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Mulțumesc In mod călduros Excelenței Voastre, membrilor guver

nului român, soțiilor lor ți poporului acestei națiuni prietene pentru 
amabila ospitalitate manifestată față de soția mea cu prilej ui recentei 
sale vizite, care a contribuit la sirtagerea legăturilor de prietenie ce 
unesc țările noastre.

Reînnoiesc Excelenței Voastre sentimentele mele ele cea mal înaltă 
stimă.

iunie, tovarășul Ion
Maurer, președintele

...!1 - ftepuț-

La întrevedere, 
tr-o atmosferă prietenească, a 
parte George Macovescu, 
adjunct al ministrului 
externe.

A fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București.

wn întreprins-o
In-

Președtatele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Ghcorghe Maurer. 
â primit. Joi la amiază, pe Eran- 
tJsek Krajclr, prlm-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
care ne vizitează țara in invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președinlele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România

A început secerișul

ici, Ia cooperaiiva agricolii de producție Cetatea illh Turnii 
Măgurele. Este doar începutul. In ‘turind, combinele vor intra „la
come" în lanurile de orz. iar apoi in cele de grîu.
Este oare prea devreme ? Nu. 

Vegetația este mai înaintată cu 
10—12 zile față de nlțl anL

în mod deosebii. In acest an «e 
pune problema Înlăturării oricăror 
pierderi de boabe la recoltare. Este

Semnalul începerii secerișului a fost dat După cum anunță co
respondenții noștri, 
"orzul. 1 ' ’

La Uzina mecanică din Cimpulung Muscel, muncitorii foc o primire calcă, entuziaste, 
secretarului goneral al partidului

men!“

§o discute despre caracteristicile tehnice și calitative 
autoturismelor

multilateral dez- 
puternice, pre

ta numai cîteva zile dupâ ce chlmlștil făgărășenl 
șl constructorii de pe Lotru au avut bucuria sâ 
înfățișeze cu mîndrie realizările lor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cinstea de a-l primi în mijlo
cul lor pe secretarul general al Partidului Comunist 
Român a revenit oamenilor muncii din Județul 
Argeș. Constructorii de mașini, chimiștii, textlliștii, 
toți oamenii muncii din localitățile vizitate aur 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășilor 
Emil Bodnaraș, Iile Verdeț, Dumitru Popescu o pri
mire entuziastă, expresie a unității de nezdruncinat 
a poporului român în jurul partidului său comunist, 
a hotărîril de a da viață politicii partidului, de a în- 
tîmpina cu noi succese în muncă Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 25-a aniversare a 
republicii.

mixtă româno-lugoslavă de colabo
rare economică.

A fost, de asemenea, prezent, 
ambasadorul R.S.E. Iugoslavia La 
București, Iso Njcgovan.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească, 
in cursul căreia a fost exprimată 
satisfacția față de dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România șl 
Iugoslavia.

• Angajamentul unanim al 
argeșenilor: „Vom realiza 
cincinalul înainte de terț

țean al României socialiste 
acum în vîrstă de trei ani

sc va ocupa, pe toată durata rampa
ntei. de rezolvarea problemelor ori- 
vtad asigurarea pieselor de schimb.

După cum se știe, recoltarea ce
realelor do toamnă se execută cu 
ajutorul combinelor In proporție do 
circa S3 la sută. Deci, oenlru 

i a se evita pierderile, combinele tre- 
1 buie să funcționeze intr-o asemenea 
l manieră incit boabele sâ nu alba 

deck un singur drum : din spice să 
ț treacă prin instalațiile combinei șl 
!să alungă In sac sau in buncăr. Iată 

de ce. in aceste zile, paralel cu efor
turile care se depun In vederea In- 

Îehelerll reparațiilor, se execute o- 
perațlunea de elanșelzare șl se fa
ce proba cu boabe. Sini operații 

. tehnico de mare importanță și efec- 
ț. luarea lor cu răspundere este un 
r

viața internațională

coltarea celor Eâ OCM) ha cu păloase 
combinele au fost bine reparate, s-a 
tăcui elanțclzorea lor șl proba pu 
boabe. De asemenea, s-au verificat 
selectoarele inch la bazele de recep
ție să se livreze numai griu de bu
nă calitate. |

Organizarea temeinică a muncii, 
desfășurarea unei largi Întreceri 
intre mecanizatori avlnd ca obiec
tive atit cantitatea recoltate zilnic, 
precum șl calitatea lucrării execu
tate — in actul caz preintlmplnarpa 
pierderilor —sini două acțiuni me
nite să asigure desfășurarea norma
lă a recoltatului. Trebuie sâ se evite 
situați! de felul celor inUlnlte anul 
trecut, cind tractoriștii Ieșeau lirztu 
cu combina In lan sau dnd nu pu
teau îneepe lucrul deoarece nu erau 
de față șeful de ferma sau briga
dierul, că lipseau sădi ori mijloa
cele da transport. In asemenea ca
zuri.-recoltatul In loc să se termine 
la 8-10 zile, cum era normal, so în
tindea pa două . săptemlnl și .chiar 
mai mult, ceea ce constituie o altă 
cauză care determină pierderi de 
boabe — griul ajuns la supracoa- 
cere scuturindu-se. Sini conducători 
do unități agricole care, luați feu 
alte treburi — importante și ele — 
neglijează organizarea in amănunt 
a recoltatului. De asemenea, oe con- 
slderentul'că-recolta este bună, uhll 
socotesc că nu mal trebuie gă ee 
zbată pentru a evita pierderile 
nșa-zls „normale-. Este o concep
ție greșite, păgubitoare. Oricit de 
mare ar fi recolta — pentru ea s-a 
muncit uu an întreg — ca trebuie 
să- ajungă In Întregime In magazii. 
Oblecilvul întrecerii celor de la sa- 

,____ ___ ___ _______ _ le .să fie stringerea la timp șl teri
factor determinant pentru funcțlo- pierderi a recoltei. Spre îndeplinirea 
narea impecabilă a combinelor. în lui trebuie să fie îndreptate munca 
cele mai multe locuri s-a procedat politică desfășurata de organizațiile 
cu răspundere. După cum ne ds- de partid In rîndul mecanizatorilor 
dara iov. Ton Aposlolescu. prețe- șl cooperatorllo: 
dintele Uniunii Județene Brăila i 
cooperativelor agricole, pentru rc-

desfășurată ta- 
țuat 

prim- 
a faceri lor

voltarea In ritm înalt a societății 
noastre socialiste 
voltate. (Aplauze 
lungite).'

Vizita’ pe care 
astăzi In principalele unități, 
dustriale din Argeș ne-a dat .posi
bilitatea să constatăm cu satisfac
ție că șJ oamenii muncii dlri Ar
geș îșl aduc contribuția lor acllvă 
la înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-iea In do
meniul Industriei. Intr-adevăr, in 
toate Întreprinderile vizitate am, 
constatat realizarea cu succes a 
planului, am văzul preocuparea 
colectivelor de oameni ,al muncii' 
de a asigura dezvoltarea In ritm 
mai Intens a Industrie! : toate a- 
cestea nu au putut decit să ' ne 
producă o deosebită satisfacție. 
De aceea, doresc sâ folosesc acest 
prilej pentru a adresa oamenilor 
muncii din Județul Argeș cele mal 
calde felicitări pentru rezultatele 
pe care le-au obținui In actțvlta- 
terrTbri (Aplauze puldrolite; uraie ; 
sc scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Am putea avea deci, tovarăși, 
toate motivele să fim mulțumiți 
— și Intr-un anumit fel slntem — 
de rezultatele pe care le-am ob
ținut. Cu toate acestea, după cum 
cunoașteți, fn ultimele săplâmfnl 
conducerea partidului și statului 
s-a preocupat ta mod activ, de a 
stabili noi măsuri pentru perfec
ționarea și Îmbunătățirea activi
tății noastre economice — consl- 
derind că, față,de eforturile pe 
care le facem, se pot obține re
zultate mai bune.

Trebuie să menționez că colec
tivele de oameni aJ muncii din 
Întreprinderile industriale din în
treaga țară, printre care șl cele 
din Argeș, au sesizat aceste pre
ocupări șl au trecut la o serie de 
inițiative pentru a gospodări mai 
bine mijloacele de .caro dis
pune flecare uzină,2 pentru a a-’ 
sigura înfăptuirea Intr-unj ritm 
mai Intens a planului cincinal, 
afli de întreprinderi Industriale 
din țara noastră s-au angajat 
să realizeze planul cincinal In
tr-un termen mal scurt. Iar une
le colective au hotărit, așa cum ați 
scris și dumneavoastră pe noua 
casă de cultură, șll îndeplineas
că cincinalul In patru an! șl jumă-' 
late. (Aplauze puternice, uraie).

Ce înseamnă aceasta, tovarăș! ? 
înseamnă că putem, cu mijloacele 
pe care le avem, cu investițiile șl 
zni nil—

i 
( 
( 
ț

ț o cerință bine motivate. Anul tre- 
■ cut, do exemplu, potrivit unor cal- 
1 culc sumare, s-au risipit la hcc- 
!tar circa 2M.lt j; griu, care însuma

te ar fi însemnat In plus sute do. 
mil dc tone. Tn unde locuri, după 
executarea arăturii de varfi. griul 
a răsărit atlt de des de parcă ar fi 
fost semănat. In acest an sint con
diții ca asemenea neajunsuri, să nu 
se mal repete. Repararea combine
lor și a alto- utilaje cere vor lucra 
in campania de recoltare s-a făcut 
mal bine. Este adevărat, slnt Județe 

i caro lucrările sînt lntlrzlale. dar 
prlntr-un efort ele pot ti încheiata 
In clleva zile. La indicația coadti-

Jol, 8
Gheorghe 
Consiliului de Miniștri al 
bllcil Socialiste România, a primit 
pe președintele Consiliului Execu
tiv al R.S. Macedonia, membru 
al Prezidiului RJS.F. Iugoslavia, 
Ksente Bogoev, aflat ta vizită ta 
țara noastră

La primire n participat tovarășul 
EmU Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române ta Comisia

șl venitul 
condiții

® Colectivul Uzinei de fabricație, reparații și montaj în agricultură din Boto
șani este hotărît să lucreze o zi pe lună din material economisit.

O Țăranii cooperatori din lanca, județul Brăila, se angajează să vîndă statului 
peste plan produse în valoare de 4,5 milioane lei

® Noi recorduri în întrecerea textilistelor.

Intens avuția națională 
național, să creăm, deci, 
mal bune pentru dezvoltarea patri
ei noastre, pentru creșterea nive
lului de trai a! întregului nostru 
popor. (Aplauze, uraie prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.“).

Intr-adevăr; întreaga țară este un 
vast șantier — și Pi'.eștlul consti
tuie din acest punct dc vedere un 
exethplu. Cunosc bine Piteștlul 
încă din 1035, cind am lucrat aid 
ca secretar al U.T.C.-ulul, l-am «1- 
nț&eut și In anii de după 23 Au
gust; de altfel, după cura știți, 
mult timp am fost deputat In PI-' 
iești : pe atunci discutam șl ne 
gtadeam la unele lucruri ta legă
tură cu dezvoltarea economlco-so- 
clolă a orașului — și consideram că 

5* O ' ’ tS LI 1
Dar Piteștlul de astăzi, față de ceea 
ce discutam acum 10 ani, reprezin
tă Intr-adevăr, tovarăși, un lucru la 
care" foarte puțini glndehu efi se 
vă' Înfăptui. (Aplauze puternice, 
uraie). Piteștlul a devenit astăzi 
unul din morile centre industriale 
ale României. Iar ta 1975 va fl 
unul din centrele petrochimice cele 
mal puternice ale țării Iotă ce în
seamnă politica partidului comu
nist de Industrializare a țării, de 
dezvoltare a tuturor localităților șl 
regiunilor patriei noastre I Numai 
pe această cale se pot construi cu 
adevărat socialismul șl comunis
mul, se poate asigura o civilizație 
socialistă șl comunistă reală! (A-; 
plaiize. uraie : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Este necesar, tovarăși, să luăm 
măsuri ferme pentru mai buna gos
podărire a mijloacelor materiale, a 
forței de muncă. în uzinele pe care 
le-am vizitat astăzi, am ajuns ncsie 
toi — de comun acord cu colecti
vele de oameni ai muncii, cu ca
drele de conducere — In concluzia 
efl există mari posibilități pentru a 
depăși cu. mult prevederile planu
lui cincinal in aceste unități. Va 
trebui să facem lotul ca Uzlnn de. 
autoturisme, Centrul petrochimic, 
Uzina mecanică Muscel, care pro
duce mașinile de teren ARO. și 
celelalte unități ale dumneavoas
tră să depășească cu mult — nu 
valoric — cl producția fizică. Tre
buie să realizăm, mal multe autor', 
mobile, mal multe textile, mal mul
te produse chimice, mal multe mo
toare. șl. desigur, șl mai multe 
produse agricole, pentru că la o 
producție sporită va crește șl venJ-

Seimul a aprobat planul de dezvoltare a Polo
niei pe perioada 1971—1975.
Indochina : Forțele patriotice atacâ în zona Sai- 
gonului. Noi bombardamente asupra Hanoiului. 
McGovern : „Daca voi fi ales președinte, voi 
pune capât războiului din Vietnam în 90 
de zile".
Reluarea relațiilor diplomatice dintre R. F. a 
Germaniei și R. A. Egipt

. Doresc ta primul .rind să vă a- 
dresez dumneavoastră, tuturor pi- 
teștenilor șl argeșenilor, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central, al partidului, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Republicii 
Socialiste România, (Aplauze pu
ternice, uraie).

Vizita pe care o facem astăzi in 
județul Argeș se înscrie in cadrul 
preocupărilor permanente ale con
ducerii partidului ,și statalul dea 
se consulta cu oameni! muncii a- 
supra problemelor fundamentale 
ale dezvoltării României socialis
te, asupra căilor de a asigura dez
voltarea mai rapidă — economică 
șl socială — a patriei, creșterea 
bunăstării materiale șl spirituale a 
întregului popor român. (Aplauze 
puternice, prelungite). ; ;

După cum se știe, întregul po
por este/angajat, eu toate forțele 
în .urLașo1 acliv.ltăîe . creatoare de’ 
tafăptulre a programului elaborat 
de Congrbsuî al X-lea al parti
dului,- program care a pus ca' 
obiectiv central făurirea socîetăiii 
socialiste ^multilateral dezvoltate — 
aceasta presupunind alil dezvolta
rea -Industrie!; agriculturii, științe'.- 
culturii, creșterea bunăstării mata- 
riale. cit șl dezvoltarea democra
ției socialiste, 'participarea Între
gului popor 1a conducerea actlvi- 
lățli eeonomlce-soclale dlh' Româ
nia. (Aplnuze puternice, uraie : se 
scandează „Cenușescu—P.C.R.-).

A trecut aproape o treime cita 
perioada : cincinalului în care ne 
aflăm ’și. după cum știți; industria 
noastră nu numai că s-a dezvoltat 
în ritmul prevăzul de planul cin
cinal, dar a crescut chiar Intr-un 
ritm superior, dlnd o. producție eu 
mult peste plan, atlt în primul an, 
cit șl în cele 5 luni ale anului 1972. 
Aceasta demonstrează că avem toa
te condițiile pentru a reallzn cu 
succes planul cincinal ta industrie, 
că prevederile Iul stat p-e deplin 
realiste, jcă stă ta puterea clasei 
noastre muncitoare, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de 
a îndeplini și depăși aceste pre
vederi.' (Aplauze puternice, uraie). 
. De asemenea, ta primul an al 
cincinalului am obținut rezultate 
bune ta agricultură șl sint create 
condiții ca prevederile din pla
nul cincinal să fie realizate cu suc
ces și! In acest domeniu. .

Se dezvoltă ta ritm susținut ta- cu forța de muncă prevăzute, să ob- 
vățâmintol, activitatea științifică ținem rezultate niai bune., să fn- 
— factori primordiali pentru dez- cem sâ crească intr-un rilm mai

JUAN VELASCO ALVARADO
•Președintele Republicii Peru

' ■ •
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-



Pe platforma petrochimică Pitești
Printre constructorii „Daciei

mato-

constructorii da

materiale de

La Cîmpulung-Muscel,

tînără citadelă muncitorească

Discuție

stat sa 
,măsu- 

zohil

In timpul vizitei la Combinatul de articole tehnico din cauciuc

urile, fn care se vor mai Înălța 
fabrică da granuUl 81 o fabrica

revin uzinei
He Îndeplinita

'.iilfe Întreprinderi, cu

calcarul din 
- precum si unei 
ite modalități do 
, cimentul

concrefd, amănunțita cu cadre de conducere alo uzinei do autoturisme

si recomandă 
direcția sporl-

Pentru dezvoltarea acestui sector 
el. In generat pentru asigurarea ca
drelor necesare agriculturii, se impu
ne. totodată, ’organizarea științifică a 
învățămîntulul tri acest domeniu, în- 
ceplntl cu liceele de specialitate sl 
termlnlnd cu tnvățămlntul superior. 
In așa fel Incit, absolvenții să de
vină'specialist!.string legali de via
tă. de necesitățile producției.

afiat la capătul unei etape 
. nvlntată n mun-

Inglnerilor ji tehnicieni
lor care au construit primul auto
turism românesc.

Capăt de drum - 
drum. Astăzi cele

Nu slnt nici patru ani de atunci™. 
La 20. august 1D33, in tiradele celor 
prezent! aid,, la Uzina" de autoturis
me Pitești, tovarășul Nlcolae 
Ceausescu lua loc la volanul unul au
tomobil. Era primul autoturism ro
mânesc, „Dacin-1100*, care pleca In 
prima sa cursă, drum cu valoare de 
simbol. întregul nostru popor a În
registrat, cu un sentiment do ne
spusă bucurie, acest moment sfirbă- 
toreisc — ( " ’ ’
de muncă rodnică, ni 
cltorllo-. Inginerilor

.....trei! petrochimic. Do
te, gradul Înalt de auto- 

In, stelnră legătură cri 
irofeslonală ' a 
liștllor slnt ga-

grad de tehnicitate al utilajelor de 
fabricație si control, competența teh
nică a muncitorilor secției.

Se vizitează apoi noua fabrică de 
segment! rare produce la nivelul teh
nicii mondiale. Ca ?I secția'cutii de 
viteză, ea asigură Întregul necesar 
de piese pentru Industriile românești 
de autoturisme și de tractoare, pro- 
duclnd In piua o însemnată cantitate 
pentru export.

La' secția de presaj slnt vizitate li
niile de presă' do <OT șl ROD tona O 
mită expoziție prezintă piesele ce nu 
fost omologate de colectivul «ecțle.1 
In vederea trecerii lor ln producția 
de seria Ga șl ln secțiile vizitata 
anterior, oamenii muncii fac o pri
mire fierbinte' conducătorului Iubit 
șl xtlmat al partidului' șl poporului 
nostru, tovarășul NIcotao Ceaușescu. 
Se. scandează „Ceaușexcu — P.C.H.", 

Secretarul 
rt&pundo

‘ minacllioril coțnblnatulutețfa materiale 
<fe" cbnstrudiljconducfitorll partid 
și de stat se Îndreaptă cu elicop
terele spre Dealul Sasului, undo este 
vizitată o pășune alpină model do 
350 hectare, devenită principala sur
să de furajare pe timpul verii n ani
malelor sătenilor din comuna Dimbo- 
vlctoara.

Tn fața machetei, se prezintă realizările actuale și persp&cttveîe de dezvoltare a Combinatului do 
riale de construcții din

Se scandează ... . ..
„Ceaușescu și poporul”, 

"general al 'partidului __
uratelor muncitorilor, le stringo mil
uite, stă de vorbă cu dțlva dintre ei.

Vizita la uzina de autoturisme se 
Încheie In Eccția dq montaj general, 
acolo unde „Dacia" ea materializează. 
Secretarul general al partidului re
comandă colectivului secției, condu
cerii uzinei eă folosească mai bine 
spațiile de producțlo existente, să n- 
menajoza ■ In spațiul construit mol 
linii de montaj, rare să contribuie la 
sporirea producției fără Investiții su
plimentare. în cadrul schimbului do 
opinii pe care secretarul general ni 
partidului 11 nre cu ministrul loan 
Avram, cu responsabilii uzinei," cu 
alte cadre de conducere din acest 
fleeter, ee relevă necesitatea de a uti
liza cu randament maxim tehnica 
modernă cu care este dotată Între
prinderea, de a ee realiza indici cit 
mal înalț! In folosirea forței de mun
că —.Inclusiv a unul număr mal maro 
de femei — si a Umnulul de lucru, de 
a reduce eonsumul de metal Sl alto 
materiale, de a Îmbunătăți finisajul 
interior, in sensul armonizării culo
rilor — toate acestea fiind condi
ții de bază in ridicarea productivită
ții muncii, in reducerea prețului ds 
cost al autoturismului, De asemenea, 
Bccetarul general al partidului «dă
ruie ln recomandarea ca Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
fiă se preocupe de profilarea și spe
cializarea unităților care concură la 
realizarea autoturismelor românești, 
ca U. A.P. să dezvolte,cooperarea cu

Barekille de plan ce 
pentru anul 1073 oă 
mult mai devreme.

în eecțllle vizitate.
automobile fac o primire plină de 
căldură conducătorilor partidului sl 
staluluL

Parcurgind uzina, oprlndu-se la 
locurile de muncă, stlnd do vor
bă cu oamenii, tovarășul Nlcolae 
GcaușcAcu apreciază realizările ob
ținute do colectiv 
noi eforturi In ,_
ril producției de autoturisme de te
ren. astfel ca. pe baza unul program 
complex caro trebuie elaborat do 
factorii responsabili încă din anul 
1973 să se ajungă la producția prevă
zută pentru afirșilul cincinalului. De 
asemanca, secretarul aoneral al parti
dului sugerează ca tinerii din uzină să 
construiască, prin forte proprii un 
bloc de locuințe pentru 300 de neta- 
mlllșL!, urmînd ca doar materialele 
de construcție să fie furnizate de În
treprinderile specializate.

De la Uzina mecanică Muscel, co
loana mașinilor ee Îndreaptă epre un 
alt obiectiv Industrial al orașului — 
marele combinat de materiale de 
construcții de sub poalele- masivului 
.calărairiMatelAfuL Este'-o-'ttnlttle 
menltă'să devină una’idln'rrprinfâpa- 
lele surse de aprovizionare " a1 șantie
relor cincinalului cu ciment și var.

în Intimplnaren secretarului gene
ral al partidului au ven.lt mU de oa
meni. muncitori șl tehnicieni al com
binatului. locuitori al comunelor din 

, Împrejurimi. Sini prezențl tovnrășil 
Vnsilo PatJllnet. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. mlnLstrul economiei forestie
re și materialelor de construcții. Ma
tei Ghlglu. ministrul construcțiilor 
industriale. în numele Întregului co
lectiv, ing. Ion lacobeseu. directorul 
combinatului, transmite oaspeților 
un călduros bun «cit. La o machetă 
Infățișlnd imaginea Integrală a viito
rului combinat ale cărui capacități 
de producție slnt Încă In construcție 
aau In stadiu1 de proiect, se prezintă 
parametrii la care va lucra tn dife
rite etape combinatul, organizarea 
procesului tehnologic. Oaspeții alnt 
informați că in final combinatul va 
dispune de 0 linii de ciment, cu o 
capacitate de 1929 &M tone pe 
an, precum șl de două linii teh
nologice do fabricare a varului, cu o 
producțlo de 210 000 tone pe an. So 
informează că la 
luni 
mul . .,ir — .- -—«»cuptorul nr. 1 de clinker. care 

iva furniza materia primă pentru li
nia nr. 1 de dment. a cărei dare In 
exploatare este prevăzută pentru 1u- 
mătatea acestei luni.

