
Chivu Stoica, în Iran

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii • Socialiste România, Chivu Stoica, și soția, au părăsit sîmbătă dimineața Capitala, plecînd spre Iran, unde la invitația Maiestății Sale Imperiale Sahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr, va face o vizită oficială.Președintele Consiliului de Stat este însoțit de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de consilieri și ex- perți.La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, erau prezenți tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Maxim Berghianu, Constantin Drăgan, Va- sile Vîlcu, Ștefan Voitec, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali, ziariști.Au fost de față Cyrus Zoka, însărcinat cu afaceri adinterim al Iranului la București, și membrii ambasadei,'precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în' țara noastră. (Agerpres)
SOSIREA LA TEHERAN

/® intîlnirea cu activul de partid din regiunea Ploiești
DRAGI TOVARĂȘI,Ne aflăm la sfîrșitul vizitei noastre în regiunea Ploiești ; timp de două zile ne-am întîlnit cu muncitori, cu țărani și intelectuali, cu bărbați și femei, cu tineri și vîrstnici, am fost, s-ar putea spune, oaspeții întregii populații a regiunii. Cetățenii din localitățile Ploiești, Tîrgoviște, Moreni, Cîmpina, Rîm- nicu Sărat, Buzău, Mizil și din numeroase alte comune și sate prin care am trecut ne-au primit cu brațele deschise, cu emoționante manifestări de dragoste caldă. îmi este greu să redau în cuvinte impresiile deosebit de bogate și de puternice produse de vizita în regiunea Ploiești, de întîlnirile și discuțiile cu oamenii muncii. Noi vedem în sentimentele cu care am fost înconjurați pretutindeni dovada dragostei și devotamentului nețărmurit pe care oamenii muncii din regiunea Ploiești, la fel ca întregul. popor, le poartă Partidului Comunist Român, a atașamentului lor față de poliiica marxist-leninistă a partidului — expresie fidelă a intereselor vitale ale patriei, ale națiunii noastre socialiste, (aplauze, 

urale).

TOVARĂȘI,Toate forțele creatoare ale țării sînt concentrate astăzi pentru a traduce în viață hoțărîrile Congresului al IX-lea. peh'fru a înfăptui obiectivele planului cincinal, pentru a ridica România pe o nouă treaptă a progresului economic și social.Opera de industrializare socialistă continuă într-un ritm înalt și susținut, exercitînd o puternică influență pozitivă asupra dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor e- conomice, asupra întregii vieți sociale. Se înfăptuiește programul de modernizare a agriculturii, de dezvoltare a bazei ei tehnico-mate- riale, se obțin succese însemnate pe linia practicării unei agriculturi intensive, se asigură producții tot mai ridicate, satisfăcîndu-se tot mai bine nevoile economiei și ale aprovizionării populației.Așa după cum știți, în lumina indicațiilor Congresului al IX-lea, partidul și guvernul au luat o serie de măsuri menite să creeze condiții pentru accelerarea dezvol tării unor sectoare esențiale ale vieții economice și sociale, pentru mai buna valorificare a potențialului material și uman al țării și a superiorității orînduirii noastre socialiste.Regiunea Ploiești constituie o ilustrare grăitoare a drumului victorios parcurs de poporul român pe toate planurile, în anii socialismului, a transformărilor înnoitoare determinate de creația conștientă a maselor. Prețioasele bogății naturale ale regiunii, și în special petrolul — aurul negru al Văii Prahovei — încăpuseră în vechea orînduire pe mîinile capitaliștilor autohtoni și ale marilor monopoliști străini, care storceau profituri fabuloase, în timp ce poporul — stăpînul de drept al tuturor avuțiilor țării — trudea în nevoie și suferință. Mulți dintre dumneavoastră au trăit în vrernu-' rile grele ale exploatării capitaliste, în epoca cînd muncitorii se a- flau la cheremul exploatatorilor români și străini, cînd capitalul străin domina în Valea Prahovei, — ca de altfel în întreaga țară — cînd drepturile cele mai elementare trebuiau cucerite prin luptă dîrză.Orînduirea socialistă a trezit la viață nouă întreaga țară, a schimbat din temelii traiul oamenilor muncii. In România socialismul a învins definitiv și pentru totdeauna, capitalismul nu se va mai întoarce niciodată, (urale, aplauze). Transformări profunde au avut Ioc și_ în regiunea Ploiești. Din 1959 și pînă în 1966, producția globală industrială. a regiunii s-a dublat. Paralel cu aceasta, în perioada 1960— 1966, veniturile bănești ale populației. obținute ' din sectorul socialist, au crescut de aproape două ori.Regiunea ocupă în prezent o pondere însemnată în ansamblul economiei naționale, asigurînd aproape 10 la sută din producția industrială a României. Vechi centru petrolifer, Valea Prahovei oglindește marile progrese pe care le-a făcut țara noastră în anii puterii populare în crearea capacității de prelucrare superioară a resurse'or naturale. Numele Ploieștiului a devenit acum cunoscut pe plan mondial pentru producția sa de utilaj petrolier, care vorbește elocvent despre priceperea și măiestria muncitorilor români. De asemenea, regiunea dumneavoastră ocupă pri

mul loc pe planul economiei naționale în producția de energie e- lectrică și un loc de seamă în petrochimie, în industriile materialelor de construcții, forestieră, u- șoară și alimentară. Regiunea Ploiești constituie unul din cele mai puternice centre industriale ale țării noastre (aplauze); aici se află fabrici cu tradiții vechi — unele de un secol — dezvoltate și modernizate în anii socialismului, uzine și combinate noi, construite de puterea populară după cerințele celei mai avansate tehnici. Clasa muncitoare ploieșteană — cu. binecunoscuta ei experiență de muncă și de luptă — reprezintă o remarcabilă forță a industriei noastre socialiste, a progresului economic al țării, (aplauze).Se dezvoltă de la an la an, în regiunea Ploiești, agricultura, comerțul, transporturile, se extinde rețeaua de școli și instituții sanitare, iau amploare activitatea de cercetare științifică și viața eultu- ral-artistică.O expresie a hărniciei și entuziasmului oamenilor muncii din regiune sînt rezultatele bune obținute în îndeplinirea planului de stat pe primele patru luni ale anului în curs. Ca în întreaga țară, și în regiunea dumneavoastră prevederile cincinalului se realizează cu succes. Prin aceste înfăptuiri. prin roadele muncii dumneavoastră pline de abnegație, aduceți un aport de seamă la opera de industrializare socialistă, la dezvoltarea economică a țării, la ridicarea nivelului de trai al întregului popor. (aplauze). Pentru toate acestea vă felicit călduros pe dumneavoastră, pe toți muncitorii, țăranii și intelectualii din regiune, puternica organizație de partid regională, activul de partid, pe toți comuniștii care nu-și precupețesc eforturile pentru înfăptuirea politicii partidului de înflorire a patriei, (aplauze).

STIMAȚI TOVARĂȘI,Planul cincinal pune în fața întregului nostru popor sarcini sporite în toate domeniile construcției socialiste. îndatoriri însemnate din prevederile cincinalului revin și oamenilor muncii din regiunea Ploiești. Pentru dezvoltarea în continuare din punct de vedere economic și social a regiunii, în planul cincinal s-au prevăzut fonduri de investiții ce se ridică la aproape 17 miliarde de lei, cu circa 5 miliarde mai mult decît cele realizate în anii 1960—1965.Obiectivele noi, planificate să se construiască în acești ani, vor duce la industrializarea unor raioane rămase în urmă din punct de vedere economic cum sînt raioanele Rîmnicu Sărat, Buzău, Mizii, la apariția unor noi centre muncitorești în cuprinsul regiunii, ceea ce va avea o influență pozitivă asupra dezvoltării vieții- sociale într-o serie de localități. Aceasta este o expresie a politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, de creare a condițiilor pentru ridicarea raioanelor Islab dezvoltate industrial, pentru creșterea nivelului de trai al întregii populații, de desăvîrșire a construcției socialiste și făurire a pre- mizelor pentru trecerea treptată la comunism, (aplauze).Se vor construi în regiunea Ploiești noi unități și instalații în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, în ramura circulației mărfurilor, se va lărgi rețeaua învățămîntului de cultură generală și a instituțiilor social-cultu- rale. Referindu-se la cele spuse de unul din vorbitori despre necesitatea ca în Ploiești să funcționeze un institut pentru pregătirea cadrelor de ingineri petroliști, tovarășul Ni- colae Ceaușescu a arătat că această problemă a fost discutată în conducerea partidului, luîndu-se o ho- tărîre de principiu cu privire la organizarea încă din toamna a- ceasta a unei instituții de învăță- mînt superior, (aplauze, urale). Pitoreasca Vale a Prahovei, ca Și alte zone de ' mare frumusețe, naturală ale regiunii, oferă condiții propice pentru dezvoltarea turismului: este necesar ca .și. această bogăție a regiunii dumneavoastră să fie mai bine valorificată în viitor.Planul cincinal prevede îmbunătățirea în continuare a aprovizionării oamenilor muncii, dezvoltarea acțiunilor gospodărești-edili- tare și alte măsuri îndreptate spre ridicarea nivelului de trai al maselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la hotărîrea conducerii de partid și de stat de a se stimula in mai mare măsură construirea de locuințe cu fondurile oamenilor 

muncii. Arătînd că în întreaga țară există un număr mare de cereri din partea persoanelor doritoare să-și construiască locuințe și care au și depus bani în acest scop la C.E.C., vorbitorul a arătat că pentru a se asigura satisfacerea acestor cereri, conducerea de partid a stabilit să li se vîndă doritorilor unele dina- partamentele construite de stat. S-a indicat organelor de partid și de stat din regiune să acorde o atenție sporită construcției de locuințe în proprietate personală, satisfacerii mai largi a cererilor existente în cuprinsul regiunii în acest sens. Referindu-se la faptul că în cursul vizitei a constatat că în unele locuri din regiune se face exces în demolarea unor locuințe vechi, vorbitorul a cerut organelor locale să combată unele tendințe de grandomanie și demagogie socială care se manifestă pe alocuri. Rele- vînd eforturile mari pe care le face statul pentru conservarea fondului de locuințe, el a arătat că organizațiile de partid și sfaturile populare trebuie să se ocupe în mai mare măsură de creșterea răspunderii locatarilor pentru întreținerea fondului de locuințe vechi și pentru buna îngrijire a noilor construcții. Tovarășul Ceaușescu a subliniat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii transportului sala- riaților care locuiesc în alte localități decît în cele unde lucrează și care:în mod. justificat nu doresc să-și schimbe domiciliul.Corespunzător cerințelor dezvol tării neîntrerupte a. societății partidul nostru a pus în fața tuturor cadrelor de partid și de stat a tuturor oamenilor muncii, îndatorirea de a milita neobosit pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice. Se depun eforturi pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, pentru sporirea eficienței tuturor ramurilor de producție. în prezent se desfășoară în toate întreprinderile o largă și însuflețită acțiune pentru perfecționarea organizării producției și muncii pe baze științifice. Recenta hotărîre a partidului și guvernului, care reglementează după criterii mai judicioase valorificarea timpului de lucru în întreprinderi și instituții — pe baza experienței înaintate a numeroase colective și a propunerilor oamenilor muncii — a fost primită cu satisfacție de opinia publică din țara noastră. Pornind de la aprecierea că economia noastră socialistă are însemnate rezerve insuficient valorificate încă — lucru subliniat și de numeroși tovarăși din regiunea dumneavoastră cu care am stat de vorbă în cursul vizitei — trebuie să facem totul ca acțiunea ce se desfășoară în întreprinderi să ducă la mai buna folosire a utilajelor, a tehnicii noi, Ia utilizarea mai deplină și eficientă a forței de muncă. Alături de marile succese obținute în industria noastră, în unele întreprinderi, inclusiv din regiunea Ploiești, se constată tendința unor consumuri, mari de materii prime și materiale, a unui procent ridicat de rebuturi, se mențin pierderi planificate. De aceea, una din obligațiile principale ale cadrelor de partid și de stat ale oamenilor muncii este de a lua măsurile cele mai hotărîte pentru creșterea rentabilității fiecărei unități economice. Efectele acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii trebuie să se facă simțite în creșterea continuă a productivității muncii, în reducerea cheltuielilor de producție și a prețului de cost, în diminuarea și lichidarea pierderilor, în sporirea beneficiilor. Aceasta este singura cale de a asigura dezvoltarea în ritm susținut a economiei țării, ridicarea continuă a nivelului de trai al populației, (aplauze).Cheltuirea cu maximum de randament a marelui volum de mijloace materiale și financiare pe care le prevede planul de investiții al regiunii Ploiești, ridică sarcini de cea mai mare răspundere în fața tuturor organelor de partid și de stat, a cadrelor economice. Paralel cu realizările obținute în această direcție în' regiunea Ploiești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat și unele deficiențe constatate în timpul vizitei și anume tendința de a se risipi suprafețe mari de teren la unele obiective noi, dispersarea pe o suprafață prea întinsă a'unor construcții — ceea ce scumpește noile investiții, îngreunează și face mai costisitoare exploatarea lor. Vorbitorul a cerut organelor economice și de partid să se preocupe de economisirea fiecărui metru de teren, de planificarea rațională a dimensiunilor spațiilor de producție pentru a nu rămîne nici cea mai mică suprafață nefolosită. Nu-

fondurile de investiții tovarășul Ceaușescu — dovedi că sîntem buni că ne îndeplinim cu

ia Buzău, unde, datorită construcțiilor, o serie de au fost încă instalate că fabrica trebuie să-și

se asigure în timpul prevederilorCentral al
traducerea cel mai hotărîrii Partidului

trebuie să acorde, de asemenea, un sprijin susținut întăririi economice și organizatorice a cooperativelor a- gricole de producție, dînd cea mai mare atenție aplicării pe scară largă în producția agricolă a științei, a agrotehnicii înaintate.O contribuție de preț la realizarea sarcinilor mari care stau în fața oamenilor muncii, la înfăptuirea obiectivelor cincinalului, chemați să aducă'cercetătorii unitățile științifice existente teritoriu] regiunii. Rezultatul tivității de cercetare științifică fășurată în institute, în serviciile de cercetare, în laboratoarele uzinale și stațiunile experimentale a- gricole, trebuie să se materializeze în creșterea productivității muncii, în ridicarea calității produselor, în progresul continuu al economiei noastre, în înflorirea multilaterală a societății. în regiunea Ploiești lucrează numeroase cadre de cercetători cu experiență bogată și sîntem convinși că ei vor aduce un aport tot mai mare la dezvoltarea științei românești, la rezolvarea multiplelor cerințe ale construcției socialismului. (aplauze).Ne i eroica harnica valoroasa oamenii nu-și

mai dacă vom folosi cu cea mai mare chibzuință și cu maximum de randament— a spus vom putea gospodari, cinste obligația pe care ne-a încredințat-o poporul, (aplauze). în vederea realizării la termenele stabilite și la nivelul calitativ cel mai înalt a tuturor obiectivelor pianului de investiții, este necesar să se ia măsuri energice pentru perfecționarea organizării activității pe șantiere și a aprovizionării acestora, pentru procurarea la timp a utilajelor și instalațiilor necesare intrării rapide în funcțiune a noilor capacități de producție, pentru calificarea temeinică a cadrelor de muncitori și tehnicieni. Criticînd situația de pe șantierul fabricii de zahăr de întîrzierii utilaje nu cu toate înceapă producția la 1 septembrie a.c., tovarășul Ceaușescu a atras a- tenția asupra necesității de a se depune toate eforturile pentru ca fiecare obiectiv să intre în producție la termenul planificat, orice în- tîrziere provocînd pagube economiei naționale.întreprinderilor din regiunea Ploiești le revine un rol important în asigurarea producției pentru export mai ales a produselor petrolifere, a utilajelor petrolifere, a unor mp- șinl-u'ffWte și a produselor 'chimice*1*1- Unele mărfuri produse în întreprinderile regiunii se exportă în zeci de țări ale lumii : și de calitatea lot depinde ridicarea continuă a prestigiului industriei românești peste hotare, sporirea capacității ei de a se înlrece cu cele mai bune prodn se similare ale altor țâri. De aceea una dm îndatoririle primordiale ale colectivelor care lucrează pentru export este de a ridica nivelul tehnic al tuturor produselor, de. a de pune eforturi pentru perfecționarea continuă a caracteristicilor de calitate ale acestora, de a ține pasul cu cele mai noi cuceriri tehnice p-? plan mondial. Numai astfel vom putea dezvolta continuu exportul țării noastre, vom putea intensifica cooperarea cu alte țări în interesul progresului industriei noastre.îndatoriri mari au, de asemenea, oamenii muncii din agricultură în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea, în creșterea contribuției acestei importante ramuri a economiei la progresul general al țării. In regiunea dumneavoastră există condiții favorabile pentru dezvoltarea mai accentuată a unor ramuri agricole cum sînt zootehnia, viticultura, pomicultura, legumicultura și altele. Este necesar să în viață scurt a Comitetului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii socialiste de stat, să se depună toate eforturile pentru ca fermele agricole să dea statului produse agricole vegetale și animale tot mai multe, la prețuri din ce în ce mai scăzute. Organele agricole și organele de partid din regiune (Continuare în pag. a IlI-a)

sînt din pe ac- des- 

exprimăm convingerea că muncitorime ploieșteană, i țărănime cooperatistă, intelectualitate, toți muncii din regiune vor precupeți energia și puterea de murjcă pentru a traduce ; în. viață Jțnia politică a partidului, pentru a îndeplini sarcinile'ce'le revin din planul cincinal. în felul acesta veți face cu toții să înflorească și mai mult frumoasa dumneavoastră regiune, veți aduce un aport prețios la mersul înainte al României socialiste /aplauze).
STIMAȚI TOVARĂȘI,Străbălind în aceste zile meleagurile regiunii Ploiești, ne-am oprit în fața unor străvechi mărturii ale- mult frămînl.atei și totodată măreței istorii a poporului român. Pe aici, ca și pretutindeni în țară, poporul a păstrat cu sfințenie nenumărate relicve ale trecutului, mo> numente istorice și de artă, lăcașuri cu adînci semnificații patriotice, ca și amintirea unor evenimente memorabile petrecute pe pâmîn- tul românesc. Vizitînd regiunea Ploiești ne-am oprit cu adîncă emoție la Tîrgoviște — străvechea cetate de scaun a Țârii Românești — care timp de aproape trei veacuri a jucat un roJ deosebit de importațit în existența poporului nostru. De numele acestei localități este legata viața și lupta unora dintre cele mai glorioase figuri de conducători ai poporului nostru din trecut — printre care voevozii Mircea ce! Bătrîn, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul. Neagoe Basarab și Matei Basarab — care au pus mai presus de orice libertatea și neatîrnarea patriei 

(aplauze). Luptînd cu vitejie împotriva cotropitorilor, ei au făcut posibile succesele de mai tîrziu în înfăptuirea statului național român, : au pregătit condițiile pentru dezvoltarea națiunii române, ne-au permis nouă să trecem la constiui- rea socialismului (aplauze).

