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Dumitru Barbu ți Solomon N ăst ase pregătesc o nouă șarjă

NOASTRE
Astăzi se împlinește un an 

de cînd în marea sală a Pa
latului Republicii s-au des
chis lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — eveni
ment de mare însemnătate, cu 
profunde rezonante în istoria 
contemporană a României So
cialiste. în zilele acelea fier
binți de iulie, sub cupola ar
gintie a monumentalei clădiri 
din Capitală, delegații comu
niștilor din toate regiunile pa
triei, au prefigurat în linii 
precise tot ce urma să 
se înfăptuiască în viitorii cinci 
ani. Atunci s-a desăvîrșit, 
vastul program, multilateral 
fundamentat din punct de ve
dere științific, care stabilește 
direcțiile fundamentale ale 
dezvoltării societății noastre 
pentru o întreagă perioadă is
torică. Acest program deschide 
perspectiva unor noi și stră
lucite succese pe drumul dez
voltării rapide, al modernizării 
economiei naționale, avîntu- 
lui științei, artei și culturii ce 
vor situa România pe culmi 
tot mai înalte ale construcției 
socialiste.

Strălucită sinteză a bogatei 
experiențe teoretice și practi
ce a partidului nostru marxist- 
leninist, programul înfloririi 
multilaterale a patriei elabo
rat de Congres a înscris pe 
primul plan necesitatea dez
voltării în continuare a indus
triei......Și în viitor — a arătat
la Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. — în centrul 
politicii partidului nostru ră- 
mîne industrializarea țării, 
dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele, în special a in
dustriei constructoare de ma
șini — fără de care nu sînt 
posibile ridicarea patriei 
noastre la un grad înalt de 
civilizație și bunăstare, înain
tarea spre comunism". în
treaga istorie a dezvoltării 
societății omenești, propria 
noastră experiență demon
strează clar că aceasta este 
singura cale care duce spre 
progres și civilizație, spre ri
dicarea standardului de viață, 
asigură în fapt independența

și suveranitatea națională. O 
civilizație socialistă al cărei 
unic scop este asigurarea ne
voilor materiale și culturale 
ale membrilor săi nu poa
te să nu pună pe prim 
plan crearea și dezvoltarea u- 
nei puternice baze tehnico- 
materiale, capabilă să dea so
cietății posibilitatea realizării 
unei înalte productivități so
ciale a muncii. Or, în condi
țiile actuale realizarea acestui 
deziderat este determinată ne
mijlocit de creșterea impetu
oasă a industriei, caracteriza
tă prin electrificare, mecani
zare și automatizarea comple
xa a producției, printr-un 
înalt nivel de specializare și 
cooperare care asigură valo
rificarea superioară a resur
selor naturale ale țării, dez
voltarea echilibrată și ascen
dentă a tuturor ramurilor e- 
conomice.

Acum, cînd de la remarca
bilul eveniment din istoria 
patriei a trecut un an, po
porul, întregul nostru tineret, 
constată cu deosebită satisfac
ție ca pe o caracteristică fun
damentală a vieții noastre so
ciale, succesul cu care se îm
plinesc zi de zi hotărîrile Con
gresului. Previziunilor mărețe 
ale partidului, înmănunchiate 
în Directivele Congresului, 
grandios program de înflorire 
a patriei, poporul le-a răspuns 
cu faptele sale desfășurate pe 
înfierbîntate zile și nopți de 
muncă și gîndire creatoare.

Evenimente de o remarca
bilă importanță teoretică șl 
practică au venit să materia
lizeze, să dea un cadru pre
cis, riguros elaborat, prevede
rilor Congresului.

Din inițiativa și sub condu
cerea Comitetului Central al 
partidului se desfășoară o 
amplă și profundă activitate 
creatoare pentru găsirea celor 
mai bune căi, mobilizarea tu
turor rezervelor și energiilor 
în vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor care stau în 
fața poporului. Dînd viață ho- 
tărîrilor Congresului, Plenara 
„Scîntela tineretului**
(Continuare în pag. a TV-a)
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în amplul program stabilit 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., program al cărui scop 
final este dezvoltarea comple
xă a bazei materiale a socia
lismului, întărirea și înflorirea 
orînduirii noastre, creșterea 
neîntreruptă a nivelului mate
rial și cultural al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, își 
găsește o vie reflectare poli
tică științifică a partidului, de 
dezvoltare și perfecționare ne
întreruptă a forțelor de pro
ducție socialiste.

îmbrățișate cu căldură de 
popor, de întregul tineret, so- 
cotindu-le pe bună dreptate ca 
pe propriul lor program de 
muncă și luptă, prevederile 
celui de al IX-lea Congres al 
partidului au început, sub

Ing. V. Actarlan
adjunct al ministrului 

industriei constructoare 
de mașini

conducerea organelor șl orga
nizațiilor de partid, să prindă 
viață chiar din a doua zi după 
încheierea lucrărilor istoricu
lui Congres. In această peri
oadă și-au găsit soluționarea 
teoretică și practică multiple 
probleme ale vieții noastre 
economice și social-politice. 
Au avut loc consfătuirile 
lucrătorilor din construc
ții, comerț și din indus
tria construcțiilor de mașini, 
care au dezbătut principalele 
sarcini ce revin ramurilor res
pective. Aceste acțiuni de

mare amploare vin să confir
me încă o dată practica condu
cerii noastre de partid de a se 
consulta cu masele largi asu
pra principalelor măsuri eco
nomice și politice, aceasta con
stituind o formă concretă de 
manifestare a democrației so
cialiste.

In opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste partidul 
urmează neabătut politica in
dustrializării socialiste a țării. 
„Ceea ce străbate ca un fir 
roșu planul cincinal — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntul de închidere rostit 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie 1966 — este apli
carea neabătută a politicii

(Continuare în pap. a IV-a)

COLOANĂ

INFINITĂ
de ADRIAN PÂUNESCU

Acela ce, din lupta a două mîi de ani, 
Cu patria de-un singe, cu fiii ei de-o seamă 
Răsare pe pămîntul propriei lui gîndiri 
Partidul Comunist Român se cheamă.

Șl rostul lui e rostul acelui astru-miez 
Pe ale cărui raze rotesc planete calde, 
Rotesc și-n întețite orbite se-nmulțesc 
In deasa lui lumină eternă să se scalde.

li spunem fn cuvinte, ce un solemn Impuls 
Le-aruncă-n brazda largă de vis a ființei noastre — 
Că el ne e părinte, că roșul luptei lui 
Ineheagă lanul galben și ceruriie-albastre.

O, solidaritatea culorilor fn steag I
Cînd roșul e puternic, mai galbenă-1 cîmpla 
Și mai albastru cerul și portdrapelul e 
Coloană infinită crescută-n România.

In limpezite ore au turnurile glas, 
Localități bogate arhitecturi arată
In ele mai lucrează și-acum un meșter vechi 
Cu floarea palmei de un inel încununată.
SI nume vii de oameni respiră-n calendar 
Hrănind evenimente de glorii născătoare. 
Spre anii noștri, iată, că rîurile curg 
Cu dorul lor de curgeri, cu setea lor de mare.

Căci rîului i-e sete de mare, iar In grîu 
E-o foame după pîine cînd în amiezi adie, 
Cum omului i-e sete și foame nesfîrșit 
De propria sa, nouă, omenie.

Astfel e el ce-n vreme păstrează chipul țării 
Și dor de ea îi este, trecutu-i înviindu-1 
Și nemurind prezentul, iubindu-i viitorul, 
Partidul Comunist Român ! Partidul I

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘIIE NICDLAE CEAUȘESCU
A DNDI GRUP DE ACTIVIȘTI M P. C. BULGAR

Luni, 13 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, cu soția, au primit la Eforie- 
Nord pe tovarășii Kostadln Ghiaurov, 
membru supleant al: C.C. al P.C. Bulgar, 
prim secretar al Comitetului regional 
de partid Plovdiv , Gheorghl Petrov, 
membru al Comisiei Centrale de Revi
zie a P.C. Bulgar, președintele Sfatului 
popular regional Plevna, cu soția, 
Penko Gherganov,; prim secretar al

- înflorirea -
AGRICULTURII

Politica agrară a Partidului 
Comunist Român reprezintă 
îmbinarea științifică a teoriei 
marxist-leniniste cu realități
le istorice, politice și econo
mice din patria noastră. 
Dezvoltarea Ia sate a re
lațiilor de producție care 
să corespundă forțelor de 
producție în plin avînt, mo
dernizarea agriculturii prin 
extinderea mecanizării, chi
mizării și irigațiilor, rezol
varea unor importante pro
bleme sociale, întărirea conti
nuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun
citoare constituie direcții 
principale de înflorire conti
nuă a agriculturii, a satului 
românesc, cuprinse în docu-

Prof. unlv. dr.
David Davidescu

vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii

mentele elaborate de cel de 
al IX-lea Congres al P.C.R.

De la istoricul eveniment 
din viața întregului nostru 
popor se împlinește curînd un 
an. în acest scurt interval de 
timp a început aplicarea pre
vederilor de o excepțio
nală însemnătate, date 
de Congres. Plenara din 
11—12 noiembrie a C.C. al 
P.C.R. a stabilit, pe baze știin
țifice, măsurile prin a căror 
înfăptuire se asigură creșterea

cantitativă șl calitativă a pro
ducției agricole la nivelul ce
rut în actualul cincinal. La 
începutul acestui an a avut loc 
primul Congres al țăranilor 
cooperatori, care a aprobat 
înființarea uniur .or coopera
tiste, noul statut al coope
rativelor agricole de produc
ție, statutul Casei de pensii 
a țăranilor cooperatori, Sta
tutul uniunilor cooperatiste.

Prin constituirea uniunilor 
cooperatiste s-au creat condi
ții organizatorice și mai bune 
pentru încadrarea în mod ar
monios a agriculturii coopera
tiste în procesul dezvoltării 
întregii economii naționale.

Au fost, totodată, luate
(Continuare în pag. a TV-a)

Comitetului regional de partid Plevna, 
cu soția, Lazar Dancev, directorul 
Uzinei de semiconductor! din Botevgrad, 
cu soția.

Grupul de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar se află la odihnă în țara 
noastră, la invitația făcută de delegația 
de partid și guvernamentală română 
care a vizitat în septembrie anul trecut 
R. P. Bulgaria.

în timpul primirii a avut loe o con
vorbire caldă, prietenească.

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular 
.și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, 
al poporului mongol și al nostru personal, vă mulțumim din 
inimă dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și 
întregului popor român, pentru salutul tovărășesc șl felicită
rile cordiale adresate cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției populare mongole.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și pe viitor, 
pe baza principiilor marxism-leninismului șl internaționalis
mului socialist, spre binele popoarelor noastre, în interesul 
consolidării unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, 
în numele triumfului cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului 
frate român, noi succese în opera de construcție socialistă în 
patria dumneavoastră, în lupta pentru asigurarea păcii și 
securității popoarelor.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim secretar 

al Comitetului Centra] 
al' Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele 
Consiliului de Minieri 
al Republicii Populare 

Mongole

JAMSRANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare 

Mongole



Mi-au rămas adine înti
părite în memorie cuvin
tele rostite la prima Con
sfătuire pe țară a lucrăto
rilor din construcții de că
tre secretarul general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul 
IWcolae Ceaușescu: „Comi
tetul Central al Partidului, 
guvernul tării dau o înaltă 
apreciere activității desfă
șurate de oamenii muncii 
din construcții — detașa
ment important al clasei 
noastre muncitoare, al po
porului român, — contri
buției lor la măreața operă 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste".

Fac parte din acest de
tașament și am lucrat pe 
cîteva din șantierele patriei. 
Sînt țînăr, dar știu că nici
odată, în trecut, constructo
rilor nu li s-au adresat ase
menea cuvinte. Pentru că 
niciodată în trecut marea 
masă a constructorilor nu a 
fost chemată să-și pună în 
aplicare talentul, priceperea 
și hărnicia, la scara întregii 
țări, să-i îmbogățească pei
sajul cu uzine și combi
nate, cu orașe și cartiere 
noi, cu edificii social-cul- 
turale, să-și consacra în
treaga activitate bunăstării 
și fericirii poporului. Acest 
lucru l-a făcut partidul co
munist, trup din trupul cla
sei muncitoare, legat de po
por, Sub conducerea sa în

țeleaptă, riguros științifica, 
potențialul economic al Ro
mâniei de astăzi a devenit 
o mărime pe lingă care a- 
ceea a anului 1938 repre
zintă doar rezultatul unei 
împărțiri la 10.

Un capitol important din 
Directivele Congresului al 
IX-lea al P. C. R„ in
vestiții — construcții, par
te componentă esenția
lă a operei de edifi
care a socialismului, se re

Directive, de 1,66 ori mai 
mare decît în perioada 
1961—1965.

Sarcina centrală a con
structorilor este de a ridica 
eficiența economică a in
vestițiilor. Lucrările Con
sfătuirii pe țară a lucrători
lor din construcții, care au 
avut loc chiar la începutul 
cincinalului, s-au axat toc
mai pe această problemă. 
Indicațiile prețioase date cu 
acest prilej de conducerea

CHEMAREA
ȘANTIERELOR

IX-lea al partidului, arhi- 
tecții, proiectanții, con
structorii de pe acest șan
tier își exprimă din nou 
hotărîrea de a munci 
exemplar pentru a clădi un 
edificiu pe măsura nive
lului atins de știință și 
tehnică în țara noastră. 
Alăturăm astfel modesta 
noastră contribuție pentru 
înflorirea patriei socialiste 
la aceea a constructorilor 
care zăgăzuiesc Dunărea 
sau deschid magistralele 
luminii peste vîrfurile și 
prăpăstiile munților ; ■ la 
aceea a constructorilor care
înalță cetățile industriale 
sau prind în chingi de oțel 
și piatră galeriile subpă- 
mîntene ale noilor mine}
la aceea a întregului de
tașament de constructori 
— din care fac parte a- 
proape 60 000 de tineri — 
căruia i-a înmînat planuri

CINCINAL — ZIUA 200

feră la activitatea noastră. 
Realizările din șesenal, care 
au umplut de bucurie și 
mîndrie Inimile oamenilor 
muncii, vor fi depășite în 
actualul cincinal. Legea 
pentru adoptarea planului 
de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 
1966—1970 prevede ca în a- 
ceastă perioadă să fie reali
zate din fondurile statului 
investiții în valoare de 
280,5 miliarde lei, cifră su
perioară prevederilor din

partidului și a statului con
stituie principalele jaloane 
ale activității noastre. Pe 
vastul șantier al patriei, 
constructorii își dau toată 
silința pentru a înde
plini punct cu punct sarci
nile. Împreună cu tova
rășii mei particip la ri
dicarea uneia dintre cita
delele învățămîntului ro
mânesc — Institutul Poli
tehnic din Capitală.

La un an de la începerea 
lucrărilor Congresului al

și i-a deschis front de lu
cru pe 237 500 de kilome-
tri pătrați — întreg cu
prinsul țării — cel 
harnic, mai talentat ; 
entuziast arhitect pe:<•
l-a avut vreodată poporul
nostru — Partidul Comu-
nist Român.

Ing. EMIL BUMBACEA 
șeful șantierului 

Institutului politehnic 
București

FRONT DE LUCRU —
ȚARA - NTREAGĂ

Uzinele „23 August' din Capitală. Cea 
de-a 44-a locomotivă de 120 CP iese pe 
ușa halei de locomotive. Iată un grup 
de tineri constructori de locomotive tă- 
clnd pregătirile pentru plecarea in pro
ba de parcurs — 120 km (foto nr. 1).
Secția motoare. Tinerii mecanici mon- 
tori Gh. Zota, Gh. Ciobanu șl Remus 
Mogoșanu, lucrează la cel de-al 48-lea 
motor de 350 CP din acest an (ioto nr. 2) 
Secția locomotive. De la Începutul anu
lui și ptnă In prezent colectivul de mun
citori ai secției au construit 44 locomo
tive BDM de 120 CP și 8 locomotive de 
350 CP. In curs de fabricare se află In 
prezent locomotiva Diesel — hidraulică 
(prototip) de 1250 CP. Colectivul de mun
citori ai secției s-au angajat s-o termine 

Înainte de termen (foto nr. 3).
Foto : O. PLEC AN

Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a 
dezbătut și adoptat documen
te de importanță istorică pri
vind viitorul României Socia
liste, documente care se ba
zează pe cunoașterea legilor 
obiective ale dezvoltării so
ciale, pe analizarea aprofun
dată a condițiilor și rezerve
lor economiei naționale, pe 
hotărîrea și puterea întregului 
popor de a da viață unor pla
nuri grandioase.

Atmosfera însuflețitoare în 

întrevadă dezvoltarea. Mese
riile nu stau pe loc, nu în
gheață, trebuie să înveți pen
tru azi și pentru mîine, pen
tru anii viitori, șl vei avea de 
învățat mereu. Dar tocmai în 
aceasta oonstă farmecul unei 
meserii, și de aici vin succe
sele, mulțumirile. Cine mai 
poate să rămînă indiferent 
față de meserie, să o practice 
la întâmplare și să nu-i pese 
de noutăți, de ultimele cuce
riri ale științei și tehnicii care 
privesc și meseria lui 7

IUn prieten, inginer con
structor, îmi povestește :
— în duminioa aceea hotă- 

rîsem să barăm apele Mure
șului pentru a le îndrepta pe 

I vechea lor matcă, de unde fu
seseră abătute ca să putem 
construi barajul. Barajul a- 

Icesta era unul dintre obiec
tivele principale din comple
xul de lucrări ale termocen- 

Itralei de aici, de la Luduș. De 
acord cu constructorii, alese
sem ziua de duminică pentru 

I acest „atac". Pregătisem totul 

mentale. Oame/ill năzuiesc să 
afle calea ca să iasă trebu
rile mai bine, vorbesc despre 
ceea ce au împlinit cu o bu
curie blîndă și sigură, își fac 
planuri de viitor ca niște gos
podari chibzuiți și, dacă i-ai 
întreba, aînt în stare să-ți 
spună pe zile și luni ce vor 
face peste un an, peste doi 
ani, peste patru...