Datorită amplasării lingă surcele 
de materii prime — 
muntele Matelasul — 
ingenioase si eficienți 
transport a acestuia, cimentul pro
dus In Clmpulung va fi cel mal Ief
tin din țară. Arătlnd că lucrările da 
construcții de la combinat , slnt in 
lntlrziere cu două luni, gazdele in
formează, totodată, despre preocupă
rile pentru darea parțială, treptată, 
în funcțiune a liniilor tehnologice.

ducătorul pai 
adresat ur&ri 
prosperitate.

■ în. continuare, specialiști din mi
nisterul de resort Înfățișează oaspeți
lor. prin Intermediul graficelor sl dia
gramelor, modul ln care ee realizează 
progra-nul național privitor ln creș
terea efectivului de ovine șl pers
pectiva pentru viitorii ani. pentru 
creșterea numărului acestora el a 
producției de came gl lină. Ei ara
tă. totodată, rea II zări Io obținute ln 
domeniul îmbunătățirii calitative a 
raselor de ovine. în acest scop, au 
fost aduși șl aclimatizați în tară re
producători de mare productivitate 
■atlt pentru lină, cit șl pentru carne, 
din care cllcva exemplare au fost 
prezentate sl aid. In timpul discuției.

Apreciind preocupările do oină a- 
cum. secretarul general al partidului 
recomandă să se persevereze în acțiu
nea ■ pentru . reînnoirea șl îmbu
nătățirea speciilor. îndeosebi a repro-

sl început de 
63 000 de au

toturisme, pe caro uzina din Pi
tești le-a construit, au străbătut în 
tară șl peste hotare milioane șl mi
lioane de kilometri. Ele au demon
strat nivelul tehnic ridicat al Indus
triei noastre constructoare de ma
șini, abnegația, dăruirea cu care 
muncesc constructorii „Daciei". As
tăzi, la mii puțin de 7 minute un 
nou automobil „Dacia* lese de pe 
banda de montaj. Rod al cooperării 
tehnice româno-tranceze, autoturis
mul „Dacia" este pe cale de a fl In
tegrat în fabricație, urmînd eă fie 
realizat ln Întregime ln tară. Reali
zările acestui harnic colectiv, succe
sele obținute plnă acum demon
strează cu prisosință că' în sinul lui 
există numeroase rezerve care vor 
face ca această sarcină de onoare să 
He adusă la Îndeplinire ln cel mal 
scurt timp.

începe vizitarea uzinei. Cel ce 
muncesc alei salută cu entuziasm 
prezența ln mljtocul lor a conducă
torilor de partid sl de stat. însufle
țiți de chemările partidului, el au 
hotar ii ca în drislea Conferinței 
Naționale a partidului șl a ce
lei de-a XXV-n aniversări a re
publicii să-și oupllmenteze an
gajamentele asumate ln Întrecerea 
fiodaltată, astfel : vor realiza în plus 
70,5 milioane lei Ia producția globală 
și 109 milioane lei la producția mar
fă, vor realiza new te plan beneficii 
de 40 milioana lei șl vor livra pentru 
export produse ln valoare de 40 mi
lioane Iei. Atmosfera de muncă crea
toare, entuziastă, pusă In slujba În
floririi patrie! socialisto, atmosferă 
ce caracterizează din plin aceste zile 
dinaintea Conferinței Naționale a 
partidului, se face simțită sl în rin- 

!durllc constructorilor.; de.'nutomobile 
! din'Pitești. f' !*'«■;

Oaspeților le este prezentată ma
cheta uzinal. Construită ln proporția 
de 73—80 la fiută, uzina este într-o 
măsură însemnată un șantier. Gra
fice sugestive înfățișează dlcva din
tre reallzărilo privind reducerea con
sumului de metal și autodotaren.

In aplauzele șl uralele construc
torilor de mașini, ale constructorilor 
prezențl pe șantierele unității, secre
tarul general al partidului, ceilalți 
oaspeți slnt Invitați să ln loc în limu
zine „Dacia 1 309". Primul popas so 
face la secția cull! de viteză. Alei se 
realizează. In colaborare cu firmn 
Renault, toate cutiile de viteză ne
cesare Industriei românești de auto
turisme șl de tractoare, ca șl o în
demnată cantitate pentru export. De 
o bună apreciere sa bucură înaltul

Virila de lucru a tovarășului Nlcolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și da stat a început aici, la uzina de autoturisme. La intrarea In uzină 
slnt prezențl tovarășii: Gheorghe Năstase. prlm-flccretar al comitetului jude
țean al P.C.R., alU reprezentanți ai organelor locale de partid sl de «tat. loan 
Avram, ministrul. Industriei construcțiilor do mașini. Mlhal. Dumitru, directo
rul general al Grupului de uzine de autoturisme'Pitești. t

O gardă de onoare, formată din militari;al tortelor noastre armate.
bri al gărzilor patriotice și ol detașamentelor- do pregătire militară a tinere
tului prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate. Sa into
nează Imnul de Stat al Republicii Socialista România. ■ Tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu trece In revistă garda de onoare.

Secretarului general al-partldulul 1 eo oferă In semn de bun venit pline șl 
■are ; un grup de copil oferă oaspeților ftorL

J tfeșugflrească, ln prodtrts?reă‘;dp' pu -s 
de serie mare șl subanȘambiurl.’ să 
grăbească ritmul de asimilare a prin
cipalelor repere ole automobilului. 
S-a apreciat că ln epațlul existent pot 
fi nmplasate noi linii tehnologico care 
eă contribuie, fără Investiții supli
mentare. ln sporirea producției, pen
tru a se ajunge ln 150 000—2®3l»0 de 
autoturisme. De asemenea, s-a sub
liniat necesitatea organizării științi
fice a transportului pieselor, prin in
termediul conveierelor.

întreg colectivul U.A.P. — munci
tori. tehnicieni, ingineri — asigură pe 
conducătorul partidului și stalului 
nostru că nu-șl va precupeți efor
turile spre a transpune in viață Indi
cațiile date pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor 
actualului dnclnaL

șă-î Înfățișeze
Intro' **~7' .... ....... ....... ....,...
anuală do ncrilonltrll, transformată 
In fibre, echivalează cu firele ce s-ar 
obține din lina a 2,5 milioane ol, 
faptul că 'producția anuală de polieti
lenă, transformată ln folii, poate aco
peri de trei ori suprafața țării, 
că producția gtobaiă indoslrtală 
a combinatului este de 3 miliarde lei. 
De ’ asemenea, motivul îndreptățitol 
m'IndrII muncitorești, ca gl dovada 
ralitățil, produselor realizate le aflăm 
în aceea' că circa jumătate din , to
talul produselor ®e exportă. Slnt ar
gumente că la instalația de plroliză 
— adevărata Inimă a combinatului — 
ln fabricile de acrllonltrl!, polietile
nă, propllenă, negru de fum, oamenii 
muncii slnt holărițl să-și facă dato
ria. Sini tot afitea dovezi că, deși

în intimplnaren oaspeților au venit 
Angelo Mlculescu, ministrul agricul
turii, Industrial nlirnontare și apelor, 
epeciailșa din minister, cadre de con
ducere ale agriculturii din județul 
Argeș. Inginerul Marinlcă Deceniu, 
directorul întreprinderii Județene 
pentru Îmbunătățirea șî exploatarea 
pajiștilor, ilustrează, prin interme
diul panourilor cuprinzind cifre ®l 
grafice, ampla acțiune caro se desfă
șoară pe meleagurile orgeșene pen
tru punerea in valoare a marilor re
surse naturale pe care le reprezintă 
pajiștile. Suousă unit! complex da 
lucrări de îmbunătățire a compoziției 
floristice, lnxămlnțărl, auprainsămîn
tări; șl fertilizări, noua pajiște de la 
Dealul Sosului produce In prezent 
circa 30 809 kg masă verde la hectar, 
față do numai 4 009 kg cil &o rea
liza Înainte de amenajare.

So dau Informați! cu privire la mo
dul de exploatare a pășunii prin tar- 
lalizare, ta organizarea saivanelor ' șl 
taberelor de vară, ta asigurarea sur- 
aelor de alimentaro cu apă. De reți
nut că după acest sistam. In Argeș, 
nu fost amenajate plnă acum 15&9B 
de hectare de pășune situate in co
mune ca : Izvora, Caleașca, Siliștea, 
Lunca Corbului, Davldești șl altele, 
că prin Îmbunătățiri mal reduse — 
curățiri, fertilizări și Insămlnțări a 
fost sporită Simțitor producția pe alte' 
39 GM de hectare. în felul acesta s-a 
ajuns ca pe mal bino de 52 la aulă 
din pajiștile județului să «o obțină 
producții de masă verde ridicate șl 
la un preț de cost simțitor redus.

Apreciind inițiativa organelor ju

cate 
capa- 
ARO 

este prezent : rod ol hăraldeî sl pri
ceperii. al abnegației constructorilor 
da automobile museelenl. el poate fl 
Insă înlilnlt nu numai în Bărăgan 
sau Carpațl. Din deserturile toride 
ale Iranului șl pină in pampas, din 
Inima Africii șl plnă ln zonele veș
nic înghețate. în peste 40 de țâri alo 
lumii ARO este unul din mesa
gerii apreriațl al competentei tehni
ce românești. Iată de ce făuritorii 
Iul lucează ln permanentă cu con
știința că Ișl fac șl ln felul acesta o 
înaltă datorie patriotică.

La Intrarea ln urină. într-o mică 
expoziție, conducătorilor de partid sl 
de stat II «e prezintă un automobil. 
Este LM.S.-U1 cu eerla 0 cure Ieșea 
pe paarla uzinei la 1 Mal 1057. A 
parcurs 047 COT de kilometri Dar 
drumul parcurs de uzina din 
Clmpuluna-Muscel este mult mai 
lung, cate drumul parcurs de 
la o întreprindere de mică Im
portanță, unde acum 25 de uni ee 
Sabricau lacăte »I vermorele. la ceea 
ce este oslări — unitate de buză a In
dustriei noastre constructoare de 
mașini, care realizează in mal puiin 
da 12 zile Întreaga producție a anu- 
îul 1S57. Suprafața productivă a cres-

începutul acestei 
n intrat ln producție pri- 
oblectlv al combinatului 

de clinker.

I ■ 1După vizita la Urina mecanică Mus
cel / șl 'combinatul de ciment,^ la pă
șunile de la Dealul Sosului.' undo 
n aVut'Joc un fructuos dialog cu oa
menii muncii, cu sppctaJițtii, tova
rășul, -..Nlcolae Ccaușescu, ceilalți 
.„-..A-.,e=f. uîj șl, de statuau 

munte';

ducătorilor, șl’cere. In ares: sena, ca 
ministerul să facă un calcul econo
mic precis,, .de, perspectivă, pentru 
creșterea oilor. Totodată, solicită spe
cialiștilor tă pună’accentul pe 'îm
bunătățirea pășunilor, prin îngrijirea 
lor. pentru ridicarea eficientei eoo- 
nonfico tn acest domeniu, mentlonînd 
efi ește necesar să se folosească șl 
procedee mal puțin costisitoare.

general alrtftsUăy- 
luterecomandă, conducerii mlnteleni- 
luTdt etf'să'fib extinsă șl ln fflte’zono 
ale țării.

La marginea pajiștii s-au adunat 
o mare mulțime de locuitori din 
Dlmbovlcloara și comunele Înveci
nate, care, afllnd de sosirea tovară
șului Nlcolae Cenuțescu. au venit cu 
mic eu mare să-l Intlmplnei să-1 a- 
dreseze cuvinte de bun venit

Secretarul general nl partidului se 
apropie do săteni, lo siringa mil
uite. | i

— Slntețl mulțumiți de lucrările 
care se fac ponlru extinderea' pășu
nilor. pentru valorificarea pajiștilor ?

— Slnt foarte bune, tovarășe 
Ceausescu, răspunde unul dintre el. 
Acum' putem crește mai multe ani
male, avem alto condiții.

— Aceasta este foarte bine, apre
ciază tovarășul Ceausescu. CJstigațl 
și dumneavoastră ciștlgă noțwrul.

Despărtlndu-se de locuitorii aces
tor frumoase așezări do munte, pont 
" ' irtidulul șl statului le-a

l de fericire, sănătate el

CîiTipulung Muscel 
u w ui

în cursul vizitei, tovarășul Nlcolae 
Ceausescu s-a interesat de graficul 
desfășurării lucrărilor, de măsurile 
pentru urgentarea Io-, precum sl do’ 
calitatea utilajelor. Directorul com
binatului Mlguril că primele trei Unii 
de ciment vor ti date în funcțiune ln 
acest tun, urmînd câ In 1073 să sa 
dea in exploatare șl celelalte trei li
nii, lncheindu-se astfel prima «apă 
do construcție la fabricile de ciment 
și var. Practic, anul 1073 va fl anul 
declanșării celei de-a doua etape de 
construi " " " 
ald'băL ____ - . ___
de asboclment

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu cere 
Bă se facă tot ce e.v.e posibil ca. 
Împreună cu Întreprinderea de mon
taj, să se stabilească un program 
concret pentru scurtarea termenelor 
de punere ln funcțiune, recuperarea 
intlrrierilo- șl. în consecință, depă
șirea productl.ei de ciment, atît de 
necesar lucrărilor de constrticUl.

cut de 9 ori în cincinalul trecut șl 
ee va dubla în cel prezent.

La Intrarea ln atelierul de prelu
crări mecanice este amenajată o altă 
expoziție care prezintă planurile de 
perspectivă ale uzinei, printre caro 
Intrarea in producție a unor noi sec
ții. asimilarea In producție a unor 
noi tipuri de autoturisme. Oamenii 
muncii de la Uzina mecanică Muscel 
se angajează ln cinstea Conferinței 
Naționale a partidului șl a celei de-a 
23-u aniversări a republicii ca tn 
cursul anului 1S73 să ajungă la o 
producție de 15 OTO de automobile 
pe an. producție ce urmează aă 
crească progresiv. în așa fel Incit

Conducătorii de partid șl de 
Interesează, do asemenea, do 
rlle luate pentru ca a'ceastă 
turistică să nu fie afectată de exis
tența combinatului de ciment, adre
sează întrebări, cu privire la calita
tea electrofiltrelor și cer flă fie puse 
cit mai repede fn funcțiune. In în
cheierea vizitei, secretarul general al 
partidului îi felicită pe constructori 
pentru punerea In funcțiune ă primei 
linii a combinatului, pentru nivelul 
tehnic al Instalațiilor și lșl exprimă 
Încrederea că se vor găsi resursele 
necesare pentru' ca. aici, la1 Muscal 
combinatul să producă cit mat repe
de și cit mal mult ciment. Mi:lțu- 
mlnd tovarășului Nlcolae Ceausescu' 
pentru vizita făcută, pentru felicită
rile șl recomandările prețioase, gaz
dele se angajează &ă organizeze mai 
bine munca, să depună tonte efortu
rile pentru recuperarea întinderilor, 
spre a produce cit mai mult ciment, 
de dt mal bună calitate.

De la Pitești, conducătorii de partid 
șl de atat ee îndreaptă cu elicopterele 
spre Cimpulung-MusceL Străvechiul 
oraș, devenit ln ânll socialismului o 
puternică citadelă muncitorească, 11 
întlmplnâ pe tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu într-o attnooferă de entu
ziasm. Cetățenii dau astfel glas în
crederii ferme In politica partidului, 
îți exprimă marea satisfacție pentru 
înflorirea orașului lor șl a patriei so
cialiste, rod al industrializării socia
liste, al distribuirii judicioase a for
țelor de producție pe Întreg terito
riul țării;

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de eiat 
Iau loc Intr-un automobil de teren — 
ARO 240. în uralele mulțimii, co
loana oficială străbate orașul.

La Uzina mecanică, o gardă de o- 
ndare prezinte armele. Conducătorii 
do partid și de stat slnt inUmplnali 
de victor Naghl, Erou al Mund! So
cialiste. directorul uzlneL de altl re
prezentanți al oamenilor muncii din 
uzină. Slnt de fate loan Avram, mi
nistrul Industriei construcțiilor de 
iURșinl, șl Matei Ghlgiu. ministrul 
construcțiilor industriale.

Atei este locul de naștere al ves
titului ARO — automobilul româ
nise. în agricultura șl ln Industrie, 
în construcții, peste tot unde _ 
nevoie de un automobil robust, cai 
bil să străbată orice teren. / ’

_ Ceai
conducători de partid 
revenit cu elicopterele lh 
ciplul Pitești.

Aici, vizită de lucru ■ continuat 
în zona industrială de’ sud a orașu
lui, unde a-a Înălțat o puternică 
platformă chimică; alcătuita din trei 
mari unități : combinatul petrochi
mic, uzina de negru do fum șl ra
finăria. începută in Iunie 1S®8, con
strucția acestui obiectiv ol industriei 
noastre avea să propulseze r— o dată 
cu intrarea ln producție a uhltațUbr 
eale — orașul de pe Argeș1 ln con
stelația localităților cu o pondere e- 
conotnlcă deosebit do importantă. 
Dacă In 1M5 industria, chimică era 
reprezentată -alei doar prin fabrica 
de tananți, ea a tăcut ln ani! cinci
nalului trecut un salt spectaculos, 
combinatul gigant; Intrat ln funcțiu
ne in 1IK9, realizlnd ln 1870 o pro
ducție, de 37 de ori mal mare, decit 
cea existentă fn acest sector In 1W5, 
Iar actualul cincinal deschide noi 
perspective de dezvoltare a produc
ției prin valorificarea superioară a 
materie! prime — petrolul, prin a- 
flrmarea plenară a capacității da 
creație a harnicului colectiv al com
binatului Industrial 
tarea tehnică, l 
matlzaro șl, ln, sirii " 
aceasta, competența pi 
muncitorilor șl speciali. _
ranțln că, animali de dorința de a 
răspunde chemării de a îndeplini o- 
blecUvcle actualului cincinal înainte 
do termeni oamenii munci! de pe 
platforma chimică din Pitești vor 
Inwle noi izblnzl în marea carte a 
întrecerii sodoltete.

Cu asemenea angajamente l-au în- 
tlmplta el le-1 pa conducătorii par
tidului șl statalul nostru. El șl-au 
Bmlnlit cu emoție că. In urmă cu 
trei ani, in iulie 1039. tovarășul 
Niootao Ccaușcscu a fost prezent, 
alături de constructorii, de munci
torii combinatului petrochimic, la 
unul'‘ din marile evenimente ele a- 
cesiul obiectiv industrial : inaugura
rea complexului de plrollză, unde 
io obțin produsele ce constituie ma
teria -primă pentru celelalte lns'.a- 
lațiL Atunci, alte obiective alo com
binatului — fabrica, de,, polietilenă, 
acritonltril — se aflau' In probe teh- 
W. $ WffiSW: 
trei. Acum, ca șl la combinatul pe
trochimic, la rafinârie se lucrează 
din plin. ■

Sosirea tovarășului Nicolas 
Ceaușescu în primele ore ale după- 
amlezli per platforma industrială din 
zona cudică a Pitești ului i>rlleju!ește 
o caldă manifestare a oamenilor 
muncii, expresie a Încrederii șl pre
țuirii -față de partid, față de condu
cătorul său. Se scandează Îndelung ■ ■ 
iJCeaușescu — P.C'.R.“, „Cesușescu șl 
poporul0.
; în Intlmplnare âu venit tovarăși! 
Mlhail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Costache Sava, director ge
neral al Grupului industrial petro
chimic Pitești, numeroși apeciallșll. 
O gardă de onoare formată din mem
bri al gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire pentru 
apărarea pairiei prezintă armele.

Oamenii' sînt bucuroși sfi-1 reînffl- 
neiișcă pe secretarul genera! al parti
dului, să-1 raporteze ce au realizat 
de la ultima sa vizită ln combinat, 

' proiectele de viitor,
altele, faptul că producția

numără puțin! ard de la Intrarea tn 
'funcțiune, combinatul chimic trăiește 
deja virata maturității, datorită res- 
ponsablUtațll cu caro înțelege ftă 
muncească întregul colectiv, de ta 
muncitor plnă la specialistul cu cel 
mal Înalt grad de calificare.

Dar cu deosebire au'ținut oamenii 
muncii din combinat să raporteze se
cretarului general al partidului des
pre, preocupările pentru realizarea, 
înainte de termenele, stabilite, a in
vestițiilor pentru cea de-a doua etapă 
de dezvoltare a platformei petrochi
mice, asigurînd astfel o producție cu 
mult sporita, crearea de noi produ
se, unice ln țară. Eșalonate a se re
aliza tn dncLialul în curs ~ 0.5 mi
liarde lei — Iar 6'parte plnă In 1S77, 
investițiile pentru rea de-a doua eta
pă de dezvoltare se vor ridica ia cir
ca, 13 miliarde leii Dezvoltările vor- 
avea loc la toate unitățile aflate p j. 
platformă: rafinăria Ișl va dublă 
capacitatea de producție, la uzina ds 
negru de fum va spori de două ort, 
iar la combinatul chimic capacitatea 
de producție se va dubla la plrollză, 
acrilonltrfl. ctorură de donurll. Adu
nate laolaltă, dezvoltările preconizata 
pentru aceasta platformă industria
lă înseamnă, ln fapt construirea a 
30 de Instalații noi, ln care vor lucra 
4 8®0 dc oameni. Toate acestea evi
dențiază marele efort uman sl mate
rial care ee vn cheltui pentru pu
nerea dt mal bună tn valoare a re
surselor naturale, a forței de muncă.

în fata unei uriașe machete repre- 
zentînd plnă în ,cele mal mici detalii 
Instalația plrollză 2 aflată în plin 
proces de construcție, ministrul in- 
dustriel chimice șl directorul general 
ai grupulud Industrial petrochimic 
Pitești li informează în amfinunțlme 
pe secretarul general al partidului a- 
Bupra princirțalelor caracterlafid teh
nologice nle acesta! obiectiv, asupra 
ritmului de desfășurare a lucrărilor, 
despre problemele cu care se con
fruntă constructorul șl mentorul Jn 
efortul do punere la timp în func
țiune a Instalației. Slnt prezentate, da 
asemenea, machetele actualului grup 
industrial petrochimic în înlănțuirea 
Iul cu obiectivele care se realizează 
acum. Gazdele informează a»o!. Ila 
fata locului, unde se fitr&bat arterele 
principale ale viitoare! unltătî. des
pre fltadlul lucrării. Dacă In privința 
construcției propriu-zlse lucrările 
flint avansate. în ceea ce prlvcșia 
partea de monta I — m arată în ca
drul discuție! conșețe care are loe 

'!M corej'USiefortrdeoseblt din par- 
^ta,./urnjw>rulu.l7îyse:'lrMrtsta asupra 
necesității ca ufiîafcle să fie livrata 
cu o rltmldtate exemplară. Aceasta 
cu atlt mal mult cu dt actuala In
stalație de plrollză are o capacitate 
dublă față de prima șl urmează bă 
se realizeze intr-un termen mult mal 
scurt față de prima instalație. Aici, 
pe șânHerul pirollzcl are loc o ve
ritabilă consfătuire de lucru. în 
dtecuția pe care tovarășul Nlcolae 
Ceausescu o are aid cu miniștrii 
Mlhail Florescu, Matei Ghlglu șl loan 
Avram s-a formulat concluzia ca. tn 
viitor, pentru toate instalațiile com
plexe eă se întocmească machete de 
montaj, procedeu utilizat pe aeest 
șantier șl dovedit deosebit do ufil 
pentru constructori șl montorL Do 
asemenea, s-a Indicat ca minls'ere- 
lo Industriei chimice, construct iilor 
de mașlntl șl construcțiilor Indus
triale să examineze ln comun stadiul 
livrărilor de utilaje pentru comple
xul petrochimic șl «ă întocmească un 
grafic privind asigurarea ta termen 
a tuturor utilajelor. în același timp, 
a fost subliniata necesitatea întocmi
rii la vreme a comenzilor de mate
riale șl utilaje, ațlt a celor care s* 
realizează în țară, dt șl din Import, 
Sl fl-a Indicat ca Ministerul Indus
triei Metalurgice eă Întreprindă mă
suri pentru livrarea de urgență a 
metalului necesar șantierului. Mi
niștrii prezențl nu relevat necesita
tea luării unor măsuri rapide pentru 
darea tn exploatare ta termen a lu
crărilor de extindere a centralei ter
mice șl de alimentare eu energie e- 
lectrlcă. dat fiind că acestea condi
ționează începerea probelor tehnolo
gic® șl buna funcționare a tuturor 
Instalațiilor din cea de-a doua etapă 
de dezvoltare a grupului petrochimia

(Continuare In pag. a IV-a)
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«rfltat

IONELA

unele mai blln-

Cunosc

SO®

evenl- 
Confe-

Cunoxc 
Cunosc

________ , exprl- 
dragosiea și atașamentul 

’ ' • «1 hotarirea lor de a milita 
*-'■_________ ■ • -iticu

mod

______________?. 

fam-; de încălcarea

încrederea că angajamentele 
vor deveni fapte — și vă doresc 
succes deplin ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; uraie).

