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Conducători de partid și de stat 
în mijlocul oamenilor muncii La adunarea din comuna Gheorghe Doja a țâțânilor cooperator!
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din regiunea București
în comuna Gh. Doja din 

regiunea București a avut 
Joc simbătă dimineața 
o adunare de dezbatere a 
proiectelor de Directive 

i celui de-al IV-Iea Con- 
Ats al partidului, la care 

luat parte un numdr 
mare de țărani cooperatori, 
mecanizatori și specialiști 
din agricultură din locali
tatea respectivă și din co
munele și satele Învecinate 
— Miloșești, Ciochina, Co- 
simbești, Periefi, Andră- 
șești. Amara, Grivița, Grin
du, St. Gheorghe șl altele.

Cu călduroase manifes
tări de entuziasm, partici
panta la adunare au primit 
in mijlocul lor pe tovară
șii Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar ai C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica mem
bru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Române, llie 
Verdet, secretar al C.C. al 
P.M.R.

Ieșind In tntimpinarea 
oaspeților, bătrlnul Gh. C. 
Clrstu in virstă de 80 de 
ani, împreună cu două ti
nere, îmbrăcate în frumoa
se costume naționale le-au 
oferit tradiționala pîine 
și sare. Grupuri de pio
nieri au dăruit oaspe
ților buchete de flori.

Adunarea, care a avut loc 
In fata sediului cooperati
vei agricole de producție 
și la care au participat a- 
proape 3 000 de persoane, a 
fost deschisă de Iov. Gh. 
Necula, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R.

Au luat apoi cuvlntul 
fon Spătărelu, președintele 
cooperativei agricole de 
producție din comuna 
Gheorghe Doja, Constantin 
Jipa, secretar al comitetu
lui de partid al cooperati
vei agricole de product ie 
Miloșești, Anghel Mircea 
Dan, președintele coopera
tivei agricole de producție 
Grindu, Eleonora Ștefan- 
schi, ingineră la coopera
tiva agricolă de producție 
din comuna St. Gheorghe, 
Nicolae Stan, președintele 
cooperativei agricole de 
producție Ciochina, și 
Georgeta Lazăr, secretar al 
comitetului de partid al 
cooperativei agricole de 
producție Cosîmbești.

Primit cu puternice și În
delungi aplauze a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

tn încheierea adunării 
s-a dat citire unei telegra
me adresate conducerii de 
partid prin care partici
panta la adunare și-au 
exprimat hotărîrea de 
a munci cu toate tortele 
pentru punerea tot mai

largă In valoare a marilor 
rezerve ale agriculturii 
noastre socialiste, de a 
contribui prin munca lor 
rodnică la traducerea In 
viată a prevederilor pro
iectelor de Directive.

După terminarea adu
nării, conducătorii de 
partid și de stat, în
soțiți de tovarășii Gheor
ghe Necula, prim-secretar 
al Comitetului regional 
București al P.M.R., și Va- 
sile Mateescu, președintele 
Sfatului popular regional, 
au vizitat culturile coope
rativelor agricole de pro
ducție din comunele Gheor
ghe Doja, Miloșești și Gri- 
vi(a. Trecind pe lîngă 
construcțiile gospodărești 
ale cooperatorilor din co
muna Gheorghe Doja, oas
peții s-au oprit la o tarla 
de 5 hectare cultivată cu 
roșii timpurii. A fost a- 
preciată această nouă 
preocupare a cooperatori
lor de aici. Se puteau ve
dea concret roadele irigă
rii legumelor cu apă din 
pînza freatică.

tn continuare oaspeții 
au făcut un scurt popas la 
marginea unui lan de grîu. 
Citeva spice sfărîmate In 
palmă au dat la iveală 
boabe mari și frumoase, 
— semn de bună recoltă.

Drumul de pămînt se 
pierde în lanurile nesfîrși- 
te de grîu, orz, porumb, 
floarea-soarelui. Următo
rul popas se face la o tar
la de porumb a coopera
tivei agricole din Milo
șești, cunoscută pentru 
realizările ei în obținerea 
de recolte mari la această 
cultură. Firele de porumb 
bine dezvoltate, de un 
verde închis, constituie o 
dovadă a priceperii coope
ratorilor. Multi lucrau la 
prășit. S-au strîns In ju
rul conducătorilor de par
tid și de stat, le-au vorbit 

despre preocupările lor.
Oaspeții s-au întreținut 

îndeaproape cu țăranii aflati 
la munca cimpului, inte- 
resîndu-se de măsurile lua
te pentru întreținerea cul
turilor prășitoare și pentru 
strîngerea la timp a recol
tei de cereale păioase, pre
cum și de perspectiva pro
ducției din acest an. Ei au 
asigurat conducerea de 
partid și de stat că vor de
pune in continuare eforturi 
sporite pentru mărirea pro
ducțiilor la hectar, pentru 
valorificarea intensivă a 
pămîntului mănos al Bără
ganului.

— Lucrăm de mult pe 
acest pămînt darnic dar 
adevărata lui dărnicie nu 
o putem cunoaște decît as
tăzi, cînd știința și tehnica 
au intrat, trimise de partid, 
pe porțile cooperativelor

noastre — a spus Ștefana 
Dogaru din brigada I-a de 
cîmp a cooperativei agri
cole din Miloșești.

In lanurile de orz ale co
operativei din comuna Gri- 
vifa, unde combinele lu
crau din plin la recoltare, 
membrii brigăzii condu
se de Ion Anton au vor
bit oaspeților despre ran
damentul sporit dat de ma
șinile agricole — tractoare, 
combine — produse de 
industria românească cu 
care au fost înzestrate u- 
nitățile agricole socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceau
șescu a recomandat țăra
nilor cooperatori sd folo
sească cu pricepere utilaje
le moderne ce le-au fost 
puse la dispoziție, să apli
ce cu pricepere în mun
ca de fiecare zi regulile a- 
grotehnice, în așa fel incit 
Bărăganul sd devină un 
mare grînar al tării.

După ce și-au luat rămas 
bun de la săteni, in conti
nuare conducătorii de par
tid și de stat au vizitat 
stațiunea balneară Amara. 
Aici, directorul serviciului 
medical al stațiunii, dr. Ste
fan lonescu-Călinești, a 
prezentat rezultatele obfi- 
nute în activitatea terapeu
tică și posibilitățile largi de 
dezvoltare a stațiunii.

Un scurt popas făcut pe 
tarlalele gospodăriei agri
cole de stat Dragalina și a- 
poi conducătorii de partid 
și de stat s-au îndreptat 
spre Călărași, unde au fă
cut o vizită la combinatul 
de celuloză și hirtie. Mun
citorii, tehnicienii și ingi
nerii acestui important o- 
biectiv industrial — intrat 
partial în funcțiune acum 
cîteva luni — strinși în 
număr mare i-au așteptat 
pe oaspefi la intrarea în 
întreprindere. Mulfi dintre 
ei purtau buchete de flori.

Urindu-le bun venit, to
varășii din conducerea 
combinatului i-au condus 
pe oaspeți In pavilionul 
administrativ unde, în fa(a 
unei machete, tov. Gheor
ghe Oprea, inginerul șef al 
întreprinderii, a făcut o 
scurtă prezentare a combi
natului și a secțiilor sale, 
a producției realizate pînă 
acum și a perspectivelor ei. 
Proiectat sd realizeze anual 50 000 tone celuloză, 66 000 
tone hirtie și 5 000 tone 
caiete, combinatul foloseș
te ca principală materie 
primă pentru realizarea 
product iei „sale una din ma
rile resurse ale Bărăganu
lui — paiele. Conducătorii 
s-au interesat de eforturile 
pe care le depune colec
tivul combinatului în ve
derea atingerii într-un timp 
cit mai scurt a indicatori
lor proiectați, de calitatea

produselor realizate, de 
felul în care sînt recrutate 
și pregătite cadrele de 
muncitori și tehnicieni che
mați sd mînuiască comple
xele mașini și instalații ale 
acestui modern combinat.

Au fost vizitate apoi 
principalele secții ale com
binatului. in secfia de ce
luloză, unde procesul de, 
producție se remarcă prin- 
tt-un înalt grad de automa
tizare, conducătorii de 
partid șl de stat s-au oprit 
în fata panoului de coman
dă al instalației de spălare 
și sortare — una din prin
cipalele instalații ale sec
ției. La acest panou lucra, 
manevrind cu indeminare 
și siguranță zeci de butoa
ne și dispozitive, tinărul 
muncitor operator Isa Bea- 
lun, unul din cei aproape 
1 900 muncitori și tehni
cieni ai acestei întreprin
deri in care predomină 
tineretul. In continuare a 
fost vizitată secția de hir
tie — dominată de 3 uriașe 
mașini moderne, foate în 
funcfiune — și în secția de 
confecții caiete. Din aceas
tă ultimă secție ies zilnic 
zeci de tone de rechizite 
de papetărie de diferite 
sorturi și calități, pentru 
uzul școlarilor.

La plecare, înconjurați 
de o masă imensă și fre
mătătoare de muncitori, 
care au (inut să-i conducă 
pe oaspeți pînă la poarta 
combinatului tovarășul Ni
colae Ceaușescu a rostit 
cuvinte de apreciere despre 
activitatea harnicului și 
entuziastului colectiv, sub
liniind în același timp ne
cesitatea folosirii cit mai 
eficiente a capacităților de 
producție ale acestui im
portant obiectiv industrial, 
pentru construcția căruia 
statul nostru socialist a in
vestit fonduri însemnate.

Pretutindeni, in tot cursul 
vizitei — pe ogoarele coo
perativelor de producfie, 
în stațiunea balneară 
Amara, ta combinatul de la 
Călărași — oamenii muncii 
i-au înconjurat cu căldură 
pe oaspefi, ovationind cu 
entuziasm pentru partid și 
conducerea sa încercată, 
pentru politica partidului 
care a determinat și aici, 
In Bărăgan, ca și în întrea
ga fără, mari și adinei 
schimbări înnoitoare în 
viata oamenilor. Ei au dat 
glas hotăririi ce însuflețeș
te în aceste zile întregul 
popor, de a întîmpina cel 
de-al TV-lea Congres al 
partidului cu noi și im
portante succese in toate 
domeniile de activitate in 
înflorirea continuă a Ro
mâniei socialiste.

C. MITEA 
I. HERȚEG

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
prim secretar al C.C. al P.M.R.

la adunarea din comuna Gh. Doja a țăranilor cooperatori

In lanurile de griu ale cooperativei agricole de producție din comuna Gheorghe Doța
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Cuvîntările rostite 
la adunarea 

de dezbatere a 
proiectelor de Directive 
din comuna Gh. Doja, 

regiunea București

Tovarășului J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole ULAN BATORCu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, vă rog să primiți, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române și al meu personal, sincere felicitări, urări de sănătate și succes în munca dumneavoastră de înaltă răspundere consacrată făuririi unei vieți noi, socialiste, în Republica Populară Mongolă.
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Vă rog să-mi dați voie să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și înflăcărate pe care le-ați exprimat aici la adresa partidului nostru, a conducerii sale, pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Consider că aceasta exprimă încrederea nestrămutată în partid, în justețea politicii sale marxist-leniniste.Dați-mi voie să vă transmit salutul tovărășesc, fierbinte al Comitetului Central al partidului nostru.După cum cunoașteți, la poporul nostru este un obicei vechi: înainte de a pleca la drum, omul se sfătuiește cu familia sa sau cu prietenii săi pe ce drum să meargă. Este un obicei bun. Acum pornim, tovarăși, la un drum îndelungat care, trebuie să vă spun, nu va fi ușor, va cere muncă intensă din partea tuturor. De aceea, partidul nostru consideră că e bine ca înainte de a porni la drum să ne sfătuim cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, cu bărbați și femei, cu bă- trîni și tineri, într-un cuvînt cu întregul popor în alegerea celui mai bun drum spre țelurile pe care le avem de înfăptuit.Dezbaterea proiectelor de Directive privind dezvoltarea economiei naționale în anii 1966—1970 și dezvoltarea energeticii și electrificării țării se desfășoară în întreagă țară într-un entuziasm general. în adunările de partid, precum și în adunările cu toți oamenii muncii, se subliniază realismul prevederilor Directivelor, perspectivele mari pe care ele le deschid înfloririi patriei, se fac numeroase propuneri menite să asigure mobilizarea tuturor resurselor în vederea realizării lor.în cei aproape 21 de ani de la eliberare, poporul român a obținut succese de seamă pe calea construcției societății socialiste. în ansamblu, prevederile planului de 6 ani adoptat de cel de-al III-lea Congres al partidului au fost îndeplinite, iar unele chiar depășite. Producția industrială va fi la sfîr- șitul acestui an de 2,24 ori mai mare decît în 1959. într-un ritm susținut a crescut industria metalurgică, a construcțiilor de mașini, industria chimică. în 6 ani s-au investit pentru dezvoltarea economiei și culturii 193 miliarde lei, depășin- du-se cu 13 miliarde prevederile din Directive. S-au construit sute de întreprinderi și secții noi, s-au dezvoltat și reutilat aproape toate întreprinderile vechi; s-au creat noi S.M.T.-uri, gospodării de stat, numeroase construcții de producție în cooperativele agricole.Succese însemnate au fost obținute in introducerea tehnicii noi și îmbunătățirea calității produselor. Dezvoltarea viguroasă a industriei confirmă justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care pune la baza progresului întregii economii industria grea și îndeosebi industria constructoare de mașini — garanția înfloririi patriei, a suveranității și a independenței naționale.Una din cele mai mari realizări din acești ani este terminarea cooperativizării agriculturii cu aproape patru ani mai devreme decît a prevăzut Congresul al III-lea. Prin aceasta, s-a lichidat pentru totdeauna exploatarea o- mului de către om în România, s-a realizat economia socialistă unitară, s-au creat condiții pentru un avînt continuu al agriculturii, pentru ridicarea bunăstării întregii țărănimi.După cum știți, regiunea București, cea mai mare regiune agricolă din România, a încheiat cooperativizarea agriculturii — a doua pe țară — în anul 1961. în acești ani, deși condițiile climaterice nu au fost favorabile, producția agricolă a crescut continuu, asigurînd satisfacerea cu produse agroalimentare a populației, nevoile industriei, cît și unele disponibilități pentru export, în regiunea București producția a crescut în acești ani cu circa 40 la sută față de anul 1959, adu- cînd o contribuție importantă la fondul central al statului. Un exemplu al realizărilor obținute de cooperativele agricole de producție din regiunea București îl constituie gospodăria „Gheorghe Doja“, care, deși înființată în 1958, a înregistrat succese frumoase în dezvoltarea sa, în creșterea producției agricole și, pe a- ceastă bază, a veniturilor cooperatorilor.Am ascultat, de asemenea, aici euvîntul reprezentanților celorlalte cooperative agricole de producție participante la adunare — Milo