Popcis în comuna Albești

Mehrabad din TeheranLa sosire pe aeroportulTEHERAN 13. — Trimișii speciali Agerpres, Ion Găleteanu și Victor Stamate, transmit: Sîmbătă după-amiază la ora 16, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soția, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, au . sosit la-Teheran. Pe . ■ aeroportul Mehrabad din Teheran sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului.La coborîrea din avion, oaspeții români sînt salutați cordial de Șa- hinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și de împărăteasa Farah.Oaspeților români le sînt prezentate persoanele oficiale iraniene sosite în întîmp.inare : primul ministru al Iranului. Amir Abbas Hove.yda, Sarif Eraami. președintele Senatului, Abdulah Riazi, pre

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,.Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

Tovarășului CHIVU SlOICA,
Președintele- Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaIn drum spre patrie, după terminarea vizitei în Republica Populară Bulgaria, ne folosim de acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului frate din Republica Socialistă România urările noastre prietenești de succese în construcția socialistă și în lupta pentru pace.

LEONID BREJNEV

ședințele Medjlisului, Assadollah Alam, ministrul Curții Imperiale, Ardechir Zahedi, ministrul afacerilor externe, general de armată Bahram Aryona, șeful Statului Major al Comandamentului Suprem al Armatei Imperiale, și alte personalități.Pe aeroporri se aflau, de asemenea, Pavel Silard, ambasadorul țării noastre, membrii ambasadei, precum și un grup de specialiști români -care lucrează în Iran în cadrul acordurilor de cooperare e- conomică existente între cele două țări.în semn de salut sînt trase 21 de salve de artilerie. în același limp, zboară deasupra aeroportului, dînd onorul, opt avioane cu reacție ale forțelor militare, ira-
(Continuare în pag., a Vl-a)
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Motorul 

nr. 500
La Uzina de construcții de mașini din Reșița au început lucrările de sudură la blocul celui de-al 500-lea motor Diesel românesc de 2 300 C P. A- cest număr jubiliar consemnează succesele obținute în fabricarea motorului. Dispu- nînd de o modernă tehnică de fabricație, constructorii die- seliști de la Reșița au reușit să reducă manopera la prelucrări mecanice cu 3 6C0 ore pe motor, față de anul trecut, și aproape de 2,5 ori față de primul lot produs în 1962.(Agerpres)



In drum spre Mizil se face scurtă oprire la vestitul han „Popasul Merei", care In aceste zile împlinește un veac de la zidirea sa. O tînără hangiță invită pe conducătorii de partid și de stat să intre în han și să guste din delicioasele bucate și renumitele vinuri din partea locului.în dreptul comunei Pietroasa, la o răspîntie, a fost ridicată dă. Un grup de artiști a oaspeților o surpriză : este tată evocarea coregrafică cu puii de aur", închinată lui tezaur de artă și istorie descoperit sub dealul de la Pietroasele. Conducătorii de partid și de stat se prind în horă cu localnicii.Drumul continuă apoi spre orașul Mizil, unde toată populația orașului s-a adunat să-i salute pe iubiții oaspeți. Izbucnesc ovații și urale, cuvinte fierbinți de ,,bun sosit". Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tovarășii Teodor Ștefănescu, prim-secretar al comitetului raional de partid, Nicolae Toma, președintele comitetului executiv al sfatului popular raional. Apoi un grup de tineri și bătrîni ospețesc după datină pe cei sosiți, urîndu-le: „să trăiți mulți ani și fericiți l“.Are loc un însuflețit miting, la care ia cuvîntul tovarășul Teodor 
Ștefănescu. El înfățișează rezultatele obținute de oamenii muncii din acest raion, cu profil economic agro- alimentar. îmbinînd tradiția și experiența țăranilor cu cuceririle științei și practicii, cooperatorii au sporit an de an producția agricolă, aducînd o contribuție însemnată la fondul central al statului. Raionul Mizil a vîndut statului, numai anul trecut, produse agroalimentare în valoare de peste 185 milioane lei. Totodată, aici s-a dezvoltat puternic industria de vini- ficație : s-au înălțat Combinatul de la Tohani, centrele de prelucrare a strugurilor de la Vadul Săpat, Pietroasele și Ulmeni, pentru care, alături de alte obiective, au fost investite în șesenal 550 .milioane lei. Sume mari sînt alocate raionului Mizil și în actualul cincinal, cînd aici se va construi o întreprindere a industriei ușoare.A luat apoi cuvîntul, salutat cu urale și îndelungi aplauze, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU. Adresînd localnicilor un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii noastre socialiste, el a subliniat succesele locuitorilor raionului Mizil, cunoscut prin viticultura sa dezvoltată, prin vinurile de Pietroasa, de Tohan și ^altele, apreciate nu numai în țară, dar și în străinătate. în raion producția cerealieră este de asemenea dezvoltată, se obțin recolte bune.Am dori, a spus în continuare secretarul general al C.C. al partidului, să ne exprimăm speranța că oamenii muncii din raion vor depune eforturi și mai mari pentru a obține rezultate tot mai bune în dezvoltarea viticulturii, recolte bune de struguri, vinuri de calitate superioară. Numeroasele medalii, multe de aur, decernate vinurilor din raion la concursurile internaționale sînt o apreciere a calității acestora, o expresie a prețuirii de care se bucură în străinătate, dar în același timp constituie și obligații pentru dv. de a munci mai bine, pentru ca la concursurile următoare să obțineți medalii mai multe. Trebuie să țineți seama că și concurenții dv., atît din țară ca și din alte țări, fac eforturi pe linia ridicării continue a calității vinurilor — și noi vă dorim ca raionul Mizil să fie mereu printre primele în ce privește medaliile.La fel, avem convingerea că și în producția de cereale raionul .Mizil, care dispune de bune condiții naturale, va obține recolte tot mai mari, producții agricole din ce în ce mai bogate, corespunzătoare acestor condiții cît și progreselor în mecanizarea și chimizarea producției agricole. Prin succesele dv. în producția viticolă, cerealieră și zootehnică să contribuiți într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea agriculturii, la mersul înainte al construcției socialiste în patria noastră 1Probabil că dv. vă gîndiți la faptul că partidul subliniază în mod insistent că baza dezvoltării societății este industrializarea, că fără industrie nu se poate asigura mersul înainte continuu al fiecărei regiuni și fiecărui raion al țării. Doresc să arăt că un început, în ce privește industrializarea raionului dv. se va face încă în acest cincinal. Spun un început, deoarece întreprinderea la care s-a referit tovarășul prim-secretar al comitetului raional de partid și a cărei construcție va începe anul acesta, va fi urmată de altele. în ce ne privește, avem convingerea că oamenii muncii din Mizil, care s-au dovedit harnici și pricepuți în agricultură, nu vor fi mai prejos nici în activitatea din industrie. în viitor Mizilul va deveni, pe lîngă un important centru viticol și cerealier, și un centru industrial Republicii Socialiste România !Cuvintele secretarului general

o estra- pregătit prezen- „Cloșca vestitu-

C.C. al P.C.R. sînt în repetate nn- duri însoțite de puternice aplauze, în ioșie, în fața tribunei se încinge o horă mare căreia i se alătură conducătorii de partid și de stat.Luîndu-și un cald rămas bun la locuitorii orașului, oaspeții continuă călătoria.în stînga șoselei se profilează — imagine neașteptată în șesul larg — silueta zveltă a unei sonde. Este sonda 6001 „Mizil", care prospectează adîncurile subterane. Sondorii, în frunte cu inginerul Nicolae Popescu, directorul întreprinderii de foraj Ploiești, ies în întîmpinarea oaspeților cu flori, invitîndu-i pe podul sondei. Este de față Alexandru Boabă, ministrul petrolului. în timp ce echipajul sondei, condus de inginerul Constantin Cazan, un experimentat maistru al forajului la mare adîncime, execută operații speciale, conducătorii de partid și de stat sînt informați asupra performanțelor obținute în străbaterea straturilor : pînă în această zi, sapa a ajuns la adîncimea de 5 166 m, iar carotajul electric a indicat posibilitatea unui zăcămînt la această adîncime.întreținîndu-se cu specialiștii ■ care-i însoțesc pe conducătorii de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se accelereze aplicarea măsurilor de perfecționare a producției de sape cu role, necesare forajului la mare adîncime.La despărțire, oaspeții urează sondorilor succes deplin în cercetările lor.La poarta raionului Ploiești, în comuna Albești-Paleologu, în jurul unui arc de triumf împodobit. cu ghirlande, steaguri și inscripții de bun venit, s-au adunat mii de muncitori petroliști și cooperatori. Tovarășii Nicolae Uță, prim-secretar al comitetului raional de partid, și Mircea Marinescu, președintele comitetului executiv al sfatului popular raional, transmit oșspeților urările tradiționale.Adresîndu-se miilor de cetățeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea călduroasă, arătînd că aceasta constituie o ex-

această atmosferă de vo-
de 
își

presie a atașamentului locuitorilor raionului Ploiești față de partidul ■ nostru și politica sa. El le-a urat apoi succes, fericire și sănătate....Stațiunea experimentală horti- viticolă Valea Călugărească. în Țața marii clădiri a stațiunii, întregul colectiv iese în întîmpinarea oaspeților. Un cald cuvînt de bun sosit' adresează directorul stațiunii, doctorul în științe agricole luliu LaslO. Chiar în fața clădirii se află plantații întinse de viță care atrag a- tenția prin aspectul lor neobișnuit. Sînt noile „culturi înalte", plantații intensive, realizate în scopul mecanizării complete a lucrărilor, și sporirii productivității muncii.Experiența acestei stațiuni — „cultura înaltă" — a fost extinsă pe aproape 1 000 ha în cooperativele agricole din regiune, precum și în multe podgorii ale țării. O altă valoroasă inițiativă a lucrătorilor stațiunii s-a soldat cu irigarea pe pante a unei vaste suprafețe de vie. Noul sistem de fertilizare — cultivarea cu îngrășăminte verzi și corn-, pletarea cu cele chimice — dă, de asemenea, rezultate bune și reprezintă o experiență utilă pentru u- nitățile agricole din această parte a locului.Se vizitează apoi uzina de vimfi- cație. Construită în anii 1959—1960 — prima de acest fel din țară — ea prelucrează zilnic 150 tone struguri, și depozitează peste 3 000 tone de vin. Se prezintă noile sorturi: Busuioacă de Bohotin, vin nou obținut prin îndelungate cercetări de către colectivul stațiunii. De altfel, aici, la stațiune, sînt depozitate circa 600 de soiuri de vin din podgoria Valea Călugărească, rod al unor Multe dintre ele poartă aureola medaliilor obținute în diferite concursuri.Informați că stațiunea obține un' beneficiu net de circa 9 milioane lei anual, conducătorii de partid și de stat urează colectivului -• realizări tot mai însemnate în obținerea unor producții mari de struguri și vin de bună calitate.La despărțire, în cartea de onoare, conducătorii de partid și de stat au consemnat: „Feliei?: 
tăm harnicul colectiv al stațiunii 
experimentale viticole Valea Călu
gărească pentru rezultatele obținu
te in experimentarea și introduce
rea .în producție, a noi soiuri de 
viță, pentru vinurile sale alese, care 
au dus peste hotare faima podgori
ilor românești. îi urăm pentru vi
itor succese tot mai importante in 
activitatea de cercetare, pentru dez
voltarea continuă a științei și prac
ticii viticole".

pasionate cercetări.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre comuna Bucov — importantă sursă de aprovizionare pentru orașul Ploiești și pentru alte centre industriale din regiune. Se răzbate cu greu prin mulțimea miilor de țărani cooperatori care-i salută cu entuziasm partid șiHărnicia din Bucov trecut prin I, conferit se datorește rezultatelor remarcabile obținute de cooperatori. Producțiile de legume tot mai mari au situat

pe conducătorii de de stat.țăranilor cooperatori a fost încununată anul „Ordinul Muncii" clasa cooperativei. Distincția
cooperativa, trei ani con-

secutiv, pe locul I pe țară în legumicultura cooperatistă. Datorită folosirii agrotehnicii înaintate, au crescut însă an de an și producțiile de cereale.în fața sediului cooperativei, oaspeții sînt salutați de președintele Costică Mișcă, de secretarul comitetului de partid, Constantin Tricu. Este de față Aurel Bulgărea, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție. Conducătorilor de partid și de stat li se oferă tradiționala pîine și sare.’ Corul cooperativei intonează „Te slăvim partid iubit". Se aud urale și aclamații în cinstea Partidului Comu-

nist Român, a Comitetului său Central. ....... . i.Președintele se adresează înalți-- lor oaspeți și, invitînduri să vizi-- teze sectorul zootehnic, le spune : „Țăranii cooperatori din Bucov vă primesc deschizând larg o dată cu porțile satului și porțile inimilor lor în care trăiesc necontenit recunoștința și dragostea față de Partidul Comunist Român, făuritorul vieții noastre noi".Oaspeții sînt informați asupra principalelor rezultate obținute în producția animalieră.— Care este azi producția de lapte și cum vă îngrijiți de sporirea ei în continuare ? Care este situația în celelalte ramuri ale sectorului zootehnic 7 — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.Președintele cooperativei arată că producția de lapte pe vacă furajată a fost în 1966 de 2 816 1, dar este prevăzut ■ să crească simțitor, îndeosebi printr-o furajare rațională a întregului efectiv de vaci.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer se interesează despre modul în care cooperativa livrează statului cantitățile de carne și lapte contractate.La sediul cooperativei, oaspeții sînt informați asupra desfășurării lucrărilor de investiții. Gazdele relevă faptul că în actualul cincinal se vor mai cheltui în această direcție peste 5 550 000 lei, o atenție deosebită acordîndu-se scară largă aDupă vizită, vei are loc un au .luat parte operatori din învecinate — Strejnic și din alte comune ale raioanelor Ploiești, Teleajen și Mizil.Luînd cuvîntul, președintele cooperativei, Costică Mișcă, a adresat oaspeților calde cuvinte El a arătat apoi că 1962, anul înființării vei, producția medie a crescut la grîu de la 2 150 kg, la porumb de la 1 700'- la 3 300 kg. Creșterea produc-'; ției, ca urmare a folosirii raționale a mijloacelor mecanizate,. irigațiilor și îngrășămintelor chj-Ț mice, a muncii pline de avînt'.a cooperatorilor, a făcut, ca aver.bâ^ obștească să crească de la 1 855 00Q" lei în. 1962, la 10 900 000 lei în 1966.’. Aceste rezultate ne îndeamnă s^’ muncim fără preget pentru continua consolidare economico-organi-™ T: producției vegetale și . animale,' conștienți că prin aceasta . contribuim la creșterea bunăstării noastre și a tuturor oamenilor muncii, la înflorirea scumpei noastre patrii.Aducînd salutul celorlalți cooperatori participanți la miting, Va- rare, că avem cooperative cu re- silica Pătrașcu, cooperatoare din comuna Buda-Palanca, a arătat că, în entuziasmul cu care sînt întîmpinați oaspeții se împletesc ca în- tr-un buchet de fjori toată dragostea și recunoștința cooperatorilor pentru viața nouă pe care o trăiesc,' pentru drumul luminos deschis țărănimii de politica partidului nostru. Pentru femeile cooperatoare — a spus vorbitoarea — viața de astăzi înseamnă muncă voioasă, respect și demnitate, un trai lipsit de grija zilei de mîine. Dar, cea mai mare bucurie a noastră este viața frumoasă a copiilor noștri pe care îi creștem cu grijă și dragoste pentru a deveni cetățeni de nădejde ai țării. Vă mulțumim, dragi tovarăși, pentru tot binele pe care partidul comunist ni l-a făcut și ni-1 face. Să ne trăiți ani mulți, pentru ca, împreună, să ne bucurăm de roadele îmbelșugate ale politicii partidului nostru, să ne facem țara tot mai mîndră și mai bogată.Salutat cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, după ce a transmis cooperatorilor din Bucov și tuturor cooperatorilor din comunele raionului Ploiești, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului, a spus :Cooperativa Bucov, ai cărei oaspeți sîntem, a obținut bune re-

folosirii pe resurselor locale, în curtea cooperati- mare miting la care peste 10 000 de co- localitate, din satele Berceni, Corlătești,
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zultate în activitatea sa. Ea a ajuns să asigure cooperatorilor — mai bine zis membrelor cooperativei, pentru că, după cîte am aflat, în cooperativă marea majoritate o formează femeile — venituri mereu mai mari, anul trecut de 45 de lei la ziua-muncă. Cu atît mai remarcabile sînt aceste rezultate, cu c.ît cooperativa este tînără, a- vînd doar 5 ani de existență. Țin de aceea să felicit din toată inima pe cooperatoare, pentru că lor, în primul rînd, li se datoresc aceste rezultate. Desigur, a spus tovarășul Ceaușescu în aplauzele celor pre- zenți, n-aș vrea să-i nedreptățesc pe soții lor, pe bărbați, dar ei lucrează în majoritatea lor în întreprinderi, unde muncesc bine și zatorică a cooperativei și. sporire^' unde au primit, felicitări pentru —----- : rezultatele din producție.Și alte cooperative din raion au bune realizări. Aș dori însă să arăt că ceea ce ați obținut dv. nu este ceva unic în Republica noastră. S-ar putea chiar spune, fără supă-

de salut, față de, cooperați-, la hectar, la 1 400-

La Mizil, înaljn oaspefi sînt întîmpinafi cu tradiționala pîine și sare
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zultate și mai bune. în ansamblu, succesele pe care. le au cooperati- ~ vele agricole de producție din țara noastră . în răstimpul scurt de cînd s-a încheiat cooperativizarea demonstrează justețea politicii agrare a partidului nostru, a liniei de unire a țărănimii în cooperative, de mecanizare și chimizare a producției agricole, de aplicare tot mai intensă a cuceririlor științei. Aceasta este calea pe care se poate realiza ridicarea continuă a agriculturii patriei noastre,Jncît ea să dea produse din ce ‘în ce mai multe, să asigure atît satisfacerea nevoilor de consum mereu crescîn- de ale întregii țări, cît și disponibilități tot mai mari de produse agroalimentare pentru export. Cu cît agricultura noastră va produce mai mult, cu atît ea va aduce o contribuție mai mare, alături de industrie, la progresul general al țării, la bunăstarea întregului popor.Comitetul Central al partidului, guvernul, dînd o înaltă apreciere rezultatelor obținute de cooperativele noastre, de țărănimea cooperatistă, subliniază, totodată, că a- gricultura dispune încă de mari rezerve și că mai sînt multe de făcut pentru deplina lor valorificare, pentru ca agricultura țării noastre să producă pe măsura întregii ei Capacități. Acesta este scopul programului trasat de Congresul al IX-lea al partidului care, cu privire la agricultură, prevede o serie de măsuri pe linia mecanizării, extinderii irigațiilor, chimizării .producției agricole, folosirii semințelor selecționate, aplicării științei agrotehnice — în așa fel încît în 1970 să realizăm recolte îmbelșugate cu mult superioare celor din 1965.Rezultatele din primul an al cincinalului marchează progrese în . valorificarea rezervelor agriculturii — și noi sîntem convinși că vom reuși nu numai să realizăm prevederile Directivelor Congresului al IX-lea în acest domeniu, dar și să le depășim. Fără îndoiala că țărănimea noastră muncitoare, ur- mînd neabătut linia partidului 1 care s-a dovedit pe deplin corespunzătoare propriilor ei interese și intereselor întregului popor, va obține noi șl noi succese, aducînd o contribuție tot mai mare la propășirea țării, la bunăstarea și fericirea '.tuturor celor ce muncesc din. patria noastră.Cuvîhtarea a fost subliniată în repetate rînduri de urale și.ovații.La sfîrșitul mitingului, conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați cu dragoste de miile de cooperatori, .printre carș; și Erou] ' Muncii Socialiste Ion Stanciu, președintele C.A-P, din .comuna Babă Ana, raionul Mizil.în cartea de onoare a . cooperativei, oaspeții înscriu, cuvinte de felicitare și urări de noi succese în dezvoltarea economică a coope-. rativei, în ridicarea necontenită a bunăstării membrilor ei și a familiilor lor.
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Păulești — în tabăra lui Minai Viteazul

