stat. Frec
venta acestor lovituri — re
flectare a luptei pentru pu
tere între liderii de dreapta 
—• îndreptățește părerea că 
o asemenea eventualitate 
nu trebuie exclusă cu de
săvârșire. în cercurile ofi
ciale zvonurile au fost dez
mințite cu fermitate.

Observatorii din capitala 
laoțiană înregistrează îngri
jorarea care domnește în 
opinia publică în legătură 
cu implicațiile alegerilor. 
Noul parlament va pune ca
păt definitiv existenței gu
vernului de coaliție ? Prăpa
stia care separă forțele poli
tice ale țării amenință să se 
adîncească.

M. RAMURĂ

ATENA 17 (Agerpres). — 
Vineri seara în capitală și în 
alte orașe ale Greciei au avut 
loc puternice demonstrații în 
sprijinul fostului premier Pa
pandreu. La Atena demonstra
țiile s-au transformat în cioc
niri violente cu poliția.

Noul premier grec, Athana- 
siadis Novas, l-a informat 
sîmbătă pe regele Constantin, 
prin intermediul secretarului 
acestuia, că situația din țară 
„inspiră îngrijorare“ (U.P.I.).

Pe de altă parte, cercurile 
politice din preajma lui Pa
pandreu, și-au definit în mod 
public poziția. Vorbind în nu
mele acestor cercuri, Andreas 
Papandreu, fiul fostului pre
mier și fost ministru în pre
cedentul cabinet, a declarat 
într-o conferință de presă că 
„nu vrem să acceptăm viola
rea libertății“. El a afirmat în 
același timp, că între rege și 
Papandreu „nu au fost rupte 
toate punțile, actualul con
flict puțind fi dat uitării, de
oarece 
rioase decît 
în cauză“.

Vorbitorul 
convingerea 
Novas nu va putea obține vo
tul de învestitură în Parla
ment, deoarece numai 15 de
putati ai Uniunii de centru îl

sprijină, ceilalți rămînîndu-i 
credincioși lui Papandreu.

La chemarea Confederației 
Generale a Muncii din Grecia 
și a unor organizații democra
tice, peste 30 000 de locuitori 
din Atena s-au adunat sîm- 
bătă seara pe stadionul Pana- 
thinaikos și străzile învecinate 
pentru a protesta împotriva 
formării noului guvern grec 
și a-și exprima sprijinul pen
tru fostul premier Papandreu. 
Puternice forțe de poliție, pre
cum și unități ale armatei, au 
fost masate în jurul stadionu
lui. Demonstrația, care fusese 
inițial interzisă, a fost în ulti
mul moment autorizată de gu
vern. Pe 
numeroși 
putați ai

MOGADISCIO 17 (Ager- 
pres). — Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Soma
lia, Ahmed Yusuff Dualeii, 
care l-a însoțit pe primul 
ministru Abdirazak Haji 
Hussein în vizita pe care a 
făcut-o în R. P. Română și 
în Italia, s-a înapoiat în pa
trie. Răspunzînd, la sosirea 
sa, la întrebările ziariștilor, 
Dualeh a făcut aprecieri po
zitive asupra vizitei primu
lui ministru al Somaliei în 
îomânia. După cum se ara
tă în comunicatul comun 
semnat la București, a spus 
el, între cele două țări vor 
fi stabilite în curînd relații 
diplomatice, iar România va 
trimite în Somalia specia
liști în domeniul tehnic.

Referindu-se la vizita ne
oficială a delegației soma
leze în Italia, ministrul de 
externe somalez a mențio
nat că această vizită a avut 
drept scop întărirea relați
ilor italo-somaleze.

ecl. Ia 26 iulie in Palatul Congreselor de 
la Bruxelles Consiliul ministerial al Pie
ței comune se va întruni pentru prima 
oară de Ia iniiințarea Comunității Eco
nomice Europene în lipsa reprezentantu
lui Franței. Cinci fotolii vor fi ocupate, 
cel de-al șaselea rămînînd liber. După 
reuniunea Comunității Europene a căr
bunelui șl a oțelului aceasta este cea de

a doua întrunire a unui organism al „celor șase“, 
care își desfășoară lucrările in lipsa delegatului 
guvernului de la Paris.

