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In fofa machetei care înfâjișeazâ dezvoltarea orașului Craiova

IN REGIUNEA OLTENIA
1 Oltenia, frumos pămînt româ
nesc, totdeauna prezent la marile 
frămîntări istorice ale poporului și 
care azi, sub conducerea partidu
lui, cunoaște istoria biruințelor 
socialiste. Oltenia a îmbrăcat dumi
nică frumoase veșminte sărbăto
rești. Oltenii i-au primit în mijlocul 
lor, cu brațele deschise, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Leontin Sălă- 
jan, Maxim Berghianu, Ilie Verdeț, 
Vasile Vîlcu și Manea Mănescu, 
care au venit în această regiune 
pentru a se întîlni cu muncitorii, 
cu țăranii și intelectualii, pentru 
a discuta cu conducătorii organe
lor locale de partid și de stat asu
pra măsurilor ce trebuie luate 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidului, 
despre perspectivele înfloririi mul
tilaterale economice și social-cul- 
turale a Olteniei.

La cîțiva kilometri după tre
cerea Oltului — rîul cîntat în 
balade — pe pămîntul Olte
niei, în dreptul legendarei pă
duri a Sarului, oaspeții sînt 
primiți de oamenii veniți de pe 
toate meleagurile regiunii, din 
Gorj și de sub crestele Parîngu- 
lui, de pe plaiurile mehedințene, 
din părțile Severinului și din mă
noasa cîmpie a Dunării. In nesfîr- 
șite urale ei își rostesc bucuria, 
încrederea și dragostea față de 
Partidul Comunist Român, sub a 
cărui conducere încercată Oltenia 
— la fel ca întreaga țară — și-a 
creat o nouă geografie.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.C.R., Ion Pre- 
descu, președintele sfatului popu
lar regional, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat 
și ai organizațiilor obștești din re
giune.

După datină, oaspeților li se

UN BOGAT PROGRAM DE DEZVOLTARE
A REGIUNII

în piața centrală a orașului, con
ducătorii de partid și de stat iau 
parte la marea adunare populară a 
craiovenilor. Sînt adunați zeci de 
mii de oameni, muncitori ai ti
nerelor industrii craiovene, de 
la „Electroputere" și Combinatul 
chimic, de la marea Centrală elec
trică de termoficare și noua între
prindere de prefabricate, profesori 
și studenți ai institutelor de învă- 
țămînt Superior din Craiova, băr
bați, femei, tineri, pionieri, dornici 
să-și exprime sentimentele de sti
mă și adîncă dragoste, de încredere 
nestrămutată în politica partidului 
nostru, pusă în slujba intereselor 
patriei, ale poporului.

Tov. Ion Stănescu, prim secretar 
al Comitetului regional de partid 
Oltenia, rostește un călduros salut 
de bun sosit.

Pentru noi toți — a spus vorbi
torul — prezența în mijlocul no's- 
tru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
și a celorlalți conducători de par
tid și de stat înseamnă incă o do
vadă vie a grijii nețărmurite pe 
care partidul și statul nostru so
cialist o au pentru dezvoltarea 
multilaterală și înflorirea întregii 
țări — deci și a regiunii noastre — 
pentru prosperitatea și fericirea 
harnicilor constructori ai socialis
mului din Oltenia, această parte a 
bogatei și frumoasei noastre țări

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general al partidului, și pe 
dv., dragi conducători de partid și 
de stat, că sîntem hotărîți să 
punem întreaga capacitate crea
toare, toată energia și puterea de 
muncă în scopul înfăptuirii poli
ticii partidului nostru.

întîmpinat cu aplauze și urale. 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit cetățenilor 
pentru calda primire făcută, tova
rășul Ceaușescu a spus: Dorim 
ca în cursul vizitei în Oltenia să 
ne consfătuim cu activul de partid, 
cu oamenii muncii din regiune 
asupra măsurilor ce trebuie luate 

oferă pîine coaptă la țăst și se 
închină ulcele de Oboga.

Răspunzînd cuvintelor de „Bun 
sosit" adresate de tov. Ion Stă
nescu, tov. Nicolae Ceaușescu sa
lută mulțimea adunată sub pilcu
rile de stejar, mulțumind pentru 
calda primire.

De la pădurea Sarului, coloana 
de mașini se îndreaptă spre Cra
iova, străbătînd orașul Balș și 
mîndrele sate oltenești Cîmpeni, 
Pielești, Pîrsani -— străvechi așe
zări care trăiesc astăzi o adevăra
tă tinerețe. Mii și mii de țărani 
i-au întîmpinat pretutindeni pe 
oaspeți, cu flori, cu nesfîrșite ura
le, cu cîntece și bucurie.

La porțile Craiovei, în vechea 
cetate de scaun a Banilor, în care 
secole de istorie își dau mîna cu 
înfăptuirile prezentului nostru so
cialist — ca un simbol al înfăptui
rii politicii partidului de industria
lizare socialistă — domină zarea 
marile clădiri din cărămidă roșie, 
oțel și sticlă ale uzinelor „Electro
putere".

Imaginea Craiovei de azi stă sub 
semnul noilor construcții arhitec
tonice care marchează dezvoltarea 
urbanistică a orașului.

într-o mașină deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și 
Alexandru Drăghici răspund acla
mațiilor care nu contenesc, salutu
lui popular rostit de zeci de mii de 
locuitori ai Craiovei.

La sediul Comitetului regional 
de partid, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de membrii 
biroului comitetului regional de 
partid, de reprezentanți ai organe
lor locale de stat și ai organizații
lor de masă. După o scurtă con
vorbire oaspeții vizitează o expozi
ție cu caracter documentar — a- 
menajată în clădirea comitetului 
regional de partid — care oglin
dește realizările înfăptuite de oa
menii muncii din regiunea Oltenia 
pe plan economic și social-cultural.

pentru a asigura înfăptuirea în 
cît mai bune condiții a sarcinilor 
din planul .cincinal care revin re
giunii Oltenia.

Vorbitorul a trecut apoi în re
vistă succesele obținute în regiu
nea Oltenia în anii socialismului — 
rod al politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru — și a prezentat 
un tablou al obiectivelor economice 
și sociale stabilite de Congresul al 

La Uzinele „Electroputere"

IX-lea al partidului. în cadrul 
programului de viitor — a spus 
vorbitorul — și regiunea Oltenia, 
inclusiv orașul Craiova, va cu
noaște o nouă dezvoltare. Vor fi 
construite noi obiective industria
le, va lua o puternică dezvoltare 
industria carboniferă. In 1970 în 
industria Olteniei vor lucra încă 
cîteva zeci de mii de noi munci
tori. Sîntem convinși că organiza
ția de partid, toți oamenii muncii 
din orașul Craiova și din regiune 
nu vor precupeți eforturile pentru 
înfăptuirea la termen și în bune 
condiții a programului de dezvolta
re a industriei socialiste din Oltepia.

Referindu-se la sarcinile cinci
nalului în domeniul agriculturii, 
tovarășul Ceaușescu a amintit că 
Olteniei îi revine îndatorirea de a 
realiza un program bogat, de 
irigații. Anul acesta ați iri
gat în cooperative circa 16 000 ha, 
dar față de posibilitățile Olteniei 
aceasta este o suprafață mică. Pînă 
în 1970 va trebui să realizați , mult 
mai mult. Noi sîntem convinși că 
țărănimea muncitoare din Oltenia 
va îndeplini sarcinile care îi revin 
din cadrul programului general de 
dezvoltare a agriculturii țării noas
tre. Vorbitorul s-a referit apoi la 
dezvoltarea învățămîntului, științei, 
culturii. Sperăm că proiectanții, 
la fel și constructorii, vor asigura 
ca pînă în 1970 să fie gata și Tea
trul Național din Craiova. Iată, 
tovarăși, cîteva din problemele 
care stau în fața oamenilor muncii 
din Oltenia și asupra cărora dorim 
să discutăm împreună. Noi știm 
că oamenii muncii din Oltenia sînt 
harnici, și cînd se apucă de o 
treabă o duc la capăt. De aceea, 
avem ferma convingere că toate 
îndatoririle ce vă revin vor fi în
deplinite.

Tovarășul Ceaușescu s-a referit 
apoi la tradițiile glorioase ale Ol
teniei. Mihai Viteazu, care pen
tru prima dată în istoria zbuciu
mată a României a realizat — ce-i 
drept pentru o perioadă scurtă — 
unitatea țărilor românești într-un 
singur stat național, a pornit din 
Craiova. Tudor Vladimirescu, con
ducătorul revoluției populare din 
1821, a fost oltean și s-ar putea a- 
dăuga multe figuri luminoase ridi
cate de aici, care și-au închinat 
viața luptei pentru independența și 
neatîrnarea patriei. Din Oltenia 
s-au ridicat mulți oameni de cul
tură și artă. Dacă m-aș referi nu
mai la Brâncuși ar fi suficient 
pentru a sublinia și contribuția a- 
dusă de olteni la patrimoniul cul
turii naționale și universale. Aici a 
existat o pleiadă de revoluționari 
care la Islaz în 1848 au format, îm-

—

preună cu cei de dincolo de Olt, 
primul guvern revoluționar. Tot de 
aici s-a pornit lupta în războiul de 
independență națională. Pentru că 
sînt multe femei la această adu
nare, nu pot să nu reamintesc de 
Ecaterina Teodoroiu, care și-a dat 
viața în lupta pentru apărarea pa
triei.

In continuare, tovarășul Ceau
șescu s-a ocupat în cuvînta- 
rea sa de unele aspecte ale poli
ticii exterae a țării noastre, de

VLĂSTAR TÎNĂR Șl VIGUROS
AL INDUSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE

...„Electroputere". Impozanta ci
tadelă a construcției de mașini își 
primește oaspeții cu vuietul mun
cii clocotitoare, înfățișînd, aliniate 
la rampele de încărcgre, noile sale 
produse, care exprimă rodul activi
tății creatoare a acestui tînăr și
viguros vlăstar al industriei noas
tre socialiste. Pentru cîteva
clipe, pulsul febril al vieții uzinei 
este acoperit de uralele cu care
conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de muncitori. Este 
de față tov. Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini.

Primul popas se face în noua 
hală a fabricii de mașini electrice 
rotative. Perspectivele ce se 
deschid întreprinderii craiovene 
în noul cincinal au constituit o- 
biectul unei convorbiri în fața 
machetei expuse aici. Cele 
patru ramuri de fabricație a in
dustriei electrotehnice, în care 
muncitorii craioveni au acumulat 
o bogată experiență — aparataj de 
înaltă tensiune, transformatoare, 
mașini electrice rotative și loco
motive Diesel-electrice — vor con
stitui direcțiile principale în care 
se vor extinde uzinele. Directorul 
general al uzinelor, tov. Alexan
dru Heinrich, prezintă o informa
re despre realizările și preocupă
rile colectivului uzinei, despre mo
dul cum este organizată aplicarea 
măsurilor cu privire la dezvolta
rea uzinelor „Electroputere" în anii 
noului cincinal. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de stadiul 
actual al construirii primelor lo
comotive electrice, de modul cum 
s-a făcut specializarea cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, în 
vederea trecerii la noul produs.

Este vizitată apoi fabrica de 
transformatoare, care, ca și cea de 
electroaparataj, ca și celelalte fa
brici ale marii uzine craiovene, 

contribuția României la cauza so
cialismului și păcii. In încheiere, 
el a urat tuturor succese tot mai 
mari în aotivitatea închinată cau
zei socialismului.

Cuvintele secretarului general al 
partidului sînt subliniate de ovații 
și urale, care exprimă vibrant ata
șamentul profund față de Partidul 
Comunist Român. Răsună chemări 
în cinstea partidului, preluate ca 
niște tumultuoase ecouri de zeci de 
mii de oameni.

vădesc nivelul înalt de teh
nicitate al construcției de macini 
din țara noastră. In fața unor uri
așe transformatoare, gata pregătite 
pentru a fi expediate în străină
tate, secretarul general al C.C. al 
P.C.R, se interesează de calitatea 
produselor. Specialiștii informează 
cu mîndrie că marca uzinelor se 
bucură de prestigiu, fapt confir
mat și de scrisorile importatorilor 
ce elogiază calitatea și tehnicita
tea produselor electrotehnice cra
iovene. Astăzi produsele acestei 
uzine sînt exportate în 13 țări.

Oprindu-se în fața instalației 
automate de debitare pe anumite 
dimensiuni a tablei silicioase — 
instalație realizată de muncitorii 
și tehnicienii uzinei — conducă
torii de partid și de stat angajează 
o discuție cu cadrele de conduce
re și specialiști ai uzinei des
pre rolul inovatorilor și activita
tea de cercetare tehnico-științifică 
a inginerilor din uzină.

— Acesta este un lucru foarte 
bun și trebuie să extindeți auto- 
utilarea — apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Adresîndu-se 
ministrului de resort, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. recoman
dă să se generalizeze în industria 
constructoare de mașini metoda 
autoutilării, ținîndu-se însă sea
ma de nivelul tehnicii mondiale.

Vizita continuă. Oaspeții se o- 
presc la locurile de muncă, discută 
cu muncitorii Cornel Dacher, Iu
lian Voinea și alții, cu specialiștii 
de uzină. Aceștia explică modul de 
funcționare a utilajelor, vorbesc 
despre modul cum lucrează colec
tivul lor pentru a da viață sarcinii 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului, de a introduce în fabri
cație noi produse și a le moderniza 
pe altele. Secretarul general al C.C. 
al P.C.R. roagă să transmită tova
rășilor lor de muncă felicitări, cal
de urări de sănătate și de noi suc
cese.

Fabrica de locomotive Diesel- 
electrice, pe care oaspeții o vizitea
ză în continuare, reprezintă una 
din cele mai noi și prestigioase 
realizări ale industriei românești. 
Făuritorii puternicelor locomotive 
de 2 100 CP salută cu căldură, de 
la locurile lor de muncă, pe oas
peți. De la cele 8 locomotive Diesel- 
electrice, făurite în anul 1960, cifra 
producției înregistrează astăzi o lo
comotivă la fiecare 3 zile.

Conducătorii de partid și de stat 
examinează cu atenție o locomoti
vă Diesel electrică, complet termi
nată, gata de a fi furnizată 
căilor ferate. Tovarășul Nicolae 
Ceaiișescu se interesează îndea
proape de modul de funcționare a 
sistemului de siguranță a circula
ției în condiție de exploatare. Tov. 
Ion M. Ion, adjunctul șefului sec
ției de montaj locomotive, explică 
că locomotiva este înzestrată cu 
cele mai moderne sisteme de asi
gurare a circulației. In afară de sis
temele de frînare în condiții nor
male de exploatare, locomotiva este 
înzestrată cu sisteme mecanice și 
acustice și cu unele sisteme de 
prevenire automată.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica pun numeroase între
bări în legătură cu performanțele 
locomotivei în regim de exploatare, 
despre parametrii săi economici.

