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LA SLATINA
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni, 

frNe aflăm !n județul Gorj 
într-o vizită de lucru. Dorim 
să constatăm împreună cum 
sa realizează sarcinile trasate 
da Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, ce tre
buie făcut in continuare pen
tru a asigura îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a 
planului cincinal, pentru ca și 
oamenii muncii din municipiul 
Tg. Jiu și din județul Gorj să 
aducă o contribuție tot mai 
substanțială la dezvoltarea in 
ritm intens a economiei națio
nale, la creșterea bunăstării 
și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, urale).

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului Tg. Jiu și 
județului Gorj un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, precum 
și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice, urale). 

în cursul vizitelor făcute la 
centrala electrică Rogojelu, la 
mina Tismana, la uzinele 
Sadu am putut constata cu 
multă satisfacție eforturile fă
cute de oamenii muncii din 
aceste unități — ca de altfel 
de toți oamenii muncii din 
municipiul Tg. Jiu și din ju
dețul Gorj — pentru realiza
rea in bune condiții a sar
cinilor ce le revin. Aș dori să 
remarc in mod deosebit acti
vitatea minerilor, care depun 
eforturi susținute pentru a 
realiza planul de extracție a 
cărbunelui, asigurind astfel 
combustibilul necesar pentru 
unitățile energetice. După cele 
spuse de conducătorii minei 
reiese că în acest an se va 
realiza in întregime planul 
producției de cărbune ; sint 
chiar și unele promisiuni că 
s? va da ceva cărbune in plus, 
peste plan, recuperîndu-se 
astfel o parte din nerealizarea 

înregistrată în cei 3 ani care 
au trecut din actualul cinci
nal. în orice caz, consider că 
măsurile luate, eforturile care 
se depun în momentul de 
față creează condiții pentru ca 
în acest an. și în anii viitori, 
activitatea minerilor să se des
fășoare cu bune rezultate. De 
aceea, doresc să adresez mine
rilor urarea de a obține suc
cese tot mai mari, de a asi
gura realizarea programului 
din acest cincinal și din cin
cinalul viitor, a întregului 
program de dezvoltare a pro
ducției miniere din această 
zonă, pînă la aproape 50 de 
milioane tone de cărbune. Este 
un angajament bun. Desigur, 
se fac eforturi susținute din 
partea statului pentru aceasta, 
dar principalul efort trebuie 
să-l facă minerii, tehnicienii, 
inginerii, toți oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri. De 
aceea, urez minerilor, tuturor 

acelora care sint chemați «ă 
contribuie la realizarea aces- 

■ tui program succese tot mai 
mari în activitatea lor și 
„Noroc bun1*. (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Am constatat, de asemenea, 
cu multă bucurie, activitatea 
desfășurată de energeticieni și 
de constructori pentru a rea
liza la timp noile centrale 
electrice, care vor trebui să 
asigure în următorii ani eco
nomiei naționale și întregii 
țări o cantitate însemnată de 
energie. Sper că și energeti- 
cienii, precum și constructorii 
care realizează aceste centrale 
electrice își vor îndeplini în 
bune condiții planul, con
tribuind astfel, într-o măsură 
însemnată, la înfăptuirea pro
gramului în domeniul dezvol
tării energeticii în România.
(Continuare in pag. a Il-a)

Dragi tovarăși și prieteni, 
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor din Slatina și 
din județul Olt un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a gu
vernului, precum și din par
tea mea personal. (Aplauze 
puternice, urale).

în cadrul vizitei de lucru pe 
care am făcut-o în mai multe 
județe, ne-am gindit că este 
bine să ne oprim și în jude
țul Olt. Am dorit să cunoaș
tem și să ne consfâtuim cu 
activul de partid, cu oamenii 
muncii asupra problemelor 
legate de înfăptuirea în bune 
condiții a programului ela
borat de Congresul al X-lea, 
a directivelor Conferinței Na
ționale cu privire la dezvol
tarea în ritm intens a indus
triei și agriculturii, a întregii 
noastre țâri. (Aplauze puter

nice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R., Ceaușescu- 
și poporul**).

Am vizitat cîteva întreprin
deri, toate realizate în ulti
mele două cincinale, începînd 
din 1965. Sint întreprinderi 
bazate pe tehnologii moderne, 
dotate cu mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Unele din 
acestea — cum este cea de a- 
luminiu — sînt, prin specifi
cul lor, unice în România.

Fără îndoială că avem im
presii, în general, bune, ținînd 
seama de rezultatele care 
s-au obținut in ultimii ani în 
punerea in producție a aces
tor capacități moderne, în 
realizarea planului de pro
ducție de către unele din ele, 
precum și de preocupările pe 
care le-am constatat la oa
menii muncii din aceste în
treprinderi de a asigura în- 
făntuirea în întregime a. sar
cinilor ce le stau în față. 

în general, se poate spune 
că oamenii muncii din jude
țul Olt — la fel ca întregul 
nostru popor — au obținut 
rezultate de seamă în cei trei 
ani ai actualului cincinal, a- 
dueîndu-și și ei contribuția la 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea, la rea
lizarea cincinalului în bune 
condiții și înainte de ter
men. (Aplauze puternice, ura
le. Se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R., Ceaușescu și po- 
porul“).

Județul Olt se numără 
printre multele județe care în 
ultimii zece ani au cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă. Dacă 
în 1965 producția industrială 
globală reprezenta 1,5 miliar
de lei, ea a fost în 1970 de 
3,4 miliarde și va fi în 1975 
de peste 12 miliarde lei. A 
crescut producția industrială 
pe locuitor, de la 3 000 lei în 
1965, la aproape 7 000 în 1970 

și va ajunge la peste 23 000 în 
1975. Aceste date vorbesc în 
mod convingător despre juste
țea politicii partidului nostru 
de ridicare armonioasă a tu
turor județelor și regiunilor, 
de amplasare și dezvoltare a 
forțelor de producție în în
treaga țară. (Aplauze puter
nice, urale).

Fără îndoială că aceste rea
lizări au cerut eforturi susți
nute din partea oamenilor 
muncii, a specialiștilor, din 
partea comuniștilor, a organi
zațiilor de partid, a comitetu
lui județean de partid. Și se 
vede că s-au obținut rezulta
te bune ! Doresc să adresez 
calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din județ, comu
niștilor. activului de partid șl 
comitetului județean pentru 
rezultatele obținute în activi-

(Continuare in pag. a III-a)

„Bine ați venit in Gorjul nostru sirâmoșesc f Pe platforma unde se produce aluminiul romanesc

ÎNTOARCEREA
ÎN CAPITALĂ

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, s-a înapoiat în Capitală, 
după vizitele de lucru făcute in ju
dețele Dolj, Gorj și Olt.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
»a erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Drăgă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Rădulescu, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei.

în paginile 2, 3, 4
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Doresc să le urez succes în activi
tatea lor (Aplauze puternice, 
urale).

De asemenea. Ia uzinele Sadu 
am constatat cu multă satisfacție 
realizările obținute pînă acum, 
măsurile luate pentru ridicarea ni
velului tehnic și al calității pro
ducției și pentru dezvoltarea în 
continuare a întregii activități. 
Doresc să adresez și muncitorilor 
de la Sadu felicitări și cele mai 
bune urări de noi succese in viitor! 
(Aplauze : se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R."),

Pentru rezultatele pe care toți 
oamenii muncii din municipiul 
Tg. Jiu și din județul Gorj le-au 
obținut in realizarea planului ■ pe 
primii trei ani din cincinal și pe 
cele 5 luni ale acestui an doresc 
să Ie adresez tuturor calde' feli
citări și să le urez succese tot mai 
mari ! (Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează ’ „Ceaușescu și po
porul").

Adresez, de asemenea, calde fe
licitări și cooperatorilor, care au 
obținut recolte tot mai mari și de
pun eforturi pentru a asigura spo
rirea continuă a producției agricole 
In toate sectoarele de activitate ! 
Fără nici o îndoială că rezultatele 
obținute în agricultură au o mare 
Însemnătate pentru. înfăptuirea 
programului de creștere a bună
stării și fericirii întregului nostru 
popor ! (Aplauze puternice; urale).