și-a exprimat 
că guvernul lui

îl
oare valabil un vot 
numai pe consulta
is 000 de alegători 

are

Doar o intîmplare ?
„FRANCE PRESSE“ anunță 

că în cursul zilei de vineri un 
avion militar aparținînd for
țelor aeriene ale S.U.A. stațio
nate în Germania occiden
tală a violat zona aeriană in
terzisă deasupra uzinei nu
cleare franceze de la Pierre- 
latte. Avionul american a fost 
imediat interceptat de o esca
drilă de avioane de vînătoare 
franceze și „invitat“ să se 
înapoieze la baza sa situată pe

teritoriul vest-german. Auto
ritățile franceze au deschis o 
anchetă. Un purtător de cu- 
vînt al ambasadei S.U.A. la 
Paris a declarat că nu are nici 
o confirmare a acestui inci
dent din partea autorităților 
militare americane. în același 
timp, scrie France Presse, 
purtătorul de cuvînt a încer
cat să minimalizeze gravita
tea faptului, emițînd ipoteza 
unei erori de navigație.

S-ar părea, așadar, că Franța 
este izolată în cadrul Pieței co
mune, ceilalți cinci membri ai 
săi, și anume Germania occiden
tală, Italia, Belgia, Olanda și 
Luxemburg făcînd front comun 
împotriva poziției intransigente 
a Parisului. Aceasta este însă nu
mai o jumătate de adevăr. Căci 
dacă este adevărat că Franța a- 
pare ca avînd o poziție sin
gulară în cadrul organismelor 
Pieței comune, nu este mai puțin 
real faptul că și între ceilalți 
membri ai Comunității Economi
ce Europene nu există o unani
mitate de opinii. în ciuda aparen
tei solidarizări a „celor cinci“ 
față de refuzul Franței de 
a accepta concluziile „comisiei 
Hallstein“ fiecare dintre statele 
reprezentate în Piața comună au 
temeiuri, de ordin economic și 
politic, pentru a nu putea, în toate 
problemele, ...să cînte la unison.

Recent, la Bonn, cu ocazia vi
zitei președintelui Saragat, vizită 
intervenită imediat după drama
tica ședință de ruptură de la 
Bruxelles, s-au făcut auzite două 
glasuri distincte și nu o voce fer
mă născută dintr-o poziție comu
nă italo—vest germană. Guvernul 
de la Bonn, cuprins de febră 
electorală, nu-și poate permite, în 
momentul de față, să împingă 
prea departe criza din cadrul 
Pieței comune și care afectează 
direct și relațiile franco—vest- 
germane. în acest sens sînt 
semnificative declarațiile făcute

atît de cancelarul Erhard, cît și 
de ministrul de externe, Schröder. 
Și unul și celălalt au încercat să 
atenueze impresia produsă în 
Germania occidentală de criza 
prin care trece Comunitatea Eco
nomică Europeană. Astfel, cance
larul Erhard a spus : „Dacă uni
ficarea Europei (vestice) n-a pu
tut fi realizată pînă în prezent 
ea va fi înfăptuită mîine sau poi- 
mîine".

Este vorba de o încercare cal
culată de a atenua șocul resimțit 
în R.F.ö. de instransigența Pa
risului. Și mai curioasă a apărut 
poziția șefului diplomației vest- 
germane, cunoscut pentru răsună
toare declarații antifranceze. 
Schröder, într-un discurs rostit 
la Köln, a spus că nu se poate 
vorbi de o criză a Pieței comune, 
ceea ce a făcut ca un ziarist 
vest-german să se întrebe dacă 
măcar ministrul crede în proprii
le sale spuse. Desigur că în toate 
aceste declarații se simte puternic 
aerul electoral.