Vfi doresc multă sănătate ®1 
multă fericire I (VII șl puternice a- 
plnuze ; cei prezențl la miting ova
ționează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central,'. pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Zecile da mii de porticiponți la miting ova|iorieazâ pentru partid, pontru secroiarul idu general, tovarâjul Nicolae Ceaujoscu

.tete.
,.i dorința noastră da permanentă 

autodepășire, avem in dumneavoas
tră, scumpe tovarășe secretar gene
ral. exemplul cel mai grăitor. Acest 
exemplu — imbold la CTeajie, avini 
șl dăruire, Imbold la dragoste fier
binte pentru țară — este astăzi mai 
viu declt oriciiu! in inimile noastre, 
In conștiința noastră. Vă asigurăm — 
a, Încheiat vorbitoarea — că ta acest 
spirit vom lucra noi. vă asigurăm că 
In acest «spirit vom gîndi sl vom 
acționa, in acest spirit ne vom edu
ca fill sl fiicele noastre.

Tniîmplnat cu vil și puternice a- 
piauze, eu aclamații și uraie, a 
luat cuviniul tovarășul fjjcoldG

. Dragi tovarăși,
Ocupîndu-ne de problemele dez

voltării patriei noastre socialiste, 
că una din îndatoririle fundamen
tale ale unul,partid comunist de 
guvemămint, care trebuie să-și a- 
ducă contribuția ia cauza socialis
mului prin făurirea cu succes a noii 
orindulri, in primul rind .in pro
pria țară, noi nu uităm nici un 
moment că trebuie să acționăm 
pentru a contribui la înfăptuirea 
unei politici de colaborare și . de 
pace intre toate popoarele lumii' 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne preocupăm permanent de a 
întări colaborarea noastră cu toate» 
țările socialiste, cu țările care au 
pornit pe calea dezvoltării indepen
dente, fiind conștiențl că această 
colaborare, unitatea tuturor acestor. 
slate constitute una din chezășiile 

11 dezjvpltării prdgre^’ls1le,'Ji,.Vieții,1 in
ternaționale. Dezvoltăm - colabo
rarea cu partidele comuniste, socia
liste, cu mișcările de eliberare na-' 
țională, cu toate forțele anUlmpj- 
rlallste, vfizlnd In unitatea maselor 
largi populare din întreaga . lume 
garanția succesului in lupta împo
triva imperialismului, a colonialis
mului, pentru victoria • politicii de 
deplină egalitate in drepturi, de 
respect al Independenței șl suve
ranității naționale, de neamestec în 
treburile Interne, de renunțare la 
forță și la amenințarea cu forța In 
relațiile’ dintre state.

Viața demonstrează că aceste 
principii au devenit un bun al po
poarelor de pretutindeni, că ele se 
afirmă tot mal puternic în viața In
ternațională ; toate popoarele sint 
hotărtte să acționeze cu fermitate 
pentru impunerea lor în relațiile 
dintre statele lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în spiritul acestei politici, ba
zate pa aceste principii, Partidul 
Comunist Român și guvernul pa
triei noastre vor milita și în vii
tor,-vor-face totul pentru a-și adu
ce contribuția tot mai activă la 
soluționarea marilor probleme In
ternaționale. Viața demonstrează zi 
de zl că nici o problemă nu mal 
poate fi rezolvată astăzi decis cu 
participarea tuturor popoarelor — 
fie ele mari sau mici — că țările 
mici; șl-'mijlocii au un cuvînt tot 
mai puternic: de spus în viața In
ternațională.' Șl trebuie să șl-1 spu
nă cu fermitate, idacă doresc să-șl 
asigure Independența și suverani
tatea, dreptul de a fi stăplne pe 
destinele lor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trebuie să fim conștiențl că so
lidaritatea internațională a po
poarelor In lupta pentru pace șl

tul fiecărui muncitor și, deci, ți 
necesitatea de a avea și produse 
agroalLmentore mal multe.' Și, real
mente, sint posibilități ca Plteștlul 
să contribute cu mal mult declt 
era prevăzut în cincinal la înfăp
tuirea programului trasat de Con
gresul al X-lea, la creșterea bună
stării jx>jwului, In progresul Româ
niei socialiste. (Aplauze puternicei 
uraie. Se scandează „Ceaușescu — 
I’.C.R.").

Iată, deci, tovarăși, că Conferin
ța Națională, care va avea loc în 
a doua parte a lunii iulie, va putea 
face un bilanț strălucit al 'reali
zării programului trasat de Con
gres șl'va putea elabora noi mă
suri, atlt în ce privește creșterea 
generală a avuției naționale, cit 
■și periecțlvaațea sîntregll; actlvi- 

• tați de conducere-'eccrtlomlco-Sb- 
■ Halfi, de lhrgire’--a democrației so
cialiste, punind baze și- mal- pu
ternice participării întregului po
por la conducerea societății noas
tre ; numai in slrinsă unitate cu 
poporul șl cu participarea activă a 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, bărbaților, femeilor — bfi- 
trini și tineri — putem asigura 
făurirea cu succes a socialismului 
șl a comunismului In .România. 
Comunismul teebule să fie opera 
poporului însuși, stăpin pe desti
nul său, hotărit să-și făurească 
viața așa cum o dorește el. (A- 
plauze puternice ; uraie. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Este de înțeles că, avind ase
menea preocupări, partidul nostru 
gîndește în spiritul întregului po
por, este conștiința și glndul po
porului însuți ! Glndul partidului 
este glndul poporului — și tocmai 
de aceea partidul se bucură' de în
credere și este urmat de întregul 
popor. (Aplauze puternice, uraie).

Știm, tovarăși, că fcn munca 
noastră mai sint lipsuri,; mal avem 
greutăți. în vizita pe care am fă
cut-o astăzi am discutat, ~ nu o 
dată, ți despre lipsuri și am emis 
șl' unele critici 
de, altele mal aspre —-dar 'por
nite din dorința de a face totul 
pentru a îndrepta- lucrurile, de a 
asigura unirea eforturilor tuturor 
celor ce muncesc, în frunte cu co
muniștii, pen nu ca munca .noastră 
să fie tot mal bună. Fără -îndo
ială că numai un partid care Ișl 
bazează ac ti vi ta tea pe interesele 
poporului, care-și propune să facă 
toiul pentru bunăstarea șl ferici
rea poporului, este-în stare să 
vină șl să discute deschis cu aces
ta problemele — atît bune, .cît șl 
rele — și, împreună, să găsească 
soluțiile pentru a asigura mersul 
înainte al țării In condiții cit -moi 
bune. Vom face toiul

în marea plată din noul centru 
civic al Pitcstiului s-nu adunat zeci 
de mii de petrochlmișți, constructori 
de autoturisme, muncitori al Combi
natului de exploatare și industriali
zare a lemnului, ai întreprinderilor 
de bunuri de larg consum de pe plat
forma Industrialii, de nord, un mare 
număr de lociij’ori ai municipiului. 
Mulțimea poartă drapele roșii si tri
colore. lozinci care slăvesc partidul, 
patria socialistă. Se văd numeroasa 
portrete ale secretarului general al 
partidului. Este o atmosfera vibran
tă. de un viu entuziasm.

Pe frontispiciul unei cLădirl înal
te, aflata In consiniețle. o lozincă 
se impune privirilor : ..Purtăm In 
suflet recunoștință fierbinte Partidu
lui Comunist Român, dumneavoastră, 
Iubite tovarășa Nicolae Ceausescu, 
pentru ajutorul acordat In dezvolta
rea multilaterală a Județului Argeș".

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceauscccu. cvllalli 
conducători de partid sl do «stat apar 
în balconul sediului comitetului Ju
dețean de partid, lntlmplnati cu vil 
si puternice ovalii, uraie. \ Se ovațio
nează pentru partid, Dcnlru secreta
rul general, pentru unitatea Indert- 
tructibllfi.dintre partid sl popor.

Mitingul este deschis de tovarășul 
GIIEORGIIE N ASTA SE, prlnusecre- 
tar al Comitetului județean-Argeș al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care a spus :

Participăm astăzi la unul din cele 
mai fericita evenimente din viața 
locuitorilor județului Argeș.. Avem 

■'bufeurift'nețărmurită de a - nei initial 
'rt''dâ ‘‘â '«saluta din "adlncitl"' Infiiillor 
noastre alei. în Argeș, la' noi acasă, 
pe cel mai iubit fiu al poporului nos
tru. creatorul României modeme, pa 
scumpul nOi'-ru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Izvorul bucuriei, entuziasmului, al 
dragostei sl recur.os'unțel ce vi lo 
purtam are temeiul tn faptul că in
tre locuitorii Argeșului șl conduce
rea partalului, in frunte cu dumnea
voastră. tovarășo Nicolae Ceaușescu. 
s-a creat si făurit In timp cea mai 
puternică legătură umană. înnobilată 
de profunde «sentimente comunista. 
Explozia industrială șl consecința 
el. explozia de viață nouă, socialista, 
pe care le făurim astăzi-lnir-un ritm 
impresionant in Argeș si țin Întreaga 
țară, au fost determinate de politica 
creatoare a Partidului Comunist Ro-. 
mân. al cărui promotor Înflăcărat sl 
militam ferm înteți.
' Noi. cel din Argeș, nu putem uita 
niciodată că. inceplnd de la construc
ția fabricii de lananțl șt ptnâ la splen
dida desfășurare de uzine si fabrici 
do astăzi. dumneavoastră all fort 
permanent în mijlocul nostru. Arge
șul de astăzi, modern. complex dez
voltat. e cea mai autentică demon- 
Blrație a industrializării socialiste In 
ritmul sl la parametrii concepuil de 
dumneavoastră. Peste 30 OtX) de oa
meni au venit aici, 'chemați de In
dustria modernă. In ultimii cinci ani. 
și alte zeci do mii vor veni In 
următorii trel-pairu ani. Putem 
să vă raportăm, cu legitimă mln- 
drie. că toți acești'minunați oameni, 
și Îndeosebi tineretul nostru, s-au in
tegrat activ In viața fabridlor. In 
viața orașelor, șl rezultatele obținute 
in producție «lut bune. Multe fabrici 
caro au intrat In producție in acești 
ani și-au atins parametrii proiectați, 
în cele cinci luni din anul 1072 a 
fost depășit planul producției marfă 
cu. 124 milioane lei. Tot In acest 
timp s-au realizat peste 90 milioane 
lei beneficii peste plan. La chemarea 
dumneavoastră de a realiza planul 
cincinal In patru ani șl jumătate, toa
te colectivele de muncitori, sub con
ducerea organizațiilor de partid, au

In 
viitor pentru a lichida lipsurile, 
pentru a lucra dt mal bine, 
unde vom constata neajunsuri 
vom critica, tar .
legilor va trebui sâ fim aspri, pen
tru cft aceasta este în interesul 
poporului. A nu -admite. încălcarea 
legUor. a nu «imite ilegalități în
seamnă a servi Interesele poporu
lui, înseamnă a milita pentru afir
marea In viață a -principiilor echi
tății socialiste și com un iste. ' Voin 
face totul pentru realizarea în 
viață a acestor principii! (Aplauze, 
uraie; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R."). .

Doresc să menționez șl' eu aerat 
prilej activitatea bună desfășurată 
de organizațiile de partid, de co
mitetul Județean de partid; Iniția
tivele bune care nu fost' lansate în 
ultimele luni Intr-un șir de do
menii șl care au deja o Influență 
tot mal puternică asupra vieții tu
turor cetățenilor din. Județ. De ar 
ceea, atunci,cînd am adresat feli
citări tuturor oamenilor, muncit 
am înțeles că le adresez deopotrlr 
văl și comuniștilor, organizațiilor 
de partid, comitetului Județean — 
pentru că numai Împreună cu oa
menii muncii, comitetul Județean; 
comuniștii Iși pot îndeplini îndato
ririle lor în toate domeniile de ac
tivitate. (Aplauze prelungite, u- 
rale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R-).

Bonalitate» — a spus In continuare 
vorbitorul. In noile noastre Între
prinderi au venit să lucreze mil da 
localnlid de la orașe și eato. «s-au 
reîntors Ia vetrele «trăbune argeșe
nii plecați mal Înainte In alte col
țuri dc tară, s-au calificat tineri, sl 
virsinlcl. bărbați șl temei. Printre 
aceste zeci, de mii «le oameni care 
beneficiata din plin de roadele ln- 
dustrlaUzărU socialiste mă număr sl 
eu cu familia mea.

Dorim să vă mal mulțumim. In nu
nele petrachlmlș,tJtor. pentru co-idi- 
țlile deosebite de viata create în 
municipiul Pitești, «taci, o dată cu 
industrializarea, orașul s-a transfor
mat din temelii, conslrulndu-fie spa
ții de locuit, școli, cămine Bl cresa 
pentru copiii noștri, unități comer
ciale. Boețalrculturale ; noi vedem de 
pe acum In orașul nostru un mare 
wnlru industrial al României so-

Ceaușescu.
1 Cuvlntarca se ere tarului general ni 
partidului cz,te subliniata In repe
tate rinduri de Îndelungi aplauze, da 
ovații șl uraie, partlepanții 
mlndu-și „ 
față do conducătorul partidului 
statului, __
neabătut pentru infăptulrra polii 
partidului, de a-șl" Îndeplini in r 
exemplar sarcinile co le revin în a- 
cest an, in acest cincinal.

în cuviniul dc încheiere a mitin
gului, primul, secretar al comitetului 
judoțean de partid a urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu mulțl ani, 
pentru binele șl fericirea poporului 
român.

După miting, tovarășul Nlcoina 
Coauțescu, ceilalți conducători de 
partid șl de slat au vizitat noua casă 
do cultură a sindicatelor din Pitești, 
Inaugurală anul trecut Directorul a- 
cesiui lăcaș de cultură a prezentat 
secretarului general al partidului, 
celorlalți oaspeți, moderna sală do 
spectacole, celelalte sectoare In caro 
Iși desfășoară activitatea clubul, bi
blioteca, clnedubul, studioul artistu
lui amator.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și da 
rtat. caro au fost oaspeții județului 
Argeș șl municipiului Pitești, s-au 
Înapoiat In Capitală. (Agerprea)

reanallzat angajamentele sl au găsit 
noi rezerve. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului și a celei de-a 
23-a aniversări a proclamării repu
blicii ' au fost dublate ’angajamentele 
și eo vor realiza peste plan 380 mi
lioane lei la producțki-marfă Indus
trială. valoare ee &e va concretiza In 
peate 10 (B0 tone cărbune. 17 000 tone 
benzină. 1S75 tone articole de cau
ciuc șl alte produse. Vor fi puse In 
funcțiune. înainte de termen, cir.ci 
capacități de producție. Au fost «tu- 
plimentate angajamentele la export 
si in agricultură. Nu bo vom opri 
aici. Asa cum ne-ațț recomandat 
dumneavoastră, in toate Inbrenrinde- 
rllc a Început o nouă acțiune con
cretă pentru folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, pentru creș
terea indicilor de utilizare a materiei 
prime, a forței de muncă sl titanului 
productiv. Dorini ca aportul A.-geșu- 
lui la creșterea venitului national să 
fie tot mal mare, pe măsura investi
țiilor făcute in Județ, a priceperii si 
hărniciei oamenitor noștri. Din gln
dul dumneavoastră, tovarăș© Nicolae 
Ceaușescu. încărcat de omenie, s-o 
născut aici, la noi. deviza' de a trans
forma Argeșul într-un ludei al hăr
niciei. cinstei, onoare! sl demnității 
socialiste.

împreună cu întreaga populație a 
Argeșului, desfășurăm o luptă des
chisă, necruțătoare, împotriva para- 
ziților, leneșilor, chiulanglil«w, a hoți
lor, a celor care promovează favori
tismul si încalcă legile statului. Tot- 
,odată,,bizulndu-ne pe nesecata ener- 
liie/frejțtoare; existentă in rindul ma- 
r^elPTs am, pornit o amplă acțiune pen
tru stimularea organizată a initiati
ve!, creației și autoperfectlohăril. 
încurajați de dummtavoastră. desfă
șurăm o vie activitate ;>olitică, ideo
logică $1 culturnl-ștllnUflcă. S-au 
«a-eat in ju«ieț poale o sută de socie
tăți culturale, ca foruri democratice 
de participare a cetățenilor la con
ducerea «mituri!. Avem creat in județ 
un climat excelent pentru muncă, 
Invățămlnt, șiilnta Sl cultură. Arge
șenii văd tot mai mult In «.ultură nu 
numai un mijloc de recreare, ci, în 
primul rlnd, un instrument de pre
gătire pentru producție și viată. Stă
ruie In noi, cu o flacără vie. mitul 
construcției din legendă. La che
marea Bearetarului general al parti
dului, argeșenii răspund mereu : 
„Putem din frumos să facem mal 
frumai. putem din înalt să facem 
mai înalt". Da, putem, pentru că aln- 
tem contemporani cu dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
pentru că lucrăm șl glndlm sub ra
zele generatoare de dragoste fierbin
te față de țară și cauza comunismu
lui. a păcii si colaborării în lume, pe 
care dumncavoaxlrâ le răsptnd'ii în 
tară si peste granițele țării.

Din adevăr s-ou născut glodurile 
poetului arge.șcan :
„Cunoxc un om cu celule de argint 

viu, 
Cu ochii ca soarele după furtună. 
Cunosc un om cu inimă largă ți bund. 
Cunoic un om ce-a deprins înțelep
ciunea lui Mircea, gesturile Iui Mihal 

și vitejia lui Baxarab. 
Cunosc un om. L-am văsuț cînd bea 

apd din ireoru! cu îdlcii albe.
L-am vdnet cum ascultă cintecul 

oleții pe locuri voievodale. 
un om cu suflet de poet 

șl glrid mai larg ca sarea. 
un om simbol de tară, 
un om cu suflet In cdpale.

Și omul acesta este tovarășul 
Ceausescu Nicolae'.

Tn continuare, a luat cuviniul MI
RAI DUMITRU, director general al 
Grupului de uzine de autoturisme, 
care a arătat că tn cel patru ani de 
la punerea în funcțiune a U.AjP4 in

progres social presupune activita
te — și nu de a sta cu miinilc in 
sin, de a eșiepta ca alții sâ soluțio
neze problemele — cere fiecărui 
popor sa acționeze activ și să con
stituie un factor tot mal Important 
în viața internațională. România 
este hotărltă să se afirme «ta un 
detașament puternic al mișcării re
voluționare anUlmperialiste, al lup
tei pentru colaborare intre toate 
popoarele lumii I (Aplauze puter
nice, ' uraie; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Dar pentru a putea participa ac
tiv la viața internațională trebuie 
să ne preocupăm dc a dezvolta 
forța economică, politică, socială a 
țării, unitatea poporului nostru. 
Numai în aceste condiții putem a- 
duce o contribuție tot mai impor
tantă la frontul mondial antllm- 
peHăllst. înfre snrahird'^mTHoh'ate 
și\'ihEeimațIonifle‘,.ex!sS'''o‘?'sl'rfrisft 

.interdependență, o strlnsă unitate
— șl numai acțlonlnd in acest seas 
ne îndeplinim îndatorirea de co
muniști, de oameni cărora poporul 
le-a încredințat destinele sale. Șl 
vom face toiîtl pentru a dovedi că 
poporul nostru șl-a ales un con
ducător încercat — Partidul Co
munist Român ’ (Aplauze puterni
ce, uraie ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.").

Aș dori, dragi tovarăși, să mul
țumesc In modul cel mal călduros 
tuturor colectivelor de oameni a! 
munci!, tuturor cetățenilor, s& vă 
mulțumesc dumneavoastră pentru 
prithirea pe care ne-ați făcut-o, 
pentru manifestările călduroase 
cu care ne-ați Inlțmplnat pretu
tindeni. în aceasta vedem Încă șl 
încă o ■«lată o expresie a Incre- 
(țeril In partid, în conducerea să, În
credere pe care o exprimați dum
neavoastră, ca și întregul nostru 
popor. (Aplauze puternice, uraie).

în încheiere, vă doresc încă o 
(tată noi și noi izblnzi In activita
tea dumneavoastră pentru realiza
rea cu succes a planului șl a anga
jamentelor pe care le-ați luat, ast
fel ca la sflrșitul cincinalului să vă 
puteți Înfățișa cu îndeplinirea nu 
numai a planului, dar și a angaja
mentelor pe care vi le-ați asumat

Cunoscind pe plteșleni și argeșeni, 
cit șl organizația de partid, eu am 
toată- Încrederea că angajamentele

uzină x-au fabricat 83 OdO de autotu
risme. firma ,.Dacla“ fiind astăzi cu
noscuta nu numai ta țarâ. cl si peste 
hotare. Adres!ndu-se secretarului ge
neral al partidului, vorbitorul a spus: 
Pentru prețioasele Indicații pe caro 
ni le-ați dat atund și acum, pentru 
tot cc+.ti re ați ffleut pentru noi. pen
tru modul în caro slntețl întotdeauna 
alături de noi, vă mulțumim «lin Ini
mii, iubite tovarășe secretar general. 
Va mulțumim si. ta același timp, vă 
asigur&m că întregul nostru colectiv 
nu precupețește nici un efort pentru 
a îndeplini In mod exemplar sarci
nile ce-1 revin din mărețul program 
<le edificare socialista a patriei, e- 
inborat de Congresul al X-Iea al 
P.C.R.

lui chemarea partidului de a rea
liza actualul cincinal înainte de ter
men — a spus in continuare vorbi
torul — noi. constructorii de auto
turisme, am analizat amănunți» po
sibilitățile sl rezervele interne si am 
ajuns la concluzia că-1 putem înde
plini în 4 ani sl 6 luni, ceea ce ui 
va permite să realizăm o producția 
suplimentară in vn'.onre de 1 miliard 
si Jumătate de lei, din care cea mai 
maro parte va ti destinata expor
tului.

Permitcțl-mi să raportez efi la noi 
se desfășoară o vasta activitate de 
cercetare științifică, o largă acțiune 
de dotare a secțiUor cu ulllaie făcu
te de noi. a căror valoare se ridică, 
numai in acest an. la 27 milioane lei. 