ADUNAREA POPULARĂ DE LA TÎRGU-JIU
Vizita secretarului general al par

tidului se încheie cu o mare adunare 
populară desfășurată în piața cen
trală a orașului. Sint prezenți mii 
de oameni ai muncii din întreprin
derile si instituțiile orașului, mineri, 
energeticieni. forestieri, țărani din 
localitățile învecinate, care trăiesc azi 
marea bucurie de a-1 primi in mij
locul lor pe conducătorul României 
socialiste.

Deschizind adunarea populară, to
varășul Ghcorghe Paloș a spus :

Sintem bucuroși că vă aflați 
printre noi la foarte puțină vre
me de la istoricul congres al 
Frontului Unității Socialiste, con
gres care, exprimind voința în
tregului popor, v-a ales ca pre
ședinte al acestui reprezentativ front 
pe dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, făuritorul politicii 
de transformare a României intr-o 
tară a progresului și civilizației, mi
litantul înflăcărat pentru victoria 
cauzei oamenilor muncii de pretu
tindeni. pentru triumful dreptății și z 
păcii, una dintre cele mai proemi
nente și respectate personalități ale 
lumii de azi.

A intrat în conștiința noastră, cu 
forța de convingere a faptelor, pre
zența dumneavoastră dinamică nu 
numai la marile evenimente care 
s-au Înscris în paginile de istorie ale 
anilor socialismului, ci si la toate 
prefacerile înnoitoare pe care le-a 
cunoscut și le cunoaște țara, prefa
ceri indisolubil legate de numele și 
prestigioasa dumneavoastră activita
te. Iată de ce. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. gorjenii vă pri
mesc astăzi cu toată căldura inimii 
lor. cu toată dragostea ce v-o poartă, 
exprimindu-vă. ca si întreaga na
țiune. adeziunea fc-rmă. nestrămutată, 
la întreaga politică internă $i exter
nă a partidului și statului.

Cei care am trăit si am muncit 
aici am fost in ultimii ani. indeo^bi 
după Congresul al IX-lea. martorii 
unor transformări fără precedent, ai 
unei nemaiintîlnite dinamici a vieții 
economice. Producția globală in
dustrială a crescut de peste 30 de ori 
față de anul 1950 și este de necom
parat cu cea realizată in anul 1938. 
O dezvoltare impetuoasă a cunoscut 
și agricultura.

Menționăm cu justificată mindrie 
că muncitorii, inginerii, tehnicienii 
d.n Gorj. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, s-au in
tegrat temeinic in producție, in acti
vitatea unităților economice. Ca ur
mare. rezultatele preliminate a se 
înregistra pe primele cinci luni ale 
acestui an sint de 102.5 la sută 12 
producția globală industrială si 103 
la sută la producția-marfă. Anga- 
ia'e plenar in îndeplinirea sarcini
lor actualului cincinal înainte de 
termen, un număr de 4 unități gor- 
jene au realizat deja sarcinile cinci

Trebuie să menționez șl la r- 
ceastă adunare populară că între
gul nostru popor realizează cu 
succes sarcinile stabilite de Con
gresul al X-lea. Multe județe au 
obținut deja un mare avans în re
alizarea cincinalului înainte de 
termen — și există toate condiții
le ca angajamentele asumate la 
Conferința Națională, de a realiza 
cincinalul mai devreme, să se în
făptuiască cu deplin succes. Iată 
de ce doresc ca și de aici să adre
sez clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii cele mai călduroa
se felicitări și să le urez succese 
tot mai mari in întreaga lor acti- 
\ late. (Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează ■ „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Sd .înfăptuiesc, de asemenea, cu 
succes! directivele Congresului ăl 

'X-Teâ"'cu privire Ia creșterea ve
niturilor oamenilor muncii și la 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru po
por. începînd de la 1 august, în 
acest an se va trece la a doua e- 
tapă a majorării retribuției, asi- 
gurîndu-se. după cum cunoașteți, 
o sporire mai accentuată a veni
turilor femeilor, a veniturilor mal 
mici, de care beneficiază îndeosebi 
femeile și tineretul, dar de care 
vor beneficia în general toți oa
menii muncii din România. (A- 
p'.auze puternice, prelungite. Se 
scandează • „Ceaușescu și po
porul !“).

Faptul că. în dezvoltarea indus

nalului. iar 6 au de pe acum toate 
condițiile spre- a-1 realiza pinâ la 
sfirșitul anului curent.

Trecind- in revistă ceea ce am 
înfăptuit, sintem conștienți că avem 
incă mult de muncit pentru recupe
rarea unor rămineri în urmă pe pri
mii trei ani ai cincinalului, că va 
trebui să ne sporim eforturile in 
scopul îndeplinirii cincinalului îna
inte de termen.

Oamenilor muncii din județul nos
tru. ca și întregului popor, le sint 
bine cunoscute contribuțiile condu
cerii partidului și statului, ale dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Niașdae Ceaușescu, la dezvoltarea și 
lărgirea continuă a relațiilor Româ
niei in domeniile economic, politic 
și cultural cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii. Ei dau o 
inallă apreciere aportului dumnea
voastră ia această politică consec
vent internaționalistă.

Ne stau în față obiectiv* de mar* 
răspundere și complexitate. Oamenii 
muncii gorjeni. In frunte cu comu
niștii. actionind hotârit în vederea 
Intimpinării cu succese remarcabile 
a celor două evenimente istorice 
care vor avea loc in viața partidu
lui. a poporului — a X<XX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — iși vor 
onora sarcinile ce le revin pentru 
realizarea înainte de termen a cin
cinalului, nu vor precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în viată 
a politicii partidului, pentru a face 
tot mai strălucit chipul drag al pa
triei noastre socialiste.

In cuvintul său. Mitre* Băluță, 
maistru la întreprinderea minieră 
Motru, a spus : Doresc să vă adre
sez și eu. din toată inima, un ..bun 
v, nit" pe meleagurile Gorjului și să 
vă asigur că graiul meu poartă nu 
numai emoția momentului, dar și 
nețărmurita dragoste și stimă p« 
care le nutresc fa'.ă de dumneavoas
tră minerii tinărului oraș Motru, 
mereu mai Înfloritor, creație a parti
dului nostru drag.

Ca maistru In cadrul întreprinde
rii miniere Motru, vă raportez că 
unitatea noastră și-a realizat planul 
lună de lună, obținind și două re
corduri de tehnică minieră, pe care 
noi le dedicăm evenimentelor istorice 
ale investirii dumneavoastră în înal
tele funcții de președinte al Republi
cii Socialiste România și de pre
ședinte al Frontului Unității Socia- 
liste. precum și mărețelor evenimente 
ce vor avea'loc in viața partidului 
fi statului nostru.

Consultmdu-ne cu ortacii din ex
ploatările miniere, am hotărit să ne 
angajăm, tovarășe secretar general, 
sâ depășim și ultimul record pe care 
l-am realizat, să atingem 1 000 ml 
avansare lunară in galerie. Făcîn- 
du-mă ecoul gindului unanim al mi
nerilor, iml exprim }i cu această 

triei noastre socialiste, ca și a în
tregii economii, am realizat re
zultate mai bune decît am avut 
inițial în vedere ne permite să a- 
sigurăm și o creștere mai mare a 
veniturilor oamenilor muncii. A- 
ceasta demonstrează încă o dată 
că stă în puterea noastră, a tutu
ror, ca, prin înfăptuirea neabă
tută' a politicii partidului de dez
voltare rapidă a-industriei și agri
culturii. a tuturor sectoarelor de 
activitate, să creăm condiții pen
tru creșterea mai rapidă a veni
turilor, a bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, urale prelungite. Se 
scandează * „Ceaușescu și po
porul !“).

Ca rezultat al preocupării parti
dului. și statului pentru ^pla
sarea rațională a forfelor de ’.pro
ducție pe întreg teritoriul țării, și 
județul Gorj a cunoscut o dezvol
tare rapidă. De la o producție in
dustrială de 1.5 miliarde, în 1965. 
a ajuns la o producție de 3,3 mi
liarde, în 1970, și va ajunge Ia 
circa 7 miliarde in 1975. Iată, 
tovarăși, ritmul înalt în care 
s-a dezvoltat industria în județul 
dumneavoastră ! Așa cum s-a dez
voltat, de altfel. în întreaga țară ! 
(Aplauze puternice : urale).