șești, Grindu, Sf. Gheorghe, Ciochina, Cosîmbești, care au vorbit cu mîndrie despre rezultatele pe care le-au obținut în dezvoltarea producției agricole, despre contribuția pe care o aduc la asigurarea fondului central de cereale și produse animaliere.Am ascultat cu deosebită satisfacție ceea ce ați spus despre creșterea bunăstării țăranilor din comunele dv. și despre perspectivele și mai mari pe care cu toții le întrezărim agriculturii noastre.Vă este cunoscută preocuparea partidului și guvernului pentru valorificarea produselor agricole la prețuri ferme și sigure. Pe această cale cooperativele agricole de producție au primit în 1964 aproape 10 miliarde lei din partea statului.Succesele obținute în dezvoltarea și întărirea cooperativelor agricole de producție, în creșterea producției agricole arată marile posibilități și rezerve pe care le are a- gricultura noastră de a spori și mai mult producția și, ca urmare, veniturile cooperatorilor.Cu toate realizările, trebuie să spunem, tovarăși, că nu s-au înfăptuit pe deplin sarcinile stabilite de Congresul al III-lea cu privire la creșterea producției agricole. Nerealizarea pornește în primul rînd de la faptul că sarcinile stabilite nu au ținut seama de realitate, de condițiile materiale ale agriculturii. Ritmul de creștere stabilit nu avea baza materială pentru a fi realizat. Cu toate că s-au depășit investițiile pentru a- gricultură cu peste 5 miliarde lei în raport cu prevederile Congresului al III-lea, nu s-a putut asigura îndeplinirea sarcinilor privind chimizarea, irigațiile și îmbunătățirile funciare. Deși la principalele lucrări cerealiere am asigurat mecanizarea aproape completă, mai avem multe de făcut pentru mecanizarea tuturor lucrărilor agricole. Adăugind la aceasta și unele neajunsuri în activitatea organelor care lucrează în a- gricultură, avem, pe scurt, tabloul cauzelor care au făcut ca sarcinile privind creșterea producției agricole să nu fie realizate.Ca rezultat al sporirii producției industriale, al dezvoltării întregii economii, a crescut venitul național și, pe această bază, s-a îmbunătățit continuu nivelul de viață al oamenilor muncii. Pentru a ilustra creșterea bunăstării țărănimii este suficient să amintesc că în ultimii șase ani s-au construit în satele noastre peste 400 000 de case noi.Toate succesele în construcția socialismului sînt rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor român, care urmează și înfăptuiește neabătut linia generală a partidului — expresie a intereselor vitale ale patriei noastre socialiste.Ceea ce am realizat pînă acum constituie o bază puternică pentru dezvoltarea în continuare a țării pe calea progresului și civilizației. Proiectele de Directive reprezintă un adevărat program de dezvoltare multilaterală a întregii noastre societăți. Și în următorii ani, principalele eforturi vor fi îndreptate spre continuarea industrializării socialiste, și îndeosebi spre întărirea industriei grele și a industriei constructoare de mașini. Pentru a ilustra eforturile pe care va trebui să le facem în următorii cinci ani este suficient să subliniem că vor fi investite circa 250—260 miliarde lei, din care o bună parte în industrie. O atenție deosebită se va acorda electrificării țării ; în 1970 vom produce în mai puțin de 2 săptă- mîni întreaga producție de energie electrică din 1938, iar în 1975 a- ceeași producție va fi asigurată în circa o săptămînă. Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării chimiei și în mod special producției de îngrășăminte chimice care în 1970 va fi de 3,5 ori mai mare decît în 1965.Ținînd seama de sporirea continuă a cerințelor oamenilor muncii, în următorii 5 ani se va da o atenție mai mare dezvoltării industriei ușoare și alimentare, atît în ce privește înzestrarea tehnică modernă, construcția de noi întreprinderi, cît și creșterea într-un ritm mai mare a producției bunurilor de consum.Prevederi de mare însemnătate cuprinde proiectul de Directive în domeniul agriculturii. In scopul dezvoltării mecanizării, irigațiilor,

îmbunătățirilor funciare, creșterii animalelor etc. sînt alocate peste 35 miliarde lei din fondurile statului. Realizarea acestor prevederi creează condiții pentru înfăptuirea sarcinilor de creștere a producției cu 20—24 la sută șl sîntem convinși că putem depăși acest nivel.Perspective mari se deschid în această privință și în regiunea București. Tovarășii care au vorbit aici au declarat că vor depăși prevederile Directivelor. Intr-adevăr, tovarăși, prevederile se referă la producția medie pe țară, dar Bărăganul poate să dea nu 1700 sau 1800 de kg de grîu la hectar, ci de la 2 000 kg în sus. Aveți toate posibilitățile ca pe regiune să realizați această sarcină și noi sîntem convinși că o veți realiza. De altfel, după cît se pare, producția de grîu din anul acesta va fi de circa 2 000 kg la hectar și sînt perspective bune, cel puțin pînă acum, și pentru restul culturilor. Sigur, hotărîtoare pentru cultura de porumb sînt îndeosebi ploile din iulie și august; atunci vom putea să ne referim nu la producția medie, ci la producțiile concrete ale regiunii București, ale Bărăganului.Cu sprijinul pe care-1 primiți din partea partidului și a statului trebuie să depuneți eforturi pentru a asigura folosirea rațională a pămîntului și a tuturor mijloacelor de producție, pentru a obține cu cheltuieli cît mai mici producții cît mai mari.în ultimul timp, partidul și guvernul au luat măsuri de îmbunătățire a prețurilor la o serie de produse agricole. Acest lucru a fost necesar, unele prețuri nu erau remuneratorii. Trebuie să înțelegem însă, tovarăși, că drumul sigur spre rentabilitate, spre creșterea veniturilor țărănimii cooperatiste este nu mărirea prețurilor la produse, ci creșterea producției agricole. Numai pe această cale se va putea asigura creșterea continuă a bunăstării atît a țărănimii cît și a tuturor celorlalți oameni ai muncii.Noi nu ne gîndim să mergem pe calea măririi prețurilor la produsele agricole, pentru că aceasta ne-ar determina să mărim prețurile și la produsele industriale și n-ar avea de cîștigat din aceasta nici țărănimea, nici muncitorii, nici celelalte categorii de oameni ai muncii. Acesta ar fi un drum rău pentru dezvoltarea economiei noastre și nu vom merge pe el. Noi trebuie să facem totul pentru a mări producția, pentru a crește productivitatea muncii — numai pe a- ceastă cale vor crește veniturile, va crește bunăstarea, va înflori patria noastră.Țărănimea a dovedit că are o mare putere de muncă, pricepere, talent, că știe să-și mobilizeze forțele pentru a realiza sarcinile trasate de partid. Sîntem convinși că ea nu va precupeți nici un efort pentru a face ca în următorii 5 ani agricultura noastră să progreseze tot mai mult, să asigure producții tot mai mari, să satisfacă nevoile întregului popor și să asigure creșterea bunăstării satelor.Merită să subliniem, tovarăși, în ajunul celui de-al IV-lea Congres al partidului nostru că, după 23 August, în toate împrejurările, țărănimea, aliată de nădejde a clasei muncitoare, și-a îndeplinit cu cinste și devotament nemărginit datoria față de cauza socialismului, față de partid, față de patria socialistă.în strînsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea a participat activ la marile bătălii organizate și conduse de Partidul Comuniștilor pentru instaurarea regimului democrat-popular și construirea societății socialiste. Poporul nostru spune că adevăratul prieten se cunoaște la nevoie. Trebuie să spunem că tocmai în condiții grele țărănimea a dovedit că este nu numai un prieten, dar un frate de nădejde al clasei muncitoare, că, împreună, ele asigură victoria socialismului în țara noastră. In focul marilor bătălii de clasă, muncitorii au simțit permanent alături umărul țărănimii. Fiecare bătălie, fiecare victorie, cite o dată chiar unele insuccese trecătoare pe care le-am avut, au întărit și ridicat pe o treaptă tot mai înaltă alianța frățească dintre clasa muncitoare și țărănime — baza de granit a regimului nostru socialist. Unirea în muncă și luptă a muncitorimii, țărănimii, intelectualității, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, constituie

factorul hotărîtor al marilor bi- ruinți dobîndite de poporul nostru, întărirea continuă a acestei unități ne dă garanția noilor izbînzi pe calea bunăstării și fericirii poporului.Prin realizarea prevederilor din Directive vom face noi pași pe calea desăvîrșirii construcției socialismului în România, pe calea ridicării patriei pe culmile înalte ale civilizației — societatea comunistă, în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Nu putem uita nici un moment că în lume continuă să existe imperialismul și de aceea trebuie să ne îngrijim, și ne îngrijim permanent, de întărirea patriei, a capacității ei de apărare. Cunoașteți că în ultimul timp cercurile agresive imperialiste au trecut la o serie de acțiuni care pun în pericol pacea. Intervenția imperialismului american în Vietnamul de sud, bombardarea Republicii Democrate Vietnam sînt acte de agresiune deschisă, condamnate de întreaga omenire.Poporul român își exprimă deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez și cere cu hotărîre încetarea agresiunii americane, retragerea trupelor imperialismului american din Vietnam ; să fie lăsat poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele sale interne. Poporul nostru acordă și va continua să acorde sprijin Republicii Democrate Vietnam și poporului vietnamez în lupta sa dreaptă. Sîntem siguri că el va cîștiga a- ceastă luptă.Faptele care se petrec în Vietnam, în Republica Dominicană, precum și în alte puncte de pe glob arată că imperialismul american joacă un rol de sprijinitor principal al forțelor celor mai reacționare din lume. Aceasta impune tuturor popoarelor, tuturor forțelor păcii să. nu-și slăbească vigilența, să se unească împotriva celor care amenință pacea. Mai imperioasă ca oricînd apare necesitatea întăririi unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a mișcării de eliberare națională, a întregului front de luptă împotriva agresiunii imperialiste, pentru cauza păcii.Republica Populară Română, împreună cu celelalte țări socialiste, urmărește, prin întreaga sa politică externă, consolidarea păcii și securității mondiale. Militînd pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării cu țările socialiste, țara noastră continuă să dezvolte relații cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.Noi ne pronunțăm cu hotărîre împotriva oricărui amestec în afacerile interne ale altor state, considerăm că fiecare popor trebuie să fie lăsat să-și hotărască singur dezvoltarea sa internă. La baza politicii externe a Republicii Populare Române stau principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne.Succesele pe care poporul nostru le obține în construcția socialismului sînt o contribuție activă la cauza păcii și socialismului în lume. Noi considerăm că prima îndatorire a unui comunist este de a servi cu credință clasa din care face parte, poporul căruia îi aparține. între poporul nostru, care-și construiește o viață îmbelșugată și fericită, și celelalte popoare, care doresc același lucru, există o strînsă comunitate de interese. Cu cît fiecare popor va obține succese mai mari pe calea dezvoltării industriei socialiste, a agriculturii, a bunăstării și fericirii sale, cu atît va fi mai puternic socialismul în întreaga lume și va crește prestigiul său. Noi vrem ca în comunitatea socialistă să fim nu o țară slabă și înapoiată, ci o țară puternică, putînd astfel să aducem un aport efectiv la cauza socialismului, la victoria comunismului în întreaga lume.Dați-mi voie ca, în încheiere, să vă urez din toată inima să obțineți succese și mai mari în munca dv. Fericire pentru dv., pentru familiile dv., pentru întregul nostru popor — acesta este țelul muncii noastre, aceasta este dorința și urarea pe care partidul nostru, Comitetul Central o face tuturor oamenilor muncii din România.
(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rinduri de participanții la 
adunare cu aplauze îndelungate și 
ovații).