.Paralel cu diversificarea producției 
'■șl' cil" preocupările pentru- nihr'rea 
.'svrieJ^-deJMlj^hație la 150-200 ' mii 
hUtoiuris-ne pe 'an. specialiștii noștri, 
întregul cblecMv de muncă este an
gajat intr-o permanentă acțiune de 
reducere a costului de producție, pen
tru a face autoturismele „Dacia" cit 
mai accesibile color mai largi cate
gorii de oameni ai muncii din țara 
noastră, pentru a putea deveni cit 
mal competitive pe piața externă.

Urtnlnd neabătut prețioasele indi
cații date de dumneavoastră cu pri
vire la scurtarea termenelor d® exe
cuție. vă informăm că aproape toata 
lucrările de extindere a uzinei, afla
te azi ta execuție,- sint în avans cu 
3 plnă la 3 luni sl că avem create 
condiții ea in anul 1973 «ta realizăm 
cu fiecare leu Investit o producție 
de 2.1 lei. eeea ce reprezintă o creș
tere a eficientei foruiurllor fixe «ia 
peste 10 La suta fata de cit realizăm 
in prezent.

Mulțumlndu-vă încă o dată pen
tru cinstea de a ne H vizitat uzina, 
db a vâ ti sfătui! cu noi asupra pre
ocupărilor actuale si de perspectivă, 
permitețl-mi, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă asigur. In 
numele întregului colectiv, că pre
țioasele indicații pe care ni le-ați 
dat astăzi vor fi aplicate ta practi
că în cel mai scurt timp 
ta încheiere vorbitorul.

A luai apoi cuvlntul _______
țORSU, muncitoare la întreprinderea 
„Textila61, care a evocat unde' aapecte 
din viața, în continuă Înnoire, a în
treprinderii, subliniLnd faptul că co
lectivul de muncă de la „Textila", a 
cărui virată medie nu depășește 23 
do ani, nutrește sentimente de adlncă 
recunoștință, de atașament nețărmu
rit față de partid, față de condu
cerea sa.

Textfllrtelc, parte a tinerel căasa 
muncitoare argeșene — a spus vor
bitoarea — s-au angajat ca In cin
stea celor două importante 
mente pe care le așteptăm — ____
rinia Națională a partidului șl sărbă
torirea a 25 de ani de la proclamarea 
republicii —să răspundă prin fapte 
chemării caro însuflețește întregul 
popor : ,.Cincinalul Înainte de ter
men". Vom de in plus o producție 
globală de 1 (KM) (MM) lei, o producție 
marfă de 3 OHO GOT Iei, vom pune în 
funcțiune, cu două luni mal devreme, 
noua secție de finisaj.

Acesta nu este Insă ultimul nostru 
cuvînt — a spus in continuare vorbi
toarea ; sintem hotărițl «ta ne sporim 
și maj mult forieie, să găsim noi re
surse iiK>ralc ci materiale pentru a 
obține șl alte realizări.

Aș vrea să vâ transmit, tovarășe se
cretar general, sentimentul de bu- 
«riirle șl fericire al muncitoarelor do 
la „Textila", ca. de altfel, ni tuiuror 
femeilor din municipiul Pitești, dea 
vâ fi primit în mijlocul nostru. Fe
meile do ix? plaiurile Argeșului aduc 
în" dar. ca suprem omagiu partidului, 
murele ctitor al națiunii noastre so
cialiste. sentlmenieîe lor dR âdinefi 
recunoștință șl îș! exprimă bolărlrea 
de a munci mai bine, de a crea mal 
mult, de a-șl crește șl educa <x>piii Jn 
spiritul comunismului, pentru a face 
din el cetățeni de nădejde ai Româ
nie! de mllne.

în cuvlntul său, MUTAI POPESCU, 
maistru la Grupul industrial de pe- 
trochimîe. a exprimat, in numele 
muncitorilor, inginerilor ș! tehnicie
nilor Grupului Industrial dc petro
chimie. recunoștința fierbinte față do 
jwrtld. față de secretarul general, 
pentru poHtlca riarvăzătoare de con
ducere a desilnelor patriot șl poporu
lui român.

Ta Județul nostru, care, din 1935. 
a cunoscut o adevărată și uimitoare 
explozie industrială, datorită uoiitl- 
cli partidului de ridlcore a potenția
lului regiunilor rămase in urmă, pes
te 33 KM) de oameni au Învățat. In ul
timii ani, profesii noi, care le dau 
mari satisfacții morale ți materiale. 
U ajuta (ta-il afirme pa deplin per-

dallste.
îrt continuare, vorbitorul a 

că vizita ta județul Argea a secreta
rului general nl partidului oro loc 
in preajma Conferinței Naționale a 
partidului, eveniment de seamă ta 
viața poporului nostru. în Intlmoi- 
narea acestui eveniment, petrochlmlș- 
til, alături do toți oamenii muncii din 
România, și-au suplimentat anga
jamentele in Întrecerea sociallsUi sl 
luptă «să realizeze cincinalul Înainte 
de termen.

întilnirea p« care am avut-o «a 
cu dumneav«Mst~ă. tovarășe secretar 
generaU pe . platfornin petrochimică, 
■.■.•i .rarvj’fiii!.-. per'.'.rii: ::<>! lotL 
imbold ca să lucrăm mal iiltw. î-A 
preluăm , de la coMiructorl din mers 
instalațiile etapei a doua de dezvol
tare. să depunem eforturi j ca aces
tea să-și atingă mal devreme para
metrii prol«!ctați. pentru a jfructifica 
la un nivel, ci» mal ridicat do efi- 
clență tavestlțiile alocate (le statul 
nostru ixiirochlmlel pltestene.

Ne angajăm solemn, a spus în în
cheiere «.’orbitorul, că vom j pune în
treaga noastră capacitate ta slujba 
ridicării pe noi culmi de (bunăstare 
81 progres a patriei noastre — 
România socialistă. ‘

■ Apoi, în cuvlntul rostit la tribuna, 
POMPIUA RADULESCU, profesoară, 
a subliniat că. la chemarea partidu
lui. argeșenii, într-un gînd [sl o sim
țire cu întreaga națiune, s-au anga
jat cu toată flinta in marea; epopee a 
ronslrucțlel socialista. Tn tot ceea ce 
am făcut. In tot ceea ce facem, m 
materializează, ca parte Integranta, 
visurile, aspirațiile sl proiectele celo 
mal îndrăznețe ale Intelectualitațli. 
Astăzi, partidul și tara ne [ cer mai 
mult, mal multă muncă, mal multă 
responsabilitate, mal multa; pasiune 
si inițiativă. Inteleetualul. militant, 
ancorat cu toată gindiroa. [emoția ?1 
fapta sa ta marile cerințe ale epo
cii. intelectualul cetățean, educator, 
om de creație avlntată. ta Laborator, 
la catedră, ta uzine si pe ogoare, in
telectualul. fiu al țării și obstel sale, 
explorator îndrăzneț pe întinsele te
ritorii ale cunoașterii- șl vlclll — a- 
cestea sint cerințele p© caro le pun» 
partidul în fața noastră. Sintem pre
gătiți ca.- aici. In Argeș, înfrățiți cu 
tinâra clasă muncitoare a (județului, 
cu harnica noastră țărănime coope
ratista. cu toți oamenii muncii, să 
muncim cu abnegație pentru realiza
rea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
volte •-

te»* •.

0
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In faja unei macheta reprezenilnd una din înstalajiile de pe platforma petrochimici

Ceaușescu să trăiască,
România să-nflorească!“

îlăsaturile' finite, și o parte dJn'nlo-

Fo'.o : M. Andreescu
«
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„Textila" Pitești
■
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1(1. imn în zona gării 
Găvane.

propunem
din material economisii

te privințe — șl-a spus nâ- dispune, 
rerea Constantin Grădina
rii. un reouiat ..pedagog0 
miner, care din 1934. de 
cl nd e aici, a crescut la

pentru biografia el, 
i.țta apariției pe a- 

în preajma, de a-

Foto : Mîhal Andreescu 
Radu Crlslcxcu 
Ion Dumitra

Mulți muncitori, tehnicieni ți ingineri de la uzina „Vulcan0 din Capitala î?î 
aduc o contribuție la buna Funcționare a utilajelor. In Fotografie, ing. Gheor- 
ph? A*?nu lâcdtușii mecanici rlorian Matei și Ion Andreescu studiind posi
bilitățile de îmbunătățire tehnologică a căruciorului unui strung intrat in 

reparație

SCINTEIÂ — vineri 9 iunie 1972

Un răspuns de Id Botoșani la inițiativa
Angajamentul fâranilor
cooperatori din lanca

Vom Me

vnloarea producției globale sl 
tripleze la producția marfă. De ase
menea. să sporească, la țesături fi
nite. cu 30 OM mp. angajamentul Ini
tial. efl asimileze două '.toi produse, 
să pună în funcțiune cu două luni 
înainte de termenul stabilit «cella de 
finisaj. Pe parcursul vizitei In aceas
tă unitate. care prin spiritul gospodă
resc. ordinea desflvlrțltfi face dova
da că aici so lucrează cu simț de 
răspundere. secretarului general al 
partidului îl tuni prezentate fiectille 
nbl de filatură, tosătorie si finisaj, 
fazele de fabricație.

în fata dtorya expoziții organiza
te In îtecțU.. «Irit prezentate 
lele produse. caracteristicile lor. Oas
peții se oprc&e, îndeosebi. In ultima 
rsectle. unde slnt expuse, alături de 

— L.„—___ .. „____ țesăturile finito, și o parte din ple-
ttadenl, din mil da. glasuripp exprer jjrjaje prindpalclor „produse^ rirocum-st A Jele realizate;.nrin-iauto-
Ble a eatlstacțlol populației Plteștiu-;^-.; grafice privind tanamlca1WroducifeS';^’’fl<pire.^DbrSn de remarcăpSdSSe Mo
lul de n-1 primi din

Economisirea metalului constituia 
pentru colectivul de muncă al Uzi
nei de fabrlealle, reparații șl montaj 
utilaj în agricultură din Botoșani o 
principală coordonam în întrecerea 
«sodallstă. De-a lungul Întregului 
proces tehnologic, de la proiectare șl 
pini la livrarea produsului finit fle
care muncitor, Inginer șl maistru 
este preocupat să doboare ..recordul0 
înregistrat de uzină In anii anteriori 
In domeniul economisirii metalului.

— Colectivul nostru, ne spunea 
tag. Comellu Andrișan. directorul u- 
ztael. a-a angajat si realizeze In q- 
eesl an o economie de 110 tone de 
tnelal. Angajamentul se îmbină cu 
eforturile de o, spori valoarea produ
selor finite obținute dinlr-o tonă de 
metal, care la ora actuală a ajuns Ia 
35 774 de lei. Cu metalul ce-1 vom 
economisi ptaă la finele acestui an 
vom realiza sigur o producție supli
mentară. echivalentă cu S3 tone do 
utilaje și piese do schimb pentru 
tractoare șl mașini agricole. înlo
cuind, astfel Importul multora dintre 
acestea.

Am discutat cu multi muncitori

din uzină. El au’.tnttmplnat ca dep- , ______ ._____  _
■ eeblt „Interes Inițiativa colectivului tractor șl cu 61,7 kg mal puțin la ■ 

de muncă de la Uzina de utilai pe- r.i" _  _.i__ "11“
trolier din Tirgovlște. fiind deciși să scopul reducerii Importului de creu

zete pentru» topirea bronzurilor s-a 
construit recent prin autoulltare un 
cuptor rotativ ta care se topesc toa- 
te deseurile do metale neferoase. Ca 

există dta belșug. Deviza â fost atare, se va realiza lunar o econo-
infțlală de un număr de comuniști, rnto de circa 13 tone de metal, ell-
tatre care Petru Mlhalache. maistru. 
Dumitra Lupu. turnător. Mihai Cos
tas. tehnolog normare consum spe
cific. fiind unanim îmbrățișată de 
Întregul colectiv al uztoeL. Iată dte
va căi de Înfăptuire a acestui obiec
tiv : prin «proiectarea , unor utilaje 
-șl piese de schimb se va realiză, plnă 
la finele anului, o economie de 36 
tone de metal : prin înlocuirea me
talului cu mase plastice — o econo
mie de 11.0 tone de meial : pe baza 
micșorării adaosurilor de prelucrare 
s! modernizări! proceselor tehnologi
ce — 40 de tone : prin gospodărirea 
judicioasă a metalului — 28 de, tone.

Anul acesta se consumă cu 43,2 
kg de metal mal puțin fată de 1071 
la construcția mașinii de Efârlmat in

ii

declare .jăzboi° deschis risipei de 
metal. Pcslbllltățl do realizare a an
gajamentului 'isub deviza „O zi pe 
Iun.i să lucrăm cu metal economisii0 î iP'f-K f cî 0 m pii r*

grășămlnte chimice acționată

presa manuală cu crema!icră. în

mtalndu-ae în totalitate necesarul de 
creuzete.

— Economiile de metal realizate 
pînă acum (paste 50 do tone), mă
surile întreprinse în acest scop — 
a pre rin Inglneral-șef al .uzlneh tov. 
Mircea ,Balan — ne creează largi po
sibilități să traducem In viată an
gajamentul luat ca o zi dta flecare 
lună să lucrăm cu metal economisit, 
a’fltarlndu-ne cu toată botarlrea e- 
forturllor UrgovIștcnJJor ta ..bătălia0 
pentru valorificarea «superioară a 
metalului.

Nlcolae ZAAlFIRESCIj 
corespondentul „Sclnteii*

temeiul rezultatelor

Travemînd orașul, de la grupul 
Industrial petrochimic, coloana ma
șinilor se Îndreaptă fi;)re zona In
dustrială de nord. Zed de mil de 
pîteșteni prezențl de-a lungul tra
seului flutură steaguri, Întind bu
chete de flori către conducătorii par
tidului, trăiesc clipe de adevărata 
sărbătoare. Se ovaționează,. &e «irigă 
ura io In cinstea partidului .șl a con
ducătorului său iubit : „Ceaușescu 
să trăiască, România Eă-nflorenscă 1“ 
— este o urare care răsună pretor

produce aproape întreaga gamă de 
garnituri presate^ șl va executa a- 
proape ta întregime reperele de cau
ciuc pentru ciutoturtemeta „Duda 
1 3M°, AHO. ROMAN, precum șl pie
se pentru alte unități Industriale. De 
remarcat cA. practic., nu va exista 
sector nl Industriei noastre unde 
produsele combinatului să nu fie so
licitate.

în fabrică secretarului general al 
partidului II slot prezentate," Intr-o 

. expoziție special amenajată, mostre

INVENTIVITATEA TEHNICĂ ÎNSOȚEȘTE

„„grafit» privind dl rta mirat’produci re» 
Se vizitează în continuare alte secții 
ale combinatului, sini prezentate noi 
produse, Intre care furtunurile de fri- 
nă, garniturile profilate, furtunurile 
de Înaltă presiune. Se trece pe Ungă 
noile capacități care urmează să fie 
puse In funcțiune, unele chiar in 
cursul BCftate! luni. Sini prezentate, 
de asemenea, tehnologiile de fabrica
ție pentru covoare și plăci din cau
ciuc, presele, secția calandra, undo se 
produc bfcnzlle cu cord de oțel' șl 
benzile de uz generai.

Apreciind realizările, produsele ob
ținute, tovarășul NIcolae Ceaușescu 
face o seamă de remarci critice cu 
privire Ia modul ta care este utilizat» 
spațiul de producție, cere cn ta vii
tor in construcția unor obiective si
milare ufi se facă o mal mare eco
nomie de materiale de construcție, 
dă indicații precise cu privire la uti
lizarea mnl bună a spațiului de pro
ducție. prin amplasarea unor no! uti
laje. Tovarășul Ceaușescu sublinia
ză necesitatea organizării unei ana
liza cu proleclanții căra au preconi
zat construcții rapradlmenslonate, 
pentru a se trage condurii In ve
derea evitării pe viitor a unor ase
menea practici. S-a arătat, de ase
menea, că se Impune ca Întreprinde
rea să-șl organizeze o mntriterie 

_ ________ ____________________ proprie ?! uri centra de școlarizare a 
Înălțat numeroase întreprinderi mo- cadrelor. De asemenea, s-a arătat că
.— •«— trebuie modernizate în continuare

locurile de muncă, tn așa fel Incit 
muncitorii șl tehnicienii să dispună 
de condiții cit mal bune, mal igienice 
de lucra.

Șl la acest combinat, ca pretutin
deni, tovarășul Nlcoîae Ceaușescu 
este Informat de preocupările colec
tivului de a răspunde chemării par
tidului pentru înfăptuirea ctacînalu- 
lul înainte de termen, de angajamen
tele luate în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului șl a aniversării 
republicii, angajamente dta cure ci
tăm hoiărîrea de a spori producția 
globală față de angajamentul Inițial 
cu 10 milioane lei. Iar producția 
marfă eu 12.5 milioane lei, de a de
vansa cu un trimestru în acest an 
punerea ta funcționa n capacității de 
7 ®M tone articole tehnice din cauciuc, 
planificata pentru întregul an.

In cadrul discuției care a avut 
Ioc se arată că este necesar să se 
asigure aprovizionarea ritmică n uni
tății cu materii prime, să se In mă- ' 
miri pentru dlveralflcerea producție! 
$! calitate superioară.

■în aplauzele șl uratele muncitori
lor, conducătorii de partid șl de stat 
ișl încheie vizita ta această modernă 
Întreprindere a cărei marcă a Înce
put să fie o prezență de prestigiu 
aiit ta țară, dt si peste hotare.

_____ _________ j__ ,nou ca oaspete 
drag pe eecretaral general ai parti
dului.

Tn zona de nord a orașului Be face 
un popas la combinatul do articole 
tehnice din cauciuc. Muncitorii do 
nld fac conducătorului partidului, ca 
■pretutindeni, o primire călduroasă, 
prietenească. Garda formată din 
membri al gărzilor patriotico șl de
tașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei prezin
tă onoruL

Vin In înlimpinarea tovarășului 
NIcolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători do partid șl de stat tovară
și! Vlrgll Voiintlra, directorul cen
tralei industriale de anvelope țti ar
ticole tehnico din cauciuc, Romeo 
Tomescu, directorul C.A.T.C.

Pe locul unde se află azi combi
natul, ca șl alto unllățl ale zonei In
dustriale nord — „Argejana“, C.E.I.L., 
fabrica de pline, fabrica de bere —- 
cu vreo 15 ani In urmă s-a construit 
aid prima unitate industrială — fa
brica de tnnanțt, prima unitate 
construiiă In anii socialismului. Po 
atund, ea era o adevărată mlndrle 
a orașului, un._ gigant. Acum esre 
citată mal alea j ’ -C1 **- ' *
pentru fi-ernnifica] 
ceste meleaguri. _  _____ _
cum „vechil" fabrici de lananti, s-au 
înălțat numeroase Întreprind 
deme, Intre edificiile cărora se Im
pune col nl C.A.T.C., a cărui cons
trucție a început In 19S7. îar dacă 
vlrsta combinatului este foarte tl- 
nără, un amănunt legat nemijlocit de 
aceasta arată că și vlmta medie a 
colectivului nu 
în prezent, dr 
paritatea finali 
țiune. Estimată Inițial 
în funcțiune In 1973,

nu depășește 29 de ani. ■ 
circa CO In sută dta ca

lă este pusă în func- 
.............a fi dată total 

unitatea — ca 
urmare a eforturilor comune ale 
constructorului șl benefidaruJul — 
va lucra cu Întreaga capacitate încă 
în acest an. prin realizarea Inves-! 
tițlel cu 8 iurti devans. în cele 5 
fnbrid ale combinatului, se vor pro
duce 25 000 de repere pe care se va 
aplica marea fabricii „Rolost", care 
a început să fie rumoscută ?1 peste 
hotare. Reperele vor varia de la gar
nituri miniaturale do dteva mlll- 
grame, plnă la articole tehnice de 
zed de tone. Se vor produce nici : 
benzi transportoare de uz general, 
benzi transportoare do, Înaltă rezis
tență cu cord de oțel, plăci, covoare 
de cauciuc, plnze combine, curele de 
transmisie, furtunuri Rotary pentru ■ 
sonde, garnituri profilate și presate, 
ambarcațiuni, roți șl valțurl cauclu- 
cate etc.

Tovarășul NIcolae Ceaușescu este 
Invitat șl viziteze combinata! Pri
mul obiectiv — fabrica nr. 4, care

tul că , In primul semesira al acestui 
an se vor realiza prin autodolore pie
se șl utilaje care vor reprezenta 
aproape Întreaga voionre a produc
ției din anul 1971.

Tovarășul Nlcotae Ceaușescu apre
ciază Inițiativa: colectivului fabricii, 
ca de altfel Inițiativa mal generală 
B Ministerului Industriei Ușoare, de 
a-șl asigura o mare parte din piese
le necesare, prin resume proprii, prin 
acțiunile de autodotare.

Slnt doar dteva din realizările ne 
care toxliltatli le-au InKttaat fnaltl- 
lor oaspeți, exprimlndu-șl, totodată, 
angajamentul ca. asemeni Întregii 
țări, să se imerie cu toată energia, 
în marea bătălie pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen. Mun
citorii acestei întreprinderi nu con
vingerea — împărtășită de Întreaga 
populație a orașului care a Ieșit In 
stradă că aducă un căldura» «slut 
conducătorului Iubit, să-1 exprime 
înalte stimă șl considerație pentru 
activitatea neobosită desfășurată In 
fruntea partidului ș! statalul — că 
prin răspunsul entuziast la chema
rea de a îndeplini cincinalul înainte 
de termen țara, va păși mal repede, 
mal botărit către viitorul de progres 
șl prosperitate, configurat cu clari
tate In programul Partidului Comu
nist Român |

De aici, coloana mașinilor parcurge 
din nou arterele principale ale ora
șului, însoțită de uralcle miilor ?! 
miilor de cetațcnl, și se Îndreaptă 
spre pîața centrală a PitcștiuDuL în 
drum, conducătorii partidului ?! sta
tului vizitează , noul șl modemul 
complex comercial „Trivale”, (lat 
în folosință la începutul lunii

La întreprinderea
URJmul obiectiv vizitat este Între

prinderea „Textila" Pitești, alcătuită 
din două unități, una în zona gării 
șl alta In zona Găvona.

La intrarea fa Întreprindere su
tele de muncitori și muncitoare II 
salută pe oaspeții dragi, adreslnd 
calde urări do bun venit conducăto
rului partidului șl statului. Au venit 
4n lntlmplnare tovarășii Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare,. Maria 
Flucsa, director general ai centrale! 
Industriale a bumbacului, Traian Tir- 
lea, directorul întreprinderii, cadre 
de conducere șl specialiști al Între
prinderi I.

Unitatea se compune dta trei secții 
principale : filatură, țesătorte șl. ti
ni sal. Aici se află față In față două 
clădiri do virale diferite : una. con
struită in 1914. modernizată șl rcutl- 
lată. precum șl o alta, pusă parțial 
In funcțiune în 1980. Ultima secție a

părții noi a unității, secția de fini
saj, va fi dată In folosință In semes
trul nl doilea n! acestui an. Datorită 
dezvoltărilor pe care le-a cunoscut, 
capacitatea filaturii a crescut da a- 
Î>roapa 14 ort, capacitatea do produc
te a țasătoriel de circa 4 ori, Inr vo- 
umul producției de aproximativ 10 

ori. întreprinderea produce fire șl 
țesături tip bumbac, din bumbac șl 
fibre chimico, pentru Îmbrăcăminte 
de vară, lenjerie etc.