De la Bucov, urmînd șoseaua ce se abate spre Cîmpina, coloana de mașini parcurge drumul unor a- mihtiri glorioase, scumpe poporului nostru și trece prin poiana din pădurea Păuleștilor, unde viteazul voievod Mihai și-a așezat, în urmă cu ,368 ...de ani, tabăra sa de .luptă înaintea asaltului peste Carpați.Zeci de buciumași vestesc sosirea oaspeților, trecînd salutul din bucium în bucium. Marea poiană e plină acum de ostași în straie de epocă și corturi militare ; care cu coviltir mărginesc tabăra pe cele patru laturi. Salutați de trâmbițași și toboșari, de uratele care izbucnesc din mii de piepturi, oaspeții se îndreaptă spre cortul lui Mihai. Iată-1 ieșind din cort, ca-n urmă cu veacuri, însoțit de cei opt căpitani ai săi și de boierii sfatului, coborînd treptele din trunchi de .stejar, urînd bun sosit conducătorilor României socialiste.Este reconstituită, de un colectiv al Teatrului de stat din Ploiești, clipa solemnă a jurămîntului

de credință prin care Mihai și căpitanii săi se leagă să adune sub un singur sceptru toate pământurile locuite de români, vremelnic împărțite de vitregia istoriei în trei țări surori. în fața voievodului sînt aduse steagurile țării. Săbia sa atinge în chip de legămînț drapelul,. Iar săbiile căpitanilor săi întă-. resc jurămîntul atingînd sabia viteazului lor voievod. Miile de ostași din poiană întăresc, la rîndu-le, gămîntul, fluturînd spre steag mele lor de luptă și strigînd tr-un singur glas — „Jurăm, răm, jurăm".în cinstea conducătorilor României socialiste „cele 18 tunuri de. bronz, purtînd stemele lui Mihai Viteazul, trag trei salve de salut, în poiană se încinge apoi o uriașă horă, la care iau parte conducătorii de partid și de stat. Se cîntă „Hai să dăm mînă cu mină / Cei cu inima română / Să-nvîrtim hora frăției / Pe pămîntul României".în uralele și1 aclamațiile miilor de oameni oaspeții se îndreaptă spre Ploiești.

le- ar- în- ju-

și Ion prlete- salutu- ploieș-

Reședința acestei regiuni înfloritoare de la poalele Carpaților i-a primit din nou, cu aceeași puternică însuflețire, în tîrziul după-amiezii, pe iubiții oaspeți.Tineri și vîrstnici, femei și bărbați, locuitorii microraionului Ploiești-nord — modern cartier nou al orașului — s-au adunat cu zecile de mii pe străzi, pe aleile dintre blocuri, în, balcoane, manifes- tîndu-și simțămintele de dragoste și devotament față de partid, de conducerea sa încercată.Dintr-o mașină deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu Gheorghe Maurer, răspund nește, cu deosebită căldură, lui entuziast al maselor de teni.„.în timp ce tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat urcă scările masivei clădiri a Palatului' Culturii, copii în costume naționale și în uniforme pionierești intonează cîn- tece închinate partidului ; mulțimea ovaționează îndelung în marea piață a palatului.■ Este vizitată expoziția consacrată dezvoltării economice și social- culturale șt regiunii Ploiești îp anii cincinalului. Oaspeții se opresc în fața expresivelor panouri care înfățișează creșterea diferitelor ramuri industriale, agricultura regiunii, progresele, realizate în domeniul cui-: turii, : sănătății, turismului. Sînt prezentate unele .'dintre cele mai’ însemnate produse ale industriei, plpi.eștene — de la polietilenă, diverse instalații industriale și mașini complexe, la gama de bunuri realizate' de industria ușoară. Un mare, .planiglob, în culori, înfățișează țările unde sînt exportate

produse ale industriei ploieștene și unde sînt trimiși specialiști ai întreprinderilor din regiune spre a acorda asistență tehnică. Machete sugestive prezintă stadiul actual și perspectivele de dezvoltare urbanistică ale orașului Ploiești, ale unor întreprinderi importante din oraș și regiune. Numai anul acesta urmează a se construi și da în folosință aproape 1 500 de apartamente, majoritatea în cartierele Ploiești-nord și vest. Se ridică noi școli, cinematografe și se prevede înălțarea în centrul orașului a unui palat politico-administrativ, care va găzdui organele de partid și de stat ale regiunii și orașului.în încheierea vizitei, oaspeții înscriu în Cartea de onoare a Muzeului regional: „Expoziția «Regiu
nea Ploiești în plin avint al con
strucției socialiste» constituie 
tablou 
creșterii 
cunosc
industria, 
viață . social-culturală 
Ploiești Ea ilustrează grăitor poli
tica realistă ă' Partidului Comunist 
Român de dezvoltare necontenită a 
economiei naționale, de ridicare a 
bunăstării poporului, de, înflorire, 
sub multiple aspecte, a tuturor re
giunilor țării. Sintem convinși că 
oamenii muncii idiri .regiunea Plo
iești vor înfăptui cu entuziasm o- 
’oiectivele stabilite ele Congresul al 
IX-lga al Partidului Comunist Ro
mân, aducindu-și, contribuția , lor 
prețioasă la sporirea' avuției nățio- 

; nale, la prosperitatea României so
cialiste. Le urăm succes deplin in 
îndeplinirea acestor mărețe sar» 
cini".

un 
al 

care o 
perioadă 
întreaga 
regiunii

viu și impresionant 
impetuoase pe 
in această 

agricultura, 
a
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ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID
în încheierea vizitei în regiunea Ploiești, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- culescu-Mizil, Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Gheorghe Stoica s-au întîlnit vineri seara cu activul de partid din regiune și au luat parte la o masă tovărășească oferită cu acest prilej.Luînd cuvîntul, tov. DUMITRU 

BALALIA, prim-secretar al comitetului regional de partid, a subliniat că în regiunea Ploiești, leagănul multor evenimente de seamă din istoria zbuciumată și eroică a poporului român, tradițiile seculare ale luptei pentru libertate națională și socială, cultivate cu grijă de partidul nostru, însuflețesc pe oamenii muncii la mărețe înfăptuiri. Vorbitorul a relevat în continuare că sarcinile ce revin întreprinderilor industriale din regiune din grandiosul program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, au fost, în primul trimestru al acestui an, îndeplinite și depășite. Planul de livrări pentru export a fost depășit cu peste 77 milioane lei.Referindu-se la preocuparea întreprinderilor de a îmbunătăți continuu organizarea producției și a muncii, vorbitorul a arătat că anul acesta 181 de produse, din totalul celor prevăzute a fi realizate cu pierderi, vor fi complet rentabilizate, iar la alte 129 pierderile vor fi diminuate, reducîndu-se astfel do- tația de stat cu peste 31 milioane lei. în primul trimestru au fost identificate rezerve de reducere a cheltuielilor de producție pentru anul în curs în valoare de peste 118 milioane lei. O aienție deosebită va fi acordată reducerii consumului de materii prime, îndeosebi de metal ; se prevede ca pînă la sfîrșitul anului uzinele constructoare de mașini din regiune să reducă consumul de metal cu 3 300 tone.Vorbitorul s-a referit apoi la contribuția adusă de cele trei institute de cercetare și de cele două institute de proiectare din regiune la rezolvarea unor probleme importante privind tehnologia forajului și extracției, producerea în țară a unor catalizatori necesari prelucrării și chimizării petrolului, îmbunătățirea calității utilajului petrolier și chimic.Ca urmare a politicii partidului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării, regiunii Ploiești i-au fost alocate în actualul cincinal fonduri de 17 500 000 000 lei — cu 5 100 000 000 lei mai mult decît în perioada planului șesenal. Aceasta va contribui nemijlocit la ridicarea multilaterală a regiunii. O parte din investiții vor fi alocate dezvoltării complexe a agriculturii. Cantitatea de îngră- șăriiinte chirilice destinate ogoarelor regiunii va fi la sfîrșitul cincinalului de două ori mai mare decît în anul 1965. S-a trecut la constituirea a două întreprinderi agricole de stat în cadrul cărora funcționează 19. ferme ; experiența acestor unități va favoriza trecerea la reorganizarea activității tuturor unităților agricole de stat din regiune. Paralel cu îmbunătățirea activității G.A.S., cooperativele agricole au continuat să se întărească din punct de vedere economico-organizatoric. Valoarea averii obștești la suta de hectare a crescut în 1966 cu 42 000 lei față de 1965.Vorbitorul a prezentat apoi un tablou al vieții culturale tot mai bogate pe care o cunose orașele și satele regiunii. Totodată el s-a referit la fondurile alocate pentru acțiunile de larg interes social. Din totalul celor 15 600 de apartamente prevăzute a se construi în perioada cincinalului, au fost date în folosință aproape 3 000 de apartamente.Avem o organizație regională de partid puternică și cu o bogată experiență, capabilă și hotărîtă să ducă la îndeplinire cu succes sarcinile trasate de conducerea partidului — a subliniat în continuare primul secretar al comitetului regional de partid. Vorbitorul a scos în evidență valoroasele idei cuprinse în recentul articol al tovarășului Ceaușescu, de o importanță deosebită pentru perfecționarea întregii activități de partid. El s-a referit de asemenea la măsurile complexe pe care trebuie să le ia organele și organizațiile de partid din regiune pentru aplicarea strictă a recentei hotărîri a partidului și guvernului privind reglementarea programului de muncă și întărirea disciplinei.Comuniștii, toți oamenii muncii din regiunea noastră — a continuat vorbitorul — își exprimă adeziunea lor entuziastă față de politica externă a partidului, îndreptată 

în timpul mitingului din comuna Bucov

spre întărirea colaborării și prieteniei frățești cu toate statele socialiste și dezvoltarea continuă are- lațiilor cu celelalte țări ale lumii, spre zădărnicirea planurilor agresive ale cercurilor imperialiste, spre întărirea păcii și securității în Europa și în întreaga lume. Sprijinim întru totul neobosita activitate a conducerii partidului pentru întărirea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale — activitate care a contribuit la creșterea prestigiului partidului nostru în lume.în încheiere vorbitorul a subliniat că toate înfăptuirile de pînă acum ca și perspectivele luminoase de viitor constituie pentru toți locuitorii regiunii motiv de a exprima încă o dată nețărmurita lor dragoste și profundul lor atașament față de conducătorul «încercat al poporului nostru pe drumul victorios al socialismului, Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central.A luat apoi cuvîntul ing. Ion 
Zîrnâ, directorul Institutului de cercetări pentru prelucrarea țițeiului. Arătînd că institutul de cercetare în care lucrează a înregistrat unele realizări importante, printre care punerea la punct a producției aditivilor polifuncționali pentru uleiurile de motoare, stabilirea rețetelor de ungere și asimilare cu produse indigene a lubfi- fianților destinați noilor utilaje importate sau fabricate pe bază de licențe, vorbitorul a subliniat, că economiile realizate în întreaga țară prin reducerea’ importurilor și ameliorarea calității lubrifianților se cifrează în prezent la peste 150 milioane lei anual. în perioada imediat următoare — a spus el — ne propunem să intensificăm cercetările pentru raționalizarea pe plan național a operațiilor de lubrefie- re, să descoperim soluții pentru valorificarea de noi produse petroliere în slujba industriei petrochimice.Vorbitorul s-a referit apoi la importanța pe care ar avea-o crearea în orașul Ploiești — citadelă a industriei petrochimice românești— a unui institut de învățămînt superior de petrol și gaze.Permiteți-mi ca, în calitate de membru de partid din ilegalitate— a spus în cuvîntul său Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Belu — să vă exprim, stimate tovarășe Ceaușescu, stimați tovarăși, sentimentele mele de mulțumire și recunoștință pentru vizita pe care ați făcut-o în regiunea noastră și în orașul Ploiești, vechi centru muncitoresc, importantă cetate a industriei noastre socialiste. Ploieș- tiul, unde azi pulsează ritmul susținut al muncii libere și creatoare a fost în anii de cruntă asuprire burghezo-moșierească o citadelă a luptei revoluționare, care s-a ridicat pe o treaptă superioară prin crearea Partidului Comunist Român. Starea de spirit revoluționară a muncitorimii ploieste- ne și atașamentul neclintit față de Partidul Comunist Român au determinat alegerea orașului nostru ca gazdă a celui de-al II-iea Congres al partidului. în ianuarie— februarie 1933, străzile Ploieștilor au fost martore ale uneia din cele mai mari bătălii de clasă din țara noastră, organizată și condusă de partid. Atunci, la 1 februarie 1933 am luat cu asalt localul poliției unde erau arestați delegații noștri și timp de 24 de ore am fost stă- pîni pe oraș. în anii dictaturii mi- litaro-fasciste, muncitorii ploieșteni și grupul „Carpați", care activa pe Valea Prahovei, au dat lovituri puternice mașinii de război germane, iar în august 1944, petroliștii organizați de Partidul Comunist Român în formațiuni patriotice de luptă, au apărat cu prețul vieții lor rafinăriile orașului pe care hitleriștii, în retragerea lor disperată și în furia lor, vroiau să le distrugă.Astăzi, cînd evoc în fața dumneavoastră, stimați și iubiți tovarăși din conducerea de partid și de stat, aceste momente glorioase din trecutul mișcării noastre comuniste — a continuat vorbitorul — mărturisesc că simt o adîncă bucurie și mulțumire la gîndul că sacrificiile și jertfele aduse de partid n-au fost zadarnice, că ele au rodit în realitățile minunate pe care le trăim.Ploieștii, care v-au primit cu dragoste, iubiți tovarăși, cunoaște după eliberare a doua tinerețe a sa. în cele peste două decenii de viață nouă, orașul nostru și-a dezvoltat industria, în fiecare an se înalță blocuri moderne, copiii și nepoții noștri sînt crescuți cu dragoste și 

căldură, iar noi cei vîrstnici avem o bătrînețe demnă și lipsită de grija zilei . de mîine. Pentru toate acestea, pentru viața plină de demnitate și fericire pe care o trăim, mulțumim iubitului nostru, partid care transformă România într-o a- devărată grădină înfloritoare. Iată de ce consider că nu e titlu mai înalt decît acela de comunist, de ostaș devotat al partidului și al patriei și nu e datorie mai sfîntă decît aceea de a lupta neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului, politică înțeleaptă în care își găsesc împlinire cele mai frumoase năzuinți ale întregului nostru popor.Țin să vă asigur, dragi tovarăși, îri aceste momente deosebit, de e- moționante prilejuite de vizita dumneavoastră — a încheiat, vorbitorul — că voi fi și de aici înainte, pînă în ultima clipă a vieții mele, soldat credincios al gloriosului nostru partid. • ■Prof. Traian Comăniciu, președintele Comitetului regional de cultură și artă, care a luat apoi cuvîntul, a înfățișat succesele de seamă obținute în regiune în dezvoltarea învățămîntului și culturii. Vorbind in numele celor peste 10 000 de învățători și profesori din regiune, el a spus : Ne vom dărui cu abnegație creșterii și educării tinerelor vlăstare ale țării, dezvă- luindu-le comorile științei și culturii pentru a forma cadre capabile să rezolve cu cea mai înaltă competență problemele comp>exe ale operei de desăvîrșire a construcției socialiste. Cu pasiune și căldură vom sădi în sufletele copiilor marele adevăr că viața lor fericită este rodul luptelor de secole ale unui neam care și-a a- părat cu dîrzenie și eroism libertatea, rodul politicii înțelepte . a Partidului Comunist Român care a știut să unească in jurul său toate forțele creatoare ale harnicului și talentatului nostru popor, condu- cîndu-1 cu iscusință spre înalte culmi ale civilizației și progresului.
A luat apoi cuvîntul Constantin 

Oană, prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al U.T.C.: Vă rog să considerați, iubiți oaspeți, emoția tinerilor care v-au . întâmpinat cu profundă dragoste și entuziasm pretutindeni în regiunea Ploiești, ca un cald și sincer omagiu pe care o generație fericită, luminată de soarele socialismului, îl aduce gloriosului partid al comuniștilor, stegarul împlinirii năzuințelor de veacuri ale poporului român către libertate, bunăstare și progres. Raportăm cu mîndrie conducerii de partid și de stat că 8 000 de uteciști au primit anul trecut titlul de fruntaș în întrecerea socialistă și că organizația noastră regională a fost distinsă pentru a treia oară cu Drapelul și Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. pentru locul I pe țară în acțiunile de muncă patriotică.Cei peste 170 000 de membri ai Uniunii Tineretului Comunist din regiunea Ploiești — a spus în încheiere vorbitorul — se angajează ca, prin întreaga lor activitate, să fie demni de gloriosul trecut al petroliștilor ploieșteni, de viitorul luminos ce se clădește azi, de încrederea și grija fără margini cu care ne înconjoară permanent părintele iubit al tineretului — Partidul Comunist Român.Primit cu puternice și vii aplauze a luat cuvîntul secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

(Cuvintarea este publicată în pa
ginile I-II1 ale ziarului).