Un asemenea mod de a trăi 
anticipativ, cu o siguranță 
deplină, este, desigur, carac
teristic doar unei societăți

I România — o fereastră a 
I universului și înspre univers

— cu înălțimea drumului ei, 
suverană. Cu Dunărea lim- 

Ipede, gravă, la sud, cu oîașe 
și sate, ca o uriașă inimă — 
aici, carpatică inimă, sobră, 

(partinică inimă. Fiindcă nu-i 
loc in aceste ținuturi, fiindcă 
nu-i oră, in spatiu-acest» al 

I nostru unde s*jju simit flu
turare du si .aB ji mîndrte,- cu
get înalt și înaltă frunte. de 

I veghe, nu-i loc în aceste ținu
turi unde să nu-l vezi și să nu-i 

marile înfăptuiri de mîine, 
înscrise în cartea noului cinci
nal. Totul e un urcuș. 
O clădire nouă — un timp 
cucerit, un pod, o viaductă 
— un salt, o fabrică o 
uzină, un combinat, o hidro
centrală sînt colosale stații în 
timp de unde ancorăm mai 
departe. Și cîte zecti cîte sute 
de asemenea stații) lucrăm 1 
Cîte verigi în sudura lor vie 
dau osatura și echilibrul pro
priului nostru mers ! Mă în
torc totdeauna în satul meu, 

. Sîntem moștenitori și con- 
| tinuatorl unor strălucite tra

diții de cultură. Momentul li- 
I terar actual — tn cadrul că- 
I ruia se înscriu eforturile tu- 
1 turor scriitorilor, vîrstnici șl 
I tineri, indiferent de generații

le cărora le aparțin — nu poa
te fi înțeles în adevărata sa

I semnificație fără a-1 raporta 
la ceea ce s-a făcut înainte. 
Contribuția spirituală specifică

■ a prezentului poate fi apre- 
: ciată sltuînd-o în ansam- 
| blul de factori ce o con-

Bazate pe întreaga experi
ență anterioară, acționînd în 
direcția unei înțelegeri largi, 
dialectice, a raportului obliga
toriu dintre tradiție și inova
ție, relevînd o profundă stu
diere, înțelegerea a ceea ce 
poporul român a adus organic 
la dezvoltarea culturii uni
versale, documentele celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
subliniază : „Istoria arată că 
marii oameni de cultură, ade- 
vărații artiști au exprimat în 
operele lor realitatea vremii,
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care s-eu desfășurat lucrările 
Congresului este astăzi atmo
sfera noastră de lucru, de zi 
de zi: vrem să muncim mai 
mult, mal bine, anii noștri să 
fie tot mai bogați în eveni
mente și înfăptuiri. Efortul 
unit al milioanelor de con
structori face ca planurile 
noastre să devină certitudinile 
noastre, tot ceea ce ne-am 
propus — să vedem înfăptuit 
în timpul prevăzut șl în con
dițiile prevăzute. Știm cum va 
arăta România anilor viitori, 
efortul nostru se îndreaptă 
spre ceva sigur, spre țeluri 
nobile.

In noua etapă de dezvoltare, 
cu sarcini sporite, problema 
care se pune pentru fiecare 
dintre noi este aceea de a co
respunde noilor cerințe, de a 
desfășura o muncă eficientă, 
de a ține pas cu viața. Pregă
tirea profesională, răspunderea 
în procesul de producție, ca
litatea muncii — nu mal sînt 
chestiuni strict personale, ci 
ale întregului colectiv.

Conștiința de constructor o- 
bligă astăzi mai mult ca ori- 
oînd la continua îmbogățire 
a cunoștințelor, la gîndire în 
perspectivă, la maturitate și 
răspundere. Ambiția sănătoa
să, efortul spre autodepășire 
caracterizează astăzi ma
rea majoritate a celor care 
au început să învețe o mese
rie, să-l prindă gustul, să-i 

îndeplinim planuri Îndrăz
nețe tocmai fiindcă stăpînim 
meseriile șl contribuim mereu 
la dezvoltarea lor, fiindcă ne 
cunoaștem condițiile de mun
că și depunem eforturi pentru 
îmbunătățirea lor, fiindcă a- 
cumulăm experiență pe care 
o transmitem mereu celor mai 
tineri.

Cunoaștem țara, ne este 
drag să-i străbatem cîmpiile 
și munții, și de fiecare dată, 
străbătînd-o — o regăsim în
tinerită. Munca noastră, a tu
turor, a schimbat înfățișarea 
țării, patriotismul nostru fier
binte i-a insuflat mai mult far
mec, i-a dat mai multă stră
lucire. Dorim să avem o țară 
și mai frumoasă, și mai stră
lucitoare, dorim să trăim mal 
bine și s-avem liniște și pace, 
nimic să nu tulbure viitorul. 
Construim pentru noi și pen
tru urmașii noștri, înălțăm e- 
dificli trainice, mărturii ale 
unei epoci înnoitoare, pătrunse 
de un suflu eroic. Am gîndit 
planurile de perspectivă cu 
înțelepciune și îndrăzneală și 
pe măsura puterilor unui în
treg popor de constructori.

Congresul al IX-lea al 
partidului, sub a cărui rază 
călăuzitoare desfășurăm toate 
importantele acțiuni construc
tive, a determinat un nou a- 
vînt al întregului popor spre 
progres și prosperitate, o do
rință fierbinte de a face față 
eu cinste unor sarcini mărețe.

din vreme : oameni, mașini, 
unelte. Am început. Rezistența 
pe care „Mureșul cu ape line" 
din baladă ne-o punea, era 
peste așteptările noastre.

De-abia tîrziu apele Mure
șului s-au mai îmblînzit și, 
supuse, au apucat pe vechea 
lor cale, prin barajul construit.

Dar asta a fost de mult. Cu 
vreo doi ani și ceva în urmă. 
Acum lucrările noastre la Lu
duș sînt aproape pe terminate. 
O parte dintre constructori 
sînt la Fîntînele.

— Și totuși... la Luduș, la 
Fîntînele... Acasă cînd ești ?

— Mereu... Cel puțin așa 
Simt eu... Așa m-am învățat.

II ascult pe acest inginer 
tînăr, cu ochii largi și albaș
tri, luminați pe dinăuntru de 
inteligență și de marea bucu
rie a împlinirii și mă gîndesc 
că în același timp cu marile 
transformări social-economice 
din societatea noastră socia
listă, s-au produs în inima și 
în mintea contemporanilor 
noștri și mari mutații sufle
tești și spirituale.

Sentimentul că ești acasă Ia 
tine în orice colț al patriei, 
sentimentul certitudinii că tot 
ceea ce ai făcut îți aparține, 
că tot ceea ce visezi ți se va 
împlini, reprezintă și el una 
dintre aceste mutații funda- 

eliberate de exploatare, cum 
este societatea noastră, și în 
care conducător este partidul 
comuniștilor.

Sentimentul certitudinii pen
tru anii care vin, l-am dobîn- 
dit în anii care au trecut, 
ani de muncă și de izbînzi, 
și el s-a împlîntat în inimile 
noastre cu forța cu care si
guranța enormei coroane de 
stejar de pe deal este dată 
de coroana inversă a rădăcini
lor înfipte pe aceeași măsură 
în pămînt.

Cele 365 de zile care au tre
cut de la istoricul Congres al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român ne-au confirmat încă 
o dată acest lucru. Viața a do
vedit în fiecare zi că tot ceea 
ce uriașa inteligență colectivă 
a partidului a stabilit pentru 
dezvoltarea economică, soci
ală și culturală a țării a fost 
just și ne aflăm pe un drum 
bun.

In limbajul curent, așa cum 
am văzut și la inginerul des
pre care vorbeam mai sus, a- 
cest sentiment se exprimă fi
resc, neobișnuit de simplu :

— Pînă acum am făcut asta, 
asta, și asta... Mîine vom face 
cutare lucru, poimîine la fel... 
peste un an aici vom construi... 
de pe locul acesta vom obține 
atît și atît...

Așa cum oamenii numai 
despre ei șl despre ceea ce 
este cu adevărat al lor pot să 
vorbească.

Iafli multipla prezență, gîndl- 
rea de om, de mii, de milioane 
Ide oameni laolaltă, de mii și 
milioane de chipuri ca într-o 
medalie alături. Are un nume 

I frumos și-nțelept, Partidul
Comunist Român se cheamă și 
e un nume de viață și de des-

Itin. Tineri fiind, nouă părinte 
ne este. Ce mîndrie mai mare 
Ica aceasta, ce bucurie poate fi 
mai deplină decît nestrămu
tata încredere în partid, în 

I popor, în viitorul la desăvîrși- 
rea căruia lucrăm. Construim 
trepte — una cîte una punem 

Iîn sus, spre vîrfurile propriei 
noastre desăvîrșiri, spre „Cul
mile cele mai înalte ale pro- 

I greșului și civilizației". Un an, 
scris în unelte și în lucruri, 
devenit proprietate a noastră 
— fizică și morală, doar atît 
a trecut de la Congresul al 
IX-lea al Partidului și însem- 

Inele trecerii sale ne-au înno
bilat. Un an cum au mai fost 
și alții, dar ca acesta parcă 

Iniciunul și parcă niciunul ca 
cei ce or să vină, li cunoaștem, 
le întindem punți uriașe-n 
metal șl în piatră, le pregătim 

I coroane de domnitori — hidro
centralele, sceptru de aur — 
lumina, un jilț ca al zeilor — 

Ițară cu umbră de rîuri și de 
pîine, cu tot ce zidim și lu- 

Icrăm în continuu, cu tot ce 
nutrim. Merg în țara mea de 
azi, văd orașe și sate, cetăți ale 

I industriei noastre — garanții
ferme de beton și oțel pentru 

în podgorii, și încerc să măsor 
cu sufletul țăranilor mei de a- 
colo tot ce-am văzut. Drumul 
trece pe-o margine de cîmp, 
printre vii și livezi. Satele-și 
seamănă noaptea, luminate 
electric. Dealurile stau zidite 
în terase, recuperate eroziunii 
și puse pe rod în livezi și pe 
spaliere de viță de vie. Iar 
podgorenii acolo parcă nu-și 
mai cred ochilor. Au dislocat 
piatra, tone, zeci de mii de 
tone de piatră și în locul ei, 
iată, pămîntul a înflorit. Eu îi 
văd parcă mai drepți și mai 
plini de ei înșiși, preocupați 
mereu de ceva, au învățat 
să-și gîndească viața, și pă
mîntul gîndește alături de ei. 
Ii văd cu unelte pe umeri ziua, 
de multe ori seara, cu cărți 
sau în curte, sub coroana po
milor și între flori, în fața te
levizorului.

Trăiesc satisfacția muncii și 
cunosc valori morale nebănui
te cîndva. O mică școală e a- 
proape în fiecare familie căci 
podgorenii acolo au prins gus
tul cărților și au învățat ce în
seamnă ele. Rodește aici în 
formă de inimă pămîntul și 
țara întreagă, ca o fereastră a 
universului, strălucește. Citim 
la lumina ei cîntece de laudă 
și mari cîntece de slavă pen
tru cel ce-și împlinește voca
ția și poartă un nume de viață 
și de destin totodată: mari 
cîntece de slavă — pentru 
partid.

Idiționează. La ceea ce o 
generație realizează își a- 
duc aportul indirect toate ge- 
Inerațiile precedente.

Tradițiile pe care noi le 
moștenim sînt legate de lupta 

I poporului român pentru apă
rarea patriei, pentru păstrarea 
ființei sale naționale; sînt 

I tradițiile încrederii în om, 
ale cultului pentru adevăr, 
pentru frumos. întreaga noas- 

Itră literatură s-a dezvoltat 
sub semnul acestor valori. 

Iîncă în perioada sa folclorică 
literatura română s-a profilat 
în sensul unei literaturi de 

I intervenție, a unei literaturi 
militante. Cultul binelui, al 
adevărului, al dreptății, al 

I frumosului, dragostea de pa
trie, — reprezintă coordonate 
pe oare îi putem urmări dez- 

I voltarea. Un popor capabil să 
reziste aproape două mii de 

Iani unor dramatice încercări 
istorice, cum a fost poporul 
român, trebuia să dispună 

Ifără îndoială de mari resurse 
sufletești, ca după fiecare în- 

I cercare să pornească din nou 
cu mai multă încredere întru 

I apărarea ființei și drepturilor 
sale. Este firesc ca atari tra
diții să fie cultivate în primul 

Irînd de literatura noastră de 
astăzi. Și, într-adevăr, crea
țiile de valoare ale scriitori- 

I lor noștri contemporani se in- 
I tegrează profund marilor tra

il diții culturale ale trecutului 
I progresist românesc.

au fost alături de popor, pe 
care l-au ajutat și însuflețit 
în lupta pentru o viață mai 
bună, pentru progres social. 
Cu atît mai mult creatorii de 
artă ai societății socialiste tre
buie să se identifice cu aspi
rațiile celor ce muncesc, să 
slujească țelului măreț al fău
ririi unei vieți tot mai fericite 
pentru întregul popor".

Observînd că între ceea ce 
predecesorii noștri au realizat 
și ceea ce realizăm noi astăzi, 
pe tărîmul culturii, există o 
relație ce trebuie înțeleasă 
dialectic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul pre
zentat la Congres arăta : „Ar
tei și literaturii le sînt proprii 
preocuparea pentru continua 
înnoire a mijloacelor de expri
mare artistică, diversitatea de 
stiluri ; trebuie înlăturată ori
ce tendință de exclusivism sau 
rigiditate manifestate în acest 
domeniu. Esențial este ca fie
care artist, în stilul său pro
priu, păstrîndu-și individuali
tatea artistică, să manifeste o 
înaltă responsabilitate pentru 
conținutul operei sale, să ur
mărească ca ea să-și găseas
că drum larg spre inima și 
mintea poporului".

Astăzi, la un an de cînd a 
avut loc Congresul al IX-lea 
al P.C.R., putem vedea cum 
literatura noastră se dezvoltă 
tot mai mult în spiritul aces
tor prețioase cuvinte.

,****♦★¥★¥*■* U-kN-it
Pentru activitatea 

noastră, a lucrători
lor din diferitele do
menii ale . cercetării 
științifice, anul care 
s-a scurs de la Con
gresul al IX-lea al 
partidului, are sem
nificații profunde. In 
directivele planului 
cincinal, dezvoltarea 
și perfecționarea cer
cetării științifice con
stituie una din tarei» 
nile de bază.

Subliniindu-se im
portanța îmbunătăți
rii sistemului de or
ganizare a activității 
științifice, la Con
gres a fost accentuată 
necesitatea dirijării 
cadrelor și a mijloa
celor materiale spre 
acele obiective a că
ror eficiență este cea 
mai mare.

A trecut puțin timp 
de la Congres și pre
vederile acestuia au 
început să prindă 
viață. La sfîrșitul 
anului trecut a luat 
ființă Consiliul Na
țional al Cercetării 
Științifice, avînd sar
cina de a elabora di-

recțiile principale și 
programul central de 
cercetare științifică și 
de pregătire a cadre
lor, să asigure coor
donarea întregii ac
tivități științifice.

Recent, ziarele ne-au 
gdus vestea elaboră
rii planului de cer-

Romănia, în strînsă 
concordanță cu planul 
de dezvoltare eco-
nomică a țării.

Pentru cercetătorii
din metalurgie și si
derurgie, planul de 
perspectivă cuprinde 
Veme numeroase și 
deosebit de impor-

cetare științifică pe 
anii 1966—1970, fun
damentat pe baza ce
rințelor progresului 
economic și social <d 
țării noastre.

Este pentru prima 
oară cînd se reali
zează orientarea în 
perspectivă a cerce
tării științifice, din

tante. Este vorba de 
realizarea în țară a 
noi mărci de oțeluri 
fine și aliate, de stu
dierea problemelor 
legate de mărirea gra
dului de puritate a 
acestora, de crearea a 
noi tipuri de aliaje 
neferoase cu caracte-

ristici superioare. O 
deosebită atenție este 
acordată studiilor ori
ginii și constituției 
incluziunilor metalice 
în oțeluri precum și 
cercetărilor structu
rale și a proprietăți
lor fizice, chimice și 
mecanice a metalelor 
și aliajelor.

Nouă, tinerilor cer
cetători, ni se oferă 
astfel un larg cîmp 
de activitate, de afir
mare multilaterală. 
Considerăm rezolva
rea sarcinilor ce re- 
«ultă din programul 
de cercetare îndato
rirea noastră de bază, 
și în cadrul colective
lor de lucru în care 
activăm vom face 
totul pentru a con
firma încrederea in
vestită în noi.

Ing. CLAUDIA 
ANDREESCU 
cercetătoare 
la Institutul 
de cercetări 
metalurgice 
București

Acolo era satul. Satul unic, 
al rădăcinilor și al copilăriei. 
Satul, cu viforele și pietrele 
de hotar, cu parcelele sărăciei 
și Movila Foamei, spre miază
zi ; cu răzoarele și fîntînile.

Fiecare fîntînă știa un cîn- 
tec. Ascultam fîntînile în zori, 
cînd cumpenele ridicau cio- 
cîrliile-n cînturi ; le ascultam 
în asfințit, cînd cumpenele co
borau soarele-afund.

între răsărit șl apus erau 
cuprinse muncile șl întîmplă- 
rile, cu oameni și zbateri. Scri
se cu mîinl atîngace, în lemnul 
ghizdurilor: această fîntînă a 
fost ridicată în anul cutare, în 
amintirea cutăruia...

Ctitori de fîntînl... La noi, 
în cîmpie, acestea erau singu
rele monumente ale duratei, 
ale omeniei șl setei. O sete 
care avea semnificații adînci 
și cumplite. Erau fîntînile, un 
fel de coloane infinite lare ri
dicau, în vîrf de cumpenl, cio- 
cîrlii și setea.

Acesta era satul. Satul știut 
cu inima. Și-aveau să treacă 
ani după ani, să-l cunosc alt
fel. Pentru că satul anilor aceș
tia trebuia cunoscut, învățat. 
Citite, pămînturile deschise, 
ca o carte de istorie.

întîi s-au adunat oamenii și 
cîmpurile în mari gospodării; 
apoi au venit mașinile și nu
mele lor au intrat în fondul

principal de cuvinte al satului; 
apoi au început să înainteze 
în cîmpuri, înalta tensiune și 
statele majore ale științei: In
stitutele de cercetări, agrono
mii, casele-laborator, universi
tățile de iarnă ale plugăriei de 
tip nou. Irigațiile și chimia. Și

vorbeau despre anii noștri, 
despre alți Ioni și alte Marii, 
cu alt orizont. Vorbea despre 
un stil arhitectonic și despre 
soiuri de grîu; despre altă 
măsură a duratei și frumosu
lui. Și-acesta era satul. Satul 
ctitorilor de fîntîni, de case, de

de al IX-lea Congres al parti
dului a avut loc în această pri
măvară întîiul Congres al ță
ranilor cooperatori.

