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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE STAT
IN REGIUNEA PLOIEȘTI

IERI AU SOSIT ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI TOVARĂȘII NICOLAE 
CEAUȘESCU, ION GHEORGHE MAURER, PAUL NICULESCU-M1ZIL 
MAXIM BERGHIANU, MANEA MĂNESCU GHEORGHE STOICA, PEN
TRU A VIZITA MARILE OBIECTIVE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE 
AFLATE ÎN CONSTRUCȚIE ȘI PENTRU A DISCUTA CU MUNCITORII, 
ȚĂRANII, INTELECTUALII DIN REGIUNE, CU ACTIVUL DE PARTID 
ȘI DE STAT DESPRE STADIUL ÎNFĂPTUIRII PREVEDERILOR CINCI
NALULUI, DESPRE MĂSURILE CE TREBUIE ADOPTATE ÎN CONTI
NUARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII MĂREȚELOR SARCINI TRASATE DE 
CONGRESUL AL IX-lea AL P.C.R.

însoritele plaiuri ale regiunii Ploiești, întinse din culmile de piatră ale Carpaților și, pînâ în cîmpia thUioasă a Bărăganului, s-au.înves- mîntat în aceste zile de primăvară în șțrai de sărbătoare.La orele 8 dimineața, trenul oficial sosește la Tîrgoviște, veche reședință domnească, glorioasa cetate de scaun a Baserabilor, leagăn de vitejie și- veche slovă românească, iar azi, în condițiile socialismului, important centru industrial și cultural al regiunii. Oaspeții sînt salutați de tovarășii-. Dumitru' Bălglia. prim-secretar al Comitetului regional - Ploiești, ăl P.C.R., 1 Nicblae »Tăbîrcă, ■ președintele" Sfatului 1 popular ' regional, Cpnstahtin' Motoroiu, prim-secretar al Comitetului- raional de partid Tirgovișt Petră Stăicu, președintele Sfatului popular raional, și ■Iți reprezentanți ai organelor locale de părtid și de stat.Un unanim bun sosit izbucnește din piepturile miilor de oameni ai muncii aflați în Piața gării. Răsună urate și ovații, în timp ce, după

>

lier.
Jn mijlocul metalurgiștilor 

din TîrgovișteIn fata uzinei de utilaj petrolier se - latța o poartă formată din u- riașe automacarale, care susțin un panou purtînd salutul: „Bine ați venit, iubiți conducători de partid și de stat, în uzina noastră". Oaspeții sînt salutați la sosire de colectivul de conducere al întreprinderii în' frunte cu directorul general-Gheorghe Tănăsoiu, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Este de față Mihai Mari- fieseu, ministrul 1 industriei construcțiilor de mașini. Pe platoul din fața întreprinderii șe află două machete — a orașului și a întreprinderii. Amîndouă vorbesc despre transformarea Tîrgoviștei intr-un Important centru economic al țării. , In fața machetei orașului, arh. lori Mărășescu. directorul Direcției de sistematizare, arhitectură și pro! ctări pentru construcții —1 jești, înfățișează oaspeților perspectivele de dezvoltare ale acestui bătrîn și în același timp tînăr oraș Iii Tîrgoviște, trecutul și, pre- ze.ntul conviețuiesc, peisajul îm- blhînd armonios arhiteclura vechilor monumente cu cea modernă a construcțiilor de azi. în ’anii cincinalului, economia Otășului va cunoaște un nou și puternic avînt, datorită investițiilor de aproape 20.0 milioane lei ce se vor face în această perioadă. Rezultatele politicii partidului se vădesc nu numai in avîntul economiei orașului, Ci și în permanenta. îmbunătățire â condițiilor de muncă si de Viață ale populației care însoțește acest avînt. Mărturie stau între altele cele 1310 apartamente construite în perioada șeserialului. la care se adaugă încă 1900 prevă- •ute a se construi pînă in 1970, duvoltarea rețelei de îhVâțămînt 

vechiul obicei, li se oferă oaspeților pîinea și sarea acestui pământ, ca semn de dragoste și stimă.,Bucuria a îmbrăcat și aici culorile tradiției: zeci de tineri și tinere, în frumoase costume locale, dăruiesc conducătorilor de partid și de stat coșuri cu mere de Voî- nești, marame iscusit brodate, buchete de flori. Petroliștii, metalur- giștii, miile de tîrgovișteni, de toate vîrstele, care au umplut Piațagării îi salută pe oaspeți cu entuziasm, formînd un uriaș arcviu ce se încheie cu-arcul de triumf, simbolizând poarta vechii cetăți... pîrcălab, însoțit de ,30 de oșteni, aduce oaspeților pe op^rnă de catifea, cheia cetății, din argint masiv, ce poartă în medalion vulturul Ba- sarabilor, cu următoarea inscripție: „Tîrgoviște — reședință'dorg-, nească — 1396-1714".De la primele ore vizita capăt;, un viu caracter de lucru. Coloana de mașini se îndreaptă, în aclamațiile locuitorilor, sub o ploaie" de flori, spre uzinele de utilaj petro- 

și a celei sanitare, noile amenajări de interes social-cultural pentru protecția muncii în întreprinderi.Mulți. tîrgovișteni lucrează în uzina de utilaj petrolier, care constituie pivotul economiei orașului. Prezentînd macheta întreprinderii, directorul generai dă explicații în legătură cu perspectivele ei de dezvoltare. Deși uzina numără peste 100.de ani de existență, abia în anii noștri ea a căpătat o dezvoltare impetuoasă, profilîndu-se pe construcția de utilaje petroliere. In prezent, aici se. produc instalații geologice de foraj pentru adîncimi de 300-1,200 metri, instalații de intervenție la sonde, diferite armături industriale pentru această ramură, utilaje de ridicat și transportat, instalații pentru irigații. Uzina a fost completată mereu cu ndi construcții, pe măsura cerințelor progresului tehnic — o hală de .mecanică grea și montaj, o turnătorie de oțel, forja de precizie, o fabrică de oxigen. Față de 1949, producția uzinei este acum dă 13 ori mai mare.' Multe din produsele întreprinderii sînt exportate în 14 țări ale lumii..In actualul cincinal producția uzinei va crește cu 70 la suta. Acest spor de- producție va fi- realizat îndeosebi pe seama creșterii în continuare a productivității muncii și prin intrarea în funcțiune a noi capacități de producție, pentru care s-au alocat încă 110 milioane iei,Oaspeții sîht informați că în primele "4 luni ale anului s-an executat Circa 30 la sută din lucrările de investiții prevăzute pe întregul an și că datorită măsurilor luâte întreprinderea a realizat de la începutul anului un plus de 10 mili

oane lei la producția globală. Gazdele invit| oaspeții să viziteze principalele secții — mecanica grea și montajul, prelucrat vane și mecanică ușoară-O caldă atmosferă îi însoțește pe oaspeți prin secțiile uzinei, unde muncitorii îi salută cu entuziasm. Intre conducătorii de partid și mungitpri au loc discuții tovărășești ; despre probleme < de muncă și viață, despre stadiul actual de îndeplinire a sarcinilor de plan, despre răspunderea nemijlocită pe care o au pentru îndeplinirea angajamentelor luate.Strungarii Grigore Savu și Ion Stănescu, frezoarea Aurica Dumitrescu, precum și alții, vin în în- tîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat, raportîn- du-le îndeplinirea angăjarnehtelor colectivului din care fac parte.— Cum folosiți cele 8 ore de lucru ?; dar timpul de odihnă ?; cît cîștigați ?; curii îndepliniți normele ?,- ce greutăți' aveți ? îi întreabă tovarășul Ceaușescu pe frezorul Chi- sVa Gh. lori și pe strungarii Nicolae Vancea și Gh. Turcu. Întrebările prilejuiesc ’ discuții deschise, în cadrul cărota muncitorii arată conducătorilor numeroase aspecte din viațar uzinei și a lor personală.Intereșfndu-se de îndeplinirea planului producției vîrldute și încasate. indice 'important, Barpmd- tEjLaldîiai tății șconto-ice a întreprinderii, tovarășul Ion, Gheorghe Maurei1 cere explicații în legătură cu organizarea științifică a producției. cu controlul financiar și statistic al întreprinderii, legat de îndeplinirea zilnică a sarcinilor de plan.O expresie vie a rezultatelor a- ce9tui harnic și talentat colectiv sînt utilajele variate și de înalt randament aliniate la bancul de probă, într-o originală expoziție. Urmărind funcționarea lor. conducătorii = de partid și de stat a- preciază performanțele tehnice obținute și recomandă asimilarea în continuare, a fabricației de produse . la nivelul tehnicii celei mai înaintate. Caldele aprecieri ale conducătorilor de partid și de stat au fost consemnate în cartea de onoare și ele vor constitui un imbold pentru colectivul întreprinderii.Adresîndu-se la plecarea din uzină, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează noi succese în ■ ridicarea nivelului tehnic al producției, prin organizarea științifică a procesului tehnologic, extinderea mecanizării și. automatizării și promovarea continuă a tehnicii celei mai avansate, prin întărirea disciplinei muncii. „Vă doresc șânătațe și bucurie, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră".In aclamațiile muncitorilor, preluate parcă de întregul oraș, de la ferestrele noilor blocuri, de-a lungul bulevardelor, coloana1 de mașini se îndreaptă spre centrul orașului, unde are loc un însuflețit miting.In tribună iau 10c, alături1 de Oaspeți, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, vechi militanțj ai mișcării revoluționa^1 re, printre care Maria Dumitrache și Ion Chiug, precum și Eroul Muncii Socialiste Dumitru Arjan.Tov. Gheorghe Stan, prim-secretar al Comitetului 1 orășenesc de partid; dă glas urării ' strămoșești de bun venit, raportînd oaspeților despre realizările economice, și ■ social-culturale din Tîrgoviște în anii cincinalului. •El a arătat că rezultatele1- politicii înțelepte a partidului de reflectă 