■A-Același puternic entuziasm, care a caracterizat întreaga primire făcută de ploieșteni înalților oaspeți, s-a revărsat în adînc de noapte pe străzi. Zeci de mii de locuitori ai acestei tradiționale cetăți a muncitorimii române au exprimat, prin limbajul torțelor aprinse, al jerbelor multicolore de artificii, al ne- sfîrșitelor aclamații și urale, al cîn- tecelor închinate partidului și patriei iubite, adînca dragoste și atașamentul față de partidul comunist — conducătorul încercat în opera de înflorire a României socialiste.Un singur glas contopea parcă miile de voci omenești în emoționantul moment de rămas bun : „Mai veniți, dragi conducători, în mijlocul nostru să vedeți roadele muncii noastre pentru transpunerea în viață a politicii înțelepte a partidului !“
Gheorghe BADRUS 
Gheorghe SECUIU 
Constantin CĂPRARU 
Ion ZAMFIRESCU

Cuvîntwe® tovarășului NUae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)Am revăzut zilele acestea locuri pe care, cu secole în urmă, românii le-au udat cu sîngele lor pentru a apăra glia strămoșească împotriva cotropitorilor, pentru a-și apăra dreptul la viață și libertate. Atît monumentele și locurile istorice din regiunea dumneavoastră, cît și cele din Moldova, din Ardeal, din Oltenia, aduc mărturie faptului că poporul român nu și-a plecat niciodată capul sub jugul asupririi străine, nu a considerat nici un preț prea mare pentru a-și apăra libertatea și demnitatea. (Aplauze). Infruntînd furtuni pustiitoare, ți- nînd piept tuturor vitregiilor, el a adus o contribuție de preț la apărarea civilizației în această parte a lumii, la lupta popoarelor împotriva asupritorilor. Păstrînd nestinsă flacăra idealului de libertate, de independență și neatîrnare, poporul român a dat, de-a lungul milenarei sale istorii, nenumărate pilde de eroism și spirit de jertfă.Faptele sale de vitejie, înaltele sale virtuți patriotice i-au însuflețit pe marii cărturari și artiști ai țării, i-au inspirat pe poeți, pe scriitori, pe compozitori și pe pictori. Regiunea Ploiești are vechi, și prețioase tradiții culturale. Aici s-au găsit urme ce atestă existența. pe pămîntul patriei noastre de azi, a unei strălucite civilizații preistorice, a unei valoroase culturi geto-dacice, precum și a culturii românești în plină dezvoltare la sfîrșitul primului mileniu al erei noastre. La Tîrgoviște au apărut cele dintâi tipărituri românești care au marcat un moment esențial în dezvoltarea limbii și culturii poporului român. Din această regiune s-au ridicat, sau aici .și-au desfășurat o bună parte din activitatea lor, numeroase personalități proeminente ale țării noastre, sa- vanți de renume mondial ca Teodor Diamant. Nicolae lorga. Traian Săvulescu, mari scriitori și poeți ca f L. Caragiale, Eliade Rădules- cu, Cîrlova, Gr. Alexandrescu, Haș- deu. poeții Văcărești. Basarabescu, Brătescu-Voineșii ; pictori celebri ca Nicolae Grigorescu, Petraș- cu, Ștefan Popescu, Iser : actori de seamă ca Bulandra, Manolescu. Maximilian și mulți alții. Din rîndul poporului s-au ridicat în lupta grea, pentru neatîrnare, oameni înaintați care și-au consacrat viața propășirii culturii, științei și artei românești, formării limbii naționale — indispensabile pentru orice națiune care vrea să trăiască independentă. (Aplauze).Dovezile de cultură materială existente pe întregul cuprins al patriei noastre vorbesc cu elocvență despre geniul creator a! poporului român, despre talentul și măiestria cu care l-a înzestrai natura, despre marea lui sete de frumos. Totodată, istoria arată că marii noștri ginditori și creatori de valori spiiituale și-au pus vocația în slujba libertății și independenței patriei, a dezvoltării limbii și culturii ei, a propășirii națiunii române. Glorificînd eroismul legendar al luptei strămoșilor pentru neatîrnare, operele lor dădeau în același timp răspuns aspirațiilor de progres ale societății din vremea lor, jucau rolul de instrumente ale luptei pentru înfăptuirea idealurilor de libertate și progres ale poporului român. (Aplauze). Prin aceasta, și prin înalta lor valoare artistică sau științifică, aceste opere aparțin nu numai tezaurului nostru național, ci și patrimoniului culturii universale. (Aplauze).Viața șl creația personalităților de seamă ale culturii românești constituie o pildă vie de slujire devotată a poporului, de îmbinare a respectului față de trecutul glorios cu lupta pentru slujirea prezentului, cu eforturile pentru ridicarea spirituală a poporului, pentru strălucirea culturii. Fără îndoială că oamenii de cultură de azi au de învățat de la clasicii artei și literaturii noastre și nu ne îndoim că ei vor ști să continue cu cinste luminoasele tradiții ale înaintașilor, servind azi unirii eforturilor întregului popor în lupta pentru triumful idealurilor de progres și civilizație. (Aplauze).

DRAGI TOVARĂȘI,Sînt cunoscute și apreciate de întregul popor tradițiile revoluționare proletare ale regiunii Ploiești. O dată cu dezvoltarea industriei, cu apariția elasei muncitoare, în Valea Prahovei s-a înfiripat mișcarea socialistă: clubul muncitorilor din Ploiești a fost unul din primele cercuri socialiste apărute în România. De numele orașului Ploiești se leagă activitatea unora din militanții de frunte ai mișcării socialiste, cum au fost C. Dobrogea- nu-Gherea, Ștefan Gheorghiu și alții. Revoluționarii socialiști ploieșteni au participat activ la crearea partidului comunist. Atașamentul lor față de,, detașamentul marxist-leninist al clasei muncitoare, încrederea pe care o aveau în forța sa revoluționară rezultă și din faptul că lucrările celui de-al doilea Congres al partidului, s-au ținut aici, la Ploiești. Aceasta oglindește, de asemenea, și încrederea partidului în clasa muncitoare din Ploiești, în rîndul căreia știa că va găsi întotdeauna sprijin în lupta sa gr.ea. Viața a arătat că această încredere a fost pe deplin îndreptățită (Aplauze).în întreaga perioadă a ilegalității, Valea Prahovei a.fost unul din importantele centre ale mișcării revoluționare din România. Au rămas , în istoria poporului. român luptele muncitorilor' petroliști, din ianuarie—februarie 1933, care au culminat cu ocuparea orașului de către greviști. Aceste bătălii purtate în anii crizei economice împotriva înfeudării țării imperialismului străin, împotriva fascismului, 

au dovedit forța revoluționară a clasei muncitoare din România, capacitatea organizatorică și politică a partidului comunist. în acei ani, ca și în alte perioade, proletariatul din Ploiești s-a aflat în primele rîn- duri ale luptei revoluționare (A- 
plauze).Este cunoscută activitatea desfășurată de formațiunile patriotice orgariizâte de comuniști în regiunea Ploiești pentru sabotarea mașinii de război fasciste, participarea muncitorilor ploieșteni, alături de armată, Ia înfăptuirea insurecției armate, la zădărnicirea planurilor hitîeriștilor. de a transforma Valea Prahovei într-o mare de. foc, la salvarea de la distrugere a avuțiilor poporului. Partidul și guvernul nostru, societatea socialistă, acordă o înaltă prețuire și înconjoară cu toată dragostea și stima pe vechii militanți revoluționari, pe veteranii în viață ' ai mișcării socialiste, pe activiștii vechi ăi partidului nostru, care și-au consacrat viața intereselor poporului, cauzei eliberării naționale și sociale. (Aplauze).în timpul, vizitei prin regiunea Ploiești ne-am întîlnit cu revoluționari, numeroși comuniști care au participat la multe din bătăliile de. clasă duse de proletariat pe a- ceste meleaguri, care au adus o contribuție prețioasă la lupta pentru cucerirea puterii, la înfăptuirea operei de construire a socialismului. Unii dintre ei se găsesc și aici în sală. Mi-a făcut o deosebită plăcere să revăd pe unii din tovarășii cu care am lucrat în ilegalitate în această regiune. îmoreună cu care am stat în închisori și în lagăr. Aceste întâlniri amintesc de anii grei, de faptul că în acei ani organizația de partid din această regiune a fost o organizație puternică. pe care partidul a putut conta întotdeauna, de numeroșii militanți ilegaliști care au știut să țină aici sus steagul luptei revoluționare. Acesta este un izvor de mîndrie pentru organizația de partid, pentru întreaga clasă muncitoare ploieșteană.Nenumărate mărturii din regiunea Ploiești, ca și din întreaga țară, demonstrează că proletariatul s-a dovedit în întreaga istorie modernă a României cea mai înaintată forță politică a societății. Situîndu-se — sub conducerea Partidului Comunist Român — în fruntea maselor muncitoare, clasa muncitoare a răsturnat vechea orînduire socială, a alungat clasele exploatatoare de la putere, s-a eliberat- pe sine și a eliberat întreaga societate, concen- trîndu-și apoi toate forțele. împre- tină cu întregul popor, pentru edificarea socialismului pe pămîntul României. (Aplauze).Putem spune, tovarăși, că în regiunea Ploiești, ca și în întreaga țară, s-au împletit în mod armonios, în procesul legic al dezvoltării sociale, vechile tradiții ale luptei poporului pentru libertate și neatîrnare, împotriva asupririi naționale și sociale, pentru formarea națiunii române și a statului național, cu tradițiile militante ale culturii inspirate din năzuințele și idealurile maselor și cu lupta revoluționară eroică a proletariatului împotriva claselor exploatatoare. pentru răsturnarea o- rînduirii burghezo-moșierești, pentru zidirea societății socialiste. (A- 
plauze).Partidul comunist continuă cele mai bune tradiții progresiste, revoluționare ale poporului român, ridicîndu-le în condițiile de azi, ale construirii socialismului, pe o treaptă superioară Ne preocupăm continuu de a educa tineretul nostru, întregul popor în spiritul prețuirii acestui trecut, a tot ceea ce am realizat pînă acum, și care reprezintă izvor de energie în opera construcției socialiste. Muncitorii, țăranii, intelectualii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor muncesc sub conducerea partidului pentru a asigura mersul mereu înainte al societății, al națiunii noastre socialiste. (Aplauze, urale).

TOVARĂȘI,Organizația regională P.C.R. Ploiești este una din cele mai puternice organizații ale partidului nostru, Avînd bogate tradiții de luptă revoluționară, călită în focul muncii .'.pentru construirea socialismu- . lui,, numărînd.! în rîndurile sale peste 131 000 dintre cei mai valoroși muncitori, țărani și intelectuali din regiune, organizația regională Ploiești a Partidului Comunist Român a adus și aduce o importantă contribuție la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la realizarea marilor sarcini ale construcției socialiste, la dezvoltarea economică și ■. social-culturală a regiunii Ploiești (Aplauze). Dispuneți de numeroase cadre de activiști de partid și de stat, temeinic pregătiți din punct de vedere politia și profesional, experimentați, însuflețiți de pasiune și devotament pentru înfăptuirea politicii partidului. Mii și mii de comuniști care lucrează în toate . sectoarele vieții sociale constituie o pildă vie de înaltă responsabilitate față de îndatoririle încredințate de partid și popor, de disciplină și corectitudine în muncă. de competență și receptivitate față de tot’ceeâ ce este nou și înaintat.Etapa actuală a construcției socialiste face să crească tot mai mult rolul partidului în întreaga activitate socială. îndeplinirea cu cinste a acestei înalte misiuni istorice, încredințată de întreaga națiune, cere ca toate organele și organizațiile partidului nostru să-și ridice activitatea la un nivel din ce în ce mai înalt. Se impune să crească continuu competența organelor și organizațiilor de partid în elaborarea hotărîrilor și măsurilor menite să ducă la accelerarea mersului înainte în toate domeniile de activitate. A

ceasta necesită studierea aprofundată a cerințelor dezvoltării societății, a condițiilor , și particularităților concrete în care-și desfășoară activitatea fiecare organizație de partid, stabilirea soluțiilor celor mai corespunzătoare în vederea realizării directivelor și hotărîrilor C.C. al P.C.R.. Se cere totodată organelor și organizațiilor de partid să-și îmbunătățească activitatea organizatorică, să-și ridice capacitatea de mobilizare a maselor pentru înfăptuirea în practică a liniei politice a partidului, să perfecționeze exercitarea controlului asupra îndeplinirii hotărîrilor de partid și de stat. Creșterea rolului conducător al partidului presupune sporirea contribuției fiecărui comunist, a fiecărui activist de partid și de stat, la întreaga activitate de partid, precum și la îndeplinirea exemplară a sarcinilor în sectorul în care lucrează. Comuniștii au datoria de a se afla în primele rîn- duri ale luptei împotriva spiritului de rutină, a mentalităților anchilozate, pentru înlăturarea a tot ceea ce frînează progresul, pentru afirmarea nestingherită a noului în viața socială.Sîntem pe deplin încredințați că organizația regională Ploiești a Partidului Comunist Român, strîns unită în jurul Comitetului Central, va ști să-și îndeplinească și în viitor cu cinste mărețele sarcini ce-i revin din programul desăvîrșirii construcției socialiste, va mobiliza energiile și elanul tuturor oamenilor muncii din regiune în lupta pentru înflorirea patriei, pentru traducerea în viață a politicii de construire a socialismului și comunismului. (Aplauze).

TOVARĂȘI,Succesele obținute de poporul român reprezintă o contribuție de seamă a constructorilor socialismului din patria noastră la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea prestigiului și influenței ideilor socialismului în lume, întreaga dezvoltare a vieții sociale contemporane oune puternic în evidență faptul că, cu cît rezultatele pe care fiecare țară socialistă le obține în dezvoltarea producției materiale și spirituale sînt mai mari, cu atît mai însemnat este aportul acesteia la cauza socialismului, la creșterea forțelor progresului și păcii în lumea întreagă (Aplauze).Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, desfășoară o intensă activitate internațională, puriî’nd în centrul întregii politici externe întărirea prieteniei frățești și a colaborării cu toate țările socialiste. în același timp, pornind de la imperativele vieții internaționale contemporane, țara noastră, își lărgește și intensifică legăturile cu .toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. în înfăptuirea acestei politici, partidul și guvernul nostru pleacă de la principiul, temeinic verificat de practica internațională, că relațiile dintre state se pot dezvolta în mod norma), în interesul tuturor popoarelor, al păcii și colaborării, numai pe baza respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Noi considerăm că numai astfel de relații sînt de natură să favorizeze instaurarea unui climat de destindere, de înțelegere și colaborare între popoare.Poporul nostru, ca și toate celelalte popoare europene este profund interesat în crearea unui climat de securitate în Europa. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România apreciază că — așa cum se arată și în Declarația țărilor socialiste de la București — reglementarea problemelor litigioase existente în Europa, eliminarea hotărîtă a tuturor focarelor care ar putea aprinde aici un nou conflict armat — și în care în mod fatal ar fi atrasă întreaga omenire -- este un deziderat vital al tuturor popoarelor de pe acest continent, o cerință imperioasă a întregii vieți internaționale actuale. Interesele omenirii cer ca Europa să-și pună forțele nu în slujba unei politici de război, ci a progresului, să valorifice uriașul ei potențial, pentru dezvoltarea științei, a producției de bunuri materiale, a culturii, pentru a contribui la progresul tuturor statelor și continentelor, la ridicarea standardului lor de viață.Realizarea obiectivului securității presupune contribuția activă a celor mai largi forțe politice de pe continent, a clasei muncitoare, a mișcării comuniste, a tuturor organizațiilor progresiste, democratice, a păturilor mijlocii ale populației, a exponenților realiști ai burgheziei, a tuturor popoarelor europene.Problema securității europene este o parte componentă esențială a luptei generale a popoarelor pentru pace, pentru dezvoltarea colaborării internaționale. După părerea noâstră, înfăptuirea securității europene ar da o lovitură puternică forțelor imperialiste, în special imperialismului american, tuturor; cercurilor reacționare din Europa și de pe alte continente. Lupta forțelor antiimperialiste din întreaga lume constituie un tot unitar, inseparabil, și orice succes obținut într-un sector sau altul al acestui front slujeșle intereselor generale ale mișcării pentru pace și progres social. Desființarea bazelor militare și retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii de pe continent, renunțarea )a politica clădită pe existența blocurilor militare, ar lipsi imperialismul american de (unul din principalele sale puncte dș reazem politic și militar, ar îngusta baza sa de acțiune în înfăptuirea politicii de dominație 

în lume, ar slăbi în general pozii țiile imperialismului internațional. Retragerea tuturor trupelor străina de pe teritoriul altor state, desfiin» țarea blocului N.A.T.O. și, concomitent, a Pactului de la Varșovia ar așeza relațiile dintre statele europene pe baze noi. Securitatea europeană ar avea urmări deosebit da pozitive asupra vieții politice de pe alte continente. înfăptuirea ei ar încuraja popoarele în lupta lor pentru independență și suveranitate națională, împotriva dominației economice și politice a imperialismului, a colonialismului și neocolonialis- mului, ar stimula forțele progresiste de pretutindeni în lupta pentru lichidarea tuturor coalițiilor militare agresive. Realizarea securității 'în Europa va crea un climat polii tic general de colaborare multilaterală între state și. în acest cadru, se vor crea condiții pentru extinderea relațiilor țărilor europene cu țările în curs de dezvoltare, pe baza egalității în drepturi, pentru sprijinirea eforturilor acestora in vederea dezvoltării de sine stătătoare a economiei și culturii.Desigur, instaurarea, unui climaS de pace și largă cooperare internațională nu este un lucru simplu; cercurile imperialiste în frunte cu principala lor forță, imperialismul american, se opun dezvoltării relațiilor normale între state, pun la cale imixtiuni în viața popoarelor, săvîrșesc acte de agresjune, încearcă să împiedice cu forța armelor lupta popoarelor pentru libertate și progres social. Actul care acuză cel mai puternic imperialismul american în momentul de față este agresiunea din Vietnam. Poporul român, animat de solidaritate frățească față de cauza dreaptă a poporului vietnamez, își unește glasul cu întreaga omenire înaintată și cere încetarea războiului barbar al Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam și a Vietnamului de sud și înainte de toate încetarea necondiționată, definitivă a bombardamentelor americane împotriva orașelor și satelor vietnameze, respectarea dreptului inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.O cerință fundamentală a vieții internaționale contemporane, a promovării intereselor păcii și securității, este întărirea continuă a unității tuturor forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste. A nu ține seama de această necesitate imperioasă înseamnă a te încărca cu o grea răspundere în fața popoarelor și istoriei. Generațiile viitoare nu vor găsi nici o scuză pentru orice acțiuni care ar contribui la agravarea divergențelor din mișcarea comunistă și muncitorească, la adîncirea pericolului sciziunii. Partidul nostru este hotărît să facă tot ce depinde de el pentru a-și aduce contribuția la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor care se ridică în calea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea și întărirea păcii în lume. (Aplauze). Sîntem convinși că în felul acesta ne îndeplinim o înaltă îndatorire nu numai față de poporul român, de patria noastră socialistă, ci și față de clasa muncitoare inlernațională, față de frontul antiimperialist mondial, față de popoarele iubitoare de pace de pretutindeni. (Aplauze).
TOVARĂȘI,Vizita pe care am făcut-o în cursul acestor două zile în regiunea dumneavoastră, întîlnirile pe care le-am avut cu populația, ne-au lăsat impresii și amintiri de neșters. Este o practică curentă a partidului nostru să se sfătuiască cu oamenii muncii în legătură cu cele mai importante probleme ale politicii interne și externe. Aceasta dă garanția că hotărîrile și măsurile adoptate de partid și guvern corespund tot mai bine condițiilor concrete ale țării noastre, cerințelor dezvoltării sociale, năzuințelor întregului popor. în același timp aceasta este o expresie a lărgirii continue a democrației noastre socialiste. Poporul urmează și înfăptuiește neabătut linia partidului pentru că el participă activ la elaborarea acestei linii, conside- rînd-o drept propria sa linie. în aceasta constă tăria și forța de neînvins a partidului nostru. (A- 

plauze). Trebuie lărgite și dezvoltate în continuare legăturile organelor și organizațiilor de partid cu oamenii muncii. Ele trebuie să se consfătuiască cu activul de partid, cu comuniștii, cu toți cei ce muncesc asupra tuturor problemelor mai importante legate de înfăptuirea politicii de construcție a socialismului. Dacă vom acționa întotdeauna strîns uniți, împreună cu întregul popor, puteți fi siguri tovarăși că nu va exista nici o piedică, nici o greutate pe care să nu o putem învinge. (Aplauze).Aș dori în încheiere să urez comitetului regional, sfatului popular, comuniștilor, activului de partid, tuturor oamenilor muncii, succese și mai mari în activitatea lor ; să obțineți nu numai realizarea sarcinilor ce vă revin în cadrul planului cincinal, dar să le și depășiți. Avem convingerea că organizația de partid, clasa muncitoare, oamenii muncii din regiunea Ploiești au această capacitate. Vă dorim succes deplin în această muncă nobilă (Aplauze, urale).Ridic acest pahar în sănătatea comuniștilor, a întregului activ de partid și de stat-din regiune, a comitetului regional, a biroului regional, a primului secretar, în sănătatea oamenilor muncii din regiunea Ploiești, pentru noi succese .în {activitatea dv. a tuturor. (Urale 
puternice, prelungite).
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Ce învață elevii
școlilor agricole
în timpul practicii

în aceste zile de primăvară, mii de tineri s-au a- lăturat lucrătorilor de pe o- goare, participînd la activitatea atît de complexă și variată a zămislirii recoltei. Sînt elevi ai școlilor profesionale de mecanici agricoli, ai liceelor agricole, care-și îndeplinesc în acest mod stagiul de practică în procesul de producție agricolă prevăzut în planurile de învățământ.De la început se impune 
o constatare pozitivă: în marea lor majoritate conducerile școlilor s-au îngrijit din timp de repartizarea e- levilor în diferite unități a- gricole, cu sectoare de producție adecvate conținutului practicii prevăzute în program, s-au stabilit legăturile de colaborare necesare cu specialiștii din aceste unități, le-au fost explicate elevilor în amănunțime îndatoririle pe care le vor a ea de îndeplinit în această perioadă etc. La rîndul lor, specialiștii din conducerile unităților agricole care i-au primit pe elevi s-au ocupat de repartizarea lor pe sectoare și brigăzi de lucru, i-au încredințat unor lucrători cu experiență, au avut grijă ca tinerii să fie înarmați cu cuvenitele reguli de protecție a muncii, să aibă condiții corespunzătoare de cazare etc. Dar, după cîte se pare și unii și ceilalți au răsuflat ușurați de îndată ce și-au îndeplinit primele obligații crezînd că practica elevilor va decurge în cele mai bune condiții. Această „socoteală" de acasă însă nu se prea potrivește cu cea de pe... ogoare.

