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Vizita conducătorilor de partid
și de stat in regiunea București

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
EXPONENTUL NĂZUINȚELOR SECULARE
DE DREPTATE NAȚIONALĂ Șl SOCIALĂ

ALE POPORULUI NOSTRU
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă transmit 

dumneavoastră, tuturor locui
torilor de pe aceste meleaguri, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului și a guvernului Republi
cii Socialiste România. (înde
lungi aplauze și urale).

Am asistat la. evocarea unui, 
moment important din istoria 
îndelungată de luptă a po
porului nostru — revoluția 
din 1848 — a momentului în 
care, aici la Islaz, conducăto
rii revoluției din Muntenia au 
proclamat în fata mulțimii 
hotărîrea lor de a lupta pen
tru eliberarea națională și so
cială a poporului român. Re
voluția din 1848 din țara noas
tră se înscrie în valul revo
luționar care a cuprins întrea
ga Europă, pentru scuturarea 
jugului feudalismului. In a- 
ceastă luptă s-a antrenat și 
poporul nostru, care de 
veacuri gemea sub jugul feu
dalilor români și al asupririi 
străine. Anul 1848 a marcat 
în Muntenia, Moldova, Tran
silvania momentul ridicării la 
lupta pentru formarea națiu
nii române (Aplauze puter
nice, urale).

Dînd glas năzuințelor între
gului nostru popor, revoluțio
nari din Muntenia, Moldova, 
Transilvania s-au pus în frun
tea maselor largi pentru a le 
conduce la dobîndirea unei 
vieți mal bune, la cucerirea 
independenței naționale, Ia 
făurirea statului național ro
mân. Aceste năzuințe nu s-au 
putut însă înfăptui în urma 
revoluției din 1848, atît dato
rită condițiunilor interne, cît și 
intervenției străine, reacțiunii 
din afară, care au venit în 
sprijinul forțelor negre ale 
feudalismului din interior pen
tru a înăbuși lupta poporului. 
Dar sămînța aruncată aici, la 
Islaz, ca și în Moldova și pe 
Cîmpia Libertății, în Transil
vania, a încolțit. Ea a reușit 
să dea primele roade în 1859, 
cînd s-au unit Principatele 
Române, punîndu-se bazele 

statului național român. Ea a 
încolțit în măsurile luate de 
Cuza pentru împroprietărirea 
țăranilor și într-o serie de alte 
reforme democratice, prin care 
s-a trecut la înfăptuirea nă
zuințelor exprimate în 1848. 
Această sămînța a încolțit și 
s-a dezvoltat și mai mult în 

.timpul, războiului .din 1877, 
cînd armata română a trecut 
Dunărea, luptînd împreună 
cu armatele rusești și partiza
nii bulgari, pentru zdrobirea 
jugului otoman, pentru cuce
rirea independentei de stat a 
României. (Aplauze puternice).

In organizarea și conducerea 
revoluției din 1848 s-au afir
mat figuri proeminente de re
voluționari și patrioți înflăcă
rați ca Nicolae Bălcescu, He- 
liade Radulescu, Cristian Teii, 
Ion Ghica, Gheorghe Maghe- 
ru, frații Golești, Ana Ipă- 
tescu în Țara Românească, 
Mihail Kogâlniceanu, Vasile 
Alecsandri, Alexandru Cuza 
în Moldova, Avram Iancu. 
Sfrnion Bârnuțiu, Gh. Barițiu. 
Eftimie Murgu în Transilva
nia și Banat și atîția alții 
care, prin munca lor plină de 
avînt și dragostea fierbinte de 
patrie, au contribuit ca po
porul nostru să-și înfăptuias
că năzuințele de unitate na
țională, să-și făurească desti
nul așa cum îl dorește el. 
(Urale și aplauze prelungite).

Intre 1848 și anii eliberării 
definitive de sub jugul ex
ploatării au trecut aproape 
100 de ani. In această perioa
dă lungă, poporul nostru a tre
buit să ducă multe lupte în
verșunate atît cu burghezia și 
moșierimea română, cît și cu 
asupritorii străini. I-a fost dat 
clasei muncitoare, care a apă
rut pe scena istoriei în a doua 
jumătate a veacului trecut, să 
preia în mîinile ei steagul 
luptei pentru independență 
națională, pentru eliberarea 
socială, pentru bunăstarea po
porului. I-a fost dat Partidu
lui Comunist Român să ridice 
sus steagul eliberării naționa
le și sociale, să asigure cuce

rirea întregii puteri politice 
de către cei ce muncesc.

Exponent al năzuințelor se
culare ale poporului nostru de 
dreptate națională și socială. 
Partidul Comunist Român a 
condus mari bătălii de clasă 
în anii grei ai terorii burghe- 
zo-moșierești, a fost organiza
torul luptei pentru răsturna
rea dictaturii fasciste, a mobi
lizat poporul, armata română 
pentru a se alătura coaliției 
antihitleriste și a participa la 
războiul pentru zdrobirea de
finitivă a fascismului și, tot
odată, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al patriei de 
sub jugul fascist. Multe jertfe 
au dat, de-a lungul veacurilor 
țărănimea, clasa muncitoare, 
intelectualitatea pentru drep
tate socială și națională. Dar 
trebuie să spunem aici, la Is
laz, că aceste jertfe n-au fost 
zadarnice, că datorită lor, da
torită sîngelui vărsat din bel
șug de înaintași, poporul nos
tru poate astăzi să ducă o Mâ
ță liberă și independentă, 
să-și construiască viața la el 
acasă așa cum o dorește. Adu- 
cînd omagiul nostru acelora 
care s-au jertfit pentru intere
sele poporului, sîntem con- 
știenți de răspunderea ce ne 
revine de a face totul ca po
porul nostru, stăpîn pe soarta 
sa, muncind înfrățit, să asigu
re ridicarea patriei pe culmile 
tot mai înalte ale progresului 
și civilizației, astfel incit nu 
numai să înfăptuim ceea ce 
au visat înaintașii noștri, dar 
să depășim cu mult cele mai 
îndrăznețe visuri ale lor. Și 
într-adevăr, ceea ce înfăptuim 
noi, în anii aceștia, depășește 
tot ceea ce au putut gîndi ei 
la timpul respectiv ; și nu pu
teau gîndi altfel, ținînd sea
ma de vremurile în care au 
trăit revoluționarii de la 1848. 
Dar cu atît mai mare este 
omagiul pe care îl aducem 
lor. ca și tuturor acelora care 
au înțeles, cu toată vitregia 
soartei că nu există pentru 
poporul nostru alt drum decît 
acela de a-și înfăptui unitatea

Gospodăria Agricolă de Stat Ulmeni

națională, de a-și lua soarta ' 
în propriile mîini, că numai 
pe această cale își poate asi
gura un viitor fericit și îmbel
șugat (îndelungi și puternice 
urale).

Aici la Islaz s-a spus, acum 
aproape 120 de ani, că poporul 
român întinde mina frățească 
tuturor locuitorilor patriei 
noastre, fără deosebire de na
ționalitate. în același ap. pe 

bertâții s-a spus că 
Daghiariî germanii

Cîmpia 
românii 
trebuie să lupte înfrățiți îm
potriva dușmanului comun, 
pentru că numai lupta comu
nă va asigura victoria împo
triva feudalismuiui. împotriva 
jugului străin. Și într-adevăr. 
poporul nostru, toți oameni: 
muncii din România, lup
tînd în strinsă frăție, au reuși? 
să obțină victorii mărețe în 
lupta pentru eliberarea națio
nală și socială. Ne revine nouă, 
comuniștilor, menirea de a în
tări și mai mult unitatea fră
țească a întregului nostru po 
por, a tuturor locuitorilor pa
triei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, ca toți uniți sâ 
asigurăm înflorirea patriei 
noastre comune. România so
cialistă. (Ovații și aplauze). 
Acum 119 ani a fost proclama
tă aici, ca și pe Cîmpia Liber
tății, năzuința poporului ro
mân de a trăi în pace cu cele
lalte popoare. îi revine parti
dului nostru misiunea de cins
te de a duce o politică consec- | 
ventă de prietenie cu ioa’e tă- | 

1848 
iobâ-

rile socialiste, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, ga
ranția păcii în lume, de prie
tenie și colaborare cu toate ță
rile lumii, indiferent de orin- 
duire socială, fiind conștient că 
numai pe această cale este a- 
siguratâ atît posibilitatea mun
cii pașnice a poporului nostru 
pentru fericirea sa. cit și a 
muncii pașnice a tuturor po
poarelor. este asigurată posibi- 
litatea ca ele să-și făurească o 
viață îmbelșugată și fericită. 
(Aplauze, urale).

Aici s-a proclamat în 
necesitatea desființării 
giei. Astăzi, orînduirea feudală 
a rămas o amintire a trecutului 
îndepărtat Țărănimea, stăpînă 
pe întinsele timpii, smulge zi 
de zi. an de an. roade tot mai 
bogate pămintului. Ne revine 
r.ouâ, comuniștilor, misiunea 
istorică de a ridica agricultura 
patriei noastre la nivelul unei 
agriculturi moderne, înaintate. 
Astăzi în orice parte a țării, 
ca și aici pe malurile Oltului 
si Dunării, recoltele de grîu, 
de porumb, de floarea-soare- 
?ai, de sfeclă, an de an mai 
îmbelșugate, demonstrează su- 
oerioritatea agriculturii socia- 
iste. care creează condiții pen- 

tru folosirea in cele mai bune 

I
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERT

condițiuni a mecanizării, a chi
mizării, a științei agricole. Re
coltele dv. de anul trecut, re
colta de grîu din anul acesta, 
mai bună decît acum un an, 
ca și perspectiva unei recolte 
în general mai bune și la ce
lelalte culturi, demonstrează 
ce este în stare să obțină ță
rănimea noastră unită, care 
realizează politica partidului 
de ridicare continuă a agricul
turii.

După cum știți, avem rezul
tate mari în toate domeniile 
de activitate. Industria noastră 
se dezvoltă impetuos. Pe pri
mele șase luni ale anului în 
curs, planul a fost realizat în 
proporție de peste 102 la sută 
și, de asemenea, sînt perspec
tive ca agricultura nu numai 
să realizeze, dar să și depă
șească prevederile planului pe 
acest an. Există toate condi
țiile ca prevederile planului 
cincinal să fie nu numai înde
plinite, dar și depășite. Garan
ția succeselor viitoare stă în 
ceea ce am realizat pînă acum, 
în munca entuziastă a munci
torilor, țăranilor, intelectuali
lor, a tuturor oamenilor mun
cii, care înfăptuiesc neabătut

(Continuare in pag. a Il-a)
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te definitiv la sate, înțelegerea 
necesității dezvoltării și moder
nizării agriculturii în scopul spo
ririi aportului său la formarea 
produsului social total — obiec
tive principale ale politicii agrare 
a partidului — chiar de la cons
tituirea primelor cooperative a- 
gricole au determinat prezența 
nu numai fizică a noii intelec
tualități a satelor — AGRONO
MII. Munca lor, științific des
fășurată pe un cîmp deosebit da 
fertil, prielnic grefării a tot ceea 
ce e nou — marea gospodărire 
socialistă — de îndrumători teh
nici și organizatori pricepuți era 
de la început, indirect luată în 
calculele economice. In general, 
munca lor a fost și este cuprinsă 
în „ceea ce am obținut nu ne 
mulțumește" în experiența frun
tașilor". Și, activitatea specialiș
tilor, știința agricolă aplicată sub 
„bagheta" lor s-au măsurat, de la 
un an la celălalt, în nivelul tot 
mai ridicat al producției.

Totuși... Există un „totuși" care

SPIRIT

GOSPODĂRESC
Luminătorii reșițeni își 

măsoară timpul în pro
duse. Minutele cîștigate, 
prin buna organizare a 
locului de muncă, au pei- 
mis schimburilor de la li
nia fină (conduse de 
maiștrii Ion Olaru și Pro- 
tocsil Adolf), să realizeze 
peste sarcinile semestrului 
întîi, 270 tone profile.

Anul acesta colectivele 
de la liniile de laminare 
s-au angajat să economi
sească 2400 tone metal. 
Calibrele și șabloanele au 
fost revizuite, tehnologia 
respectată și... s-au econo
misit 787 tone de metal.

Întrecerea continuă. A- 
cum, drapelul se află la 
colectivul liniei fine. Suc
cesele vor hotărî viitorul 
său loc.

CORNEL CHERA 
laminator I

UN PLUS DE
ORAȘULUI

Constructorii șan
tierului de locuințe 
201 Turda au 
obținut un nou 
succes : au fost pre
date beneficiarului 
191 apartamente. 
Zidari și dulgheri, 
betoniști și »nozai- 

Jucră-
71 a-

care

cari grăbesc 
rile la alte 
partamente 
vor fi date în folo
sință împreună cu 
un complex comer
cial.

Ritmul de muncă 
a fost intensificat.

generează cîteva întrebări : este, 
la ora actuală, îndeajuns de bine 
folosită capacitatea și priceperea 
inginerilor agronomi, horticultori 
și zootehniști din cooperativele 
agricole ? Timpul afectat activi
tăților direct productive permite 
efectuarea unei vaste și precise 
munci de cercetare, a unei în
drumări tehnice diferențiate, 
competentă, desfășurată direct în 
cîmp ori în grajduri ?

Adresate unui număr de spe
cialiști din cooperativele agricole 
ale raionului FĂUREI, am primit 
răspunsuri interesante care vi
zează, prin conținutul lor, o stare 
de lucruri ce merită toată atenția. 
Iată, succint, cîteva :

Ing. LEONTE AUREL de la 
cooperativa agricola din Colțea : 
„Sînt inginer zootehnist și, să 
spun drept, îmi place nespus să 
practic această meserie. De fie
care dată cînd intru într-un 
grajd nu pot avea în față decît 
animalul ca cea mai complexă 
dintre toate uzinele cîte sînt pe 
lume. Cînd am venit aici, prin 
’62, am pornit-o de la „a“. în 
cîteva luni, cu ajutorul consiliu
lui de conducere și al îngrijito
rilor, zootehnia „a fost pusă pe 
picioare!" Producțiile creșteau 
de la o zi la alta. Totul a mers 
bine pînă prin toamna anului 
respectiv cînd au început sa 
„curgă" sarcinile extraprofesiona- 
le ce-mi răpeau nu o oră sau 
două dintr-o zi, ci, uneori, zile 
întregi. Am fost ales membru al 
comitetului raional U.T.C. și se
cretar, nesalariat, cu probleme 
economice, membru al comitetu
lui de partid pe cooperativa a- 
gricolă, în consiliul agricol raio
nal, propagandist la învățămîn- 
tul de partid, lector la trei cercuri 
ale învățămîntului agrozootehnic, 
iar mai tîrziu membru în consi
liul la sesiunile raionale a coope
rativelor agricole; sînt invi
tat la sesiunile sfatului popular 
comunal; sînt trimis în fiecare 
comisie alcătuită la raion care a- 
nalizează probleme ale zooteh
niei din cooperativele agricole. 
Zece minute, zilnic, dacă m-aș 
ocupa de rezolvarea unei sarcini 
ce-mi revine din partea fiecărei 
funcții — adică ceva infinit de 
puțin pentru a face o treabă ca 
lumea și totuși pierd, pe puțin, 
două ore. Și la aceasta aș mai

Ing. GH. FECIORU 

(Continuare in pag. a V-a)

FRUMUSEȚE 
TURDA

Au mai rămas șase 
luni și-n acest in
terval alte 213 a- 
partamente, ele
gante și conforta
bile, își vor primi 
locatarii.
V. I. TURDEANU 

constructor

In Valea Neajlovului, pe locul istoricei bătălii de la Călugăreni

I
■ gine multicoloră cu o singură 
I dominantă : bronzul-arămiu. Din

colo de linia care marchează us-

In peisajul estival al mării, 
ocmenii, bărbați, femei, tineri, 
copii, se contopesc într-o ima-

I catul cu mici dar continue mo
dificări, altă culoare dominantă : 
omul a îndrăgit-o de cînd și-a

I cunoscut planeta. Două culori 
prietenoase, două respirații uria
șe — a nisipului cu îmbrățișarea

I caldă și vie, a mării care răco
rește, cu stropi argintii, fața și 
brațele.

FĂRĂ bilet,
PE LITORAL

I Oamenii se simt bine aici; 
și-au pierdut identitatea și tre
burile cotidiene și de la cei mari 

Ipînă la cei mici gesturile sînt 
aproape aceleași. O mină dea
supra nisipului, alta adunînd 

I scoici, sidefii, o privire spre de
părtarea orizontului; un om nu
mără firele aurii care se scurg 

| printre degete, altul talazurile 
1 cu tighele albe pulsînd ritmic 

deasupra întinderii albastre. E 
I vacanță! Oamenii și-au cîștigat

dreptul la această întîlnire cu 
marea fiecare acolo unde s-a 

I aflat pînă acum. Unitatea ges
tului pe care ei îl fac aici este 
și o continuare a unității gestu- 

Ilui hărniciei și priceperii cu 
care și-au îndeplinit îndatoririle.

Dar din cînd în cînd atmosfe
ra este tulburată de altfel de 
prezențe ; apar cei care nu și-au 
dat loial întîlnirea cu marea și 
cdată sosiți aruncă o culoare 
sumbră în jur. Un binevoitor 
explica această prezență printr-o 
necesitate obiectivă: „ce s-ar 
face marea și litoralul fără a- 
ceastă adunătură pestriță de ne
chemați — mici afaceriști care 
să plaseze țigări și gumă etc".

Mai tîrziu am aflat că acest 
„binevoitor", constănțean, „invi
tase11 din gară, într-o dimineață 
de iunie, două fete sosite din 
Iași și încercase să le plaseze — 
ca pe niște pachete de țigări — 
la o petrecere intimă. Cele două 
fete, Ana Corbel și Ene Leonti-

na, în vîrstă de 15 ani, eleve, ve
niseră la Constanța după ce două 
săptămîni încercaseră — fără 
succes / — să se „distreze" prin 
locurile natale. Acolo erau prea 
mulți cunoscuți, erau profesori, 
erau și colege.

Cu aceleași intenții a sosit pe 
litoral și Adriana Andrei. Cîteva 
date despre ea: are 18 ani, lo
cuiește în Brăila, pe str. Raho- 
vei 169, și n-are nici o ocupație. 
Timp de o lună de zile ea a stat 
pc litoral fără să lucreze unde
va. Din ce a trăit ? Intrucît de 
acasă nu a venit cu bani, răspun
sul care se impune ne face să 
ne gîndim la moralitatea ei. In- 
trînd în conflict cu legea ea a 
fost chemată la miliția din Con

stanța și apoi invitată să pără
sească orașul. Cu seninătate ea 
a declarat: „am venit la mare 
fiindcă vreu să mă căsătoresc".

Un ofițer de la miliția regio
nală, un om care se ocupă de 
asemenea cazuri declara: „Fete 
fără ocupație sau cu, dar în mod 
cert ieșite de sub controlul pă
rinților, vin pe litoral atrase nu 
de mirajul mării și nu pentru 
că își doresc o vacanță. De .fapt 
nici nu prea le vezi pe plaje, 
ele stau mai mult prin baruri. 
Vin chemate de mirajul jocului 
necinstit. Vina o poartă în pri
mul rînd părinții și educatorii 
lor. Corbel și Leontina (despre 
care s-a vorbit mai înainte) au 
părinți, locuiesc la Iași, pe stră
zile Venerei 9 și respectiv Tăie
toarei 4. Este și cazul lui Ileana 
Timiș din comuna Bocșa, raionul 
Vișeul de Sus și a încă altora.