în avîntul dezvoltării economice ' a ' orașului," în permanenta îmbunătățire a condițiilor" de muncă și de viață ale populației," m lărgirea■ bazei materiale ă -învățămîntului și culturii. După ce s-a ‘ referit la■ activitatea desfășurată de oamenii muncii din Tîrgoviște pentru a- înfăptui sarcinile' trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 privind- mobilizarea tuturor rezervelor de sporire a ’ eficienței economice a întreprinderilor, perfecționarea organizării poducției .și a muncii, reducerea consumurilor specifice muncii, vorbitorul a exprimat mulțumiri conducătorilor de partid și de stat pentru indicațiile prețioase date cu prilejul vizitei la Uzina de utilaj petrolier, precum și angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea lor în viață.Liiînd cuvîntul, tov. Gh. Dumitru, membru de partid . din 1932, și-a" exprimat bucuria pen- ' tru vizita conducătorilor de partid și de stat în orașul Tîrgoviște, unde mișcarea muncitorească dre o veche tradiție, continuată astăzi prin hotărirea și avîntul cu care oamenii, muncii înfăptuiesc politi- ca partidului. Este încă vie iti a- " mîntirea noastă, a memfcritqf de■ partid: 8ta" ilegalitate, a shiă . vgfe. bitorul, .lupta dusă de muijbfiorii de la' Arsenalul armatei, de Ia rafinăriile. din jurul 'Tîrgovișțeîz de Pfiîrofe’ii’". din schele și de r uerii de la Șotînga împotriva exploatării câpitafiste, împotriva dictaturii militâro-fasciste. Evocîhd trecutul de luptă al muncitorimii tîrgoviș- tene, îmi este deosebit de plăcut să amintesc aici de contribuția <aT dusă la această luptă de iubitul și1 stimatul nbstru tovarăș Nicolae. Ceaușescu. care venea deseori la noi în. acei1 ani de cruntă .asuprire. Cea mai mare bucurie a noa: ■ tră, a vechilor. mîlitanți ai mișcării 1 muncitorești, este că am ajuns să trăim vremurile .frumoase de azi într-o Românie socialistă, liberă și independentă, cu un partid comunist puternic, care conduce neabătut poporul nostru pe un drum de victorii, de" progres și bunăstare. Mulțumim. din inimă partidului pentru tot ce a realizat în frumoasa noastră, țară, pentru viața nouă, liberă , pe care o asigură poporului, pentru gț-ija și. a- tenția cu care înconjoară pe vechii mîlitanți ai mișcării muncitorești. Țin să asigur conducerea partidului, pe dv. personal, stimate tovarășe Ceaușescu, Că nti cei care am ajuns astăzi o vîrstă înaintată vom continua pînă’ la! sfîrșitul vieții să fim ostași disciplinați și credincioși ai' gloriosului nostru partid, să " slujim 'cu abnegații» și pasiune revoluționară măreața cauză a înfloririi:patriei și poporului român, a socialismului, și comunismului.in numele intelectualilor din oraș a rostit un cuvînt de salut prof. Radu Gioglovăn, care, a relevat eforturile depuse de partid pentru ridicarea culturală a poporului nostru, exprimînd, totodată, hotărirea învățătorilor și profesorilor de a-și dărui întreagă putere 
de miincă operei de educare a tinerelor generații în spiritul dragostei față de patrie și partid.1

A luat apoi cuvîntul, în 
le celor, prezență, tovartkșai K- 
colae Ceaușescu, care a spus:Dra$ tovarăși.Am ținut să începem Vizita pe care o facem în regiunea Ploiești cu străvechiul oraș Tîrgoviște care reamintește importante pagini din trecutul de' luptă al poporului nostru pentru neotîrnare, pentru 

formarea statului național român. Cu acest prilej-, doresc să vă ’a* dresez dv., tuturor locuitorilor o- rașului .și raionului Tîrgoviște un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a Consiliului 'de Miniștri al Republicii' .Socialiste România !Orașul dv. este vechi. EI a cu- ' noscut o dezvoltare multilaterală și în trecut, dar mai cu seamă în anii ' socialismului, cînd a devenit un puternic centru industrial al României. Aici,1 în orașul și raionul dv. s-a creat o industrie de: utilaj petrolier care aduce o contribuție de seamă la realizarea programului de. dezvoltare a economiei noastre . naționale; totodată . făuriți produse electrotehnice, a- veți petrol, cărbune, resurse energetice, materiale de construcții și altele. De asemenea, agricultura raionului dv. — îndeosebi pomicultura și creșterea animalelor — : se bucură de tradiții și are actualmente o pondere însemnată și perspective, bune "în dezvoltarea economică a raionului. Putem spune. tovarăși, că oamenii muncii din-orașul și raionul dy., prin mutica lor entuziâșțg, aduc o coiitri- ' buțîe, însemnată Ia înfăptuirea programului stșWlyȚ<4e .CongresUl .-al . ix-fw 1 pfttyauiui,de înSbsre continuă a ’ României socialiste,' pșrilfu ridicarea bunăstării întregului pcjț y român. . Felicit din fostă inima pe toți oamenii muncii din orașul ?i- raionul Tîrgovîș- țe intru reziiităte^e obținute pînâ , arițnî în" muncă închinată patriei noastre!In viitorii anii și dv., la. fel ca toți oamenii muncii din patria noastră, aveți de înfăptuit sarcini mari. Pentru dezvoltarea întreprinderilor existente și. construcția u- nOr noi. . întreprinderi: urmează a se investi încă 340 mil'oane" leî; de . asemen.ea, agricultura va cunoaște o dezvoltare importantă. Desigur, toate acestea cer serioase eforturi din partea "tuturor celor ce muncesc din oraș și raion.Am -vizitat — a spus îți continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — uzina de utilaj petrolier. Este o.întreprindere ale cărei baze.au fost puse în trecut — nu de mult ea a împlinit 100 de ani de la înființare. . Aceasta înseamnă că aici avem muncitori cu vechi tradiții .de1 muncă si de luptă — și de aceea și rezultatele obținute ă- cum sînt bune. F îmbucurător că se produc o serie de utilaje la un nivel tehnic care pot concura cu al multor produse similare de pe piața i mondială. Nu s-ar putea însă spune- că nu ma. este cîțe Ceva de făcut ca această uzină ăă lucreze și. mai1 bine, să producă- u- tilaje și mai bune. Chiar directorul întreprinderii, ne spunea, în timpul.- vizitei, că unele • utilaje sînt întrucîtva rămase în urmă față 1 de cele produse actualmente în ; alte țări europene. De aceea primul lucru care ar trebui reținut, ca preocupare esențială pentru întregul colectiv de muncitori, ingiheri ah uzinei,* este ca toate . produsele să -fie executate cel ■ puțin la nivelul produselor similare din Europa, Aceasta coi tituie una din condițiile hotăziloBe .paaaa
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vizita conducătorilor de partid $1 dc stat 
in regiunea Ploiești