Erau acolo, la primul Con
gres al țărănimii, reprezentan
ții acestui sat: brigadieri tre- 
cuți prin școli și mecanizatori,

CARTEA
DE AUR A CÎMPIEI

fiecare din aceste evenimente 
mari deveneau capitole de is
torie. Capitolele unei singure 
istorii: a noii agriculturi, a 
noii colectivități care se îm
plinea, se întărea.

Descopeream, rînd pe rînd 
alte inscripții: acelea înscrise 
în fruntea caselor noi, și cele
lalte, din cîmpuri,' de-a lungul 
loturilor demonstrative, ale 
brigăzilor. Aceste înscrisuri

de Florența Albu

cămine culturale și case-labo- 
rator, de școli și biblioteci.

Și trebuia să-nvăț satul a- 
cesta ; să-l citesc în cîmpurile 
deschise ca impresionante cărți 
ale științei și să-1 cunosc după 
fețele oamenilor.

Ca urmare a unei prevederi 
cuprinse în documentele celui

președinți de cooperative agri
cole vestite, eroi ai campanii
lor pașnice. Mîinile și frunțile 
lor vorbeau de o nouă demni
tate — demnitatea fiecăruia în 
parte și a unui colectiv pe 
care-1 reprezentau. Vorbeau 
de recolte și experiențe, de 
construcții și împliniri. Era 
mîndria unor maeștri ai pîinii 
și al satelor întemeiate în so
cialism. Și trebuia să confrunt

această nouă imagine, a celor 
care vorbeau de la tribuna 
Congresului, reprezentanții sa
tului contemporan, cu vechile 
imagini ale umilințelor și u- 
milirilor, cunoscute din copi
lărie. îndoita sete — a pămîn- 
tului și a oamenilor — se osto- 
iește prin recolte bogate, prin 
lumină, prin magistralele iri
gației și ale științei.

Se împlinește un an de cînd 
la Congresul partidului s-a ho- 
tărît să se înființeze înaltele 
foruri ale agriculturii socia
liste — Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
producție și Consiliul științific 
al agriculturii menite să în
scrie, într-o altă etapă de dez
voltare această istorie a reali
zărilor în domeniul agricultu- 
turii.

Ele au fost înființate. Iar 
satul de acum este necesar 
pentru a fi cunoscut să fie 
privit nu numai în ieri și azi, 
ci în perspectiva timpului, a 
viitorului care se deschide, din 
documentele și proiectele mari 
ale partidului. v

E timpul verii, timpul sece
rișului. Semințele pe care le 
prefiră palmele secerătorilor 
cuprind tezaurizat, succesele 
anului scurs, odată cu ‘ acest 
viitor, acest mîine, căruia îl 
stă chezășie marea colectivi
tate — satul de azi.

>



„...Poporul român e chemat să făurească în mod conștient istoria 
prezentă a României. De felul cum se va munci astăzi depinde ceea ce 
vor scrie istoricii de mîine. Noi dorim ca ei să scrie că ne-am făcut 
datoria pe deplin față de patrie, față de popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.O.B.

HIDROCENTRALA
ARGEȘ LA MAREA

Atanasie Toma
V. Constantinescu

PREMIERA

NOUA GEOGRAFIE INDUSTRIALĂ
Uzina chimică-meialargică din Copșa Mied. Aici a intrat recent ln iuncțiune o nouă instalație

INSCRIPȚII
BRAȘOV

PE UN CADRAN
SOLAR

OLTENIA PE
• TINERARIILE
PREZENTULUI

Sînt aici numeroase locuri in 
care peisajul zilei de azi se 
suprapune în conștiința noastră 
ca peisajul istoric doar prin 
intermediul documentului de 
arhivă. Totul s-a transformat, 
locurile nu mai au amintiri. Și 
sintem de la o vreme, obligati 
să facem arheologie nu numai 
cu erele vechi, ci și cu timpul 
apropiat, măsurat in luni și se
zoane.

Un astfel de timp este anul 
care s-a scurs — un an de la 
Congresul al IX-lea al partidu- 

Blui — cu munca, victoriile, 
transformările sale desfășurate 

Ilarg și perpetu ln cuprindere 
ca și-n adincime.

Ora energiei

de
Hie Purcaru

Pe șantierul Combinatului siderurgia „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej’ Galați

ln antologia succeselor anu
lui, piesa de rezistentă o con
stituie marele șantier al Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație Porfile de Fier, Înscris 
la loc de frunte in Directivele 
Congresului al IX-lea al parti
dului.

„Mulji durară, după vremuri, 
peste Dunăre vreun pod..."

Atenfi cu relicva, cu docu
mentul, cu tot ceea ce poale 
stimula prin tangentă poten
țialul de energie contemporană, 
murmurăm versul lui Emi- 
r.escu lingă contururile terme, 
deduse din cifre și planuri, ale 
scutului de beton ce va zăgăzui 
calea marelui fluviu al Euro
pei : barajul. Carbonizate de 
timp, chiar și amintirile înțe
lese focul creafiei actuale, 
fiindcă numai un asemenea 

S foc, cel al construcției anilor 
I noștri, poate degaja (chiar șl 
| din amintire 1) potențialul calo- 
| ric. „Multi durară, după vre
ji muri..." Două popoare soda- 
I liste, dindu-și mina, ridică im- 
Spreună puternicul scut, marele 

baraj devetsor lung de 1,2 hi

lometrl, care va Îmbogăți cele 
două țări cu un flux de ener
gie de 10 miliarde kilowați/ore 
anual.

Sintem, de ia o vreme, obli
gați să facem arheologie chiar 
și cu trecutul apropiat, fntr-atît 
de rapid se modifică toate. Cit 
a trecut de cînd, pe aici, locu
rile erau visătoare șl statice ? 
Dunărea fierăstruise citeva și
ruri de munți, forțase barajul 
Balcanilor și a! Carpatilor, iar 
acum se odihnea, In deschide
rea largă de orizonturi spre 
Cimpia Română, cu patul ei 
somptuos tnfățat cu mătăsuri și 
brocarte de vegetale, fluviul 
dormea, iar peste el plutea o 
firavă somnie, ca o boare, ca 
o cortină de liniște. Apoi flu
viul se pierdea în cimpie, in 
reverie, In vis. Porțile de Fier 
bateau ora odihnei.

...Ora Porților de Fier, iulie 
1966 : ora energiei!

Ora Porților de Fier — hotă- 
rîtă în Directive — s-a trans
format, pe cronometrul nostru 
socialist, intr-o putere care de
tună stinct milenare, mută flu
viul din loc, provoacă propulsii 
solare de energie, — transfor
mă peisajul și oamenii. De 355 
de zile, ln acest an istoric, a- 
ceaslă oră a energiei bate vi
brant peste tară, de 24 de ort 
pe zi, vie, solemnă, salutată de 
20 de milioane de oameni, care 
văd în ea un simbol.

Cită energie s-a adunat ?
Ea nu poate încăpea intr-o 

pagină de ziar, intr-o descrip
ție. Din toate colturile marelui 
șantier apar, in fiecare secun
dă vești despre muncă și e- 
roism ce se cer semnalate. In

cazul marilor opere, Insă, e su
ficient uneori să desprinzi din 
întreg numai un element, Iar 
cu el să evoc! și să sugerezi 
ansamblul. Vom consemna, 
deci, această operă — această 
gigantică energie — prin cite
va date, prim momentele ei de 
irumpție. La citeva luni după 
Congresul al IX-iea, ln noaptea 
de 19 spre 20 aprilie 1965, con
structorii au lmplintat in flu
viu un perete de piatră, greu 
de 20 tone, despărțind Dună
rea de incinta marelui batar- 
dou celular din palplanșe me
talice zidit ln mijlocul apelor. 
O primă mare etapă s-a Înche
iat cu succes, cu 75 de zile 
avans fa[ă de grafice. Golite 
din batardou, constrinse Intr-o 
albie de numai 274 de metri 
lă(ime, apele au cedai locul 
construcției și constructorilor, 
iar pe terenul eliberat au În
ceput excavatiile pentru fun
dațiile viitoarei hidrocentrale 
și a ecluzei de navigație. Ani
versarea Congresului coincide, 
aici, cu o altă mare etapă,, cu 
febrilele pregătiri in vederea 
betonării barajului și ecluzelor, 
lucrare ce va Începe — mar- 
cînd un alt avans fată de gra
fice — în vara aceasta.

Ora arhitecturii
Să continuăm circuitul, des

cris oricît de sumar, pe harta 
Olteniei, în durata căruia stră
batem vaste spații de febră, și 
încordare, cu multiple prefa
ceri în peisaj. Țara de peste 
Olt, — vechea „țară bogată cu 
oameni săraci", — care a în-

cheiat șesenalul cu atîtea con
strucții impunătoare, cu noi 
centre economice pline de. di
namism, primește, în cadrul 
planului cincinal, peste ION» 
din totalul de investiții, al 
țării, în scopul unei și mai in
tense accelerări a progresului 
economic. In întâmpinarea a- 
cestor eforturi de stat, la un
ghiul de incidență cu raza so
lară a marilor planuri ale 
partidului, stă omul. Străbă
tând șantierele cincinalului, 
luînd paralaxa la sol. a marii 
construcții ce se ridică aici, 
trăsătura dominantă, este en
tuziasmul.. Entuziasmul miilor 
die constructori' care; extrăgînd 
din cartea Directivelor partea 
lor de răspundere și de vis, 
s-au angajat cu toate' puterile 
în marea operă patriotică, la 
care i-a chemat Congresul al 
IX-lea al partidului, S-a scurs 
un an de atunci, un an dl en
tuziasmului colectiv, neslăbit 
nici o zi, egal distribuit între 
ore și clipe. Dar iată că la 
Porțile de Fier sarcinile Con
gresului sînt nu numai înfăp
tuite, ci și depășite: construc
torii au avansat cu zece Săptă- 
mîni peste grafice.

Cu cît la sută și-au depășit 
entuziasmul inițial ?

Să mergem mai. departe pe 
magistralele energiei. Motiv, 
și Rovinarii — noile centre 
miniere ale Olteniei — adăpos
tesc, împreună cu alte mine 
din regiune, aproape 90 la 
sută din rezervele de lignit 
cunoscute pînă astăzi. în țară. 
O coincidență de planuri vaste, 
croite după legile frumosului 
contemporan, aliniază arhitec
tura din adincuri a Motrului, 
a modernei cetăți subterane cu

largi bulevarde, și abataje mo
numentale, lingă arhitectura 
orașului de deasupra, fuzio- 
nînd- intr-un ansamblu de ar
monioasă solemnitate, deschisă 
spre soare. Dincolo, la Rovi- 
nari, se naște, de asemenea, o 
nouă, arhitectură a locurilor, 
apa Jiului e deviată cale de 
kilometri, sînt în plină amena
jare cariere noi. de cărbune. 
Motrul și Rovinarii — aflate 
azi.în plină dezvoltare — de
finesc geografic un perimetru 
spiritual în care totul, în pa
norame largi ca și în detaliu, 
stă Sub semnul declanșării de 
energie. Ceea ce constituie, 
însă, trăsătura caracteristică, e 
faptul cu aceste energii sînt 
îndrumate atent, ardența lor 
căpătând — în perspectiva pla
nului cincinal — disciplina se
veră a unei arhitecturi. Oame
nii știu :■ în anii ce vin, Rovi- 
narli voș da jumătate din pro
ducția de lignit națională. Mo
trul, in 1970, va da 3 mili
oane tone de cărbuni (znaî 
mult ca dublu față de azi) și 
7 milioane tone în 1975. Oa
menii' gîndesc în viitor, rîn- 
duind cit mina ordinea fapte
lor — și deci a istoriei — în 
luni, sezoane și ani, ridieîn- 
du-se la perspectiva deceniu
lui și a erei.

Acest prim an ce s-a scurs 
de la Congresul al IX-lea al 
Partidului a fost, aici, pe 
șantierele Olteniei, ca pretu
tindeni, la noi, nu numai anul 
de ardentă cotidiană a fapte
lor de construcție, ci și acela 
al gîndirii științifice, riguroa
se, care ordonează eforturile 
ca pe elemenții unei arhi
tecturi. Și în funcție de arhi
tectura dorită a viitorului, oa-

Am pășit în cea de-a 
199-a zi a cincinalu
lui pe teritoriul 
geografic de Ia poa
lele munților Frunți, 
Ghiți și Iezeru, teri
toriu transformat in
tr-un vast șantier pe 
care muncesc peste 
8 000 muncitori, ingi
neri și tehnicieni. 
Șantier este un fel de 
a spune. Azi, Hidro
centrala de pe Argeș 
se află în preajma u- 
neia din cele mai im
portante premiere in
dustriale ale acestui 
an : lucrările de 

montaj aferente pri
mului hidroagrerat 
de 55 MW au fost 
terminate, s-a admis 
apa în aducțiunea 
principală. Argeșul 
va produce energie 
cu 4 luni înainte de 
termenul stabilit.

Barajul din beton 
înalt de 165 metri 
este o dovadă a înal
telor ritmuri ale 
muncii pe șantier. în 
ianuarie încă se mai 
vorbea de barajul de 
la Vidraru ca despre 
un șantier. Două luni 
mai tîrziu, prin mar
tie, un reporter al 
ziarului nostru scria 
cu entuziasm în pa
gina întiia despre co
tele lacului Vidraru a 
cărui apă creștea ver
tiginos, iar Ia vizita 
noastră pe șantier am 
citit într-un număr 
recent al ziarului 
constructorilor („Fă
clia hidrocentralei") 
articolul unui cores
pondent voluntar care 
vorbea despre ...Por
tul Vidraru, despre 
primul său vas „Ar
geș 1“ și despre pri
mul său căpitan, bă- 
trînul lup de mare 
pensionar Cristache 
Medișanu, (care, după 
ce a străbătut Medi- 
terana și Atlanticul, 
navighează pe cea 
mai tînără mare a 
patriei!) Am întîlnit 
pe înălțimea ameți
toare a barajului, 
printre numeroșii vi
zitatori veniți să ad
mire panorama neo
bișnuită a lacului din
tre munți (o viziune 
ciudată, asemănătoa
re calmelor fiorduri 
scandinave) elevii li
ceului nr. 1 din Făgă
raș și pionierii școlii 
generale nr. 4 (raio- 

, nul 23 August) din 
București. Un bătrîn 
meșter, aflat aici din 
primele zile ale șan
tierului le servea ca 
ghid, vorbindu-le cu 
mîndrie despre mun
ca sa și a tovarășilor 
săi, transformată în- 
tr-o adevărată In
scripție de dimensiu-

< ni gigantice în geo
grafia patriei.

„.Ne apropiem de 
^centrala subterană, 

punctul unde ener
giile naturale se 
transformă în mega- 
wațl-putere. Drumul 
de acces, devenit as
tăzi turistic, euie ca 
un fir atîrnat dibaci 
pe pieptul muntelui. 
Ca salbele de decora

ții par și picioarele 
zvelte ale viaducte
lor. Omul a răsplătit 
muntele pentru supu
nere.

în centrală cobori 
cu liftul — 104 me
tri, două minute și 
jumătate. Imaginea 
este fermecătoare. 
Poate fi foarte fer
mecătoare imaginea 
unei centrale electrice 
subpămîntene ? De
sigur. Cînd oamenii 
cu fantezie și măies
trie se întrec pe ei 
înșiși. Pare o sală 
imensă de bal cu bol
ta argintie, cu pereți 
din mozaic ceramic 
verde și travertin 
alb-fildeș, cioplit în 
jocuri geometrice, cu 
pardoseala căptușită 
în gresie ceramică. O 
sală feeric luminată, 
în care, se vor învîrti 
curînd patru turbine. 
Două sînt deja mon
tate și încercate la 
„rece", celelalte două 
se apropie de faza fi
nală a montajului. 
Zbuciumul cîmpiilor 
de forțe din genera
tor în care ia naștere 
curentul electric va 
fi urmărit de ochii 
sutelor de aparate, 
în camera de coman
dă — tot subpămân
teană — cîțiva dispe
ceri vor supraveghea 
întregul complex al 
instalațiilor. Este fi
resc să fie așa. Uzi
na care va pulsa via
ța pentru alte uzine 
și șantiere, care va 
alimenta motoare e- 
lectrice de tracțiune, 
dar și elemente auto
matizate, trebuie să 
fie la rîndu-i auto
matizată.

Pe pămîntul Arge
șului s-a născut le
genda meșterului Ma- 
nole. în timpul vizi
tei conducătorilor de 
partid și de stat în 
regiune, tovarășul Ni
colae Ceaușescu spu
nea referindu-se la 
această legendă: 
„Manole și-a zidit — 
în legendă — propria 
soție. In ceea ce am 
zidit noi aici sînt rea- 
lizatș ideile^ sqje de 
ingineri, sînt întru
pate entuziasmul și 
priceperea a mii de 
constructori din Ro
mânia. Iată de ce a- 
ceastă construcție va 
fi mai trainică decît 
cea a meșterului Ma
nole. Vor trece, fără 
îndoială, veacuri, iar 
urmașii noștri vor 
veni și vor admira 
priceperea celor care 
au zidit hidrocen
trala".

Ce nume poartă a- 
cești oameni, care 
zidesc acum altfel de 
monumente, altfel de 
cetăți — pentru elec
trificare, pentru in
dustrializarea țării — 
dar care la fel vor 
duce urmașilor gloria 
zilelor de azi ? La pa
latul subteran unul 
dintre ei poartă chiar 
nume de legendă, 
Manole. Inginerul 
Stan Manole, șeful lo
tului. Și lui ca și ce
luilalt meșter i s-a 
supus natura. Dar 
aici lucra în sub

teran șl surparea era 
produsă de forța uri
așă a, muntelui. îm
preună cu oamenii 
săi, inginerul a găsit 
soluțiile potrivite în 
orice moment greu și 
excavatiile au conti
nuat ritmic. Acum, 
dacă pui urechea pe 
peretele din beton al 
centralei vei auzi e- 
coul pușcăturilor în
gropat în stîncă. Un 
alt nume este cel ai 
binarului maistru Ni- 
colae Niculescu. L-am 
întîlnit lîngă turbi
nele montate admi- 
rîndu-și, parcă, opera. 
Are cu ce se mîndri. 
A lucrat în aval pe 
Bistrița, la Brazi, Bor- 
zești, Comănești. A 
lucrat chiar și la 
montarea uneia din
tre primele noastre 
centrale electrice, O- 
vidiu I. în echipele 
Iui se află utecistul 
Nicolae Dragu. Abia 
a împlinit 25 de ani, 
dar are ștate pe mul
te șantiere. La Argeș a 
venit de la termocen
trala din Craiova. In
ginerul Constantin 
Preoteasa, locțiitorul 
secretarului comitetu
lui U.T.C. al hidro
centralei, ne povestea 
despre numeroși alți 
tineri care au venit 
pe acest șantier și au 
lucrat cot la cot cu 
cei mai încercați 
constructori, au în
vățat de la eî, iar a- 
cum și-au cîștigat o 
bună faimă : sînt co
legi de-ai săi ca îng. 
Valeria Persinaru, 
ing. Petre Poenaru, 
sau cel mai tînăr 
dintre ei, ing. Dan 
Antonescu, care se 
ocupă de camera de 
comandă, montorii 
Cantu Nicolae, Ion 
Stan, Ion Hodoș, Gre
en Petru și mulți al
ții. Faptele tuturor a- 
cestor constructori, 
ale altora întîlniți pe 
alte șantiere îți su
gerează pe depftn 
noua legendă a meș
terului Manole. Tra
dițiile hărniciei șl 
priceperii poporului 
român sînt contjnua- 
te azi la nivelul evo
luat al înaltei con
științe socialiste și al 
mijloacelor tehnice 
moderne.