PAGINA 2 SClNTElA

ADUNAREA DE DEZBATERE PROIECTELOR DE DIRECTIVE
DIN COMUNA GH. DOJA, REGIUNEA BUCUREȘTI

Cuvintul tov. Ion Spătărelu, 
președintele cooperativei agricole de producție 

„Gheorghe Doja"

Dați-mi voie în primul rînd ca, în numele țăranilor cooperatori, să adresez tovarășului Nicolae Ceau- șescu, prim-secretar al C.C. al P.M.R., și celorlalți conducători ai partidului nostru, care ne-au făcut cinstea să vină astăzi în mijlocul nostru, tradiționala urare strămoșească „Bine-ați venit!“.Prezența tovarășilor din conducerea partidului la această adunare, în care noi dezbatem proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului este încă o dovadă a grijii pe care partidul o poartă agriculturii noastre socialiste, țăranilor cooperatori.Noi, membrii cooperativei agricole de producție din comuna Gheorghe Doja, am studiat cu deosebită atenție prevederile proiectelor de Directive, gîndindu-ne și la sarcinile care revin unității noastre.în proiectele de Directive se prevede că agricultura va primi în următorii 5 ani investiții de peste 35 miliarde lei, care vor permite ca în 1970 să dispunem de 115 mii tractoare, 47 mii combine, iar pentru fiecare hectar se vor asigura în medie 110 kg îngrășăminte chimice substanță activă.Toate aceste prevederi fac să ne crească inimile de bucurie cînd ne gîndim cu cît vor influența ele în bine activitatea noastră din agricultură. Pentru a aprecia acest lucru, să privim înapoi cu 5 ani, cînd averea obștească a cooperativei noastre era de 3 000 000 lei. De a- tunci și pînă în prezent ea a crescut an de an, ajungînd în 1964 la 10 000 000 lei. în 1964 am realizat un venit total de 8 200 000 lei, față de 3 milioane în 1960.Veniturile mari realizate sînt rodul politicii înțelepte și consecvente a partidului nostru, care a dezvoltat continuu baza tehni- co-materială, menită să contribuie direct la sporirea producției agricole și care a găsit cele mai corespunzătoare forme de cointeresare materială a membrilor cooperatori în obținerea de rezultate superioare de la an la an. Cooperativa agricolă „Gheorghe Doja" valorifică continuu tot mai multe produse vegetale și animale pe bază de contract cu unitățile de stat. Numai în anul 1964, noi am vîndut statului produse pe care am încasat suma de 7 200 000 lei din totalul venitului realizat de 8 200 000 lei.Prin aplicarea recentei Hotărîri a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a guvernului, cu privire la stimularea producției agricole, cooperativa noastră va încasa în plus 250 000 lei.Acest lucru contribuie din plin la mărirea valorii zilei muncă, care în 1964 a ajuns la 38 lei, din care 25 lei în bani. A crescut nivelul de trai al cooperatorilor, în ultimii 3 ani, ei și-au construit peste 350 case noi. și-au cumpărat 90 motociclete, peste 1 500 biciclete aparate de radio, mobilă, aragazuri și altele.S-a schimbat din temelii viața locuitorului Bărăganului, acel locuitor despre care Panait Istrati scria în urmă eu cîteva zeci de ani: „Viața lui e grea și el nă
Cuvintul tov. Constantin Jîpa, 

secretarul comitetului de partid al cooperativei 

agricole de producție Miloșești

în aceste zile în toată țara, în uzine, instituții, șantiere, oamenii muncii discută cu însuflețire și simț de răspundere proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului, fac propuneri, chibzuiesc ce măsuri mai bune să ia pentru traducerea în viață a acestor prevederi. Același lucru îl facem și noi, cei ce muncim pe o- goarele mănoase ale patriei.La adunarea noastră de azi avem fericirea să se afle în mijlocul nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Centra] al Partidului Muncitoresc Român. Prezența sa în această zi în mijlocul nostru dovedește încă o dată cît de strîns legat este partidul nostru de popor, cît de strîns unit este poporul în jurul conducerii înțelepte a partidului. Carne din carne și sînge din sîngele poporului, partidul nostru ne conduce cu fermitate și înțelepciune spre un trai tot mai fericit, trai pe care străbunii noștri abia îndrăzneau să-1 viseze.în cooperativa noastră de producție din Miloșești, comuniștii și toți cooperatorii au citit și discutat cu deosebit interes proiectele de Directive privind dezvoltarea economiei naționale. Poporul nostru are un proverb bun și înțelept : „Gospodarul bun își face iyara sanie și iarna căruță". In a- 

dăjduiește mereu că cineva va veni poate o dată să arate cum ar putea să muncească mai cu folos acest Bărăgan... Această pustietate care ascunde ape în a- dîncurile ei și unde nimic nu răsare de la sine, nimic afară de ciulini...".într-adevăr, tovarăși, s-a schimbat viața noastră, pentru că acel cineva a venit: partidul comuniștilor a venit, ne-a îndrumat și ne îndrumă pașii spre un trai tot mai fericit. Sub conducerea lui înțeleaptă Bărăganul ciulinilor a devenit Bărăganul holdelor de aur și al nesfîrșitelor lanuri de porumb.Proiectele de Directive arată marile rezerve de care dispune agricultura noastră și care trebuie valorificate. De pildă, noi nu avem posibilități de irigare, întrucît pe teritoriul nostru nu sînt cursuri de apă. Dar, la îndemnul comuniștilor s-a încercat experimental irigarea din stratul de apă freatică a 5 ha cultivate cu tomate timpurii, care se prezintă, după cum vedeți și dv, foarte bine. Ne-am propus ca pînă în anul 1970 suprafața irigată cu apă freatică să fie mărită la 80 ha., din care 40 cultivate cu tomate timpurii.Mai avem multe de făcut pentru ca între brigăzile noastre să nu mai existe decalaj în ce privește producțiile obținute ; într-un cu- vînt toate brigăzile să ajungă la nivelul celor fruntașe, iar cele fruntașe să obțină producții mai mari din an în an.Ținînd seama de calitățile pă- mîntului, de experiența pe care o avem, socotim ca în anul 1970 producțiile să crească cu peste 30 la sută față de realizările din 1964, adică cu peste 700 tone cereale.în zootehnie se va mări numărul animalelor, și în specia] producția obținută pe cap de animal. Dacă în prezent obținem 1 900 — 2 000 litri lapte de fiecare vacă furajată, în anul 1970 vom obține peste 2 500 litri lapte. în anul 1964 am livrat 400 de porci, iar în 1970 vom livra peste 2 000 porci. Veniturile cooperativei noastre vor a- junge în 1970 la peste 11 milioane lei, iar averea obștească va depăși 16 milioane. Realizînd aceste prevederi, valoarea unei zile-mun- că va fi în 1970 de 45 lei, din care 35 numerar.Vom organiza în așa fel desfășurarea muncilor agricole din această vară, încît în cinstea Congresului partidului să terminăm recoltatul la timp, să nu pierdem nici un bob, cu toate că producția estimată depășește 2 200 kg de grîu la ha., ceea ce va cere un volum mai mare de muncă. De asemenea, în cinstea istoricului eveniment, vom vinde către stat, peste plan, produse în valoare de peste 700 000 lei.In numele comuniștilor și al tuturor membrilor cooperativei noastre mă angajez în fața conducerii partidului nostru că vom depune toate eforturile, toată puterea și capacitatea noastră de* muncă pentru traducerea în viață a Directivelor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român.

ceastă zicală de fapt poporul nostru spune : chibzuiește din timp ce ai de făcut și pregătește-te din timp, ca să poți duce la îndeplinire ceea ce ți-ai propus.Așa și noi, discutînd sarcinile prevăzute în proiectul de Directive, văzînd ce trai bun vom avea îndeplinind aceste sarcini, am început să gîndim ce anume avem de făcut și cum se potrivesc cele prevăzute în Directive la cooperativa noastră. Am văzut că noi vom putea să depășim cele prevăzute în proiectele de Directive cu privire la creșterea producției cerealiere și în special la porumb. Pe ce ne bazăm noi cînd facem asemenea afirmații în fața conducerii partidului ? De cîțiva ani în cooperativa noastră, aplicînd întregul complex de măsuri agrotehnice, obținem producții sporite de porumb la hectar. Astfel, în perioada anilor 1960—1964 am obținut o producție medie de 4 650 kg porumb boabe la ha pe întreaga suprafață, Iar pe un lot de 120 ha, pe care am aplicat azotat de amoniu, am obținut într-un an 9 000 kg porumb boabe la hectar.Pe baza indicațiilor conducerii partidului, iarnă de iarnă, organizația noastră de partid s-a preocupat cu mare grijă de ridicarea nivelului de cunoștințe agrotehnice al cooperatorilor prin cursurile 

agrozootehnice. în timpul muncilor agricole, organizația noastră de partid desfășoară pe brigăzi și de la om la om o susținută muncă politică pentru efectuarea tuturor lucrărilor la timp și în condițiunj bune. Trebuie să arăt că munca noastră de lămurire a avut de la an la an argumente tot mai puternice și aceste argumente sînt faptele. Astfel, fondul de bază, care în 1959 era de 1 300 000 lei, a ajuns în 1964 la circa 6 000 000 lei, valoarea zilei muncă crescînd de mai bine de 2 ori.Studiind proiectul de Directive, am văzut că în 1970 se vor livra agriculturii 1,1 milioane tone îngrășăminte chimice, de 3,5 pri mai mult decît în anul 1965, din care cca. 800 mii tone îngrășăminte azo- toase. Acest lucru ne-a bucurat foarte mult, deoarece solul nostru este foarte darnic dacă îi aplicăm în special îngrășăminte azotoase. Va trebui ca îngrășămintele chimice pe care le vom primi să le gospodărim cu toată răspunderea și să le îmbinăm cu îngrășămintele naturale.Pe baza experienței pe care am acumulat-o în cultura porumbului, a îngrășămintelor pe care le vom aplica, considerăm că în anii viito
Cuvintul tov. Angliei Mircea Dan 

președintele cooperativei agricole de producție Grindu

în primul rînd vreau să-mi exprim bucuria că particip la această adunare în care, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, oamenii muncii din agricultură dezbat mărețul program de dezvoltare a țării noastre prevăzut în proiectele de Directive. Și de data aceasta, conducătorii partidului nostru au venit să se sfătuiască cu poporul, să-i asculte părerea și să ne dea sfaturi și îndrumări care, pentru noi, au fost totdeauna deosebit de prețioase, pentru că în ele a fost și este strînsă, de fapt, înțelepciunea întregului nostru popor.Noi, membrii cooperativei agricole de producție din comuna Grindu, ne arătăm recunoștința față de partid prin muncă neobosită pentru înfăptuirea politicii partidului. Țăranii cooperatori au studiat filă cu filă proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea și am început să facem și planul cum să le aplicăm, pornind, așa cum se spune în proiectul de Directive, de la realizările de pînă acum, de la experiența dobîndită, avînd convingerea că prevederile nu numai că vor fi realizate, dar și depășite.Care este concluzia noastră ? Vom lupta ca producțiile obținute de cooperativa noastră să ajungă la nivelul realizărilor medii ale gospodăriilor agricole de stat, ob- ținînd mai mult grîu, mai mult porumb și alte produse vegetale. în munca noastră pentru a realiza a- cest obiectiv, ne bazăm pe experiența acumulată în cultura cerealelor, la care am realizat în medie în ultimii ani peste 1 800 kg grîu și 3 200 kg porumb boabe la hectar.In legătură cu asigurarea agriculturii cu tehnica cea mai înaltă, realizată de industria noastră românească, aș vrea să-mi permit să amintesc tovarășului Nicolae Ceaușescu că, în urmă cu trei ani, cînd a vizitat gospodăria noastră, i-a întrebat pe cooperatori : „Sînt bune tractoarele noastre, tovarăși ?“ și toți i-am răspuns într-un glas ; „Sînt bune 1“ Și, într-adevăr, mașinile noastre, rod al înțeleptei politici duse de partid pentru industrializarea socialistă a țării, sînț din ce în ce mai bune și ne ajută să obținem recolte din ce în ce mai mari. Astăzi, punînd în discuția întregului popor proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea, conducerea partidului întreabă de fapt poporul : „E bună politica partidului nostru noi toți răspundem : „E bună ! E înțeleaptă I E spre fericirea poporului".în viitor vom acorda o atenție
Cuvintul tov, Eleonora Ștefanschi, 

inginer zootehnist la cooperativa agricolă 

de producție Sf. Gheorghe, raionul Urziceni

Sînt deosebit de emoționată pentru că, la această adunare, în care dezbatem luminosul Program al dezvoltării economiei noastre naționale, prevăzut în proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea Congres, au venit să ne ajute cu sfatul și îndrumarea lor conducători de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul secretar al C.C. al P. M. R„ fapt pentru care îi sîntem profund recunoscători. 

rului cincinal producția medie la hectar pe toată suprafața va depăși 5 000 kg porumb boabe la hectar.Legat de creșterea producției de porumb, noi am profilat sectorul zootehnic pe creșterea porcinelor. Și în acest sector am socotit că de la 800 porci grași cît livrăm statului în acest an, să ajungem la 1 500 porci în anii următori. Pe baza a- cestora și a altor realizări pe care le vom obține în cincinal, noi credem că fondul de bază va crește într-un ritm și mai viu.Alături de oamenii muncii din întreaga țară, membrii cooperatori din comuna Miloșești întîmpină cel de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român cu noi realizări în muncă. în cinstea Congresului noi ne-am angajat să vindem statului peste plan 3 tone de carne, 30 hectolitri lapte de vacă, 150 tone grîu și alte produse.Asigur conducerea partidului nostru că noi, cooperatorii din Miloșești, alături de întregul popor, vom munci cu toată dragostea și cu tot devotamentul nostru pentru înfăptuirea hotărîrilor ce le va lua cel de-al IV-lea Congres al partidului.