(Urmare din pag. 1)

de

trebuie să se acorde atenție bunei organizări și a producției, pentru condiții ea cele opt ore să fie folosite la mâxi-

terii, deci și pentru colectivul muncitori și de ingineri din Tîr- fOvițt*, M fâeft totul pentru a re- ftedlă oflee neajunsuri și a da ptMiiS* da Sună caliiitd, M nivel tehnic mondial. Noi, tovarăși, sîn- tem convinși că aveți capacitatea necesară și veți rezolva în scurt tjmp această sarcină.Desigur, mai multă ■ muncii a se crea de muncă mum, pentru ca să obținem o producție thai mare cu utilajele și Spațiile de producție existente, pehtru a economisi investiții necesare în alte domenii de activitate. Vorbitorul â arătat că în pttieni, ășă cum a relatat și di- reetoful întreprinderii, în uzină se ihai inâniteslă neajunsuri în pro- bleîiiă disPiplinfei îh muncă și a folaSitii integrale a tiffipuliii de lu- dfu, prin întîrzieri, prelungiri ale p izelor, plecarea îfiai devfeme etc. Se pierd tftinute prețioase, cară, to- iâilzate în medie lunară și anuală WfWifitâ irbâiri dă iiffip des- fUl tte ffiări, Și deci pagube de BrdâUcți». Iată dă ce Coinitetul Centră! ăl partidului Si guvernul cdHSlăâfâ că trebuie luate toate ftiiSilfilă pehtru ca dele 8 ore de lUerU Să fie efectiv folosită. Cu £‘ît Vofti folosi măi bine tithpul de lutrii, utilajele și celelalte mij lodge dă cate ‘dispunem, cu cît votn pfbdUce fnai mult, mâi bine și BîSi IStln, du atît vdfn crea condiții pebtru creșterea ftiai rapidă • VătiitUHlbr mufifitdfilof, țârâfii- 1®?, ăie întregului ftisstru pbpșri în cbiltlhilăre, tovarășul Nicolae CeâusCscli a spus: Orașul dv. a ifcit timp de aptoape 300 de âni Cetatea de Scaun a Țării ftdttiâ- ftâăti, — unul din orașele cate a âVut un fol important îh dezvoltarea Scrisului românesc, în for- rhafea limbii și literaturii române. Atei ău trăit voievozii Mirceâ cel Wîh, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Nțpgoe Basarab, Matei Basarâb și «101, eăre, dupâ «Uiți Știți, Bu dus bătălii nenumărate pentru păstrarea heâtîrhătii ȚăHl Românești. Best au trebuit să fie date mnite jertfe, Țara Românească, câ și Mâldova, nu aU fast îngentinCHift- te. Noi, comuniștii, cafe sîhtefti ădntlfiuatorii celor mai bune tradiții de luptă ale poporului român, aducâm omagiul nostru acelora eâ- Hș în acele timpuri grele, au știut să țihâ sus steagul luptei de nea- lîrnfire, pentru independența țârii, pentru formarea națiunii noastre, A poporului nostru ILa Tîrgoviște s-au realizat primele tipărituri românești, câte âu aWt Un fol important îh dezvoltarea limbii noastre. Astăzi tff- IhsaZâ să se înauRtireZe MuZeul și ăl hărții vechi rdtet- ftcest om. Este Uti simbol ii totodată o recUnoastefă a raiului întomnat pe care bau jw- ehț îh viața poporului nostru tipăriturile realizate la Tîrgoviște. se asemenea, aici au trăit & sî^au desfășurat activitatea mtați ît.-îoți, hgufi luminoase âle culturii noSs- tfe, ea frații Văcărești, Heliâde MâUleâeu, Grigere Âiexândrescu, Vasile Cîrlova. Al. BfătesCu-Voi- fiÂștt și hlțll, câre au participat, tti diferite perioade, ha luptă pentru progres social, pentru eliberarea hațibnaM. au eîntat în operele W dragostea față de țară, glbrlâ vitejească și vitejia strâmbsiibr, au contribuit ia formarea limbii si fk «tearea literaturii rămâne, au adus a contribuție însemnată m «HfWk •Mea tețiunii noastre.FiiM Uhul din primele centre «Md s-a dezvoltat industria îh TO&Wl, TlfgdViSte a cunoscut Si 0 WHM tnitotote toclâlisiă Si ffiufte «WrtMH, a dat fhlilți luptători pefitTU catiza socialismului, jMSrfiu independența Șl sUvCtă- bitatea țitit. a» a&Sftat atei pe unul din tovarășii care a activat în fîfidăfile Pârtiăului Comunist RbfMh ift JMrieada ilegalității w fii trebuie să spunem că aici partidul nostru a avut în acea perioadă o organizație destul do piternlcă și caro a activat 

cu bune rezultate. Am cunoscut pe unii comuniști, pe Utili ffiliitatiți derilocrați, care ăU activat aici si trebuie să spun că păstrez o dtoîfttite plădută despre telul în rate el și-au dffisfflșUrât ttetivitateă. Comuniștii di ti tîrgtF Vlște pot să fie mîndri că organizația lor de partid are rădăcini vechi și a adds o cfiâtHbu- ție înseffihatâ la lupta I*teti* dului Cdhifinis» ROffiâti peh- tru eliberarea națională și socială, pentru construcția socialismului în România. Aș putea spune că în viața orașului dv. se îmbină în mod armonios lupta din trecutul îndepărtat pentru neatîrnarea țării, procesul de formarea limbii și națiunii române, lupta revoluționară a clasei muncitoare, sub conducerea comuniștilor. Această îmbinare dă și mai multă forță organizației de partid, dovedește practic că într-adevăr partidul comunist continuă cele mai bune tradiții de muncă și de luptă ale înaintașilor, este tietărît să facă totul pentru mersul înainte spre o viață demnă, civilizată a națiunii noastre socialiste !Muncind pehtru edificarea socialismului în România, noi ne aducerii, totodată, contribuția la întărirea întregului sistem mondial socialist, la cauza socialismului și păcii în lume. Cu cît niai puternică este fiecare țară Socialistă, cu atît mai puternică este influența socialismului asupra întregului mers al omenirii. Sîhteîh hotâriți ca și în viitor sâ facem totul pentru a putea spune : iâtă, România își face datoria atit prin muncă poporului în propria țară, obținînd succese aifi că în ce mai mari în dezvoltarea economică și ridicarea bunăstării populației, cît și în rîn- dtil țârilor socialiste, adueîndu-și contribuția la victoria cauzei socialismului îh lume, ia unitatea tuturor forțelor care luptă împotriva iftiperiâlistnului, pehtru eliberarea națibnală și socială.îh încheiere doresc sâ vă urez dih toată inima noi și noi succese în activitatea dv. Sîntem convinși că locuitorii orașului și raionului Tîrgoviște, alături de întregul popor își vor aduce contribuția la realrtârea Si depășirea sarcinilor puse de Congresul al IX-lea al partidului IIn repetate rîhdufi, cuvîhtarea tovăfășului Nicolâe Ceaușescu a fost subliniată cu aplauze și puternice urale.„...Creșterea limbii românești și-a patriei cihstire“, aceste emoționante cuvinte ale lui Ienăchiță Văcă- rescu, poet șl patriot luminat, ctitor ăl poeziei noastre vechi, au a- Vut la Tîrgoviște, străluciți predecesori care, prin osîrdia lor de cărturari, ău adus o valoroasă contribuție la formarea limbii literare Și a conștiinței naționale a poporului român.. Introducînd printre primii îh Europa invenția lui Gutembetg, voievozii și bărbații noștri luminați au rîvnlt să facă dintru început din arta tiparului un instrument de răspîndire a cuvîntului Și a scrisului în toate ținuturile locuite de români. Cetatea Tîrgoviște a devenit de timpuriu unul dintre cele mai importante centre ale culturii românești.Vizita conducătorilor de partid și de stat a prilejuit inaugurarea lâ Tîrgoviște a unui muzeu unic îh țară, ăl tiparului și al cărții vechi românești.O veche casă tîrgovișteană, umbrită de castani. Este sediul noului muzeu. Tovarășul Nicolae Ceaușes*- cu taie panglica inaugurală. Simultan, de sub arhaicul teasc mî- nuit de un meșter tipograf, au ieșit noile file tipărite special cu filigranul vechi al Tîrgoviștei.Prof. Emerit Nicolae Sitnache, directorul Muzeului regional de istorie, îi conduce pe oaspeți prin sălile acestui nod asezămîht de cultură, care oferă vizitatorului o imagine sintetică a dezvoltării în veacuri a culturii noastre scrise. La loc de cinste, în vitrine, w află tipăriturile lui Macarie și Cieresi, ale lui Dimitrie țiuba- 