Este adevărat însă și faptul 
că unii părinți nu rămîn nepăsă
tori : Iată un extras dintr-o de
clarație a Cameliei Onciu de la 
Hunedoara; o declarație scrisă 
cu slovă stîngace, presărată —

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)

politica partidului, pentru că 
ea corespunde intereselor vita
le ale întregului nostru popor. 
(Aplauze prelungite, urale).

Avem rezultate nlari în dez
voltarea științei, culturii, învă
țăm!ntului. Aici, la Islaz, acum 
119 ani s-a proclamat necesi
tatea învățămîntului pentru 
întregul popor. A revenit so
cialismului, partidului nostru 
misiunea de a înfăptui învă- 
tămintul gratuit pentru toți fiii 
patriei noastre. O mare reali
zare o constituie generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 
8 ani. Față de 1938 numărul 
elevilor din școlile generale și 
licee a crescut de 3 ori, iar nu
mărul studenților de 5 ori. Ne 
situăm printre țările înaintate 
în ce privește numărul studen
ților la 10 000 de locuitori. Iată 
cum se realizează sub condu
cerea partidului, ridicarea ni
velului de cultură și de civili
zație al întregului nostru po
por. Putem spune cu mîndrie 
că, sub conducerea partidului 
comunist. România se transfor
mă an de an, devine tot mai 
bogată, mai îmbelșugată, cu o 
cultură tot mai înaintată, cu 
un popor mai bine hrănit, mai 
bine îmbrăcat, că țara noastră 
devine o forță puternică a sis
temului mondial socialist, un 
factor activ in lupta pentru 
pace în întreaga lume.

Știm că mai avem multe de 
înfăptuit. Mai sînt încă nea
junsuri în munca noastră. Dar 
sîntem conștienți că avem des
tule forțe, destule posibilități 
pentru a realiza tot ceea ce 
ne-am propus Desigur Insă că 
aceasta cere din partea fiecă
rui muncitor, țăran, intelectual, 
activist de partid și de stat, de

SÎNT NECESARE EFORTURI PERSEVERENTE 
PENTRU PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII

PRODUCȚIEI, PENTRU FRUCTIFICAREA DEPLINĂ 
ț. . . . A INVESTIȚIILOR

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul de la Turnu Măgurele

Dragi tovarăși,
Doresc să transmit lucrato

rilor chimiști și constructori 
de la Combinatul Turnu Mă
gurele, tuturor locuitor-..or o- 
rașului Turnu Măgurele un sa
lut călduros din partea Co
mitetului Central al Pari: cu
iul Comunist Român și a gu
vernului Republicii noastre 
socialiste. (Urale și ovații în
delungate).

Combinatul chimia dia 
Turnu Măgurele, înălțat in a- 
nii șesenalului sau, mai bine 
zis, început în cursul lui, și 
care după toate prevederile ur
mează să intre complet in 
funcțiune anul viitor, este o 
unitate dintre cele mai mari 
ale industriei noastre ct.imi- 
ce. Construcția combinatului, 
ca și a altora de acest fel, con
stituie o expresie a politicii 
partidului nostru de industria
lizare socialistă și, în cadrul 
acesteia, de dezvoltare a in
dustriei chimice, ca ramură 
de bază în economia modernă 
a oricărei țări. O parte din 
combinat funcționează deja, 
iar alta se află în construc
ție. S-au obținut o serie de re
zultate, e drept nu pe măsura 
prevederilor. Și aceasta din 
mai multe cauze, pe care nu 
aș dori să le expun aci. cu 
atît mai mult cu cît abia, iert, 
la Consfătuirea pe țari a lu
crătorilor din industria chimi
că, m am referit pe larg la 
ele și, fără îndoială, cele spu
se acolo se adresează și dum
neavoastră. Acum doresc doar 
să adresez atît chimiștilor de 
la secțiile care au intrat în 
funcțiune, cît și constructori
lor, felicitări pentru ceea ce 
au reușit să realizeze. (Aplau
ze, urale).

Desigur, tovarăși, este nece
sar ca toți muncitorii, tehni
cienii, inginerii, conducerea 
combinatului să acționeze cu 
mai multă hotărîre, pentru a 
asigura ca toate instalațiile să 
funcționeze cu întreaga lor 
capacitate. Investițiile pentru 
construcția combinatului se 
ridică la circa 4 miliarde de 
lei. Pentru a înțelege ce efor
turi fac statul, poporul nos
tru, pentru dezvoltarea in
dustriei chimice șt, deal, șl 
pentru combinatul dv., este 
suficient să arăt «ă aceste 4 
miliarde de lei reprezintă a- 
proape un procent și jumătate 
din totalul investițiilor pe an
samblul economiei în întregul 
cincinal, perioadă în «are 
construim cîteva sute de com
binate, de întreprinderi noi. 
Insist asupra acestui aspect și 
pentru că. tn primul semestru 
al anului în curs, în loo să 
realizați o producție în plus, 
fată de cea prevăzută, ați dat 
o producție mai mică cu «ir-

la simplu cetățean pînă la con
ducerea de partid și de stat 
muncă și spirit de răspundere 
pentru soarta și viitorul pa
triei noastre. Vrem să vă asi
gurăm aci, în numele conduce
rii de partid și de stat, că vom 
face totul pentru a ne înde
plini, misiunea încredințată de 
partid și popor, pentru a în
făptui programul construcției 
depline a socialismului, de ri
dicare a României pe culmile 
cele mai înalte ale progresului 
și civilizației, pentru a asigura 
întărirea independenței și su
veranității patriei noastre so
cialiste. (Puternice aplauze și 
ovații). Faptul că întregul po
por urmează cu încredere po
litica partidului nostru comu
nist ne însuflețește să muncim 
si mai bine, să obținem rezul
tate și mai bune, și vă asigu
răm, tovarăși, că nimic nu ne 
va împiedica să ne facem da
toria față de popor, față de 
patria noastră.

Tovarăși,

Știm că în lume mai există 
imperialism, că el uneltește 
împotriva independenței mul
tor popoare. De aceea, o dată 
cu eforturile pentru dezvolta
rea economiei, științei și cul
turii, ne preocupăm de întă
rirea patriei noastre, ne în
grijim de întărirea capacității 
ei de apărare, pentru a putea 
să ne facem datoria dacă va 
fi nevoie împotriva oricărui a- 
tac al imperialismului. (Puter
nice aplauze și urale). Sîn
tem botăriți să milităm in 
continuare neabătut pentru 
consolidarea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești, a întregu
lui front antiimperialist. Vom

«a K—90 cvloane Iei. Re- 
zuriarete no stor dec pe mâ- 
sure eforturilor pe care le 
face peocrul nostru pentru 
dezvoltarea industriei chimi
ce. în food. aceste 4 miliarde 
aparțin Wzeguiui popor și ele 
trebuie gospodărite cu grijă, 
astfel Incit să dea beneficii 
dt mat mari. Numai trvaNfi- 
dnd din pl:n fondurile pe 
care le investim pentru dez
voltarea industriei noastre se 
pot asigura mijloace noi, acu
mulări, pentru progresul mai 
rapid al patriei. Eu cred că 
■mătorii, tehnicienii și ingi
nerii combinatului, vor depu
ne te ? eforturile pentru a 
re med a în cel mai scurt titnp 
r.eaț j-.suri’.e Știm că unele nu 
depind de dv, dar înlătura
rea celor mai multe dintre 
eie depinde de munca, de en
tuziasmul, de priceperea dv. 
Sîntem convinși că chimiștii 
din Turnu Măgurele vor rea
liza cu cinste sarcinile puse de 
partid le. fața lor și vă dorim 
succes tn această activitate.

Același lucru doreso «3-1 
spun și constructorilor. Și ei au 
cite ceva de îmbunătățit în ac-
tivitatea pe care o desfășoară. 
Important este să tragem în
vățăminte din trecut, pențnr- 
a nu se mai reneta si Anul *

a-

entu- 
ziasmul constructorilor și 
montorilor. sîntem încredin-
tați eă ei nu vor precupeți ni
mic pentru ea noile capacități
aflate în construcție să intre 
în producție la timp și să 
funcționeze în bune eondl- 
tiuni. Le dorim noi succese în 
muncă. (Aclamații și aplauze 
prelungite).

De felul cum vom asigura 
ca mijloacele materiale și fi
nanciare investite să dea cit 
mai mari acumulări șt benefi
cii depinde ridicarea continuă 
a nivelului de viață al po
porului nostru. Cunoașteți că 
recenta plenară a Comitetului 
Central a hotărît sporirea sa
lariilor mici încă din acest an 
— cu un an mai devreme de- 
cît era prevăzut. Aceasta a 
fost posibil datorită faptului 
că în industrie am reușit să 
realizăm și să depășim pla
nul. eă în agricultură recolta 
anului trecut a fost mal mare 
față de prevederi, iar anul a- 
cesta, de asemenea, rezultate
le de pînă acum sînt bune. La 
grîu se vor denăși prevederile 
planului pe 1967 șl există 
toate condițiile ea. în general, 
producția agricolă să fie «el 
puțin la nivelul prevăzut.. 
Creșterea continuă a nivelului 
de viață al poporului depin
de de fiecare dintre noi, de

milita pentru securitatea în 
Europa, pentru ca de pe con
tinentul nostru să fie îndepăr
tate și lichidate urmările ce
lui de-al doilea război mon
dial, ca între popoarele Eu
ropei să se statornicească re
lații de colaborare, pe baza 
respectării independenței și 
suveranității naționale, a ne
amestecului în treburile in
terne ale altor state. Sîntem 
hotărîți să participăm activ 
la lupta pentru pace în în- 
treaga- lume. Ne ingrijorează 
faptul eă în Orientul Apropiat 
au loc evenimente care repre
zintă un pericol pentru pa
cea din această zonă, ca și 
pentru pacea șl securitatea 
mondială. Considerăm că pro
blemele litigioase din Orien
tul Apropiat trebuie rezolva
te prin înțelegere între țările 
interesate, fără amestec din 
afară.- Istoria a dovedit în
totdeauna că amaaCecul din a- 
fară. atunci clod slot de re
zolvat probleme între popoa
re mici, nu este decit în dau
na acestora, că de pe urma 
lui trag foloase numai cercu
rile imperialiste. Aceasta în
cearcă și acum imperialiștii 
prin menținerea încordării in 
Orientul Apropiat. Conside
răm drept o necesitate im
perioasă retragerea trupelor 
izrae.iene de pe teritoriile o- 
cupate. precum și a altor tru
pe străine din această zonă. 
Izraelul trebuie să renunțe la 
pretenția de anexiuni terito
riale ca urmare a acțiunilor 
militare. Trebuie să se facă 
totul pentru a se Împiedica 
reluarea oarihtățrior, pentru 
a se crea un climat favorabil 
sotuțioaări: pașaaca a proble
melor litigioase dintre țările 
arabe și Ixraei- 

felul cum vom munci pentru 
a înfăptui dt mat bine sarci
nile de producție, pentru a 
spori avuția materială a pa
triei. (îndelungi aplauze).

Tovarăși,
S-a vorbit aici că ar trebui 

să se schimbe emblema fostu
lui județ Teleorman și anu
me, în locul cetății lui Mircea 
cel Bătrin. întemeiată încă de 
romani, și pe care el a apă
rat-o bărbătește timp înde
lungat, ca și Mihai Viteazul 
mai tirziu șt alți voievozi — 
să se pună imaginea noii ce
tăți a chimiei. într-adevăr a- 
ceastă nouă cetate, construită 
în anii socialismului, este mă
reață, modernă, oglindește
priceperea și hărnicia munci
torilor și tehnicienilor din 
Turnu Măgurele. Ea este o 
mîndrie atît pentru locuitorii 
orașului, cît și pentru între
gul popor. Dar și cetatea lut 
Mircea cel Bătrin, pe care am 
văzut-o înainte de a veni aici, 
este o mîndrie a poporului 
nostru și, dacă ar fi să mo
dificăm cumva stema județu
lui Teleorman, ar trebui să 
figureze amîndouă cetățile, 
pentru că fără seculara ceta- 

. te, fără luptele lui Mircea și 
Mihai Viteazul, fără revoluția 
de la 1848 noi nu am fi pu
tut să construim cetatea in
dustrială de astăzi. Să îmbi- ăm ncoAor t" «-zar» i i f 111iidin, , ti v vutui țțiuiiub
de luptă a! poporului cu pre
zentul socialist. (Ovații și a- 
plauze îndelungate).

Din aceste locuri au pornit 
o parte din ostașii români în 
războiul de independență na
țională, aici au luptat mulți 
revoluționari democrați, mili- 
tanți ai clasei muncitoare, co
muniști. Aici au găsit sprijin 
luptătorii revoluționari din 
Bulgaria prietenă tn anii asu

Intilnire cu locuitorii 
din raionul și orașul Giurgiu
Giurgiu. Piața Republicii, 

îmbrăcată în haine de sărbă
toare, este dominată de noua 
și frumoasa construcție a Ca
sei orășenești de cultură. în- 
tr-una din sălile acesteia se 
află expoziția bienală de artă 
populară a regiunii București. 
Vizitînd-o oaspeții se opresc în 
fața costumelor naționale, țe
săturilor decorative, obiectelor 
de artizanat create cu talent 
și fantezie de artiști populari 
din satele nesfîrșitului Bără
gan. După vizitarea expoziției 
are Ioc o întîlnire cu popu
lația.

Tn condițiile de astăzi e 
necesar ca popoarele să înțe
leagă că nici o problemă care 
privește relațiile dintre ele 
nu trebuie rezolvată pe calea 
armelor, ci numai pe calea 
bunei înțelegeri, în interesul 
dezvoltării sociale și națio
nale a fiecărui popor, că duș
manii intereselor naționale și 
sociale sînt numai imperia
liștii. Lupta popoarelor tre
buie să se desfășoare tocmai 
împotriva imperialismului, 
pentru a face imposibil ames
tecul acestuia în treburile 
interne ale altor state, pen
tru a-1 împiedica să dezlăn
țuie un nou război mondial. 
Noi ne pronunțăm pentru 
dreptul popoarelor de a-și 
rezolva singure problemele 
interne, de a-și organiza viața 
așa cum o doresc. Sîntem con
vinși că aceste principii vor 
triumfa, că popoarele vor ști 
să impună respectarea inde
pendenței și suveranității lor 
naționale. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în încheiere, doresc încă o 
dată să adresez tuturor lo
cuitorilor de pe aceste me
leaguri urarea de a obține 
succese tot mai mari în mun
ca lor închinată fericirii pa
triei, a întregului nostru po
por, spre a-și aduce contri
buția tot mai activă la în
făptuirea minunatului pro
gram elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Vă doresc tuturor multă să
nătate și fericire ! (Ovații pu
ternice, urale îndelungate).

Marea adunare de la Islaz 
îi aclamă cu căldură pe con
ducătorii României socialis
te, izbucnesc urale, se scan
dează lozinci.

pririi străine și de pe aceste 
meleaguri au pornit, înarmați 
cu ajutorul poporului nostru, 
să elibereze patria lor. Pe 
emblema acestei regiuni de pe 
malul Dunării ar putea să fi
gureze prea bine simbolul în
frățirii poporului român și 
bulgar care, secole de-a rîn- 
dul, au luptat împreună îm
potriva jugului străin, iar,azi 
construiesc socialismul, își fă
uresc o viață liberă. îmbelșu
gată. (Aplauze, urale). După 
cîte știți, am stabilit cu tova
rășii bulgari să construim nu 
departe de aici o hidrocentrală, 
o cetate și mai putenică. Iată 
deci cîte lucruri s-ar putea 
adăuga pe această stemă a 
județului. De aceea, mai. bine 
să râmînă așa cum am moș
tenit-o, și să-i adăugăm, prin 
munca noastră, noi cetăți in
dustriale, agricole și culturale, 
să ridicăm continuu nivelul de 
viață al poporului nostru, con
struind socialismul, creînd 
condițiile pentru făurirea so
cietății comuniste. în felul a- 
cesta ne vom aduce contribu
ția la cauza generală a ridică
rii României pe culmile înalte 
ale civilizației și progresului, 
ne vom îndeplini o înaltă în
datorire și vom aduce cel mai 
bun omagiu înaintașilor noș
tri care au luptat pentru 
făurirea statului național ro
mân, pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
șl care au pus bazele constru
irii socialismului în patria 
noastră. (Urale și aclamații, 
aplauze prelungite).

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
chimiștilor și constructorilor 
din Turnu Măgurele urări de 
succese și mai mari în activi
tatea lor. de sănătate și feri
cire. (Aplauze și urale înde
lungate^

Miile de cetățeni din locali
tate și din întregul raion, pte- 
zenți în Piața Republicii. îi 
ovaționează îndelung pe con
ducătorii de partid și de stat. 
Mitingul est.e deschis de tova
rășul Vasile Haîciu, prirn-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid. Ia .cuvântul tov. 
Gheorghe Necula, prim-Șecre- 
tar al Comitetului regional 
București al P.C.R.. care a a- 
rătat că Giurgiu — veche așe
zare dunăreană cunoscută de 
mai bine de o iumătate de mi
leniu — a fost de-a lungul a- 
nilor martoră a numeroase

Hora Unirii pe locul unde s-a dat istorica bătălie de la Călugăreai

lupte pentru apărarea ființei 
naționale a poporului nostru. 
De numele orașului se leagă 
amintirea marilor voievozi, 
Mircea cel Bătrin. ziditorul 
vechii cetăți a Giurgiului, Vlad 
Țepeș și Mihai . Viteazul, care 
au luptat împotriva asupririi 
otomane pentru dobîndirea li
bertății Țării Românești. Și 
tot pe acest pămînt străbun în 
fostul județ Vlașca, s-au în
scris, în neuitatul an 1907, file 
însîngerate din istoria luptei 
țărănimii pentru un trai mai 
bun.

Astăzi oamenii muncii în
scriu noi file în hrisovul ora
șului. file luminoase, care 
consemnează strădaniile lor. 
alături de ale întregului po
por. pentru a-și aduce contri
buția la înfăptuirea vastului 
program de desăvirșire a con
strucției socialiste.

Giurgiu a cunoscut în ulti
mele două decenii o largă 
dezvoltare economică și so- 
cial-culturalâ Politic® parti
dului. de dezvoltare artno- 
Bvtasă a tuturor regiunilor și 
ra*oa-.elor țării, deschide per
spective importante acestui 
frumos oraș de pe Dunăre.

Organele și organizațiile de 
partid din regiune, a spus 
vorbitorul, acordă în prezent 
o mare atenție perfecționării 
continue a organizării produc
ției și a muncii, punerii în

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A TUTUROR ORAȘELOR 
Șl RAIOANELOR ȚĂRII PARTE INTEGRANTĂ 

A POLITICII PARTIDULUI DE INDUSTRIALIZARE 
SOCIALISTĂ

Cuvintarea tovarășului Nicolas Ceaușescu 
la mitingul din orașul Giurgiu

Dragi tovarăși.