La propunerea specialistului uzi
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece la pupitrul de comandă, por
nește motorul locomotivei și prin 
diferite manete și butoane pune în 
funcțiune diferite subansamble ale 

motorului și ale sistemului de con
ducere al locomotivei. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. și-a ex
primat convingerea că muncitorii 
și specialiștii de la „Electroputere" 
vor asigura un prestigiu tot mai 
mare mărcii locomotivelor Diesel- 
electrice românești.

Are loc un miting spontan, care 
adună în cîteva clipe mii de mun
citori din toate fabricile uzinei.

Exprimînd simțămintele pe care 
le încearcă colectivul uzinelor, a 
cărui muncă, pusă în slujba în
floririi economiei patriei, este 
cinstită prin vizita conducătorilor 
de partid și de stat, secretarul co
mitetului de partid al uzinelor, ing. 
Nicolae Pădureanu, a subliniat că 
aceasta constituie un înflăcărat 
imbold în muncă. In continuare 
vorbitorul a înfățișat istoricul 
uzinelor, preocupările actuale ale 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor.

In numele harnicului colectiv de 
la „Electroputere" a vorbit și Ma
rin Vișenescu, muncitor Ia fabrica 
de transformatoare. Printre altele, 
el s-a ocupat de sistemul de per
fecționare a calificării cadrelor 
din uzină, care trebuie să țină 
mereu pasul cu cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii mondiale în 
domeniul construcției de mașini 
și aparate electrice.

Întîmpinat cu entuziasm a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Apreciind rezultatele obținute în 
muncă de oamenii muncii de la 
„Electroputere" vorbitorul a spus : 
Colectivul celor 8 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni a reușit să-și 
îndeplinească cu cinste sarcina 
încredințată de partid. Aveți drep
tate să vă mîndriți cu ceea ce ați 
realizat pînă acum. Comuniștii însă 
nu se mulțumesc cu ce au realizat.

ÎNFLORIREA ȘTIINȚEI, CULTURII, 
Învățămîntului

De la Uzinele „Electroputere* 
coloana de mașini se îndreaptă 
spre centrul orașului, oprind în 
fața celui mai tînăr for de cultură 
al țării — Universitatea.

Primiți cu aplauze și ovații de 
mii de studenți, cadre didactice, 
intelectuali din oraș, conducătorii 
de partid și de stat sînt întîmpi
nați de tov. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, și de rectorul 
universității craiovene, Marius 
Preda.

...Sala de consiliu. Teodor Co- 
checi, director al D.S.A.P.C.-Ol
tenia. prezintă oaspeților ma
cheta dezvoltării orașului, ară- 
tînd locurile de amplasare ale 
unor viitoare întreprinderi, in
stituții social-culturale și cartiere 
de locuințe. Vechi monumente spe
cifice Olteniei — Casa Băniei, Ha
nul Hurezului, Fîntîna Purcarilor, 
vor fi integrate în viziunea orașu
lui modern.

Are loc apoi întîlnirea cu intelec
tualii din oraș, profesori, oameni de 
știință, artă și cultură, studenți.

După ce a exprimat sentimentele 
de intensă bucurie ale întregii a- 
sistențe față de conducători, 
tov. Marius Preda, rectorul Uni
versității, arată că înființarea Uni
versității craiovene vine să împli
nească un vis vechi, nutrit de o în
treagă pleiadă de cărturari progre
siști din Oltenia. Vorbitorul mul
țumește conducerii de partid și de 
stat pentru sprijinul acordat în 
înfăptuirea noului for de știință 
și cultură.

Prof. dr. docent Nicolae Rădules- 
cu, prorector, s-a referit în cuvîn
tul său la nobila și importanta mi
siune a Universității de a forma 
cadre de specialiști temeinic pre
gătiți, care să corespundă întru totul 
exigențelor mereu sporite ale eco
nomiei și culturii socialiste.

Congresul al IX-lea al partidului a 
acordat un loc deosebit industriei 
electrotehnice. Ulterior, a fost ela
borat un program special pentru 
industria electrotehnică care pre
vede sporirea producției peste in
dicii stabiliți de Congresul al 
IX-lea. Și uzina dvs. se va dez
volta, veți însuși noi produse, nu
mărul muncitorilor va crește cu 
aproape 3 000. Aceasta va cere de
sigur eforturi din partea conduce
rii întreprinderii, a corpului de 
specialiști, a tuturor muncitorilor. 
Avem convingerea fermă că dvs. 
veți îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile care vă revin 
din planul cincinal.

In încheiere tovarășul Ceaușescu 
a spus: Vă felicit din toată inima 
în numele Comitetului Central 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum și vă urez noi și noi 
succese în activitatea dvs. de 
viitor.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. sînt acoperite de vii 
aplauze, care durează minute în șir. 
însuflețită manifestare oglindește 
adeziunea profundă a colectivului 
acestei uzine — detașament de nă
dejde al clasei noastre muncitoare 
— la politica înțeleaptă a partidu
lui care a rodit cu nespusă vigoare 
și pe meleagurile oltenești.

înainte de a părăsi locul mitin
gului, conducătorii de partid și de 
stat iscălesc în cartea de onoare 
sub următoarea însemnare : „Cu 
prilejul vizitei la Uzinele „Electro
putere" — puternică unitate a in
dustriei electrotehnice românești — 
exprimăm admirația noastră pen
tru munca talentatului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni și 
îi urăm noi succese în ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro
ducției, pentru progresul economic 
al patriei și creșterea prestigiului 
tehnicii și științei românești".

Prof. dr. C. S. Nicolaescu- 
Plopșor, membru corespondent al 
Academiei, prezentînd activitatea 
oamenilor de știință de aici, a rele
vat contribuția adusă la alcătuirea 
unei vaste monografii a Porților 
de Fier și a muzeului de la Tr. 
Severin, precum și în studie
rea unor noi zone industriale pe 
harta regiunii: bazinele carbonife
re Motru și Rovinari, bazinul pe
trolifer Țicleni etc. Ca director al 
Centrului de cercetări științifice 
al Academiei, prof. dr. C. S. Nico- 
laescu-Plopșor se referă la sarci
nile ce revin cercetătorilor în anii 
următori.

în cuvinte emoționante, studenta 
Chiriachita Constantinescu arată 
că aceste clipe vor rămîne de 
neuitat în memoria studenților, 
care se angajează în fața condu
cerii de partid și de stat să învețe 
cu sîrguință.

In aclamațiile sălii, ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Vorbitorul arată că orașul Cra
iova este un centru important în 
istoria patriei noastre și în istoria 
științei și culturii românești. E de 
înțeles mîndria oltenilor pentru 
faptul că aici s-au născut Teodor 
Aman, Brâncuși, oameni de 
știință ca Țițeica, Stoilov și alții 
care au dus renumele României 
peste granițe.

Trecutul acesta obligă pe cei de 
astăzi să se străduiască pentru a 
fi la înălțimea tradițiilor, să ridice 
pe- o treaptă superioară activitatea 
cultural-științifică. Cred că obli
gația aceasta e primită bine de 
oamenii de cultură și știință din 
Oltenia.

Ilie PURCARU
Virgil DANCIULESCU 
Victor DELEANU

(Continuare în pag. a III-a)
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Cum va fi vremea

și al urmașilor săi Performante românești 
peste hotare

GHEORGIIE RADULESCU DE LA MOSCOVA

învăluit în cadenfele 
legendei și baladei, ca 
într-o durabilă năframă 
a amintirii, trecutul e 
nespus de viu pe aces
te meleaguri argeșene, 
în aceste văi pe care 
soarele le scaldă în lu
mini schimbătoare ți în 
același timp eterne, pe 
acest pămînt în care 
sevele curg ca un sîn- 
ge puternic, dînd roa
delor culoare, parfum 
și substanfă.

Pe o culme molcomă, 
acolo unde cîte un ar
bore singuratic înfruntă 
anotimpurile și anii, 
aștepți parcă să răsară 
pîlcuri de călărefi băr
boși, plugari și arcași 
să-i vezi scrutînd gos
podărește zările și cău- 
tînd loc de sălaș și de 
apărare, pămînt de 
plug, pășuni și vaduri.

Și, pentru o clipă, 
călăreții care înfîmpină 
cu roade, flori și stea
guri pe conducătorii de 
partid și de stat, în 
prelungi sunete de tul
nic și bucium, îți par 
strămoșii lor de demult, 
desprinși dintr-o cadra 
pe care memoria ta o 
păstrează cu pioșenie ; 
pentru o clipă doar, 
pentru că stîlpii arcu
lui de triumf reprezintă 
două sonde, sau, în altă 
parte, se sprijină pe 
tractoare moderne, ro
mânești...

Trecutul își trimite 
zvonurile sale îndepăr
tate în simetriile sub
tile de alb și negru ale 
fotelor și maramelor, 
unice în savanta lor 
simplitate ; în jocul nă- 
praznic al călușarilor 
care ascunde în cuceri
toarea lui vitalitate 
bucuria de a trăi, de a 
iubi, de a vedea cîm- 
purile înflorind și ro
dind, ploile și soarele 
alternînd spre bucuria 
pămînfului ; jocul călu
șarilor care mai păs
trează în mișcarea lui 
virilă ecouri din vre
murile cînd în fafa 
pandurilor lui Tudor 
fugeau, gata să se des
prindă din încheieturi, 
butcile boierilor caf- 
faniji, ecouri din tim
purile marilor bătălii de 
clasă, cînd pasărea ro
șie a flăcării răzbună
toare zbura din conac 
în conac...

în sărbătoarea lui de 
astăzi, pămînful acesta 
argeșean își arată ca 
pe niște comori vesti
giile trecutului de 
luptă : Curtea de Ar
geș și Cîmpulung, ve
chile capitale ale pri
mului stat național în
făptuit prin luptă și sa
crificii aici, la răscrucea 
tuturor vînturilor aspre 
ale istoriei ; pămînful 
acesta a fost ars și ră
nit de sîngele lui Tu
dor din Vladimiri ; aici 
au răsunat strădaniile 
Goleșfilor, începători 
de ridicare culturală, 
aici a luminat flacăra 
pură a gîndului patrio
tic și revoluționar al lui 
Bălceseu, în viitorii»

Titus
POPOVICI

deșteptării naționale șl 
sociale din 1848.

Pe acest fundal de 
istorie, de care ne sim
țim legați cu toate fi
brele sufletului nostru, 
prezenta conducătorilor 
de partid și de stat e 
un prilej de fierbinte 
comuniune, care însu
flețește pe fiecare om, 
făcîndu-i și mai clar 
sentimentul dătător de 
energie că e un parti
cipant conștient la ope
ra de ridicare a țării pe 
culmile progresului și 
civilizației, că în aceas
tă operă se înscriu vi
surile, nădejdile și as
pirațiile celor mai buni 
și celor mai nobili din
tre înaintașii săi.

...Colibași. Privim ma
cheta, ca o jucărie co
lorată, a viitoarei fa
brici de automobile, 
ascultăm indici, alterna
tive și în același timp 
zarea netedă se popu
lează parcă sub ochii 
noștri ; auzim vuietul 
procesului tehnologic : 
aici, în clipa aceasta, 
prezentul e plin de vii
tor. Simplu, firesc, așa 
cum ne-a obișnuit is
toria anilor noștri, se 
ctitorește temelia unei 
construcții socialiste, 
chibzuindu-se fiecare 
amănunt, mijloacele de 
transport ale viitorilor 
muncitori, locuințele in
ginerilor și tehnicieni
lor, construcțiile cu ca
racter social și cultu
ral... O frază îmi refine 
atenția, brusc mirată : 
„Din acest loc benefi
ciarii își vor ridica au
tomobilele...'. Pe mo
ment cuvîntul benefi
ciar mă șochează, pen
tru că atîta vreme a 
„fi beneficiar’ era si
nonim cu trîndăvia, cu 
neparticiparea la pro
ducerea bunurilor ma
teriale, cu însușirea a- 
cestor bunuri...

Dar „beneficiarii* 
sînt aceia care ne în
conjoară, în ale căror 
priviri strălucesc mîn- 
dria și încrederea, 
bucuria că pot raporla 
partidului că Directi
vele Congresului ai 
IX-lea se îndeplinesc 
în fiecare zi ; „benefi
ciarii” mai mărunfi se 
găsesc în brațele „be
neficiarilor” mai mari, 
sau aleargă, ca un bu
chet mișcător și neas- 
tîmpăraf, să vadă, să 
audă și ei...

Hotărît, cuvîntul 
„beneficiar” sună azi 
cît se poate de potri
vit în România socia
listă I

Grațioasele turle spi
ralate ale Curfii de 
Argeș, armonia și echi
librul ansamblului, ci
zelarea desăvîrșită a 
fiecărui detaliu au ră
mas pe veci legate de

profunda și amara le
gendă a Meșterului 
Manole. Profundă, pen
tru că poporul, cu acea 
înțelegere a marilor 
taine ale vieții, a intuit 
că în fiecare operă de 
artă se ascunde sacri
ficiul creatorului ei ; 
amară pentru că, se
cole de-a rîndul, crea
torul a fost frustrat de 
fructul muncii lui, de 
bucuria deplină a crea
ției. de sentimentul 
înalt al comuniunii lui 
directe cu cei cărora li 
se adresează.

Zborul frînt al Meș
terului Manole și izvo
rul care a răsărit pe lo
cul unde trupul lui, ca 
al unui alt Icar, s-a 
zdrobit, constituie un 
alt simbol al unor vremi 
apuse.

Urcam spre locul 
unde se făurește o 
nouă legendă a unui 
alt Meșter Manole, 
spre barajul de la Vi- 
draru ; urcușul nostru 
seamănă cu un zbor, 
ca și cum înălfimile 
decupate pe cerul pur 
al înserării ne-ar che
ma, ne-ar atrage.

Fiecare pas a fost 
cucerit muntelui, pie
trei, furtunilor, prăbuși
rilor : fiecare curbă e 
lucrată cu migală, cu 
precizie cizelată. Răs
plata e acolo sus, piep
tul de beton în spatele 
căruia clipocesc valu
rile verzui ale lacului 
de acumulare. în liniș
tea aceasta a înălțimii 
și a momentului, atîta 
energie concentrată și 
ea izbucnește nestăvili
tă atunci cînd secreta
rul general al C.C. al 
partidului nostru se a- 
dresează muncitorilor, 
inginerilor, tehnicieni
lor, cuceritorilor și 
creatorilor acestui mo
nument al muncii so
cialiste. Noului Meșter 
Manole, nimic, nimeni, 
niciodată nu-i va putea 
fringe aripile. Opera 
lui e durabilă, prilej de 
mîndrie și recunoștință 
pentru generațiile vii
toare.

Dar în același timp 
aici, ca și pe întinsul 
patriei, se clădește o- 
pera cea mai durabilă, 
chezășia viitorului lu
minos al poporului, al 
nafiunii noastre : omul 
constructor, omul stă- 
pîn pe soarta lui, 
omul care, învăfind cu 
respect și pietate ma
rea lec(ie a trecutului 
său istoric, își clădește 
viitorul.