vici și Antim tvireanu, sau cele scoase de sub teâSclirl lă îndeffi- ftill ItH Șâfbâîi Căntacuzino și Constantin Brîncoveanu, Vasile LupU și Matei Băsfitab, aid cărot portrete dOrtlihă sala ceMtală. Miitelll urniâreștd prin exponatele sale „creșterea liffibii și a ficrisUltii rbmânesc'1, Vtfte după vede. Incepind eu o 19- to&>pie dupâ SCriSOărea BhiertilUl Negcșu către brașoveni, pînă la
Vii prelung ecou de buciume si trimBițe se revarsă pe toată Valea lalbftiiței si DiiftboViței eîhfl COh- ducâtorti de partid șl de stat sb- sese la Cetatea ele scaun a Tîrge- viștei. La poartă șl pe zidurile Curții Domnești fac de strajă peste 400 de oșteni îfi straie de epocă, Ce sâlută pbpaâul conducătorilor Rbmântei Socialiste lingă aceste falnice vestigii ale trecutului hoStCu.un alai de personagii istorice, dregători și curteni, îl introduc pe oaspeți în incinta de glorie a lui Mifceâ cel Bâtrîn, Vlad Țepeș și Mihai Viteazul, viteji vi’vozi care s-au ridicat în apărarea libertății și neatîrnării Țării Românești. Arh. Cristian Moisesecu, șeful lucrărilor de restaurare a acestui monument, prezintă oaspeților istoria Curții de lâ Tîrgoviște, așezată atei încâ dih vrethea lui Mircea cel Bătrîn, întărită cu turnul Chindia de către Vlad Țepeș, împrejmuită eu zid zdravăn de voievodul Petru Cercel, împodobită cu noi zidiri de Vodă Matei Basarab.Oaspeții sînt conduși apoi sub bolțile marelui palat domnesc, Uhde s-a organizat un bogat nîuzeu. In prezența conducătorilor de partid si de stat a avut loc inaugurarea festivă a completului muzeistic Curtea Domnească din Tîrgoviște.Conducătorii de partid și de stat au scris apoi cuvinte de caldă apreciere în cârtea de onoare a noullii muzeu.Oaspeții poposesc în Biserica Domnească apreciind calitatea lucrărilor de restaurare ca și podoabele de artă expuse în vitrine.Orele 11,30. Lăsînd la dreapta Valea Voievozilor, coloana de mașini urcă acum serpentinele repezi ce duc spre Mănăstirea Dealil. Vechea ctitorie a lui Radu cel Mare domină de aproape cinci secole valea întreagă a la- lOHiiței, remareîndu-se ptih eîe- gahță stilului său arhitectonic, prin broderia în piatră ce-i îmbracă zidurile. Sub portalul vechii mănăstiri, conducătorii României socialiste sîht salutați de Patriarhul Justinian Marina. El urează bun sosit oaspeților în „casă lui Radu cei Mare", acest ctitor de seamă al culturii românești, voievodul cate a introdus cel dtntfl tiparul ia noi.AdresîndU‘se Oaspeților, patriarhul Justinian Marina a spus printre altele : „Biserică noastră se buctară aii de ridicarea poporului, de întărirea lui, de prosperitatea lui; Vă încredințăm că Biserica noastră este alături de popor șl de dumneavoastră, conducătorii Iui, în asigurarea unității naționale, îh acțiunea de cultivate a sentimentului cetățenesc și patriotic, In- tîmpinîndu-vă cu aceste sehtllneh- te, vă spunem din toată inima: Bine ați venit sănătoși în acest așezămînt care he grăiește peste veacuri despre trecutul glorios și sacru al strămoșilor noștri și vă urăm ca, luminați de patriotismul fierbinte al marilor noștri înaintași, să conduceți scumpa noastră patrie spre realizări tot mai strălucite, ca să ne putem bucura cu toții de pace, de propășirea și fericirea vrednicului nostru popor".Mănăstirea Deaiu păstrează printre cele mai scumpe relicve ale trecutului nostru de fală rămășițele celui ce a unit pentru întîia omă sub un singur sceptru toate pământurile românești — marele voievod Mihai Viteazul, Vizitînd lăcașul Mănăstirii Deaiu, conducă

operele marilor scriitori ai reva* luțidi de lâ 1848, care îȘi aii dBir- Șiâ lâ Tîrgovișle. Se ufihâfește, de asemenea, istbria documentară a tiparului si a tehnicii tipografice, ilustrata prin instrumehte și mâr-- turti de epoca, printre câte o piâ- că decorativă din bronz săpată de mina lui Antim Ivireanu. Apreciind importanța culturală a noii instituții, conducfllbtii de partid și 0® Stât du scris și semnat în cartea de onoare;
La cetatea vechilor Baoarabitorii de partid și de stat au depus o coroană de flori și o coroană e- xecutată din broz pe placa de mar- thutâ care rtiatcheaiă locul unde se ailă capiii lui Mihai Viteazul. Pe coroană și pe cunună sînt înscrise cuvintele : „Primului întregitor de patrie — giorie nemuritoare. Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român".th cârtea de dnoăre ă acestui lăcaș oaspeții au scris :„Cu un sentifnc.it de âdîilfiâ venerație attl vizitat muZetii „Măfiăs- tirea Deaiu, păstrător al Ufibr pa

Lupta comuniștilor pentru înflorirea 
României — înalte continuare 

a tradițiilor glorioaee ale poporuluiPeisajul se schlfhbâ treptat. De-o parte și de alta a, șb&efei, pe dealurile înverzite, apar tot mâl des turtele semețe ăle sondelor. Ne apropiem de MorenI, Vechi leagăn âl ihdlistriei petroliere rbmâneștî, puternic centru muncitoresc al regiunii, in aclamațiile și urelele localnicilor, Oâspdțli trec pe sub o poarta sugestivâ care marchează intrarea în braș.IncadrindU-se în avîhttll generai al poporului hostru angajat cu trup și suflet în realizarea sartinitor mărețe trasate de congresul ai IX-lea âl partidului, petroliștii de aici au extras în primele patru luni ale acestui an importante cantități de țiței peste pian, redaeind totodată prețul de cost pe metrul forat.In centrul orașului, conducătorii de partid și de Stat tint Ihtlfit- pinați de Gheorghe ftusfih, pfltn- secretar al Comitetului raional de partid CîffipiHâ, Vasile Frâțilă, președintele sfatului popular raional, Cohstantih OpresCu, secretâr al Comitetului orășenesc de partid Moreni. A fost prezent Alexandru Boabă, ministrul petrolului.Mii de petroliști împreună cu familiile lor fâc oaspeților o entuziastă primire. Răsună îndelungi aclamații și Urâle în cinstea patriei și partidului, în timp ce oaspeții urcâ la tribună. în cuvîntUl lor, Qheorghe Rusan și Alexandru Ignat, muncitor petrolist, exprimă hotărîteâ locuitorilor de pe aceste meleaguri de a fnunci cu întreaga putere pentru îhdeplinirea sarcinilor cincinalului, atlrihă totală lor adeziune la înțeleaptă politică internă și internațională â partidului șl statului.In aplauzele puternice ale celor prezenți ia apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu care, trahsmi- țînd un călduros salut din partea C.C. ăl partidului și a guvernului, a spus :Este pentru noi o deosebită plăcere de a ne întîlni cu locuitorii orașului Moreni, cu petroliștii eu vechi tradiții revoluționare din a- ceastă parte a regiunii Ploiești. Pentru mine, care am lucrat aci în 1035 — în condițiile ilegalității ca activist al Uniunii Tineretului Comunist, sînt u* izvor de puternice impresii revenirea, după 32 de ani; și prilejul oferit de a vedea transformările petrecute aici în perioadă construcției socialiste. Tot ceea ce s-a realizat dovedește puterea de creație a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului nostru popor care, sub conducerea partidului, ridică țara noastră spre culmi din ee în -oe

„Particlpînd la inaugurarea Muzeului tiparului și cărții vechi românești, aducem prinosul nostru de recunoștință celor care au făclii ea de âlei, din vechea CbUite dfe scaun a Tîfgoviștei, să por- hcaeeă spre Țara RomâheMcă, Transilvania și Moldova, încă de la începutul secolului al XVI-lea, primele tipărituri românești, pu- nîndu-se astfel bazele unitare ale limbii noastre literare", 
gini eroice din zbuciumata istorie a poporului român și din lupte sa pentru libertate și unitate națională, mârttirie a VfemuHlor glOfi- oase în care Mihăl Viteazul a reușit pentru prima dată să îhfăptu- r iască visul de întregire a patriei. Cinstirea memoriei glorioșilor noștri înaintași constituie tih puternic mijloc de educare patriotică a făuritorilor României socialiste. Felicităm colectivul muzeului pentru grija ce o dovedește în păstrarea a- cestor valoroase vestigii ale trecu- tuliii de luptă al poporului noșrtu".