în schimb, de la Roma se pare 
că bate un vînt de intransigență. 
Oficialitățile italiene sînt nevoite 
să apere, cu oarecare duritate, in
teresele agriculturii. în acest sens 
este interesantă declarația pre
ședintelui Confederației generale 
a agriculturii italiene, Alfonso 
Gaetano. El l-a felicitat pe Fan- 
fani pentru intransigența mani
festată la Bruxelles și a cerut ca 
în cadrul Pieței comune „să nu 
fie asigurate nimănui poziții

egiunea centrală a insulei Luzon, din ar
hipelagul filipinez. Verdele plantațiilor 
de orez se înti nde cit vezi cu ochii. Fî- 
lipinezii au motive de bucurie : anul a- 
cesta vor avea o recoltă bogată. în toa
te satele, țăranii așteaptă rierăbdători 
să strîngă recolta. Dar această pace idi
lică este întreruptă brutal de un răpăit 
strident de tobe. Pe ulițele satelor măr-

șăluiesc trupe. Sînt unitățile de șoc trimise de gu
vernul central în provincia Pampanga, pentru a 
participa la operațiunile de pedepsire împotriva u- 
nităților armate ale mișcării de eliberare națională 
— „Huk". Semnele care dovedesc reanimarea aces
tei mișcări neliniștesc autoritățile filipineze.

„Pentru întâia oară după 
mulți ani, grupuri de zece, u- 
neori chiar și de 30 de membri 
ai „Huk“, înarmați au fost ză
rite dînd din nou tîrcoalo sa
telor“ — relatează din Manila 
corespondentul săptămînâlului 
englez ECONOMIST. Iar am
buscadele în care au căzut cîte- 
va unități ale armatei guverna
mentale sînt dovezi și mai con
vingătoare ale intensificării pro
cesului de reactivizare a mișcă
rii „Huk“.

Mișcarea „Huk“ este contina- 
toarea unei îndelungate tradiții 
ale cărei începuturi trebuie 
căutate în anii celui de-al doi
lea război mondial, care a a- 
tins cu para sa pustiitoare și 
arhipelagul celor 7 000 de in
sule. Ocuparea lor de către ja
ponezi s-a petrecut în anul 1942. 
Atunci s-au constituit primele 
grupuri de guerilă care atră
geau în ambuscade trupele inva
datoare și forțele de poliție lo
cale, organizate de către japo
nezi. Aceste grupuri au devenit 
atît de numeroase, încît s-a pu
tut convoca la 29 martie 1942 
un congres care a decis constitui
rea unei organizații naționale de 
luptă și a stabilit un cartier ge
neral al forțelor de eliberare. Ar-

mata populară avea un efectiv 
de peste 10 000 de oameni .înar
mați, dispersați prin regiunile de 
șes, ca și în munți. Cînd foițe
le americane au revenit în Fi- 
lipine în 1945, ele au întemni
țat pe «OndițSătdîii „hTlkli“-Ior 
și au tefiiZăt să trateze mîșca-

• Mișcarea de eliberare națională din Filipine

• 12.000 de partizani controlează regiunile

• Milioane de pesos aruncați în vînt...

mare pompă victoria împotriva 
„Huk“, ai căror conducători au 
foșt fie întemnițați, fie omorîți. 
Dar înfrîngerea acestei mișcări 
populare, țrîmbițată la Manila, 
s-a dovedit a fi doar o iluzie. 
Ultimele informații indică exis
tența unei forțe de aproximativ 
12000 dț> partizani cârd contro
lează regiunile Pătbpangâ și Tar
lac.

Recrudescența mișcării trebuie

ricani". Resentimentele crescînda 
împotriva prezenței bazelor mi
litare americane au determinat 
numeroși deputați filipinezi să 
ceară denunțarea tratatului mi
litar cu S.U.A. și totodată ieși
rea din pactul SEATO, socotit 
ca un pericol pentru interesele 
naționale âle Fflipîhelor. Aceeași 
nerfflilțtrtnire o Stîmește și de
pendență e’COflOffiică a țarii față 
de S.U.A. Jrir timp ce bogățiile

Pampanga și Tarlac

„Huk“
rea ca uq aliat în lupta contra 
japonezilor.