Potrivit prevederilor din proiec
tele de dezvoltare în cincinalul 
următor, in 1980 producția indus
trială în județul Gorj va ajunge 
la peste 16 miliarde lei, crescînd 
deci mai mult de două ori. Și în 

ocazie adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru.

Noi. locuitorii Gorjului, am simțit 
permanent grija părintească cu care 
ne înconjurați și sintem convinși că 
județul nostru va urca impetuos noi 
trepte ale progresului și civilizației 
socialiste. Pentru toate acestea mul
țumim partidului, vă mulțumim 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, și vă dorim multă sănătate, 
viață îndelungată și fericire. Permi- 
teți-ne sâ vă adresăm minerescul 
„Noroc bun !“

Este pentru noi, lucrătorii ogoare
lor, un prilej de aleasă satisfacție 
faptul că dumneavoastră, eminentul 
conducător al partidului și poporului, 
vă aflați astăzi in vizită de lucru 
pe meleagurile .Gorjului, a arătat 
Angela Bivolu. brigadieră in ca
drul cooperativei agricole de pro
ducție din satul Moi.

Noi, cooperatorii din satele jude
țului Gorj. urmind neabătut pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
permanent îndrumați și sprijiniți de 
organele și organizațiile de partid, 
folosind in mod ' judicios ajutorul 
statului, aplicind cu hotărire sistemul 
organizării și retribuirii muncii pe 
baza acordului global, am reușit să 
obținem succese însemnate. Așa se 
explică și faptul că unitatea noastră, 
cindva cu rezultate economice mo
deste. a ajuns in ultimii ani o uni
tate înfloritoare, cu rezultate din ce 
în ce mai bune. Sintem nespus de 
bucuroși să vă putem spune, tovarășe 
secretar general, că am sporit pro
ducția de griu de la 900 kg. la hectar, 
cit obțineam in anii 1962—1963, la 2 232 
kg in 1972. pentru anul 1974 a- 
vind planificat peste 2 650 kg la hec
tar. producție care, vă asigurăm, va 
fi realizată și depășită. La cultura po
rumbului. producția medie a crescut 
de la 580 kg, cit realizam in 1963, 
la 5 829 kg la hectar în anul 1972, 
producție pentru care cooperativa 
noastră a fost distinsă cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. Această distincție ne 
determină să nu fim nici o clipă 
mulțumiți de ceea ce am dobindit, 
ci. dimpotrivă, sâ ne sporim efortu
rile pentru realizarea unor producții 
și mai mari.

Prezenta dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. în mijlocul oame
nilor muncii gorjeni va constitui 
nentru fiecare un nou prilej de mo
bilizare entuziastă, de angajare res
ponsabilă la transpunerea in viață a 
programului elaborat de partid pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe Dămintul 
sirăbun al scumpei noastre Datrii.

Vizita dumneavoastră in județul 
nostru — a spus prof. Petre Rădu- 
lea, directorul liceului „Tudor Vladi- 
rnirescu" din Tg. Jiu — ne prileju
iește exprimarea celor mai adinei șl 
vibrante sentimente de stimă și pre
țuire față de conducerea partidului 

următorii cinci ani va trebui să 
depuneți, deci,, eforturi susținute 
pentru a asigura dezvoltarea in
dustriei în întregul județ și — 
alături de industrie — a agricul
turii, a învățământului, a întregii 
activități economico-sociale, pen
tru a se crea, odată cu aceasta, 
condiții de viață, de locuit, tot mai 
bune pentru toți oamenii muncii. 
(Aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Aș dori să-mi exprim convinge
rea că oamenii muncii. în frunte cu 
comuniștii, cu activul de partid, cu 
comitetele județean și municipal de 
partid vor face totul pentru a rea
liza, in cele mai bune condiții, 
actualul cincinal și a pregăti ast- 
.fcl tțecerea cu succes la înfăptui
rea marilor sarcini ce vor trebui 
realizate în următorul cjncifral. 
(Aplauze puternice, urale).

Cu această convingere doresc să 
vă adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Tg. Jiu și 
județului Gorj, activului de partid, 
tuturor comuniștilor succese tot 
mai mari, multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze puternice prelun
gite. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu $1 
poporul". Cei prezenți la adunare 
ovaționează cu puternic entuziasm 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

și statului, față de dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija constantă 
acordată dezvoltării economico-so- 
ciale armonioase a tuturor județelor 
țăi ii. de care a beneficiat și Gorjul, 
străbună vatră a pămintului româ
nesc. Așa. de pildă, in contextul dez
voltării sale pe plan național, invă- 
țămintul a cunoscut și in județul 
Gorj o continuă perfecționare, răs- 
punzind tot mai mult necesității de 
a asigura cadrele calificate in raport 
cu cerințele economico-sociale tot 
mai mari ale societății noastre so
cialiste. Dispunem în prezent de 767 
unități școlare, in care invată peste 
65 000 elevi.

Conștienți de rolul important ce 
revine școlii in societatea noastră 
socialistă, vă raportăm că acționăm, 
in întreg județul, cu toată energia, 
pentru înfăptuirea programului stabi
lit de partid in vederea generalizării 
învățămintului de 10 ani. Avem asi
gurate condițiile ca cei aproape 
5 000 de absolvenți ai clasei a VIII-a 
să fie cuprinși in treapta I de liceu.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in numele 
tuturor intelectualilor gorjeni, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea programului ideo
logic al partidului, pentru ca apor
tul nostru la educația permanentă « 
maselor să fie pe măsura condițiilor 
create de partid, a încrederii și pre
țuirii pe care dumneavoastră o a- 
cordați intelectualității din România 
socialistă.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în repetate rin- 
duri. cuvintele pe care secretarul 
general al partidului le adresează 
locuitorilor Gorjului sint subliniate 
cu îndelungate și vii aplauze, cu 
ovații și urale. De aici se revarsă 
peste Întregul oraș urările scandate 
intr-un singur glas de mulțimea 
prezentă la această memorabilă în- 
tilnire : „Ceaușescu-P.C.R.", „Stima 
noastră și mindria — partidul, 
Ceaușescu, România".

Cuvintarea dumneavoastră, a «pus 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. — care repre
zintă pentru noi im adevărat pro
gram de lucru, ne-a făcut să înțe
legem mai bine că stă in puterea 
fiecăruia dintre noi să înlăture 
greutățile și lipsurile, să facem ca 
aportul nostru la înfăptuirea politicii 
partidului, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate să 
fie tot mai substanțial.

Dați-ml voie, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a încheiat 
vorbitorul — să vă adresez, in nu
mele tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe plaiurile gorjene, ura
rea izvorîtă din suflet „Să ne trăiți 
intru mulțl ani, spre binele și feri
cirea poporului român".

în fața machetei Tirgu-Jiului de miina

La întreprinderea mecanicâ Sadu

Joi dimineața, secretarul general 
al partidului a părăsit Craiova, după 
vizita de lucru întreprinsă in ajun 
în județul Dolj gi in municipiul 
Craiova.

De-a lungul întregului traseu, pe 
străzile orașului, zeci de mii de ce
tățeni au salutat cu entuziasm pe 
conducătorul partidului și statului.

Stadionul central al orașului ră
sună de puternice urale și ovații. 
Intr-una din tribune, un grup de ti
neri sportivi înscrie cu litere imense 
inițialele Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu încon
joară stadionul arhiplin, salutind 
mulțimea care. într-o atmosferă de 
puternică Însuflețire, scandează Înde
lung „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
si poporul".

O gardă de onoare prezintă ono
rul. Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Locuitorii Craiovei își iau rămas 
bun de la conducătorul iubit al par
tidului și poporului nostru, expri- 
mindu-și hotărirea lor fermă de a 
traduce in fapt programul luminos 
al partidului de a înfăptui neabătut 
îndrumările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a transpune in viață 
lnflăcăratul său îndemn adresat oa
menilor muncii de aici de a spori 
contribuția acestui județ la măreața 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pâ« 
răsit județul Dolj Dentru a face o 
vizită de lucru in alt județ al tării — 
Gorjul. împreună cu secretarul ge
neral al partidului se află tovarășii 
Manea Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Oprea.

Gorjul a primit pe secretarul ge
neral al partidului cu toată căldura 
inimii sale.