Zborul frînt al lui 
Manole a făcut să ră
sară o fîntînă pentru 
însetații drumurilor ar
geșene.

Zborul liber și în
drăzneț al constructori
lor de la Vidraru va 
face să răsară energie, 
lumină pentru 'cei în
setați de cunoaștere, 
spre slava Marelui 
Domnitor — poporul 
român.

După ziua a treia, in campiona
tul european de talere aruncate din 
șanț conduce italianul Basagni cu 
194 puncte din 200. Ion Dumitrescu 
a totalizat 192 puncte. Pe echipe, 
competiția s-a încheiat ieri. A cîști- 
gat Italia (763 puncte), urmată de 
România (759 p.), Franța (755 p.) etc.

în concursul internațional de 
atletism desfășurat la Frechen 
(R.F.G.), Mihaela Peneș (România) a 
cîștigat proba de aruncare a suliței 
cu 58,36 m — cea mai bună perfor
manță mondială a anului. La săritu
ra în înălțime, Iolanda Balaș a ocu
pat primul loc cu 1,77 m. întrecerea 
s-a desfășurat pe timp ploios.

curs internațional de natație, la care 
au participat sportivi din Suedia, 
România, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Olanda, R. D. Germană și alte țări, 
în proba de 800 m liber, cîștigată 
de suedezul Bengtsson în 9’26”9/10, 
Vladimir Moraru s-a clasat pe locul 
doi, cu timpul de 9'35"5/10, nou re
cord al României. El a stabilit un 
nou record național și în proba de 
400 m mixt: 5'09”6/10. Proba de 
200 m bras a fost cîștigată de Hen- 
niger (R.D.G.) în 2'32"2/10, urmat 
de Angel Șoptereanu (2’38"6/10). 
înotătoarea Cristina Balaban a sta
bilit și ea un nou record român la 
200 m spate: 2'39"l/10.

Duminică la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., care a participat la cea 
de-a 23-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Du
mitru Moșora, ministrul industriei 
construcțiilor, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

A fost prezent A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 14—15—16 
iunie. Vreme călduroasă, cu cer varia
bil, mai mult senin noaptea și diminea
ța în prima parte a intervalului. Vor 
cădea averse izolate de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 21 și 31 grade. în 
București, vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea și 
dimineața în prima parte a intervalu
lui. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Pe litoral, vreme 
frumoasă, cu cer variabil. După amia
za, averse izolate. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse în
tre 12 și 16 grade, iar maximele între 
21 și 25 grade.

® Teatrul de cperă și balet : MAEȘ
TRII C.INTĂREȚI DIN NURNBERG 
— 19.
© Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI - 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
JURNALUL UNUI NEBUN — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SF1NTUL MITICĂ BLAJINU — 16;
19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR (spectacol 
amînat din 5 iunie) — 20.

« COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 1699 — orele 19,30), 
București, Gloria, Patinoarul „23 Au
gust", Republica, Stadionul ,,Dinamo" 
(la ultimele două completarea Consfă
tuirea lucrătorilor din industria con
structoare de mașini).
• EU S1NT CUBA I : Luceafărul, Gră
dina „Doina", Feroviar, Aurora (ru
lează și la grădină).
• FANFAN LA TUL1PE : Capitol (și 
la grădină), Grivița (Ia ultimul cine
matograf completarea Ninge).
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Festival (completare Vizita

în ziua a doua a competiției de 
caiac-canoe de la Stockholm, re
prezentanții României au ieșit în
vingători în două probe: canoe 
simplu (Andrei Igorov) și canoe 
dublu-fond. Sportivii noștri au cîș
tigat astfel 6 din cele 9 probe ale 
concursului.

La competiția de canotaj acade
mic „Regata Praga", echipajul de 
2 plus 1 al României s-a clasat pe 
locul întîi, reușind să întreacă de
tașat echipajele din R. D. Germa
nă și Cehoslovacia.

La Berlin s-a desfășurat un con

în vederea campionatelor mon
diale de la Praga (30 august — 12 
septembrie), voleibaliștii români își 
continuă cu intensitate antrenamen
tele. Din programul lor de pregătire 
fac parte, printre altele, și cîteva 
meciuri internaționale ce le vor sus
ține în țară și peste hotare. Actual
mente, selecționabilii noștri sînt 
prezenți la turneul de la Modena 
(Italia). în prima zi, ei au învins cu 
3—0 echipa Salvarani din Parma, 
iar reprezentativa Bulgariei a între
cut cu același scor o selecționată a 
Italiei.

La sfîrșitul acestei luni, voleiba
liștii români vor primi replica, la 
Brașov, a echipei Cehoslovaciei, iar 
luna viitoare vor face un turneu în 
Franța, unde, în afara echipei țării 
gazdă, și-au anunțat prezența și for
mațiile Belgiei și Ungariei.

La fotbal - aceiași lideri
a PETROLUL
v PLOIEȘTI

REZULTATE TEHNICE

PETROLUL-DINAMO BUCU
REȘTI 2—2 (0—1). Au marcat: 
Pîrcălab (min 20) și Frățilă — din 
11 m (min 46) pentru dinamoviști; 
Drăgan (min 50) și Dridea I (min 
58) pentru Petrolul.

POLITEHNICA-RAPID 3—1 
(0—1). Au marcat: Regep (min 
48 și 86), Răcelescu (min 58) pen
tru învingători; Kraus (min 24) 
pentru învinși.

CRIȘUL-DINAMO PITEȘTI 
3—1 (1—0). Au marcat: Mureșan 
II (min 2), Harșani (min 78), To- 
meș (min 83) pentru învingători; 
Naghi (min 88) pentru învinși.

FARUL-U.T.A. 2—0 (1—0). Au

marcat : Iancu (min 5), Tufan 
(min 79).

STEAUA-STEAGUL ROȘU 0—2 
(0—0). Au marcat : Goran (min 
72), Gyorfi (min 74).

UNIVERSITATEA - SIDERUR- 
GISTUL 4—1 (3—0). Au marcat : 
Adam (min 12), Marcu (min 17, 35 
și 47) pentru învingători ; Cojo- 
caru (min 79) pentru învinși.

C.S.M.S.-ȘTIINȚA CRAIOVA 
1—0 (1—0). A marcat : Stoicescu 
(min 34).

CLASAMENTUL

Petrolul 24 15 6 3 46—19 36
Rapid 24 14 2 8 43—27 30
C.S.M.S. 24 11 5 8 31—32 27
Dinamo Buc. 24 8 8 8 39—29 24
Dinamo Pitești 24 10 4 10 40—38 24
Universitatea 24 7 10 7 29—33 24
Steagul roșu 24 10 3 11 36—29 23
Știința Craiova 24 8 7 9 20—34 23
Steaua 24 6 10 8 31—25 22
Farul 24 9 4 11 26—32 22
U.T.A. 24 7 8 9 28—36 22
Politehnica 24 9 3 12 23—34 21
Crișul 24 6 8 10 25—35 20
Siderurgistul 24 6 6 12 37—51 18

ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI
(seria I)

JIUL 
PETRILA
(seria a Il-a)

REZULTATE TEHNICE

SERIA I : Ceahlăul Piafra Neamț—
Metalul Tîrgoviște 4—1 ; Progresul
Brăila — Flacăra Moreni 2—1 ; Me

talurgistul București — Progresul 
București 0—5 ; C.F.R. Pașcani — 
Dinamo Bacău 2—1 ; Poiana Cîmpi- 
na — Otelul Galați 2—0; C.F.R. 
Roșiori — Oltul Rîmnicu Vîlcea 2—0 
Dinamo Victoria — Știinja București 
1—3.

SERIA A ll-A : Jiul Petrila — Mi
nerul Baia Mare 2—0 ; C.F.R. Arad— 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0 ; Arieșul Tur
da — C.S.M. Reșița 0—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Vagonul Arad 1—3 ; Gaz 
metan Mediaș — Clujeana 2—0 ; 
A. S. Cugir ■— Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii 2—0 ; Recolta Cărei — 
Minerul Lupeni 2—1.

conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Suceava ; rulează și la gră
dină), Arenele Libertății, Modern.
O SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ : Lumina.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Victoria, Melodia (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Iași), Rahova (completare Vi
zita în Republica Socialistă România a 
președintelui Iosip Broz Tito ; rulează 
si la grădină).
• OMICRON : Central (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat 
tn regiunea Iași), Flamura (completare 
Tractorul 66), Grădina „Expoziția" (Pia
ța Scînteii).
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : 
Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• FERICIREA IN TRAISTĂ : Doina.
• CLOVNUL FERDINAND — AJU
TOR, MĂ ÎNEC — C1ND SOȚIA E 
PLECATĂ — STELUȚA CENUȘIE — 
IN PALATUL VECHI — HALAL MEȘ
TERI 1 — ȘTIINȚA ȘI TEHNICA Nr. 
12/1965 : Timpuri Noi.
• NU PLlNGE, PETER I — cinema
scop : Giulești (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat tn re
giunea Suceava).
• FIFI ÎNARIPATUL : înfrățirea între 
popoare (completare Pescari amatori).
9 FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop și 
ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” 
— cinemascop : Excelsior.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Dacia 
(completare O poveste cu cîntec).
• TREI PAȘI PE PĂMlNT : Buzești 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Iași; ru
lează și Ia grădină), Tomis (completare 
Ninge).
• PRINȚESA PĂUNIȚA : Cringași.
• SOȚIE FIDELA : Bucegi (completare 
Tractorul 66; rulează și la grădină),

Lira (completare Culori in pictură î 
rulează și la grădină).
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop ; Unirea (completare Rășinari ; 
rulează și la grădină).
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Flacăra, Drumul Sării.
• DEPĂȘIREA : Vitan (completare 
Știință și tehnică nr. 11/1965).
• SERBĂRILE GALANTE : Arta (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat In regiunea Suceava ; rulează 
și la grădină), Floreasca (completare 
Ninge), Grădina „Progresul” (Str. Ion 
Vidu).
9 NOAPTEA IGUANEI: Miorița, 
Volga.
9 LA PORȚILE PĂM1NTULUI — ci
nemascop : Munca (completare Un 
bloc neobișnuit). Grădina „Tomis“.
9 HAIDUCII — cinemascop : Popular 
(completare 1 Mai 1966), Pacea (com
pletare Congresul sindicatelor).
9 OPERAȚIUNEA „1“ : Moșilor (com
pletare Congresul sindicatelor).
9 INSPECTORUL : Cosmos (comple
tare Ilustrație la Don Quijotte).
9 DE LA 7 LA 12 : Viitorul (comple
tare Otto Iulievici Schmidt).
9 PARCAREA INTERZISĂ : Colentina 
(completare Pavlik ; rulează și la gră
dină).
9 GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Progresul (completare 
1 Mai 1966).
9 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Ferentari.
9 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Cotroceni.
9 O STEA CADE DIN CER : Grădina 
Moșilor".
9 FATA DIN JUNGLĂ : Grădina 
„Progresul-Parc".
9 LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Grădina „Vitan".
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în cîteva rînduri
9 Turul ciclist al Angliei s-a încheiat 
cu victoria sportivului polonez J. Ga- 
wliczek, urmat la 12 sec. de sovieticul 
Șepel. Ultima etapă, desfășurată pe 
distanța Leeds-Blackpool (175 km), a re
venit englezului Cowley.

9 Cu prilejul concursului internațio
nal de atletism de la Sacramento (Ca
lifornia), sprinterul american de culoare 
Tomy Smith a stabilit un nou record 
mondial în proba de 220 yarzi (cu vi
raj), realizfnd performanța de 20".

9 În cadrul Intilnirii de haltere din
tre echipele Ungariei și Poloniei, ce se 
desfășoară la Budapesta, sportivul ma
ghiar Imre Foldy a stabilit un nou re
cord mondial la categoria cocoș (stilul 
Împins) cu performanța de 120 kg.

9 Meciul internațional de fotbal din
tre echipele Argentinei și Poloniei, dis
putat la Buenos Aires în prezența a 
50 000 de spectatori, s-a terminat la 
egalitate ; 1—1 (1—0).

PRONOSPORT
Concursul din 12 iunie 1966

Petrolul-Dinamo București X
Politehnica Tim.-Rapid 1
Crișul-Dinamo Pitești 1
Farul-U.T. Arad 1
Steaua-Steagul roșu 2
Universitatea-Siderurgistul 1
C.S.M.S. Iași-Știinta Craiova 1
Progresul Br.-Flacăra Moreni 1
Jiul-Minerul Baia Mare 1
Arieșul-C.S.M. Reșița 2
Novara-Eecco (0—0) X
Palermo-Mantova (0—0) x
Tranl-Genoa (1-2) 2

- - - - DIN PROGRAMUL- - - - - -  
EMISIUNILOR RADIOFONICE

(13-19 IUNIE 1966)

L U NI PROGRAMUL I: Sport.
Buletin meteo-rutier
(6,00). „Transmitem pen
tru sate". început de săp- 

tămînă pe ogoare (6,15). Radiojurnal (7,00). La mi
crofon, melodia preferată (8,30). Buletin de știri 
(10,00). Emisiune literară pentru școlari : „Șezătoa
rea în studio" (Pagini din cărți pentru copii și din 
reviste) (10,30). Buletin de știri (12,00). Matineu de 
operă „Madame Butterfly de Puccini (12,10). Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier (14,00). Caleidos
cop muzical (15,00). Radiojurnal (16,00). „Cît e Ba
natul de mare" — emisiune de folclor (16,30). Ac
tualitatea teatrală (17,15). Buletin de știri (18,00). In 
jurul globului (18,03). Ritmurile cincinalului (18,30). 
Drumeții veseli. Emisiune-concurs pentru elevi. 
(19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Radiojurnal 
(22,00). Refrene mai puțin cunoscute (22,20). Buletin 
de știri (22,52). PROGRAMUL II: Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier (7,30). Soliști și formații artistice 
de amatori (8,10). Muzică din operele lui Lortzing
(8.30) . Buletin de știri (9,00). Din cele mai cunoscute 
melodii populare (9,24). Buletin de știri (11,00). In
termezzo vesel cu muzică ușoară (11,07). Buletin de 
știri (13,00). Concert de prînz (13,08). Radiojurnal 
(15,00). Concert folcloric (16,00). Vreau să știu. Un 
pilot temerar : George Bănciulescu (16,30). Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic (17,00). Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (18,20). Tea
tru radiofonic. „Nu puneți dragostea la încercare"
(19.30) . Din albumul muzicii de estradă (20,31). Ra
diojurnal (21,00). Mari interpreți : Dirijorul Ionel 
Perlea (21,45). Moment poetic „Cadențe argheziene"
(22.30) . Buletin de știri (23,00). Premiere muzicale 
radiofonice (23,07). Buletin de știri (0,52).