împotriva „Huk" a fost porni
tă în întreaga țară o campanie 
de hărțuire cu intenția vădită 
de a-1 zdrobi definitiv. Raidurile 
teroriste întreprinse de trupele 
guvernamentale se soldau întot
deauna cu un mare număr de 
morți în rîndurile țăranilor. A- 
ceste acte teroriste au culminat 
cu asasinarea lui Juan Feleo, u- 
nul dintre conducătorii Confede
rației naționale a țărânilor și 
lider al „Huk“ în anii războ
iului. Beneficiind de un puter
nic ajutor militar american și 
desfășurînd o vastă campanie re
presivă, autoritățile de la Ma
nila au sărbătorit în 1952 cu

în luptă
pusă în legătură cu nemulțumi
rea profundă jp6 care o stîmește 
în riadul maselor politica anti
națională, promovată de actualul 
guvern al președintelui Macajîa- 
gal. Clark Field, Angeles și Ma
nila mai poartă încă urmele de
monstrațiilor furtunoase îndrep
tate împotriva bazelor america
ne de pe insule. Miile de de
monstranți au cerut rezilierea a- 
cordului militar cu S.U.A., ast
fel încît baza aeriană de la 
Clark Field să nu mai poată fi 
utilizată pentru raidurile agre
sive împotriva Vietnamului.

„MANILA CHRONICLE“ 
scria: „Filipinezii nu mai sînt 
dispuși să accepte orice samavol
nicie a așa-zișilor prieteni ame-

țării sînt exploatate de monopo
lurile străine, poporul filipinez 
trebuie să facă față unei conti
nue scăderi a nivelului de trai. 
„Mâi bine de 70000 de oameni 
sînt șomeri. Luna trecută, un 
mare humăr de studenți au pă
răsit universitățile fără să li se 
fi asigurat posturi corespunzătoa
re. PeSte 60 la sută din numă
rul elevjlor părăsesc băncile șco
lii înainte de a fi împlinit 10 
ani — scrie „Economist“. Iar 
situația țăranilor este la fel de 
jalnică. Moșierii dețin peste 65 
la sută din suprafața arabilă a 
țării. I.O.Y., primele litere ale 
cuvintelor englezești „i oweyou“ 
(îți datorez) sînt cunoscute fie
cărui țăran filipinez. Cu aceste

cuvinte încep chitanțele prin 
care țăranii sînt neVoiți să ac
cepte condițiile înrobitoare im
puse de arendașii și cămătarii 
autohtoni și străini, cărora le plă
tesc drept arendă peste jumă
tate din recolta strînsă de ei.

Acțiunile de „pedepsire“ în
treprinse împotriva „Huk“ de 
către trupele guvernamentale 
sînt de cele mai multe ori inefi
ciente (deși au costat pînă acum 
visteriâ statului două milioane 
de> pesos), căci „hukii“ se bu
cură de sprijinul populației, care 
le acordă ajutoare substanțiale. 
Chiar și Angeles, un oraș tre
pidant în apropierea puternicei 
baze aeriene americane, este so
cotit de multă vreme drept un 
centru de colectare de fonduri 
pentru partizanii „Huk". îngri
jorarea autorităților este sporită 
și de un alt fenomen care sus
cită numeroase comentarii: miș
carea „Huk“ se bucură de sim
patia a numeroși oameni de ști
ință, lideri sindicali, studenți, 
intelectuali, funcționari guverna
mentali și oameni de afaceri. 
Este și aceasta o formă de pro
test față de politica guvernu
lui Macapagal, politică de sub
ordonare a țării capitalului ame
rican, de sprijinire a războiului 
murdar din Vietnam ; o formă 
de protest fată de creșterea șo
majului și scăderea nivelului de 
trai.

privilegiate“. O piatră aruncată 
în curtea Parisului 1 Dar nu sînt 
puțini aceia care se întreabă în 
capitala Franței cit de departe 
va putea fi împinsă această po
ziție fermă a Romei cunoscînd 
fragilitatea guvernamentală. Or, 
nici în problemele care privesc 
Piața comună nu există o poziție 
identică între partidele care for
mează coaliția de centru stingă.