O altă veche bala
da populară are ca 
leit motiv versurile 
„Pe Argeș în sus", 
„Pe Argeș în jos". La 
dimensiunile de bala
dă ale meleagurilor 
lui Mircea cel Bătrîn 
și ale meșterului Ma
nole se află și viito
rul sistemului ener
getic al Argeșului. 
Despre acest sistem 
ne-a vorbit tovară
șul inginer Păunescu 
Nicolae, directorul 
grupului de șantiere 
al hidrocentralei.

— Regiunea Argeș 
reprezintă o puterni
că forță hidraulică. 
Pe teritoriul său sînt 
posibile amenajări hi
droenergetice care să 
reprezintă 37 la sută

din potențialul tu
turor celorlalte cursu
ri de apă din interio
rul țării. Alături de 
marea hidrocentrală 
de la Corbeni care 
curînd va intra în 
sistemul energetic 
național se află în 
lucru alte patru cen
trale de cîte 15 MW. 
Două dintre ele sînt 
!n amonte, la Vîslan 
(o centrală subterană 
care folosește căderea 
naturală a apelor 
Vîslanulul înainte de 
a fi captate de lacul 
Vidraru), precum și la 
Eumpănița. împreu
nă cu celelalte două 
aflate în aval (la 
Oești și Albești) vor 
intra în funcțiune în 
1967. Pentru 1968 sînt 
prevăzute a da ener
gie alte două centrale 
în aval (Cerbureni și 
Curtea de Argeș) ur- 
mînd ca pînă în 1970 
să avem 16 asemenea 
centrale capabile fie
care să dezvolte o 
putere de 15 MW. Ul
tima centrală (la To- 
poloveni) va avea un 
baraj cu triplu rol: 
să alimenteze turbi
na, să asigure iriga
rea a 100 000 ha. te
ren și să regleze ali
mentarea Capitalei 
cu apă potabilă. In 
prezent se studiază 
eventualitatea con
struirii unei centrale 
de pompaj, prevăzută 
:u turbină reversibi
lă, care în orele de 
consum redus să tri
mită înapoi în baraj 
apa consumată de ce
lelalte turbine. Apa 
astfel pompată ar ur
ma să fie folosită la 
punerea în mișcare a 
aceleiași turbine, care 
ar mal aduce în orele 
de vîrf 100 MW. La 
potențialul regiunii 
Argeș (ale cărei ape 
oferă amenajări ren
tabile) trebuie să a- 
dăugăm cei 700 MW 
ai Lotrului, precum și 
cei 1 000 MW ce vor 
fi obținuți din ame
najările de pe Olt 1

Aceasta este imagi
nea cu care am pără
sit Argeșul. Un uriaș 
rezervor de energie 
electrică, energie 
care, este și va ră- 
mîne cea mai uzuală, 
cea mai practică și 
comod transportabilă 
la mari distanțe.

...Imaginea calmă a 
Iacului Vidraru și a 
împrejurimilor sale 
no-a urmărit iacă 
multă vreme. Apele 
sale limpezi se adună 
și odihnesc oglindind 
în ele înălțimile. Da, 
înainte de marea pre
mieră, apele Argeșu
lui se odihnesc. O 
odihnă binemeritată 
înainte de a trimite în 
toate colțurile țării 
milioanele sale de 
kilovați măsurați în 
aluminiu, oțel și lu
mină. Mai ales lu
mină...

menii și-au fixat planuri noi, 
sarcini noi.

La Craiova, lingă Combina
tul chimic construit în cursul 
șesenalului — și care, în ca
drul actualului cincinal, își 
dublează capacitatea — s-a ri
dicat o termocentrală, cea mai 
mare din țară, funcționînd *pe 
bază de lignit. Prima etapă, la 
un an de la Congres, înfăți
șează o capacitate productivă 
de 350 de megawați. A doua se 
va materializa în curînd (an
gajamentul constructorilor este 
de a-i sfîrși lucrările cu 16 
luni mai devreme față de pe
rioada primei etape): 1 000 de 

■ megawați în 1968. Arhitectonic, 
construcția e dominată de un 
coș de fum înalt de 160 de 
metri. I se va alătura, în ur
mătorii ani, încă unul, de 200 
de metri.

Pe șantierul termocentralei 
de la Craiova lucrează 850 de 
'ruteciști. I-am găsit, în aceste 
zile, pregătindu-se pentru vi
itor : o febră neobișnuită, un 
„ce" care plutea în aer, ghi- 

‘cindu-se pe fețe, în gesturi... 
Se răspîndise zvonul că se 
caută constructori pentru tur
nul cel nou al hidrocentralei, 
și flecare aștepta, se visa che
mat, recrutat în acest corp „de 
elită" ai cărui membri vor 
semna, cu nume și pronume, 
opera, de construcție a celui 
mai înalt turn al industriei 
românești. Nu va fi o muncă 
ușoară, c.i una complexă, de 
îndrăzneală șl înaltă califi
care. Oamenii vor lucra, o
vreme, la sol, se vor urca apoi 
într-o nacelă și vor începe să 
zboare. Vor urca mereu, zi și 
noapte. Nacela se va legăna 
între cer șl pămînt, tot mal

aproape de cer. Vor fi viscole 
și arșițe, torente și brumă și 
ploi. Va fi o muncă tenace, o 
muzică eroică, șl nu vor lipsi, 
desigur, episoade dramatice, 
înlănțuite în creșteri pline de 
tensiune. Oamenii, singuri pe 
nacela plutitoare sub cer, vor 
ține un caiet de bord al succe
selor, și de pe balustrada ulti
mei zile de lucru, din vîrful 
turnului, vor privi — în cine
rama — viitorul.

Cine vor fi acești fericiți ? 
Cei din brigada lui Petre Șer- 
ban, de trei ani fruntașă în 
întrecerea socialistă 2 Cei din 
brigăzile lui Nicolae Diaconu 
și Radu Cotorgea, care-au ar
mat construcția termocentralei 
cu peste cinci mii tone de 
oțel ? Cine vor fi fericiții ?

Tinerii se pregătesc pentru 
viitor. Pe șantierul termocen
tralei de la Craiova, ca pre
tutindeni pe șantierele cinci
nalului, ei se raportează, de pe 
acum, la înălțimile lui.

Ora sintezelor 
și a paginilor albe

Acest fierbinte iulie care 
marchează «r» an istoric ca
pătă, pentru noi, valoare de 
anotimp. Feeriile cromatice 
ale toamnei sînt încă departe, 
dar am intrat într-o toamnă 
simbolică, — anotimp al îm
plinirilor și al roadelor, ano
timp de bilanț, anotimp al sin
tezelor. Socotindu-se victoriile 
anului, se deschide un alt ci
clu constructiv : oamenii tră
iesc o frenezie sporită.

Porțile de Fier, Craiova, 
Motru și Rovinarii — ca și 
Tîrgu-Jiul, unde se dezvoltă o 
mare fabrică de ciment, cea 
mai mare din România, ca și 
alte centre ce condensează 
energia tumultuoasă a acestor 
ani — sînt nume care botează 
șantiere de-acum cunoscute, 
intrate în tradiția construcției 
noastre. In noul ciclu con
structiv, deschis de Congresul 
al IX-lea în această parte a 
țării, se înscriu, însă, și alte 
localități mai mărunte, centre 
de reședință ale raioanelor de 
cimpie. Pe harta lor prind să 
apară, pentru prima oară, li
niile de forță ale industriali
zării socialiste.

Iată de ce, vorbind despre 
șantierele cincinalului în Ol
tenia, va trebui să mai lăsăm 
pagini albe, pentru noile in
dustrii răsărite aici... Balș: o 
uzină de roți monoblanc, cu 
3 000 de muncitori. Filiași: o 
mare fabrică de cherestea și 
placaje. Turnu-Severin: un 
combinat de celuloză. Băilești : 
o fabrică de vată medicinală și 
articole sanitare. Corabia : o 
întreprindere modernă de tă- 
băcărie. Caracal: o fabrică de 
tricotaje de mare capacitate, 
întreaga Oltenie devine, prin 
ele, un șantier. Nu vor mai 
exista pete albe sau puncte 
neutre, centre neantrenate în 
circuitul trepidant al vieții 
moderne, industriale. Aici, ca 
pretutindeni la noi, peisajul a 
căpătat culoarea entuziasmului, 
iar visurile — sub lumina pla
nurilor de partid — au deve
nit un exercițiu social la care 
iau parte, cotidian, cu încre
dere și pasiune, milioane de 
oameni.
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industrializării
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marxist-leniniste a partidului 
nostru de continuare a proce
sului de industrializare so
cialistă a țării". Întreaga dez
voltare a societății moderne, 
experiența proprie a țării 
noastre demonstrează că a- 
ceasta este singura cale care 
asigură progresul economic și 
social, valorificarea superi
oară a bogățiilor naturale și 
folosirea rațională a resurselor 
de muncă. Ramurile de 
bază ale economiei — e- 
nergia electrică și termică, 
siderurgia, construcția de ma
șini, chimia — care în anul 
1965 au realizat 50,4 la sută 
din producția globală indus
trială a țării — cunosc și în 
actualul cincinal ritmul cel 
mai ridicat de dezvoltare. 
Dacă pe ansamblul industriei 
producția globală va crește 
pînă în anul 1970 cu 73 la sută, 
grupa A, în care sînt cuprinse 
ramurile amintite mai sus, va 
avea asigurată o creștere de 
77 la sută, în timp ce grupa B 
producătoare de bunuri de 
consum de 65 la sută.

Alături de întregul popor 
tineretul constată cu îndreptă
țită mîndrie că o parte din 
prevederile programului de 
dezvoltare a economiei națio
nale trasate de Congres, la a 
căror înfăptuire a adus șl 
aduce o contribuție însemnată, 
au și început să prindă viață.

La Centrala Electrică de 
termoficare București-Sud a 
fost instalat al doilea grup 
turbogenerator de 50 M W; 
se efectuează lucrări de extin
dere a capacității cu încă două 
agregate de 100 MW. Produce 
hidrocentrala Vaduri (cea mai 
marie din cele 12 centrale de 
pe Bistrița) dotată cu două 
grupuri de cite 22 MW, fabri
cate la Reșița și echipată cu 
echipament electric produs ex
clusiv în țara noastră. Argeșul 
a fost silit să-și schimbe cursul 
milenar, iar prin ridicarea ma
relui baraj de la Vidraru s-a 
semnat certificatul de naștere 
al celui mai tînăr lac de acu
mulare din Carpați. Tot aici a 
fost terminat marele tunel al 
galeriei de fugă de la hidro
centrala de pe Argeș. La 
Porțile de Fier se ridică falnic 
batardoul celular al celui mfli 
mare sistem hidroenergetic din 
țara noastră, în timp ce pe în
volburata apă a Carpaților 
meridionali — Lotru —■ s-au 
pus jaloanele unei noi hidro
centrale dâre va avea o pu
tere instalată de 500 MW.

La Galați, viitoarea cetate a 
siderurgiei românești, urmează 
să intre în funcțiune primul 
mare obiectiv al marelui com
binat siderurgic — laminorul 
de tablă groasă — a cărui ca
pacitate finală va fi de 
1 000 000 tone laminate anual.

La colocviul faptelor răs
pund și marile cetăți ale chi
miei. Combinatul chimic din 
Tg. Mureș produce. O nouă 
fabrică — cea de oxid de eti- 
lenă și glicoli — a sporit sim
țitor contribuția Combinatului 
petrochimic Ploiești în asigu
rarea economiei naționale cu 
produse chimice. La combina
tul chimic Făgăraș a intrat în 
funcțiune o nouă instalație de 
mașini, în timp ce în orașul 
Gheorghe Gheorghiu Dej pro
duce al doilea mare complex 
al industriei petroliere de re
formare catalitică și de ex
tracție a aromatelor.

La Copșa Mică, Călărași, 
Pitești, în numeroase alte 
orașe ale patriei au început să 
producă, ori s-au pus pri
mele jaloane spre viitor ale 
unor mari obiective indus
triale anunțate în programul 
elaborat de Congresul al 
IX-lea al Partidului. Este, a- 
ceasta, o altă caracteristică 
esențială a istoricului program 
de dezvoltare a economiei na
ționale — justa repartizare 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării în scopul 
valorificării la un nivel su
perior a resurselor materiale, 

In contextul marelui efort 
depus de întregul popor pen
tru ridicarea noilor obiective 
ale cincinalului desprindem 
perseverența cu care partidul 
și statul nostru au militat și 
militează pentru introducerea 
tehnicii avansate în toate ra
murile economiei, ceea ce își 
găsește expresia în ritmurile 
prevăzute pentru dezvoltarea 
industriei constructoare de 
mașini, în extinderea neconte
nită a mecanizării și automa
tizării proceselor de producție. 
Prin constituirea la începutul 

Pe Iacul de acumulare al Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de pe Argeș

Foto : AGERPRES

anului a Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, pro
gresului tehnic i-au fost asi
gurate cele mai favorabile 
condiții organizatorice și 
materiale de dezvoltare. In
vestițiile, aproape duble față 
de cei cinci ani precedenți, 
sporirea planificată a număru
lui de cadre științifice vor 
permite realizarea integrală a 
temelor nominalizate și a ac
țiunilor din programul unitar 
al cercetării științifice, asigu- 
rînd legarea mai strînsă a cer
cetării de nevoile economice, 
sociale și culturale ale țării.

Planul cincinal, dezbătut în 
Plenara C.C. al P.C.R. și apro
bat de recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționa
le, prevede atît proporțiile 
generale de dezvoltare a eco
nomiei, raporturile dintre ra
murile economice, cît și dez
voltarea fiecărei ramuri în 
parte, a fiecărei întreprinderi, 
anual și pe întreaga perioadă.

Semestrul I din primul 
an al cincinalului s-a în
cheiat. Planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe această 
perioadă a fost îndeplinit și 
depășit. Perfecționîndu-și ne
întrerupt calificarea profesio
nală, dînd o mai mare atenție 
folosirii eficiente a timpului 
de lucru și a mașinilor, ve
nind cu propuneri valoroase 
de îmbunătățire a organizării 
muncii, tineretul, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, a 
adus o contribuție însemnată 
la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute pentru această pe
rioadă. Sîntem convinși că șl 
de acum înainte, așa cum a 
dovedit-o de atîtea ori în alte 
ocazii, el nu va precupeți nici 
un efort, luptînd alături de 
vîrstnici cu toate forțele, cu 
elanul care-i este caracteristic 
pentru transpunerea în viață 
a politicii partidului, con
știent fiind că prin aceasta își 
aduce contribuția sa prețioasă 
la ridicarea României pe noi 
culmi ale civilizației și pro
gresului.

(Urmate din pag. I)

măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării și conducerii gos
podăriilor agricole de stat, pen
tru profilarea și specializarea 
acestor unități care reprezintă 
principalul furnizor de pro
duse agricole al statului, con
stituind, în același timp, un 
model de organizare socialistă 
a producției în agricultură.

Aplicarea în producție a ști
inței și tehnicii înaintate și 
ridicarea calificării profesio
nale a celor ce-și desfășoară 
activitatea în unitățile agri
cole, a făcut să se unească 
într-o sinteză corespunză
toare experiență tradițională 
cu noile cuceriri obținute în 
toate sectoarele producției ve
getale și animale. Rezultatele 
acestei sinteze sînt produc
țiile realizate anul trecut, 
evident superioare anilor pre
cedenți. Acum, deși sîntem în 
plin an agricol, realizările ac
tivității tuturor celor ce-și 
desfășoară munca pe ogoare 
se conturează limpede. Dato
rită aplicării unei agrotehnici 
superioare, culturile se pre
zintă bine. Creșterea efective
lor de bovine depășește simți
tor pe aceea a etapei cores
punzătoare din anul trecut. 
S-au înregistrat sporuri la 
producția de lapte pe în
treaga țară.

Politica partidului de dez
voltare cu precădere a indus
triei grele, cu pivotul ei in
dustria constructoare de ma
șini, a creat condițiile necesare 
pentru înzestrarea tuturor ra
murilor economiei, deci inclu
siv a agriculturii, cu tehnica 
modernă. Astfel, la începutul 
anului 1966 numărul tractoa
relor fizice a ajuns la 81 000, 
al semănătorilor mecanice la 
aproape 66 000, iar al combi
nelor ia aproape 37 000.

Caracteristică înzestrării 
tehnice a agriculturii în actu
alul cincinal este extinderea 
și diversificarea mecanizării 
lucrărilor agricole. Pentru 
realizarea planului de meca
nizare complexă a tuturor 

ramurilor agricole s-a stabi
lit sistema de mașini atît pen
tru fiecare cultură, cît și în 
domeniul zootehniei.

Se prevede să lucreze în 
agricultură în anul 1970 peste 
115 mii tractoare fizice față 
de cele aproape 82 mii în 
prezent, 47 mii combine pen
tru cereale și un număr de 
alte mașini agricole cu carac
teristici și performanțe ridi
cate.

în ansamblul de măsuri lu
ate de partid și de stat pentru 
continua creștere a producției 
agricole, un rol deosebit îl 
are chimizarea.

în 1965 agricultura noastră 
a primit de 4,5 ori mai multe 
îngrășăminte chimice decît în 
1959, iar în primul an al 
cincinalului (1966) primește cu 
160 la sută mai mult decît în 
1965. Au început să pro
ducă, ori sînt în faze avan
sate de construcție mari com
binate chimice. în planul 
cincinal au fost prevăzute noi 
asemenea obiective, suplimen
tar Directivelor Congresului. 
La sfîrșitul celor cinci ani can
titatea de îngrășăminte folo
site, în medie, la hectar va si
tua țara noastră printre ță
rile înaintate din acest punct 
de vedere.