deosebită extinderii suprafețelor irigate din puțuri forate, irigînd in anii viitori peste 300 de hectare. Irigarea suprafețelor din puțuri forate este foarte economicoasă, majoritatea lucrărilor fiind executate cu forțe proprii. în trecut la noi, aici în Bărăgan, nu aveau apă suficientă nici oamenii, nici animalele ; acum dăm ape culturilor cerealiere.Creșterea continuă a producției agricole va asigura o sporire a veniturilor obținute de cooperativa noastră și a retribuirii membrilor cooperatori. Anul trecut, noi am realizat un venit bănesc de aproape 14 000 000 lei. iar din calculele făcute de noi în urma studierii proiectului de Directive, rezultă că în anul 1970, veniturile noastre vor depăși cu mult pe cele realizate în prezent. Noi ne străduim să crească în permanență eficiența economipă a investițiilor, urmărind. totodată, obținerea de venituri tot mai mari la suta de hectare, Pentru aceasta vom acorda mai multă grijă folosirii fondului de zile-muncă, înlăturării risipei care se mai face în unele locuri de producție, eliminării cheltuielilor neeconomicoase.Cu gîndul la perspectivă, noi nu scăpăm dm vedere activitatea curentă De aceea, am executat la timp lucrările de întreținere a culturilor, ne-am pregătit temeinic de recoltarea cerealelor păioase într-o perioadă cît mai scurtă șl fără pierderi. în prezent ne aflăm în plină campanie' de recoltare a orzului de toamnă.Condițiile materiale pe care le au unitățile agricole pentru sporirea recoltelor la hectar și creșterea productivității animalelor vor trebui să fie însoțite de o creștere a nivelului muncii organizatorice ; va trebui să cuprindem și mai gospodărește problemele producției, să îmbunătățim activitatea cadrelor de conducere din cooperativa noastră Aceasta înseamnă că și organizațiile de partid vor trebui să intervină cu mai multă competență în mobilizarea factorilor de răspundere, în vederea realizării importantelor sarcini ce le pun în fata noastră proiectele de Directive.In încheiere, ținînd seama de condițiile pe care le are cooperativa noastră, vreau să asigur conducerea partidului că noi vom depăși prevederile proiectelor de Directive privind producția agricolă, vegetală și animală, că an de an de-a lungul cincinalului viitor vom raporta Comitetului Central al partidului nostru : „Tovarăși, ne respectăm angajamentele 1",

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

tele în transformarea propriei lor vieți.Dacă ne aruncăm privirile în urmă, la drumul parcurs, la locul de unde am plecat, înțelegem mai bine entuziasmul și bucuria oamenilor în fața înfăptuirilor mărețe de pînă acum, a perspectivelor deschise de programul propus de partid în proiectele de Directive. Acest entuziasm, această bucurie caracterizează și pe țăranii din cooperativa noastră.Dacă cooperativa noastră este astăzi mai puternică decît ori- cînd, dacă nivelul de trai al țăranilor cooperatori este în continuă creștere, acestea sînt urmarea firească a faptului că la indicația partidului, ei au dezvoltat în continuare producția de cereale și, îndeosebi, de grîu și porumb, dar au acordat și cuvenita atenție creșterii animalelor, care s-a dovedit a fi un sector aducător de mari venituri. Că așa stau lucrurile se vede din faptul că, anul trecut, de pildă, sectorul zootehnic a adus un venit bănesc de 2100 000 lei, adică 22 la sută din venitul total al gospodăriei,Așadar, noi avem unele rezultate în acest domeniu. Studiind însă în organizația de partid proiectele de Directive noi, comuniștii, ne-am întrebat: Ce putem face pentru ca producția animalieră să crească, încît prevederile acestor importante documente să fie nu numai realizate, ci și substantial depășite ? Răspunsul pe care ni l-am dat a constituit, de fapț, un adevărat plan de perspectivă pe care sîntem hoțărîți să-1 ducem la îndeplinire în cele mai bune condiții.Noi ne vom preocupa cu toată atenția de intensificarea acțiunii de selecție, de îmbunătățirea raselor, vom asigura o furajare rațională a animalelor prin rații echilibrate, ca urmare a producerii unui sortiment variat de furaje, extinzînd, așa cum se subliniază și în proiectul de Directive, cultura lucernei, sparcetei, orzului și ovăzului. Noi avem o bună experiență în producerea lucernei irigate, la care în medie de pe cele 80 ha am realizat cîte 70 000—80 000 kg masă verde și vrem să extindem această cultură Dar, pentru a realiza obiectivele propuse, este nevoie de mai mult sprijin din partea oamenilor de știință care se ocupă de problemele zootehniei.La conferința organizației de partid a orașului București, tovarășul Nicolae Ceșușescu a subliniat că ; „Socialismul creează toate condițiile pentru ca cuceririle științei și tehnicii să fie puse la baza organizării activității economice, a dezvoltării întregii societăți. Dezvoltarea în ritm susținut a construcției socialiste cere îmbunătățirea continuă a activității științifice, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă puse în slujba economiei și culturii".în lumina acestor prețioase indicații, noi, cei ce lucrăm nemijlocit în sectorul de producție, așteptăm din partea tovarășilor de la Institutul de Cercetări Zootehnice să ne dea un ajutor mai substanțial în îmbunătățirea raselor, în găsirea unor metode avansate, verificate temeinic, care să fie difuzate unităților agricole socialiste mai operativ, pentru a putea fi aplicate în practică. în vederea a- sigurării raselor de animale raio- nate într-un număr corespunzător este necesar ca și unele gospodării de stat și cooperative agricole să se ocupe în special de producerea materialului de prăsilă prin aplicarea unei selecții pe bază de linii și descendență. Și cooperativa noastră agricolă de producție va putea să se specializeze în această direcție.în proiectele de Directive se arată că se va organiza treptat producerea de nutrețuri combinate, asigurîndu-se o furajare mai rațională a animalelor. Propun ca în această direcție cercetătorii, pe baza furajelor de care dispunem, să alcătuiască rații echilibrate în privința asigurării proteinelor și aminoacizilor necesari sau să ne dea indicații către ce culturi furajere să ne îndreptăm mai mult a- tenția,Aș mai propune ca la nivel regional sau chiar raional să se a- menajeze vechile mori, care stau nefolosite, pentru producerea de nutrețuri în amestecuri și dacă este posibil chiar furaje combinate. Cu investiții mici se pot amenaja aceste mori, care astfel pot să contribuie în mare măsură la creșterea producției animaliere.în numele lucrătorilor din cooperativa noastră, vă asigurăm că vom munci cu avînt, perseverență și entuziasm pentru realizarea și depășirea mărețelor obiective înscrise în prevederile proiectelor de Directive, care vor fi aprobate de Congresul al IV-lea al partidului, aducîndu-ne astfel și noi contribuția la dezvoltarea agriculturii, la înflorirea continuă a României noastre socialiste.

Cuvintul tov. Nicolae Stan, 
președintele cooperativei agricole de producție 

din comuna Ciochina, raionul Slobozia

Ca și ceilalți vorbitori, vreau să-mi exprim în primul rînd bucuria și recunoștința că în mijlocul nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, și alți conducători de partid și de stat, care au venit să ne asculte cuvintul, gîndurile noastre, în această zi cînd dezbatem programul dezvoltării pe viitor a economiei noastre.Și noi, cooperatorii agricoli din comuna Ciochina, am luat cunoștință cu vju interes și deplină satisfacție de conținutul proiectelor de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului. Ștudiin- du-le cu atenție, am văzut că în proiectele de Directive, prevederile referitoare la dezvoltarea a- griculturij ocupă up loc important. Caracterul mobilizator al sarcinilor proiectului de Directive constituie și pentru cooperatorii agricoli din comuna Ciochina un îndemn la muncă susținută pentru realizarea acestor cifre.Cooperativa noastră beneficiază de o așezare geografică favorabilă, de oameni harnici și cu mare dragoste de muncă și are o organizație de partid puternică, strîns legată de masa cooperatorilor. Așezată pe malul rîului Ialomița, cu o suprafață de peste 600 hectare irigahile, din cele 3 800 hectare suprafață totală, cooperativa noastră are perspectiva sporirii producției cerealiere și de plante tehnice peste indicii prevăzuți de proiectele de Directive.Priptr-o bupă organizare a mpn- cii și aplicarea metodelor agrotehnice avansate, producția globală cerealieră a crescut în anul 1964 cu circa 20 la sută față de 1963.Proiectele de Directive prevăd o creștere sistematică a producției de carne, lapte etc. La noi, în anul 1952, nu puteam vorbi despre un sector zootehnic, iar în prezent avem peste 900 bovine, din care 300 vaci cu lapte, 1 400 porcine, 3 7Q0 ovine, pește 15 000 păsări.Pe baza acestor realizări, noi ne-am socotit că în următorii 5 ani vom putea depăși producțiile animaliere cu 25—30 la sută, adică cam cu 5—10 la sută mai mult decît prevăd proiectele de Directive. Ne propunem asemenea sarcini pentru că am acumulat o experiență bună în aplicarea unor mă
Cuvintul tov. Georgeta Lazăr, 

secretar al comitetului de partid al cooperativei 

de producție Cosîmbești

în primul rînd, vă rog să-mi dați voie ca în numele comuniștilor și al tuturor țăranilor cooperatori din Cosîmbești să aduc un salut fierbinte conducătorilor partidului care au venit astăzi în mijlocul nostru.în aceste zile, cînd poporul nostru face bilanțul realizărilor din ultimii 6 ani, constat cu adîncă mîndrie succesele istorice obținute în dezvoltarea țării, care au dus la transformarea vieții întregului nostru popor. Pentru a ne da mai bine seama de aceste schimbări, este suficient să privim în jurul nosțru, să vedem cum s-au înnoit satele, cum de o parte și alta a ulițelor, în locul caselor din paiantă și acoperite cu paie, s-au înălțat altele, mîndre și trainice, cele mai multe străjuite de antenele televizoarelor și aparatelor de radio. Dacă treci pragul acestor case, ai să întîlnești mobilă făcută în fabrică, covoare înflorate, iar femeile nu mai gătesc hucatele pe pirostrii, la foc de paie, ci la mașini aragaz. Și oamenii noștri au astăzi o altă înfățișare. Se îmbracă mai bine, se hrănesc mai bine, sînt mai veseli. Apoi și noi, femeile, trăim o viață nouă, mai bună. Acum ni se acordă încredere, sîntem promovate în muncă. Eu, de pildă, după ce am urmai o școală, am fost brigadieră timp de 5 ani, după care comuniștii m-au ales secretar de partid, muncă pe care o îndeplinesc începînd din anul 1959. Iată ce înseamnă pentru noi toți aplicarea în practică a politicii înțelepte a partidului.Acum, partidul nostru drag a e- laborat un nou plan de dezvoltare a economiei naționale, pentru făurirea unui trai mai bun celor ce muncesc. Noi asigurăm conducerea partidului că nu ne vom precupeți eforturile pentru a realiza și chiar depăși prevederile proiectelor de Directive.în organizația noastră de partid am dezbătut cu toată răspunderea proiectele de Directive și apoi, împreună cu toți cooperatorii, am stat și am discutat gospodărește ce trebuie să facem pentru aplicarea lor în practică. Cu toții am fost de părere că noi, cei din Lunca Ialomi- ței, putem să depășim cu mult prevederile Directivelor. Așa, de pildă, proiectele de Directive prevăd o creștere a producției agricole globale cu 20 la sută, în medie pe țară; condițiile noastre însă ne permit să pretindem mai mult de la pămîntul nostru. Avem rezerve suficiente, pe care putem și trebuie să le punem în valoare pentru a atinge a- cest țel. >Noi, cei din Bărăgan, avem un pămint bun. darnic și este păcat de 

suri tehnico-organizatorice care favorizează dezvoltarea producției animaliere. Vom urmări selecția a- nimalelor pe specii, folosirea pe scară largă a însămînțărilor artificiale, asigurarea unei hrăniri corespunzătoare printr-o furajare rațională, avînd la bază fînul da lucernă. Putem arăta că din prima coasă de lucernă de pe cele 120 ha irigate s-au obținut 550 tone lucernă fîn, ceea ce reprezintă o depășire de peste 50 la sută a producției totale de furaje realizată în anul 1964.In lumina proiectelor Directivelor, pentru anii ce vin, vom extinde sistemul de irigare pe suprafețe mai mari. Furajele pe cara le-am depozitat cu grijă le vom folosi cu simț gospodăresc, rație • nai, pe bază de rețetar. ;Trebuie să arătăm că unul dQ factorii principali care a contribuit la realizările noastre au fost și creditele acordate de către stat, în valoare de circa 1 milion lei.De asemenea, Hotărîrea Comite- tț’lui Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri din acest an privind îmbunătățirea regimului de valorificări a produselor agricole constituie un nou mijloc de cointeresare a țărănimii cooperatiste, de creștere a veniturilor cooperativei.Pentru toate acestea folosesc a- cest prilej spre a mulțumi încă o- dată din adincul inimii partidului nostru pentru grija ce ne-o poartă. Exprimîndu-ne prin fapte această recunoștință, noi, membrii cooperativei agricole de producție Ciochina, ne-am angajat ca în cinstea Congresului să îndeplinim și să depășim planul de producție pe anul curent, vînzînd statului încă 10 000 litri lapte de vacă, 3 000 litri lapte de oaie și 100 porci peste planul nostru care prevede vînza- rea a 298 000 litri lapte de vacă, 38 000 litri lapte de oaie și 700 porci.Ca membru de partid, ca președinte al cooperativei agricole de producție, mă angajez în fața conducerii partidului că nu voi precupeți nici un efort, ca împreună cu toți comuniștii și membrii cooperatori să muncim cu tot sufletul, cu toată priceperea de care sîntem în stare pentru înfăptuirea Directivelor celui de-al IV-lea Congres al partidului, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