în cursul raidului între-' prins am fost nevoiți să consemnăm situații care denotă că nu sînt asigurate toate condițiile ca stagiile de practică să se soldeze cu maximum de învățăminte pentru elevi. Un tînăr de la Liceul agricol din Tg. Mureș a fost repartizat în cooperativa agricolă de producție Grindeni, raionul Luduș, pentru a face practică la lucrările specifice din cîmp, din sectorul zootehnic, din sectorul horticol. în realitate el a lucrat tot timpul în biroul... contabilității. Ce și-au spus probabil gospodarii de acolo : „în acest „sector" avem acum de lucru, să ne ajute tînărul dacă tot a venit la noi". La cooperativa agricolă de producție Iara de Mureș, raionul Reghin, unui elev i s-a încredințat spre îngrijire -un lot de 20 de vaci cu producție slabă de lapte. în a- fară de aceasta elevul a mai participat periodic și la combaterea maladiilor în cadrul circumscripției veterinare. Deși treaba pe care a făcut-o nu concordă cu programul de practică elaborat de forurile de învăță- mînt, tînărul s-a ales totuși cu o anumită experiență. în tot cazul el a fost mai a- vantajat decît alți colegi de-ai săi cărora nu li s-a oferit prilejul să lucreze direct în producția agricolă. Este cazul unei e- leve de la Școala tehnică veterinară din Alexandria, care la cooperativa agricolă de producție din Vitănești, regiunea București, nu face altceva decît să „treacă" zilnic pe la fiecare fermă de animale împreună cu un teh

nician sau cu alt specialist din unitate. Tot în regiunea București, de pildă, se mai întîlneSc în unele S.M.T.-uri și elevi de la școli profesionale de mecanici agricoli care umblă fără nici un rost prin unitate; adesea acești elevi sînt folosiți în munci necalificate în loc să fie îndrumați să lucreze efectiv pe mașini, conform tematicii din programul lor de practică.„Am învățat multe de cînd am început practica — ne-a spus elevul G. II., din anul II, secția veterinară, a Școlii tehnice din Trifești, raionul Roman. Lucrăm efectiv în producție, iar seara consemnăm în caietele noastre de practică toate observațiile. Pe baza acestora întocmim referate pe care le vom susține la colocviile de la sfîrșitul perioadei de practică. Cred însă că această activitate ar trebui să beneficieze de mai multă grijă și îndrumare și din partea conducerii școlii noastre, a profesorilor de specialitate care vin foarte rar în unitățile agricole unde lucrăm. Controlul activității noastre în timpul practicii se face sporadic, neorganizat". A- ceeași doleanță au și elevii care fac practică la secția Cuciulați a Stațiunii experimentale agricole Secuieni, regiunea Bacău. Ei au fost dați în grija maistrului Constantin Tuluc, absolvent și el de curînd al școlii tehnice agricole, care-i îndrumă destul de sporadic. Dc același lucru am fost sesizați și la întreprinderea pentru valorificarea produselor avicole din Roman, unde e- levii sînt lăsați doar în sea

ma maistrului veterinar care nu reușește întotdeauna să le asigure o asistență tehnică calificată. Ca urmare ei nu fac altceva decît să sorteze niște ouă și să privească cum sînt scoși puii din incubatoare.După toate regulile școlare, activitatea practică a elevilor trebuie să capete un calificativ. Paradoxal însă, în majoritatea cazurilor, specialiștii din unități, fără a cunoaște și a fi verificat concret cunoștințele și deprinderile de lucru ale viitorilor lucrători de pe o- goare, fac în fugă o scurtă caracterizare a fiecăruia — evident, formală -— și-i califică cu notele 9 și 10. După cum ne-au relatat ing. Dionisie Vargha, profesor la Liceul agricol din Tg. Mureș, și alte cadre didactice și specialiști din agricultură, conducerile unităților agricole nu au primit îndrumări din partea forurilor competente asupra sarcinilor precise care le revin în instruirea elevilor. De a- semenea, nu există o normă și o concepție unitară cu privire la remunerarea prac- ticanților ; aceasta și din cauză că îndrumătoarele cu privire la stabilirea funcțiunilor de conducere și administrative din cooperativele agricole de producție și retribuire a acestora pe bază de zile-muncă, elaborate anul acesta de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție nu cuprind categoria de elev-practicant. O asemenea

precizare este necesară cu atît mai mult cu cît, elevii din anii IV și V din liceele agricole vor efectua un timp mai îndelungat de practică continuă în producție.Practica în agricultură, pe ogoare și în sectoarele de producție ale unităților agricole socialiste reprezintă o componentă importantă în complexul pregătirii noilor promoții de lucrători calificați și tehnicieni din a- gricuîtură. De eficiența acestei pregătiri — concretizată în cunoștințe temeinice de specialitate, deprinderi solide de lucru, pasiune și interes pentru meseria aleasă — sînt interesate deopotrivă școlile respective cît și unitățile de producție care-i vor primi pe absolvenți după terminarea cursurilor. Este deci necesară o colaborare fructuoasă și măsuri comune eficiente pentru ca timpul de practică în producție să fie intens folosit, să dea tinerilor cunoștințele prevăzute în programe, dar și modele de comportare. Este de dorit, în acest sens, o mai directă îndrumare a- tît a școlilor cît și a unităților de producție din agricultură din partea forurilor de resort din Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Învățămîntului.
Raid-anchetâ realizat de 
Fiorea CEAUSESCU, Lo
rand DEAKI și Gheorghe 
BALTĂ, corespondenții 
„Scînteii"

1

Contemporanul nostru
I-

în laboratorul de fonetică al Universității „Al. I. Cuza" din 
lași Foto : Gh. Vințilă

I

ES

O SPARTACUS — film pentru ecran panoramic (ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
9 BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
© JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : GRIVIȚA (completare Fabrica de împachetat fum) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30, FLAMURA (completare Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) — 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30.
9 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL DINAMO — 20, GRĂDINADOINA — 20,30. GRADINA FESTIVAL — 19,45; 22, ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
9 SUCCES, CHARLIE !: MELODIA — 9;11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Fabrica de împachetat fum), MODERN (completare Istoria unui manuscris) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
® OMUL FĂRĂ PAȘAPORT : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 MOFTURI 1 900 — 9; TELEGRAME — 11,45; DOUĂ LOZURI — 14,45; 17,45; 20,45 (la toate completarea Vizita ; Politică cu... delicatese) : CENTRAL.
9 COPIII LUI DON QUI.TOTTE : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30; lagrădină — 20 (la ambele completarea Istoria unui manuscris).
9 UNORA LE PLACE JAZUL t GRĂDINA CAPITOL — 20.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE: UNION (completare Vizita delegației do par

tid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI (completare De la atom Ia cristal) — 15,30; 18; 20,15.
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : DOINA 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 9,30; 11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
cinema

C DACII — cinemascop : LUMINA — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Problema) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 SĂ TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂTRÎNEȘTI ! —
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3/1967 — DUȘCA 
— PĂSĂRILE DRAGOSTEI — TINEREȚE 
(A 45-A ANIVERSARE A U.T.C.) — DE ZIUA 
MAMEI : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
e MOMENTUL ADEVĂRULUI : VICTORIA (completare 1 Mai 1967) — 9; 11,30; 13,45; 16, ARTA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;20,45; la grădină 19,45.
© ROBII : TOMIS (completare Fabrica de împachetat fum) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;20,45, la grădină — 19,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină —

19,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15;20,30 (la ambele completarea Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.).
© RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ !: FLOREASCA (completare Hieroglifele pămîntului) — 9;11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. BUCEGI (completare Proiecte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20.
® WINNETOU — cinemascop (ambele serii): GIULEȘTI — 15,30; 19.
9 MONDO CANE — ambele serii : EXCELSIOR — 9,30; 13; 16,30; 20.
® EVADARE ÎN TĂCERE : MUNCA (completare Cosmonauții) — 17; 19.
o WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : FLACĂRA — 9,45; 12,15.
e MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ : FLACĂRA (completare Pallady)— 17,15; 19,15.
® INSPECTORUL DE POLIȚIE : LIRA (completare Perspectiva în pictură) — 11; la grădină — 20.
9 BUCĂTĂREASA : LIRA (completare Perspectiva în pictură) — 16; 18.
9 ZORBA GRECUL : GRĂDINA „EXPOZIȚIA" — 20.
9 LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : BUZEȘTI — 10; la grădină — 20.
9 TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : BUZEȘTI (completare Scrisoare din Germania) — 16.30; 18,30.
0 VIAȚA PARTICULARĂ — cinemascop : COTROCENI (completare Imprudenții) — 14; 16,15.
s DARCLfiE : COTROCENI (completare Im- prudenții) — 18,30; 20,45.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : UNIREA — 11; 15,30; la grădină — 20.

Forma obișnuită de manifestare a criticii literare este cronica (recenzia). Specie prin excelență operativă, aplicată riguros la actualitate, ea are rosturi informative, instructive, e- ducative în sens multilateral. Prin ea, cititorul ia (sau ar trebui să ia) cunoștință nu numai de apariția unei cărți, ci mai ales de valoarea acesteia. Cronica e, de altfel, piatra de încercare a oricărui critic, de vreme ce, obiectul ei nu-1 constituie, în genere, operele consacrate de timp sau intrate în arhiva istoriei, ci scrieri ce pătrund pentru întîia oară în circuitul atenției publice. Cu ea își probează așadar însușirile de interpret, își trece (repetat) examenul profesional și etic, își cîști- gă o relativă autoritate sau, dimpotrivă, emițînd opinii în contradicție cu a- devărul, se dezonorează. Prin ea promovează sau respinge nu numai opere, ci și idei estetice, politice, filozofice, etice, tendințe, experiențe, relevă semnificații, descifrează simboluri, pune Ia îndemîna cititorilor un instrument de înțelegere mai justă, mal profundă a frumosului ori, din contră, poate induce în eroare a- creditînd judecăți de valoare și puncte de vedere false. De unde responsabilitatea socială a cronicarului, chemat să răspîndeas- că lumină, dialogînd în a- celași timp și cu scriitorul, și cu cititorul.Critica noastră literară, în ansamblul ei, a înregistrat, nici vorbă, un progres incontestabil: și-a lărgit considerabil sfera investigațiilor, și-a perfecționat uneltele, a devenit mai suplă, mai fină, mai apropiată de propriul ei specific, Asistăm, de cîțiva ani, chiar la o relativă și îm-

bucurătoare diversificare, în funcție de individualitățile ce o slujesc și de interesul pe care unul sau altul dintre criticii activi îl poartă diferitelor laturi ale fenomenului beletristic curent. Ar fi greu de susținut însă, în ciuda succeselor obținute, că starea generală a criticii ar fi înfloritoare, că nimic nu-i frînează dezvoltarea, că rolul ei efectiv, în evoluția literaturii actuale, ar fi,

tele apărute s-ar întemeia de fiecare dată pe un sistem de argumente irefutabile.Evident, tendințele sociologist vulgare, de ignorare a specificității artei, de supralicitare a temei și — mai ales — a bunelor intenții, aparțin unei etape depășite. Reziduurile lor mai tronează poate doar în unele manuale școlare și în reclamele de presă ale editurilor. Nu s-ar putea
puncte de vederej

Camil Petrescu nu a fost contemporanul nostru numai pentru că ani de zile chiar și cei aflați pe băncile liceului și ale universității l-am știut printre noi și nu numai o dată am alergat să prindem un loc în sălile unde ținea conferințe sau lua parte la dezbateri publice. îl văd și acum mic de stat, privind pe cei din jur cu sfiala atît de evidentă în fiecare gest, pentru că a- cest pamfletar necruțător era un timid, cu privirea de adolescent obosită de o prea îndelungată veghe asupra cărților, dar niciodată copleșită de umbra indiferenței și în care un licăr de neastîmpăr intelectual stătea mereu treaz. Camil Petrescu nu a fost contemporanul nostru numai pentru că ani de zile numele său se afla pe coperți de cărți, afișe de teatru sau la sfîrșitul articolelor de revistă, deoarece era unul dintre acei scriitori pentru care trecerea anilor nu însemna și intrarea în conul de umbră al to- ropirii și al lîncezirii. Dacă ne gîn- dim bine, unele din marile satisfacții ale adolescenței și tinereții noastre de el ne-au fost dăruite atît prin cărțile și piesele „dintre cele două războaie", cît și prin ceea ce el încredința în anii noștri scenei și tiparului cu conștiința unui scriitor care niciodată nu-și părăsește uneltele ; cum am uita și cine ar putea uita seara cînd, pentru întîia oară, am văzut „Bălcescu" ; sau după- amiaza de iarnă cînd în vitrinele librăriiloi' am aflat cel dintîi volum din „Un om între oameni" și ne-am grăbit să-1 cumpărăm, temîndu-ne să nu rămînem cumva fără opera ce s-a dovedit încă de pe atunci — și timpul a confirmat-o — a fi una din cărțile de căpetenie ale literaturii noastre ; sau zilele cînd i-am citit ultimele sale pamflete îndreptate împotriva mediocrității și spiritului obtuz.Dar Camil Petrescu a fost și a rămas contemporanul nostru prin valoarea exemplară a existenței și a operei sale care s-au înscris încă de pe acum, deși de la stingerea sa din viață nu au trecut decît zece ani, printre permanențele spiritualității românești. Contemporan al nostru îl simțim și astăzi mai întîi prin ardoarea cu care Camil Petrescu a fost deopotrivă al timpului său și al istoriei țării sale, pe care dacă a studiat-o cu meticulozitatea omului de știință, a retrăit-o cu pa-

siunea celui ce era solidar, pînă în fibra cea mai adîncă a sufletului, cu ceea ce dădea sensul unei vieți naționale înțeleasă nu în ceea ce aceasta avea decorativ și exterior, ci în adevărurile ei filozofice și umane. După cum spunea chiar el despre poporul român : „adevărul e că și-a păstrat tradițiile, că a rezistat — și e cum nu se poate mai logic să fie — tocmai din cauza superiorității lui sufletești, din cauza prestigiului pe care l-a exercitat acest suflet, asupra celorlalte neamuri, cu care venea în atingere". Istoria nu era, în concepția lui Camil Petrescu, doar un pretext — așa cum în mod eronat s-a spus uneori — pentru a dezbate problemele contemporane. De fapt, trecut și prezent în opera sa nu erau nicidecum două concepte distincte ci formau o u- nică entitate marcată de prezența unor spirite care asemenea lui Ni- colae Bălcescu urmăreau împlinirea unui ideal de o exemplară demnitate umană. în toți eroii săi sălășluiesc și ard necontenit aceleași mari patimi de dreptate și de justiție socială, sufletul tuturor este chinuit de zbuciumul împlinirii unor idei absolute. De aceea, cînd Șerban Cioculescu a spus că Bălcescu este, în fond, Camil Petrescu, și cînd Tudor Vianu stabilea punți de legătură sufletești între personajul romanului și autorul său, nici unul și nici altul nu construiau o figură de stil,în fond, chipul moral al lui Camil Petrescu se răsfrîngea în fiecare din eroii săi, Bălcescu fiind idealul suprem și etalonul moral ce sintetiza zbuciumul uman și neostoita patimă pentru dreptate a lui Gelu Ruscanu, Ștefan Gheor- ghidiu sau George Demetru La- dima. Și cred că n-am putea vorbi de eroii lui Camil Petrescu, ci de eroul său atît de deosebit ca personalitate umană, dar atît de unitar în constituția și în țelurile sale filozofice și sociale. Camil Petrescu ne-a dat, prin aceste personaje ale operei sale, un prototip românesc de o impunătoare ținută morală, căruia îi sînt specifice zbuciumul pus în slujba realizării unor idei de o amplă rezonanță, spiritul de dreptate, puritatea și neîntinarea sufletească — tip prezent în mari momente ale istoriei noastre de la

anul revoluționar 1348, la lupta mișcării socialiste, la primul război mondial și la anii ce i-au urmat. Cred, de aceea, că nu exagerăm spu- nînd că în fond Camil Petrescu a fost nu numai contemporanul unei anume perioade de timp, hotărnicită de trecerea sa prin viață, ci contemporanul istoriei românești moderne.Dar contemporan ne este Camil Petrescu în aceeași înaltă accepțiune a cuvîntului și în perspectiva rosturilor pe care el le-a conferit literaturii. Adversar al gratuității și al facilității, Camil Petrescu a fost unui dintre aceia care și-a dat seama, în anii imediat următori primei conflagrații mondiale, de faptul că : „Literatura de după război a fost pentru cele cîteva capete gînditoare din Europa, literatura problemelor sufletești. Si, dintre ele, cea principală a fost a cunoașterii". Vorbim, adesea, despre necesitatea unei literaturi majore și uităm cîteodată că printre cei ce au teoretizat cu mai multă ardoare și au întruchipat cu un talent de mare scriitor această idee, Camil Petrescu a fost în primele rînduri, mereu neobosit. S-a spus despre el că a avut „demonul polemicii". Afirmația este adevărată dacă înțelegem prin această noțiune nu plăcerea de a împroșca săgeți în dreapta și în stînga. ci faptul că scriitorul a fost o conștiință a epocii sale. Că din această perspectivă și-a trăit viața simțindu-se neîncetat responsabil pentru toate marile probleme ce o frămîntau. Si ori de cîte ori vom vorbi despre menirea scriitorului, despre rosturile și datoriile lui. personalitatea lui Camil Petrescu încărcată de toate atributele ei esențiale, de acea neliniște creatoare, de acea acuitate a răspunderilor sociale ale scriitorului fată de epoca și de societatea vremii lui, de acea pasiune a afirmării unui crez uman înalt, se va impune și își va păstra întotdeauna valoarea exemplară.Prin toate aceste daruri ale ființei sale, prin toate valorile operei sale, prin întreaga ,sa personalitate unitară și cu a fost nostru, în și cel mai
complexă. Camil Petres- și este contemporanul înțelesul cel mai adine propriu al cuvîntului.