Vă transmit dv. și tuturor 
locuitorilor orașului și raio
nului Giurgiu un cald salut 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului și a guver
nului Republicii noastre so
cialiste. (Aplauze și urale). 
Doresc, de asemenea, să vă 
mulțumesc dv. și tuturor lo

cuitorilor satelor prin care 
am trecut pentru primirea șl 
manifestările deosebit de căl
duroase la adresa noastră. In 
acestea vedem o expresie a 
încrederii populației din ora
șul și raionul Giurgiu, ca și 
din toată regiunea București, 
a întregului nostru popor, în 
politica marxist-leninistă a 
partidului, politică ce cores
punde pe deplin intereselor 
vitale ale poporului român. 
(Vii și puternice aplauze).

Rezultatele pe care poporul 
nostru le-a obținut în dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
științei, culturii au transfor
mat din temelii înfățișarea pa
triei. Ele sînt vizibile și In re
giunea București. în orașul și 
raionul Giurgiu. Și tocmai 
pentru că întregul popor vede 
cum se înfăptuiesc zi de zi 
planurile mărețe elaborate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului. cum prind viată nă
zuințele sale spre o viață dem
nă și fericită, el urmează și 
înfăptuiește neabătut politica 
partidului comunist. (Aplauze 
puternice).

La înfăptuirea planului 
cincinal, aduceți o contri
buție activă și dv., locuitorii 
orașului și ăl raionului Giur
giu. în primele șase luni ale 
acestui an întreprinderile din 
orașul dv. au realizat planul 

valoare a noi rezerve pentru 
ridicarea nivelului tehnic și 
creșterea eficienței economice 
a întreprinderilor. Totodată în 
centrul atenției noastre se află 
preocuparea pentru sporirea 
continuă a succeselor obținu
te în agricultura regiunii, prin 
dezvoltarea ei multilaterală și 
intensivă.

Subliniind că indicațiile pre
țioase date de conducătorii de 
partid și de stat cu privire la 
îmbunătățirea activității în 
toate domeniile reprezintă o 
mărturie a preocupării per
manente a partidului pentru 
dezvoltarea regiunii, vorbito
rul a spus în încheiere : vă a- 
sigurăm, dragi tovarăși, pe 
dumneavoastră, personal, iu
bite tovarășe Ceaușescu, că 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii regiunii București, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central. însu
flețiți de perspectivele lumi
noase ce le stau în față, vor 
munci de acum înainte cu e- 
lan sporit. pentru prosperita
tea acestor meleaguri. per.tru 
continua dezvoltare a patriei 
noastre.

A luat apoi cuvîntul ing. 
Lucian Mititelu, directorul 
Șantierului naval Giurgiu, care 
a arătat că șantierul a cunos
cut în ultimii ani o importan
tă dezvoltare, ceea ce i-a per
mis să îmbine activitatea de 

la producția globală în pro
porție de 105,8 la sută, la pro
ducția marfă — 109 la sută, la 
productivitatea muncii — 105 
la sută. Am putea spune că 
sînt rezultate deosebit de 
bune, superioare celor obți
nute pe țară, care, in gene
ral, după cum știți, sint de 
asemenea, superioare preve
derilor planului. De aceea fe
licit din toată inima pe toți 
muncitorii care și-au adus 
contribuția la aceste realizări. 
(Aplauze).

L-am ascultat aci pe di
rectorul șantierelor navale. El 
ne-a vorbit despre rezultatele 
de pînă acum, despre lucră
rile în curs, cai-e vor mări 
capacitatea de producție 'a 
șantierelor. Dar în afară de 
dezvoltarea întreprinderilor 
existente, în Giurgiu se vor 
construi în acest cincinal noi 
unități, printre care o între
prindere modernă de textile, 
care va da circa 50 000 000 
mp țesături de bumbac anual, 
și în care vor lucra aproxi
mativ 4 000 de muncitori. Ne 
putem da șl mai bine seama 
cît de puternică va fi această 
întreprindere, dacă avem în 
vedere că muncitorii ei vor 
reprezenta a șasea parte din 
numărul total al salariațllor 
care există astăzi tn Giurgiu. 
Desigur, tovarăși, că realiza
rea acestei investiții și a ce
lorlalte care sînt prevăzute, 
cere din partea organizației 
de partid, orășenești șl regio
nale, a tuturor muncitorilor, 
luarea măsurilor necesare pen
tru ca noile capacități de pro
ducție să fie construite în 
bune condițiuni și să intre la 
timp tn funcțiune. Noi stntem 
convinși că așa cum și pînă 

reparații a navelor eu eea de 
construcție propriu-zisă. Pro
ducem în prezent, a spus el, 
complete fluviale, remorchere, 
șlepuri, iar de curînd am tre
cut la realizarea remorcheru
lui de 500 CP. înzestrarea șan
tierului cu tehnică înaintată, 
a ridicat în fața colectivului 
nostru sarcini de mare răspun
dere. Sîntem încredințați că și 
la noi există resurse nefolosi- 
te privind reducerea cheltuie
lilor de producție, economisi
rea materiei prime, îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnice și 
funcționale ale navelor pe ca
re le produeem. întregul nos
tru colectiv este hotărît să-și 
folosească din plin capacitatea 
și puterea de muncă spre a 
pune în valoare aceste rezer
ve, îndeplinind astfel o im
portantă sarcină ce ne-a fost 
trasată de partid.

In cuvintul său Ion Drăghici, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Putineiu a spus: Cu bucurie 
vă aducem la cunoștință că pe 
tarlalele noastre obținem an 
de an roade bogate. Anul tre
cut cooperativa a realizat ve
nituri cu peste 1500 000 lei 
mai mari decît și-a propus în 
plan. Din rezultatele obținute 
pînă în prezent putem aprecia 
că anul acesta vom obține cir
ca 2 500 kg grîu la hectar. Re- 
ferindu-se apoi la sprijinul pe 
care îl primeso cooperatorii 

acum oamenii muncii din 
Giurgiu și-au îndeplinit în 
condițiuni bune îndatoririle 
lor, și in viitor vor obține suc
cese tot mai mari. Le urăm 
aceasta din toată inima, tova
răși. (Vii aplauze).

Am ascultat aici pe preșe
dintele cooperativei de , pro
ducție din Putineiu, care ne-a 
înfățișat rezultatele obținute 
de cooperativă- Dar ca aceasta 
sînt încă multe alte unități 
ale agriculturii noastre socia
liste. în general, producțiile 
anului 1986 sînt mulțumitoare, 
deși nu pe măsura posibllită- 
țKojr raionului Giurgiu, pen
tru că 1700 kg. de grtu la 
hectar mi se pare cam. puțin. 
E drept că la. porumb produc
ția a fost de 3 000 kg,, "la' sfe
cla de zahăr de aproape 30 000, 
ceea ce e un lucru bun Anul 
acesta se pare că recolta de 
grîu va depăși 2 000 de kg. la 
hectar, iar porumbul, sfecla de 
zahăr se prezintă și ele bine. 
Există deci toate condițiunile 
ca și cooperatorii să obțină 
rezultate bune și să nu ră- 
mînă în urma muncitorilor 
din Giurgiu. Dimpotrivă, noi 
am dori să realizați chiar 
producții mai mari decît ei, să 
îndepliniți nu cu 105 ci dacă se 
poate cu 120 la sută prevede
rile planului. Și aceasta este 
pe deplin posibil. Felicit pe 
cooperatorii din raionul Giur
giu pentru rezultatele obținute 
și le doresc realizări tot mai 
mari în munca lor.

în agricultură sînt prevă
zute investiții destul de mari. 
Ținînd seama de faptul că 
unele lucrări de investiții sînt 
rămase în urmă, este necesar 
să se acorde mai multă aten
ție înfăptuirii lor la timp, 

din partea statului, vorbitorul 
a arătat că prin crearea sis
temului de irigații Dunărea— 
Răzmirești, cooperativa din 
Putineiu va putea iriga 2 000 
ha pînă în anul 1970, ceea ce 
va da posibilitate cooperatori
lor să obțină noi sporuri de 
producții, să transforme zona 
Dunării într-un putemio ba
zin legumicol.

A luat apoi cuvîntul Petra 
Vlalcu, directoarea liceului nr. 
2 din Giurgiu, distinsă recent 
cu titlul de „profesor emerit". 
Este o mare mîndrie pentru 
noi, a spus vorbitoarea, că în 
România socialistă școala și 
slujitorii ei se bucură de o 
deosebită apreciere. Condițiile 
de afirmare create școlii evi
dențiază preocuparea partidu
lui pentru continua dezvoltare 
și perfecționare a învățămîn
tului. Cele peste 80 de săli de 
clasă ridicate în ultimii ani, 
construirea a patru școli între 
care și un liceu reflectă dez
voltarea rețelei învățămîntului 
în orașul nostru. Continuînd 
tradițiile înaintate ale școlii 
românești, cadrele didactice 
din Giurgiu vor munci pentru 
a crește un tineret entuziast, 
profund devotat poporului și 
patriei, capabil să ducă Româ
nia socialistă pe noi culmi ale 
civilizației șl progresului.

în uralele mulțimii ia apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

deoarece pe această cale vom 
putea să creăm condiții pen
tru sporirea producției agri
cole.

O continuă dezvoltare cu
nosc învățămîntul, știința, cul
tura. Sînt în raionul dv. și 
școli de cultură generală și 
licee, care desfășoară o rod
nică activitate, contribuind la 
educarea tineretului patriei 
noastre, la pregătirea sa pen
tru ca mîine să fie în stare 
să-și pună întreaga . sa capa
citate în slujba construirii so
cialismului, a dezvoltării bazei 
materiale a patriei noastre și 
ridicării nivelului general de 
cultură. (Aplauze).

Desigur, tovarăși, Giurgiu 
are o istorie veche, fiind cu
noscut tncă din timpul lui 
Mircea cel Bătrin. Aici s-au 
desfășurat lupte dirze pentru 
apărarea independenței națio
nale, mișcarea muncitorească 
s-a afirmat și dezvoltat încă 
din secolul trecut, populația 
din Giurgiu a participat la e- 
liberarea țării de sub jugul 
fascist. Putem spune că oa
menii muncii din Giurgiu, 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea au fost pre
zente în momentele impor
tante ale luptei pentru inde
pendență națională, pentru 
dreptate socială și și-au adus 
o contribuție activă Ia lupta 
poporului nostru pentru a-și 
lua soarta în propriile sale 
mîini. (Aplauze îndelungate).

Dar în anii socialismului 
Giurgiu, ca și alte orașe și 
localități ale patriei noastre, 
a căpătat și capătă continuu o 
nouă înfățișare. Ea ne vor
bește despre munca harnică

(Continuare in pag. a Ill-a)
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a muncitorilor, a tuturor ce
lor care prin eforturile lor 
transformă întreaga noastră 
patrie și fără îndoială, tova
răși, că stă in puterea noastră 
să obținem rezultate și mai 
mari în îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al 
(Aplauze puternice).

Sintem convinși că 
muncii din Giurgiu 
aduce și în viitor contribuția 
activă la înfăptuirea sarcini
lor mari care le revin și ală
turi de întregul nostru popor 
vor contribui la progresul ge
neral al României socialiste. 
(Uraie, se scandează P.C.R.).

In încheiere, permiteți-mi 
să vă urez tuturor multe, 
multe succese în activitatea 
dv., sănătate și fericire. (A- 
plauze și uraie îndelungate).

IX-lea.

oamenii 
își vor

Mitingul a luat sfîrșit. Con
ducătorii de partid și de stat 
își iau rămas bun de la locui
torii bătrînei cetăți. îndrep- 
tîndu-se spre gara fluvială în 
mijlocul unei atmosfere de 
puternic entuziasm. Conduși 
de reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, oas
peții urcă pe puntea vasului 
„Oltenița“. Moderna navă de 
pasageri se pune în mișcare 
îndreptîndu-se spre șantierele 
navale al căror nume îl poar
tă și unde a primit 
apei. Pe mal mii și 
oameni flutură eșarfe, 
lețe, urînd oaspeților 
bun*.

botezul 
mii de 
stegu- 
„drum

STELIAN CONSTANTINESCU 
CONSTANTIN MARINESCU 

CONSTANTIN BORDEIANU 
ALEXANDRU BRAD

Constructorii de nave 
raportează...

Șantierul naval din OltenifaIn timpul mitingului de la

se aud calde 
sosit adresate 
de partid și de

Șantierul Naval Oltenița. 
Toate navele au abordat ma
rele pavoaz, brațele macarale
lor au devenit spontan uriașe 
port-drapele. La țărm acostea
ză vasul care poartă numele 
acestui tînăr șantier naval al 
țării și pe bordul căruia se 
află conducători de partid și 
de stat.

în uralele și aclamațiile en
tuziaste ale miilor de con
structori navali, oaspeții sînt 
întîmpinați de reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat. Este prezent Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. în 
fața unor grafice și machete 
de nave, directorul șantieru
lui, ing. Ion Cristea, informea
ză pe conducătorii de partid 
și de stat despre munca și rea
lizările constructorilor de pe 
șantier, despre perspectivele 
de dezvoltare ale acestuia. în 
preajmă se află în diferite 
faze de construcție numeroase 
nave, mărturie grăitoare a 
măiestriei muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de pe 
șantier, care într-un timp 
scurt au dobîndit o prețioasă 
experiență în acest domeniu. 
Pornind de la un modest ate
lier de construcții și reparat 
bărci pescărești, ei au reușit în 
mai puțin de 10 ani, să con
struiască nu mai puțin de 61 
de tipuri de nave fluviale și 
maritime. Ca urmare a inves
tițiilor efectuate pentru lărgi
re și modernizare, în perioada 
1960—1966 de pe calele șan
tierului au pornit pe drumul 
fără pulbere al apelor peste 
140 de vase de pasageri, mo
tonave de 2 000 tone, dragi ma
ritime și fluviale, remorchere 
etc. Dintre acestea, o bună 
parte au fost exportate.

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat la acest șantier 
coincide cu un eveniment deo
sebit de important în activita
tea constructorilor de nave — 
lansarea spărgătorului de 
gheață și salvatorului de nave 
„Viteazul". Vasul reprezintă o 
construcție solidă, dotată cu 
tot ce este necesar pentru a 
deschide cale liberă navigației 
și pentru a putea salva nave
le aflate în primejdie. Din re
latările specialiștilor rezultă 
că „Viteazul" nu are limită 
de navigație, ceea ce în lim
baj marinăresc înseamnă că 
el poate străbate mări și ocea
ne, rezistînd celor mai grele 
încercări.

Moment solemn. în lumina 
multicoloră a focurilor de ar
tificii, navele din preajma șan
tierului își contopesc sunetul 
sirenelor cu uralele muncito
rilor și aplauzele oaspeților, 
salutînd lansarea „Viteazului" 
pe catargele căruia flutură 
tricolorul românesc și steagul 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu marchează eveni
mentul lansării vasului prin 
tradiționala spargere a sticlei 
de șampanie de bordajul na
vei. Gestul simbolizează ura
rea ca tot ce se va atinge de 
navă să se sfarme, iar ea să 
străbată orice eforturi.

Oaspeții vizitează 
șantierului, unde sînt 
contururile viitoarelor 
Gazdele dau explicații__ t__
caracteristicilor navelor afla
te în lucru, arătînd că, în ulti
mii ani, șantierul a fost dotat 
cu numeroase utilaje moderne 
și s-au extins spațiile de pro
ducție. în prezent sînt efec
tuate însemnate lucrări de in
vestiții la calele de lansare în 
vederea construirii unor nave 
de 5 000 tone.

Conducătorii de partid și 
de stat se interesează de mo
dul cum sînt utilizate mașinile 
și agregatele din dotația șan
tierului, de folosirea spațiilor 
construite, de măsurile luate 
pentru o mai judicioasă orga
nizare a muncii și reducerea 
prețului de cost. Directorul 
șantierului, relatează că stu
diile întreprinse în ultima vre
me au permis luarea unor mă
suri privind folosirea judici
oasă a timpului de muncă, 
exploatarea rațională a mași
nilor și utilajelor, îmbunătăți
rea organizării secțiilor de 
bază, a transportului intern u- : 
zinal etc. Conducătorii de par- | 
tid și de stat, apreciind rezul
tatele obținute pînă acum, au. ' 
subliniat necesitatea folosirii'j 
mai depline a noilor rezerve ' 
și posibilități existente.

După încheierea vizitei în 
secțiile șantierului, gazdele 
oferă oaspeților machete ale 
unor nave construite pe acest 
șantier.

In încheierea vizitei, pe șan
tier are loc un entuziast mi
ting. Salutînd cu bucurie pre
zența conducătorilor de partid 
și de stat în mijlocul locuito
rilor orașului și raionului Ol
tenița, primul secretar al Co
mitetului raional de partid, 
Marin Nisipașu, a arătat în 
cuvîntul său că umilul tîrgu- 
șor de la vărsarea Argeșului 
în Dunăre, fosta schelă de 
transport a cerealelor — cura 
era descrisă Oltenița de Vla- 
huță în „România pitorească" 
— își înscrie astăzi numele 
printre orașele țării cuprinse 
în ritmul înnoitor al industria
lizării socialiste. Urmașii ha
malilor din port, ai dulgheri
lor de bărci pescărești de a- 
cum 25 de ani — a spus vor
bitorul, construiesc astăzi nave 
moderne de 2 000 tone și în 
curînd de 5 000 tone.

Anii cincinalului, a conti
nuat el. sînt ani de avînt pen
tru locuitorii raionului Olteni
ța. Aici a început construirea 
celei mai mari filaturi de bum
bac și fire sintetice din țară 
vor lua ființă un modern 
combinat de îngră.șare a tau
rinelor, un nou S.M.T. în 
muna Herăști, noi instituții 
cial-culturale. Alături de 
dustrie și sub influența 
binefăcătoare, se dezvoltă 
tensiv și multilateral agricul
tura raionului.

Vizita dumneavoastră în o- 
rașul și raionul Oltenița, a în
cheiat vorbitorul, va stimula 
hărnicia și entuziasmul cu 
care locuitorii acestor melea
guri înfăptuiesc politica par
tidului pusă în slujba înflori
rii scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

I-uînd cuvîntul în cadrul 
mitingului, muncitorul fruntaș 
Tache Cernica a spus : Vă ra
portăm cu mîndrie că la șan
tierul naval Oltenița 1 100 
muncitori își perfecționează 
pregătirea profesională în ca
drul diferitelor forme de cali
ficare, 150 de tineri urmează 
liceul seral, jar alții sînt stu- 
denți la Institutul Politehnic, 
în centrul preocupărilor mun
citorilor noștri se află crește
rea priceperii și măiestriei lor 
profesionale, știind că în acest 
fel pot contribui mai mult la 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției, la realizarea unor 
produse de bună calitate.

Cei 23 de ani de la elibera
rea țării, ani pe care i-am 
trăit muncind și construind, a 
arătat vorbitorul, dovedesc 
din plin că Partidul Comunist 
Român nu cunoaște țel mai 
înalt decît fericirea poporului. 
El a exprimat recunoștința 
fierbinte față de grija pe care 
o poartă partidul pentru dez
voltarea țării, bunăstarea ce
lor

co- 
so- 
in- 
ei 

în

viitorul patriei noastre,
pentru acțiunile energice, pă
trunse de realism și răspun
dere față de pacea omenirii, 
pe care partidul și guvernul 
țării le întreprind pe plan in
ternațional.