fiecare potecă, de fiecare drumeag care nu-i folosit în mod productiv. La noi, ca și în alte părți, s-au întreprins acțiuni ale căror rezultate s-au concretizat în creșterea suprafețelor arabile. Consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție, îndrumat în permanență de către organizația de partid, a căutat an de an ca fiecare suprafață de teren arabil să fie folosită cît mai judicios. Pe terenurile cooperativei noastre agricole se aflau o seamă de pilcuri de salcîmi și arboret răzlețe, care ocupau însemnate suprafețe și stînjeneau efectuarea lucrărilor agricole cu mijloace mecanizate. La inițiativa comunistului Silvestru Avram, șeful brigăzii a Il-a de cîmp, consiliul de conducere a luat o serie de măsuri pentru redarea în circuitul agricol a acestor suprafețe. Ca urmare, in decurs de doi ani de zile a fost defrișată de salcîmi și arboret o suprafață de 70 hectare. Acțiunea însă pu s-a oprit aici. Lunca lalomiței a devenit o nouă sursă de terenuri fertile, care se pretează în special la culturi irigate. în prezent ac. s-a amenajat o grădină de legume cu o suprafață de 15 hectare in întregime irigată.Și care sînt rezultatele economice ? Pe cele 104 hectare redate în circuitul arabil, membrii cooperai ori din Cosîmbești au realizat în anul care a trecut un venit de aproximativ 600 000 lei. A- nul acesta după unele calcule făcute, vom obține aproape l milion lei din valorificarea produselor realizate de pe terenurile redate agriculturii, adică un sfert din totalul veniturilor ce urmează să le realizăm- Iată o rezervă pe care noi am valorificat-o și asemenea rezerve sînt încă multe.Pentru anii ce vin, noi ne-am propus să aplicăm cu mai multă grijă agrotehnica înaintată, pentru ca suprafața de pămînt pe care o avem să producă și mai mult.Pe lîngă cele ce vom face noi, aș vrea să fac și o propunere. Pă- mîntul cooperativei noastre agricole, deși e situat pe malul Ialo- mitei. totuși vara suferă din cauza secetei Ne doare inima cînd vedem cum firele de porumb se răsucesc de secetă în vreme ce apa lalomiței curge la vale. De aceea, propun să se fabrice mai mulțe as- persoare. pentru a putea extinde culturile irigate Pămîntul nostru, care e gras ca untul, dacă va primi și apă, apoi va rodi din belșug.Vă asigur încă o dată că prin munca noastră vom reuși să îndeplinim și să depășim prevederile proiectelor de Directive ale Congresului partidului nostru iubit.
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Încheierea lucrărilor conferințelor
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UNOR ORGANIZAT» REGIONALE DE PARTIDSîmbătă s-au încheiat lucrările conferințelor organizațiilor regionale de partid Argeș, Crișana, Maramureș, Oltenia și Suceava.Participanții la discuții au relevat interesul și competența cu care membrii de partid, toți oamenii muncii au dezbătut proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea și proiectul de Statut al partidului, spiritul de răspundere în care ei au făcut propuneri cu privire la unele prevederi cuprinse în proiecte.întîmpinați cu puternice aplauze, în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Coliu — la Maramureș, Leontin Sălăjan — la Crișana, Ștefan Voi- tec — la Oltenia. Mihai Dalea — la Suceava, Paul Niculescu Mizil — la Argeș.Delegații la conferințe au adop
Scrisoarea tovarășului Ștefan Voitec către președintele
Adunării Naționale a R. 0. Vietnam, Truong ChinhBiroul Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Române a examinat apelul adresat parlamentelor lumii de către Adunarea Națională a R. D. Vietnam.în scrisoarea de răspuns trimisă președintelui Adunării Naționale a R. D. Vietnam se arată că deputății Marii Adunări Naționale a R. P. Române urmăresc cu neliniște acțiunile S.U.A., care, încâlcind sistematic acordurile de la Geneva din 1954 și dreptul sacru al poporului din Vietnamul de sud de a
PLOIEȘTI

Plenara Comitetului regional de luptă 
pentru paceVineri a avut loc la Palatul culturii din Ploiești plenara Comitetului regional Ploiești de luptă pentru pace.La lucrări participă reprezentanți ai vieții publice locale, muncitori și funcționari, oameni de cultură și artă, reprezentanți ai cultelor, pensionari și gospodine.Dr. Nicolae Păcescu, președintele Comitetului regional de luptă pentru pace, a vorbit despre Congresul mondial pentru pace, independență națională și dezarmare generală ce va avea loc în cu- rînd la Helsinki. Vorbitorul a scos în evidență acțiunile organizate de cele peste 2 000 de sfaturi ale păcii din regiune la care participă numeroși cetățeni. Comitetele raionale și orășenești de luptă pentru pace din regiunea Ploiești au organizat mai mult de 1 000 de întîlniri, la care au fost prezentate expuneri însoțite de filme documentare și conferințe, menite să popularizeze politica de pace și colaborare internațională a țării noastre. în scopul cunoașterii acțiunilor întreprinse de R. P. Română pentru menținerea păcii și promovarea înțelegerii și colaborării între popoare, Comite

tat hotărîri care prevăd măsuri pentru îmbunătățirea continuă a muncii de partid in toate domeniile de activitate.Au fost alese noile comitete regionale de partid, comisiile de revizie, precum și delegații la cel de-al IV-lea Congres al partidului.Participanții la conferințe au a- doptat telegrame adresate C.C. al P.M.R., în care se subliniază ho- tărîrea organizațiilor de partid și a tuturor oamenilor muncii din regiunile respective de a munci cu entuziasm pentru înfăptuirea importantelor obiective ce vor fi stabilite la cel de-al IV-lea Congres al partidului, aducîndu-și astfel contribuția la continua înflorire și dezvoltare a scumpei noastre patrii. (Agerpres)

dispune liber de soarta sa, au pornit un război nedeclarat împotriva patrioților sud-vietnamezi și au recurs la bombardarea teritoriului R. D. Vietnam.Reamintindu-se poziția guvernului român în această chestiune, în răspunsul Marii Adunări Naționale se exprimă convingerea că poporul vietnamez va reuși să înfăptuiască aspirațiile sale legitime la independență, suveranitate, unitate și integritate teritorială.

tul regional de luptă pentru pace a organizat anul acesta concursul intitulat „Republica Populară Română militează activ pentru pace și colaborare internațională", la care au participat mii de oameni ai muncii.Au mai luat cuvîntul Constantin Mihalache, sondor șef de intervenție din schela Berea, Gheor- ghe Ionașcu, președintele Comitetului raional de luptă pentru pace al raionului Buzău, Eliza Moldo- veanu, profesoară, Antip Angeles- cu, episcopul Buzăului, Vasilica Goran, gospodină din orașul Urlați.Vorbitorii au condamnat cu toată asprimea acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva poporului vietnamez, acțiuni care încalcă toate normele dreptului Internațional, cerînd cu hotărîre retragerea trupelor iritervenționiste din Vietnamul de șud, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele interne. Ei și-au exprimat, totodată, convingerea că apropiatul Congres mondial pentru pace, independență națională și dezarmare generală, va reprezenta o nouă și amplă manifestare a forțelor care stau de strajă păcii.

Cronica

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală delegația R. P. Române care a participat la sesiunea a XXIII-a a Comisiei Dunării, care a avut loc la Budapesta între 10 și 22 iunie 1965. Delegația română a fost condusă de Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. Române la Budapesta și reprezentant la Comisia Dunării.La sesiune au participat delegații ale tuturor statelor dunărene, membre ale Comisiei, precum și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din R. F. Germană, în calitate de observatori.Sesiunea a examinat probleme tehnice legate de desfășurarea navigației internaționale pe Dunăre și a luat notă de informările privind întreținerea șenalului navigabil al Dunării de către statele dunărene.S-au examinat, de asemenea, problemele de navigație în legătură cu construirea complexului de la Porțile de Fier.Sesiunea a aprobat bugetul Comisiei Dunării pentru perioada 1965/1966.Lucrările sesiunii s-au desfășurat în spiritul colaborării și înțelegerii reciproce.
★La 25 iunie 1965 a fost parafată, la București, convenția veterinară între R. P. Română și Franța.Convenția reglementează condițiile sanitar-veterinare care urmează a fi îndeplinite la importul și exportul de animale și produse de origine animală între cele două țări.
★în ultimele zile, delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, condusă de Tomislav Badovinac, președinte al C.C. al U.T.I., care se află în țara noastră la invitația C.C. al U.T.M., a vizitat Uzinele „Semănătoarea" din București, cooperativa agricolă de producție din comuna Feldioara și Uzinele „Steagul Roșu" din Brașov, Muzeul Dof- tana și Stațiunea experimentală Valea Călugărească din regiunea Ploiești. Sîmbătă dimineața, delegația a fost primită la C.C. al U.T.M., de Petre Enache, prim-se- cretar al C.C. al U.T.M., și de membri ai Biroului C.C. al U.T.M. După-amiază, Ante Ciudina, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației U.T.I.
★Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația de ziariști finlandezi care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită de două săptămîni în Republica Populară Română.Ziariștii finlandezi au vizitat întreprinderi și instituții din orașul București și regiunile Ploiești, Brașov, Bacău, Galați, precum și litoralul Mării Negre.Delegația a fosț primită de tovarășul Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și de membri ai conducerilor unor ministere și instituții de Stat.Cu ocazia vizitei delegației de ziariști finlandezi, ambasadorul Finlandei la București, Martti Johannes Salomies, a oferit un cocteil, iar Direcția Presei din Ministerul Afacerilor Externe un dineu. (Agerpres)

In cartierul gării din Brașov Foto : Gh. Vînțilă

LENINGRAD

Festivalul „Nopțile albe"
La Leningrad a de

venit o tradiție ca in 
fiecare an, în ultima 
decadă a lunii iunie, să 
se desfășoare festivalul 
„Nopțile albe". Anul 
acesta festivalul este 
Închinat compozitoru
lui Serghei Prokofiev. 
Muzica sa răsună în 
aceste zile In sălile de 
concerte și teatre, la 
radioul și televiziunea 
din Leningrad- Pe scena 
teatrului „Kirov" sini

prezentate spectacolele 
de balet ,,Romeo și Ju- 
lieta", „Floarea d,e pia
tră" și „Cenușereasa". 
Nu de mult a fost mar
cată aniversarea pri
mului spectacol cu „Rp- 
meo și Julieta", pre
zentat cu 25 de ani in 
urmă la același teatru 
„Kirov". Rolurile prin
cipale in acest balet 
sini interpretate de l. 
Kolpakova, V. .Semenov, N. Makarova, A. 
Nisnevici.

GENEVA

Confruntare în domeniul 
unei vechi arte — TAPISERIA

De cîteva zile Muzeul cantonai 
de arte frumoase din Lausanne 
găzduiește cea de-a doua Bienală 
Internațională a Tapiseriei. Parti
cipă 85 de artiști din 23 țări.

Bătrînă de milenii, arta aceasta 
atit de complexă a făcut gloria 
Egiptului, a goticului, a Renaște
rii. Lucrările maeștrilor flamanzi, 
italieni, gobelinurile secolelor XV și XVI sint tot atîtea momente ma
jore în istoria tapiseriei. De-a lun
gul secolelor, ea a cunoscut inova
ții în compoziția decorativă, di

tn sala Filarmonicii 
au loc concerte Proko
fiev conduse pe rlnd 
de dirijorii E. Mra- 
vinski, E. Serov, A. 
Iansons.

Festivalul „Nopțile 
albe" atrage un mare 
număr de iubitori de 
muzică. Mii de oaspeți 
de peste hotare au so
sit la Leningrad pentru 
a asista la spectacolele 
oferite de festival.

A. MUNTEANU

mensiunea punctelor, tonuri și 
procedee tehnice .Toate acestea 
formează obiect de dezbateri pa
sionante. De o parte, promotorii 
modernizării care folosesc în 
compozițiile lor materiale ca 
sfoara, fibrele sintetice, pă
rul de animale și chiar me
tale. Pe de altă parte, artiști 
care au rămas credincioși mate
rialelor clasice ale tapiseriei. Di- 
feriții artiști prezenți în sălile Bie
nalei se confruntă sub semnul ar
tei, sub egida Centrului Interna

țional al Tapiseriei Vechi și Mo
derne țC.l-.T.A.M.) cu sediul la 
Lausanne.

Numeroșii vizitatori care zăbo
vesc in fața exponatelor sint fra
pați de varietatea tehnicii și com
poziției. La vernisaj, directorul- 
conservator al Muzeului, Rene 
Berger, a și observat de altfel 
că „Bienala" nu își propune să 
fixeze nici tradiții, nici doctri
ne : ea se vrea in însăși mișcarea 
vieții.

Este drept, lina — material tra
dițional — rămine dominantă în 
expoziție. Calitățile plastice și 
poetice ale unor asemenea lu
crări sint incontestabile și presa 
însăși le relevă in „Gobelin“-ul 
francezului Henri-Georges Adam 
sau în tapiseriile lui Jean Lurgat.

Prezența țării noastre, prin țe
săturile expuse de Geta Brăteseu, 
Emilia Niculescu și Mimi Podea- 
nu, este remarcată de criticul lui 
„Gazette de Lausanne" în cuvinte 
elogioase : „Țesături în care fol
clorul cel mai decorativ însoțește 
operele cele mai picturale".