Valeriu RAPEANU

llill!]

• BUMERANGUL: UNIREA (completare Petrol) — 18.
9 NUME STRĂIN : PROGRESUL (completare Pe urmele lui 1907) — 18; 20.
O GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : DACIA (completare Orizont științific nr. 2/1967) 8,45—16,45 în continuare ; 18,45; 21.
O RAIDUL VARGAT : VITAN (completare Umbra) — 15,30; 18.
• RIO CONCHOS — cinemascop : MOȘILOR (completare Acul) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,45, PACEA — 11; 15,45; 18; 20,15.
O DIMINEAȚA DEVREME — cinemascop : POPULAR (completare Legenda ciocîrliei) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
© ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : RAHOVA (completare Arsura) — 10,30; 15; 17,45; 20,30.
© LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : DRUMUL SĂRIT — 11; 16; 18; 20.
<S LEAC CONTRA DRAGOSTEI : COLEN- TINA (completare Pe urmele lui 1907) — 15; 17,30; 20.
O OMUL DIN RIO : GRĂDINA COLENTINA — 20.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR"și MINUNATA ANGELICĂ — cinemascop : GRADINA VITAN — 20, VIITORUL — 11;15; 19.30.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
@ TUNELUL — cinemascop : COSMOS (completare Nicolae Labiș) — 11; 15,30; 18; 20.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" — 14; 16,15; 18,30; 20,30.

teatre

© Teatrul de Operă și Balet : BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 11, CA
VALERIA RUSTICANĂ ; PAIAȚE — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : CASA CU TREI FETE — 10,30, LYSIS- 
TRATA — 19,30.® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : RĂZVAN ȘI 
VIDRA — 10, O FEMEIE CU BANI — 16. VEDERE DE PE POD —— 20, (sala Studio) : ÎNTILNIRE CU ÎNGERUL — 10, CASTILIANA— 15 TARTUFFE — 19,30.© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 10,30, UN HAM
LET DE PROVINCIE — 20.

aproape exclusivă atenție valorilor de expresie, înțelese ca entități în sine.Concret, o cronică închinată unui roman sau unui volum de schițe și nuvele dezbate, în atari situații, probleme de compoziție (care trebuie, firește, luate în discuție) dar ignoră tipologiile, face considerații pe marginea stilului (vezi cronica lui M. N. Rusu la volumul lui Horia Pătrașcu, „întunericul și profesoara

EXIGENTE ALE
CRONICII LITERARE

realmente, cel scontat, că glasul cutărui critic ar avea ecourile pe care, la vremea lor, le-au avut intervențiile lui Maiorescu și Gherea, ori ale lui Lovinescu și Că- linescu, că disputele duse în coloanele presei de specialitate ar influența sensibil, prin calitatea lor teoretică, orientarea estetică și ideologică a scriitorilor, că recenziile (de diferite dimensiuni) s-ar caracteriza totdeauna prin obiectivitate deplină, Iar punctele de vedere referitoare la nu știu care volum din mul-

spune însă că fuga de sociologism n-a dus, în cazul unora dintre cronicari, la practica unui soi de neodogmatism, de nuanță estetizantă, ale cărui canoane elimină discuția unei opere literare prin prisma conținutului ei de idei. Reprezentanții unei atari o- rientări (abandonate pe alte meleaguri ca ineficientă) manifestă, în genere, dezinteres pentru implicațiile sociale și filozofice ale operei de artă, considerate de ei secundare, acordînd în schimb o exagerată și

de pian"), dar nu se ocupă de mesajul operei, cau-, tă simboluri, dar nesocotește rădăcinile lor ideologice, se limitează cu precădere la aspectul psihologic al investigațiilor, uitînd că materia epică interpretată e, totuși, prin forța lucrurilor, socială. întemeiată pe principii similare, o cronică închinată unei plachete reconstituie cu predilecție universul de imagini, sistemul de referințe, definește temperamentul poetului (ceea ce nu e rău), dar pune mai rar în discuție 
natura orientării filozofice

sau etice a volumului. Izo- lînd versurile izbutite, cronicarul se rezumă la a le socoti (așa cum i s-a întîm- plat, de pildă, lui N. Mano- lescu în comentariile sale la poezia lui Ion Barbu) drept inanalizabile, scoțînd astfel frumosul, în virtutea clasicului „ignorabi- mus", din raza unei altfelde înțelegeri decît cea simpatetică și irațională. Că actul critic presupune efortul de a explica, de a interpreta și de a aprecia e de prisos să mai adaug. Cum de prisos e să mai a- mintesc că a capitula în fața unui text de răscolitoare frumuseți, sub motivul că nu poate fi valorificat prin analiză, echivalează cu a abdica de la îndatoriri elementare. „Faptul că fenomenul literar este poate ireductibil în ultima lui adîncime — spunea Tudor Vianu — nu trebuie să ne împiedice a-1 reduce cît putem". Și a- dăuga : „Misterul nu justifică indolențele și ezitările rațiunii". Căci „chiar pentru scriitorii cei mai originali, operația de încercuire critică poate fi executată astăzi mai bine decît ieri, mîine mai complet decît astăzi". De aceea, sublinia el, „cît timp există putința unui progres al cercetării, nu cred că demi- siunea criticii este admisibilă".Adevărul e că nici un critic serios n-a ezitat să încerce explicarea frumosului, așa cum n-a înțeles să ignore, în discuția vreunei cărți, implicațiile ei de conținut sau situarea ei în contextul operei scriitorului respectiv și al literaturii în genere. Nu altfel au procedat, între cele două războaie, Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, Șerban Cio

culescu sau Vladimir Streinu. Mai mult. în funcție de convingerile lor sociale și filozofice au dat concomitent aprecieri și de ordin estetic, și de ordin ideologic. Scriind despre gîndiriști, Călinescu, spre a da niște exemple, nu s-a mulțumit să înregistreze specificul estetic al poeziei lui Voiculescu, ci a polemizat cu orientarea mistică a acesteia ; Tudor Vianu, comentînd poezia lui Ion Barbu, n-a e- vitat să-i sublinieze caracterul nu arareori idealist ; Eugen Lovinescu vorbind despre romanul Ion, dezbate în primul rînd tipologiile sociale ale a- cestuia și semnificația etică a tragediei eroului titular.Ei știau că orice judecată de valoare e formulată în raport cu un ideal, că explicînd, interpretînd, apreciind fac implicit operă de selecție și de îndrumare, că actul critic (cu deosebire în cazul cronicii) trebuie să fie larg cuprinzător, îmbrățișînd toate laturile esențiale ale unei scrieri, că valorile ultime, de expresie, există în primul rînd prin sensurile lor de conținut, că interpretul unei lucrări literare e înainte de toate un co
mentator al cărui cuvînt e menit să influențeze evoluția unui scriitor și, la modul ideal, a unei literaturi, să educe gustul masei de cititori, să impună și să apere principii nu numai estetice, ci și filozofice, etice, politice. Cronica, prin specificul și adresa ei, ră- mîne forma cea mai adecvată și mai indicată pentru ca atari deziderate să prindă viață, iar dialogul dintre critic și cititor să se desfășoare în condiții optime.

Aurel MARTIN

« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr 1) : PROCESUL HORIA — 10; 15, UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚA — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICA 
BLAJINU — 10; 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT — 10, PETRU RAREȘ — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 10,30; 20, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 16.® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20.® Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR - 10,30, INCIDENT LA 
VICHY - 19,30.® Teatrul „Ion Creangă" : CORIGENȚA LA DRAGOSTE — 20, (la Sala Palatului) : LUCEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 10.© Teatrul evreiesc de stat : SEARĂ ȘALOM ALEHEM — 20.• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : NĂPASTA - 10; PASSACAGLIA - 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — 9; 11.© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 11; 19,30.® Circul de stat: VARIAȚIUNI DE CIRC - 10; 16; 19,30. ,/
tv

9,02 — Gimnastica de dimineață.
9.10 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — Noile aventuriale echipajului Val-Vîrtej. — Poșta copiilor. — Filmul „Caravana".
10,45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic. »
15.30 — Fotbal : Dinamo București — Farul. Rugbi : România —Italia. Transmisiune de la Stadionul Republicii. — Magazin 111.
19.15 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Cîntă violonistul Ion Voicu.
19.50 — Interpretul preferat. Muzică populară la cererea telespecta

torilor.
20.10 — Varietăți pe peliculă.
20,35 — Film artistic : Ecranizare după romanul „Ministerul groazei" de Graham Greene. Film realizat de Fritz Lang. Premieră pe țară.
22,05 — Invitata noastră : Betty Curtis (Italia).
22.30 — Telesport.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

concerte
Sub bagheta lui Mircea Cristescu, pianistul elvețian Harry Datyner interpretează la Ateneu, la ora 11, în compania Filarmonicii de stat „George Enescu", Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 de Bartok. Programul mai cuprinde Variațiuni cinematografice de D. Capoianu și suita din baletul „Amorul vrăjitor" de Manuel de Falia. Solistă : Elena Cernei.

★Orchestra „Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de stat „George Enescu", dirijată de Nicu Stănescu, prezintă la ora 20 un concert de muzică populară.

I
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
LA CONGRESUL

FRONTULUI PATRIEI 
DIN R. P. BULGARIALa invitația Consiliului Național al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, a plecat spre Sofia o delegație condusă de Nicolae. Tăbîrcă, membru supleant al C.C.. al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Ploiești, care va participa la lucrările celui de-al VI-lea Congres al Frontului Patriei.La plecare, la Gara de Nord, delegația a fost salutată de tovarășii Vasile Mateescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional București, și alte persoane oficiale.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și. membri ai ambasadei.

tVLa invitația rectoratului Academiei de științe social-politice „Ște

Azi, în premieră, 

filmul documentar

„1877“Azi, 14 mai, la cinematograful „Republica" și la grădina de vară Dinamo din Capitală, va rula, în completare, filmul documentar „1877", realizare a Studioului cinematografic „Alexandru Sahia".Incepînd de luni, 15 mai, filmul va rula în continuare la cinematograful „Republica".

O.S.T.A. prezintă 
la Teatrul de vară 
„23 August"
Concertele orchestrei de 
muzică ușoară
„The Guys" din Anglia

Intre 15—19 mai inclusiv, la 
ora 20, la Teatrul de vară „23 
August" din Capitală vor avea 
loc concertele cunoscutei or
chestre de muzică ușoară „The 
Guys" din Anglia. Soliști! 
Christel Bird și Richy Burness. 
în program, unele dintre cele 
mai noi piese de muzică ușoară 
din repertoriul universal, prin
tre care și ultimul șlagăr „O 
păpușă pe sirmă", premiat la 
Eurovision — 1967.

Biletele se găsesc la casa 
O.S.T.A. din Cal; Victoriei 68— 
70 — telejon 13 53 75 și în zi
lele concertelor la casa Tea
trului de vară „23 August". 

fan Gheorghiu", de pe lingă C.C. al P.C.R., ne vizitează țara profesor doctor Branko Pribicevici, președintele Consiliului Școlii de științe politice din Belgrad.In ziua de 13 mal, tovarășul Branko Pribicevici a făcut o expunere în fața studenților și cadrelor didactice din Academie.
☆Sîmbătă la amiază, în pavilionul de mostre din Parcul orașului Cluj a avut loc deschiderea Expoziției americane de unelte manuale. Cu acest prilej au luat cuvîntul Sabina Constantin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Cluj, și Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A. la București. La deschidere au participat reprezentanți ai organelor locale, oameni de știință și cultură, muncitori și ingineri din întreprinderile orașului. Exponatele sînt repartizate pe patru secții: produse metalice, reparații auto, a- telier de reparații, produse lemnoase. (Agerpres)

Sesiune științifică consacrată împliniri! a 00 de ani 
de la proclamarea independenței de stat a României

La Palatul Culturii din Ploiești s-au încheiat lucrările unei sesiuni științifice consacrate împlinirii a „90 de ani de la proclamarea independenței de stat a României", organizată de Societatea de științe istorice și filologice.Academicieni și cercetători științifici au prezentat comunicări tratând aspecte ale contribuției mase

Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală, cu sediul în Pitești, str. 1 Mai nr. 44, aduce la cunoștința cetățenilor care doresc să-și cumpere apartamente, pe credit dat de stat, conform H.C.M. nr. 26/1966, că are de vînzare garsoniere și apartamente cu două și trei camere în blocuri -cu 20 de apartamente și cu patru etaje.In Pitești, str. Frații Golești, în bloc cu patru etaje se găsesc apartamente cu două și trei camere; în str. Teilor, în bloc tot cu patru etaje — a- partamente cu două camere,

vremeaschimbător. Vor cădea ploi locale. Vîntul va sufla potrivit. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade ; local mai ridicate la începutul intervalului. în București: Vreme în general frumoasă și călduroasă cu cerul variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura se menține ridicată.

Sosirea ministrului 
educației si culturii 
din Republica ChileLa invitația ministrului învăță- mîntului a sosit sîmbătă în Capitală prof. Juan Gomez Millas, ministrul educației și culturii din Republica Chile, specialist în probleme de istorie și arheologie.La sosirea pe aeroport, oaspetele a fost întîmpinat de acad. Șt. Bălan, ministrul învățământului, și alți reprezentanți ai conducerii acestui minister, cadre didactice din învă- țămîntul superior bucureștean.Au fost de față Jaime Coutts, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Chile în țara noastră.Timp de o săptămînă, oaspetele va vizita licee, universități și instituții cultural-științifice din București și din țară, monumente istorice și arheologice din regiunea Dobrogea, precum și localități turistice și balneoclimaterice de pe Valea Prahovei și litoralul Mării Negre.

„Zi și noapte, asupra Vietnamu
lui, atât în nord cît și în sud, 
sînt lansate 1 360 kg explozibil pe 
minut. Aceasta înseamnă o bombă 
în fiecare secundă. în martie 1967, 
americanii au lansat pe pămîntul

lor din diferite regiuni ale țării la susținerea războiului de independență, precum și comunicări cu caracter general legate de acest eveniment.La lucrările sesiunii au participat numeroși reprezentanți ai filialelor din întreaga țară ale societății, cadre didactice din învățămîntul superior și de cultură generală.(Agerpres)

iar în str. Victoriei, peste drum de Teatrul de Stat, în bloc cu patru etaje — garsoniere.In Rm. Vîlcea, pe str. Fili- mon Sîrbu și în cartierul 1 Mai, în blocuri cu parter și patru etaje, se vînd apartamente cu două și trei camere.Prețurile sînt în jurul sumelor de: 70 000 lei un apartament cu două camere, 90 000 lei un apartament cu trei camere și 45 000—50 000 lei o garsonieră.Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 la sediul oficiului sau la telefon 2473.
Timpul probabil pentru zilele 

de 15, 16 și 17 mai. în țară : vremea se menține călduroasă, dar devine ușor instabilă, incepînd din vestul țării. Cerul va fi

SURPRINSE DE

Impresionante imagini 

riațs și lupta R. D. Vietnam
FOTOREPORTERUL AMERICAN LEE LOCKWOOD
vietnamez 77 000 tone de bombe, 
(în anii 1944—45 asupra Germaniei 
fasciste erau lansate lunar circa 
80 000 tone bombe). Cu aceste cu
vinte, fotoreporterul american Lee 
Lockwood, care a făcut o călătorie 

în Republica Democrată Vietnam, 
începe reportajul său inedit publi
cat de revista vest-germană „Der 
Stern".

„Se aude șuieratul rachetelor 
auăiaeriene. Aproape concomitent 
încep să urle sirenele. Străzile, care 
cu puțin timp înainte erau tixite de 
pietoni și bicicliști, devin dintr-o 
dată goale. Oamenii coboară în și
rul nesfîrșit de adăposturi ce au 
fost amenajate de-a lungul trotua
relor. Școlarii coboară în adăpostu
rile amenajate chiar sub bănci. 
Membrii miliției se urcă pe aco
perișuri și pun în poziție de tragere 
mitralierele. O liniște apăsătoare se 
lasă peste Hanoi. „May bay my — 
vin avioanele americane !“...

„Peste o jumătate de oră, 
la fiecare pas se cască uriașe 
pîlnii ; pămîntul a fost răsco
lit de bombe. Locuințe, diver
se construcții civile, ridicate cu 
trudă și sudoare de poporul vietna
mez au fost transformate în ruine. 
Și încă o imagine, încă un act de 
acuzare Ia adresa întervenționiștilor 
americani veniți de la mii de mile 
să semene moarte, să săvîrșească 
crime odioase împotriva umanității: 

acest băiat în vîrstă de 7 ani va 
purta toată viața rana pricinuită 
de pirații aerului".

în pofida bombardamentelor, 
scrie Lee Lockwood, Vietnamul tră
iește și luptă. „într-o seară am vă
zut cum au sosit, într-una din stră
zile principale, circa 200 de femei și 
bărbați pentru a astupa un crater 

uriaș, adine de 15 metri. Bomba a 
căzut la ora 8 seara. La 2 diminea
ța, craterul a fost astupat. La 2 și 
5 minute prima coloană de automo
bile a trecut peste locul bombardat. 
Cînd dimineața aviatorii amerioani 
efectuează raiduri, ei cred că în ajun 
au distrus definitiv toate podurile, 
în realitate, vietnamezii au con

struit în ultimul timp poduri din 
lemn, care sînt montate seara și 
demontate înaintea răsăritului soa
relui pentru a le feri de bombarda
mente".