Oamenii muncii din acest colț de 
țară l-au ințimpinat pe tovarășul 
N icolae Ceaușescu cu mindria patrio
tică de a-i putea raporta, in anul 
jubiliar al celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și al celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
că sarcinile de plan ?i angajamen
tele asumate în marea Întrecere 
pentru Îndeplinirea cincinalului înain
te de termen se Înfăptuiesc cu 
succes.

în această zi. urmașii Iui Tudor 
Vladimirescu, ai Ecaterinel Teodb- 
roiu. ai atilor luptători pentru eli
berarea națională și socială, ale că
ror nume au rămas Incrustate in 
memoria neamului nostru, l-au în
conjurat cu nemăsurată recunoștință 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul iubit al partidului 
?i statului, care simbolizează în con
știința întregului popor revoluționa
rul dirz și consecvent, patriotul 
Înflăcărat a cărui viață și aclivitaie 
este strins legată de toate lzbinzile 

poporului pe drumul luminos al so
cialismului.

★
Ora 8.30. Elicopterul prezidențial 

aterizează in centrul bazinului car
bonifer al Rovinarilor.

In intîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat au venit Gheor
ghe Paloș, prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R., mem
bri ai Biroului comitetului județean 
de partid și ai comitetului executiv 
al consiliului popular județean, 
numeroși oameni ai muncii.

Pe frontispiciul întreprinderii mi
niere Rovinari este înscrisă urarea : 
„Bine ați venit în Gorjul nostru stră
moșesc, mult iubite tovarășe Nicola* 
Ceaușescu !“

O gardă de onoare prezintă onorul 
comandantului suprem al forțelor 
noastre armate. Se intonează Imnul 
de Stat al Republicii Socialist* 
România.

Localnici, in pitorești costume na
ționale. il invită, după datină, p* 
tovarășul Ceaușescu să guste tradi
ționala piine și sare, ii oferă flori.

In uralele-mulțimii, secretarul ge
neral al partidului se îndreaptă spr* 
Centrala termoelectrică Rovinari. pri
mul obiectiv înscris pe itinerarul 
acestei vizite de lucru.

(Continuare in pag. a IV-a>
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN TUOETUl OLT

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Vrmare din pag. D
•atea lor (Aplauze puternice, ura- 
le ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Rezultate bune 8-au obținut de 
asemenea, și în agricultură, pro
ducția globală agricolă crescînd 
și ea de ia 1.6 miliarde, în 
1965, la aproape 4 miliarde, cit 
se prevede pentru 1975. Se 
poate spune că și țărănimea 
cooperatistă, la fel ca oamenii 
muncii din industrie, a depus e- 
forturi pentru a înfăptui sarcinile 
trasate de congres. De aceea, aș 
dori să adresez și țărănimii coo
peratiste, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură — odata cu fe
licitările mele pentru cele reali
zate — urarea de a obține noi și 
noi succese in activitatea lor 1 
(Aplauze puternice, urale).

Dar dacă putem privi cu satis
facție ceea ce s-a realizat, nu tre-' 
buie insa să trecem peste o serie 
de lipsuri și neajunsuri care con
tinuă să se mai manifeste în uneie 
din întreprinderile județului Olt. 
Chiar la întreprinderile pe care 
le-am vizitat astăzi — începînd 
cu prima și terminind cu ultima 
— la toate patru, fără excepție, 
am constatat, pe lingă rezultatele 
bune obținute, și o serie de nea
junsuri și râmineri în urmă. La 
uzina de aluminiu s-au manifes
tat o serie de lipsuri foarte serioa
se. ceea ce a făcut ca, cu puțin 
timp mai înainte, să se ajungă la 
diminuarea rezultatelor privind 
calitatea. Nu putem să fim pe de
plin satisfăcut! de felul cum sint 
folosite in aceste întreprinderi ca
pacitățile de producție — în
cepînd cu marea uzină de la 
Balș, care, printr-o bună gospo
dărire și organizare a muncii și a 
producției, poate obține aproape 
dublarea producției cu capacitățile 
existente. De asemenea, la uzina de 
aluminiu, în unele secții prelucră
toare se poate dubla producția. Nu 
vreau să mai vorbesc despre noua 
uzină de utilaj alimentar, pentru 
că, de fapt, ea nu a început sa pro
ducă asemenea utilaj, ci realizează, 
de fapt, alte produse. Nu putem 
fi deloc mulțumiți de felul cum 
ministerul și conducerea acestei 
întreprinderi au acționat pentru a 
îndeplini sarcinile pe care le-au 
avut. De asemenea, la uzina de 
prelucrare a aluminiului — uzină 
cu secții de înaltă tehnicitate și 
modeme, care, intr-adevăr, consti
tuie o mindrie a României socia
liste— există, alături de rezultate 
bune, și o mare risipă de spațiu. 
Pe acele spații va trebui ca. în ur
mătorii ani, să se obțină o produc
ție dublă, folosindu-se în felul" 
acesta in mod rațional investițiile 
pe care le-am realizat în acești 
ani.

De ce Insist asupra acestei pro
bleme Am făcut in județul Olt. 
în 1971—1975. investiții de peste 
10 miliarde de lei — și va trebui 
ca aceste investiții, acești bani sâ 
poată fi folosiți cu maximum _ de 
eficiență economică. Capacitățile 
de producție realizate trebuie sâ 
dea maximum de producție — și 
este posibil acest lucru ! Aceasta 
este sarcina comitetului județean, 
a comitetului orășenesc din Sla
tina. a comuniștilor din aceste 
uzine, a conducerilor întreprinde
rilor, a tuturor oamenilor muncii 
și a ministerelor. Să întocmim 
programe de măsuri concrete pen
tru ca, în următorii cîțiva ani. să 
îmbunătățim complet folosirea 
spațiilor construite aici !

Este necesar să se acorde mal 
multă atenție problemelor de cali
tate în toate uzinele, atît în cele 
vizitate, cit și in cele pe care nu 
le-am vizitat. Problema calității 
producției constituie factorul esen
țial al asigurării dezvoltării în 
ritm înalt a societății noastre so
cialiste ! De asemenea, trebuie să 
acordăm mai multă atenție Pr0” 
biemei creșterii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor ma
teriale, realizării producției cu 
cheltuieli cit mai mici. Aceasta va 
duce la creșterea venitului net. la 
sporirea venitului național, crein- 
du-se condiții corespunzătoare 
pentru a dispune de mai multe 

mijloace în vederea dezvoltării 
în continuare a patriei noastre so
cialiste. cit și a ridicării continue 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice : urale : se scandea
ză : „Ceaușescu-P.C.R.").

Este necesar să se acorde mal 
multă atenție înfăptuirii progra
mului de ridicare a nivelului* d« 
calificare a oamenilor muncii, a 
pregătirii cadrelor — începînd de 
la muncitor, pînă la directorul de 
întreprindere. Trebuie să discutăm 
deschis problemele : lipsurile la 
care m-am referit depind de oa
meni. sînt rezultatul neajunsurilor 
în felul în care muncesc cadrele 
de conducere, organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii, pentru 
că fiecare poartă răspunderea pen
tru buna gospodărire , a ,acestor 
jnijioaca. care .sînt burturi ale în- 

-tfegului nostru popor. Deci; lipsu
rile sînt lipsuri ale oamenilor, sînt, 
pină la urmă, și ale dumneavoas
tră ! Cu toții trebuie să luăm mă
surile corespunzătoare în vederea 
lichidării acestor neajunsuri, a îm
bunătățirii conducerii, a ridicai il 
nivelului de pregătire a cadreloi, 
de la director pînă la muncitor. 
Numai astfel vom avea garanția 
ca asemenea neajunsuri nu se vor 
mai repeta, că aceste capacități mo
derne de producție vor da maxi
mum din ceea ce pot da. (Aplauze 
puternice).

Mi-au făcut o impresie plăcută 
construcțiile de locuințe, spitaiul, 
celelalte construcții sociale, care 
vin să contribuie la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii de pe aceste melea
guri. Desigur, s-a realizat mult și 
în această direcție. Dar se poate 
construi ceva mai rațional, cu o 
sistematizare mai bună, cu o folo
sire mai judicioasă a suprafețelor, 
linindu-se seama câ județul Olt 
Și. în general, întreaga țară, nu 
dispune de suprafețe mari. pe 
care să le risiphn. Se impune sj 
aplicăm in mod consecvent direc
tivele cu privire la sistematizare, 
la construcția unor orașe și sate 
cit mai moderne, și. în același 
timp, să construim cît mai rațio
nal, incit să se îmbine utilul cu 
frumosul, să se asigure condiții de 
viață cît mai plăcute pentru toți 
oamenrt muncii. Sint multe po
sibilități in această direcție. Cee.a 
ce s-a realizat merită intr-adevăr 
toată lauda, dar trebuie făcut 
mai mult pentru folosirea mai e- 
conomi coasă a suprafețelor din 
oraș. Același lucru este valabil și 
pentru sate.