Dintre partizanii inovației teh
nice sint de reținut: poloneza 
Magdalena Abakanowicz, japone
zul Ken Tatsumura, iugoslava 
Jagoda Buic, elvețiană Elsi Giau
que (deși lipsită de expresie poe
tică). Cei mai mulți se dedică țe
săturii, care — după cum de
monstrează expoziția — oferă 
largi posibilități de exprimare a 
fanteziei creatoare. Pe lingă com
binațiile de frînghie și metale, 
care, cu tot neprevăzutul lor, par 
uneori de o calitate îndoielnică, 
se intilnesc destule lucrări care 
valorifică superior posibilitățile 
mijloacelor tradiționale. Dar de
sigur specialiștii — și mai cu 
seamă publicul — își vor spune 
cuvîntul.

Clara MALIN

Teatrul de operă șl balet : Motanul 
încălțat (orele 11), Rigoletto (orei#
19.30).  Teatrul de stat de operetă : 
Țara surtsului (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (la teatrul din parcul 
Herăstrău) : Hipnoza (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (la teatrul din 
parcul „N. Bălcescu") : Pălăria floren
tină (orele 20). Teatrul ,.Barbu Dela- 
vrancea" (Șos. Stefan cel Mare nr. 34): 
Se caută un mincinos (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Cinci 
schițe șl Cîntăreața cheală (orele 20). 
Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" (la 
patinoarul artificial „23 August"): Re
vista în vacanță (orele 20). Circul de 
stat : Allo, ici Paris 1 (orele 16 și orele 
20).

CINEMATOCRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9; 11,30; 14: 16,30;
19; 21,30). Fiul căpitanului Blood — 
cinemascop : Republica (9,45; 11,45; 14: 
16,45: 19: 21,15), Festival (9; 11: 13: 15; 
17; 19; 21; la grădină — Pasajul Eforie
— orele 20,30), Stadionul Dlnamo (Șos.
Ștefan cel Mare orele 20,15), Arenele 
Libertății (Parcul Libertății — orele
20,30),  Excelsior (completare Miniaturi 
în tehnică — 8; 10,15; 12,30; 14,45: 17;
19,15; 21,30), Grivlța (completare Minia
turi in tehnică — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 
18; 20.15), Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Femeia necunoscută : Luceafărul (8,30; 
11; 13,30; 18; 18,30; 21), grădina „Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15), Vic
toria (8,45; 11,15; 13,45 18,15; 18,45; 21,15). 
Marele război — cinemascop ; Carpațl 
(9,15; 11,30; 13,45; 18). Can-Can — cine
mascop : București (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21.30), Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R.P.R. (Piața Scîn- 
teii — orele 20,15). De doi bani violete: 
Capitol (9,30; 11,45; 14: 18,30; 18,45; 21; 
la grădină (orele 20,15), Melodia (9,45; 
12; 14,15: 16,30; 18,45; 21), Tomls (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45: 21,: la. grădină —
orele 20,30). Joe limonadă : Central 
(9,30: 11,45: 14; 16,15; 18.30: 20,45). Nea
mul Șoimăreștilor — cinemascop (am
bele serii) : (completare Șopirle) :
Lumina (9.30; 12,15; 15; 18; 20,45). Re
gina cîntecelor : Union (10,30; 13,45; 16; 
18,30; 21). Program pentru copii : 
Doina (10; 11,30: 12,15). Arena circului : 
Doina (14,30; 16,30: 18,30; 20,30), Înfră
țirea între popoare (20). Parisul vesel 
(completare Călătorie imaginară) : 
Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21). 
Winnetou — cinemascop : Giulești (13; 
17,30; 20). Feroviar (completare Smulse, 
din împărăția sării — 9.30; 11.45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între po
poare (15,30; 17,30), Floreasca (10; 12.15; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15, 20,30). Ne asumăm răs
punderea : Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Cintind In ploaie : Dacia (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18.45; 21). Oliver Twist : Buzeștl 
(14,30; 17; 19,30; la grădină — orele
20.30) , Flacăra (15,30; 18; 20.30). Scara- 
mouche — cinemascop : Cosmos (11; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Nuntă cu peripe
ții — completare Noi și soarele) : Bu- 
cegi (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — orele 20,15). Merii sălbatici 
(completare Dincolo de cercul polar) : 
Unirea (11; 16: 18,15; la grădină — 
orele 20,30). Veselie la Acapulco (com
pletare Artiști amatori) : Vitan (16; 
18,15; la grădină — orele 20.30). O viață: 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20,30). Fernand cow-boy 
(completare Comori de artă romii 
nească) : Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Lira (15; 17,15.; 19,30; la gră
dină — orele 20,30). Cronica unul hufon 
(completare Plonieria nr. 3/1965) : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Casa Rlcordl : 
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). Raby Ma- 
tyas : Arta (11; 18; 18,15; la grădină — 
orele 20,30), Volga (10; 12; 14,30; 18,30: 
18,30; 20,30). Gaudeamus igitur (com
pletare Șapte secole mai tîrziu) : Mo
șilor (15.30; 18; la grădină — orele
20.30) . Spărgătorul — cinemascop : Vii
torul (16; 18,15; 20,30). lanoșik — cine
mascop (ambele serii) : Colentlna (16; 
19,30; la grădină rulează filmul Războiul 
vesel — orele 20,30), Ferentari (16:
19.30) . Bine ați venit : Rahova (comple
tare Drumurile cșlut de-al cincilea 
continent — 10,30; 15; 17,30; 20; la gră
dină rulează filmul Bufonul regelui
— orele 20.30), Crîngași (completare 
Baletul negțu din Senegal — 10,30; 16; 
18,15; 20,30). Cronica unei crime — ci
nemascop (completare Colțul priete
niei) : Progresul (11,30; 15,30; 18: 20,15). 
Asta-I tot ce s-a întîmplat (comple
tare Zilele Sighișoarei) : Drumul Sării 
(11; 16: 18,15; 20.30), Pacea (11; 16; 18; 
20). Animalele (completare Petrlcă și 
încă cineva) : Cotroceni (10,30; 15; 17; 
19; 21). Fata In doliu : Grădina ,.Pro- 
greșul-Parc" (Piața Libertății — orele
20.30) .

Competiție atletică 
pe stadionul Republiciileii după-ațniazâ pe stadionul Republicii din Capitală a început concursul internațional de atletism dintre selecționata cluburilor bucu- reștene și reprezentativa orașului polonez Cracovia.Iată cîteva din rezultatele mai importante : masculin : 100 m plat — Gh. Zamiirescu 10’ 6 10 ; suliță —■ Al- Bizim 73,45 m I 1 500 m — Z. Vamoș 3'48”; 110 m garduri — Kqlodzjejkzik (Cracovia) 14”5/10. 

Feminin : 80 m garduri — Maria Budan H"5/10 ; 400 m — IoanaPetrescu 56”9U0.După prima zi, echipa bucureș- teană conduce cu 93 la 53 puncte (60—35 masculin și 33—18 feminin).
în iotograiii: start în proba do 100 m plat bărbați (stingă); concurentele la 80 m garduri (jos).

Azi în Capitală
FOTBAL. — Pe stadionul „23 Au

gust’, ultimul cuplaj al campiona
tului categoriei A : Rapid—-Crișul 
(ora 16), Dinamo—Petrolul (ora 
17,45).

ATLETISM. — București—Craco
via (Polonia) — stadionul Republi
cii, de la ora 17,30.

POLO. — România (tinerel) — 
R. D. Germană (tineret), bazinul 
Dinamo, ora 18,15. In deschidere, 
de la ora 16,15 : Progresul — Con
structorul Lugoj, Știința București— 
Rapid Oradea.

CĂLĂRIE. — întreceri în cadrul 
campionatului republican de dresaj 
și obstacole ; baza hipică din ca
lea Plevnei, dimineața de la ora 9 
și după-amiaza de la ora 15.

ÎNOT. — Ștrandul Tineretului, 
ora 10 — întreceri de înot și sări
turi pentru campionatul republican 
de copii, juniori și seniori.

HALTERE. — In parcul sportiv 
Dinamo, de la ora 9, meciurile 
Mătasea Populară—C.P.B. și 
Steaua—Progresul.

CICLISM

„TURUL FRANJEI

Pe scurt de
e Intr-un concurs de atletism desfă

șurat la Paris echipa de ștafetă a 
Franței a stabilit un nou record mon
dial în proba de 4X1 500 m cu timpul 
de 14'49'’. Vechiul record era de 14'58” 
și aparținea echipei R. D. Germane.

• In turaeul international de tenis 
de la Wimbledon, italianul Pietrangeli 
l-a învins cu 7—5 ; 2—6 ; 4—6 ; 6—2 i
6—3 pe Taylor (Anglia). In proba de 
simplu feminin Pericoli (Italia) a ob
ținut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 6—4 ; 3—6 I 9—7 în fata austra- 
liencei Sheriff.

• La Praga au continuat Întrecerile 
concursului international de natatie, 
care reunește sportivi fruntași din 
U.R.S.S., Polonia. Ungaria, R. D. Ger
mană, Olanda, Suedia, Austria, R. F. 
Germană și Cehoslovacia. Proba de 200 
m fluture a fost ciștigafă de inotătorul 
sovietic Valentin Kuzmin în 2’15”6 10, 
iar cea de 200 m spate de suedezul 
Bans Tege, care a acoperit distanta în 
2’23”5 10. Olandeza Ada Kok a cîști- 
gat proba de 100 m fluture cu timpul 
de l’06”4/10.

• Pe stadionul Prater din Viena a 
Început feri după-amiază meciul dintrs 
•chipele masculine de atletism ele

peste hotare
Austriei, Elveției, Greciei și Luxem
burgului din cadrul preliminariilor 
„Cupei Europei". în prima zi, atlgții 
elvețieni au obținut cel mai bun 
punctaj. Ei conduc cu 33 puncta față 
de echipa Austriei, cu 28 puncte față 
de cea a Greciei și cu 13 puncte de 
Luxemburg.

• La campionatele universitare de 
atletism ale S.U.A., tînărul Steinhauer 
(S.U.A.) a aruncat greutatea la 19,75 
m (a 5-a perforipanță mondială a sezo
nului).

• Meciul de scrimă (sabie) An
glia—R.F. Germană, disputat la Londra 
s-a încheiat ou scorul de 10—6 în fa
voarea gazdelor.

• în vederea meciului cu reprezen
tativa Italiei (astăzi la Budapesta), lotul 
echipei de fotbal a R.P. Ungare cu
prinde, printre alții, pe Gelei, Sepesi, 
Matrai, Sovari, Sipos, Bene, Albert, 
Tichi, Rakosi, Kuti, Fennyvesy, Zambo.

• Turneul internațional masculin de 
handbal de la Belgrad a revenit echi
pei Partizan Belgrad, care în finală a 
întrecut formația Steaua Roșie Belgrad 
cu 14—12. Pentru locul trei, echipa 
orașului Gottwaldov a dispus de Ruda 
Hvezda Bratislava eu 25—18.

PARIS 26 (Agerpres). — Sîmbătă a 
fost zi de odihnă în competiția ci- 
clistă „Tour de l’Avenir’. Competiția 
se reia astăzi cu disputarea etapei a
7-a  : Concarneau-La Baule Pornichet 
(188 km). Dintre cicliștii români au 
mai rămas în cursă Zanoni, Ciumete, 
Ciocan și Suciu.

★

Turul Franței rezervat profesioniști
lor a continuat ieri cu disputarea e- 
fapei a 5-a, care a fost împărțită în 
două semietape. Prima semietapă, 
Saint Brieuc-Chateulin (147 krn), a 
fost cîșfigată de olandezul Van Es- 
pen, cronometrat în 3 h 35' 39", iar 
cea de-a doua de francezul Poulidor, 
cere a acoperit 26,700 km (confra- 
cronometrg) în 37’ 43”. în clasamen
tul general individual continuă să 
conducă italianul Gimondi.

Duminica sportivă 
la radio 
și televiziune

Avind în vedere varietatea programului sportiv de astăzi, posturile de radio și televiziune vor transmite emisiuni speciale dedicate celor mai importante dintre competiții.începind de la ora 17, în cadrul emisiunii „Sport și muzică", radiodifuziunea transmite aspecte de la meciurile de fotbal din București (Rapid-Crișul, Dinamo-Petrolyl), 
Iași (C.S.M.S.-Farul), Arad (U.T.Â.- Minerul), Craiova (Știinta-Progre- sul), Pitești (Dinamo-Steagul roșu).„Duminica sportivă" a televiziunii cuprinde în principal cuplajul fotbalistic de pe stadionul „23 August" din Capitală : Rapid-Crișul și Dinamo București-Petrolul. Emisiunea începe la ora 15,45.

Din întrecerile internaționale 
ale lunii viitoareScrimerii români se pregătesc intens în vederea campionatelor mondiale programate între 2 și 13 iulie, în sala Coubertin din Paris. Sportivii români vor evolua la „mondiale" în probele de floretă masculin și feminin. Din lotul selecționabile- lor fac parte, printre altele, fosta campioană mondială Olga Orban Szabo, Ecaterina lencic, Maria Vi- col, Ileana Drîmbă, Suzana Tași, Ana Ene, Marina Stanca etc. Lotul masculin cuprinde pe 1. Drîmbă, St. Haukler, I. Falb, T. Mureșeanu, A. Csipler și alții.