In cuvîntul său, inginerul 
Ion Cristea — directorul șan
tierului, a evocat drumul stră
bătut de constructorii de nave 
de la începuturile activității

lor pînă la lansarea celei de 
a 42-a motonave de 2 000 tone. 
Investițiile importante aloca
te au dus an de an la sporirea 
bazei tehnico-materiale a în
treprinderii. în 1970 se va a- 
tinge o producție globală cu 
67 la sută mai mare față de 
1966. Această cifră prefigurînd 
chipul modern al șantierului 
și cere din partea constructo
rilor străduințe sporite pentru

a se menține mereu în pas cu 
tot ceea ce este nou în tehnica 
construcțiilor navale, pentru a 
realiza produse care să se 
poată întrece cu cele mai bune 
vase realizate peste hotare.

în acțiunea de așezare pe 
baze științifice a producției și 
a muncii, a spus în încheiere 
vorbitorul, de folosire cu 
maximum de randament a 
timpului de lucru, continuă să

fie scoase la lumină noi rezer
ve în scopul sporirii eficienței 
activității economice, pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor trasate de cel de al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

întîmpinat cu uraie și vii a- 
plauze, a luat apoi cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

RIDICAREA NIVELULUI ACTIVITĂȚII ECONOMICE
SARCINĂ ESENȚIALĂ A TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

de 
ingi- 
Cu-

Dragi tovarăși,
înainte de toate vă transmit 

dv., muncitorilor șantierului 
naval, tuturor locuitorilor ora
șului Oltenița, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului. Am as
cultat cu interes cele relatate 
de tovarășul Cristea, directo
rul șantierului, și de ceilalți 
tovarăși privind rezultatele 
obținute în muncă de cei 
2 500 de salariați ai șantieru
lui, colectiv care-și îndepli
nește cu cinste sarcinile tra
sate de partid. Lansarea spăr
gătorului de gheață „Vitea
zul", la care am asistat, cons
tituie o mărturie a hărniciei 
și priceperii colectivului 
muncitori, tehnicieni și 
neri ai acestui șantier,
noaștem rezultatele obținute 
aici în decursul ultimilor ani, 
ca și în prima jumătate a anu
lui în curs. Ele sînt bune. 
Prin munca dv. aduceți un a- 
port însemnat, alături de ce
lelalte colective din orașul dv„ 
din regiunea București, la în
făptuirea vastului program de 
dezvoltare în ritm rapid a 
industriei noastre socialiste 
elaborat de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. Pentru frumoa
sele rezultate obținute pînă a- 
cum vă felicităm din toată 
inima (Aplauze puternice).

In următorii ani șantierul 
dv. va cunoaște o dezvoltare 
continuă. Aceasta, precum 
construirea în oraș a unei 
treprinderi cu peste 3 000 
muncitori, va contribui la 
tuarea orașului Oltenița 
rîndul centrelor muncitorești 
dezvoltate din 
Aceste preocupări 
parte integrantă a politicii 
partidului nostru 
trializare socialistă, de 
care treptată a tuturor raioa
nelor și localităților care au 
moștenit din trecut o slabă 
dezvoltare economică.

AȘÎ în
de 
si- 
în

tara noastră, 
constituie

de indus- 
ridi-

Dv., locuitori ai orașului Ol
tenița, vă mîndriți pe dreot 
cuvînt cu ceea ce ați realizat, 
întregul nostru popor are te
mei să se mîndrească, să fie 
mulțumit cu ceea ce a înfăp
tuit. Cunoașteți că realizările 
obținute în 'dezvoltarea indus
triei, agriculturii, a științei și 
culturii sînt bune. Dar în a- 
celași timp știm, tovarăși, că 
mai avem mult de făcut pen
tru a asigura ca țara noastră 
să devină o țară cu o indus
trie avansată, să ajungă la ni
velul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic. Pe 
această linie se înscrie și pro
gramul de dezvoltare multi
laterală a țării, adoptat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului, pe această linie a în
ceput să se lucreze, pe baza 
hotărîrilor recentei plenare a 
Comitetului nostru Central, ia 
elaborarea noului plan cinci
nal. Noi dorim ca. unindu-ne 
forțele, organizîndu-ne mai 
bine activitatea, gospodărind 
mai bine mijloacele materiale 
și financiare de care dispu
nem să reușim ca intr-un ter
men relativ scurt să lichidăm 
definitiv rămînerea în urmă, 
iar România socialistă să a- 
jungă la nivelul țărilor avan
sate. Realizările de pînă acum 
constituie o garanție câ mm 
îndeplini programul, sarcinile 
pe care ni le propunem. Izvo
rul acestei certitudini îl cons
tituie politica mandst-leni- 
nistă a Partidului Comunist 
Român, hărnicia clasei mun
citoare, a întregului nostru 
popor, care urmează neabătut 
politica partidului, știind -ă 
aceasta corespunde pe deplin 
intereselor sale vitale (Aplau
ze puternice).

Desigur, tovarăși, va fi ne
cesar să depunem în conti
nuare eforturi pentru o mai 
bună organizare a întregii 
noastre activități pentru

tărirea disciplinei în produc
ție, spre a folosi cu chibzuință 
fiecare minut de muncă ; nu
mai astfel vom putea obține 
creșterea rapidă a bogăției pa
triei și pe această bază să 
creăm condiții pentru ridica
rea continuă a nivelului de 
viață al întregului popor.

După cum știți, recenta ple
nară a Comitetului Central al 
partidului a hotărît ca, ince- 
pînd de la 1 august, să fie ri
dicate salariile mici, realizînd 
astfel cu un an mai devreme 
sarcina trasată de Congresul 
al IX-lea privind stabilirea sa
lariului minim la 700 de lei. 
Faptul că am reușit să luăm 
aceste măsuri încă de acum se 
datorește producției obținute 
în îndeplinirea planului din 
industrie, atît în 1966. cît și în 
primele 6 luni ale acestui an, 
rezultatelor obținute în agri
cultură anul trecut și perspec
tivelor bune din acest an. Am 
putut adopta aceste măsuri da
torită faotului că muncitori
mea. țărănimea, intelectualii 
au reușit nu numai să înde
plinească dar să și depășească 
sarcinile de plan privind creș
terea producției de bunuri ma
teriale. a productivității 
muncii, realizarea de econo
mi:. Stă deci în puterea noas
tră. a tuturor, ca muncind ca 
hărnicie, obținînd rezulfate 
tot mai bune în întreaga acti
vitate. să creăm condiții pen
tru rid;

:uror.

Si

la Oltenița
tră muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea vor îndeplini 
în cele mai bune condiții și 
vor depăși sarcinile planului 
cincinal. Și sîntem încredințați 
că muncitorii de la șantierul 
naval Oltenița și din alte în
treprinderi ale orașului își vor 
aduce și în viitor din plin con
tribuția la progresul general 
al patriei noastre socialiste 
(Aplauze îndelungate).

Doresc, în încheiere, să vă 
urez din toată inima noi suc
cese în activitatea dv., să pro
duceți nave și mai bune, de 
2 000 și chiar de 5 000 tone, 
care, străbătînd fluviile, să 
ducă vestea despre hărnicia 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din Oltenița. Lu
mea să spună : iată ce munci
tori buni sînt românii, și mai 
cu seamă cei din Oltenița, 
care fac lucruri bune — dacă 
te sui pe navele construite de 
e: nu ți-e frică să mergi cu ele.

Vă doresc multă sănătate și 
fericire la toți ! (Aplauze pu
ternice, uraie).

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre orașul Oltenița. De o 
parte și de alta o șoselei, de-a 
lungul traseului, mii de oa
meni îri manifestă sentimente
le de dragoste pentru Partidul 
Comunist Român, pentru pa
tria noastră. România socia
listă Pe panglica drumului, în 
fata mașinilor sînt așternute 
adevărate covoare de flori, mii

de part:

După

.carea continuă a nive ce s.egu.e e și eșarfe multi
le viață al poporului. colore întregesc cadrul sărbă
convinși că clasa noas- toresc.

♦ ♦
i ce au vizitat șan:ierul viriment în activitatea crescă
Oltenița, conducătorii torilor de animale. In lunile

tid și de stat au fost în mai și iunie, unul dintre prin
zilei de ieri oaspeții cipalii indicatori — sporul me-

halele 
trasate 

vase, 
asupra

ce muncesc, pentru forța

La șantierul naval din Oltenița

‘cai

' 1

cursuJ
întreprinderii Agricole de Stat 
Ulmeni, una dintre cele mai 
moderne unități din agricultu
ra raionului Oltenița specia
lizată in creșterea și îngrășa- 
rea pe cale industrială a por
cinelor. La intrarea in între
prindere, conducătorii de par
tid și de stat sînt intima na* i 
de Angelo Miculescu, prim- 
v;copreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, ingi
nerul Nicolae Balmuș — di
rectorul I.A.S. Ulmeni, de 
specialiști și numeroși lucră
tori ai întreprinderii.

în fața unor grafice și pa
nouri ilustrative are loc o dis
cuție cu caracter de lucru. Di
rectorul întreprinderii prezin
tă oaspeților fluxul tehnologic 
al combinatului. Gradul înalt 

zare și automatizare 
. ei permite realizarea 

productivități superioare 
cii. De la bucătăriile 
>mină prin înălțime ini
mile, la simpla apăsare 

butoanele tablourilor de 
comandă, nutrețurile combina
te pornesc prin conducte me
talice spre zecile de hale de 
creștere și îngrășare. Condu
cătorii de partid și de stat 
sînt informați că din cauza 
schimbării unor rețete de fu
raje, insuficient calculate, în 
primele trei luni din acest an 
nu s-au realizat indicatorii 
tehnico-economici prevăzuți.

în urma hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea conducerii, organizării, 
planificării și finanțării gos
podăriilor de stat, în între
prindere au fost analizate 
cauzele lipsurilor, luîndu-se 
măsuri care au permis un re-

cele
orie

hore și sîrbe, 
urări de bun 
conducătorilor 
stat.

La intrarea : 
năstirea, în 
oaspeților, ca o gardă de onoa
re, ies un grup de călăreți, 
îmbrăcați în uniforme de 
„curcani" purtate de ostașii 
români în războiul de inde
pendență din 1877, „ce-aveau 
și pene la picior și aveau și 
pene-în frunte".

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc să viziteze sis
temul de irigații înfăptuit prin 
cooperare de către țăranii din 
comunele vecine Mînăstirea și 
Coconi. La stația de pompare, 
unde apele Mostiștei sînt ri
dicate la o înălțime de 36 me
tri, inginerul cooperativei 
George Vlad, prezintă rezul
tatele muncii depuse de ță
rani pentru crearea acestui sis
tem de irigații 
pe o suprafață

Din canalul 
tușit cu dale 
fecționate de 
răsfiră un adevărat păienje
niș de canale secundare de pă
mînt, cu o lungime totală de 
23 km, prin care apa ajunge 
în lanurile de porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
lucernă și la grădina de legu
me. Pentru a realiza acest sis
tem, cooperatorii din Mînăsti
rea, arată președintele coope
rativei, au efectuat în total 
săpături însumînd 150 000 m.c. 
de pămînt. Amenajarea aces
tui sistem de irigații a durat 
mai puțin de doi ani.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și ceilalți condu
cători de partid și de stat se 
interesează îndeaproape de 
modul de organizare a acestei 
mari acțiuni intercooperatiste, 
de felul cum au fost rezolvate 
problemele privind asigurarea 
materialelor și utilajelor, cum 
au fost pregătiți cooperatorii 
pentru a putea exploata sis
temul de irigații cu eficiență 
maximă.

„Paralel cu executarea lu
crărilor ne-am îngrijit de ca
lificarea cooperatorilor care 
au ajuns astfel să pătrundă 
tainele agrotehnicii specifice

în comuna Mî- 
întîmpinarea

care se întinde 
de 1 000 ha. 
magistral, căp- 
de beton con- 
cooperatori, se

culturilor irigate". Răspunsul 
inginerului cooperativei la în
trebări, atestă un dezvoltat 
simț gospodăresc, precum și 
un mod de ă gîridi în pers
pectiva mai multor ani, propriu 
celor mai buni conducători ai 
Unităților agricole socialiste. 
De aitfel, acest spirit de bun 
gospodar se observă pregnant 
la tot pasul. încă din primii 
ani de la înființarea coopera
tivei, aici au fost înălțate nu
meroase construcții bune și 
ieftine, prin folosirea materia
lelor și mijloacelor ■ lo
cale. Aceasta a permis 
cooperativei să investească mai 
mulți bani în procurarea de 
animale de prăsilă, mijloace 
de transport etc. în mod sin
tetic dezvoltarea cooperativei 
este reflectată în creșterea an 
de an a avuției obștești, care 
actualmente depășește 11 mi
lioane lei.

în continuare, oaspeții vizi
tează Muzeul memorial „Ale
xandru Sahia" din localitate, 
amenajat în casa în care s-a 
născut scriitorul. Conducătorii 
de partid și de stat se opresc 
în fața exponatelor, care ilus
trează viața și activitatea de 
militant comunist a lui Ale
xandru Sahia. Sînt cercetate 
cu interes cărțile și manuscri
sele scriitorului, numere ori
ginale ale ziarelor și revistelor 
„Bluze albastre" și „Veaa 
Nou", scoase de scriitor la în
demnul Partidului Comunist) 
Român, precum și alte publi
cații la care el a colaborat în 
decursul bogatei sale activități 
publicistice și literare.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat au scris în. 
cartea de onoare: „Am po
posit cu dragoste și respect în 
casa care adăpostește Muzeul ' 
memorial „Alexandru Sahia" 
pentru a cinsti una dintre 
cele mai luminoase figuri ale 
literaturii noastre revoluționa
re, pe unul din militanții de 
seamă ai Partidului Comunist 
Român. Viața și opera lui Ale
xandru Sahia constituie un 
exemplu de abnegație și devo
tament față de cauza clasei 
muncitoare, față de interesele 
fundamentale ale poporului 
român".

Pămîntul este darnic
«fi S V-

oamenii harnici
în centrul cdmunei are loc 

apoi o însuflețită întîlnire a 
conducătorilor de partid și de 
stat cu cetățenii din Mînăsti- 
rea. Adresînd înalților oaspeți 
un călduros „bun sosit“ din 
partea cetățenilor comunei, 
Stelian Chițu — președintele 
cooperatiyei agricole a spus: 
„Prilejul de a vă primi în mij
locul nostru ne umple inima 
de bucurie, fiind încă o dova
dă a legăturii trainice dintre 
popor și conducătorii partidu
lui și ai țârii.

Istoria așezării noastre, po
vestită astăzi de bătrîni, se a- 
seamână cu aceea a tuturor 
satelor din împrejurimi, care 
cu decenii în urmă făceau 
parte din întinsele domenii 
regale. Dar noi, mînăstirenii am 
iubit din totdeauna munca și 
libertatea. Aici s-a născut și 
dintre noi a plecat în lume 
Alexandru Sahia, scriitorul 
care s-a dăruit cu trup și su
flet cauzei comunismului, încă 
din anii grei ai ilegalității. 
Pentru noi este o deosebită 
mîndrie să spunem „un ase
menea om a fost consăteanul 
nostru".

Sub îndrumarea comuniști
lor, am înființat cu ani în 
urmă cooperativa noastră
gricolă și de atunci am obținut 
rezultate din ce în ce mai 
bune. An de an, producțiile la 
hectar au crescut. De aici și 

bogată a muncii 
re care vorbesc

nțe înălțate pe mai 
toaie ulițele, sutele de antene 
de radio și televizor, chipurile 
luminoase ale oamenilor.

Desigur, cele obținute pînă 
acum nu ne mulțumesc pe de
plin. Dorim și sîntem siguri că 
vom reuși ca de pe cele 2 400 
ha cultivate să scoatem mai 

te produse, știind bine că
pămîntul nostru este darnic cu 
oamenii harnici: în acest an 
primele roade ale pămîntului 
sînt bune, obținem 3 264 kg 
orz și 2 400 kg grîu la ha.

Vă adresez din toată inima, 
scumpe tovarășe Ceaușescu și 
dragi oaspeți, urarea de a trăi 
mulți ani pentru ca împreună 
să ne bucurăm de roadele îm
belșugate ale politicii partidu
lui nostru, de dărnicia mîn- 
drului nostru pămînt româ
nesc".

In aclamațiile mulțimii, în
tîmpinat cu ovații și uraie a 
luat cuvîntul tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCU :

Vă transmit dumnea
voastră, cooperatorilor, lucră
torilor din gospodăria agricolă 
de stat Mînăstirea, un salut

diu în greutate la îngi . 
— a fost aproape dublu față 
de cel obținut în perioada de 
iarnă. O dată cu înființarea 
întreprinderii agricole de stat, 
au fost reanalizate posibilită
țile de spori 
carr^ și de 
lui ei de co
organizare și 
muncii, productivitatea pe în
grijitor a crescut în medie cu 
30 la sută. Acestea sînt pri
mele rezultate care ilustrează 
justețea măsurilor stabilite 
de partid privind organizarea 
agriculturii de stat pe princi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra necesi
tății utilizării mai raționale a 
pămîntului, realizării și depă
șirii indicatorilor de producție 
și economici prevăzuți.

In continuarea vizitei în ra
ionul Oltenița, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă 
spre cooperativa agricolă de 
producție din comuna Mînăs
tirea. Șoseaua este mărginită 
de o parte și de alta de ne- 
sfîrșite lanuri verzi de po
rumb, foarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr, de aurul grînelor în 
care au intrat de cîteva zile 
combinele. In satele prin care 
trecem, ne întîmpină o suită 
de expoziții cu produsele agri
cole și de artizanat, pe care 
țăranii cooperatori le înfăți
șează cu mîndrie oaspeților. 
Peste panglica șoselei sînt a- 
runcate arcuri de verdeață și 
flori. în comunele Ulmeni, 
Tâușanca, Valea lui Soare, 
Chiselet și altele, grupuri de 
călăreți străjuiesc drumul, 
sute de artiști amatori încing

fl

mi

călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

Am ascultat cele spuse de 
tovarășul președinte al coope
rativei cu privire la rezultatele 
obținute pînă acum și la per
spectivele unei recolte bune în 
acest an. Desigur, 2 400 kg de 
grîu la hectar înseamnă o re
colta bună și se pare că vor 
fi bune și recoltele de porumb, 
ca și la celelalte culturi. 
Aceasta dovedește ce largi po
sibilități are agricultura noas
tră socialistă, deci și coopera
tiva dumneavoastră, ca, folo
sind mai bine mijloacele me
canizate, îngrășămintele, se
mințe de calitate, aplicînd în
vățămintele științei agricole, să 
realizeze producții tot 
mari, și prin aceasta să 
gure creșterea bunăstării 
cărui cooperator, a avuției 
nerale a patriei socialiste.

Am vizitat ogoarele irigate. 
Faptul că față de 200 ha în 
anul trecut ați ajuns să irigați 
în acest an 700 ha și aveți po
sibilitatea. cu lucrările de pînă 
acum, să ajungeți la 1 000 și în 
perspectivă la 1 800 ha, este 
un lucru bun, pentru că pe a- 
ceastă cale veți reuși să smul
geți ogoarelor recolte și mai 
mari. Veți reuși să realizați în 
practică hotărîrile Congresului 
al IX-lea al partidului privind 
irigarea unei suprafețe însem
nate. După cum știți, Ia con
gres s-a stabilit să fie irigate 
circa 400 000 ha, iar ulterior 
Plenara Comitetului Central a 
adăugat la acestea încă citeva 
sute de mii de ha care să fie 
irigate de către cooperativele 
agricole.
se vor 
statului, 
realiza 
perativelor care 
credite de la stat, vom putea 
să realizăm 700 000-800 000 ha 
în loc de 400 000, ajungînd in 
1970 la o suprafață de circa 
1 000 000 de ha arabile irigate, 
împreună cu ceea ce am avut 
înainte. Aceasta va avea o 

.mare însemnătate pentru pro
ducția agricolă deoarece la 
noi sînt perioade de se
cetă destul de lungi, care 
ne diminuează foarte mult re
colta. De aceea, noi conside
răm că ați pornit pe un drum 
bun și vă felicităm pentru 
ceea ce ați realizat pînă acum 
în acest domeniu.