O rezervă importantă pen
tru sporirea recoltelor o con
stituie folosirea semințelor 
din soiuri și hibrizi de mare 
productivitate. Se cunoaște 
faptul că la grîu și porumb s-a 
asigurat în ultimii ani, pentru 
întreaga suprafață cultivată, 
sămînță din soiuri și hibrizi 
productivi. în anii următori 
urmează să se generalizeze 
folosirea în producție a se
mințelor din soiurile cele mai 
valoroase la toate culturile.

Mari posibilități de sporire 
a producției agricole le oferă 
folosirea unei agrotehnici îna
intate, diferențiate pe zone 
climatice, pe culturi și soiuri 
de plante. Executarea lucrări
lor agricole în perioada op
timă și în termen cît mai 
scurt, stă în atenția tuturor 
lucrătorilor din agricultură.

înfăptuirea cu fermitate a 
hotărîrilor Congresului ăl 
IX-lea al P.C.R., a măsurilor 
luate de partid și de stat re
prezintă o garanție sigură că 
tot ceea ce s-a prevăzut, se 
va realiza în perspectiva ac

Din noul peisaj buoureștean. Vedere din cartierul Balta Aibă
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din noiembrie 1965 a C.C. al 
P.C.R. a stabilit măsuri pen
tru îmbunătățirea sistemului 
de conducere și planificare a 
agriculturii, perfecționarea re
lațiilor de producție din a- 
ceastă ramură economică. S-a 
elaborat un amplu program 
pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii 
în scopul sporirii contribuției 
acestei importante ramuri a 
economiei naționale la crea
rea produsului social global și 
a venitului național. Pe baza 
acesteia se prevede rezolvarea 
pînă în 1970 a mecanizării 
complexe și chimizării a- 
gricultuvii, extinderea lucră
rilor de hidroameliorații 
în vederea lărgirii su
prafețelor irigate, ridicarea 
nivelului tehnic și organizato
ric al producției în toate ra
murile agricole. în primăvara 
acestui an a avut loc primul 
Congres al țărănimii coope
ratiste care a hotărît înfiin
țarea uniunilor raionale și re
gionale cooperatiste și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. S-au asi
gurat astfel cadrul și condi
țiile necesare pentru o efici
entă valorificare a marilor 
posibilități de care dispune a- 
gricultura noastră socialistă.

Punînd la baza dezvoltării 
producției materiale introdu
cerea consecventă a progresu
lui tehnic, din inițiativa și 
sub conducerea partidului se 
preconizează o mai largă apli
care a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane în toa
te domeniile vieții economice 
și sociale. Prin înființarea 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, la începutul 
anului 1966, s-au creat noi pre
mize pentru organizarea și 
coordonarea cercetării știin

tualului cincinal, va deveni 
realitate.

Odată cu dezvoltarea me
canizării și chimizării, în anii 
cincinalului în curs o creștere 
însemnată vor cunoaște lucră
rile de hidroameliorare. în ca
drul acestor lucrări un loc im
portant revine irigațiilor. Po
tențialul economic și financiar 
al țării permite ca numai în 
perioada 1966—1970, să se 
amenajeze pentru irigații din 
fondurile statului o suprafață 
de circa 400 mii hectare. Pe 
lingă aceasta cooperativele 
agricole de producție vor 
amenaja din fondurile proprii 
încă 250 000—300 000 de hec
tare. Este demn de remarcat 
faptul că față de suprafața de 
63 000 hectare pe care coope
rativele agricole de produc
ție și-au propus să o amena
jeze la sfîrșitul anului 1966, 
numai în primul semestru al 
acestui an au fost amenajate 
95 000 de hectare.

Pornind de la rezultatele 
obținute pînă în prezent de 
agricultura nostră și de la ce
rințele economiei naționale, 
recenta plenară a C.C. al 
P. C. R. a considerat că 
se pot depăși sarcinile sta
bilite prin Directivele celui de 
al IX-lea Congres cu privire 
la producția agricolă. Astfel, 
planul cincinal aprobat de 
recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale prevede creș
terea producției agricole cu 
26—32 la sută față de media 
realizată în anii 1961—1965, în 
loc de circa 20 la sută cît s-a 
prevăzut în directive.

O contribuție apreciată la 
realizările de pînă acum au 
adus-o și organizațiile Uniu
nii Tineretului Comunist, în
tregul tineret al patriei noa
stre.

Sintem convinși că harni
cul nostru tineret, alături de 
toți oamenii muncii din unilă- 
țile agricole socialiste, va de
pune, ca și pînă acum, întreaga 
sa capacitate de muncă, ela
nul și energia sa în slujba 
ridicării agriculturii noastre 
socialiste pe o treaptă superi
oară pentru ca tot ce a hotă- 
rît partidul să devină faptă, 
pentru ca patria noastră, li
beră și înfloritoare, să se 
înalțe tot mai sus spre cul- 
culmile progresului și civili
zației socialiste.

țifice, s-a dat un nou impuls 
fără precedent, dezvoltării a- 
cestei activități, iar prin lega
rea sa în mai mare măsură 
de nevoile prezente și de vii
tor ale economiei naționale 
s-au asigurat condiții pentru 
sporirea aportului științei ro
mânești la creșterea puterii e- 
conomice a României socialis
te. Știința se transformă trep
tat într-o forță nemijlocită de 
producție.

S-au organizat în această 
perioadă consfătuirile pe ra
muri de producție ale lucrăto
rilor din construcții, din co
merț, din industria construc
țiilor de mașini. Aceste con
sfătuiri au prilejuit o anali
ză profundă a realizărilor cît 
și a unor neajunsuri ce mai 
persistă într-un domeniu sau 
altul al activității de produc
ție, au dezvăluit noi rezerve 
de creștere a producției și îm
bunătățire a organizării ei, 
stabilirea celor mai potri
vite căi și mijloace pentru- 
îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Congres.

Directivele Congresului al 
IX-lea au fost materializate 
într-un armonios pian cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale aprobat la recenta 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale. La elaborarea nou
lui cincinal o contribuție im
portantă au adus un mare 
număr de specialiști, oa
meni de știință, practic 
toți oamenii muncii. Pe
bună dreptate se sublinia la 
Plenara C.C. al P.C.R. din
27—28 iunie a.c. că actualul 
plan cincinal este opera în
tregului popor, e întregului 
partid, emanație a gindirii și

Combinatul de îngrășăminte cu 
azot — Tg. Mureș. Vedere spre 

sec(ia sinteză

Noi

apartamente

In orașul Gherla 
a fost dat în folo
sință un nou bloc 
cu trei etaje.

Primii locatari 
s-au și mutat în 
cele 42 apartamen
te. In apropiere, la 
un alt bloc, se exe
cută lucrările de fi
nisaj.

SOREANU LEON 
tehnician

înțelepciunii colective a celor 
ce muncesc. în cadrul acestor 
largi dezbateri în fiecare uni
tate sau ramură economică au 
fost identificate noi posibili
tăți de creștere a producției 
industriale și agricole, de îm
bunătățire a structurii fondu
lui de mărfuri destinate con
sumului populației, ceea ce a 
permis majorarea unora din 
principalele cifre prevăzute în 
Directive. Cu prilejul dezbate
rilor s-a verificat și a putut 
fi întărită baza materială a 
amplului program de investi
ții aflate în plin proces de des
fășurare. înfăptuirea prevede
rilor planului cincinal va în
semna un mare și important 
pas înainte în creșterea pu
terii economice a țării și în 
perfecționarea relațiilor de 
producție socialiste, în ridica
rea bunăstării materiale și cul
turale a poporului român.

în primăvara acestui an, ti
neretul patriei noastre a ur
mărit cu un viu interes lu
crările Congresului al VIII-lea 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, eveniment de o deosebi
tă importanță pentru munca 
și viața uteciștilor. Desfășurat 
sub semnul istoricelor preve
deri ale celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, care 
și-a pus adînc pecetea în toa
te domeniile — economic, po
litic, social — Congresul 
U.T.C. a prilejuit o amplă tre
cere în revistă a contribuției 
tinerilor Ia înfăptuirea pro
gramului de muncă al parti
dului, devenit, ca pentru în
tregul popor, propriul lor 
program de viață, în care și-au 
înscris idealurile și năzuințele 
ceie mai scumpe. Pornind de

LUPTĂTOR COMUNIST
In urmă cu un sfert de veac, 

la 19 iulie 1941, în curtea în
chisorii Jilava, un om în floa
rea tinereții înfrunta cu 
eroism plutonul de execuție.

Tînărul, a cărui vîrstă nu 
depășise 25 de ani, era osîndit 
la moarte de slugile odioase 
ale dictaturii militaro-fasciste, 
pentru că își iubea patria și 
poporul din mijlocul căruia ie
șise, pentru că avea încredere 
în viitorul României și lup
tase pînă la sacrificiu împo
triva fascismului, a acelora ce 
trădau interesele naționale ale 
poporului român.

Tînărul Filimon Sîrbu s-a 
născut la 10 august 1916 în co
muna Vețel din părțile Hu
nedoarei. A cunoscut din copi
lărie viața de zbucium și lip
suri în care se zbatea familia 
muncitorului ceferist Ion Sîr
bu. Concediat în 1926 pentru 
participarea la lupta revolu
ționară a clasei muncitoare, 
tatăl său, Ion Sîrbu, este nevoit 
să peregrlneze prin țară în 
căutare de lucru stabilindu-se 
în cele din urmă la Constanța.

In anul 1930, Filimon intră 
ucenic la atelierul de strun- 
gărie al Direcției Porturilor 
Maritime din Constanța. Mun
cea din zori de zi și pînă în 
noapte pentru a-șl cîștiga e- 
xistența și a ajuta familia din 
puținul pe care îl primea, de
oarece tatăl său decedase, în
tre timp, ca urmare a unui 
accident ce-l strivise între 
tampoanele vagoanelor.

In mijlocul muncitorilor și 
al frămîntărilor lor, Filimon 
Sîrbu a cunoscut mai îndea
proape și mai profund condi
țiile grele de muncă, exploata
rea la care era supus proleta
riatul, existența lui mizeră.

In contact permanent cu 
muncitorii, în rîndul cărora se 
aflau numeroși comuniști, tî
nărul Filimon înțelege tot mai 
clar adevărul profund al cau
zei pentru care întregul prole
tariat lupta împotriva exploa
tării, necesitatea acestei lupte. 
Ajutat de comuniști, Filimon 
Sîrbu se încadrează tot mai 
activ în lupta maselor munci
toare, devenind, în mijlocul 
tineretului, un înflăcărat pro
pagandist al ideilor marxist- 
leniniste.

Ca urmare a activității re
voluționare desfășurate, a ata
șamentului pentru cauza po
porului muncitor, a libertății 
și propășirii patriei, Filimon 
Sîrbu este primit în rîndul 
membrilor Uniunii Tineretu
lui Comunist.

• In anii 1936—1949, ten
dinței cercurilor guvernante 
de a fasciza țara, poporul ro
mân îi răspunde tot mai ho- 
tărît, pronunțîndu-se împo
triva fascismului și a perico
lului nazist, pentru apărarea 
democrației și a independenței 
naționale. Din inițiativa Parti
dului Comunist au fost create 
numeroase organizații demo
cratice și antifasciste, care au 
militat pentru păstrarea liber
tăților democratice și apăra
rea intereselor naționale ale 
poporului român.

La Constanța, Filimon Sîrbu 
se înrolează și activează în 
toamna anului 1936, în „Comi
tetul pentru ajutorarea deți- 

la înalta misiune care revine 
tineretului de a se pregăti 
multilateral pentru anii de 
muncă și construcție ai viito
rului, Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. a relevat posibilități de 
sporire a contribuției tineri
lor la realizarea mărețelor o- 
biective prevăzute în planul 
cincinal, printr-o mai activă 
antrenare a lor la îndeplini
rea ritmică a producției, uti
lizarea întregii capacități a 
mașinilor, buna organizare a 
locului de muncă și folosirea 
cît mai completă a timpului 
de lucru. în acest scop, tinerii 
trebuie să militeze neîncetat 
pentru perfecționarea perma
nentă a propriei lor pregătiri 
profesionale, să devină ingi
neri, tehnicieni, muncitori cu 
o înaltă calificare, capabili să 
stăpînească și să folosească 
tehnica nouă, să o ducă mai 
departe, perfecționînd-o, să 
contribuie cu tot elanul care 
le este caracteristic la organi
zarea mai bună a producției 
în industrie și agricultură, în 
munca de cercetare științifică, 
în toate sectoarele de activi
tate.

Acum, cînd se împlinește un 
an de la lucrările istoricului 
Congres al partidului, cînd în 
cartea istoriei patriei se în
scriu noi fapte de o deosebită 
importanță pentru viitorul 
țării, tineretul, alături de în
tregul popor, încearcă un în
dreptățit sentiment de mîn
drie constatînd că prevederile 
planului pentru primul an 
al cincinalului, la a căror 
îndeplinire au adus o contri
buție activă, devin de la o zi 
la alta o realitate vie.

La încheierea întîiului se
mestru al primului an al 
cincinalului, planul producției 
globale era îndeplinit în pro
porție de 102,2 la sută ; sar
cina de creștere a productivi
tății muncii a fost depășită cu 
1,6 la sută ; se menține în 
continuare un ritm înalt de 
dezvoltare industrială, pro
ducția globală a acestei ra

ruților politici și antifasciști 
din România", organizație de 
luptă împotriva fascismului și 
a tendințelor de fascizare a 
țării. în ziua de 21 ociombrie 
1936 pe cînd participa la o șe
dință a Comitetului este ares
tat și judecat împreună cu 
alți membri ai organizației, 
pentru activitate închinată 
luptei împotriva fascismului, 
pentru apărarea libertăților 
democratice.

Schingiuirile la care a fost 
supus n-au înfrînt voința și 
dirzenia tînărului utecist. în 
timpul dezbaterilor, la proces, 
Filimon Sîrbu aruncînd cu 
curaj în fața celor ce-l jude
cau adevărul asupra fascis
mului și demonstrînd nete
meinicia acuzațiilor declara: 
„Fascismul este egal cu dicta
tură, încătușarea libertăților, 
tendințe războinice... A fi 
antifascist înseamnă a-ți iubi 
cu adevărat patria. Și oda 
nu-i o vină!...“.

Tînărul comunist este con-

damnat. După 6 luni, ieșind 
din închisoare își continuă 
activitatea revoluționară. A- 
poi, el pleacă să-și facă servi
ciul militar.

Anii petrecuți în armată, în 
mijlocul acelor ce plecaseră 
din uzine și fabrici sau de la 
munca cîmpului au fost pen
tru Filimon o perioadă de in
tensificare a eforturilor, pen
tru a duce in rîndul ostașilor 
cuvîntul Partidului Comunist.

In fața primejdiei ce ame
nința însăși ființa poporului 
român din partea Germaniei 
hitleriste, încurajată în po
litica ei agresivă de către ma
rile puteri imperialiste, clasa 
muncitoare din țara noastră în 
frunte cu Partidul Comunist 
s-a ridicat la luptă hotărîtă 
împotriva planurilor naziste 
de a ocupa România și a o 
subordona intențiilor tot mai 
vădit războinice ale hitleriști- 
lor.

In unitatea de grăniceri din 
nordul țării unde își satisfăcea 
stagiul militar, Filimon Sîrbu 
le explica tinerilor ostași ro
lul ce-l vor avea într-un vii
tor război, necesitatea luptei 
cu arma în mină pentru păs
trarea independenței și inte- 

muri fiind cu 10,3 la sută mai 
mare decît cea realizată în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

Sub ochii tinerilor, bucurîn- 
du-se în același timp de con
tribuția lor activă, geografia 
economică a României cu
noaște schimbări adînci ca 
urmare a înfăptuirii amplu
lui program de investiții. 
Numeroasele construcții indu
striale intrate în funcți
une în această perioadă dau 
noi dimensiuni peisajului in
dustrial al patriei, adăugind 
rezonanțe noi unor localități 
pînă mai ieri modeste. La 
București și Bacău au intrat 
în funcțiune noi centrale e- 
lectrice, în orașele Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, Baia Mare, 
Tg. Mureș, Ploiești, la Do- 
bresti, produc pentru prima 
dată importante obiective ale 
chimiei. Cel mai mare cuptor 
electric din țară, de la Uzina 
metalurgică București, a dat 
prima șarjă de oțel de cali
tate înaltă. Se apropie de sfîr- 
șit construcția Hidrocentralei 
de pe Argeș și a noului fur
nal de 1 000 mc. de la Hune
doara. Se desfășoară în ritm 
intens lucrările pe șantierul 
Combinatului siderurgic Ga
lați, și la Porțile de Fier, a 
început construcția unor noi 
obiective în industria ener
getică, chimică și în alte ra
muri.

Din cîte se înfăptuiesc azi 
pe pămîntul patriei, se des
prinde clar trăsătura funda
mentală a întregii politici a 
partidului nostru — grija pen
tru om, pentru continua ridi
care a bunăstării sale. Cei care 
muncesc cu brațele șl mintea, 
ridicînd construcțiile socialis
mului — trainică bază mate
rială a avutului continuu al 
economiei, științei, culturii — 
sînt beneficiarii nemijlociți ai 
roadelor efortului lor creator. 
Cresc veniturile oamenilor 
muncii de la orașe șl sate, 
crește nivelul lor de trai ma
terial șl cultural. Volumul de 

grității teritoriale a României 
în cazul în care țara noastră 
va fi silită să ducă un război 
național de apărare contra im
perialismului fascist german.

La sfîrșitul lui august 1940, 
patriei noastre i-a fost impus 
dictatul de la Viena prin care 
partea de nord a Transilvaniei 
era răpită din trupul țării și 
predată Ungariei horthyste.

Răspunzînd chemării Parti
dului Comunist, numeroase or
ganizații democratice și pa
triotice, pături largi populare 
s-au ridicat împotriva acestui 
act odios. In diferite centre 
ale țării au fost organizate 
puternice manifestații popu
lare în care s-a cerut trecerea 
la lupta armată pentru apăra
rea integrității și suveranității 
patriei.

Animat de adînci sentimen
te patriotice, Filimon Sîrbu, 
alături de ostașii și ofițerii pa- 
trioți, s-a situat pe linia și po
ziția forțelor revoluționare și 
patriotice de apărare cu arma 
în mină a integrității terito
riale a patriei noastre.