La mijlocul lunii iulie va sosi în țara noastră echipa masculină de handbal Grasshopers Zttrich (Elveția). Oaspeții vor întîlni la 17 iulie la București echipa Știința, după care vor evolua la Constanța (20 iulie), în compania echipei Dinamo București, și la Brașov (23 iulie), cu formația Tractorul. La începutul lunii august va juca în țara noastră formația vest-germană de handbal Phonix Essen. Oaspeții vor evolua la Brașov, Iași și Galați.

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiune pentru copii și tinere
tul școlar — Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej „Oaspeți de pe altă planetă" 
(reluare) — Telejurnalul pionierilor — 
Tele-rebus școlar. U.00 — Emisiune 
pentru sate. 15,45 — Duminica sportivă. 
FOTBAL. Transmisiunea întîlnirilor 
dintre echipele Rapid — Crișul și 
Dinamo București — Petrolul. La reali
zarea programului muzical-distractlv 
își dau concursul : Luminița Dobrescu, 
frațți Mentzel, Popescu-Lac, Nicolae 
Culescu șl o formație instrumentală 
condusă de Enrico Fanciotti. 19,30 — 
Jurnalul televiziunii. 19,45 — Filmul 
artistic „Valsul nemuritor". 21,25 — 
Filmul documentar „Lanțul logic al 
chimiei". 22,00 — Melodii celebre... în 
armonii noi — Emisiune muzical-core- 
grafică 22.40 — Buletin de știri. 22,50 
— Telesport. în încheiere ; buletin me, 
teorologic.

Cum e vremeâ
Ieri tn țară : Vremea a continuat să 

fie călduroasă șl frumoasă cu cerul 
variabil mai mult senin. Cu totul izo
lat în regiunea de munte și în sud- 
estul tării s-au semnalat averse șl des
cărcări electrice. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura aerului la 
orele 14 era cuprinsă între 25 grade la 
Mangalia, Miercurea Cluc șl întorsura 
Buzăului șl 33 grade la Budești, Bucu
rești, Calafat, Băilești și Berzeasca. 
In București : Vremea a fost căl
duroasă cu cerul mai mult senin, vîn
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 34 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 iunie a.c. In țară : Vreme căl
duroasă și ușor instabilă. Cerul va fi 
mai mult senin noaptea și dimineața 
cu înnourări mai accentuate tn cursul 
după-amiezelor cind vor cădea averse 
locale. Vîntul va sufla potrivit din sec
torul vestic. Temperatura în scădere u- 
șoară mai ales în nord-vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade iar maximele între 25 și 35 grade. 
In București : Vreme călduroasă și u- 
șor instabilă. Cerul va fi mal mult se
nin noaptea șl dimineața cu înnourări 
după-amiaza. Temperatura în scădere 
ușoară.



SITUAȚIA Sesiunea festivă
DIN ALGERIA a Adunării Generale a O.N.U.

PUTERNICE OPERAȚII MILITARE 
LA 15 MILE DE SAIGON
• Partizanii au ocupat orașul Tou-Morong

PREMIERUL IRANULUI DESPRE
POLITICA EXTERNĂ A TĂRII SALE

ALGER 26 (Agerpres). — Agențiile Reuter și Associated Press a- nunță că vineri seara în centrul Algerului au avut loc noi demonstrații în favoarea fostului președinte Ben Bella. Un grup de tineri au organizat o manifestație în fața hotelului unde sînt găzduiți delegați sosiți la Alger pentru Conferința afro-asiatică. Agenția France Presse relatează că poliția a folosit pentru prima oară gaze lacrimogene împotriva demonstranților. Ziarul „Alger ce Soir" anunță că Tribunalul corecțional popular, întrunit în ședință extraordinară, a judecat și condamnat un grup de manifestanți.Tot vineri seara, anunță France Presse, la Clubul Pinilor, unde urmează să se deschidă conferința miniștrilor de externe ai țărilor afro-asiatice, a explodat o bombă care a provocat victime.
CONFERINȚA 
AFRO-ASIATICA 
A FOST AMÎNATĂALGER 26 (Agerpres).— Agențiile de presă Associated Press și M.E.N. anunță că cea de-a doua conferință afro-asiatică, programată pentru 29 iunie la Alger, a fost amînată, la propunerea a 11 țări arabe și africane, inclusiv Algeria.Comitetul permanent de pregătire întrunit sîmbătă seara, a ho- tărît ca noua dată pentru reunirea conferinței afro-asiatice să fie 5 noiembrie 1965, tot la Alger, iar miniștrii de externe să se întîl- nească la 28 octombrie.
Răscoală intr un 
oraș din Republica 
DominicanăSANTO DOMINGO. — La San Francisco de Macoris — al treilea oraș ca mărime din Republica Dominicană, situat la 100 km nord de capitală — au izbucnit vineri lupte aprige între partizanii forțelor constituționaliste și soldații juntei militare, transmite agenția A.P. Un purtător de cuvînt al juntei militare a declarat ulterior ziariștilor că „tentativa de răscoală a rebelilor a fost înfrîntă și s-a revenit la situația normală". Biroul de informații al guvernului constitutionalist a relatat că „partizanii au ocupat principalele străzi ale orașului și soldații juntei au cerut întăriri".Biroul de informații al O.S.A. a declarat că reprezentanți ai săi au plecat la fața locului pentru a cerceta situația. *SANTO DOMINGO 26 (Agerpres). — Reîntorși la Santo Domingo, membrii comisiei de anchetă a O.S.A. au declarat că nu au putut obține din partea autorităților locale date suficiente pentru a prezenta un raport. Ei au găsit străzile orașului complet pustii. Potrivit agenției France Presse, se așteaptă ca O.S.A. să trimită la San Francisco de Macoris elemente ale forțelor inter- americane.
Franța refuză răscumpărarea
de către S. U. A.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării al S.U.A. a anunțat că guvernul francez a făcut cunoscut guvernului Statelor Unite că nu este în măsură să dea urmare unei cereri americane de răscumpărare a unui număr limitat de avioane de vînătoare „A-l Skyraider", tip folosit în prezent de aviația americană și sud-vietnameză în Vietnam. Această precizare a fost făcută ca urmare a știrilor, relatate

SAN FRANCISCO 26 (Agerpres). La San Francisco au luat sfîrșit lucrările sesiunii festive a Adunării Generale a O.N.U., convocată cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite.în cadrul ședinței de sîmbătă a luat cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant, care a rostit o cu- vîntare avînd ca temă atașamentul față de Carta O.N.U. El a subliniat necesitatea „unui efort urgent și serios al tuturor națiunilor pentru
Cuvîntarea reprezentantului 
permanent al R. P. RomâneDupă ce a arătat că poporul român angajat într-o vastă activitate constructivă, este profund interesat în menținerea și consolidarea păcii, reprezentantul permanent al R. P. Române la O.N.U., M. Hașeganu, a spus :S-a subliniat aici rolul ce revine Organizației Națiunilor Unite în consolidarea păcii și securității, contribuția pe care aceasta poate și trebuie să și-o aducă la soluționarea problemelor internaționale, la progresul economic și social, la cooperarea internațională în domeniile culturii, științei și tehnicii.După părerea noastră, pentru a-și îndeplini acest rol este esențial ca întreaga activitate a O.N.U. să fie așezată pe temelia principiilor Cartei ; respectarea independenței și suveranității, deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile interne, recunoașterea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor. Numai pe această bază se pot dezvolta relații normale, de adevărată egalitate între state.Realitatea dovedește că încălcarea acestor principii de bază ale Cartei periclitează pacea și securitatea popoarelor și constituie una din cauzele încordării internaționale, a apariției de noi focare de tensiune, aducînd grave prejudicii Organizației însăși.Prestigiul și eficacitatea O.N.U. vor fi cu atît mai mari, cu cît ea va reflecta mai fidel tabloul lumii contemporane. Pentru a-și putea îndeplini misiunea sa, O.N.U. trebuie să devină o organizație cu a- devărat universală. Absența R. P. Chineze din O.N.U. afectează în mod profund bazele Organizației și diminuează în mod considerabil
încheierea dezbaterilor 
din parlamentul grecATENA 26. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Cu votul de încredere acordat politicii guvernului, parlamentul grec și-a încheiat lucrările, in- trînd în vacanță pe timp de trei luni. 169 de deputați ai Uniunii de centru au votat în favoarea politicii guvernului. Deputății E.R.E. și Partidului progresist, în număr de 107, au părăsit dezbaterile, re- fuzînd să voteze, iar cei 20 de deputați E.D.A. prezenți în sală au depus voturi albe.Votul a urmat discursurilor rostite de premierul Papandreu și* liderul grupului parlamentar al de- putaților E.D.A., Ilias Iliu.

a unor avioanede presa americană, privind faptul că Franța a refuzat categoric să revîndă Statelor Unite un număr de 50 de avioane de acest tip, cumpărate în urmă cu cîțiva ani în S.U.A. Potrivit unei știri din Paris publicată de ziarul „Los Angeles Times" care cita „surse franceze bine informate", refuzul francez la cererea Pentagonului s-ar datora hotărîrii generalului de Gaulle de a nu ajuta în nici un fel acțiunea militară a S.U.A. din Vietnam. 

a transforma țelurile Cartei O.N.U. într-o realitate".Vorbitorul s-a ocupat printre altele de problema ridicării nivelului de trai al popoarelor, a întrajutorării și cooperării internaționale, care, după cum a spus, „sînt cele mai bune norme ale relațiilor între națiuni".în cursul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții U. R. S. S., Franței, R. P. Române, R. A. U., S.U.A. și alții.

capacitatea sa de a aborda cu toată autoritatea și răspunderea problemele majore ale vieții internaționale.Restabilirea neîntîrziată a drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. este o măsură care nu mai poate suferi amînare.Ca membră a O.N.U., România s-a străduit să-și aducă contribuția la lucrările Organizației. întreaga noastră activitate la O.N.U. este îndreptată în direcția aplicării principiilor Cartei în relațiile dintre state și găsirii unor soluții realiste pentru problemele internaționale. în acest spirit, țara noastră a făcut o serie de propuneri privind dezvoltarea relațiilor de bunăvecinătate între statele europene cu sisteme social-politice diferite, educarea tineretului în spiritul păcii și prieteniei între popoare, precum și propuneri de așezare a relațiilor economice dintre state pe baze principiale, avantajoase pentru toate popoarele, mari și mici.O.N.U. se găsește în prezent în fața unor serioase dificultăți. După părerea noastră, pentru depășirea acestora este necesar să se înlăture orice abatere de ia principiile Cartei. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru normalizarea cît mai grabnică a lucrărilor A- dunării Generale, pentru o soluție care să întrunească un consens general.Pășind în cel de-al treilea deceniu de activitate a O.N.U., aș dori să vă asigur încă o dată că România, la fel ca și pînă acum, va sprijini activ lupta pentru asigurarea unei păci trainice în lume, pentru respectarea drepturilor popoarelor la o dezvoltare liberă, independentă.

LONDRA

TncS de vineri la prînz, Lloyd-Hu- 
ghes, purtătorul de cuvînt al confe
rinței premierilor Commonwealfhului, 
dădea la Marlborough House zia
riștilor asigurări că în jurul orei 9 
seara va fi dat publicității comuni
catul final. Și totuși acest mult dispu
tat text nu a putut apare decît tîrziu 
de tot, după miezul nopții, creînd 
dificultăfi tipografiilor din Fleet 
Street. Amînarea s-a datorat, în cea 
mai mare parte, neînțelegerilor din
tre parficipanfi asupra textului pri
vind problema Rhodesiei de sud. Tn 
cele din urmă, sub presiunea țări
lor afro-asiatice — lucru scos de alt
fel în evidentă de întreaga presă 
londoneză —, delegația britanică a 
fost nevoită să facă anumite conce
sii și să accepte prevederea ca, în 
termen de circa trei luni, să fie con
vocată o conferință constituțională la 
care să participe loji liderii politici 
din Rhodesia de sud, adică inclusiv 
cei pe care guvernul rasist al lui lan 
Smith îi fine închiși. In cazul în care 
Smith va refuza, ^guvernul britanic ar 
urma să suspende consfifufia din 
1961 și să numească un guvern inte
rimar care să pună capăt discriminării 
rasiale și să pregătească alegeri li
bere.

Toate aceste angajamente revin 
Insă în mod exclusiv Marii Britanii si 
nu intră deloc în competenta Com- 
monwealthului, fapt considerat că nu 
asigură pe deplin traducerea în via
tă a prevederilor din comunicat. De

SAIGON 26 (Agerpres). — A- gențiile de presă relatează că trupe ale Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud au declanșat, începînd de vineri, puternice atacuri împotriva forțelor guvernamentale sud-vietnameze dislocate la numai 15 mile de Saigon. Observatorii politici apreciază aceste operațiuni ofensive drept cele mai mari pe care partizanii sud-vietnamezi le-au organizat în ultimele două săptămîni.Corespondentul din Saigon al a- genției Associated Press anunță că în dimineața zilei de 26 iunie trupe ale Frontului de eliberare au ocupat orașul Tou-Morong.Autoritățile nu au nici un fel de știri despre cei peste 200 de soldați din trupele guvernamentale din oraș.
Declarațiile luiLONDRA 26 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat corespondentului la Hanoi al ziarului „Daily Worker", președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, referindu-se la propusa misiune de pace a Com- monwealthului, sub conducerea lui Harold Wilson, a spus : „Wilson nu și-a îndeplinit în mod just îndatoririle sale de copreședinte al conferinței de la Geneva din 1954... El nu se poate angaja în tratative de pace, deoarece el însuși a sprijinit politica Statelor Unite de a- gresiune și extindere a războiului".Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a spus în

Miting studențesc în fața clădirii parlamentului federal din capitala 
Australiei, Canberra, in semn de protest împotriva trimiterii de trupe 

australiene în Vietnamul de sud

PENTRU CE A ÎNTÎRZIAT COMUNICATUL 
LA MARLBOROUGH HOUSE
altfel, penfru acest motiv, președin
tele Tanzaniei, Nyerere, s-a disociat 
de textul referitor la Rhodesia de 
sud, declarîndu-se nemulțumit de 
lipsa de garanțare a reprezentării 
politice în această țară, pe baza prin
cipiului „un om un vot". Pentru mo
tive similare, primul ministru al sta
tului Trinidad Tobago, dr. Williams, 
s-a disociat la rîndul său de acea 
parte a textului care se referă la re
glementarea situației din Guiana bri
tanică.