Este necesar să înțelegem că 
peste tot trebuie să ^cționăm cu 
spirit de buni gospodari,1 cu spirrt ■ 
de răspundere pentru bunurile în
tregului nostru popor. Să avem in 
vedere că ceea ce facem astăzi va 
dăinui zeci și zeci, chiar sute da 
ani. Ca atare, să facem lucruri 
bune, care să fie demne de epoca 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de epoca comunistă ! 
(Aplauze puternice).

Cunoașteți preocupările perma
nente ale partidului și statului 
nostru de a asigura ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al între
gului popor. De altfel. întreaga po
litică a partidului, esența societății 
socialiste pe care o edificăm este 
bunăstarea și fericirea omului. Tot 
ceea ce facem este chemat să asi
gure poporului condiții din ce in 
ce mai bune de viață. Pentru 
aceasta trebuie să înțelegem că de
pinde de noi, de fiecare, la locul 
său de muncă, de a realiza și in 
această direcție mai mult, contri
buind la creșterea producției de 
bunuri materiale, la sporirea avu
ției naționale în general. Ridicarea 
nivelului de trai este nemijlocit 
legată de creșterea avuției națio
nale, a venitului național, de fo
losirea cu maximă eficiență a fie
cărui leu învestit. Numai pe aceas
tă bază putem asigura ridicarea 
bunăstării întregului popor ! 
(Aplauze puternice, prelungite : se 
scandează „Ceaușescu și poporul").

începînd de la 1 august, în acest 
an vom trece la realizarea măsu
rilor stabilite de congres și de 
plenara Comitetului .Central de la 
■firșitul anului trecut cu privire 

la noua majorare a veniturilor oa
menilor muncii. Așa cum s-a sta
bilit de plenară, vom majora in 
mod mai . substanțial veniturile 
mici, de care vor beneficia în pri
mul rind femeile și tineretul. 
Aceasta arată grija și preocuparea 
continuă a partidului nostru pen
tru a asigura acestor categorii de 
oameni ai muncii condiții tot mai 
bune de viață. (Aplauze, urale ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul").

Pregătim de pe acum noul 
cincinal. In acest cadru, județul 
Olt va cunoaște și în anii 1976— 
1980 o dezvoltare in ritm înalt, 
producția globală industrială ur- 
mînd să ajungă la circa 20 miliarde 
lei. iar producția pe locuitor la 
circa 35 000 lei. Fără nici o îndoială 
că asigurarea acestei dezvoltări in 
ritm înalt va cere eforturi susți
nute și în cincinalul viitor. De 
aceea, pe lingă preocuparea de a 
pune ordine și de a realiza sarci
nile de care am vorbit, in între
prinderile existente trebuie luate 
de pe acum toate măsurile pentru 
a asigura îndeplinirea în bune con
diții a prevederilor din următo
rul cincinal.

Cunosc bine oamenii din județul 
Olt și din municipiul Slatina și 
sint convins că nu vor rămine mai 
prejos față de cei din alte județe 
Sint încredințat că vor face totul 
pentru a lichida lipsurile, pentru 
a păși în primele rînduri ale luptei 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează ..Ceaușescu și po
porul").

Dragi tovarăși,
Trebuie să avem permanent în 

vedere faptul că tot ceea ce noi 
realizăm în construcția socialistă, 
pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și cre
ți ea condițiilor pentru a trece la 
făurirea societății comuniste în 
Rbmânia. constituie, totodată, o 
contribuție importantă la cauza so
cialismului. la dezvoltarea colabo
rării și solidarității țărilor socia
liste, la creșterea prestigiului socia
lismului în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, urale).

Fiind conștient! de toate acestea, 
vom acționa In continuare, in spi
ritul deplinei responsabilități, pen
tru dezvoltarea colaborării și soli
darității cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele care luptă pen
tru dezvoltarea economico-socială 
independentă, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire so
cială. Participînd activ la diviziu
nea Internațională a muncii, ne 
vorp aduce și jn viitor contribuția 
militantă ia cauza eliberării po
poarelor, la lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului, neoco- 
lonialismului, la promovarea unei 
politici noi care să asigure ca fie
care națiune să se bucure de liber

După încheierea vizitei de lucru 
pe platforma industrială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de cei
lalți conducători de partid și de stat, 
au luat parte la o mare adunare 
populară care a avut loc pe stadionul 
orașului.

Aici s-a desfășurat un moment 
plin de profunde semnificații, ilus
trativ pentru dragostea și stima 
nemărginite de care se bucură pre
ședintele țârii în rindurile tuturor 
cetățenilor patriei noastre. In timp 
ce mulțimea ovaționa cu înflăcărare, 
in fața tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au pășit cu mare emoție doi oameni 
virstnici, Teodoru Dumitru și Nina 
Sipcalu, meșteșugari cooperatori, as
tăzi pensionari. Ei au venit tocmai 
din orașul Caracal, pentru a oferi 
secretarului general al partidului o 
minunată broderie, un medalion cu 
simboluri patriotice, lucrat pe stea
gul libertății.

Pensionara Nina Șipcalu. Inminind 
tovarășului Nicolae Ceaușescu darul 
adus, a spus aceste cuvinte calde :

Noi. comuniștii din organizația de 
bază a pensionarilor din Caracal, 
indrăznim să vi-1 oferim ca un me
saj. este drept, nescris, in care 
ne-am pus toată dragostea pentru 
partid, pentru lupta partidului de a 
îmbogăți tara, de a face o viață fru
moasă poporului. Vă dorim mulți 

tatea deplină de a se dezvolta co
respunzător dorințelor și năzuințe
lor sale. (Aplauze puternice, urale).

Vom acționa și în continuare cu 
toată fermitatea pentru a contribui 
la așezarea relațiilor între state pe 
principiile noi, de egalitate, respect 
al independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile 
interne, de renunțare la forță și la 
amenințarea cu forța in raporturile 
dintre state. Vom face totul pentru 
a contribui la înfăptuirea secu
rității pe continentul european, 
considerînd că aceasta reprezintă o 
necesitate nu numai pentru po
poarele din Europa, dar și pentru 
întreaga lume.

Sîritem hotârîți să acționăm In 
strînsâ unitate cu toate țările so
cialiste, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste, pentru o politică de pace 
si colaborare internațională. (A- 
jilauze puternice, urale).

Deoarece cu această adunare în
cheiem vizitele de lucru realizate 
în trei județe, aș dori să exprim 
de aici, de la Slatina, mulțumiri tu
turor locuitorilor din județele vizi
tate — din Dolj și municipiul Cra
iova, din Gorj și din municipiul 
Tg. Jiu, precum și locuitorilor din 
Slatina și din județul Olt — pentru 
primirea călduroasă și pentru ma
nifestările cu care ne-au intîmpi- 
nat peste tot. Vedem în aceasta o 
expresie a adeziunii totale a oa
menilor muncii, a locuitorilor din 
aceste județe, ca și a întregului 
popor, la politica partidului și gu
vernului. o dovadă a încrederii 
nelimitate în Comitetul Central, 
in partidul nostru, a hotărîrii de 
a înfăptui neabătut politica sa in
ternă și externă, care corespunde 
pe deplin intereselor și năzuințe
lor întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

în încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea că 
oamenii muncii din industrie și a- 
gricultură. toți locuitorii județului 
Olt, împreună cu organizațiile de 
partid, cu comitetul județean de 
partid, vor face totul pentru a în
deplini în cele mai bune condi
ții sarcinile pe care le au ! Vă 
urez succese tot mai mari în ac
tivitatea pe care o desfăsurațl 1 
Să întâmpinați cea de-a XXX-a a- 
niyersare a eliberării patriei și 
Congresul al Xf-lea cu realizări 
de seamă în toate sectoarele de 
activitate ! (Aplauze puternice, u- 
rale : se scandează : „Ceaușescu șl 
poporul").