Un aliat al Romei în accentua
rea durității față de Franța se 
găsește la Haga, în persoana mi
nistrului de externe al Olandei 
— Luns. Acesta este unul din cei 
mai aprigi susținători ai lăr
girii împuternicirilor parlamentu
lui vest-european de la Stras- 
bourg. în aceste condiții nu este 
de mirare că întrevederea Couve 
de Murville—Luns, care a avut 
loc la Paris la începutul acestei 
săptămîni nu a dus la nici un 
rezultat, în ciuda zîmbetelor de 
rigoare pe care cei doi miniștrii 
le-au arborat în fața fotografilor 
și a operatorilor de film. Persoa
na lui Luns este atît de puțin a- 
greată în cercurile oficiale de la 
Paris încît ziariști bine informați 
au afirmat că în mOmentul con
stituirii actualului cabinet olan
dez Franța ar fi întreprins de
mersuri discrete pentru numirea 
unui alt ministru de externe la 
Haga.

De o mai bună audiență s'e 
bucură însă în capitala Franței 
Paul Henri Spaak, ministrul de 
externe al Belgiei. El este sin
gurul care la Bruxelles a spriji
nit, într-o anumită măsură pozi
ția franceză. Nimeni nu uită însă 
că ministrul belgian este un par
tizan al Europei occidentale 
supranaționale, dar care în mo
mentul de față adoptă o a- 
titudine mai flexibilă cunos
cînd intransigența generalului de 
Gaulle în această chestiune. Dar 
poziția acestui negociator între 
cei cinci și Franța nu este prea 
sigură deoarece el reprezintă un 
guvern demisionar. Rezolvarea 
crizei _ 
se pațe spre începutul lunii Au
gust, îi va acorda lui Spaak, în 
cazul că va rămîne ministru de 
externe, mai multă libertate de 
acțiune.

Pînă atunci va mai curge însă 
multă apă pe Sena. Este tocmai 
ceea ce doresc și conducătorii 
irancezi, care după părerea unor 
observatori avizați vor să rediscu
te chestiunile Pieței comune abia 
în toamnă și atunci numai pe tă- 
rîm strict economic. în toate 
aceste discuții desigur e mult loc 
pentru tranzacții, pentru renun
țări de o parte sau de cealaltă. 
Iar între timp în discursuri, mai I 
mult sau mai puțin oficiale, sînt 
strecurate abil idei ca cea a posi
bilității unei apropieri 
Franța și Anglia, ____
de ministrul informațiilor Alain ■ 
Peyrefitte într-un discurs rostit I 
la Calais.

j Tratative

j infructuoase
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I
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I
I
I
I
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I

un demisionar. Rezolvarea ■ 
ii guvernamentale din Belgia, I 
are snre încenutul lunii Au- ■
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copieri între E 
aluzie făcută B 
■naHilnr Alaîn “
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rotative infruc
tuoase“, „Rezul
tate neîmbucu
rătoare“. Aces
tea erau titlurile 
din coloanele 
principalelor co
tidiene japone
ze la comenta

riile privind rezultatele ulti
mei reuniuni a ~ 
mixte economice 
mericane.