„Nimic nu este mai impresio
nant, — scrie reporterul american — 
decît calmul cu care vietnamezii în
tâmpină bombardamentele ameri

cane. Femeile care lucrează în ore
zarii nu ridică măcar capul cînd, la 
trei kilometri doar, cad bombe, iar 
paiul de orez vibrează sub presiu
nea suflului exploziilor".

Iată și o imagine din Haifong, im
portant centru industrial. Vajnicii 
luptători vietnamezi stau de strajă, 
dînd riposta cuvenită agresorilor.

Aseară
Progresul-Jiul 1-1

COMPETBȚIILE ZILEI viața internațională

Azi începe „Raliul tran§balcamcss
® La ora 18, sosirea în Capitală ® Mîtae dimineață, 

o probă de îndemînare m parcai „E^posiției"Astăzi dimineață, la orele 9,30. din stațiunea balneară bulgară Zlatni Pjasaei se dă startul în prima ediție a „Raliului transbalcanic", competiție -sportivo-turistică organizată de Automobil-Cluburile din Bulgaria, Iugoslavia și România. Concurenții vor intra în țara noastră pe la Negru Vodă, la ora 11, și se vor îndrepta spre București, unde vor sosi în jurul orei 18. în fața restaurantului Cina.Luni, 15 mai, între orele 8 și 10 va avea loc în fata Pavilionului Expo-
„CURSAVARȘOVIA 13 (Agerpres). — „Cursa Păcii" a continuat ieri cu etapa a 4-a; care a purtat caravana ci- clistă de la Bydgoszcz la Slupsk, unde Rainer Marks din echipa R. D. Germane a trecut primul linia de sosire și a îmbrăcat tricoul galben. Evadarea decisivă s-a produs după 30 de kilometri de la plecare. Un pluton de 7 concurenți a reușit să se detașeze. Ducînd o trenă foarte rapidă, fugarii și-au creat pe firul kilometrilor, un avans de peste 8 minute. Pe ultima parte a etapei, un grup de 9 cicliști, condus de cehoslovacul Smolik și românul Moiceanu, a redus diferența față de plutonul fruntaș la mai puțin de 3 minute.Clasamentul etapei: 1. Marks(R.D.G.) a străbătut 210 km în 4h 54’27” ; 2. Juszko (R.P.U.) ; 3. Ber- land (Franța) același timp cu învingătorul. Gabriel Moiceanu a sosit pe locul 10 cu timpul de 4h 57’16” ; St. Suciu pe locul 17, la 2 minute în urma lui Moiceanu. Grigore, Cosma, Moldo- veanu și Gh. Suciu au sosit la intervale de peste 6 minute.

ziției Economiei Naționale proba de îndemînare, după caie participanții vor pleca spre Pitești. Intre Pitești și Sibiu (pe traseul Pitești — Rîș- nov — Predeal — Brașov — Făgăraș — Sibiu) se va desfășura prima etapă sportivă a raliului. în aceeași zi, pe traseul Brașov — Polanaț Brașov se va disputa proba de viteză în coastă. Această interesantă competiție se numără printre acțiunile turistice ale Anului turistic internațional. (Agerpres)
PĂCII"în clasamentul general conduce Marks (R.D.G.), secondat de Juszko (R.P.U.) la 30 secunde. G. Moiceanu ocupă locul 10 la 3’49”. Pe echipe, în fruntea clasamentului general se află R. D. Germană, urmată de Bulgaria și Franța. România ocupă locul 8.Astăzi au loc două etape : dimineața — 42 km contracronomelru individual, iar după-amiază etapă cu plecarea în bloc de la Koszalin la Szeczecin (160 km).ÎN CÎTEVA R

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE TENIS ALE ITALIEI. Jucătorii români continuă să obțină victorii la campionatele internaționale de tenis ale Italiei. în proba de dublu bărbați., Ilie Năstase și Ion Tiriac au învins cu 6—3, 6—2, 6—4 perechea Leyus, Korotkov (U.R.S.S.) și s-au calificat în sferturile de finală.La dublu mixt, Ilie Năstase și Monique Salfati (Franța) s-au calificat, de asemenea, în sferturile de finală, întrecind cu 1—6, 6—4, 6—2

Două din mijlocașele clasamentului 
categoriei A — Progresul București și 
Jiul Petroșani — s-au întâlnit aseară pe 
stadionul „Republicii”, în fața a circa 
10 000 de spectatori. Scor egal : 1—1, 
prin punctele înscrise de Sandu — pen
tru Jiul (min. 42) și de Oaidă — pen
tru Progresul (min. 77). Factura teh
nică a jocului nu poate fi apreciată în 
mod deosebit ; ambele echipe s-au 
contrat adeseori dur pentru minge — 
accidentările, e drept fără urmări prea 
grave, necesitând infervenfiile medici
lor sau introducerea rezervelor.

Progresul a dominat în cea mai mare 
parte a meciului, și-a creat numeroase 
faze de gol (majoritatea în imediata 
apropiere a porții lui Ion Vasile), dar 
a ratat în serie. Egalarea a obținut-o 
foarte greu, spre final, cînd oaspefii 
păreau a fi siguri de victorie.

Cu ușurința demonstrata și cu alte 
prilejuri, fotbaliștii din Valea Jiului au 
reușit să contraatace periculos, dîndu-i 
destule emojii lui Mîndru și apoi lui 
Matache, care au apărat pe rînd poar
ta bucureștenilor. Este de menfionat de 
altfel că Jiul deschisese scorul încă în 
min. 40, dar semnalizarea cu totul e- 
ronată a tușierului l-a indus în eroare 
pe arbitrul de centru, I. Ritter, care a 
anulat golul. In min. 70, Jiul a fost 
la un pas de a majora scorul, însă bara 
transversală a porții gazdelor s-a opus.

ÎNDURIcuplul Galina Bakșeeva, Thomas Leyus (U.R.S.S.).
TURNEUL DE FOTBAL U.E.F.A., rezervat echipelor de juniori a fost cîștigat de selecționata U.R.S.S., care în finală a învins Anglia cu 1—0 (0—0). A marcat Kuznețov în min. 44. Meciul s-a disputat la Istanbul. Întâlnirea pentru locul 3, dintre Turcia și Franța, s-a terminat Ia egalitate : 1—1 (1—1). Prin tragere la sorți, locul 3 a fost atribuit fotbaliștilor turci.

Situația prezentă ca și calculele anticipate asupra finalului actualului campionat indică „zile cu soare' pentru Rapid... Rotunjimea balonului de fotbal, precum și faptul că adversarii de azi ai rapidiștilor sînt forțați de împrejurări (sînt sub fascicolul „lanternei roșii”) să lupte serios în meciul cu liderii, fac să existe încă rezerve în a declara de pe acum pe virtualii campioni.La Cluj, spre exemplu, Universitatea speră să obțină ambele puncte în partida cu Rapid. De retrogradare vor să scape și C.S.M.S. și Politehnica, rivale azi pe Dealul Copoului. Dinamo- viștii argeșeni îi au ca oaspeți pe fotbaliștii de la Petrolul. La Craiova, Universitatea primește replica Stelei, iar la Arad, U.T.A. pe a Steagului roșu. în Capitală, un singur meci : Dinamo Eucu- rești-Farul, pe stadionul Republicii (de la ora 15,30), în deschidere , la partida de rugbi România-Italia.

FOTBAL

RUGBI
de rugbi 
întîlnește

VIZITA DELEGAȚIEI
J>

VARȘOVIA 13. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghi ță, transmite : Delegația militară română condusă de general-colonel Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, care se află în Polonia, a sosit sîmbătă la Cracovia.Oaspeții au fost întâmpinați de primul secretar al Comitetului voievodal al P.M.U.P., Czeslaw Doma- gala, de conducătorul regiunii militare, general locotenent Cz.

Waryszak, de reprezentanți ai organelor locale de stat, de generali și ofițeri.Delegația a vizitat o subunitate de desant aerian unde a asistat la exerciții demonstrative, precum și combinatul siderurgic „V. I. Lenin" de la Nowa Huța.In cursul serii comandantul regiunii militare Varșovia a oferit o masă în cinstea delegației militare române.
Selecfionafa 

a României 
astăzi, la București, re
prezentativa Italiei în 
cadrul „Cupei națiuni
lor”. Partida se va des
fășura pe Stadionul 
publicii, de la 
17,30.

lată componența 
chipei României : Dinu, 
Onuju, Bașiu—Veluda,
M. Rusu (Țujuianu)— 
Rășcanu (A4. Rusu), 
Demian, Șerbu—Flores
cu, Oblemenco—Vusek, 
Dragomirescu, Irimes-

Re- 
orae-

cu, Jibuleac—Dăiciu-
lescu.

Desigur, reține aten
ția prezența în forma
ția țării noastre a unor 
nume noi,' Astfel) pe 
postul de fundaș va a- 
pare Dăiciulescu (Dina
mo). Intre înaintași 
apar trei debutapți (toți 
de la Grivija Roșie) — 
Onuju, Veluda, Șerbu ; 
în sfîrșif, la unul din 
posturile cheie, mijlo
caș la grămadă, au can
didat doi tineri : Flo
rescu (Rulmenful-Bîrlad)

și D. Nicolae (Progre
sul). In ultimul moment 
a fost preferat Florescu.

Selecționata Italiei 
prezintă o serie de mo
dificări, în urma înfrîn- 
gerii severa din acest 
an în meciul cu Franța 
(13—60) și a victoriei 
la limită în recentul 
meci cu Portugalia 
(6-3),

Partida va fi arbitra
tă de M. Bernard (Fran
ța), președintele Cole
giului de arbitri F.I.R.A.în Sala Floreasca, Ia ora 9, eonii t? P T r tinuă concursul internațional deLUPTE lupte libere la care participă spor-, tivi din Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, Suedia, Ungaria și România.Iată cîteva rezultate de ieri, categ. 57 kg : Stan GKeorghe (România) întrece la puncte pe Donath (R.D.G.) ; N. Cristea (România) dispune la puncte de Malov (Bulgaria) ; Mayer (R.D.G.) învinge prin tuș pe Marmara (România) ; categ. 63 kg : Geantă (România) meci nul cu Godin (Polonia) ; categ. 70 kg : Karlsson (Suedia) învinge prin tuș pe Cîrciumaru (România) ; Busasz (.Ungaria) meci nul cu Poalelungi (România) ; categ. 78 kg : Beiu Broiko (Bulgaria) învinge prin tuș pe M. Vodă (România).; ■ k;

0 cuvintare 
a lui J. ȚedenbalULAN BATOR 13 (Agerpres). — La Uniunea agricolă „MjUnca" din aimakul central Altanbulak a a- vut loc o ședință la care s-a discutat noul statut model al Uniunilor agi-icole ale araților. La ședință a participat Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, el a vorbit despre măsurile luate de partid și guvern pentru întărirea uniunilor agricole și despre sarcinile care stau în fața oamenilor muncii de la sate.Șeful guvernului R. P. Mongole s-a referit, de asemenea, și la unele probleme ale situației internaționale El a relevat creșterea forțelor păcii, democrației și socialismului pe arena mondială și a condamnat acțiunile agresive ale imperialiștilor americani în Vietnam și politica de escaladare a războiului în Asia de sud-est.

Deschiderea Tirgului 
agricol de la Novi Sad

BELGRAD 13 (Agerpres). — Sîmbătă s-a deschis cea de-a 34-a ediție a Tîrgului internațional agricol de la Novi Sad.România este prezentă cu un stand al întreprinderii de comerț exterior „Autotractor — București" și cu un birou de informații tehni- co-comerciale.Președintele R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, cu soția, președintele Vecei Executive Federale, Pe- tar Stambolici, și alți conducători de partid și de stat, care au participat la deschiderea târgului, au vizitat standul românesc, interesîn- du-se de calitățile exponatelor. Printre cei care i-au întîmpinat se aflau și membrii delegației regiunii'Banat în frunte cu Vasile Daju, președintele Comitetului executiv al ISfatului popular Regional Banat, care vizitează Regiunea Autonomă Voivodina.
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Anglia, în cadrul recent un retragerea

ROMA 13. — Corespondentul A- ge’rpres N. Puicea transmite: Ziarele italiene anunță că Nikolas Nikolaidis, secretar general al Uniunii de centru, a reușit să fugă din
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niene care au escortat avionul românesc încă din momentul intrării în spațiu) aerian al Iranului.După intonareastat ale celor două țări, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și Șahinșahul Iranului trec în revistă garda militară de onoare. Apoi iau Ioc într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, îndreptîndu-se spre Palatul imperial Golestan, reședința rezervată oaspeților români.La intrarea în orașul Teheran, în istorica piață „Ferdousi", astăzi decorată sărbătorește, oaspeții sînt întîmpinați de autoritățile municipale și de un mare număr de locuitori ai orașului care fac o călduroasă manifestare de simpatie o- vaționînd pentru prietenia româno- iraniană. Primarul orașului Teheran, ing. Taki Sarlak, urează un călduros bun-sosit și în semn de omagiu înmînează președintelui „Cheia simbolică" care deschide porțile orașului. Președintele Consiliului de Stat mulțumește și transmite locuitorilor orașului Teheran un salut prietenesc din partea locuitorilor orașului București.
In drum spre Teheran. în timpul zborului pe deasupra Turciei, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a adresat de la bordul avionului o telegramă de salut președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay.

In răspunsul său, președintele Republicii Turcia a mulțumit pentru 
mesajul primit.

Maiestatea Sa Imperială Șahinșa- hul Iranului; Mohamînad Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah au oferit sîmbătă seara în „Sala oglinzilor" de la Palatul Go- lestan un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și a soției sale.Șahinșahul Aryamehr a prezentat oaspeților români pe prințul Gho- lan Reza, fratele Șahinșahului, precum și pe alți membri ai familiei imperiale.La dineu au participat persoanele oficiale române care-1 însoțesc pe președinte.Din partea iraniană au participat primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, Șarif Emami, pre-

MohammadLuînd cuvînlul la dineul oferit sîmbătă seara la Palatul Golestan, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, și persoanelor care îi însoțesc urări cordiale de bun sosit.Păstrez o amintire excelentă despre vizita mea de anul trecut în țara dumneavoastră, precum și despre poporul dumneavoastră atît de ospitalier, și sînt sigur că în cursul șederii dumneavoastră ' în Iran veți simți peste tot aceeași simpatie din partea întregului popor ' iranian.Țările noastre au împărtășit de mult această simpatie. Sînt exact patru secole de cînd cele două țări ale noastre au stabilit relații politice între ele. Colaborarea economică și culturală care se dezvoltă în ultima vreme între țările noastre consolidează această veche prietenie. în ultimii doi ani, România și Iranul au făcut mult pe calea unei colaborări care asigură nu numai interesele reciproce :^e celor două țări, dar care totodată dovedește că țări cu sisteme politice și sociale diferite pot colabora fructuos pe baza înțelegerii și a bunului simț, în vederea asigură- 
f rii propriilor lor interese ■ și a celor a'.e întregii societăți umane.în timpul vizitei mele în România, a spus Șahinșahul Iranului, am avut prilejul să primesc titlul de doctor honoris causa al Universității din București și să afirm că în lumea noastră de astăzi înțelegerea reciprocă și coexistența dintre țări și popoare devine o necesitate și' o obligație. Rezultatele prețioase pe care le-am dobîndit 

Consiliului de Stat, Chivu Stoicaîn toastul său, președintele Consiliului de Stat al Republicii Sccia- liste România, Chivu Stoica, a mulțumit pentru cordialitatea și ospitalitatea cu care a fost întîmpinat.Vorbitorul a arătat că realizările Iranului contemporan în dezvoltarea unei economii de sine stătătoa- ' re, prin punerea în valoare a bogățiilor naturale ale țării, în dezvoltarea învățămîntului și culturii naționale se bucură de .o largă simpatie în Republica Socialistă România.Președintele Chivu Stoica a arătat în continuare că poporul român este angajat el însuși într-o inten-

în continuare, președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul, precum și soțiile, au luat loc în două călești deschise, trase de cîte șase cai, escortate de escadroane de gar- dă-călare.De-a lungul marilor bulevarde străbătute de cortegiu) oficial sint arborate drapelele de stat ale României și Iranului. Zeci de mii de locuitori salută cu căldură. Se aud numeroase aplauze și urale pentru prietenia româno-iraniană. Din loc în loc unități militare ale armatei imperiale, cu fanfare și dau onorul.La Palatul Golestan a avut loc o solemnitate în cadrul căreia au fo-t înmînate ordine ale Republicii Socialiste' România unor personalități iraniene și ordine imperiale iraniene unor personalități române. Cu acest prilej, între președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul Iranului a avut loc o convorbire cordială,Primirea călduroasă, deosebit de cordială, făcută oaspeților români se înscrie ca o nouă filă în istoria prieteniei româno-iraniene, care în acești ani cunoaște o nouă și puternică înflorire.

ședințele Senatului, Abdulah Riazi, președintele Medjlisului, miniștri, oameni de artă și știință iranieni, decanul rorpului diplomatic, generali, ziariști.Au fost intonate imnul de stat Republicii Socialiste România imnul imperial al Iranului.în timpul dineului MaiestateaImperială Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, au rostit toasturi.După dineu, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenT a fost prezentat un bogat program artistic. Președintele Consiliului de Stat a oferit artiștilor un coș cu flori.