înainte de Intrarea în fabrică, to
varășului NIcolae Ceaușescu li este 
prezentată — cu nlutorul machetei și 
a! graficelor tnfățlrind principalii 
Indicatori de plan — angajamentele 
colectivului de muncitori In cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
și n celei de n 2S-a aniversări a re
publicii. Oamenii muncii din între
prindere au hotărit să dubleze anga
jamentul inițial pe anul in cura ia

complex comercial „Trivale“, 
!± ‘îs ,, j__ ___________
mal a anului trecut. Da la etajul 
6, de pe terasa complexului comer
cial. tovarășul , Gheorghe Năstase, 
primul secretar al Comitetului jude
țean de partid :Argeș. prezintă oas
peților punctele principale de dez
voltare urbanistică șl economică ale • 
municipiului. în continuare, parcur- 
gind diferitele secții ale magazinului, 
oaspeților le slnt înfățișate de către 
directorul întreprinderii comerciale 
de stal „Trîvale“ preocupările colec
tivului. produsele puse In vlnznre. Se 
Informează că acest complex modern, 
apreciat In egală măsură de oitd?teni 
ca șl de turiștii care l-au vizitat, reu
șește să BaUstacă prin cel 5 009 
mp suprafață do vlnznre. repartizați 
po G niveluri — cerințele unei mari 
părți d populație! locale ; trimestrial 
se realizează vinzări de peste 45 mi
lioane lei, complexul încadrlndu-se H 
astfel de In început în parametrii ii 
preconizați.

în uralelo mulțimii — «tot prezonti 
în piața centrală a municipiului mil 
de locuitori ai PlteștiuJul, oi comune
lor din Împrejurimi — tovarășul 
Nlcoîac Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat se îndreaptă spre 
cedlul polltlco-admlnlslraUv al jude- 
țuiuL Aid are Ioc o scenă, emoțio
nantă. Tovarășul NIcolae Ceaușescu 
e-n relntllnlt cu micuțul Daniel Marius 
Stânciuleseu — al 20 00'0 OOO-lea cetă
țean al patriei noastre — acum In 
vlrstă de 3 ani. Conducătorul parti
dului si statalul s-a fotografiat îm
preună cu micuțul Daniel, !-a urat 
multi ani. succese tn viață, să fie un 
cetățean demn al patriei, iar părin
ților lui multă sănătate.

începe marea adunare populară

Reportaj realizai de 
NIcolae DRAGOJj 
George-Rada CH1ROV1C1 
Gheorghe CÎRSTEA

in întrecerea 
țesătoarelor

jVeștile-isos!te la redacț!»; te-., 
îjvă noi nume și perfbrnuÎJTie- 
în competiția țesătoarelor.

Uzinele textile 
„Moldova" 

din Botoșani
• Comunista Maria Chc- 

laru, lucrînd la 12 răz
boaie, realizează zilnic 
peste 566 ml țesături.

Dialog cu comunista Marla 
Chelara. țesătoare din zona a 
Ii-a, schimbul C, care lucrează 
la 12 războaie.

— Eu trebuie să realizez zil
nic dte 530 ini țesături. Alit 
prevede planul. îmi «ta însă In 
putință că obțin rezultate mult 
mal bune. De aceea, mă anga
jez să realizez zilnic, In plus, 
cile 3 ml diverse țesături la 
fiecare din cele 12 războaie.-

Maria Chelara «î ține de cu
vin!. Zilnic Ișl depășește planul, 
roallzlnd la cele 12 războaie 
paste 5®9 ml țesături.

întreprinderea 
„Flamura roșie" 

din București
o Aici, dc unde a por

nit Întrecerea, alte țesă
toare îșl înscriu numele 
la panoul fruntașelor

Replica munritoarelor de la 
Întreprinderea bucureșteană din 
care a pornit întrecerea țesă
toarelor — la performanțele ob
ținute do tovarășele lor de mun
că din alto unități din țară — 
este viguroasă șl prompta. Ce
cilia Podtaă lucrează la 7 răz
boaie obține 142 m în 8 ore ; 
Mioara Builllcă (7 războaie) — 
135 m ; Călina Rada (C> războaie)
— 130 m ; Ana Ivan (0, războaie)
— 123 m ; Ioana Voleu (5 răz
boaie) — 117 m ; Angela Bre- 
eengă (3 războaie) — 11B m ;
Elena ȘUnescu (3 războaie) — 
111 m ; Pelrnța Sculclnlcu (5 
războaie) — 110 m ; Maria Buda 
(5 războaie) — 110 m ; Pop Va- 
slllea (5 războaie) — 110 m;
Eno Magdalena (5 războaie) — 
103 ni. Ele realizează țesături 
din mătase care sini ia. fel. dacă • 
nu mal pretențioase, ca acelea 
din lină șl bumbac.

ș-P«„.___ ____________
ptaâ acum, prta reevaluarea re
zervelor șl a posibilităților exis
tente ta cadrul fiecărui sector, 
cooperatorii noțlrl șl-nu dat 
scama că, execuUrid lucrările la 
timp ți In condiții de calitate 
superioara, pot depăși producția 
planificată, lată de ce, în ședin
țele de analiză care au avuS loc 
In cadrai formațiunilor de lu
cru, cooperatorii și-au propus să 
obțină, pesta plan, cantități în
semnate d® produse. Cel din e- 
chlpa condusă de Ion St. Mă- 
phllfl s-nu angajat ca pe întrea
ga suprafață să obțină o recoltă 
medie la he«or de 5 COD kg po
rumb boabe față de 4 000 kg cit 
a fost planificat. De asemenea, 
cel dta echipa condusă ds Ga- 
vrllă Miei aveau In plan o pro
ducție de 33 000 kg sfeclă do za
hăr la hectar. Cooperatorii, con- 
Bultîndu-se intre el, arud'zlnd 
modul cum te prezintă cultura, 
au ajuns la conctaida că pe su
prafața muncită de el se poate 
obține o producție de 53 OM kg 
la hectar.

Întrecerea șl angajamentele 
ccojieratorilo- din sectorul vege
tal au antrenat șl pa îngrijitorii 
de animale. Anoiizind posibi
litățile de' îmbunătățire a fu
rajării animalelor nu ajuna 
In concluzia, că se pol ob
ține cu cel puțin 300—IGO li
tri mai muls lapte da la fiecare 
vacă față de plan. La ședința de 
analiză cu îngrijitorii, Gheorghe 
Zborcoa s-a angajat ca dc ta lo
tul Iul da animale să dea o pro- 
du«!ei-"'peîie:p’jm,*'de ^ OOO litri 
tapic. ExemplultluDa tost urmat 
de'Mănfiilă Ion. care e-a angajat 
«să obțină, peste ntan. o produc
ție da 300 litri .lapte de lu fle
care junîncă. De asemenea, În
grijitorul Ian Deilciu t;-a anga
jat ca toți cel 323 de vițel con
tractați cu statul să fie livrați la 
calitatea I. la un opor do greu
tate de 30—40 kg mai nuira 
dccit cel planificat

însumlnd aceste angajamente, 
In adunarea generală din 4 Iu
nie nm hotărit ca în cio
ntea apropiate! Conferințe Na
ționale a Partidului Comunist 
Romăn. a celei de-a XXV-a a- 
nlverteri a republicii să livrăm 
suplimentar ta fondul de stat 
5 000 hectolitri lapte, 103 tone 
carne, 1 000 tone cereale, ’1 000 
tone sfeclă de zahăr, 120 tone 
floarca-soarelui, 300 003 bucăți 
ouă. ceea ce reprezintă o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 4,5 milioane lei.

Făta ȘOCARICJEANU 
președintele cooperativei 
agricole lanca, iudeîul Brdila

V

Cu o lună mai devreme 
a fost străpunsă 

galeria Oltețu-Beleoaia
■ RM. VÎLCEA (prin telefon de 
la Ion Sianclii). Ieri,* pe șan
tierul hidrocentralei de pe Lo
tru a fost străpuns, cu aproape 
o lună mal devreme, un nou 
tronson de.plerie, Oltețu-Be- 
leoaln. In lungime de 1 MO 
metri. Sarcina de a traversa 
muntele Negovanul prlntr-o ga
lerie cu rocă deosebit dc ca
pricioasă a revenit comuniști
lor Mlhai Șoșol. șeful. brigăzii. 
Constantin Dumitru, mecanic. 
Emil Sfibău, vagonetar, Voslle 
Clrdumara, artificier, ortacilor 
din schimburile lui Nlcotne 
Boboc, Gheorghe Matei ?! La- 
zăr Cojocarii.

rigăzile conduse de Constantin Grădinara 
și Constantin Trifan s-au angajat 

cele mai bune performanțe 
la înaintarea în galerii

Am ajuns Ia mina Urî- 
canl — in extremitatea ves
tică a Văii Jiului — la d- 
teva zile după ce ziarul 
nostru a adus vestea des
pre stabilirea. In Exploa
tarea minieră Ploșllna. din 
bazinul carbonifer al Mo- 
truJul. n excepționalului re
cord de 203 nai avansare 
!nlr-un abataj frontal ș! 
despre hoiărirea minerilor 
de alei de a dobori. In luna 
iunie n;c.. ,un olt record, 
prin realizarea a cel puțin 
630 ml de înaintare to- 
tr-o galerie.

Cum era de așteptat, ști
rea s-a risDlridU cu iu
țeală. [A1 stirnlt senzație, 
sentimente de admirație.

, S-au auzit insă sl voci care ___ _ „u
spuneau : „La Motru. da I ntenea. stabileau măauri 
Sint posibile asemenea re
corduri. Au alte condiții 
de exploatare a zăcăminte
lor. Pe dhd. la Bot rocile 
fiint durei.-,*

..Există, e adevărat mari 
deosebiri intre condițiile de 
muncă din subteranul Văii 
Jiului șl ■'cel de In Motru. 
Dar, munca unora cu a al
tora, ce nseamănă tu mul-

Uricnnl numeroase gene
ram de mineri. Dintre n- 
cețtln. ns'ftzl. 12 slnt șefi 
da brigăzi Iată — a în
ceput el să explice — șl In- 
Ir-o parte si In alta, ac
celerarea vitezei de înain
tare in galerii ara o deo
sebită importantă pentru 
pregătirea unor noi fron
turi de lucru în cărbune ! 
șl Intr-o parte șl în alta, 
cine pot fi promotorii, oa-
menii din prima linte a în
trecerii, dacă nu comu
niștii ?■

în altă parte a minei, or
tacii din brigada condusă 
de comunistul Constantin 
Triton'— brigadă cu o Im
presionantă carte de vizi
tă — chibzuiau, de ase-

pentru o organizare perfec
tă a mu:idl șl eliminarea 
tuturor timpilor neproduc
tivi.

Două brigăzi animate de 
aceleași ’ ginduri. de ■ ace
leași aspirații. Cl nd b-bu 
Inillnit. «pro « consfinți de
clanșarea întrecerii între 
ele. fiecare tal cunoștea 
bine potențialul de care

__ .
Am asistat la această to

ți Ini re pe care o socotim, 
oarecum, memorabilă.

Era duminică. Șefii

brigăzi eu bătut palma :
— 1G0 ml înaintare în 

galerie eu profil de 12 mp 
— spuse răspicat C. Gră
dinara.

— 210 ml de galerie ta 
profil de 8 mp — H răs
punse C. Trlfan.

Ortacii celor două, bri
găzi s-ău' privit față in 
fată: angajamentele ros
tite reprezentau pentru fle
care dintre el cele mal 
înalte performante spre 
care nu cutezat plnă acum. 
Pornind de la cotele ce
lor mul bune realizări dta 
acest an (brigada Iul C. Tri
tan — IM ml galerie în 
profil de 8 mp In luna 
aprilie. Iar brigada Iul 
C. Grădinarii — 155 ....
galerie tn protH do 12 mp 
In luna mnl), fiecare șl-a 
propus. decL să ee Întrea
că pe sine.

Cum In această compe
tiție. pe lingă mineri co
muniști cu mal vechi state 
do lucru ta minerit — Ioan 
Trlfan, Aurel Șoșol, Iile 
Ștefan — participă 
meroșl tineri, mulțl din
tre el membri ol or
ganizației U.T.C., Intro 
care frații Anton sl Marin 
Munteanu (care au la un 
loc 0 luni vechime în sub
teran), ori Andrei Beldea-

nu, Eugen Tfiilr». Ioan Ba
ciu. Petru Cojocarii, Du
mitru Nndanl, rare numai 
de dteva luni au primit 
„botezul" minei, ea devl- 

■ sie sl o Înaltă școală de 
educație prin muncă, de că- 
llre șl formare a unor noi 
contingente de vrednici 
muncitori mineri.

Directorul Exploatării 
miniere UricanL inginerul 
NIcolae NIcoricl. ne-a po
vestit că atunci dnd a 
aflat de angațamentele ce
lor două brigăzi a rămas, 
pentru o clipă, eurprina. 
Parcă nu-i venea 8ă crea
dă. .«Aprigi băieți — ne-a 
spus el — ne pun șl pe 
noi la treabă. Pentru În
deplinirea unor asemenea 
angajamente le vom crea 
toate condițiile tehnlco-or- 
ganlzatorice. Realizarea U; 
nor viteze de înaintare ca 
cele pe care si le-au pro
pus,el ’să Ic atingă va fa
ce. totodată, ca ?! dștlgu- 
rfle lor să crească simțitor". 

Așadnr, minerii de la 
Uricanl și-nu formulat în 
fapte răspunsul către to
varășii lor de la Motru.

C. MAGDALIN 
C. MORARU.
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înlr-o atmosferă de puternic en
tuziasm;- parildpanții 1a plenară au 

—«n -( Comitetului Cen-
__ ________Julut Comunist llomâii.

(Agerpres)

caro lucrează „Proiectul

(Agcrprea)

• Filarmonica de stat „George 
Enescu* (la Ateneul Roman) : 
Concert simfonic. Dirijor s Mlrcea

Crhtescu. Solist : Mlba.1 Constantl- 
nescu — î®.
a Opera Română s Flancul fer
mecat — premieră — 10.K).
a Teatrul do operată : Singe vie- 
rww.n'l.T ■ i'-'/i

comandanți instructori, cadre > caro tuzlasm;- participant 
. muncesc cu pionierii. VF , ; p adresat o telegramă 

Plenara a dezbătut unele, probleme' ' trai al. Partidului < 

ș

te tete ■ (Agerpre.'.]': 
----------  ?

S’â , ,.Q>
puncte).

!* ni(xajMLWM UI , :S>Ut Mt,ți8lMA6®.ra.„.^w—,,^2
' Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R.

Alături de membrii. Consiliului Na-

S““
a Teatrul „Lucia
_; iubire pentru iubire —'

— .. (sala din sir.!■ Aiex. Sahia) :

fa Teatrul „C. L Noltnra* 
Masheru) : Adio Charlie - 
(sala StuCI-ț t—- — te-

slav la, 
subllni 
rtea'pi

o; 11,16; 
—teODIA - 

: 18,30: 50,45.

ele vieții de organizație ta lumina
________________

Agerpres.- I.i Duntftrawu.. IrmsrnHej^
■■Joi «-du IncheiaH lucrari’»'
HR. P. Polonecdrisâcra'

și api...........”,_
I nulul, de dezvo'itare ©odalreconomică

i Întreaga In 
;'.t £■■ "<:' n

Film artistic : „Măsura rlscu- 
— producție a sludlouri- 

bo vi eti co.
a,!3 Ancheta TV : Radiografia 

unei mentalități.
2X45 ,J4 de ore*.
S3,B Campionatele europene de 

bax-dneret (semifinale). Irwe-

să Îndeplinim cp .: succes . sarcinile
........_ . ■. ? • i 
—să realizăm o dezvoltare ra-

■f

ut

Adunare, festivă cu ocazia

al Organizației Pionierilor
Joi au evuî-loc in Capitals lucrfi- 

rîla plenarei Consiliului Național al 
Organizație! Pionierilor.

în urma apariției, fa 
acestei rubrici, a notei 
semnal din adincuri* i

Petrolului șl Geologiei

Socialiste RomAnla,IcxKiiau.Yx: iiomaniu, janoi 
prcședlntelo părții roaifi.no in Corni- l::ir-o atmosferă prietenească,.au luat 
sta guvernamentala româno-potonă

Ide colaborare economică, a primit 
delegația poloneză, condusă de Ma- 
rtan Dmochowsirl, adjunct el minls-

■ truluj comerțului exterior. DelegațiaI ee află în țara noastră pentru sem
narea Protocolului intre ,guvernele ..... —-j»- . ..

Ulmul 
cu amintiri

La Vomita, ta raza comunei 
Răcoroasa (Vrancea), se află 
un ulm pe caro localnicii îl 
prețuiesc în mod deosebit atit 
pentru silueta sa care domină 
împrejurimile, dar mal ales 
pentru., amintirile iul. Pentru 
că. ia umbra iul, după uncie 
legendo ce arcuiă prin partea 
locului, s-ar fi odihnit scriito
rul Alecu Russo în drumul său 
spre Soveja. Șl toi aici ar *!fl 
poposit apoi șl Moș loan Roată, 
înainte de a Ieși în; inllmplna- 
rea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. „Vlrsta. dimensiunile 
și poveștile po care le poate 
..spune* acest copac despre 
Tara Vrancei — nc scrie ’ Gri- 1 
gore Teposu, pădurar Ta Oco
lul silvic Panclu — sini, 
cred, suficiente motive pentru 
ca forurile locale să-I .pună 
sub ocrohre. îngrijit așa cum 
se cuvine, el nr putea consti
tui și un interesant punct tu
ristic pentru ce! care vizitea
ză aceste locuri”. 
,y„.,. ;

La bani 
mărunți

Sondai inopinat la centrul de 
distribuire a buteliilor de ara
gaz de pe strada Trandafirilor 
din Satu-Mare. Aflăm că as'ci 
preschimbarea unei butelii 
costă 15 lei, in loc de 1423 lei. 
I! invităm pe distribuitorul

La Întrevedere, care s-a desffișurat I 

parte Ion Stolan. adjunct ol mlnis- 
tnibij comerțului exterior, șl Ion 
Bucur, vicepreședinte ai Comitetului 
de Stat al-PtahlfJcârlL J, .MI

A fost.1 dej față Marian NltecH, con
silier 'cbmetcial-'- fa1' Ambasada «B:8 P. 
Polone io București.

3. î '

Parafarea unei convenții culturale 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Bulgaria
Joț a asnit loc, la Ministerul Afa

cerilor Externe, parafarea Conven
ției Litre guvernele Republicii Socia
liste Homănla șl Republicii Popu
lare Bulgaria privind înființarea 
Centrului de cultură română la Sofia 
Bl a Centrului de cultură bulgară la 
București

Din partea română, textul a fost 
parafat de Vasilo Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Iar din 
pârlea bulgară de Alexander Vo-

denlcinrov, secretar • general 
miletului de prietenie șl relații cul- 
turnle cu străinătatea.

La parafare iaii; asistat' Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al1 Consiliului 
Culturii șl Educației Socialista, func
ționari superiori; din M.A.E.,-. oameni 
de cultură .și artă. , ,■ (J

A fost de față Spas Gospodov, am
basadorul R.P. Bulgaria ta BucureșțL

hotarirllor cele! de-n Tî-a Conferințe 
l Naționale a Organizație! Pionierilor, 

rgahlzațlc! Pionierilor. , : , precum și .stadiul pregătirii vacanței
A participat;tovarășul Mihai Gere, de vară a pionierilor șl școlarilor și a
icmbru supleant ' ai ? Comitetului adoptat planul de măsuri privind In-

..... “ tlmplnarea Conferinței Naționale a 
______ ___________ _—partidului șl a celei dc-a S-a anlvcr- 

țlonal, la lucrările plenarei.ao.,luat ^-sfiri.fa proclamării rcpubliciL 
parte reprezentanți -al Ministerului- „în; cadrul lucrărilor a 'luat cuvlntul 
Educație! și îrivâJămlntuluL’ ‘ Con«i-V ‘ tovarășulfaîIhnl 'GercJ ' ■
liuJiîl Culturii șl Educației Socialiste, 
comandanți instructori, cadre 
muncesc cu pionierii.

77*’ " ' r

încheierea lucrărilor 
Seimului R. P. Polone 

• CUVINTAREA ROSTITA DE P. JAROSIEWICZ
VARȘOVIA 8. — Corespondentul

Agerpres.-1. Dumitrașcu, transmite.:;'
- T “1! ăS» i

iroțtârlî variantei finale a nla-

I 

r JLJ i 

Mircea Danu sd explice pe ca > 
bază „a rotunjii prețul Dum- I 
ncafai cică a procedat astfel 
pentru cd„ „este mai ușor* a- 
tt( penfra cl, cit fi pentru 
clienfi (! ?). Ceea ce, alifel I 
spus, ar vrea sd însemne «1 I 
preful fost întregit", nu ■ 
pentru a-ți căptuși el buzu
narul, ci, chipurile, din Mantia | 
de c-ji scuti clienfii do grifa - 
pentru mărunțiș I Muncitorul I 
Teodor Simon (cartierul Soli- I 

leclarat • 
_____ ____________ /ucili- B 
ț! de absenta unor afișe I 
ile cu prețul legal de vln-

)e alifel, , 
ile nr. 12) I 
(Bazarului I 

•fi '• KrTii’.r''''

1

. I
resort din jude/

Experiența" | 
neglijenței |

S-a totlmplat, fatr-una din i 
zilele trecute, po str. T. Vla- 
dlmlrcscu nr. 53 din Găețt! 
(Dîmbovița). Cristian Vlșan, In, 
vlrsta de 4 ani, a intrat in pa
tului de Ungă casă să se joace. 
Și cu ce se putea juca el mai 
bine In pălul ? A găsit, o cutie 
de chibrituri si a început eA 
le scapere, curios eă vadă cum 
ard I „Experiența0 sa a luat 
curind proporții riebănuite. Pfl- 
tulul șl două case au fost 
transformate In scrum I Ca 
prin minune, autorul „expe
rienței0 a scăpat teafăr. Ori
cum Insă paguba este destul 
de mare pentru ca părinții să 
nu mal uite de acum încolo ce 
au de făcut pentru ca chîbrl- 

. turtle să nu mal alungă po 
■nl.na luL

în, cursul zilei de Joi, tovarășul 
Kscnte Bogoov,. președintele Consi
liului Executiv al R. S. Macedonio, 
membru al Prezidiului R. S. F. lugo- 
Blavlnț împreună cu aoțfa șl persoanele 
oficiale caro U însoțesc, au (Acut o 
vizită la Universitatea din București,

’ (Agerpres)’

■
Complexul studențesc de la Groză
vești șl Muzeul de Artă. In timpul 
vizitei, au foțt însoțiți de Grlgorc 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică șl tehnică.

(Agerpres)

daritâtiL bloc 4) ne-a di 
cd această, practică cile 
tata !' ’ ’ : —
vizibile cu prelat lega. _ 
zare a buteliilor. De 
Licia Caraba (Caragiale 
șl Ileana Sctrucx (T' 
nr. 67) ne-au spus că nici nu 
jliau de alt preț dealt de cel 
de 15 Id I Aja stlnd lucrurile, 
Sntdfdm conducerea bacei nr. 7 
Cluj (de care aparține depozi
tul Competrol Satu-Mare) și 
organele da '
să anallcezo i 
mărunți, și ■ sd 
te impun.