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire 1 (Aplauze puter
nice, urale îndelungate. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu-P.C.R.**. ,Cel prezenți 
la adunare ovaționează cu entu
ziasm pentru partid, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului șl președin
tele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

ADUNAREA POPULARĂ DE LA SLATINA
ani. să realizați nobilele țeluri pen
tru care v-ați închinat și vă închi
nați viața, gîndirea și munca. Vă 
dorim mult! ani și sănătate, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu !

In această atmosferă s-a desfășu
rat întreaga adunare populară a 
locuitorilor Slatinei.

Ziua de 30 mai — a spus tovară
șul Constantin Sandu, prim-secreiar 
al comitetului județean de partid, in 
cuvintul său de deschidere — esle 
pentru cetățenii orașului Slatina, ai 
orașului Balș. al întregului județ, o 
zi de mare sărbătoare. în mijlocul 
nostru se află secretarul general al 
P.C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe care il salutăm din 
toată inima, cu toată dragostea 
noastră și al cărui cuvint ne va fi 
întotdeauna un mare și permanent 
indemn.

Luind apoi cuvintul. inginerul loan 
Filip, director general-adjunct al 
Centralei industriale de metale 
neferoase și rare, a spus : Ne aflam 
încă sub puternica inriurire a emo
ționantei vizite de lucru pe care ați 
făcut-o. acum cîteva ore. In între
prinderea noastră. Am ascultat cu 
deosebită atenție indicațiile pe care 
ni le-ați dat cu acest prilej și vă 
asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de la bun început, că nu

Un cald salut, in numele muncitorilor întreprinderii de osii șl boghiuri din Balș

Examinînd produsele întreprinderii de prelucrare a aluminiului

vom precupeți nici un efort pentru 
a le transpune in viață.

Această vizită este o nouă, și vi
brantă expresie a grijii cu care 
ne-ați îndrumat activitatea, încă din 
faza de finalizare a primei capaci
tăți de producție. Și pot' spune, eu 
îndreptățită satisfacție, că de atunci 
și pină acum sprijinul permanent 
primit s-a resimțit din plin, uzina 
devenind — ca unitate — cel mai 
mare producător de aluminiu din 
Europa. Iată de ce, în numele tu
turor oamenilor muncii slătineni, ex
prim deplina recunoștință față de 
conducerea partidului, fată de dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
secretar general, promotor tenace al 
politicii de dezvoltare armonioasa 
a tuturor zonelor tării. De nume'e 
si prodigioasa dumneavoastră acti
vitate este indisolubil legată și in
dustrializarea acestor meleaguri, 
proces început, cu aproape un dece
niu in urmă, clnd au (ost puse bazele 
cetății aluminiului românesc, aici, la 
Slatina. Aceasta înglobează. acum, 
încă două unităti cu profil similar 
sau Înrudit — întreprinderile de pro
duse cărbunoase șl de prelucrare a 
aluminiului, unicate ale industriei 
autohtone, care au chemat .aceste 
meleaguri la o nouă viată. Slatina 
devenind dintr-un vechi tirgușor de 

provincie un puternic centru aJ me
talurgiei neferoase.

Totodată — a subliniat vorbito
rul — trebuie să recunosc deschis, 
sincer, că — in ciuda strădaniilor 
noastre, ale comuniștilor, ale tuturor 
salariatilor — nu putem să vă rapor
tăm cu acest prilej îndeplinirea in
tegrală a tuturor indicatorilor fizici 
și valorici, și mai ales in ce Drives,te 
calitatea produselor. De aceea vom 
acționa cu fermitate zi de zi. ceas 
de ceas, in direcția îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materiale. folo
sirii intensive a capacităților de pro
ducție. pregătirii cadrelor, aplicării 
Drogramelor de măsuri stabilite la 
începutul acestui an. a indicațiilor 
date acum cîteva ore la fata locu
lui de dumneavoastră. Putem afir
ma că stă în puterea noastră ca. prin 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, in scurt timp, sâ 
ne încadrăm in efortul general al 
întregii țări, pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen.

A luat apoi cuvintul Zamfira Con
stanta. președinta Comitetului de 
femei a iudetului Olt.

Trăim o bucurie fără margini — 
a spus vorbitoarea — astăzi, cind vă 
avem In mijlocul nostru pe dum
neavoastră, fiu al acestor meleaguri, 
cel mai iubit fiu al poporului, con

ducător politic încercat, Btrălucit 
ginditor marxist-leninist. pasionat 
revoluționar, care din fragedă tine
rețe v-ați dedicat întreaga ființă 
cauzei clasei muncitoare, făcind din 
idealul propășirii patriei crezul în
tregii dumneavoastră vieți.

Vorbesc in numele femeilor din 
Olt. in numele a peste jumătate din 
populația acestui județ si vă rog 
să-mi permiteți să exprim partidu
lui. dumneavoastră personal, vibran
ta emoție și profunda noastră recu
noștință pentru minunatele condiții 
de viată si de muncă ce ne-au fost 
create, pentru prețuirea și locul de 
cinste de care ne bucurăm astăzi in 
societate.

Alături de muncitori, cooperatori, 
de toti oamenii muncii din Olt, noi, 
femeile, nu uităm și nu vom putea 
uita niciodată ajutorul necontenit pe 
care 1-a.ți dat creșterii și înfloririi 
acestui iudet, increderea. căldura su
fletească si profunda umanitate cu 
care ne înconjurați.

Cu prilejul acestei Întâlniri cu 
dumneavoastră, care va rămine de 
neuitat în sufletele noastre, vă rog 
să-mi permiteți a vă spune că fe
meile — muncitoare, cooperatoare,

(Continuare in pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOUARASULUINICOLAE CEAUSESCU IN JUUETUL GURI
La Rovinari, unde se înalță o mare 

centrală termoelectrică

d**e în exploatare cu Intirziere de 
r’teva luni, Intrucit furnizorii străini 
*: unor utilate aduc acestora o seamă 
de perfecționări. Constructorii, mon
tori; si beneficiarii se angajează, tot-

.. ■ 
b’ocur. asemenea decalări, asigurind 
în același timp avansul care să con
ducă In final la respectarea terme- 
- i’ui de atingere a potențialului tna- 

m al termocentralei la data pre
văzută.

Pe baza exoer entei ciștigate 1n 
decursul anilor de specialiștii noștri, 
a;d se aplică metode îndrăznețe. mo
derne. eficiente. Ministrul energiei 
e’ectrice il informează pe secretarul 
renera' al partidului că pentru pri
ma oară in tara noastră constructorii 
acestui mare obiectiv instalează un 
cazan suspendat de 1035 tone abur 
pe oră. un colos metalic de circa 
1! 000 tone.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, adre- 
•!nd felicitări specialiștilor noștri 
care au conceput asemenea proiecte 
? le-au Înfăptuit duoă principiile 
tehnicii moderne, apreciază ideea 
»—jeturării pe verticală a instalației, 
care oferă posibilitatea exploatării 

*1 cu un randament ridica*. în are- 
timp Insă. atrage atent)* asupra 

faptului că amplasarea Instalațiilor 
auxiliare deasupra cazanului oblicii 
la ridicarea unor construcții prea 
înalte și reclamă fonduri de Inves
tiții mari. Specialiștii trebuie să cau
te soluții pentru evitarea acestor 
neaiun<uri In viitoarele obiectiv*-. 
Proiectanții si constructorii II asigură 
ne tovarășul Nicolae Ceausescu că la 
Termocentrala de Ia Turceni instala
țiile auxiliare vor fi montate la ni- 
\ •-Iul solului, ceea ce va permite o 
mai adecvată dimensionare a con
strucției. întreținerea si repararea 
mai lesnicioasă a agregatelor, randa
mentul instalației fiind menținui la 
■c-’iași nivel înalt.

Centrala termoelectrică Rovinari 
stă mărturie investiției de inteligen
ta tehnică a colectivelor de proiec- 
• -mti d“ la l.S.P.E. și’alte Institute, 
eforturilor colectivelor de la trus
turile ..Energoconstructia" si „Encr- 
gomontar'. Ij realizarea acestui o- 
b.rctiv și-au adus o apreciată con

împreună cu minerii, sint examinate 
problemele valorificării eficiente 

a cărbunelui inferior
Valorificarea eficientă a cărbune

lui inferior, o mare bogăție a sub
solului Olteniei, a constituit obiec
tul unei temeinice analize.