PROGRAMUL I: „Trans
mitem pentru sate" (6,15). 
„Cîntați cu noi" — muzi
că ușoară (7,30). Sumarul 

presei (8,00). Cîntece și jocuri din regiunile patriei 
(8,08). La microfon, melodia preferată (8,30). Mu
zică populară din Transilvania (10,05). Minunile lu
mii au fost numai 7 ? „Drumuri cu tradiție" (10,30). 
Cu microfonul prin sălile de concert ale Capitalei 
(11,00). Parcuri, flori, melodii — muzică ușoară 
(12,50). Cîntă orchestra de muzică populară a Ra
dioteleviziunii (13,15). Radiojurnal (16,00). Melodii 
de pretutindeni (16,20). Piese corale (17,20).
în jurul globului (18,03). Incursiune în cotidian
(18.30) . Actualitatea muzicală (19,10). Radio
gazeta de seară (20,00). O melodie pe adresa 
dumneavoastră (20,55). Muzică ușoară (22,45). PRO
GRAMUL II : Ce să vedem ? Ce să citim ? Ce să 
ascultăm ? (7,50). Prelucrări de folclor ale compozi
torilor noștri (8,30). Pastel muzical (10,10). Cvarte
tul de coarde în fa major de Theodor Rogalski 
(11,07). Cîntece (12,00). Muzică vocală și instrumen
tală de Grieg (13,20). „Recunoașteți melodia ?“ —
muzică ușoară (13,30). Concert de prînz (14,30). Ra- 
dioracheta pionierilor (16.30). Carnet plastic 
(18,15). Amfiteatru literar. Genuri și specii hibride
(19.30) . Teatru scurt. „Denunțătorul" de Bertolt 
Brecht (20,20). Piese instrumentale (20,44). „Isto
ria muzicii în capodopere": opera „Orfeu" de 
Claudio Monteverdi (21,20). Melodii din filme (22,05). 
Moment poetic. Catrene de Lucian Blaga (22,30). 
Melodii de Maurice Ravel (23,07).

MIERCURI

nească și muzica. Cîntece pe versuri de Otilia Cazi- 
mir (10,30). Fragmente din opera „Răpirea din Se
rai" de Mozart (12,25). Melodiile meridianelor (13,30). 
Concert de prînz (14,30). Răsfoind albumul muzicii 
ușoare românești (15,30). Valsuri (17,20). Mazurci de 
Chopin interpretate de pianistul Arthur Rubinstein 
(18,00). Ziare, ziariști, opinii (18,15). Rapsodia ro
mână de Ciprian Porumbescu — orchestra de stu
dio a Radioteleviziunii (19,03). Program de romanțe 
(21,20). Fragmente din opera „Italianca în Alger" 
de Rossini (21,35). Recunoașteți aceste melodii ?, 
(22,00). Moment poetic. „Nestemate populare" (22,30).

VINERI PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de diminea
ță (5,06) „Transmitem p< , li
tru sate" (6,15). Program

muzical de dimineață (6,22). Trenul melodiilor (7,30). 
Sumarul presei (8,00). La microfon, melodia prefe
rată (8,30). Pastel multicolor — muzică ușoară 
(11,00). Teatru radiofonic (11,15). Pagini din operete 
(13,10). Caleidoscop muzical (15,30). Concertul nr. 5 
în fa major pentru pian și orchestră de Saint-Saens 
(16,30). în slujba patriei. Emisiune dedicată Zilei A- 
viației din Republica Socialistă România (17,30). în 
jurul globului (18,03). Muzică ușoară (18,13). Dialog 
cu ascultătorii. Emisiune de Corneliu Leu (18,30). 
întîlnire cu muzica ușoară (19,30). Radiogazeta de 
seară (20,00). Atențiune, părinți! Poșta emi
siunii (21,15). „Cred în dragostea ta“ — muzică 
ușoară (21,30). Cvartetul în re minor „Fata și moar
tea" de Franz Schubert (22,20). PROGRAMUL II : 
Melodii de pretutindeni (8,00). Operete de 
Johann Strauss, în interpretarea soliștilor noștri 
(9.41). „Zile de vacanță" — muzică ușoară (10,00). 
Cărți care vă așteaptă (10,10). Emisiune de folclor 
(11,37). „Moldovă, mîndră grădină" — muzică popu
lară (12,10). Noi înregistrări realizate în studiourile 
noastre (13,15). Lectură dramatizată din povestirea 
„Dama de pică" de A. S. Pușkin (13,30). 
Melodii populare interpretate la vioară de Ionel 
Budișteanu (16,49). în parc — muzică de prome
nadă (17,20). Refrene mai puțin cunoscute (19,03). 
Caleidoscop cultural (19,30). Seară de operă : „Porgy 
și Bess" de George Gershwin (20,19).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06). „Transmitem 
pentru sate" (6,15). Pro

gram muzical de dimineață (6,22). Cîntecele dimi
neții (7,30). Salut voios de pionier (7,45). Sumarul 
presei (8,00). Soliști și formații artistice de amatori 
(8,08). La microfon, melodia preferată (8,30). Sfatul 
medicului: Alcoolul și accidentele de circulație
(9.30) . Cîntece populare interpretate de George Ni- 
cuIescu-Bassu (11,45). Fragmente din opera „Solda
tul de ciocolată" de Oscar Strauss (12,10). Pagini 
concertante din muzica de estradă (14,08). „Floare 
mîndră-ntre livezi" — muzică populară (15,00). Ca
leidoscop muzical (15,30). Formația „Menestrelii"
(16.20) . Colegi de liceu (17,20). Ansambluri artistice 
muncitorești: corul ceferiștilor din Craiova (17,40). 
în jurul globului (18,03). Tribuna radio. Principiu și 
valoare în etica socialismului (18,30). Jocuri popu
lare la diferite instrumente (19,10). Ocolul lumii în 
zece cîntece (19,30). Radiogazeta de seară (20,00). 
„Reverie" — muzică ușoară (20,55). Fragmente din 
opera „Orfeu" de Gluck (22,30). PROGRAMUL II: 
Din albumul muzicii ușoare (8,00). Buchet de me
lodii populare muntenești (8.30). Noi înregistrări de 
muzică românească (10,10). Din cîntecele și dansurile 
popoarelor (12,30). Almanahul melodiilor (13,28). 
Concert de prînz (14,30). Știința în slujba păcii
(15.30) . Din înregistrările tenorului Mario Lanza 
(16,00). Roza vînturilor (16,30). Piese distractive
(17.20) . Sonatele pentru flaut și clavecin de Antonio 
Vivaldi (17,30). Jurnale celebre : „Jurnalul unui ego
tist" de Stendhal (18,10). Fredonați cu noi — muzică 
ușoară (19,03). „Transmitem pentru sate" (19,30). 
Cercul melomanilor : Interpreți ai muzicii lui Haydn 
(19,50). Gaudeamus (emisiune pentru studenți)
(20.30) . Mituri și legende : Meșterul Manole (21,30). 
Moment poetic (22,30).

PROGRAMUL I: Program 
l de dimineață 

(5,06). Radiojurnal (6,00). 
„Transmitem pentru sate". 

Din cuprins : în preajma campaniei de recoltare 
(6,15). Program muzical de dimineață (6,22). Salut 
voios de pionier (7,45). Sumarul presei (8,00), La mi
crofon, melodia preferată (8,30). Sfatul medicului : 
Lumina solară și bolile de piele (9,30). Mic concert 
folcloric (10,05). Cu microfonul prin sălile de con
cert ale Capitalei (11,00). Revista literară radio
(11.30) . Revista revistelor economice de Emil Burlacu 
(12,45). Muzică populară la cererea ascultătorilor
(13.30) . — Mici piese — mari interpreți (14,50). Ca
leidoscop muzical - (15,15). Muzică instrumentală 
(17,00). Radiosimpozion (17,20). în jurul globului 
(18,03). O plimbare prin București — muzică ușoară 
(18,13). Știință, tehnică, fantezie (18,30). Selecțiuni 
din opereta „Frumoasa mea doamnă" de Loewe 
(19,00) Sport. (19,15). O melodie pe adresa dumnea
voastră (19,30). Radiogazeta de seară (20,00). Ro
manțe de demult (20,30). Vă invită la dans orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii (22,20). PROGRAMUL 
II : Din albumul muzicii ușoare (8,00). Itinerar fol
cloric muzical prin regiunile patriei (8,30). Pagini 
din operete românești (9,44). Patru lieduri pentru 
soprană și orchestră de Richard Strauss (10,30). „Pe 
străzi și bulevarde" — muzică ușoară (11,07). „Fru
mos bade trandafirul" — emisiune de folclor (12,45). 
Duete vocale de muzică ușoară (13,08). Am ales a- 
ceastă melodie pentru tine (13,30). Concert de prînz
(14.30) . Radiojurnal (15,00). „Mîndra mea floare 
aleasă" — emisiune de melodii populare (15,30). 
Enrico Caruso — arii din opere (16,00). în ritm de 
tango (16,15). De la o melodie la alta (16,45). Capo
dopere ale literaturii. „Un om între oameni" de Că
rnii Petrescu (17,40). Muzică ușoară (18,00). Ediție 
radiofonică Mihail Sadoveanu. Scriitor național și 
universal (19,30). Seară de dans (21,20). Concertul 
pentru pian și orchestră de Valentin Gheorghiu, so
list compozitorul (23,07). Din nou muzică ușoară 
(23,41).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06). Radiojurnal 
(6,00). „Transmitem pen

tru sate" (6,15). Program muzical de dimineață 
(6,22). Cîntece (7,30). Salut voios de pionier (7,45). 
Sumarul presei (8,00). La microfon, melodia prefe
rată. (8,30). Sfatul medicului: Cîteva îndrumări pri
vind vacanța de vară a copiilor (9,30). Vreau să știu.
(11.30) . Aici, Cluj (12,30). Să fredonăm împreună a- 
ceste melodii (13,00). Concert de muzică populară
(13.30) . Piese pentru vioară de Kreisler (14,08). Arii 
celebre din operete (14,50). Coordonate culturale 
(15,20). Verdi și operele sale (16,30). Dinamica in
dustrială (17,20). în jurul globului (18,03). „Priveliști 
cîmpenești" — muzică ușoară (18,13). Seară pentru 
tineret (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Cuvinte 
de dor, melodii de dragoste (20,55). Sonata nr. 3 
în re minor de Brahms (Ion Voicu și Albert 
Guttman) (22,20). Mărturisiri pe portativ (22,45). 
PROGRAMUL II : în sunet de fanfară (7,50). Varie
tăți folclorice (8,30). Concertul pentru vioară și or
chestră de Constantin Bobescu (9,05), Poezia româ

PROGRAMUL I: Suma
rul presei (7,50). Evantai 
muzical (8,03). Teatru ra
diofonic pentru copii : 

„Semnale salvatoare", scenariu de Virgil Stoenescu 
(8,30). Program muzical pentru ascultătorii de la 
sate (9,30). „Transmitem pentru sate" (10,00). De la 
munte la mare — emisiune muzicală pentru oa
menii muncii aflați la odihnă. De toate pentru toți 
(12,00). Noutăți de muzică ușoară (13,13). Cîntece 
și jocuri din regiunile patriei (13.30). Varietăți mu
zicale (14,50). Noi formații la microfon : orchestra 
de muzică populară a Teatrului „Barbu Dela- 
vrancea" al regiunii București (17.15). Transmisiune 
sportivă, fotbal: România — Uruguay (17,30). Radio
jurnal. Sport (20,00). Teatru radiofonic „Năpasta" 
de I. L. Caragiale (20,15). Dans și bună dispoziție 
(22,25). PROGRAMUL II: Bună dimineața melodii 
(6,00). Clubul voioșiei (8,00). O neuitată interpretă a 
cîntecului popular : Maria Tănase. Montaj muzical 
reluat la cererea ascultătorilor (9,00). Orizont româ
nesc. Pagini de reportaj literar (9,30). Opera și in
terpretul preferat (10,15). Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", dirijor Mircea Basarab. în pauză : 
Actualitatea cinematografică (11,00). Concert de 
prînz (13,18). în lumea canțonetei cu Mario Lanza 
(14,10). Cine știe cîștigă (14,30). Luminile rampei : 
din spectacolele Teatrului de Operă și Balet (15,30). 
Știință, tehnică, fantezie (reluarea emisiunii din 18 
iunie) (16,30). „Varietăți pariziene" — emisiune de 
muzică ușoară (17,35). Revista literară radio 
(reluarea emisiunii din 18 iunie) (18,00). Din rolurile 
lui David Ohanesian : „Ion Vodă cel Cumplit" de 
Gheorghe Dumitrescu, „Aida" și „Rigoletto" de 
Verdi (19,03). Seară de dans (20,15). Radiojurnal. 
Sport (21,00). „Pentru ochii tăi cei dulci" — emi
siune de romanțe cu Ioana Radu, Traian Uilecan, 
Ștefan Lăzărescu și Nicu Stoenescu (21,15). Muzică 
de dans (21,35). Recitalul violonistului Ștefan Ruha

DUMINICA

(22,40).
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Vizita 
conducătorilor 

de partid 
și de stat 

în regiunea 
Oltenia

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Ceaușescu a înfățișat 
apoi deosebirea dintre condițiile 
vitrege existente în trecut pentru 
oamenii muncii care doreau să se 
împărtășească din bunurile cul
turii și situația din anii socialis
mului, rezultat al amplei revo
luții culturale, inițiate și conduse 
de partid. Referindu-se la hotărî- 
rile Congresului al IX-lea, vorbito
rul a arătat că în cadrul progra
mului cincinalului un loc de sea
mă ocupă și dezvoltarea activității 
spirituale, înflorirea științei, cul
turii, învățămîntului. Se prevăd și 
însemnate eforturi financiare pen
tru că e de înțeles că fără bază 
materială e greu să se asigure 
progresul științei și culturii. în a- 
celași timp se cer și eforturi din 
partea oamenilor de știință și 
cultură pentru a asigura dezvol
tarea vieții spirituale la nivelul 
cerințelor contemporane.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
măsurile luate în domeniul îmbu
nătățirii muncii științifice, precum 
și la măsurile în curs de defini
tivare, menite să asigure perfec
ționarea învățămîntului de toate 
gradele.

în activitatea de ridicare a ști
inței, culturii și învățămîntului din 
patria noastră — a spus vorbitorul 
— dumneavoastră, celor din Olte
nia, vă revin sarcini importante. 
Cu toate succesele pe care le-ați 
obținut în multe domenii ale cer
cetării științifice se poate consi
dera că sînteți la început. Centrul 
academic acum s-a creat, labora
toarele uzinelor mari acum încep 
să funcționeze — aveți un cîmp 
larg în fața dumneavoastră, unde 
puteți pune în aplicare cunoștin
țele și talentul. Fără îndoială că 
oamenii de știință din Oltenia nu 
vor fi printre cei din urmă, ci prin
tre fruntași.