După 
abandon

In luna august, anul trecut, I
Elena Roșea din București a .
descoperit, pe un teren viran |
dintre Calea Piscului și strada I
Dîmbulul, un copil in vlntd de 
aproape 2 ani. Cercetările în*. I
treprinse pentru descoperirea 8
părinților râmlnind fără nici i
un rezultat, copilul a fort a- ■
dus Ia Leagănul de copii nr. 2 I 

5 clteca- luni, I
!e:e salariat ‘
cicoperit in |
copil, născut

Elena ■

nrind sd se angaje 
alei, N Both a dci 
el pe propriul sdu ( 
din căsătoria nelegitimă 
Marcela Andrei (str. L-----
Cusa nr. 22), pe care-l credea, 
conform aflrmatlUor el. tricre- 
dinlat spre creștere unor rude 
la fard. Judecată pentru aban
donarea propriului tiu copil, 
Rf.A. a fost condamnată la un 
aa și jumătate închisoare.

Semnalul 
a încetat

cadrul 
1 „Un __________ .____ L, USdn- 

tcia" nr. 0138). Ministerul Mi
nelor, Petrolului si Geologiei 
ne informează că un grup do 
specialiști 8-a deplasat In ora
șul Bttlș pentru a Încerca să 
determine originea zgomotului 
neobișnuit pe care localnicii 
l-au putut auz! în zona bălții 
aflate In imediata apropiere a 
stației C.F.It. EI au făcut cer
cetările necesare si au stabilit 
că zgomotul respectiv nu are 
nici o legătură cu lucrările da 
prospecțiuni geologice efec
tuate cu mal multi ani In urmă 
tn zona respectivă. De fapt, 
Intre timp. Intensitatea zgo
motului amintit a scăzut (In 
prezent nu mal este sesizabil), 
dlapărlnd astfel fără a putea 
fi elucidat.

Rubrica redactata da
Dumitra TfRCOB 
ai corespondenții „Scînteii"

HA PRIMULUI ADIUHCT Al MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL R. $. CEHOSLOVACE 

e • J ■ (7 i? fj f' f’ '’ri
vorbirile s-au desfășurat Înțr-o at
mosferă cordială; prietenească.''

La' B 'unie. primul adjunct ni mi
nistrului afacerilor externe' al R.S. 
Cehoslovace a părăsit Capitala, ,ln- 
drepUndu-se spre patrie. La pîccare, 
pe aeroportul Olopenl, au fost pre
zent!' 1 Geo-ge Macovnscu, prim-ad- 
junct - al ministrului afacerilor• ex
terne. funcționari superiori din 
M.A.E. Au fost de față Mirrwlav 
Sulelt. ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, șl membri al ambasadei. 

(Agerpres)

La Invitația Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Socialisto 
România, Frantisek Krajclr, prim
adjunct ai ministrului afaccrtlo- ex
terne al R.S. Cehoslovace, a efectuat 
o vizită ta țara noastră, ta parioacla 
3—0 iunie a.c.

în timpul vizitei, oaspetele a avut 
convorbiri cu George Macovescu, 
prlm-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, despre relațiile româno- 
cehoslovace. precum ș! dorpro unele 
probleme internaționale actuale. Con-

, __te__________ _
; '. /■

DIN PARTEA INSPECTORATULUI GENERAL AL MILIȚIEI r
' ■ ' " ' ’ '

In scopul întăririi ordinii șl disciplinei In circulație șl prevenirii 
accidentelor, porllcipanțU la traficul rutier șl factorii cărora le. revin 
atribuții legale pe linia siguranței circulației sini obligați sâ respecte 
normele legale cu privire la circulația și folosirea drumurilor publice, 
as lfel : ( . . . ’ : : :

în temeiul prevederilor art. TI șl 29 
din Decretul nr. 328/1&M. deținătorii 
de autovehicule stal obligați să În
trețină autovehiculele in siaro bună 
da funcționare șl I să nu permită cir
culația acelora care au defecțiuni 
tehnice de natură să pericliteze eecu- 
ritatca circulației rutiere.

Potrivit art. 23 din același decret, 
autovehiculele trebuie supuse anual 
verificării tehnice.

în conformitate cu art 13 din De
cretul nr. 328RB66. circulația vehicule
lor im benzi se face cu respectarea 
semnificației marcajelor rutiere șl a 
regulilor special stabilite. Astfel, pereguiilor special

.arterele cu două bonz) pe sens, auto
vehiculele vor circula pe banda in- 
Hl, iar pe cele cu trei benzi pe sens, 
pe prinia si n doua bandă, lăsînd 
banda de lingă axul drumului nu
mai pentru efectuarea depășirilor.

Conducătorii auto cu- o practică sub 
un an vor circula numai pe banda 
lntîl. cu excepția cazurilor cînd exe
cută manevra de depășire.

Potrivit art 12 din Decretul nr. 
32B/1&M. la semnalul agentllor de cir
culație care însoțesc coloane oficiale 
de autovehicule, toți conducătorii do 
vehicule slnt obligați să oprească pe 
partea dreaptă a drumului — in afara 
părții carosabile — și să nu se pună 
în mișcare dorit după trecerea co-

tarea întocmai a regulilor do circu
lație. O atenție deosebită vor acorda 
0slgu.rării sl'semnalizării înainte de 
schimbarea direcției do mers.

PletonlJ vor acorda ,o atenție per-, 
manentă asigurării Înainte do tra
versarea arterelor rutiere si evitării 
trecerii străzilor prin tocurile inter
zise de rcgulamcntu! de circulație.

Pentru o moi bună fluidizare a tro
ficului rutier și creșterea gradului de' 
siguranță a circulației. Inspectoratul 
general ol miliției. în baza prevede
rilor a.-L 2 din Decretul nr. 323fi£B9, 
a luat măsura interzicerii circulației 
autovehiculelor grele destinate trans
portului de mărfuri șl materiale. în 
perioada 15 iunie — 15 seotembrie. 
slmbăta de la ora 12.00 pină luni 
la ora 6.00. inclusiv in zilele de 23 
6Î 24 august, po următoarele-trasee :;

— București — Ploiești — Clmpina
— Sinaia —J Brasov (se poate cir
cula pe traseul : București — Pitești
— Cimpulung Muscel — Brașov) : »

— București — Urzicenl — SJobo- 
zla — Hirșova — Constanța — Man
galia (se - poo te ci rcula pe traseul : 
București — Călărași — Ostrov — 
Constanta) :

— București ___... ...
trail!) — Rm. Vllcca — Sibiu
— Turcia ‘

loanel.
Oprirea el staționarea vehiculelor 

pe partea carosabilă a drumurilor na
ționale sint interzisa atlt ziua cit și 

| noaptea, acestea puUndu-se face, nu
mai la locurile de refugiu si de par
care șl în mod excepțional pe acwla- 
menț

Conducătorii auto stat obligați eă ■ 
acorde sprijin în scoaterea de pa 

•. partea carosabilă a autovehiculelor
Conducătorii de tractoare, cănite, 

bldclUUI si cel care însoțesc ani
male nu so vor deplasa pe arterele 
modernizate atunci cînd există dru
muri laterale. în lipsa acestora, de
plasarea lor se va face cit mal a- 
proapo de marginea dreaptă a dru
murilor. pentru a nu stlnlenl circu
lația autovehiculelor si cu respec-

Piteșțl (pe magis-
... _____ ■ Sebeș

■ Ciul — Oradea — Borș 
(se poate circula ne traseul : Bucu-, 
reali — Tltu —■ Pitești — Drăsâsănl 
— Petroșanii— Deva — Beltiș — 
Oradea sau Oradea — Belug —1 Cim- 
penl — Turda — Ta. Mureș 
goara — Brașov — Pitești 
rosti).

Sint exceptate de la această 
strlctie autovehiculele erele 
transportă mundtorL mărfuri, foarte 
perisabile; și animale, precum al au
tocamioanele' aparțlnlnd Mlnlsterultil 
Transporturilor si Telecomunicațiilor 
care execută curse regulate de co- 
letărie rapidă.

De asemenea, vor pute® 
la. dar humnl cu autorizații elibera
te do serviciile circulație 
Jitiilor iudetene. autovehiculele grele 
care efectuează transnortur! de stric
tă urgenta ale unor utilate ta obiec
tive economico situate pe 
supuse restricțiilor.

I
?:ermanfl. Lecția a 18-a — re- 
oare.

I Peotru sanStatea dv.
I Sasul contemporan. Eî'.I Mr, 

tndr&znKRe' t
1 Tragerea Loto.
I Drumuri în , Istorie. Muzeul 

de Istorie al Republicii Soria- 
llsto România (IV). Contem
porani cu Istoria. Exponatele 
muzeale care oglindesc trans
formările revoluționare petre
cute In țara noastră In uiu
mul steri de veac. Emisiune 
de Marfa Predut-

. ■

lnllsiplnârea Conferințe!
Naționale a î P.C-R. W _B celei

PROGRAMUL I

9.80 Deschiderea emisiunii da di
mineață a Telex.

8,03 Universitatea TV.
9,M Virtuozi ai Instrumentelor : 

violonistul Gheorghe Toacicr. 
10,00 Cura de limba germana. Lec

ția n 19-a.
10,55 Desen animau
10,43 Sensul acțiunii : Perfecțio

narea.
11,18 Pagini da umor : Aventuri tn 

epoca de piatră.
1XCS Film serial pentru copil : „AH 

șl cămila*.
TelelurnaL
— 17,S3 TeleșcealS a Litera
tura româna. (In ajutorul 
celor care susțin examenul 
de bacalaureat) a FlzlcA (în 
ajutorul eandldațllor la eoa- 
curaul de admitere).

17,53 Deschiderea emisiunii de 
după-amlazâ. Cura do limba

19.30 1M1 de cert.
1.3,33 Telejurnal/ '
sa,co în' i

Naționale n.c.c.tt. ți a caiai. 
de-a XXV-a aniversari a re
publicii. Tara -----------

' întrecere. ! 
also

Iul"
lor

Lucrările Sesiunii consultative 
privind „Proiectul Mureș" 

te ' . .............
Joi au luat sfirșlt lucrările Sesiu

nii consultative privind „Proiectul 
Mureș*, desfășurate ta Capitală sub 
egida Departamentului de înibunăta- 
țlri Funciare din' Ministerul Agri-' _ ______ _ „ _ ______
culturi!, IndtisSrîcl' Alimentare șl ■ monta de Alba Iulto, precum șl i 
Apelor. ' Tlrnhvei Mari si Timnvel Mici." A

La sesiune au luat parte experți'ai 
Programului Noțiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.), Organizației, 
Națiunilor f Unite pentru Alimentație 
șl '.Agricultură (F.A.O.), Organizației 
Meteorologice Mondiale, Organizației' 
Mondiale a Sănătății, UNESCO. O- 
fîciul tehnic al Națiunilor Unita, spe
cialiști români, reprezentanți a! mi
nisterelor ș! Instituțiilor centrale șl 
locale beneficiare ale lucrărilor ce , 
se vor executa ta baza acestui 
proiect In bazinul Mureșului supe
rior.

Cu acest' prilej nu fost definiti
vate obiectivele asistenței tehnice pe 
care Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) o 
acordă realizării acestui proiect șl 
s-a întocmit planul do colaborare pe 
perioada 1972—1073.:-------------- ---------- -

țansă In vederea întăririi păcii si a- 
dinelril procesului țde destindere0.
Polonia fa pre.^diritelul R.S.F. Iu
goslavia. Iosip Broz Tito. vorbitorul 

___a subliniat iniereaul deosebit pe care 
.!n5te'Uto"peri<»da 1971-IffTb. Luî'nd, parte*’poloneză n "acordă ■ocertel vl- 
'cuvlntul P. Jarosiewicz, președintele___ zile, care va servi rauzel ..adlndrll
Consiliului de Miniștri, ă declarat.: continue a relațiilor, prictencsu ca
Avem toate condițiile pentru ca. în

In. legături cu apropiata i vizită în
■.______, „ci? r„

Cronica zilei
1 • '

Mlnlsîrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Cornellu 
Mănescîi, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Argeu-

' < ■' °
„Proiectul Mureș0 cuprinde lucrări 

hidrotehnice menite să prevină Inun- ’ 
darea centrelor populate, a platfor
melor industriale șl terenurile si
tuate de-a lungul Mureșului — a- ' A H Yan) I n 'an* nxxLmra l' cri fi
ilmnvel Mari șl Timnvel Mici. A- 
rieșului șl AmpoiuluE Se prevăd, 
de asemenea, lucrări complexe pen
tru asigur area surselor de apă ne
cesare dezvoltării ‘soclal-economlce a 
acestor zone. Ele urmează a fi e- 
fecluate in perioada 1072—1080. Pro
iectul include ș! amenajarea terenu
rilor' agricole ș! silvice prin lucrări 
de combatere a eroziunii solului șl 
stingerea torcntlior.

Lucrările hidrotehnice șl de'ame
najare a fondului funciar «e, înca
drează In planul de sistematizare 
al zone! șl vor începe in acest an. 
Departamentul de lmbunătățlr) fun
dare a luat măsuri pentru elabora
rea documentațiilor tehnice, organi
zarea șantierelor ta vederea începe
ri! execuției unor lucrări. Se vor 
efectua cu prioritate lucrări de ă-1 
părare Împotriva inundațiilor ora
șelor Tg. Mureș, Mediaș șl Sighi
șoara, a platformelor industriale 
Tlrnâvenl, Ocna Mureș șl Odorhel, 
precum și acumulări pentru asigura
rea surselor de apă necesare zonei 
Copșa Mică.

Participări ții la sesiune au fost de 
acord cu obiectivele stabilite șl, în 
cadrul sesiunii, au fost făcute apre
cieri elogioase ta adresa speclaJișlUor 
români 
Mureș*.

>; a ; Hlt-U -- I tutu. UfU.LUU
'cuglritul P. Jaroszewlcz, președintele 
,'Consiliului de Miniștri, n declarat.:

Avem toate condițiile nenlru ca. In 
'conformitate cu directivele P.M.U.P„ ■ 
Isă Îndeplinim cp;șsuqces. sarcinile 
stabilite și. prin efortul întregului’ 
popor. Mji realizăm o dezvoltare ra
pidă a economiei.'- ■

Ratificarea tratatelor încheiate de
U.ILS.S. și Polonia cu R. F. a Ger
maniei, a arfitat apoi vorbitorul, a 
consfințit încheierea cu ■ succes a 
luptei indclungate a Poloniei pen- 

i'-irn recunoașterea, din punctul de 
vedere ai dreptului International, 
a graniței ; de pe Oder-Nelsse. 
„Acesta, constituie începutul pro
cesului de normalizare a relaili- 

' lor cu R. F. a Germaniei, de care ne 
legăm speranța că va constitui o con
tribuție importantă Ia oD-era plicii si 
destinderii ta Europa. Normalizarea 
relațiilor dintre Polonia si R.F.G.. în 
spiritul, șl conform literei tratatului 
din 7 decembrie .lffii). ra si resie- 
menfared relațiilor dintre ILF.G. si 
alte țări socialiste, constituie o alta

____________________

Kim Ir Sen despre
ale economiei I

î !>7;. ‘-•■‘"■te ■ r ..

PHENIAN 8 (Agerpres). — După 
cum s-a mol enunțat. Klm Ir Sen, 
secretar generai al C.C. al Partidului 

- Muncii din Coreea, președintele Că
lii netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a efectuat o vizită de lucru In 
provincia Ryanggang. unde, după 
vizitarea unor unități industriale si 

' a altor obiective economice, a luat 
parte ta o consfătuire cu activul de 
partid și cu cadrele de conducere ale 
orcanelor economice si nlo.admlnls- 

i trail ei de stat din această provincie.
Adrestad oamenilor muncii din re
giune apelul de a-și mobiliza forțele 
pentru îndeplinirea înainte de ter- 

[ men a sardnlior prevăzuta In aclua-

xUe, cârc va servi cauzei adindrl!
O-Sil

- A 2 wL B V'iiliJl V* ■ B» O U < • M , xx 'ts, »■*- KJ-" ■ • —
continue n relațiilor prietenești 
Iugoslavia socialistă,

.Seimul u aprobat pionul de dez
voltare Boclol-economlcă a Poloniei 
pe perioada 1971—ÎUT."».

ia
Vizita lui Fidel Castra 

în
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — In 

cursul vizitei oficiale pe caro o face 
in R. P. Polonă. Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul miniștrii al puvemuJul Revo
luționar, n fost,'in 8 iunie; oâjpetele 
ținutului Cracovia. Bl a .vizitat, prin
tre altele, fostul lngfir de concentra
re din Oswleczlm, unde a depus o 
coroană de fiori la Monumentul In
ternațional aii victimelor fascismului.

tina. Lals M. ele ’Pablo Pardo, pen
tru urflrlle transmise cu ocazia Zilei 
naționale a Argentinei.

★

Joi dimineața a sosit In Capitală 
o delegație din R.P.D. Coreeană, 
condusă ele Pak Klong Gu, președjn- 

' tele Uniunii oamenilor muncii ala 
agricultura regiunii Phenianul de 
sud. care va face o vizită în tara 

i noastră la invitația cooperativei a-. ; 
grlcole do producție „Prietenia Ro- 
mâno-corceanâ* din comuna FâcăenL

Printre persoanele oficiale, prezen
te Ls sosire, pe aeroportul Bânea-sa 

' so aflau Kang lâng Săp. ambasado- 
bru! R.P.D, Cpreene ta București,,, șl, 
^iemb^lL.ărnbâ^adei, , 
1' *.
; între , 29 mul șl 8 Iunie a avut loc 
in țara noastrft — în organizarea In
stitutului Geologic din București și 

■ Facultății do geologie a Univeraltâtli 
din Cluj — cea do-a V-a reuniune 
șiLlnțJtlcfi <fataraațfauMfa Gnipului 
de lucru pentru.paraicihys, organism < 
ai Comitetului neogenuiui rncxiltera- 
nean. fa care au participat specia
liști din’Austria,' ’ Bulgaria, Ceho
slovacia. Franța, Iugoslavia, Polonia, 
■România, Ungaria șl Uniunea Sovie
tica. '

*
în perioada 25 mal—6 iunie tova

rășii Constantin Drfigoescu. membru 
ai C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului județean de partid .Gorj, și 
Ioan Totu, șef do sector la C.C. ol 
P.Q'.Il., au ținut expuneri in Republi

cai Populară Ungară,Jn calitate' de 
lectori al Comitetului Central al 
P.C.R. pe temele : „Experiența P.C.IL 
l,n desfășurarea activității ideologice 
șl de educare socialista a oamenilor 
muncii0 și, respectiv, „Făurirea bo- 
detațll socialista multilateral dezvol
tate — etapă nouă a construcției so
cialiste Io România".’în fața unor ac
tiviști de partid și de stat cursant! 
de la școli de partid, lucrători din 
unități economice sl instltutil de cul
tură șl invfitămlnt fain Budapesta' ș! 
județele Pesta. Szolnok, Tolna. Ba- 
rahya. Komarom. Cu acest prilej au 
fost vizitate obiective economice șl 
sodal-culturale si s-au purtat discuții 
la comitetele județene de partid el,la 
secția, de ..farooagandfi și agitație .a 
C.C. ai P.MS.U.

Iul cincinal, Klm Ir Sen a dat In
dicații cu privire In creșterea randa
mentului si productivității muncii In 
industria forestieră. în domeniul a- 
grlculturll, sarcina principală trebuie 
să fie sporirea producției la hectar. 
O atenție spori iii trebuie acordată 
lărgirii sortlmeniuJu! de bunuri de 
larg consum, precum șl ridicării la 
nivel mondial a parametrilor cali
tativi al acestor produse. Pe plan so
cial, vor fi depuse eforturi supli
mentare pentru a asigura populației 
cantitățile corespunzătoare de pro
duse alimentare, precum el spatiile 
necesare pentru locuințe, ș::oli. creșe 
șl grădinițe de copil.

i

• SPORT ® SPORT « SPORT « SPORT O SPORT
I

Institutul romăn pentru relațiile 
«ii turale cu străinătatea. a. organizat, 
joi. In ’Capitală, 'o seară culturală 
consacrată apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Marii 'Britanii;1 Cu 
acest prilej, a luat cuvlntul Mlrcea 
Poposcu. director „ al Direcției arie 
plastice din Consiliul Culturii st Edu
cației Socialiste, caro a împărtășit 
tmnresll de călătoria din Anglia.

Programul serii s-a încheiat cu 
proiecția unu! film documentar en
glez de lung , metraj. ; ț gJwMnă ,

Au participat' funcționari 'superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
personalități ale vieții cultural-nrtls-
lice din Capitală, ziariști, un numeros 
public

Aii fost prezențl, de asemenea, Do
ric's Rossivn Ashe, ambasadorul Ma-, 
rti Britanii la București, membri ai 
ambasadei, uiți membri ai corpului 
diplomație.

(Agerpres) 
3'pîta^9b&‘ G «iiS

gtalrare de la patinoarul ,’,Î3 
August*..

PROGRAMUL H

SO,M O viată pentru o Idee :,.Pa
racelsus (D. .’■= ■ . Pil i Ijsi ÂÎ 

53.53 Oaspeți al vieți! muzicale rc- 
mfineștl ' a - Dirijorul Pierre' 
Colombo (Elveția) a Violon
celistul Enrico Mtdnardl (Ita
lia) a Dirijorul Zdenel; Kes
ler (li. s. Cehoslovacă).

31,19 Agenda.
tl,M Cluburi sportive bucureșlene. 
31,43 Film documentar : Unloril — 

■ productJe-a studiourilor dr.e- 
masografîce „Al. Sahla*.

S3,M Dans și muzică' de pretutin
deni — R. P. Poloni

Campionatele europene de box (tineret)
® ÎNCĂ 3 BOXERI ROMÂNI (IN TOTAL, DECI 5) ÎN FINALE

Cf"7. ~7 7.....7'^7----- -
< mi i» JtrfBiț’ftrfșp inn/■ tnbp'tî

Gala de aseară a început eu se
mifinalele la ..sem!mu.ț(.'ă“. Toate re
prizele partidei- dintre 
Petrovlc șl ' ' 
slrlnsă șl'spectaculoasă. .Cti'un final ■ ■ După ce am cunoscut fina

Ma pleci1-de-a. dreptul imoreslonant,.'categoria mijlocie (sovieticul 
Petrovlc părea să ti acumulat pune- ™” -->"
lele necesare victoriei. Juriul Insă 
i . '■/. i.; ,
tră. Împotriva cursului disputei din 
ring). Iu! NlkoJov. Celălalt Hrialțstva 
fl. totuși. Turei ? . El înțepa foarte 
bine, punctlnd dar ti permanent cu 
directe de stingă. In rundul,doi eo 
boxeazfi intr-un ritm incredibil : trei, 
minute do luptă titanică. Zasipko 
pare să r,i egalai situația. în floh • 
ți ultimul rund, care rii-1 prezintă 
pe Ture! In aceeași mare vervă, dar 
nici Zasipko ,nu rămine prea mult 
dator. Turci primejio decizia cu
3— X

Semifinalele „cocoșilor" debutează 
cu victoria scontată o sovieticului 
Solomin, In dauna suedezului Lind- 
sbay (abandonat In rundul I). Ur- 

‘mează al IDO-lea meci al campiona
telor : Lazăr (România) — Sta- 
nlslawakl (Polonia). Pentru Lazăr (e- 
vident handicapat de alonia adver
sarului) drumul spre finală este spi
nos. plin de neprevăzut. Către mîl- 
locul rundului II. Lazăr nu era deloc 
sigur de victorie (fusese chiar nu
mărat)., Vitalitatea rade ..tondlsi“. 
pa care o; arătase si cu alte prile
juri. ii permite săi răspundă i'prompt, 
la-orice încercare a. polonezului .de- 
a se detașa. Avertismentele Drimile 
de acesta, ca si finisul lui Lazăr dau 
formă definitivă verdictului : 5—0 
pentru Lazăr.