Vizitînd comuna dv. am ținut 
să aducem omagiul nostru lui 
Alexandru Sabia, scriitor mi
litant pentru o literatură mar
xistă. El a fost unul din acei 
scriitori care, deși a trăit pu
țin, a adus o contribuție însem-

mai 
asi- 
fie- 
ge-

Se pare că cele care 
iriga din fondurile 
cu cele ce vom 

cu. mijloacele coo- 
primesc și

(Continuare in pag. a IV-a)
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nată, tocmai în anii grei ai 
regimului burghezo-moșieresc, 
la punerea bazelor unei ase
menea literaturi noi, care să 
oglindească realitatea din țara 
noastră, năzuințele clasei 
muncitoare, țărănimii munci
toare, ale poporului nostru 
dornic de libertate și dreptate 
socială, să-i inspire pe oamenii 
muncii în lupta lor pentru cu
cerirea unei vieți mai bune.

Aducînd omagiul lui Sahia, 
așa cum am adus omagiu și 
altor scriitori de seamă ai pa
triei noastre, noi subliniem 
prețuirea pe care partidul nos
tru o acordă tuturor acelora 
care într-un fel sau altul și-au 
adus contribuția la lupta po
porului nostru pentru lichida
rea vechii orînduiri, pentru o 
viață mai bună, și fără îndo
ială că in luminarea, în mobi
lizarea poporului un rol însem
nat au scriitorii. Partidul nos
tru prețuiește pe cei ce prin 
întreaga lor viață au dovedit 
că pun totul în slujba po
porului, în slujba patriei. Fa
cem aceasta pentru ca gene
rațiile de astăzi, tineretul, și 
mai cu' seamă oamenii de li
tere, de artă să înțeleagă că 
ceea ce dorește poporul de la 
ei este să-și consacre talentul, 
priceperea luminării poporu
lui, mersului său înainte spre 
o viață mai bună, dar și spre 
o cultură tot mai înaintată.

în încheiere vă urez din 
toată inima succese și mai 
mari, recolte tot mai bogate pe 
ogoarele cooperativei si a’.e 
gospodăriei de stat, pentru că 
numai pe această cale veți 
reuși să obțineți și dumnea
voastră venituri mai mari și să 
contribuiți la creșterea avu
ției materiale a patriei noas
tre. Multă sănătate și fericire, 
tovarăși.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată de vii și puternice 
aplauze.

Luîndu-și rămas bun de la 
harnicii locuitori ai comunei 
Mînăstirea. conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă 
spre Călărași. Locuitorii din 
comunele și satele care se in- 
șiruie de-a lungul șoselei fac 
oaspeților o caldă manifesta
ție de dragoste și atașament 
pentru politica partidului 
și statului nostru de înflorire 
a României socialiste. Oaspe
ții fac un popas la SM.T. Cuza 
Vodă. în întîmpinarea condu
cătorilor au venit Radu Siniș- 
teanu, prim secretar al Comi
tetului raional de partid Călă
rași, Stere Nichifor. președin
tele Sfatului popular raional. 
Nicolae Lețea, prim-secre'ar al 
Comitetului orășenesc de par
tid, Petre Dobrescu. președin
tele Sfatului popular orășe
nesc.

în aplauzele miilor de ce
tățeni veniți să-și totfmpine 
oaspeții dragi, un grup de bă
ieți și fete umplu brațele con
ducătorilor de partid și de stat 
cu buchete de flori, oferindu- 
le coșulețe de fructe. Directo
rul S.M.T. Cuza Vodă. Ion 
Năstase, invită pe oaspeți să 
viziteze stațiunea. El relatea
ză că această unitate modernă 
promovează cu consecvență 
indicațiile partidului privind 
extinderea mecanizării lucră
rilor agricole în cele 10 coo
perative agricole pe care le 
deservește. Pentru mecaniza
torii acestui S.M.T. este un 
titlu de mîndrie faptul că i-au 
sprijinit pe cooperatorii din 
raza lor de activitate să ob
țină anul trecut de pe aproape 
7 000 ha recolte de 3 525 kg 
porumb la ha. Anul acesta 
promit o recoltă și mai îm
belșugată. Spiritul de Iniția
tivă al mecanizatorilor, gos
podărirea exemplară a puter
nicei baze tehnico-materiale

cu care este înzestrată sta
țiunea au permis ca anul a- 
cesta să fie realizate econo
mii la prețul de cost în va
loare de 757 000 lei.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.R. s-a interesat de mă
surile luate de conducerea sta
țiunii pentru îmbunătățirea 
organizării muncii și folosirea 
judicioasă a cadrelor de me
canizatori, a făcut recomandări 
privind perfecționarea conti
nuă a activității, reducerea 
prețului de cost. Apreciind re
zultatele dobîndite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat co
lectivului de muncitori și spe
cialiști ai stațiunii să obțină 
noi și importante succese in 
muncă.

...Coloana de mașini pătrunde 
anevoie pe străzile orașului 
Călărași înțesate de o mare 
mulțime de oameni, care ii 
salută cu dragoste și recu
noștință pe conducătorii Ro
mâniei socialiste.

La sediul sfatului popular 
orășenesc, conducătorilor .e-a 
fost prezentată schița de dez
voltare a orașului și raionului 
Călărași.

în centrul orașului are loc 
apoi un miting

Luind cuvintul primul se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Nicolae Lețea. 
arată că orașul Călărași tră
iește momente emoționante 
prilejuite de vizita conducăto
rilor de partid și de stat Tre- 
cind apoi in revistă numeroa
sele înfăptuiri economice, so
ciale și culturale, care au dat 
o înfățișare nouă Călărașilor, 
vorbitorul a exprimat hotărâ
rea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din localitate 
de a se afirma și de aici 
înainte ca o forță înaintată în 
înfăptuirea exemplară a sar
cinilor trasate de cel de-al 
IX-'.ea Congres ai partidului

Salutul colectivelor de în
treprinderi din Călăraș: a fost 
adus apoi de Olimpia Ionescu, 
muncitoare ia Fabrica de con
fecții. Ea a exprunat recunoș
tință fierbinte față de partid 
pentru înțelepciunea cu care 
conduce poporul nostru pe 
drumul socialismului și comu
nismului „Ca mamă — a spus 
ea — simt din plin grija cu 
care sîntem înconjurate, noi. 
femeile, numeroasele înles
niri pe care statul ni le a- 
cordă, pentru a spori și mai 
mult rolul nostru în muncă, 
în familie și în societate in 
creșterea și educarea copiilor 
noștn. Sintem m'-rir. ie po
litica externă attivă a parti
dului și statului nostru, de 
inițiativele pătrunse de gr.;« 
pentru soarta omenirii pe care 
reprezentanța țării noastre le 
iau în forurile internaționale".

Inginerul șef al Combina
tului de celuloză și turtle, 
Leonard Munteanu. a expri
mat mindria oamenilor muncii 
din Călărași de a lucra în- 
tr-unul din cele mai mari 
combinate chimice din tara 
noastră, care aduce o însem
nată contribuție la industria
lizarea acestei părți a țării. 
El a exprimat angajamentul 
colectivului în care lucrează, 
de a depune toate eforturile 
pentru a lichida rămînerile In 
urmă din această unitate in
dustrială, de a realiza în 
cursul acestui an producția 
planificată la toate instalațiile.

în numele intelectualilor 
din Călărași, profesorul Con
stantin Ionel, directorul liceu
lui nr. 1 din localitate, a mul
țumit conducerii de partid și 
de stat pentru grija deosebită 
arătată dezvoltării rețelei de 
școli și instituții culturale, 
pentru condițiile prielnice 
create intelectualilor în ve
derea desfășurării nobilei ac
tivități de educare și de mo
delare a celui mai curat și

sensibil material — omul în 
formare, elevul de astăzi. El 
a exprimat angajamentul ca
drelor didactice de a îmbo
găți tradiția învățămîntului 
românesc, de a-i adăuga noi 
străluciri și frumuseți, de a 
dărui patriei noastre cetățeni 
animați de idealuri înalte, so
cialiste.

In încheierea mitingului a 
luat cuvintul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Mitingul a luat sfîrșit in
tr-o atmosfetă de mare entu

ziasm. Participanții ovaționau 
îndelung în cinstea Partidului 
Comunist Român și a Comite
tului său Central.

în parcul din portul orașu
lui, conducătorii de partid și 
de stat iau parte la un spec
tacol de gală, prezentat de 
formații de artiști amatori din 
regiunea București.

La sfîrșitul spectacolului 
care s-a bucurat de un deose
bit succes, artiștilor le-au fost 
oferite flori.

In cea de-a treia zi a vizitei 
în regiunea București, tova
rășii Nicolae Ceaușescu. Chivu 
Stoica. Alexandru Birlădeanu, 
Alexandru Drăghici. Ios:f Banc, 
Manea Mănescu au continuat 
întilnirile cu oamenii muncii 
din raionul Călăraș:.

Din primele ore ale dimi
neții coloana de mașini stră

bate satele Modelu, Tonea. în 
drum spre cooperativa agrico
lă de producție ..Borcea" din 
comuna Roseți. Pe întreg par
cursul răsună urale și aclama
ții ale miilor de oameni care 
au venit cu stegulete și fieri 
să-i întimpine pe oaspeții lor

Sarcina este de a pune mai 
deplin în valoare marile 
rezerve aie agriculturii 

cooperatiste

afrxfeA Resnarrirri 
fapm' câ ia acesx an 
prevâz'j*. în pian produc- 
ții ș: venituri mai mid fatâ 
de poEîci .tâîi>e existente $1 
experiența acumulai* ce coo
peratori. secretara! general al 
C.C. al P.C-R- a spus: Dacă aș 
fi fost cooperator, -.-aș fi vo
tat în adunarea generală un 
asemenea pian nemobilizator. 
Aveți toate condițiile să obți
neți an de an rezultate tot ma: 
bune ir. sporirea producție: și, 
alături de aceasta, a ven.ruri- 
lor cooperativei ș: a dștigului 
membrilor ei.

O expoziție cu produse agri
cole demonstrează ..pe viu* că 
harnicii cooperatori din Roseți 
pot urca și in acest ar. noi 
trepte pe calea belșugului fo
losind din plin posibilitățile 
existente. Apreciind calitatea 
produselor expuse, in special 
pe cele din sectorul legumicol, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat reprezentanților 
organelor locale de stat: „Să nu 
acceptați pentru piață dedt

rativei agricol din Rose’i. 
Nicolae Rijoo^eann. dă glas

vederea făuririi u-

in*. David Cab'rm nf-rrea- 
ză pe oasperi că t«oua unitate

se in sporirea producției agri
cole și întărirea economico-or- 
gar.izatorică a unităților coo
peratiste. .Ne însoțim pe de
plin. a spus el. aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind posibilitățile de dez
voltare in ritm și mai rapid a 
agriculturii în regiunea Bucu
rești, indicațiile deosebit de 
prețioase date cu acest prilej".

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze. a luat apoi cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

lnalților oaspeți le este prezentată macheta viitorului oraș Giurgiu

Un nou obiectiv industrial
pe harta economică

Se v'.r-ează Jn continuare 
Tmreprâăerea ăe prefabricate 
t- be”?* apropierea Călă- 
•a?uor. unitate aflată în pragul 
mtrăr-j ir. probe tehnologice.

Oospei. siz: salutați de co- 
iKtfwue de conducere ale în- 
frtfrimierfl 5. ftf'e-j'.- d? 
<or±strwțâ Este de față 
IXmtrtr- Mnscra, ministrul 
jnrjFtre. —rructiilcr Un 
—yj număr de construe-
■_zr~ 5. tnoctori de pe frai
er prinsese pe conducătorii 
t mrrid s de stat cu bucu- 
a =cz— xr infinite, în

xzrea pe

•criza! •
Mini

riali este dotată la n.
an

producție: și a mzacti pe șan
tier, exrinder:: lucrărilor de
mecanizare și fclcsir: proce
deelor tehr.cdogice modeme, 
ritmul construcțiilor a fost 
aceiași în tot timpul ana- 
Iul fapt care i-a ajutat 
pe constructori să pre
dea beneficiarilor secția vizi
tată cu 5 luni înainte de ter
men. Alte obiective industria
le ale șantierului u. meazâ. de 
asemenea, să intre In funcțiu
ne cu 2—l luni mai devreme.

în fața secției este organi
zată o expoziție cu produsele 
ce se vor realiza în noua uni
tate industrială. Directorul în
treprinderii, ing Victor Or- 
lovschi, răspunzînd întrebări
lor puse de conducătorii 
de partid și de stat, in
formează că noua unitate 
va produce anual 208 km 
tuburi de presiune din beton 
armat precomprimat pentru a- 
ducțiunea apei, 150 km tuburi 
de canalizări. 50 000 mc pa
nouri pentru diverse construc- 

' idustriale și agricole, 
mc stflpi electrici și o 
largă âe confecții meta- 
mtrs d;v<p țț neve ale 
Boet —$e șțibî:-
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J»- —
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faptul că

“at: 
zi si 
Bir ar.ului, 

ie des- 
iziona-

industriei con- 
releva: despre 

rii tuburilor 
precomprimit 
o economie 

54 000 tone de 
000 de tone oțel, 

klitatea produselor răjnînind 
■eeiți.
Tovarâșul 

recomandări 
“ea în alte 
dir. țară, a

enta fabric 
beton 

duce la

sa

Ceaușescu face 
privind extinde- 

unități similare 
experienței acu

mulate de constructorii de 
pe acest șantier, și felicită 
călduros pe constructori 
per.mu angajamentul lor de a 
da în funcțiune, înainte de 
termenul planificat, obiectivul 
industrial la care lucrează.

Conducătorii de partid și de 
stat și-au continuat i 
ta pe meleagurile 
Lehliu.

apoi vîzi- 
raionului

Prin hărnicia țărănimii și
puterea științei—recolte tot

mai bogate
Intrind In 

ajungem pe meleagurile raio
nului Lehliu. O originală 
poarta sprijinită pe mari „spi
ce de grîu“ simbolizează rod
nicia acestor locuri.

Cuvinte de „bun sosit" sînt 
adresate conducătorilor de 
partid de tovarășii Hara- 
lambie Alexa, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid 
Lehliu, și Ion Pătru, președin
tele sfatului popular raional.

Aceeași primire caldă și en
tuziastă o fac oaspeților locui
torii comunelor prin care tre
cem, Răsvani, Nucetu, Lup- 
șanu, Radu Vodă.

Pe drumul care întretaie 
cîmpiile, coloana de mașini 
oprește în dreptul unor sole 
cultivate cu porumb, florea- 
soarelui, sfeclă de zahăr. To
varășii Nicolae Ceaușescu 
Chivu Stoica și ceilalți con
ducători de partid și de 
stat pătrund în lanuri, apreci

ază frumusețea culturilor, 
discută cu inginerii. într-o 
întinsă mare de spice aurii, 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu 
remarcă : griul e foarte fru
mos, dar cred că trebuie bă
gate urgent combinele la lu- 
a-u.

Lîngă Lehliu — sat, la 
marginea unei tarlale cu sfe
clă de zahăr, cîțiva țărani co
operatori cosesc lucerna.

— Cum e recolta — întrea
bă secretarul general al C.C. 
al P.C.R.

— E foarte bună, răspunde 
un țăran vîrstnic. Sîntem la a 
treia coasă și sperăm că vom 
scoate vreo cinci.

— Plouă mult pe aici, spune 
tovarășul Ceaușescu, arătînd 
spre aspersoare.

— Da, cit timp vine apa pe 
țeavă, avem ploaie și e bine.

— Vă doresc multă sănătate 
ți recolte bune,

— Să ne trăiți, tovarăși, și 
să mai poftiți pe la noi.

Următorul popas are loc la 
întreprinderea agricolă de stat 
Lehliu. Conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați 
de Ștefan Zainea, directorul 
întreprinderii, și de alți spe
cialiști de aici. Oaspeților le 
este prezentată tînăra unitate 
de producție. Creată în luna 
aprilie a acestui an, spune in
ginerul Zainea, ea demon
strează convingător utilitatea 
măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea conducerii, pla
nificării, finanțării și organi
zării gospodăriilor agricole de 
stat. Sîntem convinși că vom 
obține rezultate bune. La grîu 
se evaluează o producție de 
4 000 kg la hectar ; porumbul 
se prezintă frumos, floarea- 
soarelul. de asemenea. Pe ace
ste baze sînt previzibile bene
ficii de aDroximativ 12 000 000 
iei la finele lui 1967. față de 
crea S 000 000 planificai

— Cum v-ați organizat 
munca ?. întreacă secretarul 
general al C-C. a. PC.R

— Avem 12 terme : 7 de 
producție vegetai» ți 5 de 
creștere a animalelor. La con- 
aucerea lor aint numai ingi
neri cu multă experiență. 
Pentru anul viitor avem de 
rezo.vat dteva probleme în 
legătură cu proporția paioase- 
lor și prăsitoarelor ia fiecare 
unitate. Pe baza unei analize 
a posibilităților reale, am re
așezai imediat după înfiin
țare, sarcinile de plan ale fo
stelor gospodării de stat din 
care s-a alcătuit întreprinde
rea, și am prevăzut să realizăm 
în plus aproximativ 2 000 de 
tone de cereale și floarea- 
soarelui.

— Cum st ați cu secerișul, 
se interesează tovarășul Nico
lae Ceaușescu.

— Am strîns recolta de pe 
jumătate din suprafața pre
văzută. Producția medie este 
de 3 700 kg la hectar, la so
iurile Triumph și Skorospelka. 
La Bezostaia, unde abia am 
început, vom obține 4 000-5 000 
de kg la hectar.

— Deci, dă rezultate bune 
noul sistem de organizare.

— Sîntem convinși. De alt
fel, este un vechi deziderat al 
nostru, al specialiștilor.

— Și cum folosiți timpul de 
lucru ?

— De la înființare, am avut 
numai trei ședințe ale consi
liului de administrație, pe 
cînd înainte aproape zilnic 
eram chemați la trust pentru 
diverse ședințe și cu diferite 
situații scriptice.

— în această privință mai 
este loc pentru îmbunătățiri.

— Vom pune în valoare toa
te posibilitățile.

— Dar șefii de fermă cum 
lucrează ?

— Permanent în producție, 
direct la conceperea și realiza
rea planului, răspunde ingine
rul Arcadie Loghin, șeful fer
mei Dor-Mărunt. Avem o în
cărcătură bună pe tractor, 
avem și recolte bune. Vom în
cheia secerișul joia care vine 
și sperăm o recoltă medie de 
3 800—4 000 kg la hectar ; grîu 
de calitate. Analizele au ară
tat pînă acum o greutate hec- 
tolitrică de 84 kg ți numai 
1—2 la sută corpuri străine.