Referindu-se la dezvoltarea în- 
vățămîntului în regiunea Oltenia, 
vorbitorul a spus : Universitatea pe 
care au dorit-o cei din 1848 și au 
înscris-o în programul lor este în 
curs de realizare. Experiența cîști- 
gată prin Institutul agronomic, prin 
Institutul pedagogic vă vor 
ajuta să rezolvați în con
diții bune și această sarcină. 
Conducerea partidului a acordat 
prin luarea acestei hotărîri o mare 
încredere cadrelor didactice din 
Oltenia. Trebuie să munciți în așa 
fel încît să răspundeți acestei în
crederi și să dovediți că a avut 
dreptate conducerea de partid cînd 
a hotărît să creeze această insti
tuție. Universitatea din Craiova va 
juca desigur un rol important în 
dezvoltarea acestei regiuni istorice, 
în dezvoltarea învățămîntului su
perior și științei din întreaga țară.

Tovarășul Ceaușescu s-a ocupat 
apoi de modul în care se desfășoa
ră activitatea cultural-artistică în 
Oltenia, de tradițiile artistice ale 
regiunii, recomandînd să se acorde 
o atenție deosebită muncii cultural- 
artistice de masă. Vă este cunoscut, 
a spus vorbitorul, că cei mai buni 
poeți și scriitori ai noștri au fost 
cei care au studiat și s-au inspirat 
din arta populară, din folclorul ro
mânesc. Prin aceasta ei au devenit 
și făuritori ai literaturii și limbii 
române literare, au rămas și vor 
rămâne nemuritori în istoria cul
turii noastre.

Tovarășul Ceaușescu s-a referit 
apoi la unele probleme ale educa
ției tinerei noastre generații. Vor
bitorul a subliniat că este deosebit 
de semnificativă manifestarea cal
dă a dragostei și recunoștinței ti
neretului nostru, de la copii pînă 
la studenți, față de partid, pentru 
condițiile create astăzi pentru a 
învăța, pentru a se dezvolta în cele 
mai bune condiții.

Tineretul nu cunoaște trecutul. 
Cadrele noastre didactice, educato
rii trebuie să acorde un loc impor
tant educării tineretului în spiritul 
dragostei față de tradițiile revolu
ționare, patriotice, democratice ale 
poporului nostru, în spiritul dra
gostei față de partid, față de pa
tria noastră socialistă. Ceea ce au 
înfăptuit înaintașii noștri, ceea ce 
făurim noi, generația de astăzi, 
construind socialismul, întărind 
continuu națiunea noastră socialis
tă, independența și suveranitatea 
ei, tineretul trebuie să ducă mai 
departe. El trebuie să ridice mîine 
patria noastră pe culmile tot mai 
înalte ale civilizației și progresului, 
să vegheze permanent la asigura
rea unui loc demn al națiunii ro
mâne în rîndul națiunilor socia
liste, în rîndul națiunilor întregii 
lumi.

In încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat intelectualilor din Craiova 
succes în activitatea lor, îndeplini
rea tuturor dorințelor de mai bine.

In numărul de mîine se va 
relata continuarea vizitei în 
regiunea Oltenia.

ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID 
DIN REGIUNEA ARGEȘ

Seara, conducătorii de partid și 
de stat s-au întîlnit cu activul re
gional de partid și au participat la 
o masă tovărășească. Printre cei 
prezenți se aflau conducătorii or
ganelor locale de partid și de stat, 
vechi membri de partid din anii 
ilegalității, conducători de mari în
treprinderi și unități agricole so
cialiste din regiune, oameni de cul
tură, ofițeri superiori.

Luînd cuvîntul, primul secretar 
al Comitetului regional de partid, 
Petre Duminică, membru al C.C. al 
P.C.R., a exprimat bucuria tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile argeșene de a avea în 
mijlocul lor pe conducătorii de 
partid și de stat.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că regiunea Argeș a cunoscut o pu
ternică dezvoltare ca urmare a po
liticii consecvente a partidului de 
înflorire armonioasă a tuturor re
giunilor țării. Sondele care încon
joară ca un brîu dealurile argeșene 
asigură astăzi 26 la sută din pro
ducția națională de țiței; bogăția de 
sare și calcar se valorifică superior 
în retortele uzinei sodice de la 
Govora, cea a pădurilor în moder
nele combinate de la Pitești și Rm. 
Vîlcea ; la Slatina, în „cetatea au
rului alb“ se produce întreaga can
titate de aluminiu a patriei. La 
Cheile Argeșului a fost dăltuit un 
nou izvor de energie și lumină, 
marea hidrocentrală, care va tri
mite pe arterele sistemului ener
getic național forța a 220 . mega
wați. Din punct de vedere indus
trial regiunea Argeș este astăzi de 
11 ori mai puternică decît în 1938. 
O parte însemnată a produselor 
sale și-a cucerit o bine meritată 
reputație pe piața mondială.

Primul secretar al comitetului 
regional de partid a subliniat în 
încheiere că îndrumările și suges
tiile prețioase făcute de conducă
torii de partid și de stat, ca și a- 
precierile la adresa organelor și 
organizațiilor de partid, a activității 
creatoare a oamenilor muncii, 
constituie un puternic imbold în 
activitatea de viitor a tuturor lo
cuitorilor regiunii.
A. luat apoi cuvîntul Petre Năs- 

tăsescu, vechi membru de partid. Ni 
se umple inima de bucurie cînd 
vedem profundele schimbări înnoi
toare care au loc în regiunea noas
tră ca și pe întreg cuprinsul pa
triei —a spus el. Niciodată nu s-ar 
fi putut ridica regiunea noastră din 
starea de înapoiere de odinioară, 
fără conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru. Aceste minunate rea
lizări au fost posibile tocmai pen
tru că România este o republică 
socialistă, condusă de oameni ie- 
șiți din popor — și ale căror idea
luri se identifică cu aspirațiile 
poporului. Noi, cei mai vîrstnici, 
care am cunoscut starea din tre
cut a regiunii, simțim o profundă 
satisfacție cînd vedem înălțîndu-se 
noi uzine, fabrici, blocuri, cum 
prind viață visurile celor mai buni 
fii ai poporului, dintre care mulți 
s-au jertfit luptînd împotriva orîn- 
duirii nedrepte. Aceste jertfe nu 
au fost zadarnice, ele stau la te
melia viitorului luminos spre care 
merge poporul nostru. Deși unii 
dintre noi sîntem mai în etate ■— 
a spus în încheiere vorbitorul — 
totuși mai putem contribui la ri
dicarea patriei noastre spre cul
mile înalte ale socialismului. Cu 
toată inima, cu toate simțămintele 
noastre, sîntem și vom fi alături 
de partid atît timp cît vom fi în 
viață.

Președintele Sfatului popular re
gional Constantin Sandu a subli
niat în cuvîntul său puternicul 
ecou și îndemnul mobilizator pe 
care vizita conducătorilor de partid 
și de stat le-au lăsat în rîndul oa
menilor muncii din regiune. El a 
arătat că aceasta constituie o ex
presie vie a legăturii indisolubile a 
conducerii partidului nostru cu 
masele.

Primit cu vii și puternice aplau
ze a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Timp de două zile — a spus vor
bitorul — ne-am întîlnit cu acti
vul de partid din aproape toate ra
ioanele regiunii Argeș, cu oameni 
ai muncii din întreprinderi indus
triale, cu țărani cooperatori din 
multe cooperative agricole de pro
ducție, cu oameni de știință și cul
tură Aceste întîlniri au avut ca 
scop să discutăm împreună cum să 
acționăm mai bine în vederea în- 
'deplinirii sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului pen
tru regiunea Argeș. întîlnirile, căl
dura cu care am fost întîmpinați 
peste tot de locuitorii orașelor și 
satelor regiunii Argeș ne-au impre
sionat puternic. Aceste întîlniri 
s-au transformat de fapt în adevă
rate manifestații de masă ale dra
gostei pentru partid, ale încrederii 
nestrămutate în politica marxist- 
leninistă a partidului nostru, a Co
mitetului său Central.

Intr-adevăr, rezultatele obținute 
în anii construcției socialiste, pu
țini la număr, sînt de așa natură 
încît au dat posibilitatea întregului 
popor să se convingă că Partidul 
Comunist este singurul partid din 
istoria îndelungată și zbuciumată a 
patriei noastre care exprimă în 
mod fidel interesele vitale ale ma
selor populare.

Am obținut rezultate mari în 
dezvoltarea industriei. Producem 
astăzi de zece ori mai mult decît 
în 1938. S-a dezvoltat și agricultu
ra, deși nu în ritmul industriei. Ea 
a asigurat însă continuu aprovizio
narea populației cu produse agro- 
alimentare și chiar unele disponi
bilități pentru export, ceea ce în
seamnă că și în acest sector de ac

tivitate politica partidului nostru 
s-a dovedit justă. După cum știți, 
cooperativizarea s-a încheiat cu 
patru ani în urmă. Deși timpul e 
scurt, cooperativele noastre de pro
ducție, sistemul socialist de orga
nizare a agriculturii noastre, și-au 
dovedit superioritatea, eficacitatea. 
Pe această cale este posibil ca în- 
tt-un timp scurt să obținem pro
grese însemnate în dezvoltarea u- 
nei agriculturi înaintate. Desigur, 
aceasta este urmarea politicii jus
te, marxist-leniniste, a partidului 
nostru care se sprijină în întreaga 
muncă de dezvoltare a agriculturii 
pe masele largi ale țărănimii, se 
sfătuiește cu ele, merge împreună 
cu ele în realizarea tuturor sarcini
lor ce ni le-am propus.

Am obținut rezultate mari și în 
dezvoltarea culturii, științei, artei. 
Deși este adevărat că în istoria pa
triei noastre au fost mulți oameni 
de știință, de cultură, de artă care 
au purtat cu cinste în țară și în 
străinătate gloria talentului și pri
ceperii poporului nostru, masele 
largi nu beneficiau în condițiile 
regimului burghezo-moșieresc de 
binefacerile culturii, artei și științei. 
In anii socialismului s-a generalizat 
învățămîntul de 8 ani, s-au dezvol
tat puternic învățămîntul superior, 
știința, cultura. Trebuie să spunem 
că un merit al partidului nostru 
este faptul că în acești ani a știut 
să creeze condiții pentru manifes
tarea din plin a talentului creator 
al poporului nostru, al acelora care 
de-a lungul veacurilor au purtat 
tradițiile noastre minunate — așa 
cum spunea Vasile Alecsandri, ade- 
vărații făuritori ai literaturii, ai 
artei, ai culturii românești.

Am putea spune, tovarăși, că 
rezultatele pe care le-am obținut în 
toate domeniile de activitate sînt 
bune. Am reușit ca în această mun
că uriașă să închegăm frăția de 
nezdruncinat între clasa muncitoa
re și țărănimea muncitoare — cele 
două clase prietene care reprezintă 
principalii făuritori ai tuturor bu
nurilor materiale ale societății 
noastre socialiste.

Am rezolvat în mod just, con
form învățăturii marxist-leninis
te. problema națională, s-a în
tărit frăția între poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare 
care, de-a lungul veacurilor, în di
ferite regiuni ale țării noastre au 
muncit, au luptat, și au făurit îm
preună tot ceea ce există în țara 
noastră. Maghiari, germani și oa
meni ai muncii de alte naționali
tăți, împreună cu poporul român, 
și-au adus contribuția la dezvolta
rea continuă a bogățiilor materiale 
și culturale ale României, a« mun
cit, au învins greutățile și, strîns 
uniți, au construit socialismul în 
România.

Nu putem să nu menționăm că în 
activitatea noastră am avut și lip
suri, și nu puține, a trebuit să în
vingem greutăți și nu puține. Ca
racteristic este însă faptul că par
tidul nostru, poporul nostru au gă
sit forțele necesare pentru a de
păși lipsurile și greutățile și a asi
gura mersul continuu înainte al 
țării spre construcția socialismului, 
spre desăvîrșirea sa în România.

In acești ani partidul nostru, care 
a condus întreaga operă de făurire 
a socialismului în România, s-a în
tărit, s-a dezvoltat, a devenit un 
partid puternic, de peste un milion 
și jumătate de membri, uniți, cu o 
linie politică clară. El conduce po
porul român pe calea desăvîrșirii 
construcției socialismului, a înflo
ririi națiunii române socialiste.

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul al IX-lea pentru ur
mătorii cinci ani. Se prevăd sar
cini mari în toate domeniile de 
activitate. Industria va cunoaște o 
puternică dezvoltare, ca și agricul
tura, știința, cultura. întreaga viață 
a poporului nostru va trebui să de
vină mai îmbelșugată, mai bună 
atît din punct de vedere al con
dițiilor materiale, cît și al celor 
spirituale. Nu sînt ușoare sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea, dar 
rezultatele pe care le-am obținut în 
primele cinci luni în îndeplinirea 
planului industrial, rezultatele ob
ținute în lucrările agricole, precum 
și măsurile luate de partid în ve
derea îmbunătățirii conducerii a- 
griculturii, a îmbunătățirii elabo
rării planului cincinal, în vederea 
dezvoltării științei și culturii și alte 
măsuri organizatorice și politice a- 
rată că partidul, poporul au tre
cut cu succes la realizarea preve
derilor planului cincinal. Avem 
convingerea că sarcinile Congre
sului al IX-lea vor fi pe deplin în
deplinite.

In cadrul prevederilor de viitor^ 
îndatoriri mari revin și regiunii Ar
geș. în domeniul industriei se vor 
crea noi obiective industriale cum 
sînt Rafinăria de țiței din Pi
tești, Combinatul petrochimic din 
Pitești și Combinatul petrochimic 
din Rm. Vîlcea, întreprinderile de 
textile din Pitești și de încălțămin
te și cauciuc din Pitești și Drăgă- 
șani, Fabrica de ciment din Cîmpu- 
lung, Fabrica de produse cărbu- 
noase Slatina, Fabrica de frigidere 
la Găești și altele, se vor dezvolta 
întreprinderile existente. Ca re
zultat, ponderea regiunii Argeș 
în producția industrială totală a 
țării va crește de la 3,3 la sută 
în 1965 la 5,3 la sută în 1970. De
sigur, trebuie avut în vedere că 
unele obiective vor intra de fapt 
din plin în producție de abia după 
1970, eforturile făcute pentru in
dustrializarea regiunii fiind de fapt 
mai mari decît arată ponderea la 
care m-am referit. Se va dezvolta,

de asemenea, agricultura în regiu
nea dv., ca și în celelalte regiuni 
ale țării. Toate aceste prevederi fac 
parte din politica partidului nostru 
de dezvoltare a tuturor regiunilor 
țării în vederea asigurării condi
țiilor ca toți oamenii muncii să be
neficieze de rezultatele construcției 
socialismului.

Dacă este just că o țară fără in
dustrie nu poate fi socotită o tară 
stăpînă pe soarta sa, independen
tă și suverană, o regiune lipsită 
de industrie va rămîne în urmă 
din punct de vedere al nivelului 
economic și al nivelului vieții so
ciale, al dezvoltării științei și cul
turii. Iată de ce partidul nostru 
acordă o atenție deosebită ampla
sării teritoriale a noilor obiective 
economice, ridicării nivelului gene
ral al tuturor regiunilor. în felul 
acesta întreaga țară va merge 
înainte spre desăvîrșirea construc
ției socialismului, asigurînd condi
ții din ce în ce mai bune de viață 
pentru toți oamenii muncii.