Greu a fost șl pentru Simian Cu- 
tov I Slillstisl ei. si,cu o foarte .bună, 
condiție fizică, polonezul Clchowlas 
l-a solicitat la maximum ne pugl- 
llstul nostru. Ambii ru mers — ca 
să folosim un termțn... din hinlsm — 
„cap- la cap*. Este ta afară de orice 
îndoială că; în așteptarea deciziei, 
publicul spectator șl — de ce n-am 
spune-o ? si -noi. la roasa presei, am 
avut uneta .emoții. Toiul s-a termi
nat insă cu bine, cînd crainicul .a a- 
nunțat (al apoi pe tabela de punctaj 
a apărut înscrisă: 5—0) victoria lui 
Cuțov. în fi nala .«ml ușori lor*__ el
va.ibbxarcu -»
4— 1 cu maghiarul

’itsXsti;,'.'-,Ki

; | 7» CAMPIONII îl VOM CUNOAȘTE M1INE SEARĂ
t « . > ” ' :

finale, dezmințindu-1 total ne cel ce 
-™.„ l-ou considerat-, „neavenit0 (!) in

Iugoslavul lotul pentru aceste „europene0 — ya
...i.centru a

- - »

lUi la
51 bulgarul Nlkolov au fost, urca ml Ine pe podium 
aplaudate,:, luptă , foarte sprlml medalta'do bronzt' *' 
spectaculoasă.' .Cu un final După ce am cunoscut flnnliștll la 

ArenlTii..Im'nrewl/înnht1' / rafegoria mijlocie (.sovieticul Leme
sov “dșllgă prin, neprezentarea lugo- 

..... I&laviilul Zunlanta, iar'îdanezul j, prin
acordă decizia (după păreroâ noas- abandon in;dauna englezului Otwell), ... --------- ------- ... --------- umfaâză feemlfinaleltf ,greilor0? Fle

care din rele douâ meciuri s-a in-" 
chelal! Înainte da linii ML? SuboUn 
(U.R.S.Ș.) a cl.șUgat..prin abandon 
(rundul n)1 în fata austriacului Empi. 
caro — o curiozitale a competiției, o 
șansă oferita de sorți — va primi, 
pentru numai o repriză șl jumătate 
de evoluție ta ring, medalia de bronz, 
înainte de limită a pierdut apoi șl 
boxerul nostru Rulcu (abandon în 
rundul HI) în fața lui Bemd August 
(R.F.G.).

în finalele icnmpioMtelor — ce vor 
avea loc mline-searft, de la ora 19 — 
a-au calificat deci șapte pugillști so
vietici, cinci, români, trei polonezi, 
cite ilol din Ungaria șl Iugoslavia, 
rite unul din Bulgaria, Danemarca 
și R.F.G. îh ce-1 privește; boxul ro
mânesc are o bună reprezentare in 
ultimul act ai campionatelor. Sint 
speranțe și noaibllitaț! ca Turei, La- 
zăr. Condurat, Cuțov. Bfibescu să 
echlmba medaliile de argint, pe care 
le-ar putea primi, acum șl fără lupta, 
fa medalii de aur...' ... - .... /.

I» DUM1TR1U

fi nala . .eam!ușori lor*, 
i iugoslnwil Varie "(aseară.

«-=■1 uu. uiuMÎuâiul Schirn’k).Foarte tihărul nostru boxeri Dă- 
mlan. Clmpolcșu, (17 an3 «l-a f În
cheiat aseară' participarea' Ia camplo- - 
natele europene de tinerel;: ' el, a 
fost, învins la puncte do un boxer 
foarte puternic (sovieticul Zorov). 
Cimpoieșu Insă — prezent In semi-

g ,-e
a Teatru] „Lucia sturdza Bu
la mira” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru Iubire 

(sala din slr.ii Alox. Sahla)
Spectacol de poezie șl muzică 

■ă. 50
?. „C. L Noltnra* (sa'.n

__ I : Adio Charlie — 10,33; 
Studio) : O lună Ia țară — îl

a Teatrul Gluleșd ; „Eseu — ID.M. 
a Teateul „Tăndfirlcă* (sala din 
Calea Vlctâricl) : Nlnlffra șl Allgro
— 17,53; (sala din Mr. Academiei) : 
Ml șl nătărăi — 15.'
a Teatral de revistă și comedie 
;,fon Vasllescu* i Clnd revolverele 
tac — ISAS; fia Teatrul de vară 
„Herăstrău*) : Floare de cactus
— S3.
a Circul „București* : Spectacol 
prezentat de Orcul Maro ata Mos
cova — 1940,

IERI, LA TUNARI
Pe poligonul do la Tunari au în

ceput ieri campionatele.internaționa
le de tir ale .țării noastre. La armă 

, liberă calibru'refiiLsi©). fftcurl.culcat,
‘ victoria "a r'oîienlțj.țio-loiwzuiul Foij® ' .

dier Barnaba, cu 5S7, puncte. Proba j 
de pistol liber 00 de focuri a fost 
ciștlgală de sovieticul G. Zapotechl 
cu &0T puncte, far 1 proba de armă 
standard 60 de focuri culcat (femei) 
do românca Mariana Feodot (MO 
puncte).

în cîteva rînduri
■ «FOTBAL. La Copenhaga, meci ■- 

mica! : Danemarca — Finlanda 3—0 
(0—0). La Moscova, med amical : 
U.R.S.S. — Bulgaria 1—0. Singurul 
gol a fos! înscris din lovitură de ja 
11 m de Muntian (mln. 67). • TENIS. 
La Hamburg, in turul II al campio
natelor internaționale ole R.F.G., Ilia 
Năstase l-a întrecut cu 6—3, 2—6, 6—4 
pe maghiarul GuJyas, iar Ion Țirtoc 
a pierdut la vest-germanul Meller cu 

", 0—2, 3—y, in turâ'i ÎTCÎ, NnSta- 
■Engort (R.F.G.) 6—2, 0—4. o III- 
SL Derby ui de la Epsom (Anglia) 
cursă clasică de galop Inaugurată

— 1“ _„Ț a revenit Jocheului,

Năstase l-a întrecut cu 6—3, 2—6, 8—4 
pe maghiarul Gulyas, iar Ion Țirtoc 
a pierdut la vest-germanul Meller cu 
8—0. 6—2. 3—6. în turul trei, NSsta- 
sc-r .7 ■ ■ ™
I’ISM. berbyul de la Epi 
— o cursă clasică de galo 
acum 103 de an! — a j.—....—
englez Lester Piggott, pe calul „Ro
berto0. • CICLISM. „Cursa Munți
lor* a continuat ieri cu etapa a doun: 
Sinaia—Bănești (Clmpinn) — Sinaia — 
Furnica- (W km). Primul a trecut din 
nou linia de sosire V. Teodor (Di
namo București). în clasamentul ge
nerai Individual conduce V. Teodor, 
urmat de Cr. Tudoran (Steaua) la 40 
sec. și de Langanke (Dinamo Ber
lin), la 49 sec. ■ ii

!

aniversării clubului „Steaua"
Joi la amiază, tn aula Academiei 

militare a avut loc adunarea festivă 
prilejuita de sărbătorirea^ a 25 de ani 
de', activitate âi3 clubului. sportiv 
Steaua. Adunarea ,a Tost deschisă.d

clubului. >S-a dat citire '■ ordinului 
ministrului forțelor armate alo Re
publicii Socialiste România dat cu o- 
cazfa acestui eveniment. Sportivii da 
Ia clubul Steaua au fost apoi felici
tați, de col. Valeriu Buzea, președin
tele clubului ’ sportiv '■ Dlnamo. Tova
rășul Anahe! Alexe. președintele 
CA’.EFJS.. a transmis un călduros 
ealut în numele orgnnlznțlllor noas
tre sportive oferind diploma de o-

noare a C.N.EF.S. unor fosil spor
tivi si antrenori a! clubului Steaua, 
în continuare, s-a decernat titlul de 
maestru emerit al sportului unor cu- 

L.Adunarea a fost deschisă.de jioscuțl internaționali do la clubul 
taxlmillan Pândele, președintele 'Steaua.
ui. S-a dat citire ordinului în încheiere a luat cuvlntul gene- 

ral-cbîonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate șl secre
tar 'ai Consiliului Politic Superior, 
care a subliniat importanța acestui 
eveniment ta rlndul sportivilor mili
tari. EJ a arătat contribuția pe care 
și-au adus-o (sportivii de ta clubul 
Steaua ta Întărirea prestigiului spor
tului românesc pe plan International. 

(Agerpres)
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a-Aventuri Ia Marra Neagră
l (ambele scrii) : PATRIA țj- 9J0: 
T2.13; •iO,S3; 10, 3AI.A PALATULUI
— 18,53 (seria de hllrr.e — 4171), 
BUCUREȘTI - 9; 1,3,13; 17; .13,13, 
MODERN - 9: ti»; 18: 19,33, la 
grădină — SSI.13.'
a S® WO de leghe sub mări : LU
CEAFĂRUL - 8,30; li: 13^3; 16; 
18A3; 31, FESTIVAL - 8.43; II.15; 
13.43; 18.13: ia.45; 31.13, in grădină
— 53.13; GRADINA DOINA - K.3®. 
a Femei In ofsaid : VICTORIA — 
e; 11,15;. 13,89; 10; 18,33: M.4X
@ Desculț In pare s SCALA — 8.43; 
11; 13^3; 10; 18,53; Si, CAPITOL - 
9,ra; 11.13; 14: ’0,15; 10.20; 01, la 
grădină — S3. FAVORIT — 9,15;
il,M; 13,45; 16; LB,15; 09,33, GRA
DINA SELECT - ÎS.
a Primul Halala s TTMPURI NOI
— 0—53,13 tn con'dnuare-

a Program pentru copil i DOINA 
- 10.
o Adio, domnule Chips I i DOINA 
-11.15; I4,t5:rt7.i5: m.ib.
a 19 fele șl un marinar « LUMINA 
- 0; llțis: 13,33: 16; 18.13: SM 
GIUDEsm - 15,M: 1®: w.»>.
a Robin Hood : FEROVIAR — 1.33;; 

13.13; I3.C: M.U; SM5, EX
CELSIOR — o; ibis: II.K): 18; 
ia,I5S SM3. MELODIA — 9: 11.1B; 
13.MI IS: 18.M: S3.45.
a Aslă-seară dansăm In familie : 
ElUCEGI — 13.45; 18: Î0.I3. la gră-

w ... -M
0; 11.15: 13J0: 1S; ÎS.IS; sau». 

’ ii,15: 13.33; ta;
»,ib,
— io; 13: 14, 

l — is: 18,18. 
CINEMATECA

CGI — 15.43; 18: 20.15. Îs gnil- 
dloft - 30.10. PROGRESUL — IW 
18; S3,15.
a Doamna șl vagabondul : GRIV7- 

AURORA - 0;
18.15. la grfidlnS 
n Bunica Sabella 
veșnicii neeunoscup 
Dixie — raja: <
(sain Union).
a Ancheta de Ia hotel Excelsior : 
FLOREASCA — 15.33: 18: 83,29.
a Mo Bravo ; GLORLA — BJK): 13 
16.15; 19.33.
a Marea dragoste : BUZEȘTI 
15,29; 18. ta sridlnfl - S3J9.
a Felix țl Olllta ; FERENTARI

a Toamna cheyennllor « DACIA — 
6; 13,53; 16; 19.K. VOLGA — 0;
11,M; 16; 1M0.
a Goyn ; DRUMUL SARH — 
13.53: 1®.
a Trafic 1 MTORIȚA — 181 13,29; 
15: 17,50; 30. TOMIS — 0; 11.15; 
13,53; 18; 18,15, Ia grădină — 33,29.
a Puterea șl Adevărul : FLACĂ
RA - 15.33; 10.
a Omul orchestră : UNIREA — 
16; 10.15.
a Pădurea pierdută : UNIREA — 
33,15.
a Taina Sofiei Grusko : MUNCA 
- 16: 10; S3.
a Ultimul domiciliu cunoscut t 
URA - 15J3: 18. la grădină — 
S0.M. POPULAR - 1SJ3; 19; 53,15. 
a Silvia : ARTA — 15.33: 18, la 
grădină — 33,13.
a Steaua Sațiului ; PACEA — 
13.43; ib: :a
a Cinci se Ivesc zorile : VTTAN — 
IM9: 18.
o Genovcva do Brabant i GRA
DINA vita:; - sa.is.
q Evadare din Planeta maimuțe
lor : CRINGASI - 1550: 17.45: SJ. 
n Inima c un vinilor singuratic ; 
FLAMURA - 0: 11.16; 13.53: 16; 
ia.15: K.S3. CENTRAL - 10; 13.33; 
15; 17,30; sa.16-
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VIETNAMUL DE SUD

de Ia Stockholmti

CI

nice. Solicitat <te zia
rul atenian „Elefte-
ros Co®nofi“ ®ă &e ________
pronunțe asunra a- ceiul In mod ultima- 
cestel no! formule, tiv arhiepiscopului să

.-p te' țg'

Corespondenții noștri transmit

VIETNAMUL DE SUDj 8 (Agerpres). — Forțele Frontalul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud continuă să-șl sporească presiunea 
asupra pozițiilor saigoneze In provinciile de coasta, precum șl în ime
diata apropiere a capi laici sud-vietnameze.

Comandamentul salgonez a confir
mai Joi că trupele marioneta au fost 
obligate să evacueze pozițiile pe care 
Ie dețineau In localitatea Phong 
Danii, situata pe șoseaua nr. 1, In 
provincia B'.nh Dinh — transmite a- 
geațla France Presse. Li ora actuală, 
toată partea de nord ■ provinciei 
Binh DInh se. află, in mod practic, 
sub controlul forțelor patriotice.

Pe de alta parte. In provincia ve
cină, Phu Ye, situata, de asemenea, 
fn zona de coasta, au fost semnalate 
puternice operațiuni ofensive ale for-

(clor patriotice împotriva bazei sal- 
goneze de la Dong Tre.

în regiunea Salgonulul, ciocniri 
violente Intre patrloțl șl trupele re
gimului marionetă au fost înregistra
te, miercuri șl joi, in jurul localității 
Trang Bang, pe șoseaua nr. 1, la l.i 
km nocd-veșt de capitala sud-vieina- 
roeză. Aviația americană a Intervenit 
In timpul luptelor. Bombardierele gi
gant .,13-52“ au lansa!, in 17 valuri 
succesive, peste 1200 de tone de 
bombe asupra sectorului Kontum, pe 
o rază de 17—30 km de oraș, in noap
tea de miercuri spre joi.

km nocd-vest de capitala 
mexS, Aviația americană

CAMBODGIA .

Atac asupra Pnom Penh-ului
PNOM PENI! 8 (Agerpres). — 

Forjele patriotice khmere au supus 
unui puternic bombardament cu ra
chete aerodromul Poeheniong, aflat 
ta 8 km vcsst de Pnom Penh, provo- 
clnd însemnate daune materiale clă
dirilor, pistelor de aterizare șl insta
lațiilor aferente. Acesta este al pa
trulea atae de mare anvergură lansat 
în cursul acestui an de forțele pa
triotice din Cambodgla asupra orașu
lui Pnom Penh. Concomitent cu ata
cul asupra aeroportului, unități ale 
palrloțllor khmeri au desfășurat In

noaptea ele miercuri (spre joi o ope
rațiune ofensivă împotriva unei pozi
ții a trupelor regimului marioneta,, In 
partea do sud a capitale! cambod
giene, ■

Totodată, forțele patriotice au con- 
" mat ihlensele atacuri, începute cu 

săptamlnă In urmă, Împotriva po-
Unuat intensele atacuri, ince

• o săptamlnă In urmă, Impoti.. _ 
zlțillor ocupate de trupele regimului 
marionetă In perimetrul orașului 
Palng'Kasey. Singura modalitate de 
aprovizionare a trupelor lonnollste 
blocate In acest punct a rămas parn- 
șutarea de contelnere cu alimente șl 
muniții.

STOCKHOLM S. — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, trans
mite ; In sala FolJcels Hus, din capitala Suedtel, au continuat lucră
rile ședinței plenare a Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului 
înconjurător. Desfășurate, In prima parte a zilei,'sub președinția con
ducătorului delegației romăne, Florin lorgulescu, vicepreședinte al 
.conferinței, deztătcrile generale au . prllefuii șefilor de delegați" ' 
reprezentanților unor organisme internaționale, care au luat cucii 
exprimarea poziției țârilor lor în problemele privind protejarea 
Olului înconjurător. r J. . ,.......

într-un larg consens, vorbitorii au 
subliniat importanța deosebita, pe 
plan national, regional sl mondial a 
salvgardării mediului ambiant, sub
liniind, in context,, necesitatea sta
tornicirii unei ample cooperări In
ternaționale in materie.

Rolevind că problemele mediului 
slnt de Interes general uman. Rene 
Maheu, directorul general ol 
UNESCO, â arătat că nu trebuie 
pierduta din vedere diversitatea u- 
manltățil, alcătuita din numeroase 
națiuni, beneficiind de valori proprii 
Șl Împărtășind concepții proprii. A- 
cest fapt n spus Renă Maheu, Im
pune obordorea problemelor mediu
lui în funcție de realitatea concreta, 
adică la contextul lor social-cultural 
și sodal-economîc. Exempllflcind, di
rectorul general al UNESCO a ară
tat că la originea n'numeroase pro
bleme privind metilul înconjurător 

află, adesea, 'limitarea posibilită
ților de caro dispun țările in cura

Maheu, directorul! 
UNESCO, a arătat că

i
V

li

. Ji 
cuvlntul, 

i mc-
,.. . . ................ ,...... « -

de dezvoltare, tn vederea ocrotirii 
mediului și, a exploatării resurselor 
naturale.

La riadul său, Robert Pqnjade, 
ministrul francez pentru- protecția 
medialul înconjurător, a apreciat că 
„există deosebiri de ordin roelal- 
economlc șl cultural intre națiuni șl 
nu ar fi realist să se • Încerce să se 
impună legi universale asupra pro
tejării mediului".

'Șeful delegației Finlandei,' Mattl 
Lonelsoski, ministru fără portofoliu, 
a denunțat cursa Înarmărilor șl fo
losirea ca armă de lupta a substan
țelor chimice nocive.

Aflrmind că problemele țărilor in 
curs de dezvoltare prezintă trăsă
turi diferite față de cele ale tarilor 
occidentale Industrializate, șeful de
legație! Guineei, , Seydou Kclla, _ a 
spus că „acest fapt ee datorește ex
ploatării coloniale, care continuă să 
afecteze continentul african

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 8 
Iunie — a patra zi a vizitei oficlii- 
le pe care o Întreprinde In Uniunea 
Sovietică — președintele Ibsip. Broz 
Tlto și persoanele oficiale iugoslava 
care II Însoțesc au fost oaspeții Fa
bricii de instalații radloelectronleo 
din Riga.

în aceeași zi. nn'.mță agenția 
T A.S.S.. Ioslp Broz Tito «-a re
întors de la Riga la Moscova.

Joi ta amiază, avioane americane 
au atacat cu rachete sl bombe nu-, 
meroase cartiere de locuit șl sate din 
districtele TuLiem si Thanh Tri din 
suburbiile Hanoiului, omorind șapte 
persoane si rănind alte 25. tn special 
oameni In virată, femei si copil — 
transmite agenția V.N.A. în cursul 
raidului au fost distruse ori avariate 
peste IOD de case. ■

*

HANOI 8 (Agewes). — M.A.E. 
al R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație de protest Împotrivă . 
noilor bombardamente ale avtatlel 
americane asupra unor zone dens 
populate din lfnprejurlsnlle Hano’.u-I--'- J .tete.:..:,, .. ■ te.te ;

nou elemente ce de
teriorează si luai ia. Cei 
trei eplscopl. care Îm
preună cu Makarios 
alcătuiesc organismul 
suprem ol bisericii, au 
tiv arhiepisconului să 
demisioneze din func
ția de președinte al 
republicii. Ziarul ate
nian „Ta Nea", citind 
surse de la Nicosia, 
scrie , că cererea de 
demisie reînnoită In 
aceasta perioadă este 
un act circumscris În
cercărilor de a se știr
bi autoritatea setului 
statului in cadrul dia
logului inlcrcomunl- 
tar. ca si in cadrul 
convorbirilor sale cu 
secretarul general al 
O.N.U. In același con
text se Înscriu sl ce
rerile adresate arhi
episcopului de căieț 
Alena — de a Intro
duce In guvernul ci
priot ne reprezentanții 
generalului Gri vas,
care preconizează re
nunțarea in conduita 
Independenta tradițio
nală a Ciprului. A- 
ceasta situație a dus. 
dună cum ee știe, la 
demisia ministrului de 
externe. Kyprianou. 
adept ferm nl unul 
cum independent al 
Dolitlcll Ciprului.

Noul dciu al con
vorbirilor tntercomu- 
nltare cipriote debu
tează In acest climat 
de Incertltudln!. ceea 
ce nu l-a împiedicat 
Insă ne președintele 
Makarios să declare 
că .jșperanla Intr-o 
soluționare pașnică a 
problemei cipriote nu 
trebuie să dispară".

Al. CAMPEANU

De onl luni s-nu In- din Grecia, altul din 
trerupi convorbirile Turcia, cu rol consul- 

) lntereomunitaro fn Ci- tativ în probleme teh-

Timp de doi aid și 
jumătate.' cit- ou du
rat. convorbirile au 
trecut prin toate faze- 
le si e-au extins asu- președintele 
ora întregului evan
tai de probleme a că
ror soluționară a fost 
ceruta de una sau alta 
din pârii. Reprezen
tanții celor douft co
munității — greacă și 
turcă — alunseseta la 
o bază comunâ de a- 
cprd asuDra unora din 
problemele examina
te. In cele din urmă 
insă, dialogul s-a cioc
nit do cererile referi
toare la organizarea 
unei administrații pro
prii pentru populația

. ________ Maka
rios a sdub că. deși se 
Îndoiește de roiul 
constructiv al celor 
doi expert!, din- Gre
cia si Turcia, avln- 
du-so in vedere că 
..orice acord

romano-iramene
i ,.l..tete '

TEHERAN 8 (Agerpres). — în 
continuarea vizite! pe care o între
prinde In Iran, președintele Comite
tului de Stat ai Planificării. Maxim 
Berghlanu. a avut, ia 7 iunie, o în
trevedere cu ministrul Iranian al afa
cerilor externe. Abbas AIIJ Khalat- 
bary. Au fost abordate probleme pri
vind relațiile romfino-lrnnlene sl 

' unele aspecte alo .situației ! Interna
ționale. !’

Maxim Berghlanu a avut, de ase
menea. întrevederi cu ministrul Ira
nian al economiei. Hotwhana Ansari, 
cu ministrul apelor și energiei, 
I. Vahldl. șl cu primul adjunct al mi
nistrului agriculturii și resurselor 
naturale, MLrheldar. Au fast discu
tate o eerie de proiecte si posibilită
țile de extindere șl diversificare » 
cooperării economice dintre România 
și Tran. De asemenea, au fost anali
zate unele, probleme legate de reali
zarea. in bune condiții, a obiectivelor 
de cooperare Industrială. aflate In 
construcție. In conformitate cu acor
durile In vigoare.

îiiș.,

i

amrora

Atena

regimului constitutio
nal al Ciprului imoil- 
că o botarire nollUcă. 
nu una tehnică", gu
vernul cipriot acceptă 
noun formă a convor
birilor. In interesul 
valorificării tuturor 
posibilităților ce ar 
puică duce la o solu
ție acceptabilă.

Depășind tendințele 
de tergiversare Ivite 
in afara spațiului ci
priot. factorii intere
sați au decis ca dialo
gul să reluceapă ta 8 
Iunie, nrileiulnd nre- 
zenta la prima lntll- 
nire a secretarului 
general al O.N.U. 
flat Intr-o , vizită 
Nicosia.