mâi minunate, spre o viață mai fericită.Mofenii sînt uhul din vechile centre petroliere ale României. Aici, pe timpuri, exista un număr mare de societăți capitaliste străine, Oamenii muncii pe aceste meleaguri cu multe bogății au simțit din greu exploatarea capitalului român și a monopolurilor imperialiste. Cei mai vîrstnici își amintesc de aceste timpuri și de lupta dusă de muncitori ImpbtfiVa asupririi capitaliste. Aceste vreffiurt au apus pentru totdeauna, astăzi poporul roinâh în frunte cu clâsa muncitoare este stăpînul tuturor bogățiilor românești pe cafe le folosește Stol* bi- hele sau, pentru BUhăstfire^' tuturor.Slint cunoscute luptele duse de dhfltenii muhcli din Moreni în anii 1032—33, participarea lor activă la insurecția armată din august 1944, contribuția lor însemnată la lichidarea fortificațiilor hitleriste din a- ceastă zonă. Sînt momente demne de vechile tradiții de luptă pentru eliberarea națională și socială ale oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, constituind, totodată. o dovadă a devotamentului lor pentru cauza socialismului, a hotărîrii neabătute cu care urmează linia și indicațiile partidului nostru comunist, călăuza poporului spre o viață tot mai fericită IMulte s-au realizat la dv. în anii construcției socialiste, și îndeosebi, îh ultimii 6 ani. In cadrul actualului cincinal sînt prevăzute, de asemenea, noi investiții pentru dezvoltarea raionului, inclusiv a f orașului Mbreni.îh continuare, tovarășul Nicolae Ceâușbscu, apreciind rezultatele obținute de muncitorii petroliști din Moreni, a subliniat că e- sențialul este sporirea eficienței ecbnomice a forajului. în așa fel incit fiecare metru forat să dilcă lâ descoperirea de noi rezerve. Numai ăsă metrii forați în plus vor fi utili din punct de vedere economic. Aceasta presupune ca Specialiștii noștri să se ocupe mai bliie, cU rhai multă atenție de alegerea locului unde să se foreze. Ca cercetarea științifică geologică Să fie mult mai eficientă. Cu deosebite în foraj se cere multă pricepere pentru ca tot ce facem să dea rezultate.Noi știm, a spus în încheiere secretarul general al C.C. al partidului, că petroliștii sînt oameni de nădejde, care pot face minuni în muncă. Și sîntem convinși Că
(Continuare in pag. o 3-a)
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vizita condncâtorlior dc partid M de stat 
in regiunea PloieștifUrmate fffft ffdrf: rt 2-a)veți obține rezultate și mai bune. Vă dorim din toată inima ca eforturile dv. să fie cit măi rodnice în serviciul patriei, al poporului nostru, incit dv. cei din Moreni, să aduceți o contribuție cit mai importantă la înfăptuirea programului stabilit de Congresul al IX- lea, de înflorire a națiunii noastre socialiste, de făurire a bunăstării poporului român !Se străbate drumul spre Moreni, străjuit de o parte și de alta de mii de cetățeni din comuna Răsvad, din centrul muncitoresc Gura Ocniței. Sub numeroase arcuri împodobite cu flori și cetină, locuitorii din aceste părți fac o entuziastă primire conducătorilor de partid și de Stat. Se aud urale puternice, ovații în cinstea Comitetului Central ăl Partidului și a guvernului. Mulțimea oferă flori, grupuri de artiști amatori încing dansuri, rapsozi populari interpretează melodii din frunză și din diferite instrumente tradiționale. Din fața sondelor, de-o parte și de alta a șoselei, petroliștii salută pe conducătorii de partid și de stat.Din mașina deschisă, tovarășii Nfeilae Ceaușescu și Ion Gheorghe MaUrer răspund cu căldură aclamațiilor mulțimii.O scurtă oprire se face la ieșirea din Gura Ocniței, unde lucrătoare ale cooperativei meșteșugărești din Pietroșița, continuatoare ale creației populare de pe aceste meleaguri, prezintă frumoasele covoare cu motive muntenești, lucrează cu îndemînare la războaie de țesut. Interesîndu-se de felul cum este organizată munca cooperatorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează noi realizări în activitatea lor.Apoi are loc un moment emoționant, semnificativ pentru unanimii încredere în care partidul duce mai departe tradițiile de luptă ale po- porului nostru : tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este îflftlîiiat de Către Vasile Condrea, membru de partid din ilegalitate, steagul petroliștilor din Moreni, foști membri ai vechiului Partid Socialist. Pe purpura mătăsii sînt înscrise cu litere de aur che- rtiârile care au însuflețit în anii lfllg-'țSO pe muncitorii sondori de aici M lupta împotriva patronilor capitaliști, pentru o viață mai biînă : „Nici irtuncă fără pîine, filei piihe fără muncă", „Prin unire și luptă, la dezrobire".Simbol al luptei petroliștilor pentru libertate, democrație și so- tlalism — a spus vorbitorul — acest Steag este astăzi pentru noi un fnijloc de a ne exprima atașamentul nemărginit, recunoștința profundă și dragostea fierbinte față de partidul comunist și față de încercata sa conducere marxist-le- nihistă. Vă dorim din adîncul inimilor noastre să trăiți ani multi pentru fericirea poporului și Vă a- sigurăffl că vom lupta și de aici îhainte ca ostași Credincioși, disciplinați, sub gloriosul steag al partidului comuniștilor, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii. România socialistă.In cuvîhtul său de mulțumire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Considerăm acest dar ca un simbol și în același timp ca o o- bligăție de a ține sus steagul lupi tei pentru independența națională, pentru făurirea comunismului îii România. Simbol al luptei clasei muncitoare, steagul roșu constituie astăzi, alături de steagul tricolor, simbolul' Unității naționale, simbolul luptei pentru făurirea socialismului și comunismului în România. Organizînd victoriile poporului român, partidul nostru militează neobosit pentru dezvoltarea solidarității internaționaliste cu oamenii muncii de pretutindeni in lupta pentru socialism, pentru pace în întreaga lume.La sfîtșitul mitingului conducătorii de partid și de stat, împreună cit muncitorii petroliști, cu numeroși activiști din ilegalitate și alți cetățeni ai orașului se prind într-o hora, înconjurați cu căldură de mulțimea din piața orașului.Alături de petroliștii care se în- șirule de-a lungul șoselei ce duce 

spre Cîmplna se află sute de ifii- neri de la Filipeștii de Pădure, o- peretbri chimiști de la Fabrica de anVelope „Victoria" — Floreștî, țărani cooperatori din Dițești Și din alte sate, copii ieșiți în fața școlilor, care flutură eșarfe și stegulețe, urînd Oaspeților ,,bun sosit" în Valea Prahovei.Intrarea în orașul Cîmplna e străjuită de siluetele noilor blocuri cu zece etaje din. microraiotlul I. Ma- caralele-turn au devenit și aici sim bolice port-drapele.Colectivele din uzinele și întreprinderile Cîmpinei se mîfi- dresc cu realizările din primul trimestru al anului, în care âu îndeplinit planul de producție la toate sortimentele și au dat peste plan importante cantități de produse. Si s-au angajat să reducă în acest an consumul de metal cu 578 tone față de normele de Vonsum în vigoare șl să pună în valoare noi rezerve de reducere a cheltuielilor de producție....Este ora 14. Ift aclamațiile miilor de oameni, conducătorii de partid și de stat coboară din mașini în fața unui splendid covor de flori, adevărat colț de grădină răsărit în mijlocul șoselei. Oaspeții sînt întîmpihăți de Tiberiu Varga, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, și Meilnte Moldo- veanu, președintele Sfatului popular orășenesc. Un grup de muncitori ilegaliști, printre care Anton Banciu, membru de partid din ziua de 8 mai 1921, oferă conducătorilor de partid și de stat tradiționala pîine și sare.Are loc un Scurt miting.Adresînd ( oaspeților cuvinte calde de salut din partea oamenilor muncii din Cîmplna, tov. Tiberiu Varga, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Cîmpina, d arătat că aceștia continuă tradițiile lor revoluționare, înfăptuind cu elan sarcinile ce le ' revin din mărețul program al înfloririi României socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Ei sînt hotărîți să depună e- forturi susținute pentru îndeplinirea hotărîrilor Plenarei din decembrie 1966 a Comitetului Centrai al partidului privind mai buna valorificare â rezervelor de creștere a ptodutției și productivității muncii, de reducere a consumurilor specifice șî a cheltuielilor de producție, de îmbunătățire a calității produselor.Ing. Gheorghe Aided, directorul Institutului de cercetări foraj extracție din Cîttlpifia, exprimînd profunda recunoștință a specialiștilor institutului față de partid pentru măsurile luate în vederea dezvoltării activității de cercetare științifică, a asigurat Comitetul Central al partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, Că aceștia vor consacra întreaga pricepere și putere de muncă ridicării continue a nivelului cercetărilor, aplicării în practică â rezultatelor acestora, contribuind la prosperitatea patriei socialiste.AdPesîndu-se oaspeților, tov. Gheorghe Rădlilescu, membru de partid din ilegalitate, a spus :Vă rog să-mi permiteți ca în numele vechilor militanți ai mișcării muncitorești din Cîmpina să vă a- dresez cu toată căldura tradiționala urare de bine fiți venit și să vâ exprim marea bucurie pe care O trăim cu toții, știindu-vâ astăzi îfi mijlocul nostru. Muncitorii cîmpi- neni au creat priniul sindicat al muncitorilor petroliști, unul dintre cele mai vechi sindicate din țară, s-au solidarizat cu țăranii râseu- lați în sîngerosul an 1907 și au participat activ, sub conducerea partidului. la lupta pentru libertatea socială și națională.Zidurile sumbre șl reci ale Dof- tanei nu i-au intimidat pe muncitorii din Cîmpina și i-au unit și mai mult, câlindu-i în lupta revoluționară condusă Cu măiestrie de partid. Ca Vechi militant ăl mișcării muncitorești sînt mîndru de minunatele realizări obținute pe tâ- rîm economic șl social-cultural de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a Partidului C bmunist Român. Apreciez în mod dădSebit, printre numeroasele măsuri luate 