Cincinalul cuprinde prevederi 
mari și pentru învățămînt și cul
tură. M-am referit însă acum o ju
mătate de oră la ele în întîlnirea 
cu intelectualii și nu vreau să mai 
repet. Toate acestea fac însă, to
varăși, ca pe umerii activului de 
partid și de stat din regiune să ape
se îndatoriri și sarcini mari. De
sigur că rezultatele pe care le-ati 
obținut pînă acum în muncă sînt o 
garanție că veți ști să vă îndepli
niți și în viitor cu cinste îndatori
rile. Organizația de partid Argeș 
este o organizație puternică, cu uh 
număr mare de membri de partid, 
are un activ de partid bun care 
a dovedit că știe să lucreze și să 
rezolve cu succes sarcinile. Avem 
de aceea convingerea că veți reuși 
să vă faceți datoria cu succes.

în cadrul vizitei noastre am ți
nut să mergem și la monumente 
care vorbesc de tradiția de luptă 
a poporului nostru și, totodată, 
de priceperea și de talentul său în 
creația artistică și culturală. Am 
vizitat monumente care dațpază 
încă de pe timpul Basarabilor, al 
lui Mircea, Neagoe, al lui Vlad Țe- 
peș, al acelor voievozi care au pus 
de fapt bazele statului în Țara Ro
mânească. Cinstind memoria lor, noi 
am ținut să subliniem încă o dată 
că lupta pe care au dus-o pentru 
neatîrnarea țării noastre, pentru 
eliberarea de sub jugul străin a 
creat condițiile ca mai tîrziu să se 
poată înfăptui statul național uni
tar român, să se formeze națiunea 
română, să putem astăzi construi 
socialismul în România.

Am vizitat locuri unde revolu
ționarii din 1848 s-au adunat și 
au elaborat măsurile și ideile care 
au călăuzit lupta de înfăptuire a 
aspirațiilor naționale și sociale din 
vremea aceea în Țările Românești. 
Am fost la locul unde a stat un 
timp Tudor Vladimirescu, la Go
lești, unde s-au întîlnit mai tîrziu 
revoluționarii din Țara Româneas
că printre care și Bălcescu, am a- 
sistat la evocarea unuia dintre mo
mentele importante ale pregătirii 
revoluției în Țara Românească 
— mă refer la tabăra de 
la Rîureni, unde acum 118 ani 
Magheru își instruia formațiunile 
de luptă populare. Și, în încheiere, 
am vizitat casa unde a trăit o par
te din viața sa scurtă, în cadrul 
familiei, Nicolae Bălcescu.

într-o întîlnire cu un grup de 
ziariști străini mi s-a pus această 
întrebare : De ce acordăm noi o așa 
de mare atenție tradițiilor luptei 
patriotice și revoluționare ? Noi, 
comuniștii, considerăm că este 
o datorie de onoare de a 
studia, cunoaște și cinsti cum se 
cuvine pe cei care au contribuit 
la făurirea națiunii noastre, care 
și-au dat viața pentru libertatea 
națională și socială a poporului 
român. Noi, comuniștii, sîntem con
tinuatorii a tot ceea ce are mai 
bun poporul român. Partidul co
munist nu a apărut întîmplător în 
România. El este rezultatul unui 
întreg proces istoric de dezvoltare 
economico-socială care a dus la 
maturizarea clasei muncitoare, a 
luptei revoluționare și la formarea 
Partidului Comunist Român. Oare 
cum ar fi posibil ca un partid care 
își propune să conducă poporul pe 
calea făuririi unei orînduiri mai 
drepte, a orînduirii socialiste, să 
nu cunoască trecutul de luptă ? 
îmi închipui că un asemenea par
tid ar fi sărac, ar fi lipsit 
de vlagă și fără nici o îndoială că 
nu s-ar putea bucura nici de spri
jinul, nici de încrederea poporu
lui, Or, tocmai pentru că partidul 
nostru continuă cele mai bune tra
diții de luptă ale poporului, tra
ge învățăminte din experiența tre
cutului și depune eforturi pentru 
a asigura mersul înainte spre o 
viață mai bună a poporului, pen
tru construirea orînduirii socialis
te, el se bucură de stima și de 
încrederea nelimitată a întregului 
nostru popor.

Oare cum s-ar simți un po
por care nu și-ar cunoaște 
trecutul, nu și-ar cunoaște istoria, 
nu ar prețui și nu ar cinsti aceas
tă istorie ? Nu ar fi ca un copil 
care nu-și cunoaște părinții și se 
simte străin in lume ? Fără 
nici o îndoială că așa ar fi, tova
răși. Iată de ce noi avem datoria 
să cunoaștem, să studiem trecu
tul de luptă al poporului nostru. 
Avem un trecut cu care ne 
putem mîndri. în condiții grele, 
poporul nostru și-a păstrat fiin
ța națională. în această parte 
a lumii el a fost un factor de pro
gres și civilizație, și-a adus contri
buția la mersul înainte, pe calea 

unei vieți mai bune. Iată de ce noi, 
comuniștii, cinstind pe cei care 
în trecut și-au dat viața pen
tru fericirea poporului, tragem din 
lupta lor învățăminte pentru pre
zentul pe care-1 făurim și, totoda
tă, pentru a pune bazele viitoru
lui educăm tineretul în spiri
tul dragostei și respectului față 
de lupta și munca înaintașilor. 
Numai așa tineretul nostru va în
văța să ducă mai departe ceea ce 
au făurit înaintașii, ceea ce fău
rește generația de astăzi, să păs
treze ca lumina ochilor și să întă
rească independența și suveranita
tea patriei noastre.

Partidul nostru are, de ase
menea, tradiții glorioase de luptă. 
Mulți comuniști, în anii grei 
ai ilegalității, au înfruntat cu 
eroism teroarea burghezo-moșie- 
rească, au ținut sus steagul luptei 
pentru independență și suverani
tate națională. Prin aceasta, parti
dul și-a cîștigat pe drept încrede
rea și respectul întregului nostru 
popor. Și în regiunea dv. au trăit 
și au luptat în ilegalitate comuniști. 
A vorbit aici astăzi tovarășul Năs- 
tăsescu, ne-am întîlnit la Rm. Vîl
cea cu tovarășul Șimlea, știu 
că mai există și alții ca to
varășul Vasilescu, de pildă. A- 
cum 30 și ceva de ani am 
lucrat împreună aici. Eu lucram pe 
linie U.T.C. atunci și știu că fie
care dintre ei, cu priceperea și 
cunoștințele lor, și-au adus con
tribuția la lupta partidului, și-au 
îndeplinit îndatoririle primite. De
sigur, tovarăși, am fi putut face 
mai mult. Dar e o mîndrie pentru 
noi, comuniștii din ilegalitate, 
pentru toți comuniștii, că partidul 
nostru a știut să depășească mo
mentele grele din activitatea sa și 
să asigure mersul înainte al luptei 
revoluționare, că el și-a îndeplinit 
cu cinste rolul de avangardă a 
clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor. în fața acestor tra
diții, a acelora care s-au jertfit în 
decursul secolelor pentru binele 
poporului, noi am ținut, vizitînd 
regiunea Argeș, să ne înclinăm, să 
aducem prinosul nostru de recu
noștință.

în continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Ceea ce facem 
în construcția socialismului este o 
contribuție la întărirea forței sis
temului mondial socialist, la cauza 
socialismului și păcii în întreaga 
lume. Cu cît mai puternică este 
fiecare țară socialistă, cu cît își 
dezvoltă mai puternic economia, 
cultura, știința, cu atît mai mare 
este contribuția sa la întărirea sis
temului socialist, a unității sale, la 
creșterea influenței socialismului 
asupra desfășurării vieții contem
porane.

în centru] politicii noastre ex
terne stă prietenia cu țările socia
liste, întărirea continuă a colabo
rării și unității în cadrul sistemu-

întîlnirea cu intelectualii
în cursul zilei de sîmbătă con

ducătorii de partid și de stat au a- 
vut, în sala Teatrului „Al. Da- 
villa" din orașul Pitești, o întîl
nire cu intelectuali din localitate.

în sală se aflau cadre didactice 
de la Institutul pedagogic piteș- 
tean, numeroși profesori și învă
țători, ingineri, medici, juriști, 
oameni de artă și litere.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de primul secretar al comi
tetului regional de partid.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tov. Marin Mocanu, prorector al In
stitutului pedagogic din Pitești. 
Vorbitorul s-a referit la dezvolta
rea impresionantă pe care o cunosc 
în regiune învățămîntul de cul
tură generală, profesional și teh
nic. Numai în ultimii ani numărul 
sălilor de clasă a crescut cu 1 800 ; 
numărul elevilor din școala gene
rală a sporit cu peste 70 000, iar al 
celor din școala medie de 6 ori față 
de 1938. Institutul pedagogic cu 
cele 3 facultăți ale sale — filolo
gie, matematică și științe naturale, 
în care învață 600 de studenți, va 
da în acest an cea de-a doua pro
moție de absolvenți.

în afara muncii de pregă
tire a unor cadre devotate și com
petente pentru instruirea și edu
carea tinerei generații, eforturile 
corpului profesoral din Pitești sînt 
îndreptate și în direcția intensifi
cării muncii de cercetare.

în urmă cu un an, stimate to
varășe Ceaușescu — a subliniat 
în continuare vorbitorul — ați vi
zitat institutul pedagogic și ați a- 
vut o întîlnire cu cadrele didac
tice și cu studenții lui. Prețioase
le îndrumări care ne-au fost date 
cu acest prilej ne-au călăuzit acti
vitatea. Sîntem conștienți că ne re
vine înalta îndatorire de a depune 
eforturi și mai mari pentru ca la 
cursuri și în întreaga activitate di
dactică și educativă să înlăturăm 
ceea ce este învechit, să găsim noi 
metode corespunzătoare exigențelor 
învățămîntului superior modern 
pentru a contribui astfel activ la 
înfăptuirea programului de dez
voltare a școlii românești stabi
lit de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

întîmpinat cu îndelungi aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Regiunea Argeș — a spus vor
bitorul — este bogată în monu
mente care evocă minunat lupta 
desfășurată de poporul nostru pen
tru formarea statului national ro
mân, cît și priceperea și talentul 

lui socialist mondial. Noi dezvol
tăm însă, în același timp, colabo
rarea cu toate țările lumii indife
rent de orînduirea lor socială, adu- 
cîndu-ne în felul acesta aportul la 
cauza păcii mondiale. în spiritul 
principiilor internaționalismului 
poporul nostru și-a adus și își a- 
duce, de asemenea, continuu con
tribuția la sprijinirea luptei de eli
berare națională și socială a po
poarelor care gem încă sub exploa
tare și asuprire. Partidul și statul 
nostru acordă luptei poporului 
vietnamez sprijin material, politic 
și moral, militează pentru întărirea 
solidarității internaționale în lupta 
pentru înfrîngerea agresorilor a- 
mericani în Vietnam.

în continuare vorbitorul a spus : 
Țara noastră a suferit în ultimii 
50 de ani de două ori de pe urma 
agresiunii imperialismului ger
man. Problema securității euro
pene nu este pentru poporul nos
tru o problemă abstractă, ea este 
legată de asigurarea condițiilor 
muncii sale pașnice, de posibilita
tea de a asigura mersul înainte al 
desăvîrșirii construcției socialiste 
și crearea condițiilor pentru trece
rea la construirea comunismului. 
Iată de ce partidul nostru, guver
nul nostru se preocupă îndeaproa
pe de problema securității euro
pene. Noi am inițiat la Organizația 
Națiunilor Unite cunoscutele pro
puneri din toamna anului trecut 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
țările din Europa cu sisteme so
ciale deosebite. Considerăm că tre
buie să milităm cu perseverență în 
vederea asigurării unor relații noi 
între statele din Europa indiferent 
de orînduirea lor socială, relații care 
să pornească de la recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și alege 
regimul social pe care îl dorește, 
relații care să se bazeze pe res
pectul suveranității și independen
ței, pe principiul neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, al 
egalității depline în drepturi în
tre toate națiunile din Europa. Nu
mai pe această bază se pot crea 
condiții pentru o adevărată secu
ritate în Europa.

Este fără îndoială că în acest 
cadru trebuie să-și găsească rezol
vare și problema germană. Tre
buie să se creeze condițiile pentru 
ca unificarea Germaniei să fie re
zultatul înțelegerii dintre cele două 
state germane, a germanilor înșiși. 
Trebuie pînă atunci, desigur, să se 
pornească de la realitățile de as
tăzi ale existenței celor două state 
germane și împreună cu ele să lu
crăm pentru securitatea Europei. 
Noi sîntem interesați, ca și alte 
popoare din Europa, ca rezolvarea 
problemei germane să se facă pe 
cale democratică și pașnică, exclu- 
zîndu-se orișice posibilitate de re
înviere a militarismului și revan- 
șismului german. Noi sîntem inte
resați, ca și alte popoare din Eu
ropa, ca Germania să nu posede 
sub nici o formă armament ato
mic. O Germanie unificată tre
buie să fie o Germanie democra
tică, pașnică, care să aibă posibili
tatea ca, alături de celelalte națiuni 
din Europa, să-și. aducă contribuția 
la securitatea generală, la progre
sul și civilizația continentului nos
tru. Europa e unul din leagănele 
civilizației, ea a dat mult pentru o- 
menire, și are încă forțe puternice 
pentru a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea viitoare a societății o- 
menești. Iată de ce noi considerăm 

poporului român pentru artă, cul
tură, știință. Cunoașteți că în re
giunea dv. Golescu a creat una din 
primele școli în limba română. Li
ceul Nicolae Bălcescu a împlinit 
luna aceasta 100 de ani. In regiune 
au trăit mulți cărturari, oameni de 
știință și cultură, patrioți înflăcă
rați, printre care și Nicolae Băl
cescu, care de altfel s-a și născut 
în regiune. Este adevărat că nu în 
suficientă măsură poporul, oamenii 
muncii din regiunea Argeș au pu
tut în trecut să beneficieze de mi
nunatele bogății ale științei și cul
turii. In anii regimului democrat- 
popular s-a lichidat această moș
tenire a trecutului, s-au dezvoltat 
puternic, o dată cu economia, și în
vățămîntul, cultura și arta. în re
giunea Argeș nu mai sînt analfa- 
beți ; mii și mii de tineri învață în 
institute superioare de învățămînt, 
inclusiv în institutul dv. creat cu 
cîțiva ani în urmă.

Tovarășul Ceaușescu s-a referit 
apoi Ia sarcinile ce revin intelec
tualității din regiune în munca pen
tru realizarea programului elabo
rat de Congresul al IX-lea al parti
dului.