A patra sesiune ____  _
comisiei mixte, care avea de 
înlăturat asperitățile din re
lațiile economice dintre cele 
două țări, nu a contribuit cu 
nimic la soluționarea proble
mei înscrise pb agenda reu
niunii. Interlocutorii și-au 
expus pozițiile și s-au limi
tat la animarea dezbaterilor 
de fond. Comunicatul publi
cat la încheierea lucrărilor 
menționează „că cele două 
părți au căzut de acord să 
continue colaborarea în do
meniul economic și social și 
pe viitor“. Referitor la mult 
controversata problemă a li
mitării zonelor de pescuit în 
nordul Pacificului, care urma 
să fie rezolvată în cadrul reu
niunii de la Washington, co
municatul sublinia amînarea 
discutării detaliate pînă se va 
putea „convoca o conferință 
a țărilor interesate (adică Ja
ponia, Statele Unite și Ca
nada) pentru a se ajunge la 
un acord reciproc acceptabil“. 
Cererea insistentă a guvernu
lui Sato privind revizuirea 
acordului dintre Statele Uni
te și Japonia în domeniul a- 
viației civile, una din prin
cipalele puncte înscrise pe or
dinea de zi, a rămas nere
zolvată, hotărindu-se ca a- 
ceasta să fie transmisă sesi
unii viitoare a Comisiei mix
te. într-o serie de alte pro
bleme considerate ca fiind 
spinoase în relațiile bilate
rale, cum sînt comerțul cu 
textile, sau protecționismul 
vamal al S.U.A., comunicatul 
precizează că părțile în cau
ză „vor depune eforturi" pen
tru înlăturarea „neînțelegeri
lor existente“.

Ziarul „YOMIURI" își ex
prima nemulțumirea că 
proape nici una din proble
mele prezentate de Japonia 
la aceste tratative nu a fost 
rezolvată. „Statele Unite — 
relata ziarul — intențio
nează să ducă ca și pînă a- 
cum față de Japonia o poli
tică de limitare a importului 
de produse japoneze și de 
intensificare a protecționis- 
mului său vamal“.

Comisiei 
japono-a-

anuală a

„a-

VICTOR URSU

P. NICOARĂ
----------

IOAN TIMOFTE

La Da Nang

47 avioane americane distruse
Agenția de presă Eliberarea, citată de agenția V.N.A., a 

făcut cunoscut Ia 16 iulie că forțele Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud au reușit în cursul primei 
zile a lunii iulie în atacul întreprins asupra bazei americane 
de la Da Nang din provincia Guang Nam, să distrugă 47 de 
avioanea mericane, să avarieze 3 rampe de lansare și să 
scoată din luptă 193 soldați inamici.scoată din luptă 193 soldați

Agenția U.P.I. relatează că 
în apropierea capitalei de dis
trict Son Ha din provincia 
Guang Ngai, patrioți sud-vietna- 
mezi au reușit să distrugă com
plet un post întărit al inamicului. 
De asemenea, în șud-estul capi
talei provinciei Phuoc Tuy, par
tizanii sud-vietnamezi au de
clanșat un puternic foc de mor-

unui regimenttiere împotriva unui regiment 
guvernamental. Un alt grup de 
patrioți a atacat un post al tru
pelor marionetă din aceeași regi
une. Agenția France Presse rela
tează că sîmbătă. pentru prima 
dată, americanii au folosit în 
Vietnamul de sud avioane de 
bombardament de tipul „B-52".

TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Române, Chivu Stoica, a tri
mis președintelui Irakului, 
Mareșal Abdul Salam Mo
hammed Aref, o telegramă de 
felicitare cu ocazia zilei natio
nale a irakului.

Președintele Irakului, Ma
reșal Abdul Salam Moham
med Aref, a adresat președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române, 
Chivu Stoica, o telegramă 
prin care mulțumește pentru 
felicitările exprimate.

Parafarea unui nou Acord comercial de durată 
între R. P. Română și Republica Austria
în urma discuțiilor purtate 

între 9 iunie și 17 iulie la 
Viena, a fost parafat la 17 iu
lie 1965 un nou Acord comer
cial de durată, valabil de la 
1 ianuarie 1966 la 31 decem
brie 1970, între R. P. Română 
și Republica Austria.

Acordul urmează a fi sem

în răspunsul său la telegra
ma ce i-a fost adresată de to
varășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gregoire 
Kayibanda, președintele Re
publicii Ruanda mulțumește 
pentru felicitările transmise 
cu ocazia zilei naționale a ță
rii sale, adresînd. totodată 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Române și poporului român 
urări de fericire și prosperi
tate.

nat ulterior de către mini
strul comerțului exterior al 
țării noastre și ministrul fe
deral pentru comerț și recon
strucție al Austriei.