permaneht de partid pefitru creșterea nivelului de trăi al poporului nostru, noua lege a pensiilor, care asigură oamenilor muheii o bâtfî- nețe liniștită și lipsită de griji. Mărețele realizări fliii pâtriâ noastră, prestigiul internațional mereu eres- cînd al României socialiste, Sînt
Prin succesele noastre In construirea 

noii orînduiri socialo, ne aducem contribuția la victoria 
cauzei sodaNsmukii și păcii In lumeIn aplauzele puternice ale celor prezettți a luat apoi ctlVÎfltUl to- varășul Nicdlae Ceaușescu. Transmi- țînd salutul Comitetului Central al partidului și al guvernului Republicii Socialiste România și mulțumind pentru cuvintele calde care au exprimat sentimentele oamenilor muncii din Cîmpina față de partid, conducătorul încercat al poporului nostru pe calea progresului și prosperității, secretarul general al C.C. al P.C.R. a spus: In aceste manifestări la adresa partidului și guvernului, noi vedem expresia încrederii nestrămutate a dv., ca și a întregului nostru popor, în politica Partidului Comunist Român, a unității și ho- tărîrii de a înfăptui neabătut a- ceastă politică.Orașul si raionul Cîmpina sînt cunoscute ca un vechi centru muncitoresc al României. Aici s-a înființat încă in 1M6 o mare schelă petrolieră, iar în 1897 prima rafinărie din România, care era considerată printre cele mai mări din Europa. Astăzi, Cîmpina și raionul Cîmpina aduc o contribuție însemnată în producția petroliera și jh construcția de Utilaj petrolier. Producția globală a raionului și orașului Cîmpina depășește pe total 2 miliarde și jufnâtate, ceea Ce înseamnă t> producție bună și ilustrează aportul pe care dv., muncitorii din orașul și raionul Cîmpina îl aduceți la înfăptuirea programului dă indusiriălizare și de înflorire a României socialiste. O dată cu creșterea producției și avîn- tul economic s-âu dezvoltat învă- țămîntul. cultura, știința, s-a ri 11- cat nivelul de viața al oamenilor muncii.Referindu-se la cele spuse pe conducătorul Institutului de cercetări pentru foraj, tovarășul Nicoltte Ceaușescu a subliniat că este îmbucurător faptul că cercetările a- cestui tînăr institut sînt apreciate în tară și străinătate. Aceasta însă impune cercetătorilor, oamenilor de știință, obligații și mai mari. Avem îhcă multe de făcut în ce privește dezvoltarea activității de cercetare științifică Ih foraj — și Sînteffi convinși că cei ce lucrează în atest institut, împreună cu toți specialiștii și muncitorii din industria petrolieră, nu-și vor precupeți eforturile pentru a obține rezultate șl mai bune, care să ducă la dezvoltarea tot mai puternică a industriei petroliere din România.In cincinalul în care ne aflăm, în orașul și raionul dv. se v®r investi peste 000 milioane lei pentru dezvoltarea industriei. Ne exprimăm încrederea că oamenii muncii vor depune toate străduințele pentru a folosi -mijloacele financiare și materiale cu cît maî mare grijă, pentru a obține cu aceste mijloace rezultate mai bun» îii dezvoltarea industriei petroliere și a construcției de utilaje, spre a spori bogățiile materiale ale patriei, a o face mai puternică, a contribui la creșterea nivelului de viață al întregului nostru popor.In continuare secretarul general al C.C. al partidului a subliniat că la Cîmpina au existat încă cu zeci și zeci de ani în urmă sindicate muncitorești, au lucrat activiști socialiști și apoi comuniști. Este cunoscută participarea muncitorilor din Cîmpina la marile lupte de clasă din anii 1932-1933, care au făcut ca Valea Prahovei șl, totodată, Cîmpina să se îiiserie ca centre de bază ale mișcării revoluționare din România.

rezultatul iți dovada înțelepciunii politicii partidului comuniștilor, politică în care îșl găsesc întruchipare năzuințele cele mai înflăcărate ale poporului nostru. Ca vechi și devotat militant al partidului; vă asigur eă și de acum înainte voi con

Ca unul care am stat cîțiva ani în Doftana, îmi amintesc de sprijinul pe care noi, deținuții comuniști, l-am simțit întotdeauna din partea muncitorilor și cetățenilor din Cîmpina, așa cum l-am simțit din partea întregii clase muncitoare și a tuturor forțelor demo- tfalice, progresiste din România. Sprijinul dv. ne-a ajutat' să în- frîngeth regimul de teroare instaurat de burghezie în închisoare, a constituit un imbold în munca și lupta noastră pentru a i tine sus steagul luptei revoluționare, pentru a învăța și a ne pregăti spre a putea să servim mai bine interesele clasei muheitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului nostru popor, cauza libertății și independenței naționale.Aș dori să folosesc acest prilej ca, in numele foștilor deținuți poliției, să vă exprim mulțumiri pentru ajutorul pe care ni 1-ațî acordat în acele momente grele iin istoria luptei revoluționare, a luptei pentru libertate națională, va râratne pentru totdeauna înscrisă participarea oamenilor muncii din Cîmpina, alături de toți oamenii muncii din Valea Prahovei, lă înfăptuirea actului istoric de la 23 August, la înfrîngerea u- nltățllor militare ale Germahiei hltleriste, la eliberarea patriei noăstre de sub jugul fascist.în continuare, tovarășul Nlcoiag Ceaușescu a spus: Desigur, tovarăși, rezultatele pe care le-am obținut în anii construcției socialiste sînt mari. Dar mai avem încă ffiUlte de făcut pentru a putea spune că țara noastră a ajuns în rîndUl țărilor înaintate din punctul de veder» al dezvoltării industriei, agriculturii, științei și culturii. Sîhtem pe un drum bun; Congresul al IX-lea âl partidului a trasat un măreț program, rezultatele de pînâ acum sînt minunate și dovedesc că avem toate posibilitățile, nu numai de a îndeplini, dar chiar și de a depăși sarcinile trasate. La toate acestea v-ați adus și dv. contribuția — șî sîntem convinși că o veți aduce și în viitor. Activitatea dv., împreună cu a întregului nostru popor Va face că România să fie în ■1970 și mai bogată, și mai puternică, și maî înfloritoare !Tot ceea Ce realizăm este menit să asigure poporului român o viață din ce in ce mai îmbelșugată; totodată aceste realizări constituie o contribuție la cauza generală a socialismului șî păcii in întreaga lume. Prin munca noastră, prin victoriile noastre dovedim că socialismul este singură cale care asigură libertatea, bunăstarea și fericirea popoarelor IVil aplauze și ovații au punctai îh repetate rlnduti cuvîniul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Următorul popas în Cîmpina, oraș în care tradițiile de luptă și munci se, împletesc cu Vechi tradiții de cultură, are loc la Casa memorials Nicolae Grigoreseu, unde marele pictor a trăit și a creat în ultimii ani ai vieții. Această casă, incendiată de trupele germane în timpul primului război mondial, a fost reconstruita din temelii în 1934. In atelierul pictorului, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 

tribui, cît îmi vot permite puterile, alături de toți oamenii muncii lă înfăptuirea mărețelor idealuri ale partidului, în scopul ridicării patriei noastre pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.