La sosirea in cariera Tismana, una 
din reprezentativele exploatări la zi 
pentru alimentarea Termocentralei 
de la Rovinari. situată in imediata 
aoropiere. ministrul minelor, petro
lului $i geologiei. Bujor Almășan, 
■formează că întreprinderea minie

ră Rovinari iși desfășoară activita
tea in mod normal, bilanțul ei de 
producție consemnind astăzi mai 
mult de 150 000 tone de cărbune pes
te plan.

în fața unor machete șl grafice 
«înt Înfățișate principalele probleme 

tribuție marile noastre unități lndu«- 
ti ialc. cum aint întreprinderea de 
mașini grele și ..Vulcan" din Bucu
rești. inlreprindrrile . de construcții 
de mașini din Reșița și de construc
ții metalice din Borșa, „Electropulr- 
i•-••-Craiova si unitățile Centralei d» 
electrotehnic.^ »i automatizări |i nu
meroase altele.

Dialogul de lucru al «ecrctarului 
gem ral cu specialiștii ne poartă in 
mod firesc și in legătură cu dezvol
tarea energeticii in Oltenia, care va 
cunoaște in următorul cincinal un 
nou și puternic avint. această zonă 
devenind principalul furnizor de e- 
nergie electrică al țării. Obiectivul 
de bază care va reprezenta expresia 
materială a acestei orientări il va 
constitui Termocentrala Turceni. cu 
un potențial instalat de 2 400 MW, 
ce o va situa in fruntea unităților 
producătoare de energie din țară, 
întregul bazin carbonifer Motru va 
lucra pentru alimentarea acestui 
colos.

Secretarul general al partidului 
apreciază amploarea acestei unități, 
Îndrăzneala și competența cu care 
au elaborat specialiștii proiecte de o 
asemenea importanță și cere să se ia 
toate măsurile pentru ca încă in pri
ma etapă să fie date in exploatam 
4 din cele 8 turbogeneratoare de 330 
MW fiecare.

tehnico-economice ale exploatărilor 
din cadrul bazinelor Motru și Rovi
nari. Se dau explicații amănunțite 
asupra dinamicii producției, subli- 
niindu-se că planul pe primele cinci 
luni a fost realizat cu succes, asu
pra înzestrării tehnice, a modului in 
care se realizează planul de inves
tiții.

Un loc important In cadrul discu
țiilor il ocupă problemele de per
spectivă ale valorificării pe scară 
largă a rezervelor de lignit din Olte
nia. în acest sens se arată că. pe 
baza cercetărilor geologice întreprin
se pină acum, s-au identificat re
zerve a căror arie se întinde din 
Vilcea pină in Mehedinți. Gazdele 

«ubllnlazâ câ In viitor cercetările 
geologice se vor intensifica In scopul 
determinării cit mal reale a rezerve
lor exploatabile, astfel ca In urmă
torii ani producția de lignit să spo
rească.

Secretarul general al partidului 
este informat apoi despre preocupa
rea Întreprinderilor miniere pentru 
reintegrarea terenurilor exploatate 
In circuitul agricol. Se subliniază că 
In această privință s-au stabilit ra
porturi clare, prin respectarea Întoc
mai a legislației In vigoare. Pină 
acum au fost puse la dispoziția 
agriculturii 180 de hectare, cea mai 
mare parte din această suprafață 
fiind ocupată de viguroase plantații 
de pomi fructiferi, viță de vie și de 
culturi cerealiere. Specialiștii stațiu
nilor de cercetări arată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că prin fertilizare 
s-au obținut producții de peste 4 500 
kg porumb la hectar, mal bine de 
8 200 kg struguri |i 15 000 kg fructe 
la hectar.

Fellcilindu-t pe minerii Întreprin
derii Rovinari pentru rezultatele ob
ținute pină acum, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu spune :

— Statul asigură fonduri pentru 
Investiții, precum și utilajele da 
care aveți nevoie. Trebuie să vă stră- 
duiți să folosiți cit mai bine aceste 
condiții. în acest sens, secretarul 
general al partidului recomandă să 
se intensifice eforturile pentru înde
plinirea planului pe anul in curs 
înainte de termen și, In același timp, 
să se recupereze restanțele din 1973.

La cariera Tismana sint prezen
tate principalele caracteristici ale 
excavatorului gigant aflat in plină 
acțiune. Un asemenea utilaj de mare 
productivitate, echipat cu 30 de mo
toare și avind o putere instalată de 
2 500 kW. extrage 1 800 tone de lignit 
pe oră. Se dau, de asemenea, ex
plicații asupra funcționării și a pro
ductivității mașinilor de haldat și a 
benzilor de transport al cărbunelui, 
subliniindu-se că industria noastră 
constructoare de mașini se pregătește 
să realizeze, in cooperare, asemenea, 
utilaje, capabile să permită dezvol
tarea, la parametrii preconizați, a 
producției de lignit.

Apreciind aceste preocupări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se asigure asimilarea în țară a 
oțelurilor speciale necesare pentru 
producția unor asemenea utilaje de 
mare randament.

Secretarul general Iși la râmai 
bun de la mineri, intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire.

Primire călduroasă, manifestări 
de dragoste și stimă în localitățile 

de pe Valea Sadului
Elicopterul survolează apoi, ur- 

nund cursul Jiului, plantațiile sta
țiunii BirseȘti. livezile de meri de la 
Turcinești, Simbotin, Bumbești-Jiu 
și aterizează în apropierea întreprin
derii mecanice Sadu.

Și aici, ca pretutindeni pe melea
gurile Gorjului, mii de oameni al 
muncii fac o entuziastă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Directorul unității, inginerul Dorin 
Staicu. informează despre succesele 
de seamă obținute de colectivul În
treprinderii in marea întrecere socia
listă. Sarcinile de plan pe primele 
'cinci luni au fost Îndeplinite și de
pășite la toți indicatorii. Pină In 
prezent, harnicul colectiv de aici a 
înregistrat în Îndeplinirea cincinalu
lui un avans de 53 de zile, garanție 
a înfăptuirii prevederilor planului pe 
anii 1971—1975 Înainte de termen.

Cheia aucceselor noastre — arată 
gazdele — o constituie mobilizarea de 
către comitetul de partid a tuturor 
specialiștilor la o activitate susținută, 
Îndreptată spre folosirea judicioasă a 
capacităților existente și a utilajelor 
aflate în dotare, realizării .cu forțe 
proprii a unor utilaje tehnologice, 
precum șl a Întregului necesar de 
scule și dispozitive verificatoare.

In cadrul discuțiilor, Virgil Acta- 
rlan, ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh
nicii, specialiștii unității arată că oa
menii muncii de aici au pus în cen
trul atenției sarcina trasată de par
tid privind Înnoirea și modernizarea 
producției. Au fost amintite. In acest 
sens, perfecționările aduse frigidere
lor cu absorbție, produse cu o pon
dere Însemnată in activitatea Între
prinderii.

O recunoaștere a calității produse
lor sale o constituie și faptul că în
treprinderea a putut încheia contrac
te de cooperare de lungă durată cu 
firma de renume de peste hotare, 

pentru fabricarea agregatelor desti
nate frigiderelor cu absorbție și fri
giderelor de mic litraj.

în continuare gazdele Invită p* 
secretarul general al partidului să 
viziteze unele din sectoarele de bază 
ale Întreprinderii, caro execută dife
rite produse de Înaltă tehnicitate 
pentru industria minieră și pentru 
alte domenii.

Apreciind rezultatele bune obținute 
do acest colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere conducerii întreprin
derii să elaboreze un program de 
extindere a mecanizării, care să asi
gure o creștere continuă a producti
vității muncii.

ExprLmlndu-?l deplina satisfacție 
pentru aprecierile făcute la adresa 
muncii colectivului de aici, pentru 
indicațiile date In timpul vizitei de 
lucru, factorii de răspundere din în
treprindere au dat asigurări secreta
rului general al partidului că munci
torii, inginerii și tehnicienii nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a înde
plini și In viitor, cu înalt simț de 
răspundere, sarcinile Încredințate.