Ca urmare a celor conve
nite, schimburile comerciale 
dintre cele două țări se vor 
dezvolta în continuare.

SPORT . SPORT
Marile stadioane al Capita

lei vor găzdui astăzi nume
roase manifestări sportive în
chinate celui de-al IV-Iea 
Congres al P.M.R. Pe stadio
nul Republicii, cu începere de 
la ora 17,30, se va desfășura 
un bogat program sportiv care 
va cuprinde meciuri de fotbal, 
demonstrații de călărie, ci
clism și aeromodelism. La ora 
20 spectatorii vor putea asis
ta la sosirea ștafetei „In în
tâmpinarea celui de-al IV-Iea 
Congres al partidului“, șta
fetă care a străbătut întreaga 
țară purtînd mesajul de recu
noștință față de partid a tine
retului patriei noastre.

Unul din punctele de atrac
ție din cadrul manifestării de 
la stadionul Republicii va fi 
partida de fotbal dintre echi
pele Dinamo București, cam
pioana țării, și Știința Cluj 
cîștigătoarea „Cupei" R. P.

Române. In deschidere, se vor 
întîlni formațiile Știința Ti
mișoara și Siderurgistul Ga
lați.

Interesante concursuri spor
tive și demonstrații de hand
bal, lupte, judo, volei, fotbal, 
tir vor mai avea Ioc Ia sta
dioanele Tineretului, Giuleșii 
și Ia poligonul Tunari.

★

Pe stadionul C.F.R. din Ti
mișoara au continuat sîmbătă 
campionatele republicane de 
atletism. In proba de 3 000 m 
obstacole Zoltan Vomoș a sta-

• Cunoscutele echi
pe de fotbal Benfica 
Lisabona si Atletico 
Madrid, care se află 
în turneu în America 
de Sud, au susținut un 
meci amical la Cara
cas. A cîștlgat Atleti
co Madrid cu scorul 
de 3—1 (1—0).

• La Atena s-au în
cheiat întrecerile Bal-

caniadei de tenis. In 
ultimele meciuri echi
pa R. P. Române a în
vins cu 3—0 selecțio
nata R. P. Bulgaria, 
iar Grecia a întrecut 
cu același scor echipa 
Turciei. Clasament fi
nal : 1. R.S.F. Iugo
slavia i 2. R. P. Ro
mână: 3. Grecia; 4. 
Bulgaria: 5. Turcia.

bilit un nou record republican 
cu timpul de 8’36" (v. r.
8’37"6/10 — a patra perfor
manță mondială a sezonului). 
Sprinterul Gh. Zamfirescu a 
parcurs 200 m plat în 21"l/10. 
Alte rezultate mai importan
te : masculin : lungime M. Si- 
mionescu 7,43 m ; 110 m gar
duri V. Suciu 14"7/10 ; înălți
me E. Ducu 2,05m ; suliță M. 
Popescu 74,55 m ; ștafeta 
4X100 m Steaua -42"2/10 ; fe
minin : 400 m plat Ioana Pe
trescu 56"3/10 ; 80 m garduri 
Maria Iliuță Budan lT'2/10.

• Continuîndu-și 
turneul în Chile, echi
pa cehoslovacă de 
fotbal Dukla Praga a 
jucat la Santiago cu 
formația locală Colo 
Colo. Victoria a reve
nit fotbaliștilor chi
lieni cu scorul de 
3—2 <2—0). Punctele 
oaspeților au fost mar
cate de Pluskal si 
Masopoust