Sînt prevăzute o serie de obiec
tive — a spus vorbitorul — și în 
privința dezvoltării învățămîntu
lui: crearea de noi săli de clasă, 
sporirea locurilor în internate, con
struirea casei de cultură din Pi
tești cu 800 de locuri, a 4 cinemato
grafe etc. Vă revine dv., intelectua
lilor din Pitești și din regiune, da
toria de a folosi cît mai bine mij
loacele materiale pe care parti
dul și guvernul le pun la îndemînă 
în scopul ridicării nivelului gene
ral de cultură al oamenilor mun
cii, dezvoltării învățămîntului de 
cultură generală, a liceelor, inclu
siv a celor de specialitate create re
cent prin hotărîrea adoptată de 
Comitetul Central al partidului, 
dezvoltării învățămîntului superior.

Aveți rezultate bune în activi
tatea cultural-artistică. Nu o dată 
reprezentanții regiunii Argeș au 
ocupat în concursurile pe țară pri
mul loc. Mulți dintre artiștii a- 
matori din regiune au reprezen
tat cu cinste tara în străinătate, 
deci și în domeniul descoperirii și 
valorificării bogățiilor artistice 
existente în mijlocul poporului se 
mai poate face încă mult. Numai în 
măsura în care vom ști să valorifi
căm din plin această minunată 
bogăție a poporului nostru care a 
inspirat pe cei mai buni scriitori 
și oameni de cultură în trecut, 
vom reuși să legăm cultura noas- 

că fiecare popor din Europa, fie
care guvern pe care îl interesează 
soarta poporului său și a păcii tre
buie să meargă pe linia organizării 
unei securități europene, pe baze 
noi — acelea ale egalității în drep
turi între toate națiunile europene. 
Să fie excluse blocurile militare, să 
plece trupele neeuropene din Eu
ropa, să fie desființate bazele mili
tare, să se retragă trupele străine 
de pe teritoriul unui stat străin în 
granițele sale naționale, să creăm 
condiții ca în Europa să nu existe 
armament atomic. Toate acestea 
sînt probleme care frămîntă astăzi 
întreaga omenire, dar îndeosebi po
poarele din Europa. De aceea par
tidul nostru, guvernul nostru mili
tează activ ca aceste probleme să-și 
găsească rezolvarea corespunză
toare, în interesul popoarelor euro
pene, al păcii în Europa și în în
treaga lume. Noi sîntem pen
tru desființarea pactului agresiv 
N.A.T.O. și, ca urmare, și a Pactu
lui. militar de la Varșovia. Consi
derăm că blocurile militare au de
venit un anacronism în viața poli
tică. Sîntem însă obligați ca atîta 
timp cît imperialiștii vor menține 
pactul agresiv N.A.T.O/, să luăm 
măsuri de întărire a capacității de 
apărare a țării noastre împreună cu 
celelalte țări socialiste din Pactul 
de la Varșovia, să întărim coopera
rea pentru a asigura condiții ca 
orișice încercare agresivă a impe
rialiștilor americani, a forțelor 
reacțiunii să poată fi zdrobită. 
Considerăm însă că numai prin 

• desființarea blocurilor militare, 
vom putea ajunge la o adevărată 
securitate în Europa, vom putea 
influența în crearea condițiilor de 
securitate în întreaga lume.

Iată, tovarăși, cîteva probleme 
pe care am vrut să le pun în fața 
activului nostru de partid din re
giunea Argeș, pentru a înțelege 
mai bine marile sarcini ce ne revin 
în vederea înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al IX-lea.

Eu doresc să închei exprimînd 
încă o dată convingerea că organi
zația de partid din regiunea Argeș, 
organizație puternică, legată cu ma
sele largi populare, va ști să-și în
deplinească cu cinste sarcinile care 
îi revin. întîlnirile pe care le-am 
avut cu oamenii muncii, manifes
tările pline de dragoste și încrede
re față de partidul nostru, față de 
Comitetul Central ne-au sporit și 
mai mult hotărîrea de a munci 
pentru a asigura ca România să 
ajungă în 1970 la un nivel de dez
voltare economică, culturală, știin
țifică peste prevederile stabilite de 
Congresul al IX-lea. Pentru nici 
un comunist nu există o îndatorire 
mai mare decît aceea de a servi 
poporul, de a servi patria. Noi, co
muniștii, cărora poporul și parti
dul ne-au încredințat munci de 
răspundere, vom face totul pentru 
a răspunde încrederii partidului și 
poporului, pentru a asigura înflo
rirea națiunii noastre socialiste, 
bunăstarea celor ce muncesc.

Propun, tovarăși, să ridicăm pa
harul pentru partidul nostru, pen
tru întărirea lui continuă și a le
găturilor sale cu masele largi de 
oameni ai muncii, pentru poporul 
român, constructor al socia
lismului, pentru înflorirea națiunii 
noastre socialiste, pentru activul 
nostru de partid de la Argeș și 
pentru toate organizațiile de partid 
din regiune.

In sănătatea dumneavoastră, to
varăși!

tră socialistă de viața poporului, 
să dezvoltăm cultura națională, fă- 
cînd-o să ocupe un loc de cinste în 
cadrul culturii universale.

Se dezvoltă la dv. cîtev.a mari 
întreprinderi. Ele vor fi dotate cu 
laboratoare, în care trebuie organi
zată activitatea de cercetare. Aveți 
un început de activitate la institut. 
In colaborare cu stațiunea experi
mentală agricolă, cu laboratoarele 
uzinale și cu ceilalți specialiști, este 
necesar să se dezvolte în anii ur
mători în regiune o activitate de 
cercetare științifică mai susținută. 
Vorbitorul s-a referit în continua
re la indatoririle care revin cadre
lor didactice în educarea tinerei 
noastre generații. Desigur, noi avem 
un tineret minunat. El participă cu 
însuflețire la întreaga muncă de 
construire a socialismului. în întîl
nirile pe care le-am avut zilele a- 
cestea în toate colțurile regiunii 
dv. am capătat o impresie puter
nică despre elanul, entuziasmul și 
dragostea tineretului față de parti
dul comunist, de Comitetul Cen
tral. Trebuie să educăm tineretul 
patriei noastre în spiritul prețuirii 
trecutului glorios de luptă al po
porului și a prezentului, pentru a 
prețui și mai bine ceea ce am în
făptuit prin munca întregului nos
tru popor. El trebuie să se pregă
tească la rîndul său ca mîine să fie 
gata de a duce mai departe ceea 
ce au creat înaintașii, ceea ce va 
crea generația noastră. E o îndato
rire de cinste pentru corpul nostru 
didactic de a educa tineretul și a 
face din el un luptător pentru 
cauza socialismului. în încheiere, 
tovarășul Ceaușescu a urat intelec
tualilor din regiunea Argeș noi 
succese în munca închinată înflo
ririi patriei.

★

Cea de-a doua zi a vizitei con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Argeș s-a încheiat cu o 
nouă manifestare a atașamentului 
locuitorilor Piteștiului față de 
partid și conducătorii săi. în miez 
de noapte coloana mașinilor se în
drepta , spre reședința oaspeților, 
străbătînd străzile principale ale 
orașului, străjuite de mii de cetă
țeni ce au aprins torțe. Din mași
na deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica și Alexan
dru Drăghici răspund cu căldură 
ovațiilor mulțimii.

Mircea MOARCAS 
Nicolae VAMVU ' 
Constantin MARINESCU
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Alegerile pentru ULAN BATOR

Sovietul Suprem ÎNTREVEDERI ALE

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Du
minică s-au desfășurat în Uniunea 
Sovietică alegerile de deputați în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. în 
cele două camere ale Sovietului 
Suprem— Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților — sînt pro
puși 1517 deputați, printre care 
698 muncitori și colhoznici, 500 in-

gineri și tehnicieni. în rîndul can- 
didaților figurează și 425 de femei, 

încă din primele ore ale dimi
neții, pe întreg cuprinsul Uniunii 
Sovietice, prin fața urnelor împo
dobite sărbătorește au trecut nu
meroși alegători. Potrivit unor 
date prileminarii, transmise de A- 
genția TASS, în primele șase ore 
de vot, la urne s-au prezentat 
peste 81 la sută din numărul total 
al alegătorilor. Pînă la ora prînzu- 
lui la Moscova votaseră peste 50 
la sută din locuitorii capitalei.

DELEGAȚIEI P.C.R.
9

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist 
Român în frunte cu tovarășul 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lu
crările Congresului al XV-Iea al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, a fost primită duminică 
de S. Luvsan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

După cum relatează agențiile 
de presă, marșul populației de 
culoare din Mississippi, organizat 
în semn de protest împotriva a- 
tentatului asupra lui James Me
redith, continuă. Coloanele de ma
nifestării se îndreaptă în pre
zent spre Jackson, capitala sta
tului, unde marșul se va încheia 
cu un mițing în sprijinul luptei 
pentru drepturile electorale, dusă 
de populația de culoare. La a- 
pelul a numeroase organizații de 
luptă pentru drepturile civile, în 
S.U.A. se fac donații pentru a asi
gura hrană și corturi participan- 
ților la marș. In fotografie: un 
grup de militanți pentru dreptu
rile negrilor, în timpul marșului.

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

de la Poznan
’ VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 

12 iunie 1966, s-a deschis cel de-al 
35-lea tîrg internațional de la 

■ Poznan, la care participă 48 
j țări. După deschiderea oficială, 

Biroul comercial de informații al 
Republicii Socialiste România a 
fost vizitat de Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
Ștefan Jedrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele comisiei de stat a 
planificării, Ignacy Loga-Sowinski, 
membru al Biroului Politic al C.C.

! al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor, Zenon 

; Nowak, vicepreședinte al Consiliu- 
' lui de Miniștri, Witold Trampczyn- 
I ski, ministrul comerțului exterior, 

membri ai guvernului, precum și 
' de membri ai corpului diplomatic 

acreditați la Varșovia.
Oaspeții au fost salutați de 

Mihail Levente, ministrul comer
țului interior, șeful delegației gu
vernamentale române care partici
pă la Tîrgul internațional de la 
Poznan, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Varșovia, și membri 
ambasadei române.
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Un comunicat
al agenției M.T.I.
cu privire
la nota R. F. Germane

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
Din împuternicirea guvernului 
R. P. Ungare, agenția M.T.I. a dat 
publicității un comunicat cu pri
vire la nota R. F. Germane din 25 
martie. în comunicat se arată, 
printre altele, că — după părerea 
guvernului R. P. Ungare — nota 
R. F. Germane nu conține propu
neri care să ducă la o soluționare 
rezonabilă, echitabilă și realistă a 
problemei germane, a securității 
europene. Comunicatul apreciază 
totodată că nota R. F. Germane 
este semnificativă deoarece oglin
dește schimbarea relațiilor din Eu
ropa, care nu au putut să nu in
fluențeze Bonnul.

Comunicatul M.T.I. subliniază în 
încheiere : colaborarea țărilor eu
ropene cu orînduiri sociale diferite 
și soluționarea problemei germane 
pot fi realizate pe baza recunoaște
rii existenței celor două state ger
mane. Guvernul R. P. Ungare nă
zuiește spre stabilirea unor relații 
interstatale normale cu toate sta
tele, deci și cu Republica Federală 
Germană.

Pulsul sirienilor bate, în 
acest început de vară, în- 
tr-un ritm mai accelerat 
ca de obicei. Optimismul 
lor este generat de noile 
posibilități pe care le în
trevăd pentru dezvoltarea 
economică și socială a 
țării. Pe tarlalele recent 
distribuite prin aplicarea 
reformei agrare, zeci de 
mii de țărani se pregătesc 
să culeagă primele re
colte. Chiar dacă încă nu 
dispun de mijloace mo
derne pentru a obține pro
ducții înalte, ei sînt bucu
roși de rodul muncii for, 
în noua calitate de pose
sori ai pămîntului. Unii 
așteaptă nerăbdători să 
primească pămînt, pe mă
sură ce prind viață măsu
rile guvernului de expro
priere a moșierilor. Pe ma
rile suprafețe ce vor fi de
gajate de pe urma li
chidării feudalismului — 
obiectiv major în pro
gramul cabinetului sirian 
instaurat la 23 februarie 
— se vor constitui în 
viitor gospodării și ferme 
model ale statului, înzes
trate cu mașini moderne. 
După felul cum decurg lu
crurile se pare că autori
tățile siriene sînt hotărîte 
să încheie acest proces 
cît mai curînd. De altfel, 
tocmai intenția de a în
drepta Siria pe calea pro
gresului social îi deose
bește pe actualii conducă
tori de cei răsturnați acum 
patru luni de la putere. 
Forțele patriotice siriene 
au înlăturat elementele de 
dreapta din posturile-che-

VIETNAMUL DE SUD

Mari pierderi ale intervenționiștilor
Agenția de presă 

„ELIBERAREA" anunță 
că în primele 17 zile 
ale lunii mai unitățile 
forțelor armate de eli
berare din Vietnamul 
de sud au provocat 
mari pierderi forțelor 
Intervenționiste.

în provincia Binh Dinh, 1 255 de 
soldați au fost uciși sau răniți, din
tre care 600 americani și 126 sud- 
coreeni, 15 avioane au fost dobo- 
rîte, iar 14 vehicule militare — dis
truse sau avariate.

Referindu-se la pierderile suferi
te de trupele agresoare în primele 
patru luni ale acestui an, agenția 
menționează că, în partea de sud a 
zonei centrale din Vietnamul de 
sud, 5 549 de soldați au fost scoși 
din luptă de către unitățile forțelor 
armate de eliberare. Pierderile se 
cifrează la cinci companii, 41 avi
oane și 45 vehicule militare. Tot
odată, 12 „sate strategice** au fost 
distruse și numeroși locuitori eli
berați.

★

După cîteva zile de calm, dumi
nică seara pe străzile Saigonului 
au fost reluate manifestațiile îm
potriva guvernului militar — in
formează agenția „France Presse**. 
Deși liderii budiști au cerut credin
cioșilor din capitala sud-vietna- 
meză să nu mai organizeze de
monstrații
sute de tineri au ieșit totuși în 
stradă. Poliția orașului a folosit 
gaze ’lacrimogene pentru a-i îm
prăștia pe manifestant!.

antiguvernamentale,

ANGOLA

rr 2-LEA
FRONT"
Louis D’Almeida, reprezentantul 

la Alger al Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolei (M.P.L.A.), a 
participat recent la o conferință de 
presă unde a informat că mișcarea 
pe care o reprezintă a trecut la 
acțiuni împotriva colonialiștilor pe 
un „al 2-lea front”. Noul front, a

CORESPONDENȚĂ
DIN ALGER

spus el, are o semnificație deosebită 
deoarece pafrioții acționează în re
giunea de sud a țării, unde colo
nialiștii portughezi obțin mari pro
fituri de pe urma investițiilor făcute 
în diverse întreprinderi. De aceea, 
autoritățile ocupante se pregătesc 
să riposteze prin orice mijloc, fiind 
sprijinite, ca și pînă acum, de re
gimurile rasiste din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia de sud. „în 
fața acestei coaliții a ocupanților 
cu cele mai reacționare forțe de pe 
continentul nostru, este necesară o 
unitate și mai sfrînsă a revoluțio
narilor africani” — a subliniat Louis 
D’Almeida.