Dacă hotarirea 
vind reînceperea 
logului ___ ___.__
rata ca un act pozitiv 
pentru viata politică 
cipriota, unele acțiuni 
recente. întreprinse 
de adversarii politi
cii președintelui Ma
karios. au introdus din

turcă șl a Intrat 
impas.

Acest fapt a fost fo
losit ca argument in 
sprijinul încercărilor 
de așa-zlaă „Interna
ționalizare'" a convor
birilor. formulă a că
rei adoptare ar fi În
semnat. de faot. pla
sarea convorbirilor pe 
o orbita' extracloriota 
Si înlesnirea impune
rii' unor ..soluții" din 
afară, motiv 
care nici n-a fost ac
ceptată de guvernul 
de ta Nicosia. In cele 
din urmă s-a ajuna ta 
un compromis : con
vorbirile isl vor men
ține caracterul do 
dialog intre repre
zentanții celor două 
comunități. care vor 
fi secondați Insă do 
un delegat al 
— avind ca 
de a oferi 
«servicii* alo 
zațlel internaționale — 
sl de doi ex perii. unul

pentru

O.N.U. 
misiune 
„bunele 
orna al

Coventry,

i,

i \
pri-
dla-

este eonslde-

O originală demonstrație pe străzile Staekholmulul împotriva efectelor poluării 
atmosferice datorate gutelor -de eșapament ale autovehiculelor. Ur — 
țiârilcipanți la Conferința NsțlîiHlltîr Chita asupra mediului ineon*_ _____
frunte cu secretarul conferinței, Maur'ce Strong, se deplasează cu ajutorul...

Jn-grup de 
__iJuȘttorj 'in’ 

cu secretarul conferinței, Maur'ce Strong, se deplasează cu ajutorul... 
bicicletelor

Agenția V.N.A. informează că. Joi. 
In R. D. Vietnam au fost doborlta 
trei avioane americane — două a- 
parate ..F-l" lingă Hanoi, iar un 
„A-7" ta Halfong. Numărul aparate
lor de zbor pierdute de Statele; Uni
te în R, D. Vietnam so ridică în pre
zent la 3 910. menționează agenția 
V.N.A

lui șl Hai fon sulul, precum șl din mai 
multe provincii. Avioanele america
ne. ee arată In declarație, au bom
bardat’ numeroase sate, uzine, diguri, 
sisteme de irigații. în ' rindurlle 
populației civile au fost lnregtatrall 
numeroși morii și răniți.

PROBLEMA PĂCII IN INDOCHINA
dobIndește o pondere tot mai mare In

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN S. U. A.
' •’ ’ ’’ '* •’ ’ . f'.>7^ ș |. ț,'.'-~i .te»/.:-

• Semnificația victoriilor Iul McGovern In alegerile prelimi
nare • Nlxon candidat cert al partidului republican

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Senatorul George McGovern o de
clarat miercuri, intr-o conferință 
de presă organizată la Los Angeles, 
la puțin timp după victoria sa In 
alegerile .preliminare desfășurate 
marți In statele California. New 
Jersey, New Mexico șl Dakota de 
sud. că nu are nici o îndoială că 
poate pune capăt războiului din 
Vietnam în termen de 90 de zile, 
dacă ar fl ales președinte al State
lor Unite.

„Trebuie să cădem de acord 
eă toate trupele americane tre
buie să fie retrase la o dată ( 
fixă șl trebnîe să punem capăt ■ 
bombardamentelor. Totodată, 
trebuie să sistăm sprijinul mi
litar acordat regimului de In 
Saigon”, a precizat sonotorul Mc

Govern, subliniind că aceste măsuri 
ar primi aprobarea poporului a- 
merlcan, care este conștient că 
războiul din Vietnam trebuie înche
iat cit mal repede cu'putință. (A.P.)

Înlr-îin comentariu consacrat 
semnificațiilor victoriei senatorului 
George McGovern, agenția France 
Presta subliniază că acesta arc toate 
șaruete să ciștipe incastițura Parti
dului democrat la convenția pro
gramată să se desfășoare la 10 iu
lie la Miami Beach. Dar victoria in 
alegerile preliminare neliniștește no- 
tabilltățile partidului, ca urmare a 
programului prezmlat de senatorul 
McGovern — relevă agenția.

Împotriva lui sini aparatul Par
tidului democrat, lideri'. 
trale sindicale îi „pool-uF 
ral tradițional. Nid Edward

zeze o campanie In favoarea re
alegerii președintelui Nixon — 

dezaprobarea prolnndl fală de 
politica Administrației in ceea 
ee privește războiul din Viet
nam .șl nivelul ridicat al chel
tuielilor militare prevăzute in 
bugetul Statelor Unite! Iii s-n 
pronunjat în favoarea sistării 
sprijinirii regimului salgonez 
și a stabilirii unei date precise 
pentru retragerea tuturor tru
pelor americane din Vietnam.

ii

Pentru revizuirea poli
ticii S.U.fl. față de Cuba 
s-a pronunțat senatorul Edward Ken
nedy. Salutlnd rezoluția O.S.A. pri
vind problema anulării sancțiunilor 
diplomatice si economice Împotriva 
Cubei.. el a arătat! că aceasta hota- 
rlre constituie o recunoaștere a fon
tului că situația ®-a schimbat tn A- 
merica Latină. E. Kennedy a subli
niat necesitatea revizuirii Dolitlcll 
S.U.A. fata de Cuba In lunrfna trans
formărilor intervenite In climatul ra- 
tațlllor Internaționale.

S? •'vi J ■'’r 7$' d
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R.F.G. Șl U EGIPT
BONN 8 (Agerpres). — Jul. R.F. a 

Germaniei sl It.A. Egipt au hotărlt 
reluarea relațiilor diplomatice, anun
ță un comunicat nl Ministerului vest- 
germnn ol Afacerilor Externe, trans
mis de agenția D.P.A

Cele două tari au convenit să reia, 
după 6 întrerupere de 7 ani. rela
țiile diplomatico. cu i convingerea câ 
acest fapt constituie un pas Impor
tant in consolidarea relațiilor lor. 
precizează comunicatul. S-a căzut da 
tutofcL- Ib'jWta. ca schimbul ,<Jș «nfr 
ljăfi-adbri șă •^■efectueze pțț- maț «t- 
rind posibiL te

la

orașul care s-a născut
s

■
i ,-------- ---------------- r

Dezvoltarea relațiilor polono-franceze
PARIS 8 (Agerpres). — Convorbi- Referindu-.’e la viitoarea vizita în 

rile franco-polone au luat sfirslt Franța a Jul Edward Glerek. prlm- 
printr-o întrevedere Intre Jean do secretar al C.C.; al P.M.U.P.. Jozef 
Lîpkowxkl, secretar de stat al Fran- ' Czyrek a declarat că partea poloneză 
țel poniru relațiile 'externe; șl Jozef • "II acordă o mare Importantă. Vizita, 
Czyrek, adjunct aț ministrului atace- a xpus- el, va permite efectuarea unul
rilor externe al R. P. Polone. înlr-o 
declarație făcuta agenției France 
Presșe, ministrul polonez'a relevat 
Identitatea sau apropierea, punctelor 
de vedere asupra unul mare număr 
de probleme. îndeosebi asupra con
ferinței general-europene in proble
mele securi tații 51 colaborării. Con
ferința. a spus el în continuare, nu 
trebuie să se limiteze la declarații de... 
Intenții, ci trebuie să pună bazdle 
unul sistem .permanent de angaja
mente între'state, care să Instaureze . 
un climat de încredere ,ln .Europa șl 
să faciliteze, cooperarea pașnică.

@ H O S r I

o șpus ek va permite efectuarea unul 
bilanț a ceea ca s-a făcut in rclațllle 
frarteo-polone și vn , marca trecerea 
la o clapă nouă, caracterizata mi nu-
mal da prietenia tradltlonaia,' dar șl 
de cooperare, Am constatat că'dez- 
yoltaroa relațiilor este pozitivă, dar 
exista iacă ponlblHtați de exllnclere 
a lor. Recuuosîind că există pentru 
moment unde .dificultăți, ministrul 
polonez’ șl-a exprimat speranță, că ele 

t vor fi' depășite, iar relațiile franco- 
poțbne vor beneficia de un nou Im
puls.

!.

Febra aurului
După spectaculoasa creștere a 

cursurilor aurului, care a atins, 
miercuri, punctul culminam, 
prețul metalului galben a con
tinuat să crească. Joi. pe toate 
piețele monetare occidentale.

La Londra, unde prețul
— In primele trei zile ale
— cu 11 dolari, _te _ _ ____
Joi, eu încă 1,75 dolari, ojunglhd, 
cursul dimineții, la'80.83 dolari' 
da. pentru ‘ ---- ’
cu 64.50 do

a crescut 
_ săptanfinll 

aurul s-a scumpit, ■ ■ • ------- -- în
... un

cia. pentru ca la amiază să ee vîndă 
cu 64,50 dolari unda. Piața a fost in 
întregime monopolizată dc specu
lanți. Creșterea cursului aurului a 
continuat jo! șl la Paris, unde pari
tatea unciei s-a stabilit ta 91.52 do
lari, față de 63,77. dt sc inreglatrasa 
miercuri. Un nou record de creștere 
B-â înregistrat șl ta Frankfurt pe 
Sîaln. unde kilogramul de aur n-a 
ftcumplt cu încă 115 mărci față do 
ziua precedenta. ■

i-f if. ' fi ; i r! : : s >1
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raa,, , roșul. ’iT 
curentul cerințelor ac
tuale. Astfel, pe lingă 
noi fabrici cu profil 

. celor ■ de 
i e- dinainte de-al doilea 

elocvent al rilzbol mondial, pentru 
renașterii din temelii care exista forța de rltățl.

-mui|ca calificata, in 
oraș s-au înălțat in

unea 
a Angliei, la 

încrucișarea unor im
portante drumuri co- 
merclale,' orașul Co- asemănător 
vehtry reprezintă 
xemplul elocvent

a «unei vechi localități 
britanice — In mai 
puțin de trei decenii.

In destinele orașujui, 
un rol Însemnat l-a 
avut; firește. Împreju
rarea tragică a distru
gerii sale de către 
bombardamentele . hli- 
lerlste. executate cu o 
asemenea sAHtafide 
liidt in vorbirea cu
renta a apărut un 
verb nou : a coventri- 
za. adică a pulveriza.

Dar, mai puternică 
s-a dovedit voința lo
cuitorilor săi' de, a-1 
reinălta, . din ruine, 
mal frumos declt fuse
se Înainta. Tradiția a 
constituit numai par
țial un factor in sta
bilirea noului profil" al 
orașului. înainte, Co
ventry era cunoscut 
ca un Important centru 
ol Industriei textile, al 
construcțiilor de auto
mobile și tractoare._ __ _________
Reconstrucția poslte- rimate toate1 ____
llcă a dus mal departe nele. Tot .ceea ce s-a 
aceste „specializări", construit a Îmbrăcat

Londra

Uderli unor cen- 
eleata- 

__________ _______ __ _ Keri- 
nedy, care: nu candidează, dar exer
cită o influență certă, nu s-a mani
festat pină acum In sprijinul lui 
McGouern, deși acesta , a susținut 
întotdeauna pe membrii familiei 
Kennedy.

In favoarea Iul McGovern se ma
nifestă tinerii, inclusiv cei care vor 
vota pentru prima dată' in cursul 
acestui an, precum șl cercuri largi 
din toate categoriile sociale, care 
ar dori ca angajarea americană în 
războiul din Vietnam să înceteze, cit 
mai curind' posibil.

Purtătorul de auvlnt al guverna
torului George Wallace a declarat 
că,' deși acesta se află In spital In 
urma atentatului de Ia 15 mal a.c., 
«sie hotarit să participe la Conven
ția națională a Partidului democrat.

După victoria repurtată marți In 
riadul electoratului, republican din 
statul California, președintele' Nlxon 
totalizează 818 delegați la Conven
ția-națională a Partidului republi
can, tnlăturlnd orice dubiu cu pri
vire Ia Învestitura sa pentru reînnoi
rea mandatului in alegerile prezi
dențiale din noiembrie a.c.

Senatorul republican- Jacob 
vlls și-a exprimat miercuri. Intr-o 
conferință de presă — după ce a 
precizat că. împreună cu guverna
torul statului New York. Nelson 
Rockefeier, intenționează să organi-

0 puternică demonstrație 
împotriva aderării Norve
giei la Piața comună, u 
care au participat 15 Cffl) de persoa
ne, a avut Ioc la Oslo.

Aflat în vizita în Turcia, 
președintele Zulflkar All Bhutto s-n 
intlinlt cu ambasadorii Pakistanului 
din 23 de tari din Africa si Orien
tul Mijlociu. Șeful' statului pakista
nez a făcut o expunere asupra tur
neului pe care II efectuează în 12 
state din Africa si Orientul Apro
piat

WASHINGTON 8 (Agerpres)- — 
Președintele Comisiei pentru proble
mele externe a.Senatului S.U.A., Wil
liam’ Fulbright, a condamnat din nou

JB'
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Ministrul de ^externa __ _____ ______
chilian Ia Madrid. _lnvlu- ăl țăranilor din R.D. Ger- U.R.S.S. a lui Murtada Said 

mană s a desc},!fl i°! la Leipzig, nhrlpl Rnlry membru al Conaillu- 
Jn prezența lui, Erich Honecker, prim- , Tul ,Comandamentului .Revoîullei.. mi- 
seeretar al C.C. al P.S-U.G. Printre nistrul afacerilor, externe al -Repu- 
oaspețll de peste hotare se află șl o »—<- •—■■ — - - -
delegație din România.

! - r ' (ir .* ■
1 t ; BundestaguI a yotot |

imitarea proiectului bugetului: federal pentru măsurile guvernului Irakian, 
pe 1072 In comisia de resort a paria- pentru lupta Justă a poporului Ira- 

■ ■ ■ ■ ■ klan de a-și restabili drepturile su
verana asupra bogățiilor naturale ala 
tarii.

i . - ■/ ’ - - ; i! ’’ te.

Cel de-al 11-lea Congres
“v /■’ ‘• i f.'- i •

încheierea vizitei în

liniile șl culorile mp- 
deme, apelindu-se la 
materiale adecvate — 
betonul, sticla și alu
miniul. Clădirile in 
stil victorian sau tu
ci or lan au rămas ra-

Desigur, Intr-o scurta
Vizita prin oraș nu 
izbutești să vezi toi 
ceea ce merita să fie 
reținut. Impresia ceâ 
mal puternică ți-o insă 
Insă, Indiscutabil, roaȚ 
dele muncii celor peste 
390 000 de locuitori 
din Coventry — Inr 
truchipare a talentului . 

hărniciei blnecur 
■-"îî> 

englez. Și am remar
cat, totodată, santl-1 
mentele de prietenie 
șl simpatie manifestate 
fata de România, față 
de poporul român, cu 
ocazia Inaugurării re
cente a unei expoziții ' 
românești la muzeul | 
Herbert, dovadă a do- te 
rințel celor două 
de a lărgi colaborarea 
șl cooperarea In toate 
domeniile de activi-' 
taie,- slujind astfel 
cauzei păcii. înțelegerii 
și - prieteniei intre 
toaîe popoarele.

N. PLOPEANU i 
■ ? te‘ /■''’L. 5

treprinderi modems ___
— electronice' șl chi- șl __ _____
mice — corespunzăloa- no scule ale poporului 
re progreselor dobln- 
dlte de știința și teh
nologia britanică. în 
mod firesc, locul ve
chiului Institut de In- 
vătamint superior a 
foist luat de un impo
zant colegiu care pre
gătește specia LLș il In 
tehnologia. avansați 
De' altfel. în noul Co
ventry tradiția a fost 
păstrată numai In 
măsura In care nu s-a 
opus nouluL în ceea 
ce privește arhitectura, 
de pildă, au fost sfă-—....... canoa-

S

țla mlniștrulul de externe â! Spaniei. 
Lopez Bravo, la Madrid a sosit, in
tr-o vizită oficială. Clodomiro Al- 
meydn. ministrul de externe chi
lian. în timpul acestei vizite de răs
puns la cea . făcuta anul trecut fn 
Chile de omologul său «pantei. Clo
domiro Almeyda urmează să albă în
trevederi cu înalte'oficialități spa
niole.

„Belgia dorește amina- 
rea conlorinfel Ia nivel £S“5B?*XSfi 
înalt a țărilor rnembro alo p.s.d.—p.ld. privind revizuirea pro-
C.E.E, lărgite, 
luna octombrie in Paris, dacă pune- . 
lele de vedere privind viitorul aces- .
tel organlzaț!! nu pot fl definite în Zltă 0 delegație O P.C. Por-
mod clar“. a declarat miercuri tn Ca- . . , - • T te» ,

Jygflez, COȚldusa de Alvaro.,Cun- 
hal, secretar general al parlldulâl. la 
invitația C.C. al Partidului Muncii 

. din Coreea. ■

Jn prezența lui, Erich Honecker, prim- lui Comandamentului .Revoîullei. mi- 
blicil irak. Agenția T.AJ5.S. anunță 
că partea Irakiană’ a' informat des
pre măsurile de naționalizare n com
paniei ' „Iraq Petroleum". Partea so
vietică șl-a afirmai sprijinul- deplin

La Phenian se află în vi-

mera Reprezentanților ministrul de 
externe. Pierfe Harnici.

<
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derll In lume. El a respins afirma-' 
țlile privind așa-numlta „Indepen
dență' a posturilor amintite, dectarlnd 
că. potrivit Informațiilor pe care Io 
deține, agențț al GI.A. au lucrat In 
mod frecvent In cadrul acestora.

Arăllnd că Statele Unite au chel
tuit, din anuUlMD. peste 500 milioane 
dolari pentru a menține activitatea 
celor .două posturi de radio, Fulbright

_ ...................... —:..... _i alo-, 
cării Unor riof fonduri In vederea dea- 
fășurării de eforturi propagandistice 
in spiritul „războiului rece".

activitatea posturilor de radio „Eu
ropa liberă" si ^Libertatea*, pronun- 
ț!ndu-se pentru lichidarea lor. Vorbind 
In codrul ședinței comisiei, convocată 
pentru examinarea cererii guverna
mentale de alocare a 33,5 milioane __ _____ ____________  ....__
dolari pentru finanțarea acllvitațll ce- a subliniat caracterul anacronic al 
lor două oficine pe o perioadă de ....,|g|
încă un an. Fulbright a reiev.it că 
aceasta contravine intereselor destln-

Departamentul de Stat al
S.0.3 confirmat, miercuri, fap
tul că a adresat reprezentanților. Sta-„ MAJ. LU- » . w; l VJ/ll MIAU ț.-4HV.U
taior Unita de pe lingă organizațiile 
Internaționale de la Geneva un „alde- 
mernblre* privind „ reducerea .'conlrl- 
jbutiei financiare'americane la orga
nismele O.N.U. Guvernul american 
si-a anunțai mal, de mult intenția do 
a cere ta viitoarea sesiune a O.N.U. 
reducerea ' cotei-părțl americano ta 
bugetul organizației.'

E. Heath‘Io Copenhaga. 
Primul-mlnlslru britanic. Edward 
Efeâth! a sosit la Copenhaga,' tntr-o 
vizită oficială de două zile.

- Joi a avut loc ta fnatilutul de 
fizică a energiilor înalte de la 
Serpuhovo, de lingă Moscova, 
unda funcționează acceleratorul 
de protoni de 70 miliarde elcc- 
tranvoltl, ceremonia inaupuTârii 
unul nou‘complex experimental. 
Complexul permite ca. in cîieca 

t milionimi de secundă, td se ex
tragă din acceleratorul (doant 

, un fascicul de protoni cu ener- 
* gle maxima. Acest lucru des

chide noi posibilități pentru, cu
noașterea .tainelor microcos
mosului. Noul complex experi
mental este razultatul activității 
do cinci ani a unor oameni de 
Știință i! ingineri din Uniunea 
Societies, Anglia, Olanda. Italia, 
Norvegia, Franța, Elveția.

0 delegație a Pieței co
mune a sosit în Malta 
pentru a discuta cu oficialitățile din 
La Valletta ...modificările .șl comple
tările, care urmează să fie operate" 
In nco-dul de asodere a • Maltei la 
C.E.E-. Tratativele ou ioc în urma 
doleanțelor malteze privind' renego- 
dereo acordului, in scopul obținerii 
unor tarife preferențiale la anumite 
prbduja .de export

. ‘ \ ' ’’ f
conservator englez i-a 
văzut nevoit sd decla
re inaplicabil „acordul 
Home-Smith*,' care 
prevedea ca populația 
africană să ajungă la 
paritate cu minorita
tea valonilor ‘ albi, 
fn ce privește re
prezentarea parlamen-

q.:

Washington

HotSrlrea Senatului 
american de a respin
se un proiect de lege 
vizlnd anularea ,,a- 
mendamentulul Byrd" 
(adoptat anul trecut) 
care autorizează relua
rea importurilor de 
crom din Rhodesia — 
ionorindu-so astfel 
prevederile rezoluției 
Consiliului de Securi
tate — a trezii reacții 
negative in rindurlle 
opiniei publice ameri
cane; .Acest- vot con
stituie o provocare a-
dresată popoarelor a- ,
frlcane, o desconside- fard (m.. anul ‘2C©0. 
rare a voinței poporu- Guvernul de la Londra 
\lui o.nz6ricon. o Iqtiotq,- a fost ©uji tn'^ sit'tjGtia
re a obligațiilor atu- de a lua ■ această 
mate de S.UA. in deckle ca urmare a 
, l cpnciUXiiiOT misiunii

Pearce, care a con
semnat, respingerea, ta

a acordului de către 
africani. Mai mult. Mi- 
nlsterul7de Afaceri Ex
terne britanic a recu-

I
recurg la această mă
sură, despre care se
natorul John McGee 
a declarat: ..Prin 
continuarea importu
rilor de crom din 
Rhodesia, S.U.A. se 
situează pe o poziție 
de violare a oblisatil- 
lor lor internaționale’.

Hotarirea Senatu
lui apare cu atlt mai 
pnraaoa-ata cu cit. po
trivit datelor oficiale, 
S.U.A. nu numai câ nu 
slnt in deficit în ce 
privește rezervele de 
crom, dar au un sur
plus de 22 milioane 
tone de minereu.

Dezvoltarea de re
lații cu guvernan
ții da la Salis- 
burg nu poate consti
tui declt o încurajare 
pentru aceștia de a-și 
continua politica ra
sistă, profund reacțio
nară: „încâlcind em
bargoul, a declarat 
un diplomat african a- 

’ ' ci
tat de presa america
nă, S.U.A. iși asumă o 
grea răspundere. Sta
tele africane nu «Int 
dispuse să accepte in 
tăcere o astfel de ac
țiune*.

*

I

lumina prevederilor concluziilor n 
Cartei și rezoluțiilor Pearce, care a 
O.N.U^ o atitudine de 
nepăsare față da-soar- proporții covirșitoare, 
ta poporului Rhode- ....
stei" —se subliniază 
înlr-o declarație a A- 
loclatiei naționale pen- u un uipiomai ajncc
tru propășirea popu- noscut deschis că ,^in- creditat la O.N.U. 
faliei' de culoare din ----------- -  - - 1 -
S.U.A.

Aceste critici au cu 
alit mai , multa greu
tate cu cit holă- 
rtrea Senatului vine 
la numai patru 
zile, după ce guvernul

politicii rcjlitc; a re- 
g'.mului din Salisbury 
este respectarea de 
către toate statele a 
boicotului impus de 
Națiunile Unite".

lată însă că S.U.A. C. ALEXANDROAIE

ș
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