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — film pen- 

tru ecran panoramic rulează la Pa
tria (orele: 9; 11,30; 14; 1630: 
19,00; 21,30). INTILNIRE LA IS
CHIA — cinemascop: rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,45; 21,15), București (orele: 
9.15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Excelsior (orele: 9; 11,30; 14: 16,30; 
19; 21,30). Grivita (orele: 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Modem (orele: 9: 
11,30-, 14; 16,30; 19; 21,30). CIO
CIARA — rulează la: Carpati (o- 
rele: 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP — ru
lează Ia Luceafărul (orele 9.30; 11,45; 
14; 16.15; 18,30; 20,45), Festival 
(orele: 9,15; 11,30; 13,45; 16,15,
18,45; 21,15), Feroviar (orele: 9; 
11,30; 14, 16,15; 19; 21,30). CUM 
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE — 
rulează la Capitol (orele: 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Floreasca
(orele: 11, 14; 16; 18,15: 20,30),
Flamura (orele: 10; 12,15; 16; 18,15;
20,30).  WINNETOU — cinemascop 
—• rulează Ia Victoria (orele: 9; 
11,15, 13,30, 16; 18,30; 21). PACE 
NOULUI VENIT — rulează la Cen
tral (orele: 10,15: 12,15; 14,15; 
16,15; 18,15; 20,30). JUNGLA TRA
GICA — rulează la Lumina (orele: 
9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,30> 20,45). 
Flacăra (orele: 15,45; 18; 20,15). 
DE DOI BANI VIOLETE — rulează

la Union (orele: 15,30; 18; 20,30; 
duminica ora 11. Program pentru 
copii — dimineață, UMBRELELE 
DIN CHERBOURG — după-amiază 
la Doina (orele; 11,30, 13,45; 16; 
18,15; 20,30). CERUL N-ARE
GRATII — rulează la : Grădina 
Doina (ora 20,30). NUNTA CU PE
RIPEȚII — rulează la Giulești (o- 
rele: 16; 20,30; GAUDEAMUS
IGITUR — cinemascop (ambele 
serii) — ora 18,15). ARENA CIR

CULUI — rulează Ia Cultural (ore
le : 16; 18,15; 20,30). FIUL CĂPI
TANULUI BLOOD — cinemascop
— rulează la înfrățirea între po
poare (orele: 10,30; 15.45; 20,15;
LA PATRU PAȘI DE INFINIT
— ora 18) Miorița (orele :
9,30; 11,45; 14; 16,15, 18,30;
20,45). CIND MARTIN AVEA 14
ANI — rulează la Dacia (orele: 
9,15—21 în continuare). NEAMUL 
SOIMĂRESTTLOR — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Bu-

zești (orele:, 15,15; 18,30), Popular 
(orele: 10,30; 16,15; 19,30). IA- 
NOSIK — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Cosmos (orele: 
16,15; 19,45), Crîngași (orele: 16;
19.30) , BĂDĂRANII — rulea
ză Ia Bucegi (orele: 10; 12,15; 16;
18.30) . SPRE CULMI — rulează Ia 
Unirea (orele: 16, 18,15), Colentlna 
(orele: 15; 17; 19, 21). SĂRITURĂ 
IN ÎNTUNERIC — rulează la Tomis 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,30. 18,45), 
Volga (orele: 9,45-, 12; 14,15; 16,30, 
18,45: 21). DOI BĂIEȚI CA PTINEA 
CALDĂ — rulează la Vitan (orele: 
16, 18; 20). SCARAMOUCHE — 
cinemascop — rulează Ia Munca 
(orele 10.30, 14, 16,30; 19, 21,15). 
HOCHEISTII — cinemascop — ru
lează Ia Arta (orele: 16; 18,30). 
ROȘU SI NEGRU - ambele serii 
— rulează la Moșilor (orele: 15,30,
19.15) . ANIMALELE — rulează la 
Viitorul (orele: 16, 18,15; 20,30). 
Rahova (orele : T5.30, 18 sală, ora 
20,30 grădină); FEMEIA NECUNOS
CUTA — rulează la Melodia (orele: 
9,45, 12.30, 14.30; 16.15; 21) MICUL 
PESCAR — cinemascop — rulează 
la Progresul (orele- 15,30; 18;
20.15) . OLIVER TWIST - rulează 
la Lira (orele: 15; 17.15; 19.30) Pa
cea (orele: 16: 18,15: 20.30). PRO
CESUL MAIMUȚELOR — rulează 
la Cotroceni (orele 15,30: 18: 20.30).
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