Maurer și ceilalți conducători Se opresc în fața penultimei sale pîti- ze, rămasă netsrminată pe șevalet.La plecare, conducătorii de partid și de stat au Consemnat în cartea de onoare:„Am pășit cu adîncă emoție pragul casei in care a trăit și creat marele pictor al peisajului si sufletului românesc — Nicolae Grfgo- reseu. întreaga să creație, iZVorîtă din Viața și lupta plină de eroism a poporului nostru pentru libertate și independență națională, este o expresie de înaltă valoare artistică a gîndirii și sensibilității poporului nostru, durîr.d peste Veacuri mărturia unor adinei sentimente de dragoste de țară și de popor, servind ca un luminos exemplu noilor generații de artiști.Felicităm pe organizatorii muzeului pentru strădaniile de a păsfrr și de a face cunoscute cît mâi larg aceste nepieritoare valori ale artei românești1?.Din lumea de culori și forme a pictorului, oaspeții pășesc apoi în universul de gînduri și idei al savantului filolog și al scriitorului Bogdan Petriceicu Hașdeu, vizi- tînd muzeul, aflat în casa^jconstruilă după planurile scriitorului, ei urmăresc viața și creația scriitorului ilustrate aici prin numeroase manuscrise, cărți, ziare și reviste ale vremii, din care rinele au fost editate de Hașdeu.fn paginile cărții de impresii, oaspeții au scris: „Am poposit îfi castelul care adăpostește muzeul memorial „B. P. Hașdeu" pentru a omagia una dintre cele mai complexe personalități ale culturii românești. Filolog și folclorist, istoric, poet și dramaturg, cărturar de o vastă erudiție, Bogdan Petriceicu Hașdeu a ilustrat Cu cinste toate aceste domenii, adlb cînd o prețioasă contribuție la îmbogățirea patrimoniului național".La Bănești, în drum spre orașul de reședință al regiunii, conducătorii de partid și de stat au făcut Un popas omagial pe locul undelh 1913 s-a frînt zborul legendar al temerarului „maistoraș", Aurel Vlaieu, simbol al curajului și iscusinței poporului nostru. O companie militară, cu fanfară prezintă onorul. Sînt intonate imnul de Stat șl Imnul Eroilor. Tovarășii Nieolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat depun o coroană de flori. In acest timp, o escadrilă de avioane cu reacție întregește solemnitatea momentului, săgetînd Văzduhul în semn de câld omagiu adus de cutezătorii piloți ai aviației noastre precursorului ce a dat faimă aripilor românești.Maiorul Ioan Suciu, pilot clase I pe avioane supersonice, oferă în dar tovarășului Nicolae Ceaușescu macheta primului avion construit de Aurel Vlaicu.Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus ■ „Urez aviatorilor câ în activitatea lor să fie înflăcărați de exemplul lui Aurel Vlaicu și să ducă mai departe gloria aviației românești"După încheierea festivității, îfi după-amiaza zilei, oaspeții se îndreaptă spre Ploiești.



STEAGUL ROȘU

In Grecia puterea executivă 
de regedepse pînă la 6 ani închisoare un număr de 12 persoane, care s-au făcut vinovate de „insulte la adresa forțelor armate" și încălcarea unor dispozițiuni ale noului guvern militar.A fost emis mandatul de arestare împotriva lui Andreas Papan- dreu, unul din conducătorii partidului Uniunea de centru și deputat în fostul parlament al Greciei, care se află întemnițat de Ia data de 21 aprilie, cînd a avut loc lovitura militară. Acuzația ce i se aduce este de „înaltă trădare".

va fi exercitatăATENA 11 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Kollias, a făcut cunoscut că pînă la elaborarea și intrarea în vigoare a noii Constituții, puterea legislativă va fi exercitată de rege prin decrete, răspunderea revenindu-i însă guvernului care va emite „acte constituționale" și ordonanțe cu putere de lege. Unul dintre aceste acte dat publicității, abrogă prevede- constituționale privind consi- municipale și inamovibilita- funcționarilor publici, precum serie de alte articole. O ordo-tea91 onanță a guvernului prevede că ministrul de interne va putea dizolva consiliile municipale și comunale și va putea revoca primarii. S-a anunțat în mod oficial că, după abolirea inamovibilității funcționarilor publici, va fi dată o ordonanță referitoare la destituirea și înlocuirea funcționarilor diferitelor instituții de stat. Printr-o altă ordonanță a fost dizolvat Sinodul — organul conducător al bisericii ortodoxe din Grecia — cei 12 mitropoliți membri ai acestuia fiind desțituiți. Pe viitor, mitropo- liții vor fi numiți de guvern.Tribunalul militar extraordinar de Ja Salonic a condamnat la pe-

Hotărîrea Camerei 
Reprezentanților 
din FilipineMANILLA 11 (Agerpres). — Camera Reprezentanților din Filipine a hotărît miercuri seara să creeze o comisie specială care urmează să reexamineze o serie de aspecte ale politicii externe a guvernului filipinez. Autorul rezoluției, care prevede crearea acestei comisii, este Manuel Enverga, membru al Partidului naționalist, partidul de gu- vernămînt din Filipine. Motivîn- du-și propunerea, el a declarat că „stabilirea relațiilor diplomatice și comerciale cu țările socialiste a devenit o chestiune vitală pentru Filipine".

Bundesțagul R.F.G. a aprobat „legea 
cu privire la stabilizarea economică"BONN 11 (Agerpres). — Bundes- tagul vest-german a aprobat miercuri „legea cu privire la stabilizarea economică", după ce în prealabil a votat pentru modificarea ținui articol din a face posibilă Pe baza acestei german obține

constituție, pentru adoptarea noii legi, legi, guvernul vest- posibilități supli-
Evenimentele

. mentare de a interveni în viața e- conomică a țării. Astfel, el va putea exercita controlul asupra investițiilor publice și particulare și asupra amortismentelor. De asemenea, sînt lărgite competențele Băn-< cii federale în ce privește controlul asupra creditelor și mișcării capitalurilor. Guvernul federal și landurile vor trebui să-și stabilească prevederile bugetare în concordanță cu conjunctura economică.

Camera Comunelor a aprobat candidatura Angliei Ia Piața comunăLONDRA 11 (Agerpres). — In noaptea de miercuri spre joi, Camera Comunelor a aprobat cu 488 de Voturi, contra 62, candidatura Angliei la Piața comună. Printre cei 62 de deputați care au votat ' împotrivă se numără și 35 de laburiști. Ei au sfidat „consemnele de disciplină derilor lor, riscului unor implica chiarpul parlamentar al majorității. Peste 50 de deputați laburiști s-au abținut de la vot. O moțiune a grupului de conservatori ostili a- derării Angliei la C.E.E. a respinsă cu 487 tra 26.Deși premierul nut o majoritate 426 de voturi din totalul de 629 — majoritate destul de rar înregistrată în analele Palatului Westminster — ea a decepționat pe liderii laburiști care, după cum au arătat pe un 500 de genției

imperativă" ale li- expunîndu-se astfel sancțiuni care pot excluderea din gru- al
de voturi fost con-obți-Wilson a parlamentară de

cercurile laburiste, contau sprijin masiv de cel puțin voturi. Corespondentul a- United Press Internationalrelatează că acest vot „a marcat o renegare a lui Wilson proprii săi adepți și o viitoare criză în sînul laburist".
de către eventuală partidului

LAGOS 11 (Agerpres). — Oba- temi Awolowo, importantă personalitate politică civilă, care a condus o misiune de conciliere ce a vizitat pe guvernatorul provinciei orientale, Odumegwu Cjukwu, s-a înțîlnit cu șeful guvernului militar federal al Nigeriei pentru a-1 pune la curent eu rezultatele misiunii . sale. Oficialitățile nigeriene nu au dat nici o informație privind conținutul convorbirilor a- Vute de Awolowo cu Ojukwu, însă șe așteaptă ca el să prezinte un raport la o conferință pentru reconcilierea națională, ce se va ne în cursul săptămînii viitoare Lagos.Conferința de reconciliere va a doua din cursul acestei luni,semnalează că aceste două conferințe reprezintă prima încercare de intervenție în viața politică nigeriană, a personalităților politice civile, de la lovitura de stat militară din 15 ianuarie 1966. De

fila

asemenea, se mai anunță că guvernatorul provinciei vestice mijlocii, It. col. David Ejoor, a propus o masă rotundă a liderilor militari nigerieni și a principalelor personalități politice civile, în scopul soluționării crizei prin care trece țara.Pe de altă parte, postul de radio Enugu informează că la reuniunea Consiliului militar suprem (guvernul federal de la Lagos) din cursul nu au vin ci ei a fostfi retrase trupele de origine nordică din Lagos și din provincia vestică. Această . propunere a - fost făcută mai întîi de guvernatorul oriental Odumegwu Ojukwu și mai apoi de guvernatorul vestic, Robert Adebayo, ea constituind una din principalele condiții puse de ei pentru reconcilierea cu- guvernul federal.

săptămînii curente, la care participat guvernatorul pro- orientale și al celei vestice, respinsă propunerea de a
fi Se

BAGDAD 11 (Agerpres). — Președintele Irakului, generalul Abdel Rahman Aref, care în actualul cabinet irakian deține și funcția de prim-ministru, a rostit miercuri seara un discurs radiodifuzat, exprimînd liniile directoare ale politicii interne și externe pe care intenționează să o promoveze noul guvern al țării. Referindu-se la situația internă, președintele a schițat un program în nouă puncte, în care se pune accentul asupra dezvoltării agriculturii și a extinderii industriei extractive irakiene. Totodată, el a menționat că va respecta în continuare înțelegerea încheiată cu kurzii în iunie anul trecut, înțelegere care prevede între altele dezvoltarea regiunilor nordice, mai înapoiate e- conomicește decît restul țării și distruse de război.Generalul Aref a făcut, de ase-

menea, un apel la unitatea tuturor grupărilor politice irakiene.Referindu-se la politica externă, președintele a menționat că Irakul va continua relațiile sale de bună vecinătate și colaborare1 cu statele arabe, precum și cu alte țări ale lumii.
DIN PRESA STRĂINĂ

Un nou canal 
în America CentralăUn nou canal în America Centrală, ce va uni apele Oceanului Atlantic cu cele ale Oceanului Pacific, va fi dat în exploatare în a- nul 1985, a anunțat marți fostul ministru de finanțe al bert Anderson. Pentru acestui canal au fost 

idouă locuri, unul în Panama și altul în Columbia.
S.U.A.. Reconstruireaprospectate

Prăbușirea unei alien exierlneatal americanAvionul experimental american un bombardier „B-52"aterizare. Bruce Peterson, ționale pentru problemele fost grav rănit.Specialiștii americanibil al aparatelor cosmonauților și pe orbită.