Cu puțin timp înainte, plin 
de speranță în viitor și mani- 
festînd încredere în justețea 
atitudinii și faptelor sale, Fili
mon scria fratelui său : „Vă 
doresc succes și curaj, căci va 
veni timpul cînd cei ce sufăr 
vor culege roadele suferințe
lor lor".

După eliberarea din armată, 
în primăvara lui 1941, Filimon 
Sîrbu revine la Constanța 
unde se angajează la Societa
tea de autobuze „Săgeata".

Neprecupețind nici un efort, 
ridicîndu-se la nivelul sarcini
lor și misiunii ce le primise 
în conducerea județenei 
Constanța a U. T. C., dînd 
dovadă de un puternic spirit 
mobilizator, Filimon Sîrbu 
duce o vie activitate în rîndu- 
rile tineretului îndreptată 
contra regimului de dictatură 
militaro-fascistă și a războiu
lui.

La 22 iunie 1941, în timp ce 
vorbea unui grup de uteciști 
adunați într-o ședință conspi
rativă pe malul mării. Filimon 
Sîrbu este arestat de agenții 
siguranței. Peste cîteva zile 
este judecat și prin sentința 
din 11 iulie 1941 este condam
nat la moarte.

La 19 iulie, în fața plutonu
lui de execuție, Filimon Sîrbu 
refuză să fie legat la ochi pri
mind moartea cu încrederea 
în dreptatea cauzei pentru 
care luptase, în victoria mase
lor muncitoare, în viitorul li
ber al României.

Cinstind memoria celor mal 
buni fii ai clasei muncitoare, 
a acelora ce s-au jertfit îh 
lupta împotriva exploatării, 
pentru viitorul luminos al Ro
mâniei, libere, independente și 
suverane, tineretul patriei 
noastre, alături de toți oame
nii muncii, își intensifică efor
turile în realizarea mărețelor 
sarcini ale desăvîrșirii con
strucției socialiste, pentru pro
gresul continuu și înflorirea 
României.

ION ILINCIOIU

cheltuieli din bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale 
însumează în acest an 23,6 mi
lioane lei adică, raportat la o 
familie, circa 4 000 de lei. Din 
fondurile statului se constru
iesc anul acesta 58 000 noi 
apartamente la orașe.Cele 2 320 
de clase noi care vor îmbogăți 
în acest an rețeaua școlară, 
extinderea gratuității manua
lelor la toți elevii din școala 
obligatorie de cultură generală 
și din licee, sînt doar două 
fapte care vorbesc despre gri
ja permanentă a partidului, a 
statului nostru pentru ca tînă- 
ra generație să aibă condițiile, 
cele mai bune, mai avanta
joase de învățătură.

Toate aceste realizări, con
firmare strălucită a caracte
rului realist al sarcinilor cin
cinalului, faptul că ele cores
pund întru totul posibilități
lor și resurselor de care dis
pune țara noastră, sporesc ho- 
tărîrea întregului nostru ti
neret de a fi și de acum îna
inte, cu nesecată energie, pre
zent pe toate șantierele con
strucției socialismului, stă
ruind cu pasiune asupra căr
ții. învățînd, studiind, pe de
plin conștient că patria, pen
tru a ajunge pe culmile înal
te ale civilizației și progre
sului, are nevoie de construc
tori instruiți și capabili.

Alături de întregul popor, 
tinerii din patria noastră sint 
ferm hotărîți să nu precupe
țească niciun efort, să partici
pe cu întregul lor elan tine
resc la înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute de Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
convinși fiind că prin aceasta 
își aduc contribuția la împo
dobirea țării noastre cu noi 
fabrici, uzine și combinate, 
sporindu-i puterea economică 
în anii ce vin, înscriind astfel 
în cronica noului cincinal noi 
și importante succese în o- 
pera de desăvirșire a con
strucției socialismului în Re
publica Socialistă România.
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INFORMAȚII

In Capitală a avut loc, luni 
după-amiază, o adunare con
sacrată împlinirii a 30 de ani 
de la începerea luptei poporu
lui spaniol împotriva agresiu
nii fasciste, pentru libertate, 
independență și democrație, 
organizată de Comitetul foști
lor deținuți antifasciști.

In Prezidiu au luat loc to
varășii : Petre Borilă, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihail Flores- 
cu, Gheo.rghe Stoica, Gheorghe 
Vasilichi, membri ai C.C. al 
P.C.R., Constantin Cîmpeanu, 
Iosif Nedelcu, Alexandru Pa- 
raschiv. Andrei Roman, foști 
voluntari în brigăzile interna
ționale din Spania și alții.

în Prezidiu a luat loc, de 
asemenea, Francisco Anton, 
membru al C.C. al P. C. din 
Spania.

La Adunare au 
numeroși foști voluntari 
brigăzile internaționale din 
Spania, activiști de partid și 
de Stat, oameni ai muncii din 
București.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comitetului foști
lor deținuți antifasciști.

Vorbind despre acest eveni
ment, tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru .al C.C. al 
P.C.R., a arătat că războiul din 
Spania a făcut parte din pla
nul general al reacțiunii mon
diale de distrugere a mișcării 
muncitorești, democratice și 
progresiste, de înăbușire a 
luptei de eliberare națională 
în colonii și în țările de
pendente, de 
celui de 
mondial. 
Spania, a 
torul, au avut un puternic ecou 
internațional. Mișcarea de so
lidaritate cu republicanii spa
nioli a luat o foarte mare am
ploare, a cuprins cele mai largi 
pături ale maselor populare de 
pretutindeni. La chemarea 
Partidului Comunist Român, 
muncitori, țărani, intelectuali,

participat
în

dezlănțuire a 
al doilea război 

Evenimentele din 
subliniat vorbi-

Adunare consacrată împlinirii a 30 de ani
de la începerea luptei poporului spaniol

împotriva agresiunii fasciste
studenți, oameni din diferite 
categorii sociale din țara noas
tră și-au manifestat solidari
tatea frățească cu lupta eroică 
a poporului spaniol, și-au ex
primat, în condiții deosebit de 
grele, calda lor simpatie și 
sprijinul larg față de nobila 
cauză a libertății și indepen
denței poporului spaniol. Răs- 
punzînd apelului P.C.R., sute 
de antifasciști și patrioți, 
muncitori, țărani, intelectuali 
din țară și din emigrație au 
plecat în Spania pentru a 
lupta cu arma în mînă alături 
de poporul spaniol.

în zilele noastre poporul 
spaniol continuă cu dîrzenie și 
eroism lupta pentru libertate, 
democrație și un viitor lumi
nos. Lupta poporului spaniol 
pentru progres social, pentru 
o Spanie liberă, independentă 
și prosperă este o parte inte
grantă a luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, pen
tru pace, independență națio
nală și eliberare socială.

în continuare, vorbitorul re
ferindu-se la lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva 
agresiunii S.U.A. a arătat că 
România, credincioasă princi
piului respectării dreptului 
sfînt al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, condam
nă politica agresivă a cercuri
lor imperialiste și este solidară 
pe deplin și sprijină toate po
poarele care luptă pentru eli
berarea lor națională șl socia-

lă, pentru consolidarea Inde
pendenței lor de stat.

Vorbitorul a arătat apoi că 
aniversarea a 30 de ani de la 
izbucnirea războiului din Spa
nia este un nou prilej pentru 
a manifesta solidaritatea noas
tră cu poporul spaniol care, în 
ciuda înfrîngerilor vremelni
ce, nu a încetat lupta sa eroi
că pentru democrație și elibe
rare socială. Poporul român se 
bucură din inimă de fiecare 
succes înregistrat de clasa 
muncitoare din Spania, de 
forțele progresiste, de comu
niștii spanioli. Cu prilejul a- 
niversării de astăzi, a subliniat 
în încheiere vorbitorul, reafir
măm solidaritatea noastră in
ternațională cu Partidul Co
munist din Spania, adresăm un 
fierbinte salut eroicei clase 
muncitoare, intelectualității 
progresiste, țărănimii, tuturor 
fiilor Spaniei care luptă neîn- 
fricați pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, democra
ție, progres social și pace pe 
pămîntul spaniol.

în cuvîntul său, tovarășul 
Francisco Anton a arătat că 
prin lupta sa eroică în războ
iul național revoluționar, po
porul spaniol a înscris una din 
cele mai glorioase pagini din 
istoria contemporană.

Voluntari din toate conti
nentele s-au îndreptat spre 
Spania republicană hotărîți să 
lupte pentru libertatea și inde
pendența acesteia, conștiențl

de faptul că, în același timp 
luptă pentru libertatea și inde
pendența propriilor lor țări, 
pentru pacea lumii. Vorbitorul 
a arătat că mii de luptători 
din peste 50 de țări — dintre 
care nu au putut lipsi și nu au 
lipsit reprezentanții poporului 
român — și-au vărsat cu ge
nerozitate sîngele, sacrificîn- 
du-și viața alături de luptăto
rii spanioli.

Lupta de azi a poporului 
spaniol reprezintă rezultatul 
unui lung și dureros proces 
care s-a desfășurat an de an. 
luptă la care, alături de clasa 
muncitoare — principala sa 
animatoare — participă activ, 
țărani, studenți, intelectuali și 
alte pături sociale. în prezent, 
a spus vorbitorul, una din si
tuațiile cele mai caracteristi
ce, care se repetă zilnic pe în
treg cuprinsul Spaniei, este 
aceea a grevelor, manifestații
lor muncitorești, ale țăranilor 
și studenților.

Referindu-se la faptul că a- 
cele forțe sociale care luptă 
pentru democrație se lărgesc 
neîncetat cuprinzînd și o par
te a clerului și a militarilor, 
tovarășul Francisco Anton 
spus : Este evident că baza 
care se sprijină regimul 
Franco se îngustează pe
ce trece, reducîndu-se la cîteva 
nuclee sau grupări ultrareac- 
ționare formate din înalți pre
tați ai bisericii, al armatei șl 
ai partidului falangist. Regi-

a 
pe 
lui 
zi

| Nou record
I
| Strălucită victorie 
i românească

mondial

S-A ÎNCHEIAT sezonul fotbalistic

ZIUA FINALELOR!
Ne pare rău că nu putem intitula altfel în

semnările noastre, bunăoară : „Ziua marilor 
finale" pentru că, împotriva așteptărilor, 
n-au fost mari. Cele trei partide au plutit în 
cunoscuta atmosferă a unor meciuri oarecare. 
Dar...

CUPA ROMÂNIEI

Finala celei de a 28-a ediții a „Cupei 
României" la fotbal s-a disputat între două 
echipe, Steaua și U.T.A., care în ultimele 
etape ale campionatului făceau calcule fe
brile întrucît candidaseră serios la retrogra
dare. Faptul că ele au ajuns pînă în finală 
nu surprinde, aceasta ținînd de capriciile și 
surprizele acestui sport. Sau mai degrabă de 
incertitudinile lui. Adevărul este că un ase
menea lucru mai atrage atenția și asupra 
valorii fotbalului nostru. Departe de noi gîn- 
dul să minimalizăm victoria echipei Steaua, 
însă jocul n-a întrunit atributele unei finale. 
Drept consecință pe „Republicii", la lumina 
reflectoarelor, am văzut două echipe dispu- 
tîndu-și balonul mai dur sau nedecis, pase 
la adversari și mingi trimise în tușă, portari 
salvînd goluri, am văzut, mai spre sfîrșit și 
goluri, dar mult mai multe ocazii foarte 
clare, ratate. Dar n-am prea văzut fotbal.

Reducîndu-ne pretențiile și exigențele, 
avînd în vedere și unele circumstanțe, că 
echipele, mai ales U.T.A. care a susținut mai 
multe meciuri, sînt obosite în acest final 
epuizant, recunoaștem meritul jucătorilor de 
la Steaua de a fi luptat cu ardoare pentru 
victorie, pentru cîștigarea trofeului, încereînd 
ca măcar prin asta să se reabiliteze întru- 
cîtva în fața suporterilor. Dar meritul acesta 
întreaga echipă trebuie să-1 împartă cu 
Constantin, care continuă să ne îneînte și a- 
cum, cu acțiunile inteligente și pline de fan
tezie, cu ocaziile pe care Ie pune ca „pe tavă" 
coechipierilor : numai că ei le ratează fără 
să-și facă probleme. La ora actuală Con
stantin este încă cel mai bun jucător de la 
Steaua. Faptul îndeamnă la meditații.

meci pe caniculă (duminică înainte de orele 
prînzului) încît nici tribunele stadionului 
Giulești n-au fost pline.

Jocul ca atare (s-a încheiat cu scorul de 
3—3, după ce Rapid condusese o treime din 
timp cu 3—0) a fost cu peripeții. Incidentele 
au fost provocate, într-o măsură, și de arbi
trajul necorespunzător prestat de V. Pădu- 
reanu care a și fluierat sfîrșitul mai devreme 
cu 3 minute. Oricum, de vină sînt și acei 
spectatori care, certați cu etica cetățenească 
și-au manifestat într-un chip exagerat ne
mulțumirile. Nu ne îndoim că ceea ce s-a 
întîmplat pe teren va forma obiectul unei 
analize și forurile de specialitate răspunză
toare vor lua măsuri în consecință. Meciul 
revanșă, va avea loc joi la Constanța.

FINALA SPERANȚELOR

CUPA BALCANICA

Este demn de relevat faptul că în cadrul 
anei competiții ce a intrat de-acum în tra
diție, „Cupa Balcanică", finala actualei ediții 
s-a disputat între două echipe românești: 
Rapid și Farul. Socotim că organizatorii 
n-au procedat prea inspirat programînd acest

Jucînd în finala campionatului de juniori 
speranțele fotbalului nostru ne-au oferit... 
slabe speranțe.

Disputa dintre cele două pretendente la 
cel mai mare titlu pus în joc pentru juniorii 
țării — a fost dîrză, aprigă. Și unii și alții, 
s-a văzut, au dorit cu aprindere să-și adju
dece mult rîvnitul trofeu. Cum au evoluat și 
ce mijloace au întrebuințat ? Ritmul jocului 
a fost lent, cu opriri de mingi, cu pase ne
numărate la adversar, încît aveai senzația 
că evoluează nu niște tineri de 18 ani, ci 
niște jucători bătrîni care vor să-și amin
tească de ce au fost ei odată. Pînă și foștii in
ternaționali în meciurile lor de amintire — 
au jucat mai vioi, cu faze subtile, spectacu
loase, cu incursiuni mai rapide și derutante. 
Nu mai vorbim de șuturile la poartă. Lucrul 
n-ar părea atît de îngrijorător dacă n-am 
ști că dintre cel 22 de juniori vreo zece au 
primit botezul jocurilor în primele formații.

Juniorii rapidiști mizînd mai mult pe apă
rare, preferind un joc în forță și prea adesea 
obstructionist, și-au apărat avantajul de un 
gol cucerit încă în prima repriză și astfel ei 
au intrat în posesia cupei echipei campioane 
de juniori, avînd fericirea să facă turul sta
dionului, performanță pe care colegii lor de 
club mai mari n-au obținut-o.

Juniorii clujeni, mai tehnici și mai plini 
de fantezie au legat mai bine jocul, dar au 
condus balonul șl au driblat prea mult, iar 
în fața porții au fost mai puțin deciși, n-au 
finalizat și astfel n-au mai reușit perfor
manța, mult aplaudată, de anul trecut.

vasile căbulea

La Wiesbaden, în R. F. 
Germană, unde ee desfășoară 
In aceste zile campionatele 
tnbndlai? de tir, sportivul 
român Virgil Atanasiu, a ob
ținut o performanță excepțio
nală, pentru care merită toate 
felicitările: el a realizat la 
proba de pistol viteză 596 de 
puncte cucerind medalia de 
aur. Cu performanța sa el 
stabilește totodată un nou re
cord al lumii, depășind cu un

mul se îndreaptă spre inevita
bila sa dispariție.

Aceasta se datorește în mare 
măsură, a spus în continuare 
vorbitorul, eforturilor stărui
toare ale P.C. din Spania, a 
politicii sale de reconciliere 
națională. Prin această poli
tică, care a confirmat justețea 
sa și a dat roade, ne desfășu
răm acțiunile menite să pună 
capăt dictaturii și să instau
reze o nouă democrație poli
tică și socială în Spania.

Sîntem convinși că vom 
atinge acest țel prin forțele 
noastre, ale poporului spaniol, 
că putem conta pe solidarita
tea tuturor forțelor democra
tice și progresiste din lume, 
pe sprijinul partidului comu
nist și al poporului român.

Partidul nostru prețuiește 
mult prietenia frățească a 
Partidului Comunist Român și 
se bucură de faptul că legătu
rile care unesc partidele noas
tre s-au strîns și mai mult cu 
prilejul recentei vizite în țara 
dv. a delegației Comitetului 
nostru Central în frunte cu to
varășul Santiago Carrillo, de
legație care a avut un schimb 
de păreri cu delegația Parti
dului Comunist Român con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem convinși că Partidul 
Comunist Român își va ma
nifesta întotdeauna solidarita
tea sa internaționalistă pentru 
cauza noastră. Pentru aceasta 
îi mulțumim din toată inima.

în încheiere, vorbitorul a 
exprimat solidaritatea Parti
dului Comunist din Spania și 
a poporului spaniol cu lupta 
eroicului popor vietnamez, 
victimă a unei sălbatice agre
siuni a imperialismului ame
rican.

La sfîrșitul adunării, un 
grup de actori din Capitală au 
prezentat un recital de poezie 
și proză inspirat de războiul 
civil din Spania.

(Agerpres)

PRIMIREA LAC.C.ALP.C.R. 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al PARTIDULUI COMUNIST 

CHINEZ
Luni, 18 iulie a.c., tovarășul 

Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Chinez, con
dusă de Cao Ian, ministrul in
dustriei chimice, secretar al 
Comitetului de partid al mi
nisterului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., ne vizitează 
țara în cadrul unui schimb de 
experiență.

La primire au luat parte 
tovarășii Ștefan Matei, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Bucur, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Rușinaru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al PARTIDULUI 

MUNCITORESC SOCIALIST
UNGAR

La invitația C.C. al P.C.R., 
luni a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o dele
gație de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de Lajos Asztalos, șef 
ad-interim al Secției Indus
triale a C.C. al P.M.S.U.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Petrescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C R., Ion Bucur, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

punct vechiul record mondial 
deținut de trăgătorul sovietic 
Kropotin.

în urma comportării exce-

lente și a celorlalți sportivi 
români, echipa României ocu
pă, la această probă, locul doi 
pe națiuni după U.R.S.S.