Reza Pahlavigrație, acestei politici dovedesc. ,în mod clar.că mergînd pe acest drum noi mi am avut numai o vedere realistă a necesităților istorice ale epocii noastre, dar am știut în a- celași timp să răspundem intereselor vitale ale popoarelor noastre. ,Știm foarte bine, atît dumneavoastră cît și noi, că în zilele noastre lupta adevărată a popoarelor trebuie să constea în combaterea eficientă a sărăciei, foametei, bolilor, ignoranței cît și a prejudecăților rasiale și de altă natură, care sînt rămășițele unei moșteniri nefaste a trecutului și care nu mai pot și nu trebuie să supraviețuiască în lumea viitorului.Țara dumneavoastră a știut datorită unor eforturi admirabile și susținute să-și asigure din ce în ce mai mult progrese considerabile în toate domeniile : politic, e- conomic și social și altele, progrese care suscită, [ .admirația noastră și pe în mod sincer dorim a întărite pe zi ce trece.Avem mare încredere rul colaborării economice România și Iran și sperăm doare că o pace universală, constantă și trainică, va constitui cea mai bună garanție a succesului sarcinilor pe care cele două țări ale noastre și multe alte țări și le-au trasat, pe baza coexistenței și înțelegerii, în vederea ridicării nivelului de trai al popoarelor lor.în încheiere, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a toastat pentru sănătatea președintelui Chivu Stoica șî a soției sale, pentru prosperitatea continuă a nobilului .popor român.
de președintele

să activitate d.e dezvoltare a economiei, naționale, a culturii* arfei și învățămîntului și că realizările de pînă acum și preocupările noastre de viitor asigură poporului român o viață tot mai prosperă, demnă de epoca pe. care o trăim.Paralel cu activitatea neobosită pentru propășirea pâtriei sale, poporul și guvernul român promovează, consecvent o politică externă de pace, activă și multilaterală, dezvoltă relații cu toate statele, fără .deosebire de orînduirea socială, pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului 

în treburile interne, avantajului ciproc, adueîndu-și astfel contribu- ' ția la dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale, la asigurarea păcii și securității pe continentul : european și în lumea întreagă.România, ca și alte țări, consi- ‘ deră că pentru înfăptuirea securității europene, factor important al însănătoșirii vieții politice în Europa și în lumea întreagă, este necesar să se ia în considerare reali- < tățile istorice statornicite pe continent ca rezultat al celui .de-al doilea război mondial. în prirriul rînd existența celor două state germane. 'Poporul român, care secole de-a rîndul a luptat pentru păstrarea ființei sale naționale și de stat, sprijină lupta popoarelor din ■ Africa, Asia și alte regiuni ale lumii pentru eliberare și independență, na- j țională, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a țărilor lor, împotriva colonialismului și neocolonialismu- lui, împotriva acțiunilor cercurilor agresive ale imperialismului.Poporul și guvernul nostru, a spus președintele Consiliului de | Stat, sînt adînc îngrijorați de intensificarea agresiunii împotriva poporului vietnamez și se pronunță ferm pentru încetarea definitivă și necondiționată a bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam, pentru retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud șt soluționarea'grabnică a confhctiiiui în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954.Exprimîndu-și satisfacția deplină pentru relațiile prietenești stabilite între România și Iran, pentru dezvoltarea favorabilă a colaborării fructuoase româno-iraniene, vorbitorul a subliniat că acordurile încheiate între cele două țări, corespunzătoare intereselor lor reciproce, se realizează cu succes. Creso și se diversifică schimburile economice și tehnico-șiiințifice. Sîntem ho- tărîți să acționăm și în viitor în această direcție, să sprijinim orice inițiativă în acest sens, avînd convingerea că servim astfel interesul reciproc al popoarelor noastre, cauza păcii în lume.Ne este deosebit de plăcut să constatăm, de asemenea, că România și Iranul se întîlnesc la Organizația Națiunilof Unite și în ansamblul vieții internaționale, în eforturi și acțilini comune pentru promovarea relațiilor de colaborare și cooperare între state, în sprijinul păcii și prieteniei între popoare.Președintele Consiliului de Stat a toastat. în sănătatea Șahinșahului Iranului și a împărătesei, a celorlalte personalități iraniene prezente, pentru prosperitatea și fericirea poporului iranian, pentru continua înflorire a relațiilor de prietenie româno-iraniene.

Sîmbătă seara, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit la Palatul Golestan pe primarul Capitalei iraniene, inginer Taki Sarlak, care a prezentat omagiul adresat de populația orașului oaspeților români.La solemnitate au luat parte tovarășii Pompțliu Macovei, Petru BurlaGU, Pavel Silard și alte persoane oficiale române.în numele locuitorilor orașului, primarul Capitalei iraniene a oferit oaspeților în dar obiecte caracteristice pentru arta populară persană;Președintele Consiliului de Stat a mulțumit pentru mesajul .transmis de primarul orașului și a oferit daruri pentru locuitorii orașului Teheran.
★TEHERAN 13 (Agerpres). — Presa iraniană publică comentarii și articole care evidențiază dezvoltarea relațiilor politice, și economice dintre România și Iran.Revista „Bamshad‘f a publicat un articol intitulat „Oaspetele din Europa răsăriteană", unde se menționează că „vizita pemăre^președinte- le Consiliului de<Stat țai Republicii Socialiste România o f.ace în Iran la invitația șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi, se înscrie pe linia dezvoltării continue a relațiilor economice și politice dintre cele două țări". La baza acestor relații, subliniază în 'continuare articolul, se situează vizitele .anterioare efectuate în Iran de către Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al ■ Republicii Socialiste România, precum și de alte personalități politice de stat române, ca și 'vizitele făcute în Ro-.' mânia de către șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, și; premierul Amir Abbas Hoveyda.Cu prilejul vizitei, poșta iraniană a emis un timbru consacrat României.

Vizita lui A. Novotny 
in CanadaBRAGA 13 (Agerpres). — La 13 mai, Antonin Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, a plecat spre Canada, unde va participa la desfășurarea Zilei Cehoslovaciei la Expoziția mondială de la Montreal. Potrivit agenției C.T.K., Antonin Novotny va avea, de asemenea, în- tîlniri cu conducători canadieni.

noului președinte 
ai IndieiDELHI 13 (Agerpres), — Dr. Zakir Hussain a fost instalat în mod oficia) în funcția de președinte al Indiei în cursul unei ceremonii solemne care s-a desfășurat sîmbătă în parlamentul din Delhi. Președintele Curții supreme a Indiei, Kailas Nath Wanchoo, a primit ju- rămîntul președintelui țării, care s-a angajat să se supună prevederilor Constituției.La ceremonie au luat parte numeroase personalități indiene și- străine, printre care primul ministru .Indira Gandhi, precum șR. membri ai corpului diplomatic a- creditați la Delhi. Manifestarea s-a încheiat cu depunerea jurămîntu-» lui de.către noul vicepreședinte als 'Indiei. Varahagiri Venkata Giri. | 
N.A. T.O. pe făgașul
traditional:>Coincidență sau nu, 9 mai, cînd popoarele cheierea victorioasă doilea război mondial ... _____își reafirmau voința de a face totul pentru a preîntîmpina un nou cataclism, o nouă reuniune N.A.T.O. reconfirma țelurile și preocupările profund agresive ale acestui bloc militar. Avem în vedere întîlnirea de luni a șefilor de state majore și cea de marți a așa-numitului „Comitet pentru planificarea apărării", la care au participat miniștrii apărării din țările membre.Deși ținute la Paris (pentru ultima 

oară !), Franța a fost absentă. Se poate însă spune că tocmai problemele ridicate de ieșirea ei din comandamentul militar integrat al N.A.T.O. au fost cît se poate de prezente în lucrările celor două consfătuiri. Pentru instanțele militare ale N.A.T.O. este și rămîne o preocupare problema modalităților de a astupa serioasa breșă pe care a pro- vocat-o în mecanismul militar al N.A.T.O. desprinderea Franței, cu tot ceea ce înseamnă aceasta ca teritoriu. baze militare străine, instalații etc.Dar acesta nu este singurul factor care dă bătaie de cap adepților N.A.T.O., principalilor lui patroni — Statele Unite ale Americii. în aceeași măsură sau poate chiar mai mult în momentul de față, pe imperialiștii americani :îr supără tendințele tot mâi accentuate manifestate în opinia publică din țările vest-euronene spre emancipare de șub tutela S.U.A- promovarea intereselor proprii, lichidarea definitivă a „'războiului rece" și a rezultatelor sale — baze și trupe străine pe teritorii naționale, înarmări, încordarea generată de activitatea N.A.T.O. îngrijorarea pe care o provoacă cercurilor agresive curentul anti-N.A.T.O. și pro-destin- dere și-a pus evident pecetea pe lucrările reuniunilor forurilor militare.După cum rezultă din însuși comunicatul publicat, ele și-au consacrat atenția „punerii la punct a planurilor de forță pe o bază cincinală". 
Cuvintul; cincinal sună straniu în acesȚ-cOntext nu inumai'cțih cauză că sîntem' obișnuiți să-1 asociem cu planuri de construcție pașnică; dar- și pentru că deranjează o aritmetică simplă : 1968 +5 = 1973. înăuntrulintervalului se află o dată' făti'dică : 
ANUL J969. cînd încetează perioada de 20 de ani. în care se-află în vigoare Pactul Atlantic. După cum se știe, în unele țări participante se discută aprins (se pune chiar problema’unor plebiscite) în'legătură ,cu prelungirea pactului, cu participarea în continuare la această alianță și la organismul ei militar. Fată de aceasta, adoptarea de către instanțele militare a. respectivelor ’ „planuri cincinale" nu'înseamnă oare o încercare de a lega cu anticipație mîinile factorilor politici de răspundere care au .dreptul suveran ’ de a decide într-o problemă de însemnătate vitală pentru națiunile vizate? --------------------------- -- ----  —----ijincolp de acest aspect de prin- racterul său anacronic, profund con- '.cîpiu, este vorba de‘'fpsuși conținu- " ....-----tul acestor planuri. După cum scrie presa, reuniunea a oficializat ca doctrină militară a N.A.T.O. așa-numita „doctrină McNamara”, care .n-a pu-

Grecia și a sosit la Roma. în capitala [taliei, el s-a întîlnit cu de Martino și Tanassi, secretarii Partidului Socialist Unificat, care „au exprimat solidaritatea socialiștilor italieni cu întregul popor grec lipsit de libertățile sale fundamentale". în >Senat. Nikolaidis a trevederi mitetului umanitarprintre careBartolomei și Bellisaria, socialistul Victtorelli, comunistul Solati și Simone Gatto (socialist independent), într-un interviu acordat ziarului „Avânți", Nikolaidis a arătat că „imensa majoritate a poporului grec se opune guvernului și loviturii de stat. Actualii guvernanți știu acest lucru și de aceea încearcă prin arestări, concedieri, intimidări să frîneze orice formă de opoziție și caută în același timp să sugereze perspectiva unei eventuale reveniri a țării la democrație. Prin aceasta militarii urmăresc în realitate doar să abată atenția opiniei publice internaționale".

agențiile de presă
Guvernul R.fi.U. a respins cererea S.U.fî. de a admite vizitarea porturiloi egiptene de către nave ale flotei a 6-a americane, aflată în Mediterană, informează ziarul „Al Ahram" în numărul său de sîmbătă. Această hotărîre, precizează ziarul, a fost luată pentru, a arăta nemulțumirea autorităților R.A.U. în legătură cu rolul pe care-1 Orientul Mijlociu.
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tut fi introdusă în trecut din cauza opoziției -franceze. Deși această doctrină tine seama în mai mare măsură decît o făcea precedenta „doctrină Dulles" de raportul de forte pe a- rena mondială și de riscurile unui război termonuclear pentru Statele, Unite înseși, -fapt este că adoptarea' ei nu micșorează cu nimic pericolul care decurge din existenta mai departe în Europa a depozitelor de arme nucleare ale S.U.A.. din zborurile avioanelor lor încărcate cu bombe atomice, din întreaga prezentă . militară americană pe continent.Comunicatul face referiri la convorbirile trilaterale (S.U.A. R. F. a Germaniei), cărora s-a realizat acord cu privire la din Germania occidentală a unor efective de militari americani si englezii Această hotărîre . se explică nu numai prin dificultățile financiare care decurg pentru acele țări din stationarea acestor trupe; ea este, în principal, rezultatul presiunilor opiniei publice, care se pronunță pentru însănătoșirea climatului politic în Europa și în acest cadru pentru retragerea definitivă, a trupelor străine în granițele naționale. Popoarele nu pot însă considera satisfăcătoare o retragere parțială și care, pe deasupra, nu este însoțită de reducerea corespunzătoare a armamentelor. ci. dimpotrivă, de măsuri de menținere și sporire a puterii de foc. Or. în comunicat se spune textual că „se consideră important să se mențină eficacitatea puterii militare a N.A.T.O.*Adevăratele intenții ies și mai. bine în evidentă din acele prevederi ale comunicatului care pun accentul pe necesitatea . întăririi dispozitivului militar. în „regiunile vitale ale flancurilor". cu alte cuvinte în țările din nordul și sud-estul Europei, unde vîntul anti N.A.T.O. s-a făcut resimțit mai cu putere. Ce altceva ar putea să determine asemenea măsuri „de întărire". în condițiile cînd nimic nu amenință din exterior aceste țări, în afară de intenția de a avea Ia dispoziție mijloace’ militare perfecționate pentru amestec în treburile interne ale unor popoare — rol pe care N.A.T.O. și l-a asumat prin însuși actul de naștere.Este știut că Ia ultimele ale Consiliului nord-atlantic. municatele publicate nu s-au pețit cuvintele în scopul de a monstra că N.A.T.O. ar vrea să tină seamă de spiritul vremii și să devină chiar up instrument al dezvoltării relațiilor Est-Vest, al destinderii. Sesiunile militare, după cum o arată și cea recentă, dezvăluie în mod limpede străduințele inițiatorilor blocului militar N.A.T.O. de a-1 menține cu orice preț ca instrument al dominației americane în rîndul alia- tilor. ca factor de încordare, ca obstacol primordial în .calea realizării securității europene. Prin a- ceasța se evidențiază și mai mult ca-trar aspirațiilor tuturor popoarelor din Europa si din lume spre destindere, pace și securitate.
1. FINTÎNARU

SOFIA 13 (Agerpres). — Sîmbătă a fost dat publicității textul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. B. Bulgaria și Uniunea Sovietică. în tratat se arată că cele două părți vor întări în 'continuare prietenia dintre popoarele celor două țări, vor dezvolta colaborarea multilaterală, își vor acorda ajutor reciproc și vor pune la baza relațiilor lor principiile internaționalismului socialist, respectării reciproce a suveranității de stat, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne.

Deschiderea Congresului

STOCKHOLM 13 (Agerpres). —La Stockholm au început sîmbătă lucrările celui de-al 21-lea Congres al Partidului Comunist.din Suedia. La Congres, a cărui desfășurare coincide cu împlinirea a 50 de ani de la înființarea partidului, au fost invitați să asiste delegați ai partidelor comuniste și socialiste din țările nordice.

Delegația economică și 
comercială română în Fin
landa. Asociatia de comerț exterior a Finlandei a organizat ,1a 11 mai o întîlnire a delegației economice și comerciale române, care se află în Finlanda, cu reprezentanți ai firmelor comerciale și industriale din această țară. Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț a României, conducătorul delegației, a făcut o expunere asupra dezvoltării economiei româ- pești, ..asUpra posibilităților de .lărgire a-schimburilor comerciale ro- Rnâno-finlandeze.

întrevedere Moga-Candau. $e£ul delegației Republicii so- cjaliste .România la, cea de-a XX-a Adunare Mondială a Sănătății, acad, prof. dr. Aurel Moga. a avut o întrevedere cu directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. M. G. Candau. Au fost abordate probleme privind cooperarea țării noastre în cadrul O.M.S., aportul adus de oamenii de știință români în desfășurarea activității organizației, precum și aspecte ale programelor de perspectivă inițiate de O.M.S.
TsnSÎUnS în Ecuador. £n urmele zile în orașele Guayaquil și Duran 

au avut loc ciocniri violente între poliție și populația care demonstra în semn de 
solidaritate cu greviștii de la căile ferate. Politia a deschis focul omorînd cinci 
persoane și rănind grav numeroase altele. Represiunile polițienești au provocat 
un puternic val de indignare în întreaga tară.

Guvernul Republicii Congo (Kinshasa) a hotărît sa 
recheme pe ambasadorul său la Bonn. DuDă cum anun£a postul de radio Kinshasa, această hotărîre a fost luată în urma actului neprietenesc al unor diplomați vest-germani, care au permis lui Moise Chombe să semneze în cartea de condoleanțe a Ambasadei R. F. a Germaniei de la Madrid cu ocazia morții fostului cancelar Adenauer.

Programul de schimburi 
culturale și științifice pe 
anii 1967-1968 între Repu
blica Socialistă România și 
Republica India a fost semnat la 12 mai la Delhi. Programul prevede schimburi de vizite ale unor oameni de știință și cultură și cadre didactice din cele două țări, acordarea reciprocă de burse de specializare, organizarea de expoziții, turnee ale unor formații artistice. Din partea română, programul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea indiană de G. K. Chandiramani, secretar general în Ministerul Educației al Indiei.

Oswald și Ruby se cu
noșteau» Du?ă luni de investigații pentru a găsi date privind existența- unui complot în vederea asasinării' fostului președinte Kennedy, procurorul districtual Jim Garrison a reușit să stabilească că în agenda lui Lee Harvey Oswald, asasinul prezumtiv al președintelui Kennedy, a existat numărul de telefon al lui Jack Ruby, mort de cancer în luna ianuarie anul acesta. După cum se știe, Ruby l-a asasinat pe Oswald, fără'o cauză aparentă, la două zile după moartea președintelui Kennedy. Comisia Warren. însărcinată cu anchetarea împrejurărilor în care a murit John Kennedy, a stabilit că Ruby și Oswald nici măcar nu se cunoșteau. Garrison a demonstrat însă contrariul, declarînd că a descifrat codul de care se servea Oswald în notarea numerelor de telefon.

Sîmbătă a fost, de asemenea, dat publicității comunicai ul în legătură cu vizila în Bulgaria a delegației de partid și guvernamentale sovietice, condusă fie Leonid Brejnev, secreiar general al C.C. al B.C.U.S. în comunicai se arală că, in cursul convorbirilor, au fosi abordai? probleme privind de/voliarea relațiilor de colaborare bilaterală sil nația internațională și probleme ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale.Delegația sovietică a părăsit sîmbătă Sofia.La aeroport, Todor Jivkov și Leonid Brejnev au rostit-cuv.întări.

Suedia, proiecl ui Totodată, de condu-

Lucrările Congresului au fost deschise de președintele Partidului Comunist dm Suedia. C. H Hermans- șon. Participanții la congres vor examina raportul asupra activității Partidului Comunist din proiectul de program și de statut ale partidului, vor fi alese noile organe cere ale partidului.

întîlnire a foștilor luptă
tori din Rezistență. La aPeJul Federației Internaționale a Rezls- tenților.(F.l.R.), a avut loc la 11 mai o întîlnire a unor personalități din mișcarea europeană de rezistență a reprezentanților organizațiilor a- filiate la F.I.R. și, ai unor asociații ale fostelor victime ale nazismului și fascismului. Din România a luat parte o delegație a Comitetului foștilor" deținuți, antifasciști, condusă de acad. Petre Constantines- cu-Iași. Participanții la întîlnire au discutat proble,me. ale securității europene și apărării- păcii. Ei au adresat o telegramă regelui Con-, stantin, prin care se cere eliberarea tuturor melor arestați în mod arbitrar, precum și restabilirea drepturilor omului și libertăților democratice în această țară.

Tîrgul Parisului, unul 
cele mai vechi și tradiționale 
tîrguri mondiale, și-a deschis 
porțile sîmbătă, in parcul de 
expoziții de la Porte-de-V er- 
sailles. E un întreg oraș co
mercial. Tîrgul Parisului, cea 
mai largă manifestare comer
cială de sezon, ojeră nu numai 
un bun prilej de tranzacții co
merciale, dar și o largă con
fruntare a ultimelor noutăți 
tehnice. Anul acesta participă 
un număr de 24 de țări.

România este prezentă pe 
500 metri patrați cu un pavi
lion cu produse de larg con
sum, într-o gamă variată. Pre
zența României lo Tîrgul Pa
risului are anul acesta o sem
nificație deosebită : se împli
nesc o sută de ani de la prima 
expoziție românească ■ la Paris. 
Panouri mari. pe pereții pavi
lionului înfățișează aspecte d.e 
la acea primă expoziție. Pavi
lionul românesc se bucură de 
succes, cunoscî.nd o mare aflu
ență. De altfel, o afluență ase
mănătoare o cunoaște și expo
ziția românească c?i vinzare 
deschisă zilele acestea la ma
rele magazin universal „Lou
vre" din Paris.