— Cu veniturile personale 
ale dumneavoastră, ale celor
lalți lucrători, cum o să fie, 
întreabă tovarășul Ceaușescu.

— După străduințele pe care 
le vom depune pentru obține
rea unor beneficii cît mai 
mari. Ferma pe care o conduc 
cred că va încheia anul cu un 
beneficiu de peste 1 500 000 
lei. Pe această bază crește și 
cota veniturilor noastre.

— Noi vă urăm succes și să 
obțineți beneficii cît. mai mari, 
pentru ca să crească și veni
turile statului și veniturile 
dumneavoastră personale.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc apoi, pentru cî- 
,teva clipe, la „Hanul din Sal-

cîmi“, aflat sub poală de pă
dure, evocator ca o pagină din 
cărțile lui Odobescu. Este 
locul pe care l-a cutreierat 
multe veri de-a rîndul marele 
prozator și care l-a inspirat în 
unele scrieri ale sale.

...La marginea Bărăganului 
se zăresc siluetele clădirilor 
importantului centru de cerce
tări agricole de la Fundulea.

Aici se studiază, sub varia’e 
aspecte, numeroase probleme 
pe care le ridică astăzi pro
ducția vegetală. în laboratoa
rele și pe cîmpurile experi
mentale ale institutului, pe 
baza unor neîntrerupte cerce
tări, se creează hibrizi și so
iuri cu însușiri superioare, ca
re apoi sînt răspîndite pe o- 
goare. Nu există cooperativă 
agricolă care să nu folosească 
hibrizi și soiuri produse la 
Fundulea.

în mijlocul loturilor expe
rimentale, pe care le întretaie 
șoseaua, conducătorii de par
tid și de stat sînt întîmpinați 
de directorul institutului, ing. 
Tiberiu Mureșan, și de alți 
membri ai conducerii, de cer
cetători. Oaspeților le sînt pre
zentate preocupările actuale 
ale colectivului legate de crea
rea de soiuri și hibrizi eu În
sușiri valoroase la principalele 
plante agricole, de prote^-a 
culturilor de cîmp și dezvol
tarea cercetărilor fundamen
tale, de experimentarea de noi 
sortimente de îngrășăminte 
etc.

Conducătorii de partid și de 
stat discută cu specialiș-:: de 
la Fundulea cu privire la pla
nul de perspectivă al institu
tului, tematica de cercetare și 
felul cum este folosită tehnica 
modernă, la modul în care sînt 
rezolvate problemele legate de 
chimizarea și mecanizarea 
complexă a agriculturii, diri
jarea factorilor de vegetație 
prin folosirea celor mai eficace 
procedee de irigare a cultu
rilor.

— Ce producție aveți la 
grîu, întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— 4 000 de kg la hectar, spu
ne ing. Tiberiu Mureșan.

— Fiți atenți că vă întrec 
cooperativele agricole de pro
ducție, răspunde secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al partidului.

— Și nu e rău, continuă di
rectorul institutului.

— Nu e rău pentru agricul
tură, dar pentru institut nu e 
bine, apreciază tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Secretarul general al C.C. al 
P C.R împărtășește celor de 
față că in timpul vizitei la Ro
seți țăranii cooperatori l-au 
informat că semințele de roșii 
puse la dispoziție de către In
stitutul de cercetări hortiviti- 
cole au influențat negativ asu
pra culturii producției.

Discuția continuă tot pe 
marginea eficacității muncii 
de cercetare. Ing. Tiberiu Mu
reșan arată că institutul de la 
Fundulea, a produs un hibrid 
de porumb care a dat 23 000 
de kg la hectar, în cîmpuri 
experimentale

— Experiențele sînt foarte 
bune, necesare, dar dacă ele 
nu sînt generalizate în practica 
producției agricole râmîn ne
împlinite, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Urînd în încheiere succes 
oamenilor de știință, secreta
rul general al Comitetului 
Central al partidului arată că 
recoltele viitoare trebuie să de
vină tot mai mult recolte ale 
belșugului, și anume de peste 
5 000 de kg de grîu la hectar, 
iar la porumb intre 8 000 ți 
10 000 de kg la hectar.

...Drumul continuă. Se trece 
prin sate șl comur.e frumoase, 
care cunosc din plin înnoirile 
acestor ani. Semne ale bucu
riei și ospitalității se întilnesc 
pretutindeni, pină la ieșirea 
din regiune, la Brănești. Aici, 
au venit numeroși oameni ai 
muncii spre a însoți la ple
care pe conducătorii de partid 
și de stat, care timp de trei 
zile au fost oaspeții regiunii 
lor.

într-o atmosferă entuzi
astă, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost în repe
tate rînduri subliniată cu pu
ternice aplauze.

Tov. Gheorghe Necula, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal București al P.C.R., ex
primă, în numele locuitorilor 
regiunii, bucuria de a-i fi avut 
ca oaspeți dragi în mijlocul 
lor pe conducătorii de partid 
și de stat.

Răsună urale, cîntece închi
nate partidului și patriei so
cialiste.

Conducătorii de partid și de 
stat string cu căldură miinile 
celor veniți să-i conducă. Co
loana de mașini se pune încet 
în mișcare, în ovațiile celor 
prezenți.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat va rămîne vie 
în amintirea muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor de pe 
aceste plaiuri, ca o emoțio
nantă expresie a unității in
disolubile a celor ce muncesc 
în jurul partidului și guvernu
lui, a hotărîrii lor de a-și con
sacra toate forțele, întreaga 
putere creatoare înfloririi con
tinue a României socialiste.

ION MARGINEANU 
TEODOR MARCABOV



ACTUALITATEA
/I

ÎNAPOIEREA

TOVARĂȘULUI
„CIOCIRLIA

GHEORGHE LA 20 DE
RADULESCU

DE LA MOSCOVA
Sîmbătă dimineața s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Moscova, tovarășul Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R., 
care a participat la cea de-a 
XXX-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducă
tori ai unor ministere și instituții 
centrale.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

în cursul zilei de sîmbătă s-au 
încheiat lucrările Seminarului de 
teoria varietăților diferențiabile, 
care s-au desfășurat timp de 9 
zile în amfiteatrul „Spiru Haret‘* 
al Facultății de matematică- 
mecanică din cadrul Universității 
bucureștene.

Organizat de secția de științe 
matematice a Academiei și Uni
unea matematică internațională, 
seminarul a reunit academicieni 
cercetători, cadre didactice din 
învățămîntul superior, matema
ticieni din întreaga țară, ca și 
oaspeți de peste hotare. Lucră
rile au prilejuit o amplă trecere 
în revistă a aspectelor esențiale 
din geometria contemporană.

Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Cio- 
cîrlla" își aniversea
ză în curînd 20 de 
ani de activitate. Cu 
acest prilej, compo
zitorul Viorel Do
boș, laureat al Pre
miului de Stat, di
rectorul ansamblului, 
ne-a vorbit despre 
coordonatele princi
pale care definesc 
profilul acestui co
lectiv artistic :

„în acești douăzeci 
de ani, eforturile 
noastre s-au îndrep
tat, în primul rînd, 
către punerea în va
loare a folclorului 
din aproape toate 
zonele de tradiție 
ale țării, cît mai a- 
proape de forma sa 
autentică. Stilizarea 
și adaptarea cîntece- 
lor și dansurilor 
populare pe care le 
culeg specialiștii noș
tri, se fac numai în 
măsura necesității 
adecvării lor la spe
cificul scenei. Ceea 
ce ne interesează 
este să lansăm me
reu, în circuitul ar
tei noastre folclori
ce, valori noi. Cînte- 
cele muntenești și

dobrogene ale Măriei 
Păunescu. cele arde
lenești ale lui Pop 
Simion, ori cele pra
hovene ale Irinei 
Loghin sînt descope
riri ale noastre, care 
s-au bucurat de un 
mare succes, intrînd 
rapid în conștiința 
iubitorilor de muzi
că populară din toa
te regiunile țării.

Colectivul ansam
blului cuprinde, în
tre cei aproape 250 
de soliști, dansatori, 
coriști și instrumen
tiști care îl compun, 
numeroase nume de 
prestigiu. Pe 
cîntăreții 
mai sus, i____
emerite Angela Mol
dovan și Aurelia 
Fătu-Răduțu, soliștii 
Maria Butaciu, Ere- 
mia Stere, Benone 
Sinulescu, dirijorul 
Victor Predescu, ar
tist emerit, și mulți 
alți membri ai colec
tivului se bucură de 
o binemeritată repu
tație, întremeiată pe 
un nivel profesional 
ridicat. Totuși, con
ducerea ansamblului 
acordă în continuare 
o importantă

în cursul zilei de sîmbătă, 
peroanele Gării de Nord au 
răsunat de glasurile copiilor 
sosiți din Belgia, Cehoslova
cia, Franța și Uniunea So
vietică, pentru a petrece o 
parte din vacanța de vară a- 
lături de colegii lor români, în 
tabere de la munte sau de pe 
litoral. în zilele următoare vor 
mai veni grupuri de copii din 
Bulgaria, R.D. Germană, Po
lonia și Ungaria, care se vor 
îndrepta spre Sinaia și Costi- 
nești, unde s-au tăcut din vre
me pregătirile necesare pentru 
a asigura condiții optime de 
odihnă celor mai tineri oaspeți 
de peste hotare.

(Agerpres)

400 CERTIFICATE

DE MĂIESTRIE

La Palatul culturii din Tg. 
Mureș, In sălile Fondului plastic, 
s-a deschis Expoziția de artă 
populară și decorativă a creatori
lor din satele și orașele regiunii. 
Peste 400 de piese oglindesc mă
iestria artiștilor populari în exe
cutarea broderiilor, ceramicei ne
gre și zmălțuite, a încrustațiilor 
In lemn, os șt piele, interioare 
de case țărănești din zonele fol
clorice ale văilor Mureșului, 
Oltului, Tirnavelor, Nirajului și 
Gurghiului.

I. RÎUREANU
corespondent voluntar

CONTINUĂRI

j lingă 
amintiți 
artistele

ANI
prim ordin ridicării 
standardului artistic 
al trupei.

Evoluția artistică 
a ansamblului nostru 
a fost marcată, de-a 
lungul anilor, de nu
meroase turnee în 
străinătate. Pentru 
cîteva milioane de 
spectatori din 12 țări 
ale lumii, situate pe 
trei continente, an
samblul „Ciocîrlia- 
a fost mesagerul cîn- 
tecului și jocului ro
mânesc, bucurîn- 
du-se pretutindeni 
de aprecieri dintre 
cele mai elogioase.

La douăzeci de 
ani de existentă, 
ansamblul „Ciocir- 
lia“, distins cu Or
dinul Muncii cL L 
constituie una din 
prezențele marcante 
ale vieții noastre 
artistice. Prin acti
vitatea ce se desfă
șoară aici, folclorul 
muzical și coregra
fic românesc dobîn- 
dește noi străluciri 
spectaculare și noi 
arii de răsptedire te 
țară și peste hotare.

SCRISORI DIN TABĂRA DE LA BREAZA

Vineri, elevii aflați in tabă
ra de la Breaza au avut oas
peți : s-au întîlnit cu tovarășul 
Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. La intrarea in 
tabără l-au întimpinat coman
danții de grupe ; elevul Ștefan 
Măgureanu din Cluj, coman
dant de servici a prezentai 
raportul. Apoi elevii au ascul
tat expunerea „Rolul și sarci
nile organizațiilor U.T.C. din 
școli", pledoarie pentru iniția
tivă și fantezie în organizarea 
vieții cuUural-artistice și spor
tive a elevilor, in educarea lor 
comunistă. După expunere, to
varășul Petru Enache a vizitat 
tabăra. A fost o dimineață bo
gată în învățăminte urmată de 
vii discuții intre elevi despre 
proiectele pe care le au pentru 
anul viitor. După-amiază, o 
altă manifestare memorabilă 
pentru membrii taberei: tova
rășii Constantin Pirvulescu, 
și Constantin Dămăceanu, 
general în rezervă au e- 
vocat momente din lupta 
partidului nostru pentru în
făptuirea insurecției armate de 
la 23 August 1944.

Programul întregii zile a 
fost dens și pentru că elevii a- 
daugă datelor inițiale noi șt 
noi inițiative fructificind la 
maximum timpul pe care il 
petrec atei. S-au disputat în
treceri la atletism: au alergat 
băieți și fete din regiunile Cri- 
șana, Bacău, Argeș și Iași in 
probele de 100, 500 și 1000 me
tri. Au obținut timpi buni dar 
mai ales ovații din partea su
porterilor. Tot ieri a început 
concursul la tenis de masă și 
s-a disputat meciul de volei 
intre echipele de băieți ale re
giunilor București și Dobrogea

ultima eiștigind cu scorul de 
2—1.

Seara, a avut loc un concurs

Oaspeți
Ain

tabără
de muzică ușoară intitulat su
gestiv „Tinere speranțe", care 
a fost pregătit din primele zile 
de tabără. Concursul a adus

pe scenă numeroși băieți 
fete selecționați cu greu dintre 
zecile de amatori, pentru că 
muzica ușoară e foarte îndră
gită aici in tabără, elevii avind 
în repertoriile lor cele mai 
frumoase melodii ale compozi
torilor noștri. La sfirșit, în 
timp ce juriul calcula puncta
jul pentru desemnarea cîștigă- 
torilor, scena a fost ocupată de 
un grup de balerini din ansam
blul U.T.C. care au ilustrat 
explicațiile artistului emerit 
D. T. Vasilescu cu privire la 
dansul modern. Acest punct 
din program, inclus la cererea 
elevilor, a fost urmărit cu in
teres.

Iată și ciștigătorii concursu
lui de muzică ușoară: Maria 
Samoilă și Cioricaru Ioana din 
regiunea Ploiești, Magda Cosi 
din Iași și Dumitru Trandafir 
din București.

• Proba individuală mas
culină de floretă din cadrul 
campionatelor mondiale de 
scrimă, ce se desfășoară la 
Montreal, a revenit sporti
vului sovietic Viktor Putia- 
tin. în turneul final, Putia- 
tin a acumulat 4 victorii, 
fiind urmat de Kamuti (Un
garia) cu 3 victorii Talvard 
(Franța) cu 3 victorii.

Noul campion mondial are 
26 de ani și este student la 
Institutul de Cultură Fizică 
din Kiev.

• Turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon a con
tinuat cu desfășurarea semi
finalelor probei de dublu 
mixt : Iată rezultatele înre
gistrate : Ken Fletcter (Aus
tralia), Maria Bueno (Brazi
lia) — Ray Ruffels, Kathy 
Krantzke (Australia) 6—3, 
6—1 ; Owen Davidson (Aus
tralia), Billie Jean King 
(S.U.A.) — Fred Mac Millan, 
Annette Van Zii (Republica 
Sud-Africană) 6—3, 3—6,
6—1.

MARIETA VIDBAȘCU

practică la Uzina „SemănJ-

tații de Energetică de la insti
tutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din București, fri

Studenții anului II al Facul-

• Cu prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la 
Santa Clara (California), 
sportivul american Mark 
Spitz a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 
400 m liber cu performanța 
de 4’ 08” 8/10. Vechiul re
cord mondial era de 4’ 09” 
2/10 și fusese stabilit la în
ceputul acestei săptămîni de 
înotătorul francez Alain 
Mosconi.

în cadrul aceluiași concurs 
a fost doborît și recordul 
mondial la 400 m liber fe
minin. Noua recordmană 
mondială este tînăra înotă
toare americană Pam Kruse, 
care a fost cronometrată cu 
4’36”4/10.

Concursul pronosport
din 9 iulie

La această etapă pronosticu
rile sînt acordate de fotbalistul 
EMERIC JENEI, component 
echipei ..Steaua-, maestru 
sportului.
Chimia Suceava — Metalul 

Rădăuți
Foresta Fălticeni — Mino- 

brad V. Dornei
Victoria Roman — Ceahlăul 

Piatra Neamț
Textila Buhuși — Petrolul 

Momești
Metalul Buzău — 

Tlnroviste
Poiana Cimpma —

Mcreni
Glor.a C.F.R. Galati 

hil Galati
Ar.ecra Galati — Procrexul 

Brăila
Electrica Cooatasta — Por

tal Constanta
Stuful Tulcea — LM.U. Med- 

Ddia
Metalur*mul București 

D~namo Victoria
ELectrcprrtere Craiova

Aateeapid Craiova 
rtona Tg. Jta — Progre
sul Strehaia

Metalul

Flacăra

— Ote-

CEOAR» MĂSLINE* 0
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S
■
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CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI
rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30), 
Festival (orele 8,45 ; 11; 13,30; 
16 ; 18.30 : 21).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Luceafărul
9; 11,15: 13,30; 16,30;
21) București (orele 9 ;
13,30; 16,45; 19; 21,15. 
viarul (orele 0,15;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 
celsior (orele 10,15;
14.45 ; 11; 19.15 ; 21.30).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,30 ; 21).
Modern (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 
16 30 : 19 ; 21,15). Melodia (o- 
rele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 : 18,30).

MAIORUL SI MOARTEA
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15 : 13.30 : 16 ; 18.30 ; 20.45). 
Grivița (oiele 9; 11.15; 13,30; 
16 ■ 18.30 : 20.45).

ANGELICA și REGELE — cl- 
fcemascop

rulează Ia Lumina (orele 9,15 ; 
11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45). 
Dacia (orele 17,45 - 21 în con- 
t’nuare).

(orele 
18,45; 
11,15 ; 
Fero- 
11,30 î

Ex- 
12,30;

OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE

rulează la Union (oreia 15.30 ;
20,30) și FILME DE ANIMA
ȚIE (orele 18).

OGLINDA CU DOUA FETE 
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 : 20.45).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

rulează la Glulești (orele 
15.30 ; 18 ; 20.30). Bucegi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

DOCTOR PRATORIUS — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10; 
18 : 18,15 : 20.30).

MONTPARNASSE 19
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18). Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 : 20).

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15: 13.45; 16 : 18.15 : 20.30).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

rulează la Unirea (orele 16 ; 
18,15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Tomis (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ;
Volga (orele 9: 11,15 : 1
18 : 18.30 : 21).

PE GHEATA SUBȚIRE - 
nemascop (ambele serii)

rulează la Flacăra I
15.30 :18).

BANDA DE LAȘI
rulează la Vitan (orele 1
18 ; 20,30).

FRENCH CANCAN
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15 ; 13J0 : 16 : 1130 : 10,45).

OMUL FARA PAȘAPORT — 
eieenuueop

rulează la Cringaji (orele 
15.30 : 18 : 20.30).

RIO CONCHOS - 
rulează la Progi
15.30 : 18 : 20.30».

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18 ; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

51
JANDARMUL LA NEW YORK 
— cinemascop 

rulează la Munca (orele 15,30; 
19,15).

RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ 
rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20.30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Aurora (orele 8,30;

s 9; 
21). 

13,30 ;
ci-

(orele

15,30 ;

G R A DINI

9;

Unda veselă ; 15.10 Concurs cu 
public. 17.45 Opereta „Mascota" 
de Audran (montaj muzical-lite- 
rar) ; 19.20 Oameni de seamă: 
Mihail Sadoveanu ; 20.00 Laure- 
ați ai concursurilor Internaționa
le „George Enescu" • violonistul 
Mihail Voskresenski ; 20.15 Din 
cele mai frumoase cîntece... eele 
mai frumoase ; 22.00 Festivalul 
muzical internațional „Primă
vara la Praga 1967“ : 23.20 Ci
clul „Simfoniilor de Beethoven" 
„Simfonia a IlI-a în Mi bemol 
major „Eroica".