ȘTACHETA ATLETISM JLU!

i! aparii-

atletism 
Dinamo,

de valo- 
rezultatul 
vitezistul

prilejul preclu
de

TOT MAI SUS
6

5

9

Cu 
lui 
Steaua 
desfășurat timp de
doua zile pe stadio
nul 23 August din 
Capitală, atletismul 
românesc a Înregis
trat citeva per
formanțe remarca
bile, care ne dau 
speranța unor com
portări bune a 
atleților noștri frun
tași la apropiata e- 
diție (a 8-a) a cam
pionatelor europene 
de atletism ce vor 
avea 
pesta, 
rica 
realizind 
lungime, 
cea mai 
formanță

loc la Buda- 
Astiel, Vio- 

V iscopoleanu, 
6,59 m la 
a obfinut 

bună per- 
mondială

a anului și un nou 
record al țării: ve
chiul record era de 
6,52 m și 
nea tot ei.

Deosebit 
ros este 
obținut de
Gh. Zamfirescu care, 
realizind pe 100 de 
m, 10,3 a doborit cel 
mai vechi record al 
țării, realizat acum 
20 de ani de Ion 
Moina.

La proba de pră
jină s-a Înregistrat, 
de asemenea, un 
nou record national: 
P. Astafei a sărit cu 
prăjina peste șta
cheta Înălțată la 
4,82 m.

Rezultate bune au 
dobtndit, cu prilejul

acestor concursuri 
și ceilalți atleți care 
au evoluat In Capi
tală sau în țară : 
Iolanda Balaș, 1,80 
m la Înălțime, Mf- 
haela Peneș 56,26 m 
la suliță, A. Sa- 
mungi 7,71 m la 
lungime, Zoltan Va- 
moș, Ileana Silai, 
Georgela Cîrstea, 
etc. Aceasta dove
dește că atunci cînd 
sportivii ca șl an
trenorii perseverea
ză intr-o muncă de 
pregătire temeinică, 
performanțele vin să 
încununeze efortu
rile depuse și să 
confirme că se poa
te mai mult și mai 
bine.

După două zile de pauză, 
campionatul mondial de fotbal 
se reia astăzi cu meciurile ul
timei etape a grupelor prelimi
nare, meciuri decisive pentru 
desemnarea celor 8 echipe ca- 
re-și vor disputa mal departe 
șansele.

Dintre cele 4 jocuri progra
mate astăzi desigur că privi
rile tuturor se îndreaptă spre 
partida de la Liverpool (Brazi- 
lia-Portugalia) considerată ca 
o „adevărată finală" șl care va 
da răspuns la întrebarea năs
cută în urma înfrîngeril cam
pionilor mondiali de către Un
garia : va fi sau nu eliminată 
marea favorită a competiției ?

în ambele tabere se fac in
tense pregătiri. Brazilienii au 
făcut duminică un ușor antre
nament în „familie", la care 
au participat toți jucătorii.

Pele șl Gerson au avut rolul 
de portari pentru a nu se risca 
nimic. Vicente Feola preconi
zează unele schimbări în for
mația sa. în locul portarului 
Gilmar, accidentat în meciul 
cu Ungaria, va juca Manga. 
Este posibil ca Tostao să joace 
extremă atingă, Iar Jairzinho 
pe aripa reaptă în locul 
Garrincha. Introducerea 
echipă a tînărului Silva 
duce la următoarea linie 
atac: Jairzinho, Silva, Pele, 
Tostao.

Portughezii privesc cu toată 
seriozitatea această întîlnire, 
căci o înfrîngere la scor ar 
periclita calificarea în sferturi. 
Au totuși cîteva incertitudini 
în alcătuirea formației. Euse
bio este ușor accidentat la 
mîna dreaptă, Torres are un 
început de bronșită, iar porta-

rul Carvalho, bolnav de rini
chi, nu va putea juca. Presa 
braziliană apărută duminică

tea unei reabilitări în fața 
Portugaliei, printr-o victorie la 
scorul de cel puțin 3—0.

CAMPIONATUL
lui 
în 
ar 
de

garia, decît Brazilia în meciul 
cu Portugalia. Rămîne însă de 
văzut dacă meciul de astă sea
ră de la Liverpool va hotărî în 
întregime asupra configurației 
clasamentului din cea mai 
disputată grupă sau va fl ne
voie să se aștepte și ultima, 
partidă : Ungaria—Bulgaria.

tina și Portugalia 7-1, U.R.S.S. 
8—1, Italia 8—1, Brazilia și 
Ungaria 10—1, Uruguay 16—1, 
Spania 40—1, Chile 200—1, 
Franța 500—1, Bulgaria, 
R. P. D. Coreeană și Mexic 
1 000—1.

MONDIAL
Di FOTBAL

• Ziarul „The People" a pu
blicat un clasament pe puncte 
al celor mai buni jucători de 
pînă acum. în frunte se află 5 
fotbaliști: Jackie Charlton și 
Bobby Moore (Anglia), Albert 
(Ungaria), Haller (R.F.G.) 
Rocha (Uruguay) 
puncte fiecare.

Și
cu cîte 8

• La meciurile din prima 
săptămînă a campionatului 
mondial au asistat în total 
658 000 de spectatori. Recordul 
de asistență a fost înregistrat 
la Londra : Anglia—Uruguay 
și Anglia—Mexic — 185 000 de 
spectatori (în total la ambele 
meciuri).

dimineața acordă spații largi 
acestei întîlniri. Majoritatea 
ziariștilor subliniază necesita-

Oricum însă e pare că fot
baliștii maghiari au sarcină 
mai ușoară în partida cu Bul-

de sîm- 
pari urilor

• După meciurile 
bătă cotele la bursa 
sînt următoarele : Anglia 6—2 ; 
R. F. Germană 7—2 ; Argen-

• Cea mai penetrabilă apă
rare este a selecționatei Elve
ției care a primit 7 goluri, ur
mată de cea a Bulgariei cu 5 
goluri.

(Agerpres)

Simion Dobrescu, participant la răscoala țăranilor din 1907 
vorbind tinerilor

La Roșiorii de Vede s-a deschis muzeul

5,Răscoala (ăranilor din 190î“
La Roșiorii de Vede s-a des

chis luni Muzeul „Răscoala 
țăranilor din 1907". La inaugu
rare se aflau numeroși 
cuitori ai orașului, țărani 
fostul județ Teleorman, ve
terani ai răscoalei. Au 
prezențl tovarășii Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Co
mitetului regional București 
al P.C.R., Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
prezentanți ai Comitetului 
ional de partid, activiști 
partid și de stat.

Muzeul se compune 
obiecte ale țăranilor partici
pant la răscoale, păstrate cu 
grijă de urmașii lor, docu
mente ale vremii, contracte 
înrobitoare de învoială stabi
lite între localnici șl arendași, 
arme de represalii, ordine de 
luptă etc. ce alcătuiesc laolaltă 
un tablou autentic, o biografie 
comună, impresionantă a celor 
11 000 de jertfe aduse de 
țărani luptei pentru dreptate 
și o viață mai bună. Pe un 
perete, o statistică a vremii 
întocmită de guvernul libera1 
aflat la putere, arată că 4 000 
de

lo- 
din

fost

re- 
ra-
de

din

moșieri stăpîneau 4 mill-

oane de hectare, iar un milion 
de țărani aveau trei milioane 
de hectare; 300 000 de familii 
țărănești nu aveau pămînt.

La inaugurarea muzeului au 
fost invitați veteranii răscoa
lelor rămași în viață din satele 
fostelor județe Teleorman, 
Vlașca, Ilfov, sate care au dat 
cele mai numeroase jertfe în 
primăvara sîQgeroasă. Petre 
Ochișor și Ilie Bădescu din 
satul Măldăieni au trecut de 
80 de ani. „Pe vremea răscoalei 
— ne declară ei — eram 
flăcăi de coasă. în '907, cînd 
cu revolta n-am mai ascuțit 
coasele pentru iarba timpu
lui... Am plecat la conace cu 
coasele și ciomegile, cu ura 
din ochii noștri.

...Rînd pe rînd, fiecare ex
ponat al muzeului consemnează 
o istorie, o jertfă, o pildă de 
eroism. La ieșirea din muzeu 
pe o placă stau scrise cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu: „Țăranii de altă 
dată se simțeau ai nimănui și 
doreau să aibă și ei o țară. 
Pentru realizarea acestei do
rințe arzătoare ei au dus o 
luptă neînfricată și au dat 
numeroase jertfe. Astăzi au o 
țară — România socialistă".

I. MARCOVICI

KARLOWY- VARY

COMPETIȚIA
CONTINUĂ

Dc io trimisul
nostru special

MANUELA
GHEORGHIU

S-ar putea spune că anul a- 
cesta festivalul se desfășoară 
sub semnul gravității și al 
responsabilității umane în fața 
istoriei. Mai toate filmele pre
zentate pînă acum au fost le
gate direct sau indirect de ul
timul război mondial, aducînd 
pe ecran aspecte care clarifică 
unele evenimente petrecute în 
acei ani tulburi. Pînă și acțiu
nea singurei comedii din con
curs, „Viața la castel" (Franța) 
are ca fundal momentul deci
siv al debarcării trupelor a- 
liate în Normandia. Regizorul 
Jean Paul-Rappenau, distins 
pentru acest prim film al său 
cu premiul „Delluc" pe anul 
1965, a urmărit să ironizeze 
acea categorie de oameni măr
giniți, egoiști, care își imagi
nează că pot trăi în afara isto
riei, ignorînd-o, pînă în clipa 
cînd aceasta vine să-i deran
jeze, să-i scoată din cuibul lor 
călduț, jucîndu-le feste, ade
sea tragice.

Un deosebit succes a obținut 
țara gazdă prezentînd în con
curs „O căruță spre Viena", 
realizare a bine cunoscutului 
tandem Jan Prohaska — sce
narist și Karel Kahyna — re
gizor. Subiectul filmului este 
extrem de simplu : în ultima 
zi a războiului, doi soldați au
strieci, dezertori (din care unul 
rănit de moarte) încearcă să 
ajungă acasă traversînd pădu
rile Boemiei într-o căruță 
condusă de o țărancă. Aceasta 
este obsedată de dorința de a 
răzbuna moartea bărbatului 
său executat pe nedrept cu o 
zi înainte. Conflictul dintre 
cele trei personaje are drept 
unic cadru, martor, nesfîrșita 
pădure tăcută cu arbori învă- 
luiți în ceață. Un dialog con
centrat la maximum, cu o ri
gurozitate regizorală de înaltă 
clasă.

Italia a fost reprezentată 
anul acesta ca și acum doi ani 
de o realizare a . regizorului 
Carlo Lizzani. Filmul „Tre- 
zește-te și ucide" istorisește 
aventura tragică dar autentică 
a lui Ludwig Lutring, a unui 
tînăr care, tentat de mirajul 
unei vieți luxoase și de dragul 
femeii iubite, începe să fure

pentru ca, fără voia lui, prin- 
tr-un concurs de împrejurări 
nefericite să ajungă în scurt 
timp spărgător cu faimă inter
națională.

O surpriză în sens negativ 
a fost pentru toată lumea fil
mul japonez „Moment de 
groază", melodramă cu inten
ții de dramă psihologică în 
care cîțiva interpreți 
sînt inabil conduși.

Karlowy - Vary a 
anul acesta și tînăra 
tografie tunisiană, 
pentru prima oară' la un festi
val internațional cu filmul 
„Hamida". Realizat cu onesti
tate și, mai ales, cu căldură și 
sinceritate de regizorul Jean 
Michaud-Mailland, filmul stă 
mărturie posibilităților de dez
voltare pe care le are această 
cinematografie aflată încă la 
primii săi pași.

Pelicula spaniolă „Fata 
Morgana" este sinteza unei 
drame confuze; personajele 
sînt vagi și absurde, încît este 
dificil ca spectatorul să înțe
leagă că intenția regizorului 
era de fapt de a realiza o pa
rabolă anti-atomică; și e pă
cat pentru că pelicula are u- 
nele reale calități formale.

In cursa pentru palmares a 
mai apărut zilele acestea un 
alt concurent : filmul unguresc 
„Zile înghețate" al regizorului 
Andraș Istvan. In centrul ac
țiunii se află trei ofițeri și un 
soldat acuzat de a fi participat 
la masacrul de la Novlsad în 
toamna lui ’42, cînd sub pre
textul unor razii contra parti
zanilor au fost ucise 3 309 per
soane civile.

Evenimentele sînt reconsti
tuite prin prisma fiecăruia 
dintre personaje, care le vede 
în mod diferit. Realizat cu so
brietate, filmul este un proces 
vehement împotriva atrocită
ților războiului, împotriva al
terării de pe urma acestuia a 
condiției umane. Nu se vor 
putea uita multă vreme sce
nele în care în orașul ascuns 
sub zăpadă isteria inconștien
tă a crimei se întinde ca o mo
limă. O caracteristică a aces
tui film, valabilă șt pentru 
cel iugoslav, bulgar și ceho
slovac, este luciditatea rece și 
severitatea cu care sînt pre
zentate faptele cît și omoge
nitatea interpretării.

Pînă la închiderea festiva
lului, marele favorit pentru 
„Globul de cristal" continuă 
să rămînă. deocamdată, re
marcabilul film al cinemato
grafiei gazdă „O căruță spre 
Viena".

valoroși

găzduit 
cinema- 
prezentă
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Puternica ofensivă
a patrioților sud-vietnamezi

continuă
Pe frontul sud-vietnamez 

continuă puternica ofensivă 
declanșată de unitățile Fron
tului Național de Eliberare 
împotriva trupelor saigoneze 
și americane. în mod deosebit, 
relatează de la Saigon cores
pondentul agenției France 
Presse, cea mai intensă acti
vitate a forțelor patriotice se 
semnalează în provinciile 
Quang Tri și Thua Thieu, iar 
marile efective americane dis
locate aici pot face față cu 
greu atacurilor acestora.

în dimineața zilei de luni, 
informează agenția de presă 
Eliberarea, trei unități guver
namentale au fost atacate de 
patrioți Ia 659 km. de Saigon 
in provincia Quang Tri. La 32 
km depărtare patrioții au mi
nat un pod și au distrus gru
purile saigoneze însărcinate cu

paza lui. Noi atacuri s-au sem
nalat în provincia Pleiku, 
unde forțele patriotice au dis
trus garnizoana orașului. De 
asemenea, în apropierea loca
lității Long Thanh, Ia 28 km 
de Saigon, un grup de soldați 
saigonezi au căzut într-o am
buscadă a patrioților, in timp 
ce în delta fluviului Mekong 
alte unități guvernamentale au 
suferit pierderi însemnate în 
urma atacurilor declanșate de 
patrioți. De asemenea, unită
țile Frontului Național de Eli
berare au atacat recent aero
dromul militar american de 
la Can Tho. 50 de avioane dis
truse sau avariate și 150 de 
americani uciși sau răniți re
prezintă bilanțul acestei ac
țiuni.

strategiei „războiului 
și al încercării de a 

cursul 
cu mijlocul

războiului, 
anului 
trimis 
nume
ști ale

Discuțiile privind îmbună
tățirea situației pieței la ca
cao (ca, de altfel și la cafea și 
zahăr) durează de mai mulți 
ani. Dar, ele n-au dat nici un 
rezultat. Din ce cauză ?

După cum preciza Comisia 
produselor de bază a Confe
rinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, dificultățile au la 
bază actualul sistem de rela
ții dintre țările producătoare 
și cele consumatoare. In timp 
ce creșterea ritmului produc
ției de cacao și a stocurilor 
este sensibil mai rapidă decît 
Ct.a a consumului, politica fis
cală și tarifară a țărilor puter
nic dezvoltate din punct de 
vedere economic, care sint 
principalele consumatoare de 
cacao, este îndreptată simul
tan împotriva țărilor producă
toare (pe care le determină să 
scadă prețurile) ca și împotriva 
consumatorilor, întrucît prețu
rile de vînzare cu amănuntul 
se mențin ridicate. In felul a- 
cesta singurul beneficiar ră- 
mîne importatorul, care specu
lează atît pe piața internațio
nală cît și pe piața internă.

Dar, pentru ca speculațiile, 
făcute prin intermediul bur
sei, să fie cit mai profitabile, 
companiile importatoare (mai 
ales cele din S.U.A. și Anglia,

★

vietnameză de pre- 
că Prezidiul Comi- 

al Frontului 
din

Acord

âe

de export, cu 
evita supraîncăr- 
de cacao (supra- 
duce la scăderea

principalele consumatoare 
cacao din lume) au tot intere
sul ca să mențină o mare fluc
tuație a prețurilor și o lipsă de 
reglementare a exporturilor 
țărilor producătoare. Aceste 
interese vin însă în flagrantă 
contradicție cu cele ale pro
ducătorilor, care doresc tocmai 
o stabilizare a prețurilor la 
cacao pe piața mondială (prin 
fixarea de limite minimale și 
maximale) și totodată fixarea 
— pentru fiecare țară produ
cătoare, a unor cote anuale și 
trimestriale 
scopul de a 
carea pieței 
încărcare ce 
prețurilor).

î^ele două revendicări — sta
bilizarea prețurilor și cota li
mită pentru export — au și 
stat la baza proiectului de a- 
cord internațional cu privire 
la cacao, prezentat la confe
rința Națiunilor Unite pentru 
cacao, care a avut loc luna 
trecută. Conferința a însemnat 
încă o încercare de a. rezolva 
dosarul cacao, transmis aproa
pe fără modificări din confe
rință în conferință. De astă- 
dată există speranța că, ,î.n 
sfîrșiț, mult discutatul acord 
internațional cu privire la ca
cao va fi încheiat. Față de 
actualul preț de 24 cenți livra 
(1 livră este egală cu 435 gra
me), țările producătoare au ce
rut stabilirea unui preț mini
mal de 35 cenți livra — adică 
la nivelul prețurilor din 1964. 
Statele Unite și Anglia au sus
ținut însă că acest preț să fie 
stabilit la... 16 cenți, apoi la 18 
și în cele din urmă de 20 oenți. 
Deci nici măcar la nivelul ac
tual al prețurilor. Evident, ță
rile producătoare (Brazilia, 
Ghana, Ctamerun, Nigeria etc.) 
nu puteau fi de acord. De aici 
eșecul Conferinței, care nici 
măcar n-a mai luat în discu
ție celelalte aspecte ale pro
iectului de acord : cotele de 
export, stocurile etc.