„M2F2", care a „decolat" de pe aflat la 15 000 metri altitudine, s-a prăbușit Ia pilotul de încercare al Administrației na- aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic, aconsideră acest avion drept precursor posi- care vor servi la readucerea pe Pămînt ade zbormaterialelor aflate Ia bordul navelor cosmice plasate
Automobile „Fiat-850După cum transmite agențiaB.T.A., Ia 10 mai la uzinele de au-

Pregătiri secrete în S.U.A. pentru intensificarea 
războiului din Vietnam

Comitetul național elvețian de 
ajutorare a Vietnamului a dat pu
blicității o broșură intitulată „Viet
nam : Documente asupra războiului 
chimic și bacteriologic", în care se 
arată că Statele Unite se pregătesc 
în mod activ în vederea intensifi
cării războiului chimic și 
rii de arme bacteriologice 
nam. Ele efectuează în 
cercetări secrete asupra a
tegorii de produse și anume gazele 
paralizante și „L.S.D.-25".

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, broșura relevă că bu
getul alocat în S.U.A. dezvoltării și* 
cercetării în domeniul armelor chi
mice și bacteriologice a crescut de 
la 36,3 milioane dolari în 1959 la

a folosi- 
în Viet- 
prezent 

două ca-

170 milioane dolari în 1964.
Printre bolile infecțioase care fac 

obiectul cercetărilor din S.U.A., în 
scopul răspîndirii lor intr-un e- 
ventual război bacteriologic, broșu
ra citează dizenteria, bruceloza, 
ciuma, tularemia. Potrivit me
dicilor elvețieni, firma „Trave
ler's Research Corporation" din 
Hartford (Conecticut) a încheiat un 
contract cu Departamentul Apără
rii în vederea pregătirii mijloace
lor de diseminare aeriană a ciu
mei buboriice în Vietnamul de 
sud. După cum a dezvăluit un cer
cetător de la această firmă, con
tractul prevede producția pe scară 
largă a microbilor ciumei bubo- 
nice și ai tularemiei.

produse în Bulgariatemobile „Balkan" a început montarea primei serii de automobile „Fiat-850" din piese 'primite din Italia. Potrivit agenției menționate, pînă la sfârșitul acestui an, uzina va trece la producția a încă două tipuri de mașini Fiat. Mașinile italiene (care vor fi produse în Bulgaria) vor purta marca „Pirin" după numele unui munte din această țară.
Declarația C. C. 
al P. C. din UruguayComitetul Central al Partidului Comunist din Uruguay a dat publicității o declarație în care cheamă toate organizațiile sale și întreg poporul Uruguayan să-și intensifice acțiunile de solidaritate eu lupta poporului vietnamez. In declarație se subliniază că escaladarea războiului de către Statele Unite reprezintă o provocare la adresa întregii omeniri.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (C.C.V.J.)

Unul din principalii purtători de cuvînt ai „rebelilor" laburiști «Ir manuel Shinwell, fostul președinte al fracțiunii parlamentare laburiste, a declarat că pentru el și susținătorii săi „lupta împotriva intrării Angliei în C.E.E. va continuă fără încetare".La cîteva ore după exprimarea votului, premierul Wilson a transmis Consiliului ministerial al C.E.E., la Bruxelles, o scrisoare cuprinzînd cererea oficială de a- derare a Angliei la Piața comunii. In scrisori similare, el a cerut, totodată, aderarea Angliei la celelalte două organizații comunitare vest-europene, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) și Euratom.
Abataj izotopfc 
automat

In R. P. Polonă a fost rea- . 
lizată o instalație „A.S.I.-l", 
denumită abataj izotopic auto
mat.

Constructorii polonezi au fo- • 
losit la realizarea instalației • 
„A.S.I.-1" tehnica izotopică, 
care permite extragerea c'ăr- ' 
bunelul aproape fără partid- ‘ 
parea oamenilor.

Dintr-un abataj automatizat 
se pot extrage în 24 de ore 
cca. 4 000 tone de cărbune, a- 
dică tot atît cit se extrage in 
24 de ore dintr-o mină de ca
pacitate medie. Funcționarea 

-instalației este supravegheată 
numai de trei ingineri.

1

„Pumnul blindat** 
din America Latină

„Manchete" scrie : că generalul Onga- în al la eministru de răz- „Pe Curînd, cînd amîn-

Referindu-se la multiplele contacte dintre conducătorii regimurilor militare din Argentina, Brazilia și Paraguay care intenționează crearea în sudul Americii Latine a u- nui „pumn blindat" pentru înăbușirea mișcărilor de eliberare națională de pe acest continent, ziarul brazilian„Se spunenia, după vizita sa în Brazilia 1965 în calitate de comandant forțelor de uscat argentiniene, despărțirea de generalul Costa Silva, pe atunci boi, a spus :doi vom deveni președinți !“. Doar un clarvăzător putea să afirme că aceste cuvinte se vor adeveri.Costa e Silva și Ongania aparțin aceluiași sistem militar închis care începe de la Washington și se termină Ia Buenos Aires. Această linie trece prin La Paz, făcînd legătura cu generalul Barrientos, Asuncion cu Stroessner și Rio de Janeiro cu mareșalul Costa e Silva. Ea ocolește Bogota. Caracas și Santiago de Chile, unde cei trei șefi civili de state au cu totul alte convingeri față de „interesele arzătoare" ale apărării continentale.In ultimul timp Brazilia și Argentina sînt neliniștite în privința problemei creării forțelor militare interamericane permanente. Ideea a fost elaborată de Pentagon și însușită foarte repede de către militarii argentinieni și brazilieni. Intîmpinînd rezistență din partea unor țări latino-amerieane, acest proiect nu a putut fi concretizat pînă în prezent. La conferința extraordinară a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), cei trei susținători ai ideii creării forțelor militare permanente nu au reușit să-i convingă pe

ceilalți parteneri de necesita/® a- cestor forțe polițienești. Așa se explică întîlnirea urgentă care a fost organizată Ia Buenos Aires între generalul Ongania și mareșalul Costa e Silva. Tratativele au avut un caracter neoficial, urmărind stabilirea unor noi relații într< Bțjt- zilia și Argentina. Ideea despre o legătură mai strânsă între guvernele militare ale Braziliei și Argentinei a fost preluată imediat, și de comandamentele militare ale celor două țări. Este limpede pentru oricine că între Costa e Silva și Castelo Branco pe de o parte, și generalii Ongania și Pistarini pe de altă parte, nu sînt nici un fel de deosebiri de păreri în această problemă. Fiecare din aceștia poate să se succeadă în postul de șef al statului și cu siguranță: că nu. se va observa nici cea mai mtcă schimbare în domeniul politic, Cei doi șefi militari ai Argentinei ,»și Braziliei urmăresc crearea unui front militar puternic în sudul continentului latino-american" pentru a preîntîmpina „situațiile neplăcute", de felul celor întîmplate în Republica Dominicană șau Cuba.Ideea că un guvern civil nu este capabil, iar civililor nu trebuie să li se acorde posibilitatea, să a- jungă la putere a căpătat p largă răspîndire în cercurile militare din Brazilia și Argentina, schemă militară se pare că garantată de reprezentanții mai înalt nivel în cadrul: nirii de la Punta del Este Costa e Silva, Ongania și Ștroes- acest sistem
Această a fost la cel îritîl- dintrener. In plus, vor casă nu fie caracterizat ca militarist. Așa-zisa democrație’ liberală este pentru ei o amintire întîmplătoarș a trecutului înmormîntat".Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani ♦0369