PRODUCȚIA CÎȘTIGĂ

NUMAI CIND AGRONOMII

SINT OAMENII CIMPULUI,

NU Al BIROULUI

adăuga situațiile pe care le am 
de completat. Cît timp mi-a mai 
rămas mie pentru producție, 
pentru cercetare ? O nimica toa
tă 1 Peste tot mi se spune : „Lasă 
că te descurci tu, că ești băiat 
isteț și un meseriaș foarte bun“. 
Cît de bine mă descurc rezultă 
și de acolo că realizările obținute 
la producția de lapte se mențin 
mult sub posibilități, că, deși am 
început unele studii n-am putut 
formula încă nici o concluzie 
precisă. în asemenea condiții ne 
transformăm mai mult în specia
liști „la general", în ingineri... 
specialiști în a formula ordine, 
circulare, în întocmirea procese
lor verbale constatative, în sta
tisticieni".

„Hîrtiile — ne spune tînărul 
ION GIUCĂ — inginer la co
operativa agricolă din Dudești — 
s-au transformat tot mai mult în 
ultima vreme, în rugina activi
tății noastre de specialiști. Nouă, 
inginerilor, ni se cere să prezen
tăm cît s-a mai arat sau, 
cît s-a mai însămînțat într-o 
zi; cîte tractoare au funcționat 
și cîte nu ; cîte atelaje au lucrat 
într-o perioadă la transportul gu
noiului de grajd, spre exemplu ; 
cîți oameni participă la efectua
rea unei lucrări sau alteia ; dacă 
s-au ținut și ce s-a dezbătut în 
adunările generale pe brigăzi sau 
pe cooperativa agricolă. Aproape 
niciodată însă, nu sîntem între
bați : cîte experiențe ați așezat ? 
Care vă sînt concluziile ? Se 
merge pînă acolo că, dacă din 
cooperativa agricolă unde lucram 
nu ajunge la consiliul agricol ra
ional sau la Uniunea raională a 
cooperativelor agricole o situație, 
nu primim salariul. Și sîntem a- 
mînați cu primirea lui pînă ce 
acea hîrtiuță cuprinzînd cîteva 
cifre inexpresive, cuprinse și în 

I alte astfel de tabele și tabelașe, 
nu e prinsă între coperțile unui 
dosar. Cît mă privește, sînt con
vins că producțiile realizate, ele 
sînt într-adevăr bune, ar fi 
și mai bune dacă, indirect, 
le-ar fi ros praful hîrtiilor..."

„Cunosc bine pămînturile 
operativei agricole, sublinia în 

I răspunsul său inginerul agronom 
VLADIMIR CHITAN de la co- 

I operativa agricolă Jirlău. Sînt 
I mult mai rodnice decît o arată 
I producțiile. Ritmul cu care mer- 
I gem spre valorificarea deplină a 
I potentelor acestor pămînturi este 
I însă mult prea lent. Știu că de 
I la mine, ca inginer, se așteaptă 
I cheia, formula în care să nu 
I existe nici o necunoscută pentru 
I a pune în valoare aceste potențe 
I și sînt convins că, pînă la urmă, 
I am să mă ridic la pretențiile oa- 
I menilor, dar într-un timp cu 50 
I — 60 la sută mai lung decît aș 
I putea. De ce ? Pentru că numai 
I jumătate din rimpul meu — u- 
I neori nid măcar atît — îl pot

fost
nu

co-

consacra aplicării în practică a 
ceea ce am învățat. Restul mi-1 
răpun ședințele — pînă acum nu
mai la comisia de femei n-am 
fost invitat — multiplele situații 
ce trebuiam să le întocmesc. U- 
neori stau și mă întreb : alaltăieri 
a venit cineva de la uniune, ieri 
altcineva de la consiliu, azi ne-a 
vizitat un tovarăș de la sfatul 
popular și un altul de la statistică. 
Toți s-au „înarmat" cu cifre, cu 
fapte, cu dovezi că au trecut pe 
la noi. Deci ei ar putea oricînd 
să informeze exact, pe alții, care 
este situația într-o unitate sau 
alta. La o zi sau două însă, prin 
telefon sau printr-o telegramă, 
te trezești invitat de organele din 
partea cărora au venit terțele 
persoane — ba chiar de multe 
ori, chiar de dînșii — „să trimi
ți o situație" cuprinzînd tocmai 
datele ce se găsesc deja scrise în 
carnetul unui tovarăș ce sem
nează statul de salarii la institu
ția respectivă. Dar griul, sau po
rumbul, sau laptele, sau carnea 
nu se realizează semănînd astfel 
de... practici."

Discuțiile avute în raionul Fău- 
rei, și cu alți agronomi sau zoo- 
tehnicieni din cooperativele agri
cole au scos la iveală multe la
cune în ce privește folosirea cu 
maximă eficiență a timpului lor 
de muncă. Hîrtiile, ședințele s-au 
dovedit în activitatea specialiști
lor, defileul ce obligă la strangu
larea unei activități pasionate, 
științifice, cu adevărat ingine
rești. Cîteva propuneri au apărut, 
cel' puțin pentru primul moment, 
demne de reținut. Iată-le :

• simplificarea informărilor ce
rute la raion și solicitarea lor di
rect la cei în atribuțiile cărora 
cade problema respectivă;

• renunțarea la instructajele ți
nute „pentru că le avem plani
ficate" și organizarea acestora 
numai după ce organizatorii gă
sesc un răspuns favorabil la în
trebările : ADUCE CEVA NOU? 
E UTIL? NU ÎNFULECĂ ÎN 
ZADAR TIMPUL PARTICI- 
P ANTI LOR?

• degrevarea inginerilor de 
treburile mărunte de organizare, 
de birou, de „prezență obligato
rie" lingă tractoristul care sea
mănă sau lingă echipa care pră
șește și înlesnirea desfășurării de 
către acesta a unei activități 
multilaterale, de studiu, de con
cepere.

Cele întîlnite în raionul Fău- 
rei nu sînt cazuri izolate. Tocmai 
de aceea credem că, în perspec
tiva imediată, Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție trebuie să ia în studiu 
timpul afectat producției de ingi
nerul agronom din cooperativa 
agricolă. Producția îl așteaptă pe 
acesta ca specialist și nu ca om 
al hîrtiilor.

FĂRĂ BILET, PE LITORAL

Onciu

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru
lează la Stadionul Dinamo (orele 20,30), Festival (oiele 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ - rulează la Doina 
(orele 20,30); Stadionul Republicii (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — rulează la Capitol (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI - cinemascop - rulea

ză la Bucegi (orele 20,30).
TRAGEȚI IN STANISLAS — rulează la Unirea (orele 

(20,30).
SOȚI IN ORAȘ — rulează la Expoziția (orele 20,30).
MOARTEA VINE PE PLOAIE - rulează la Tomis (orele 

20,30).
BANDA DE LAȘI — rulează la Viitor (orele 20,30).
NU SÎNT DEMN DE TINE — rulează la Arta (orele 20,30). 
SECRETUL CIFRULUI — rulează la . ..................... ..........
VIAȚA LA CASTEL - rulează la 
DACII — rulează la Progresul Pare 
PRINTRE VULTURI - cinemascop 

(orele 20,30) Rahova (orele 20,30).
DRAGOSTE Șl PĂLĂVRĂGELI — 

20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR _________ _

lează la Arenele Libertății (orele 20,30).
MONTPARNASSE 19 - rulează la Buzești (orele 20,30).

Colentina (orele 20,30) 
Moșilor (orele 20,30). 
(orele 20 30).
— rulează la Aurora
rulează la Lira (orele
— cinemascop — ru-

DUMINICA 9 IULIE 
PROGRAMUL I

12.00 De toate pentru toți; 
14.40 Muzică ușoară românească 
15.08 Un personaj și interpreții 
săi pe scenele noastre ; Conte
le de Luna din opera ,,Truba
durul14 de Verdi : Nicolae Her- 
lea și Octav Enigărescu ; 15.30 
întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 16.00
Selecțiuni din opereta „Pagani
ni" de Lehar ; 17.34 Concert 
simfonic popular ; 19.30 Progra
mul orchestrei de estradă a Ra- 
dioteleviziunii ; 20.30 Teatru
scurt. Monopolul alcoolului 
Dramatizare după schițele „At
mosferă încărcată" și „Cam tîr- 
ziu" de I. L. Caragiale ; 21.00 
Melodii populare ; 21.15 Ritm, 
melodie și bună dispoziție; 
22.30 Moment poetic ; 22.40 Ne
muritoarea canțonetă.

PROGRAMUL II
11.00 Concert înregistrat de 

orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enescu". 
Dirijor Anatole Fistoulari. 14.30
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9.00 Ora exactă. Cum va fi | 
vremea, astăzi ? 9.02 Gimnastică | 
de înviorare ; 9.10 Emisiune ■
pentru copii și tineretul școlar : ț 
Filme de desene animate : Noi
le aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej ; Poșta copiilor. 10.45 — 
Emisiunea pentru sate ; 12.15 — 
Concert simfonic. ; După amia
ză : Regata Lucerna, (Elveția) 
18,35 — Magazin 111 19,30 —
Telejurnalul de seară ; 19.50 In
terpretul preferat : Muzică 
populară la cererea telespecta
torilor ; 20.15 — Imitații și... ori
ginale : Emisiune de varietăți de 
Georgeta Postolea și Sorin Gri- 
gorescu. în pauză : Desene ani
mate ; 22.20 — Invitata noastră : 
Marion și... mica publicitate ; 
22.48 — Telejurnalul de noapte ; 
23.00 — Telesnort.

binuiești după lectură — eu la
crimi amare.

„Tovarăși, fiica mea 
Cornelia, născută la 26 octom
brie 1949, elevă în anul IV la 
Școala tehnică de contabilitate 
de la Alba Iulia, plecînd de a- 
casă la școală a fugit la Con
stanța. Are un pardesiu bej cu 
cordon și părul scurt, șaten... Vă 
rog să mi-o trimiteți acasă".

Cornelia a fost găsită imediat 
și trimisă eu primul tren. Despre 
ea putem spune că nu va mai 
veni a doua oară în asemenea 
condiții. A manifestat un dor de 
aventură și lipsa de maturitate 
în gîndire a slăbjt autocontro
lul. O invitație la meditație se 
cere trimisă și pe adresa școlii.

Printre cei întîlniți pe litoral 
„fără bilet" se află tineri ale că
ror relații de viață și fapte an
terioare dovedesc inconsecvență 
în alegerea unei ocupații, încli
narea spre ceea ce este comod la 
prima vedere, apropierii de ilicit, 
lată exemplul lui Constantin Nă- 
stase, din București, str. Mărgele
lor, nr. 9, fost muncitor la Uzi
na de mașini electrice. In fișa lui 
de la serviciul personal al uzi
nei se arată că este căsătorit — 
adică are obligații sociale în 
plus — și a exercitat intr-un 
timp scurt diferite meserii ca 
neealificat: vagonetar la o în
treprindere mineri, topitor, apoi 
montator la Uzina de radiatoare 
etc. Contractul de muncă la U- 
zina de mașini electrice i-a fost 
desfăcut după patru luni de 
zile datorită absențelor nemoti
vate. La mare a fost găsit fără 
un ban în buzunar, la un pas de 
a călca legile statului privind 
proprietatea obștească. A decla
rat că banii care-i avea pentru

9 l-am 
ocupa-

fiindcă

concediu i-au fost luați de o 
fată pe care a cunoscut-o în 
tren. „Ti s-au furat ?" — a fost 
întrebat. „Nu, banii i-am încre
dințat eu să-i păstreze, dar ea a 
dispărut a doua zi". O explica
ție cusută cu ață albă.

Pe Mihai Roșea din București, 
strada Constructorilor, nr. 
vizitat acasă. 18 ani fără 
ție.

— Am plecat la mare 
n-o văzusem niciodată I

'Gestul are în el ceva fru
mos. Este o dorință tinerească 
de a vedea, de a cunoaște, sim
ți in el chemarea nostalgică a 
depărtării. Pînă la urma însă a- 

■ ceasta chemare s-a topit în alta 
învăluită în miresme urît miro
sitoare : Roșea a fost găsit îm
preună cu alți tineri care făceau 
speculă cu diverse mărfuri. Ta
tăl lui, pensionar, cu sănătatea 
șubredă, are puține posibilități 
să-l urmărească energic. Rămîne 
ca în primul rînd tînărul în cau
ză să-și caute drumul adevărat, 
care, figurativ vorbind, îl va duce 
și la mare dar în cu totul alte 
condiții. Pînă atunci îl așteaptă 
învățătura întreruptă, îl așteaptă 
o mulțime de ocupații care cer 
brațe sănătoase și minte limpede. 
Și poate să decidă, are doar 18 
ani.

Punem punct aici. Mai sînt și 
alte exemple despre cei veniți 
pe litoral „fără bilet" dat sînt 
asemănătoare. Același joc ilicit 
după un cîștig ușor, foarte rar 
asociat cu dorința autentică de 
apropiere de întinderea albastră. 
Marea însă nu-i primește nu 
vrea să-și păteze culorile ei ge
neroase, iar oamenii care popu* 
lează litoralul se simt bine fără 
prezența lor.
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Evenimentele din Congo
• Ședinfa Consiliului de Securitate • Lupte

indirjite in orașul Kindu
NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, R, Căplescu, 

transmite : Consiliul de Securitate s-a întrunit din nou vi
neri după-amiază pentru a continua discutarea plîngerii 
Republicii Democratice Congo.

7

>

La lucrările Consiliului partici
pă ca invitat, fără drept de vot, 
reprezentantul Congoului (Kins
hasa), Theodore Idzumbuir. 
Luînd cuvîntul, acesta a adus 
noi dovezi în legătură cu agre
siunea al cărei obiect este țara 
sa. El a dezvăluit amănuntele 
unui plan în trei etape avînd ca 
scop lichidarea actualului guvern 
din Congo (Kinshasa). Prima eta
pă a planului constă din execu
tarea unor acte de sabotaj în Ka
tanga și în regiunea occidentală a 
Congoului. Această etapă a fost 
și dusă la îndeplinire prin arun
carea în aer a unor poduri și 
centrale electrice. A doua etapă, 
de asemenea pusă în aplicare, 
prevedea instigarea unei răzme-

rițe în rîndurile unităților arma
tei naționale Congoleze, conco
mitent cu o acțiune de sprijinire 
din partea elementelor străine 
din această armată, iar a treia 
etapă viza dispariția fizică a șe
fului statului, generalul Mobutu.

După suspendarea ședinței, 
pentru o jumătate de oră, pre
ședintele în funcție al Consiliu
lui a programat următoarea șe
dință pentru luni, ora 15,00 
(ora locală),

Lupte îndîrjite între detașa
mentele armatei naționale con
goleze și mercenarii albi para
șutați în Congo (Kinshasa) s-au 
desfășurat în orașul Kindu. im
portant centru economic și de 
comunicații, situat în partea de

est a provinciei Kivu, anunță 
postul de radio Kinshasa. Agen
țiile de presă, citind surse din 
Kinshasa, relatează că cea mai 
mare parte a cartierelor orașe
lor Kisangani și Kindu se află 
sub controlul armatei naționale 
congoleze. Pe de altă parte s-a 
anunțat oficial că mercenarii 
conduși de Bob Denar, încadrați 
în armata congoleză, au trecut 
de partea detașamentelor de 
mercenari parașutați la 5 iulie 
la Kisangani. Postul de radio 
Kinshasa anunța că prin acțiu
nile sale Bob Denar a facilitat 
aterizarea pe aeroportul din Ki
sangani a celor două avioane la 
bordul cărora se aflau merce
nari.

Postul de radio Kinshasa, ara
tă pe de altă parte că mercenarii 
debarcați la Kisangani au sufe
rit o înfrîngere totală. O parte 
din mercenarii care au scăpat 
de atacurile armatei congoleze 
s-au refugiat în Rhodesia, la 
bordul unui avion apartinînd 
companiei congoleze de trans
porturi aeriene „Air-Congo“. A- 
vionul de tip „DC-3" a fost cap
turat de mercenarii parașutați la 
Kisangani. La bordul lui se a- 
flau ziariști străini invitați de 
președintele Mobutu să participe 
la festivitățile prilejuite de ani
versarea proclamării Republicii 
Congo.

B
1 i

Copii

hăituiți

R. D. VIETNAM. O subunitate de rachete, gata să riposteze

în orice moment agresorilor.

Puternice lupte
în Nigeria

• VINERI a avut loc între 
O.N.U. și Austria schimbul ofi
cial al notelor privind mutarea 
la Viena a sediului Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială (U.N.I.D.O.). O 
dată cu schimbul notelor, acor
dul privind mutarea sediului or
ganizației intră în vigoare.

De la „războiul undelor" 
între liderii guvernului fe
deral nigerian și cei ai 
provinciei de est rebele, 
autoproclamată „Republi
ca Biafra“ s-a trecut înce- 
pînd de vineri la 
deosebit de gravă : 
țiunilor armate.

etapa
a ac-

anun-
șeful

Postul de radio Lagos a 
țat că generalul Gowon, 
guvernului federal a ordonat ar
matei să pătrundă în regiunea de 
est și să captureze pe liderul se- 
cesioniștilor, colonelul Ojukwu și 
pe ceilalți militari care îl spri
jină. Același post de radio men
ționa că luptele au început în 
momentul cînd trupele rebelilor 
au deschis focul asupra pozițiilor 
unităților federale. Imediat după 
declanșarea ostilităților, autorită
țile federale au chemat popu
lația „să păstreze calmul și să 
sprijine comitetele de apărare ci- 
vilă“.

Agenția U.P.I. relatează, citând 
postul de radio Lagos că trupele 
federale au provocat secesioniști- 
lor pierderi importante și au 
ocupat două localități estice — 
Obudu și Obolo, ultima dintre 
ele la 80 km nord de Enugu, ca
pitala „Republicii Biafra“. La 
Lagos se consideră că îq cazul în 
care Enugu va cădea, „Repu
blica Biafra“ va înceta în mod 
virtual să mai existe.

La rîndul său, postul de radio 
din capitala provinciei rebele a 
făcut cunoscut că trupele sale au 
„respins invazia și au forțat uni
tățile federale să se retragă în 
propriul său teritoriu".

Referindu-se la situația de pe 
cîmpul de luptă, agenția France 
Presse consideră că trupele fe
derale încearcă să inițieze ac
țiuni din mișcare, dar, cu toate 
că ele sînt bine motorizate, na
tura terenului și începutul sezo
nului ploios împiedică asemenea 
acțiuni.

• DOI lideri sindicali vene- 
zuelieni au fost grav răniți cu 
prilejul unor incidente ce au a- 
vut loc la intrarea în uzina de 
asamblare a automobilelor 
Volkswagen din Moron (statul 
Carabobo) la 200 km vest de 
Caracas. Ziarele venezueliene 
relatează că președintele Uni
unii muncitorilor din industria 
metalurgică. Jose Mollegas. a 
fost călcat de un automobil con
dus de un german neidentificat, 
cînd a încercat să împiedice pă
trunderea mașinii pe porțile u- 
zinei, iar al doilea lider sindi
cal, Maximi Martinez, a fost îm
pușcat de un polițist particular 
al acestei uzine. Muncitorii uzi
nei au declarat grevă, cerînd 
mărirea salariilor.

unul'cu destinația Paris, iar al
tul Zagreb, le-au confundat. A- 
ceastă greșeală, relatează agen
ția U.P.I., nu va putea fi repa
rată chiar atît de ușor, întrucît 
urmează o procedură birocratică 
foarte complicată pentru obți
nerea autorizațiilor necesare 
deshumării — de la poliție, o- 
fiqiul stării civile, organele o- 
crotirii sănătății și conducerea 
cimitirului.