Din formulele folosite în comuni
cat reiese că în general se vădește 
o lipsă a hotărîrilor precise în do
meniile examinate la conferință ; de 
cele mai multe ori se exprimă nu
mai speranțe sau se fac promisiuni. 
Aceasta reflectă în primul rînd di
sensiunile existente în sînul țărilor 
membre, disensiuni manifestate de 
data aceasta mult mai accentuat de- 
cîf la trecutele conferințe. Observa
torii politici constată că problemele 
coloniale au constituit la actuala con
ferință terenul de defensivă pentru 
delegația britanică și de ofensivă 
penfru țările afro-asiatice.

Faptul că în comunicatul final nu 
s-a introdus o prevedere referitoare 
la dreptul de autodeterminare a 
populației din Cipru, a creat nemul
țumiri în sînul delegației Ciprului, 
care ceruse introducerea unei aseme
nea prevederi.

Dintre problemele majore discuta
te a fost remarcată cea referitoare la 
reducerea încordării internaționale cît

La baza militară americană Bien-Hoa, anunță A.P., s-a produs o explozie într-o mașină militară care transporta soldați americani și australieni. Explozia a provocat moartea a trei soldați și a rănit opt soldați australieni.
O curte marțială din Naha 

(Okinawa) l-a condamnat pe 
locotenentul american Richard 
Steinke la eliminarea din cadrele 
armatei, întrucît a refuzat să 
dea ascultare ordinelor în timp 
ce se afla în Vietnamul de sud. 
Acuzatul a declarat că a luat 
această hotărîre, întrucît nu 
este de acord cu politica S.U.A. 
din Vietnam.

Ho Și Mincontinuare Ho Și Min, este singurul reprezentant și organizator al luptei poporului sud-vietnamez. „Respectăm politica acestui front și considerăm că ambele zone trebuie să țină seama de particularitățile specifice ce le sînt proprii, să manifeste înțelegere reciprocă, să restabilească relații normale între ele și să înainteze treptat spre reunificarea națională.Președintele R. D. Vietnam a subliniat că acordurile de la Geneva pot servi drept bază pentru o reglementare pașnică. „Toate țările care au participat la ele, inclusiv Statele Unite, trebuie să respecte aceste acorduri și să le traducă în viață".

și la dezarmare, domenii în care 
însă comunicatul nu aduce lucruri 
noi față de afirmațiile anterioare. 
Sub semnul îndoielii rămîne pro
iectata misiune de mediere în Viet
nam în numele Commonwealfhului, 
urmînd ca cei patru premieri în frun
te cu Harold Wilson să continue con
tactele cu părțile vizate. Cît pri
vește obiectivele acestei misiuni, 
mulți sînt acei care arată că ele re
petă de fapt ceea ce s-a stabilit încă 
în 1954 la Conferința de la Geneva, 
astfel încît întrebarea este ce rost 
ar mai avea o asemenea repetare, 
cînd mult mai simplu și mai corect 
ar fi să se respecte vechile hofărîri 
luate.

Nici în ce privește crearea unui 
secretariat al Commonwealfhului, suc
cesul nu a fost deplin. Deși s-a că
zut de acord asupra desemnării di
plomatului canadian A. Smith în func
ția de secretar general al comunității 
britanice de națiuni, sarcinile sale 
sînt limitate, ele referindu-se mai mult 
la chestiuni administrative menite să 
faciliteze consultările între țările 
membre în domeniul schimburilor 
comerciale și al dezvoltării econo
mice a Commonwealfhului.

Parficipanții la conferință nu au 
fost convinși de delegația britanică 
să-și aducă contribuția la ușurarea 
deficitului comercial al Marii Britanii, 
această problemă fiind amînată pen
tru mai tîrziu.

Liviu RODESCU
Prin telefon.

Interviu acordat trimisului special al „Scinteii"
Președintele Con

siliului de Miniștri al 
Iranului, Amir Ab
bas Hoveida, a pri
mit pe trimisul 
special al ziarului 
„Scînteia", N. Po- 
povici, căruia i-a a- 
cordat un interviu.

Solicitat să defi
nească politica ex
ternă a țării sale, 
premierul a declarat:Iranul promovează o politică de colaborare internațională, Întemeiată pe principiile Cartei O.N.U., o politică de înțelegere și prietenie Intre popoare. Țara noastră dorește să Întrețină relații de bună vecinătate cu țările din regiunea noastră și, în același timp, să aducă o contribuție proprie la dezvoltarea și lărgirea relațiilor internaționale. Problema nr. 1 care se pune in lața țării noastre, ca și a tuturor țărilor din Asia, A- frica și America Latină — a adăugat A. A. Hoveida — este dezvoltarea. Trebuie să menționez că

Iranul este angajat din plin în a- cest proces complex, care reclamă o amplă colaborare pe arena internațională.
Referindu-se la re

lațiile româno-ira- 
niene, premierul a 
spus:Apreciez că există o bază bună pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre Iran și România, în primul rînd în domeniul economic. In timp ce eram ministru de finanțe am avut plăcutul prilej de a discuta personal cu ministrul român al comerțului exterior, M. Petri, cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la Teheran, despre posibilitățile favorabile existente în acest domeniu. Rămîne să folosim aceste posibilități. Țările noastre produc multe bunuri care prezintă interes reciproc și care pot face obiectul schimburilor economice româno- iraniene. Fără în

Dezbaterile din Seimul polonez

Cuvîntarea lui J. CyrankiewiczVARȘOVIA 26 (Agerpres). După cum transmite P.A.P., J. Cyrankie- wicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a rostit la prima sesiune a Seimului noii legislații o amplă cuvîntare. Referindu-se la noul plan cincinal de dezvoltare a R. P. Polone, pe care urmează să-l aprobe noul Seim și sarcinile care decurg din continuarea procesului de industrializare, el a vorbit despre lărgirea exportului, eliberarea țării de necesitatea împovărătoare de a importa cereale, satisfacerea nevoilor populației în domeniul serviciilor curente, probleme ale învățămîntului, culturii și științei, încadrarea în muncă în anii următori a aproximativ un milion și jumătate de tineri.Președintele Consiliului de Miniștri a relevat că producția industrială globală a Poloniei pe primele cinci luni ale acestui an a sporit cu peste 11 la sută față de perioada corespunzătoare a anului 1964, ceea ce reprezintă o revenire la perioada creșterii dinamice a producției industriale, după scăderea relativă înregistrată în anii 1962—1963.Referindu-se la problemele politicii externe a R. P. Polone, J. Cy-
La Seul

Demonstrațiile studenților 
iau amploareSEUL 26 (Agerpres). — Demonstrațiile studențești din Seul împotriva semnării acordurilor japono-sud-coreene au căpătat sîmbătă o amploare deosebită. După ce au participat la un miting de protest împotriva acțiunilor guvernului, studenții au ieșit în stradă. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva celor peste 1 500 de demonstranți, dintre care 200 au fost arestați. Agenția U.P.I. menționează că mișcarea de protest a studenților a cuprins toate facultățile din capitala Coreei de sud.

doială dr. Aii Khani, ministrul economiei al Iranului, în timpul vizitei în Republica Populară Română a abordat în discuțiile cu specialiștii români aceste probleme. Cred că acordul comercial care urmează să fie semnat între țările noastre este un început bun care poate să contribuie la adîn- cirea și lărgirea relațiilor noastre. Colaborarea dintre țările noastre se poate însă dezvolta șl în alte domenii, și mai ales în cel al schimburilor culturale. A- veți o literatură și o artă bogată și interesantă, pe care în parte le cunosc. Opera lui Panait Istrati o cunosc bine și am îndrăgit-o de mult. Am scris chiar o lucrare despre a- cest scriitor român.Tn încheiere, pre
mierul A. Hoveida a 
declarat:Doresc României și poporului român, pentru care nutresc o simpatie deosebită, prosperitate și fericire.

rankiewicz a subliniat că scopul principal al politicii externe poloneze continuă să rămînă asigurarea securității țării, a inviolabilității frontierelor, a posibilității dezvoltării socialiste pașnice. El și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu „agravarea simțitoare a situației internaționale... ca rezultat al orientării guvernului S.U.A. spre intervenția armată fățișă" și a condamnat agresiunea americană în Vietnam și Republica Dominicană. în continuare, șeful guvernului polonez a subliniat pericolul pe care-1 prezintă pentru securitatea europeană tendințele R.F.G. de a obține acces la arma nucleară.Subliniind că R. P. Polonă întărește legăturile de prietenie și alianță cu statele socialiste, vorbitorul a declarat: „Nu vom cruța nici un efort pentru a contribui la întărirea unității de acțiune a tuturor țărilor socialiste și a tuturor forțelor progresului în lupta pentru pace și pentru libertatea popoarelor".
+Jozef Cyrankiewicz a prezentat apoi Seimului, spre aprobare, componența noului guvern.

La Madrid

Profesori amenințați 
cu excluderea 

din universitate
Luciano de la Calzada, profesor 

de istorie, numit de guvernul spa
niol să ancheteze conduita a cinci% 
profesori în timpul manifestațiilor v 
studențești din iarna trecută, a re
comandat excluderea lor pe viată 
de la Universitatea din Madrid.

Cei cinci profesori sînt suspen
dați din funcțiile lor începînd din 
februarie. Unul dintre ei, dr. Enri
que Tierno Galvan, a declarat că 
acuzafia care li se aduce este „de 
a fi provocat dezordine publică 
în Universitate și de a fi încurajat 
studenții să constituie adunări pro
testatare”.

A

Ax

— Ultă-te la el, caraghiosul 1 Parcă s-ar Juca de-a unificarea Europe!
(Desen din săptămînalul parizian „La Vie Franșaise")

HANOI. Potrivit' postului de radio Vocea Laosului, forțele armate patriotice din provincia lao- țiană Sam Neua au doborît la 22 iunie trei avioane de tip „F-105” și au avariat multe altele. Cele trei avioane doborîte făceau parte dintr-o formație de 24 aparate, care au bombardat și mitraliat populația pașnică din mai multe regiuni ale Laosului. Postul de radio Vocea Laosului a făcut cunoscut că forțele patriotice laotiene au reușit în primele cinci luni ale acestui an să scoată din acțiune 100 de avioane inamice.
GLASGOW. Primul ministru britanic, Harold Wilson, a dat sîmbătă asigurarea categorică că „nu vor avea loc alegeri generale în Anglia în anul acesta”.
BELGRAD. Agenția Taniug a- nunță că Vecea Executivă Federală a R.S.F. Iugoslavia a adoptat la 26 iunie o hotărîre in legătură 

cu modificarea sistemului actual de achiziționare a valutei. Conform hotărîrii, de la 1 iulie a.c. băncile și oficiile de schimb împuternicite vor plăti pentru un dolar 1 000 de dinari, in loo de 750 cît se plătea pînă In prezent. Potrivit aceluiași
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curs se va achiziționa și valuta realizată de organizațiile economice iugoslave prin efectuarea serviciilor turistice.
SAN FRANCISCO. — Președintele Johnson a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a declarat că în cursul 

întrevederii au fost discutate mai multe probleme, printre care situația din Vietnam și din Republica Dominicană.WASHINGTON. Administrația națională pentru problemele aero

nauticii și cercetarea spațiului cosmic a hotărît ca de la 11 la 17 iulie, 13 astronauți americani să facă o vizită în Islanda, pentru a studia vastele formații vulcanice din jurul orașului Reykjawik. Oamenii de știință americani consideră că Islanda a luat ființă printr-uo proces vulcanic asemănător acelora produse pe lună.

VARȘOVIA. La invitația președintelui Republicii Finlanda, dr. Urho Kekkonen, la 1 iulie va sosi într-o vizită oficială în Finlanda Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.
LONDRA. Citind surse oficiale, agenția France Presse scrie că la 7 septembrie se va deschide la Londra o conferință constituțională în legătură cu viitorul Insulei Mauritius.
SANTIAGO DE CHILE. Ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Chile, Oscar Pinochet, a declarat tn cadrul unei conferințe de presă că țara sa va insista ia viitoarea conferință in- teramericană de la Rio de Janeiro asupra necesității respectării principiului neintervenției. El a sub

liniat că acest principiu este fundamental in politica externă chiliana.
GEORGETOWN. O bombă a explodat în clădirea Consulatului S.U.A. din Georgetown, distrugind biblioteca consulatului și avariind birourile situate la etajele doi și trei. Aceasta este a treia explozie care s-a produs în capitala Guya- nei britanice în cursul acestei săp- tămini.
NEW YORK. Uri avion militar american de transport de tip „C- 135“ avînd la bord 84 de militari, s-a prăbușit într-o regiune muntoasă, situată la patru mile de baza maritimă El Toro din California, In timp ce se îndrepta spre Hawai. Agenția U.P.I. menționează că nu pare să existe vreun supraviețuitor.
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