Bineînțeles, problema fiind, 
pentru o serie de țări, de im
portanță vitală, noul eșec nu 
putea nici într-un caz să pună 
punct încercărilor de regle
mentare. Se speră că acordul 
să fie încheiat în viitor. De 
aceea participanti la conferin
ță au hotărît să inițieze o serie 
de noi întîlniri consultative.

ION D. GOIA

Agenția 
să anunță 
tetului Central 
Național de Eliberare
Vietnamul de sud, întrunit in 
ședință extraordinară între 7 
și 9 iulie, a adoptat un comu
nicat oficial în legătură cu 
situația creată în Vietnamul 
de sud, începind de la jumă
tatea anului 1965, cind Statele 
Unite au început să disloce 
masiv trupe în această parte 
a țării. „Atît timp cît Statele 
Unite refuză să înceteze răz
boiul de agresiune în Vietna
mul de sud, să-și retragă tru
pele și armamentul, se subli
niază în comunicat, poporul 
sud-vietnamez va continua 
lupta pentru a respinge cu 
orice preț agresiunea". în fața

eșecului 
special" 
schimba 
începînd
1965, Statele Unite au 
în Vietnamul de sud 
roase trupe americane 
țărilor satelite, și-au intensi
ficat raidurile 
bombardamentele 
Vietnam, atacînd 
feriile Hanoiului 
Ilaifong.

Comunicatul subliniază fap
tul că poporul sud-vietnamez 
și armata de eliberare națio
nală sînt in prezent pe deplin 
în stare să continue lupta îm
potriva agresorilor americani. 
Sint exprimate, de asemenea, 
mulțumiri popoarelor și gu
vernelor țărilor socialiste și 
popoarelor din întreaga lume 
pentru sprijinul acordat 
luptei drepte a Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud.

aeriene și 
asupra R.D. 
recent peri- 
și portului

★

Moscova a 
miting de 

intervenției R. D. VIETNAM. — Rămășițele unui avion pirat doborît in provincia Vinh Phuc

Declarația guvernului R.P.Mongole
cu privire la Consfătuire»

de îa București
J

ULAN-BATOR 18 (Ager- 
pres). — La Ulan-Bator a fost 
dată publicității Declarația 
guvernului R.P. Mongole cu 
privire la Consfătuirea de la 
București a Comitetului 
Consultativ al 'statelor 
cipante Ia Tratatul 
Varșovia.

„Participanții la 
tuire, se subliniază în Decla
rația guvernului R.P. Mongole, 
condamnînd cu mînie acțiu
nile agresive ale imperialiști
lor americani și declarînd că 
sprijină întru totul lupta 
curajoasă a poporului vietna
mez în apărarea libertății și 
independenței, pentru unita
tea și integritatea patriei sale, 
au dat un avertisment oportun 
și serios agresorilor*1. Poziția 
stateloi' participante la Trata
tul de la Varșovia corespunde 
întru totul cu poziția guver
nului R.P. Mongole în pro
blema agresiunii americane în 
Vietnam și în Asia de sud-est. 
Guvernul R.P. Mongole se 
alătură aprecierilor și conclu
ziilor pe care le conține De
clarația participanților la Con
sfătuirea de la București cu 
privire la Vietnam. El consi
deră că acest act este o ex
presie clară a coeziunii, voin
ței colective și puterii unite a 
țărilor socialiste, hotărîrilor 
ferme de a ajuta prin acțiuni 
coordonate eroicul popor viet-

Politic 
parti

de la
i

Const.'.-

namez la dobîndirea victoriei 
asupra agresorilor imperialiști, ' 
de a salva lumea de primejdia 
unei catastrofe militare mon
diale.

Guvernul R. P. Mongole se 
alătură, de asemenea, la apre
cierea actualei situații în 
Europa și în lume și își 
exprimă sprijinul deplin fată 
de documentele elaborate la 
Consfătuirea de la București, 
care corespund întăririi secu
rității și consolidării păcii în 
întreaga lume.

---------

aiP.C.R. si-a încheiat-*

lizila in H. P. Chineză

La ÎS iulie la 
avut loc un mare 
protest împotriva 
militare a S.U.A. în Vietnam.
La miting au participat A. Ki
rilenko, A. Pelșe, D. Poleanski, 
A. Șelepin, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la miting au 
adoptat o rezoluție prin care 
au cerut încetarea imediată a 
bombardamentelor S.U.A. asu
pra R.D. Vietnam și a inter
venției armate în Vietnamul 
de sud. In rezoluție se subli
niază, de asemenea, că oame
nii sovietici au arătat că sint 
gata, în cazul cind guvernul 
R.D. Vietnam o va cere, să-și 
trimită voluntarii în Vietnam.

ultimul timp, în cercu-în
rile politice din Grecia se vor
bește de posibilitatea unei 
reconcilieri între actuala echi
pă guvernamentală, formată 
din deputați care au părăsit 
Uniunea de Centru, și grupul 
deputaților rămași fideli li
niei liderului lor Papandreu. 
în acest sens este semnificativ 
un articol apărut în ziarul 
„Mahi“, ziar editat sub condu
cerea fostului vicepreședinte 
al guvernului, Tsirimokos, în 
care acesta propune formarea 
unui guvern din cadre ale 
Uniunii de Centru și care să 
aibă aprobarea tuturor deputa
ților acestui partid. Acest 
guvern ar urma să fie condus 
de un președinte, care să se 
bucure de încrederea comună. 
Tsirimokos afirmă că o schim
bare imediată a situației, prin 
evitarea alegerilor, se află în 
mîinile liderului Uniunii de 
Centru, Papandreu. în fapt. 
Uniunea de Centru nu mai 
deține majoritatea în parla
ment, însă această majoritate 
ar putea fi obținută prin u- 
nirea forțelor guvernamentale 
cu cea a lui Papandreu. în 
sprijinul acestei soluții, Tsiri
mokos aduce argumentul că 
cei care au părăsit Uniunea de 
Centru nu au declarat nicio
dată că nu mai aparțin Cen
trului ; ei au susținut doar că

nu mai aparțin Uniunii, dar 
nu și Centrului.

In încheierea articolului, 
Tsirimokos subliniază ca, în 
viitoarele cîteva luni va fi po
sibilă organizarea alegerilor, 
însă după sistemul reprezen
tării proporționale.

-•---------

Comunicatul

Adîncirea crizei din N.A.T.O. 
și preocuparea pentru secu
ritatea europeană determină 
o vie dezbatere în cercurile 
politice italiene. în fața opi
niei publice interne, declara
ția făcută săptămîna trecută 
în Parlament de ministrul de 
externe, Fanfani. privitor la 
poziția Italiei în problemele 
internaționale, a avut semni
ficația unei încercări de a da 
satisfacție tuturor grupărilor 
reprezentate în coaliția de 
centru-stînga. Caracterul „e- 
clectic" al declarației minis
trului (îngrijorarea legitimă 
față de extinderea războiului 
din Vietnam, reafirmarea fi
delității față de N.A.T.O., în 
pofida crizei acestui bloc mi
litar, acceptarea ideii unei 
conferințe europene, cu con
diția ca S.U.A. să participe), 
nu au izbutit să împiedice ex
primarea unor poziții nuanța
te. în cadrul dezbaterilor par
lamentare, secretarul general 
al Partidului Comunist Ita
lian, Luigi Longo, a subliniat 
că „ește necesar să se ceară 
desființarea blocurilor mili
tare, iar guvernul poate ac-

ționa în favoarea păcii nu
mai nedînd aprobarea sa gu
vernului american, dar luînd 
și inițiative în Europa în mă
sură să împiedice ca războiul 
din Vietnam să arunce umbra 
sa asupra situației de pe con
tinentul nostru". Față de a- 
cest punct de vedere, parti

s-a conturat din rîndurile 
Partidului Socialist tendința 
de a considera că poziția fran
ceză în N.A.T.O. a declanșat 
„un curent ireversibil". Por
nind de la această premiză, 
s-a cerut înlăturarea oricărei 
„tutele americane" asupra po
liticii italiene în diverse pro-

Tendințe pozitive
dele de stingă reprezentate în 
guvern, urmează să-și pre
zinte obțiunea: se vor arăta 
favorabile integral politicii 
atlantice, sau își vor îndrep
ta privirile spre căile noi o- 
rientate spre asigurarea secu
rității europene.

Iacă la seminarul organi
zat la Milano, la începutul a- 
cestei luni, cu participarea 
unor personalități de stînga,

bleme internaționale. S-a 
menționat printre aitete și ne
cesitatea ca guvernul să re
fuze acceptarea pe solul ita
lian a bazelor și comanda
mentelor expulzate din Franța 
și să respingă cererea ameri
cană ca „frontierele atlantice 
să meargă pînă în Asia". 
(Este vorba de solicitările de 
sprijinire de către aliații vest- 
europeni a agresiunii S.U.A. 
în Vietnam). Deputatul socia-

list Ricardo Lombardi (Mi
lano) a reproșat guvernului 
lipsa de inițiativă și refuzul 
de a-și preciza poziția pe care 
intenționează s-o adopte în 
momentul expirării termenu
lui inițial de două decenii 
pentru care a fost încheiat 
N.A.T.O. In aceeași ordine de 
idei merită relevat faptul că, 
zilele trecute secretarul Parti
dului socialist, de Martino, 
s-a pronunțat în termeni ge
nerali în favoarea luptei pen
tru pace pentru destindere, 
pentru desființarea blocurilor 
militare, ceea ce neîndoielnic 
are scopul de a răspunde 
rințelor opiniei publice.

Atît ideile exprimate 
seminarul de la Milano,
și condamnarea fidelității 
oarbe față de N.A.T.O., aflat 
în plină criză (ceea ce suge
rează că ideea desființării 
blocurilor militare cîștigă te
ren, așa cum a reieșit chiar 
din declarațiile lui de Marti
no), demonstrează tendințe 
pozitive care pot influența în 
viitor politica italiană.

Z. FLOREA

CC-

Ia 
cît

Asociației
studenților din Guatemala
Asociația studen

ților din Guatema
la a anunțat că în 
urma unei anchete 
desfășurate timp de 
5 luni a devenit 
evident că cei 28 de 
fruntași ai organi
zațiilor și grupări
lor progresiste din 
țară, care au dis
părut fără urmă 
înaintea alegerilor 
prezidențiale din 
luna martie, au fost 
asasinați de poliția

politică. Declarația 
subliniază că acea
stă concluzie este 
întărită de mărtu
riile făcute de un 
fost șef al poliției 
politice din Guate
mala.

în declarația dată 
publicității se ara
tă că mai mulți 
dintre acești frun- 

ai organizații- 
de stînga au 
împușcați Ia 
militară de

R. P. POLONĂ. — Pe șantierul Hidrocentralei de la Solina

la Retalhuieu, 
corpurile lor puse 
în saci, 
runcate 
dintr-un 
litar.

Regimul militar 
din Guatemala a 
negat că ar fi avut 
vreun amestec în 
dispariția celor 28 
de fruntași progre
siști. dar cu toate 
cercetările între
prinse ei nu au mai 
fost găsiți pînă 
acum.

S.U.A. — In timpul inciden
telor rasiste la Chicago

apropiere de 
Naha, centru admi
nistrativ al Okinawei, 
s-a desfășurat 
un episod 
populației 
împotriva 
militare și 
tive americane, 
de manifestanți au o«- 
cupat timp de patru 
zile terenul unde for
țele militare america
ne hotărîseră să am
plaseze o nouă bază 
de rachete „Hawk". 
Puternica opoziție a 
populației a determi
nat comandamentul a- 
merican să renunțe la 
instalarea acestora.

Făcînd parte din ar
hipelagul Ryu Kyu, 
insula Okinawa (afla
tă în întregime — du
pă cum scrie presa ja
poneză —- la dispozi
ția . S.U.A., ca urmare 
a tratatului separat cu 
Jâponia încheiat la 
San Francisco în 1951 
și așa-zisului „tratat 
de securitate? japo- 
no-american din I860), 
esțe în prezent prin
cipala bază americană 
în Extremul Orient.

încă 
al luptei 

japoneze 
prezenței 

administra- 
Mii

PEKIN 18. — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Delegația de acti
viști ai Partidului Comunist 
Român, condusă do Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc 
București al P.C.R., care a fă
cut o vizită în R.P. Chineză, la 
invitația C.C. al Partidului Co
munist Chinez, a plecat luni 
dimineață spre București.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Bo I-bo, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez. U Siu- 
țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, Giao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Uan Li, membru al 
secretariatului Comitetului 
municipal Pekin al P. C. Chi
nez, activiști de partid.

A fost, de asemenea, pre
zent Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin, precum și mem
bri ai ambasadei.

PE
SCURT

a.u fost a- 
în mare 

avion mi-

• Agenția China Nouă anunță că 
președintele C.C. al P. C. Chinez, 
Mao Țze-dun, a primit duminică 
delegați și observatori al organiza
țiilor caro au participat la recenta 
întîlnire a scriitorilor din Asia șl 
Africa. A fost de față Go Mo-jo.

• Luni a avut loc ia Kremill 
o convorbire între primul mi
nistru britanic Harold Wilson, 
care se află într-o vizită in 
Uniunea Sovietică, și Alexei 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
Agenția TASS menționează că 
în timpul convorbirii s-a făcut 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale si
tuației internaționale.

e La Sofia, și-a Început luni ’.a- 
crările sesiunea Comitetului Sin
dical International Consultativ in 
problema femeilor muncitoare, la 
lucrările sesiunii, nrre au fost des
chise de Renato Bitossi, președinte
le Federa/iei Sindicale Mondiale, 
participă reprezentante ale femei
lor din sindicate dinlr-un număr de 
28 de țări. Din parlea sindicatelor 
din tara noastră participa o dele
gație formată din Ana Țuică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România și Elena Ababei, vicepre
ședintele Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din unitățile sanitare.

Peste 40 la sută din 
teritoriul insulei este 
folosit pentru instala
țiile militare ameri
cane. Aici, se află am
plasate un număr a- 
preciabil de aero
dromuri, rampe de 
lansare pentru rachete 
cu focos nuclear, ca
zărmi pentru efective

mașini, care de asalt 
și echipament militar 
pentru Vietnam. Ae
rodromul este plin de 
camioane, jeepuri- ca- 
re-ți dau impresia că 
in curînd suprafața 
Okinawei nu va mai 
ajunge pentru toate 
aceste materiale mili- 
tare“. Transporturile

rezervat.
(insula are circa 
milion de 
ca și întregul popor 
japonez n-a încetat 
nici un moment lupta 
pentru retrocedarea 
Okinawei către Japo
nia și în ultimul timp 
împotriva atragerii Ja
poniei la politica

Populația 
un 

locuitori),

a-
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se apropie 
militari.

ce
100 000 
porturile insulei, 
escală submarine 
zestrate cu 
cleare.

Okinawa 
unul din 
strategice de 
importanță pentru lăr
girea acțiunilor răz
boinice ale S.U.A. în 
Vietnam. „Portul Na
ha — scria recent zia
rul ,.ASAHI11 — este 
înțesat de vaSe milita
re pe care se încarcă

arme

de
în 

fac 
,în- 
rfu-

a devenit 
punctele 

primă

pe mare între Okina
wa și Vietnam se ri
dică la 160—170 mii de 
tone lunar. Pe aceeași 
rută, într-un timp re
lativ scurt, traficul 
aerian militar a cres
cut de peste patru ori.

De la ocuparea ei 
de către americani la 
sfîrșitul celui de al 
doilea război mondial, 
Okinawa a constituit 
în permanență o zo
nă de neliniște și fră- 
mîntări, decurgînd din 
statutul ce i-a fost

în 
nu

gresivă a S.U.A. 
Vietnam. Pentru a 
lăsa nici un echivoc 
asupra posibilității de 
modificare a actualei 
jurisdicții a insulei, o 
serie de reprezentanți 
oficiali americani au 
arătat că guvernul de 
la Washington „nu 
are în vedere retroce
darea insulei într-un 
viitor previzibil11. „Ba
zele militare america
ne din Okinawa — a 
declarat amiralul 
Sharp, comandantul

forțelor militare ame
ricane din Pacific — 
joacă un rol impor
tant în războiul din 
Vietnam, iar Statele 
Unite trebuie să-și 
mențină instalațiile 
de pe această insulă o 
perioadă îndelungată11.

In pofida voinței a- 
mericane de a menți
ne în continuare con
trolul asupra Okina
wei, populația, orga
nizațiile sindicale de
mocratice, de tineret 
își intensifică acțiu
nile împotriva bazelor 
americane, pentru re
trocedarea către Ja
ponia, împotriva folo
sirii teritoriului arhi
pelagului Ryu Kyu ca 
un avanpost ai războ
iului american din 
Vietnam. Demonstra
țiile de sîmbătă, care 
au antrenat peste 
8 000 de locuitori, au 
constituit încă o măr
turie a hotărîrii popu
lației Okinawei de a 
lupta împotriva ocu
pației americane.
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• In articolul „Expoziția româ
nească de iotografii", săptăminalul 
arab „Observer' apreciază in mod 
deosebii exponatele prezentate in 
cadrul unei expoziții românești des
chise la Cairo. „Fotograiiile expu
se, menționează ziarul, prezintă 
imagini elocvente privind trecutul 
și prezentul României. Ele oferă 
imagini deosebit de frumoase din 
peisajul bucureștean, din natura și 
viața industrială a tării, din arta 
folclorica sau sculptura contempo
rană, oferind o imagine completă 
a României de astăzi'.

La 18 iulie, la Moscova a sosit 
Ia invitația Iui A. Grotnîko, minis
trul aiacerilor externe al U.R.S.S., 
Mohamed Cherkaoui, ministrul aia
cerilor externe al Marocului.
ntns»-

• După cum anunță agenția Fran
ce Presse, țările membre ale Comite
tului Consultativ Internațional de 
Radiotelecomunicații au ajuns la o 
hotărire definitivă în legătură cu 
adoptarea sistemelor de televiziune 
în culori. Marea Britanie, Germa
nia occidentală, țările scandinave, 
Olanda și Italia vor adopta si t - 
mul vest-gernian ,,P.A.L.". F. ..- 
ța. Uniunea Sovietică, pra -.ni . : 
un mare număr de țări de De trt i 
continente s-au pronunțat în 
favoarea procedeului ‘.a-icez 
S.E.C.A.M.-3." Potrivit -
lor. sistemele de televiziune m :• 
lori vor intra în funcție ■. T l- 
ropa pînă în anul 1967. în 
vește „S.E.C.A.M.-4- 
compromis a cărui ad-.>p ?■, - : ". 
necesitat o întîizir ,- «’• ’ ș n
șase luni, acest nu a mal
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