C. BENGA

N.A.T.O. aparține trecutului**
— DECLARĂ F.

PARIS 12 (Agerpres). — într-un 
important discurs ținut duminică 
în fața Convenției Instituțiilor Re
publicane, Frangois Mitterand,

MITTERAND

V

5» MASĂ ROTUNDĂ**
POLONO-DANEZĂ

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — In
tre 9 și 11 iunie la Wolsztyn (voe- 
vodatul Poznan) au avut loc lucră
rile unei „mese rotunde1* polono- 
daneze. La întîlnire au luat parte 
membri ai Seimului polonez și Fol- 
ketinguiui danez, oameni de știință, 
reprezentanți ai' vieții politice, eco
nomice și culturale, publiciști. Au 
fost discutate, într-o atmosferă 
sinceră și prietenească, probleme 
privind politica internațională și re
lațiile bilaterale polono-daneze. 
Au fost discutate în special pro
blemele securității din Europa, si
tuația . în legătură , cu războiul din 
Vietnam, unele aspecte ale proble
mei germane, precum și o serie de 
mijloace care ar putea să ducă la 
destinderea încordării internațio
nale, inclusiv propunerea de con
vocare a unei conferințe interna
ționale pentru securitate și colabo
rare în Europa. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme 
vind dezvoltarea schimburilor 
nomice, tehnice, științifice și 
turale dintre cele două țări.

liderul Federației stîngii democra
tice și socialiste, a declarat că 
„N.A.T.O. aparține trecutului**... 
El a menționat că prietenia Fran
ței față de poporul american nu 
poate să impieteze căutarea unor 
noi mijloace de asigurare a secu
rității Franței.

Agenția France Presse notează 
că Mitterand a cerut abolirea or
ganizației atlantice și a Tratatului 
de la Varșovia și, în același timp, 
elaborarea unei alternative a ac
tualei politici, precum și inițierea 
unui dialog între Est și Vest.

Mitterand și-a exprimat acordul 
în ce privește neutralizarea unor 
sectoare europene și s-a pronunțat 
pentru deschiderea negocierilor cu 
participarea Frontului Național de 
Eliberare în vederea reglementării 
situației din Vietnam, considerînd 
indispensabilă încetarea prealabilă 
a bombardamentelor S.U.A. asu
pra R. D. Vietnam.

PEKIN

PEKIN 12. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Presa din Pekin informează 
că producția de îngrășăminte chi
mice pe primele cinci luni ale a- 
cestui an a sporit considerabil. în 
prezent, producția este superioa
ră celui mai înalt nivel înregistrat 
în ultimul trimestru al anului tre
cut. întreprinderile industriei chi
mice au obținut rezultate impor
tante în reducerea consumului de 
electricitate și materii prime, scă- 
zînd și prețul de cost la unele pro
duse. Se subliniază că întreprinde
rile de capacitate mică, construite 
în ultimii ani în toate colțurile ță
rii, au descoperit noi posibilități 
pentru sporirea producției. în acest 
an, în multe întreprinderi a în
ceput experimental aplicarea a 70 
de noi procedee tehnice în vede
rea accelerării procesului de pro
ducție.

ie ale administrației de 
stat.

Schimbările au conti
nuat pînă la nivelul fa
bricilor și uzinelor națio
nalizate, 
bancare 
etatizate, 
exterior, controlat de stat. 
Declarațiile și documente
le oficiale explică aceste 
măsuri prin dorința con-

al instituțiilor 
și de asigurări 
al comerțului

o hidrocentrală cu o ca
pacitate de 200 000 kW.

Programul unor trans
formări însemnate în eco
nomia Siriei, preconizat 
de noua conducere, tinde 
— cum declara președin
tele țării. Noureddin El- 
Atassi — să îmbunătă
țească condițiile de viață 
și m,uncă ale poporului.

în coloanele presei si-

PULSUL
SIRIEI

ducerii țării de a im
pulsiona dezvoltarea eco
nomiei, a combate sabo
tajul și evaziunea capita
lului autohton peste gra
nițele țării.

A fost elaborat un nou 
plan eșalonat pe cinci ani 
privind dezvoltarea indu
striei, agriculturii și co
municațiilor, urbanisticii 
și serviciilor publice. Ca 
un obiectiv de cea mai 
mare importanță economi
că s-a prevăzut construi
rea barajului de pe fluviul 
Eufrat, care va asigura 
irigarea a sute de mii de 
hectare. Aici se va instala

riene se relevă că în îm
prejurările actuale, în Si
ria se pune problema uni
tății tuturor forțelor de
mocratice, progresiste, 
pentru înfăptuirea refor
melor inițiate, care vin în 
întîmpinarea aspirațiilor 
poporului spre o viață 
mai bună, spre consolida
rea independenței econo
mice și politice a țării. 
„Partidul nostru — a spus 
Khaled Bagdaș, secretarul 
general al P.C. din Siria 
— sprijină aceste măsuri, 
cerînd totodată sprijinul 
tuturor forțelor progresis
te, indiferent de orienta-

rea lor politică și ideolo
gică... Colaborarea noas
tră cu celelalte forțe pro
gresiste trebuie să uneas
că toate mișcările proso- 
cialiste, toate elementele 
care nu se opun socialis
mului".

în apelurile adresate de 
conducătorii Siriei se a- 
rată că unitatea forțelor 
de stînga este cu atît mai 
necesară acum, cu cit re- 
acțiunea internă și cea 
internațională fac diverse 
încercări pentru a da 
orientării Siriei o altă tur
nură. Informații de presă 
atestă că și aici, imperia
liștii americani și forțele 
reacționare din vecinăta
tea Siriei recurg în acest 
scop la presiuni morale, e- 
conomice, politice și mili
tare. Ziare reacționare din 
unele țări ale Orientului 
apropiat desfășoară o vio
lentă campanie antisiria- 
nă, incită la acte de sa
botaj economic. Datorită 
manevrelor cercurilor im
perialiste, la frontierele 
țării s-a creat o situație 
încordată. Acestor pre
siuni poporul Siriei Ie opu
ne organizarea, hotărî- 
rea de a nu se lăsa 
abătut de la calea pe 
care a pornit. în aceste 
zile, în țară se creează 
detașamente ale miliției 
populare. Se vădește ho- 
tărîrea poporului sirian 
de a-și apăra dreptul la 
libertate, la alegerea căi
lor de dezvoltare a patriei 
sale.

Nicolae POPOVICI

într-una din secțiile Combinatului chimic din Nankin: îngrășămintele, 
hrana ogoarelor, sînt preluate de banda transportoare

H| ROMA. De duminică dimineața au în- 
™ ceput să treacă prin fața urnelor alegă
torii italieni înscriși pe listele electorale în 
vederea alegerilor administrative, provincia
le și comunale. Alegerile însă vor continua 
și în cursul zilei de luni. Rezultatele lor sînt 
așteptate în Italia cu mult interes, întrucît 
ele reprezintă prima confruntare a noului 
guvern de centru stînga, condus de Aldo 
Moro, cu corpul electoral.
M BRUXELLES. Aproximativ 3 000 de bel- 
““ gieni, relatează agenția Reuter, au de
monstrat duminică pe străzile Bruxelles-ului , 
în semn de protest împotriva hotărîrii pri
vind transferarea pe teritoriul Belgiei a 
comandamentelor militare ale N.^.T.O. și 
împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam.
m NICOSIA. în orașul Kyrenia din nordul 
*" Ciprului a avut loc o puternică explo
zie, datorită căreia numeroase imobile au 
fost distruse iar rețeaua electrică a orașului 
a fost avariată — relatează agenția „France 
Presse".

R. D. Vietnam: ai forțelor armate pe o poziție într-o regiune 
muntoasă

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

SPRE REALIZAREA
UNITĂȚII SINDICALE?

Niciodată o dezbate
re asupra unității sindi
cale nu s-a desfășurat 
în Italia cu atîta am
ploare și forță ca în 
prezent. Dezbaterea, în 
care sînt antrenate cele 
trei mari centrale sin
dicale — Confederația 
generală italiană a 
muncii (C.G.I.L.), Con
federația italiană a sin
dicatelor 
muncii 
Uniunea 
muncii (U.I.L.) 
înfățișează 
zent cu 
deosebite față de tre
cut. De astă-dată nu 
este vorba numai de 
exprimarea unor opinii 
asemănătoare privind 
declanșarea unor bătă
lii revendicative, ori de 
platforme contractuale 
comune, ci se discută, 
înainte de toate, des
pre modalitățile care 
pot conduce la o uni
tate organică a tutu
ror 
scriși 
vederea lichidării sci
ziunii intervenite în 
1948 și a creării unei 
singure și puternice 
centrale sindicale. Pen
tru lărgimea dezbate
rii în curs este sem
nificativ că la discuții 
participă pentru pri
ma dată și Uniunea 
sindicală catolică a 
muncitorilor.

Ziarele muncitorești 
și progresiste atrag a- 
tenția asupra încă u- 
nei caracteristici im
portante : dialogul în 
vederea unificării este 
ancorat în realitățile 
actuale ale clasei mun
citoare, ale mișcării 
sindicale în ansamblul 
ei. „L'Unifâ” scrie, de 
pildă, că un factor e- 
sențial care a daf

oamenilor
?i 
a 

— se 
în pre- 

caracferistici

(C.I.S.L.) 
italiana

muncitorilor în- 
în sindicate, în

impuls ideii de unita
te îl constituie pu
ternica ofensivă în 
desfășurare a muncito
rilor din diferite sec
toare de activitate — 
în număr de aproape 
patru milioane — pen
tru reînnoirea con
tractelor, pentru drep
turi și libertăți sindica
le, pentru îmbunătă
țirea prevederilor so
ciale, împotriva șoma
jului și a emigrației, 
în ultimele luni, mai 
cu seamă, s-au desfă
șurat în întreaga fără 
acțiuni, demonstrații și 
greve care au depășit 
cadrul strict al reven
dicărilor 
îmbrăcînd 
lifice.

Ca un 
zitiv al luptelor des
fășurate în comun 
către sindicate 
obținut aprobarea 
către parlament a 
gii denumite „la gius- 
ta causa”. Legea in
terzice concedierile 
de natură politică, sin
dicală sau religioasă, 
precum și folosirea 
forței penfru reprima
rea demonstrațiilor 
muncitorești.

în unul din ultimele 
sale numere, revis
ta „Rassegna sindaca- 
le’ scrie : „Acestui

economice, 
aspecte po-

rezultat po-

de 
s-a 
de 
le-

efori penfru 
este necesar 
răspundă cu un înalt 
simț de responsabilita
te și voință ferma, 
concepînd unificarea 
sindicală nu ca un o- 
biecfiv iluzoriu, ci ca 
un proces chemat să 
apropie și să stimule
ze în mod constant 
mișcarea de masă ca
re s-a creat. Ceea co 
contează este de a 
privi înainte, de a 
căula căi noi pentru 
întărirea democrației, 
pentru progresul mun
citorilor și al țării”.

Ziarele atrag atenția 
că între participanții 
la discuția asupra u- 
nificării sindicale exis
tă încă serioase diver
gențe pe plan ideolo
gic, pe planul concret 
al strategiei și tacticii, 
în cercurile muncito
rești și sindicale se con
sideră că piatra de în- > 
cercare a procesului 
unitar este tocmai e- 
fortul comun pentru 
depășirea divergențe
lor, valorificarea bo
gatei experiențe acu
mulate de-a lungul a- 
nilor, acționarea în 
mod unitar, atît în re
vendicările cu caracter 
economic, cît și în cele 
cu caracter politic.

I. MARGINEANU

unitate 
sa i se

M VARȘOVIA. A sosit o delegație a Co- 
" misiei pentru problemele externe, apă
rării și armatei a Senatului francez, condusă 
de Vincent Rotinat, președintele comisiei. 
Senatorii francezi vor avea convorbiri la 
Seim și la Ministerul Afacerilor Externe.
■| KINSHASA. Guvernul Republicii Congo 
“ (Kinshasa) a hotărît să colaboreze în 
domeniul prospectării petrolului în Congo 
numai cu compania italiană „ENI". Guvernul 
congolez a refuzat să colaboreze în această 
direcție cu companiile „Shell", „Mobil Oii", 
„Petrofina" și „Texaco".
M LAGOS. Noi tulburări violente s-au pro- 
““ dus în ultimele zile în regiunile din nor
dul Nigeriei, îndeosebi în districtele Konta- 
gora și Kuru. Numărul victimelor nu este 
încă cunoscut. După cum se știe, aceste tul
burări sînt instigate de șefii feudali din 
nord, care se opun intenției guvernului cen
tral de a renunța la statutul federal al țării.

I
I
I
I

PROSCRIEREA
LUI ROBERTSON

Senatorul 
le fostului 
o scurta vizită în Republica Sud-Africană ca in
vitat al NUSAS (Uniunea națională a studenților 
sud-africani). La aeroport, surpriză. Gazdele ' nu 
au venit să-l întîmpine. De ce ? Autoritățile, de 
la Pretoria nu au permis accesul pe aeroport 
reprezentanților organizației studențești si nici 
vreunei persoane de culoare. Aceasta nu a fost 
singura șicană făcută senatorului american. Viza 
de intrare în R.S.A. i-a fost tărăgănată multă 
vreme, iar în ultimul moment autoritățile sud- 
africane au interzis intrarea în țară a ziariștilor 
americani care urmau să-l însoțească, 
continuare senatorul n-a fost scutit de 
tățiie» autorităților, iritate mai ales de 
Kennedy a avut contact cu exponenți 
lației de culoare.

Această atitudine se explică prin aceea că se
natorul Kennedy, în legătură cu alegerile legisla
tive din noiembrie din S.U.A. și în perspectiva 
celor prezidențiale din 1968, a luat poziție îm
potriva segregației rasiale din S.U.A. Totodată, 
el a formulat unele păreri lucide în problema 
vietnameză, în contrast cu orientarea oficială.

Desigur, dată fiind calitatea oficială a oaspe
telui, autoritățile din Pretoria nu i-au re
tras pur și simplu viza. In schimb, împotriva 
inițiatorului vizitei, președintele NUSAS, Ian Ro
bertson, a fost emis un «banning order» (ordin de 
proscriere) care îl lipsește de drepturile de a 
desfășura orice activitate organizatorică, publi
cistică și academică, punîndu-1 totodată sub su
pravegherea politiei. împotriva proscrierii lui 
Robertson, studenții din diverse centre universi
tare ale R.S.A. au organizat manifestații de pro
test.

Gh. DASCALU

american Robert F. Kennedy, frâte- 
președinte al S.U.A., a făcut

Nici în 
«amabili- 
faptul că 
ai popu-
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