• DEPUTATUL brazilian Le
onel Brizola, rudă a fostului 
președinte al țării, Joao Gou- 
lart, a fost condamnat, în con
tumacie. la nouă ani închisoare 
de un tribunal militar din 
Curitiba (statul Parana), sub a- 
cuzația de a fi încercat să or
ganizeze, în 1965, o mișcare de 
partizani în sudul Braziliei.

Fostul colonel Jeferson Car- 
dim a fost condamnat, sub a- 
ce.eași învinuire, la opt ani în
chisoare. Alte 12 persoane au 
fost condamnate la pedepse în
tre doi și opt ani închisoare.

• PRIN nimic nu s-a deosebit 
o înmormîntare care a avut loc 
joi la Paris de altele din acea 
zi, pînă s-a descoperit vineri că 
de fapt a fost înmormîntată o 
altă persoană decît cea care se 
credea. Greșeala s-a datorat 
funcționarilor de la aeroportul 
din Paris, care primind două 
coșciuge foarte asemănătoare.

• SUEDIA și-a anunțat vi
neri intenția de a stabili legă
turi cu Piața comună. Comuni
catul oficial publicat în acest 
sens la Stockholm nu indică 
însă forma pe care o va îm
brăca cererea Suediei și nu pre
cizează dacă este vorba de ade
rare sau de asociere la C.E.E. 
Comunicatul menționează că, în 
cererea sa. guvernul suedez va 
formula la momentul oportun

„Mano“ et comp. în acțiune
Ciudad de Guate

mala trăiește sub 
semnul unei sînge- 
roase terori. Aproa
pe zilnic se semna
lează asasinate poli
tice. Numai intr-o 
singură lună numă
rul personalităților 
politice ucise în ca
pitala , guatemaleză a 
ajuns la 50. Presa a 
publicat recent liste 
cu sute de persoane 
„condamnate la
moarte". Cine sînt 
cei care provoacă 
starea de tensiune 
care a pus stăpînire 
pe întreaga viață po
litică din Guatema
la?

Alegerea lui Men- 
denez Montenegro 
în funcția de pre
ședinte al țării a tre
zit speranțe. Majo
ritatea populației în
trezărea posibilitatea 
revenirii la un re
gim constituțional 
care să înlăture ur-

mările dictaturii lui 
Peralta. Aceste spe
ranțe se bizuiau pe 
programul electoral 
al actualului pre
ședinte, care preve
dea măsuri a căror 
punere în aplicare 
ar fi putut, cel puțin 
parțial. să aducă 
îmbunătățiri în via
ța economică, politi
că și socială a țării. 
După instalarea »n 
scaunul prezidențial, 
încercările timide 
ale lui Montenegro 
de a iniția unele re
forme. care deși nu 
afectau interesele o- 
ligharhiei, au fost 
anihilate de presiu
nea cercurilor de 
extremă dreapta. A- 
ceste cercuri au im-

o 
cu 
in

pus președintelui 
linie politică 
mult modificată 
raport zcu cea anun
țată în perioada e-. 
lectorală. Cercurile

de dreapta (susțină
toare ale dictaturi
lor militare ce s-au 
perindat la conduce
rea țării in «Uimii 
22 de ani) și-au ex
tins acțiunile, tre- 
cînd la atacuri făți
șe împotriva adver
sarilor lor politici 
în acest context 
trebuie plasată or
ganizarea grupurilor 
teroriste înarmate. 
Organizații avînd 
diverse denumiri — 
„Mano", „Noa", ..Li
ga anticomunistă" — 
pun la cale asasina
rea liderilor progre
siști care se pronun
ță pentru înfăptui
rea unei reforme a- 
grare. pentru resta
bilirea libertăților 
constituționale. în 
mod special, grupu
rile teroriste urmă
resc lichidarea per-

soanelor care au le
gături sau care sînt 
bănuite de simpatie 
față de mișcarea de 
rezistență armată din 
Sierra de Las Mi
nas. Printre cei ■- 
ciși în ultima peri
oadă au fost identi
ficați deputați din 
partea partidului re
voluționar. de guver- 
nămînt, ofițeri su
periori. profesori u- 
niversitari. numeroși 
lideri ai organizații
lor muncitorești, stu
dențești și țărănești. 
In fața acestei ofen
sive a dreptei, auto
ritățile s-au dovedit 
a fi prea puțin acti
ve. „Poliția — re
marca ziarul DIE 

^PRESSE — nu ia 
nici o măsură". Cum 
poate fi explicat alt-

fel faptul că tero
riștii au putut difu
za în presă o listă 
cuprinzînd 1 600 de 
nume ale unor inte
lectuali de frunte și 
lideri sindicali, care 
după cum pretind 
șefii grupurilor înar
mate „au fost con
damnați la moarte" ? 
Și nu e vorba doar 
de amenințări...

După aprecierile 
unor cercuri guate
maleze. grupurile de 
teroriști 
în numele 
lor unor
monopoluri (cum 
fi „United 1 
Company") care 
opun oricăror 
tative de modifica
re a actualei struc
turi politice și socia
le a Guatemalei.

acționează 
interese- 
pnternice 

ar 
Fruit 

se 
ten-

Profitînd și de u- 
nele neînțelegeri 
dintre președintele 
țării și vicepreședin
tele Clemente Ma
rroquin (bănuit de 
șeful statului că ar 
fi intrat în legătură 
cu unele cercuri o- 
fițerești) organizații
le de tipul „Mano" 
și-au intensificat ac
tivitatea. La Ciudad 
de Guatemala, ser
viciile siguranței au 
anunțat descoperirea 
unui complot împo
triva președintelui. 
Nu se știe dacă per
soanele bănuite au 
fost arestate însă, 
Estuardo Garcia Go
mez, șeful siguran
ței, a declarat că se 
cunosc cel „care au 
pus la cale conspira
ția".

IOAN TIMOFTE

Lucrările
Conferinței
A.S.P.A.C.

• CONFERINȚA ministerială 
a. Consiliului Asiei și Pacificului 
(ASPAC), și-a încheiat lucrările 
jo.i fără 'ca reprezentanții celor 
nouă state participante să ajun- . 
ga la un acord asupra comuni
catului final al reuniunii. în 
cursul dezbaterilor au interve
nit divergențe de păreri în u- 
nele probleme privind caracte
rul acțiunilor și scopurile aces
tei organizații. Documentul con
ferinței a fost adoptat în cadrul 
unei ședințe care a avut loc 
vineri. El nu conține propuneri 
sau recomandări concrete pri
vind activitatea viitoare a orga
nizației. în cercurile politice se 
subliniază că daca în privința 
activității ASPAC participanții 
nu au realizat o unitate de ve
deri, documentul susține în 
schimb, agresiunea americană 
în Vietnamul de sud. (De altfel, 
șase din cei nouă membri pre- 
zenți la reuniune participă di
rect la agi'esiunea americană 
din Vietnamul de sud nr). Oră de cunoștințe practice la o școală din Republica Malgașa.

cererea de angajare a negocie
rilor cu Piața comună. Scopul 
acestor negocieri, se arată în 
continuare in comunicat, este 
de a deschide Suediei posibili
tatea de a participa, pe baza 
cea mai largă posibilă, la o co
munitate economică lărgită, sub 
o formă care să-i permită să-și 
continue politica sa de neutrali
tate. O hotărire definitivă pri
vind formularea exactă a ce
rerii va fi luată la viitorul Con
siliu de Miniștri, care se va ține 
la 26 iulie sau la 3 august.

face par
ia Marea 
Nevis — 
comisiei

• LA Bassetere, capitala Insu
lei St Kitts, și-a încheiat acti
vitatea o comisie de anchetă a 
comunității statelor din regiu-

nea Mării Caraibilor, sosită aici 
pentru a încerca să găsească o 
soluție mișcării separatiste a 
Insulei Anguilla, care 
te din „statul asociat" 
Britanie St. Kitts — 
Anguilla. Concluziile
vor fi prezentate guvernelor 
respective. Membrii acesteia vor 
vizita și Insula Anguilla pentru 
a avea întrevederi cu Peter 
Adams, liderul politic al acestui 
teritoriu care s-a declarat inde
pendent. Din comișie fac parte 
reprezentanți ai guvernelor din 
Jamaica. Trinidad. Guyana și 
Marea Britanie.

Trista celebritate a orașului Selma din Alabama a fost din 
nou (pentru a cîta oară ?) confirmată. De data aceasta obiec
tul dezlănțuirii rasiștilor l-au constituit copiii de culoare.

La 2 iunie, circa o sută cincizeci de școlari din Selma în ~ 
vîrstă între 9 și 16 ani au participat la un „marș al tăcerii" în 
fața Palatului de Justiție, pentru a protesta împotriva men
ținerii discriminării rasiale în unele școli. Demonstrația a- 
ceasta pașnică a copiilor a avut darul să-1 irite la culme pe 
șeriful Don Clarck. Renumit pentru brutalitatea lui, șeriful 
din Selma a hotărît să dea o „lecție" școlarilor negri. De date 
aceasta a renunțat la obișnuitele metode: cîini polițiști și 
jeturi de apă fierbinte. A născocit o tortură originală. Un 
cordon de polițiști înarmați cu bastoane de cauciuc i-au în
conjurat pe micii demonstranți. Clark personal s-a postat în 
mijlocul grupului de copii și a spus : „în momentul cînd am 
numărat pînă la cinci porniți toți în goana mare. Cine se 
oprește va fi bătut pînă leșină". ,

A început o goană sălbatică. O sută cincizeci de copii 
fugeau pe străzile orașului cu sufletul la gură, urmăriți de 
zeci de polițiști. Bastoanele de cauciuc poposeau fără mila 
pe spinările copiilor sfîrșiți de oboseală care nu mai puteau 
alerga. Un martor ocular descria astfel corespondentului zia
rului elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG tortura fugarirn 
micilor negri născocită de șeriful din Selma : „Polițiștii stri
gau : ati vrut marș, acum alergați cit vă țin picioarele ’ Inln- 
coșati, copiii fugeau abia ținîndu-și răsuflarea. Multi dintre ei 
cădeau după mai puțin de un kilometru. O fetiță stătea pe 
bordura trotuarului și plîngea. Ea mi-a arătat o vinataie 
mare la cap : fusese lovită cu bastonul de un polițist fiindcă 
nu mai putea fugi. Un băiat de vreo cincisprezece ani scuipa 
singe pe gură : fusese și el lovit cu bastoanele de cauciuc 
pentru că n-a mai avut putere să alerge. Un alt baiat, de 
vreo șaptesprezece ani, a fost pur și simplu calcat in picioare 
de polițiști și zăcea în totală nesimțire în mijlocul unei auto- 
străzi aproape de periferia orașului". Aceasta goană a groazei 
a luat sfirșit în afara centurii orașului, la aproape șapte kilo; 
metri dc locul unde demonstraseră micii cetățeni negri ai 
S Cu un rînjet satisfăcut șeriful s-a urcat în limuzină și a 
plecat spre biroul său. Dar, ajuns în centrul orașului, rinjetul 
i s-a prefăcut într-un rictus nervos. In fața Palatului Jus.i- 
ției aproape 500 de tineri de culoare organizaseră un ade
vărat miting de protest.

AUSTRIA. Imagine noc
turnă de pe aeroportul 

Schwechat din Viena

AIRBUSUL

Impas

în Dieta

japoneză
Lucrările sesiunii Die

tei japoneze au intrat în 
impas, ca urmare a re
fuzului deputaților par
tidelor de opoziție de a 
mai lua parte la dez
bateri.

ședința de joi a comisiei 
pentru problemele cabinetului de 
miniștri, deputății partidului li
beral-democrat (partidul de 
guvernămînt n.r.) străduindu-se 
să strecoare amendamente la 
două proiecte de lege „cu pri
vire la apărare", au procedat în 
mare grabă la votarea lor, în 
ciuda protestelor deputaților o- 
poziției. Președintele a declarat 
totuși adoptate amendamentele 
respective, potrivit cărora gu
vernul primește dreptul să mă
rească efectivul forțelor armate 
ale Japoniei și al rezerviștilor.

Agenția Kiodo Țușin anunță 
că partidul de guvernămînt in
tenționează să procedeze în a- 
celași mod și în ședința plenară 
a celor două camere ale Dietei, 
în care deputății opoziției vor re
fuza să ia parte la' dezbaterea 
proiectelor de lege amintite.

Aviația a cucerit 
de mult supremația 
în traversarea „ca
nalului". Majorita
tea călătorilor pe 
ruta Londra-Paris, 
și cei de pe ruta Pa- 
ris-Londra preferă 
să economisească 
timpul prețios. Nu
mărul celor ce se 
lasă atrași de recla
ma îmbietoare „Vă 
culcați seara la Paris 
în vagonul de dor
mit și vă treziți di
mineața la Londra, 
după ce ați trecut 
pe nesimțite cu fe- 
rry-boat-ul Canalul 
Mînecii" este în con
tinuă scădere. Intre 
timp progresează 
proiectele pentru să
parea. tunelului sub
marin capabil să.lege 
insulele britanice de 
continent...

Afluxul de pasa
geri . care înfruntă 
văzduhul, bineînțeles 
la bordul unor ae
ronave confortabile, 
este în permanentă 
creștere : un milion 
de călători în 1966 și 
se prevede că în 
1975, vor fi de trei 
milioane. De pe a- 
cum, companiile Air 
France, B.E.A. (bri
tanică). Lufthansa 
(vest-germană) au 
anunțat că nu vor 
putea face față — 
numai cu mijloacele 
actuale — începînd 
din 1972. Ar trebui 
ca numărul avioane
lor Caravelle să fie 
de cinci ori mai 
mare, ceea ce ridică 
probleme imposibil 
de rezolvat, deoare-

ce — potrivit părerii 
specialiștilor — lini
ile aeriene peste ca
nal vor fi „saturate".

Soluția ? Airbus — 
autobusul aerian de 
mare capacitate. 
Construcția acestui 
gigant cu aproxima
tiv 300 de locuri și 
cu o viteză de 2 800 
kilometri pe oră, bo
tezat înainte chiar 
de a fi conceput 
A. 300, este luată în 
considerare cu toată 
seriozitatea. Con
structorii de avioane 
vest-europeni caută 
să-și pună la laolal
tă capacitățile pen
tru ca primul Airbus 
să le aparțină lor, 
deoarece orice întâr
ziere ar fi profitabi
lă pentru companiile 
americane pregătite 
să obțină supremația 
în acest domeniu. 
Colaborarea nu este 
însă lesne de pus în 
practică. Cheltuielile 
pentru 
proiectului 
britanic 
se ridică 
miliarde 
iar alte 
de franci 
pentru diverse pro
iecte militare comu
ne în domeniul avia
ției. Pentru realiza
rea Airbus-ului mai 
sînt necesari trei
miliarde de franci 
și „ajustările" din
diferite capitole bu
getare pentru găsi
rea fondurilor res
pective nu este de
loc lesnicioasă.

Mai sînt și alte ob
stacole. „Âir France"

realizarea 
franco- 

„Concorde" 
deja la 6,5 
de . franci, 

8 miliarde 
sînt alocați

tinerilor
interpreți
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și „Lufthansa" nu 
vor ca motorul (care 
reprezintă 20 la sută 
din prețul avionu
lui) să fie un Rolls- 

• Royce, iar la Londra 
s-a declarat răspicat 
că alminteri indus
tria engleză nu este 
interesată . să parti
cipe la proiectul 
Airbus. Pe de altă 
parte, cîteva compa
nii americane care 
vor să acapareze 
Airbus-ul au oferit 
în condiții ceva mai 
avantajoase motorul 
YT-9D... Iar pînă 
cînd Airbus va de
cola de pe planșele 
de desen ale proiec- 
tanților, industria a- 
eronautică america
nă laudă calitățile a- 
paratelor aflate de 
pe acum în circula
ție : Douglas-D-966 
și Lockheed Cl-1011.

Primejdia concu
renței americane 
pentru industria ae
ronautică din diver
se țări vest-europe- 
ne este mai mult 
decît serioasă. Tor
pilarea proiectului 
Airbus va însemna, 
printre altele, spori
rea pînă la 30 la 
sută a ratei șomaju
lui în industria aero
nautică vest-euro- 
peană. La sfîrșitul 
lunii iulie, repre
zentanții ei vor cum
păni asupra măsuri
lor pe care intențio
nează să le ia ca să 
nu fie înghițită de 
companiile ameri
cane.

Z. FLOREA
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SOFIA 8.— Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite: 
Intre 18 iunie și 7 iulie, la So
fia s-a desfășurat cel de-al 
treilea Concurs internațional 
al tinerilor interpreți de operă, 
la care au participat 71 de 
concurenți și concurente din 
27 de țări. Concursul s-a des
fășurat în trei etape elimina
torii. Dintre partioipanții ro
mâni, în etapa finală au evo
luat soprana Victoria Beseti și 
baritonul Vasile Martinoiu. In 
cronicile publicate cu prilejul 
concursului, presa bulgară a 
relevat calitățile eoncurenților 
români și îndeosebi evoluția 
lui Va9ile Martinoiu, care încă 
din primele două etape a cu
cerit premiul I al Uniunii 
compozitorilor builgari pentru 
cea mai bună interpretare de 
cîntece bulgărești de către 
concurenți străini.

La încheierea concursului, 
juriul a acordat marele pre
miu al Sofiei și Inelul de 

. aur basului bulgar Dimitar 
Petkov. La bărbați, premiul I 
a fost decernat tenorului Vla
dimir Aitlantov (U.R.S.S.), ipre- 

jtmiul II basului Evgheni Nes
terenko (U.R.S.S.), iar premiul 
/III baritonului român Vasile 
Martinoiu.

La femei, premiul I a fost 
decernat mezzosopnanei Joy 
Davidson din S.U.A., premiul 
II sopranei Alka Mitzeva 
(Bulgaria), iar premiul III 
mezzosopranei Valentina Reka 
(U.R.S.S.).

ACȚIUNI ALE
PARTIZANILOR

BOLIVIENI
Cercurile militare boliviene 

au anunțat că detașamente de 
partizani au ocupat timp de 
cîteva ore localitățile Fortale
za și Lima Manșa, situate în 
nordul departamentului Santa 
Cruz, și se îndreaptă în pre
zent spre departamentul 
Cochabamba.

Un purtător de cuvînt al ar
matei a declarat că, potrivit 
informațiilor primite, partiza
nii se îndreaptă spre zona 
centrală a țării. Pînă în pre
zent, toate eforturile trupelor 
guvernamentale de a împiedi
ca marșul partizanilor nu au 
avut rezultate. Avioane și eli
coptere ale forțelor aeriene 
boliviene supraveghează re
giunea, încercînd să localizeze 
grupul înarmat. Contingente 
ale trupelor guvernamentale 
au fost trimise în zona limi
trofă dintre departamente’.^ 
Cochabamba și Santa Cruz ru 
ordinul de a împiedica pf - 
trunderea partizanilor în cen
trul țării.

„Casa Scînteii",