La plecare, pe stadion, numeroși 
cetățeni al localității Bumbcști-.Tiu 
și ai altor așezări de pe Valea Sa
dului, lmbrăcați In straie de sărbă
toare. adresează secretarului general 
al partidului urări de sănătate, pu
tere de muncă In folosul patriei, al 
Întregului popor.

Prin aceste manifestări spontane, 
de intensă trăire, ei dau glas senti
mentelor de recunoștință pe care le 
nutresc în aceste clipe cînd au bucu
ria de a avea în mijlocul lor pe 
iubitul conducător al partidului. Răs- 
punzind aclamațiilor mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu spune :

„Doresc să adresez tuturor locui
torilor acestei așezări succese In în
treaga lor activitate, multă sănătaie 
și fericire".

★
Secretarul general al partidului <e 

Îndreaptă apoi spre orașul de reșe

dință al județului. Mii de localnici, 
tineri și virstnici. salută cu urale și 
ovații sosirea tovarășului Nicolae 
CeauȘcscu In orașul lor. care. In ul
timii ani. a cunoscut un vertiginos 
ritm de dezvoltare economică și *o- 
cială. evidențiat deopotrivă de nu
meroasele unități industrial* noi care 
s-au Înscris In perimetrul său și In 
noile cartiere apărute In diferitele 
zone ale orașului, in care locuiește 
aproape 40 la sută din întreaga popu
lație a municipiului Tg. Jiu.

Ancorat profund In acest flux în
noitor, orașul Iși va schimba și mal 
mult aspectul urbanistic In anii care 
urmează. Perspectivele sale au fost 
discutate cu edilii orașului.

La sediul comitetului județean de 
partid, in fața unor sugestive ma
chete, planșe și schițe, s-au prezen
tat variantele proiectelor de sistema
tizare a municipiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă edililor orașului să studieze 
posibilitățile folosirii mai bune a te
ritoriului intravilan, de concentrare 
a construcțiilor, in scopul realizării 
unei densități optime prin structura
rea unui ansamblu urbanistic de 
construcții tnalfe. cu un centru preg
nant profilat, astfel Incit Tîrgu-Jiu 
să devină un oraș modern care «4 
conserve în forme funcționale mo
deme valoroasele tradiții locale.

în această zi, cetățenii ludețului 
Gori si municipiului Tirgu-Jiu, care 
au trăit din plin, pe parcursul vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentul înălțător el 
unei noi si rodnice intilniri cu se
cretarul general al partidului, s-au 
despărțit de conducătorul partidului 
si statului și mai puternic mobili
zați In munca pentru înfăptuirea 
marilor sarcini care le stau în față, 
cu hotărirea fermă de a-și consacra 
toate energiile dezvoltării continue 
a județului. Înfloririi României so
cialiste.

Reportațul a fost realizat del 
Adrian IONESCU 
Nicolae DĂSCALESCU 
Petre UILACAN 
Ferenc VASAS
Koto : Petre Dumitrescu

A. Rosenthal

VIZITA DE LUCRU A TOUARASULUI NICDLAE CEAUSESCU IN BEIUL UIT
întllnirea secretarului general al 

partidului cu oamenii muncii din ju
dețul Olt a prilejuit un dialog viu si 
rodnic, cu largi implicații in pla- 
r iț dezvoltării județului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat. îm
preună cu colectivele unităților vizi
tate, cu cadre de conducere din eco
nomie si alti specialiști, modul cum 
se Înfăptuiesc obiectivele stabilite de 
Congresul al X-lea si Conferința Na
țională ale partidului, prevederile 
planului pe acest an si pe Întregul 
cincinal. Vizita secretarului general 
al partidului a reprezentat un stimu
lent puternic în mobilizarea energii
lor locuitorilor județului Olt in ve
derea transpunerii in viată a mărețu
lui program al partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Ei și-au reafirmat de
plina adeziune ia politica partidului, 
hotărirea fermă de a milita neabă
tut pentru înfăptuirea ei. pentru 
continua înflorire a României socia
liste.

T-a ora 13.30. elicopterul cu care a că
lătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Manea Mănescu. 
Comei Burtică și Gheorghe Oprea, 
aterizează pe stadionul orașului Balș. 
Peste 4 000 de locuitori ai orașului 
— muncitori, ingineri, tehnicieni, 
elevi, precum $i țărani cooperatori

LA ÎNTREPRINDEREA DE OSII Șl BOGHIURI

DIN BALȘ

In spațiile existente să se obțină 
o producție dublă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu so
sește la întreprinderea de osii si 
boghiuri, cel mai important obiectiv 
economic. Este pentru a doua oară 
cind secretarul general se intilnește 
cj colectivul de muncă de aici pen
tru a analiza împreună aspectele ma
jore ale muncii, ridicarea perma
nentă a eficienței acesteia.

în fața machetei uzinei, a grafi
celor ce arată dinamica mereu as
cendentă a producției, gazdele ra
portează modul in care au fost duse 
la îndeplinire indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. date cu prilejul 
vizitei precedente, arătind rezulta
tele obținute prin punerea in va- 
loa-e a întregului potențial al uni
tății. Secretarul general apreciază 
realizările de pină acum și, In 
fața liniilor de fabricație, se inte
resează de bunul mers al utilaje
lor. de tehnologiile folosite, de în
tregul flux de fabricație. In secția 
forjă sint prezentate preocupările 
pentru reducerea consumurilor de 
metal, pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. în curind. aici va 
intra in funcțiune o linie tehnolo
gică de călit bandaje care va dubla 
durata de folosință a roților mo
nobloc — linie realizată integral cu 
forțe din întreprindere. Secretarul 
general apreciază drept pozitivă a- 
ceastă inițiativă și recomandă folo
sirea mai largă a autoutilăni. a pro
priilor forțe pentru crearea unor uti
laje de înaltă tehnicitate care aă 
sporească continuu producția.

Cuprinzind cu privirea hala largă 
a secției forjă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune :

— Aici, pe aceste spații, se poate 
produce mai mult !

Și, In acest sens, secretarul gene
ral el partidului recomandă specia
liștilor să folosească cu mai multă 
eficiență spațiul de producție. Se 
indică reamplasarea unor mașini, in
troducerea unei noi linii tehnolo
gice, montarea unor agregate de 
mare productivitate, in așa fel Incit 
dublarea producției unității să se 
facă pe spațiile existente.

La turnătorie sint evidențiate cer
cetările întreprinse pentru economî- 
sirea metalului și. in acest sens, 
preocupările colectivului in vederea 
realizării lingourilor cilindrice cu 

din comunele apropiate — se află 
aici pentru a aduce secretarului ge
neral al partidului un fierbinte bun 
sosit.

( Sint prezenți tovarășii Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comitetului 

‘județean Olt al P.C.R.. președintele 
consiliului popular județean, Con
stantin Dumitru, primarul orașului. 
O gardă de onoare, alcătuită din mi
litari. membri ai gărzilor patriotice 
și detașamentelor de pregătire a ti
neretului, prezintă onorul coman
dantului suprem al forțelor armate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
apoi în revistă garda de onoare.

..Bine ați venit și să nc trăit! 
muiți ani. spre binele poporului, al 
întregii țări" — urează bătrinul Caro 
Udrea. Pionieri, tineri și tinere oferă 
buchete de flori, imbrățișează cu 
dragoste pe secretarul general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă apoi, intr-o mașină deschi
să. spre întreprinderea de osii și 
boghiuri din Balș. primul obiectiv 
înscris oe itinerarul de lucru din ju
dețul Olt.

De-a lungul traseului, mii de lo
cuitori ai orașului, ai comunelor în
vecinate — Iancu Jianu. Birza. Bal- 
dovineștî. Vulpeni — ovaționează pe 
secretarul general.

secțiune variabilă In locul celor 
tronconice, ceea ce va avea ca efect 
o substanțială reducere a consumu
lui de metal. Aici, secretarul general 
cere specialiștilor uzinei să-și inten
sifice eforturile pentru devansarea 
punerii in funcțiune a noilor capa- 
c.tâti. cu ajutorul cărora să se 
puata fabrica in întreprindere tra
versele și cadrele pentru boghiuri 
și să se renunțe la aducerea lor de 
la alte unităti din tară, așa cum se 
proceda pină acum.

Din mulțimea care aclamă cu en
tuziasm se desprinde un bâtrin mun
citor in salopetă, care se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Tovarășe secretar general, sint 
Călin Florea, fost olelar la Reșița, și. 
după ieșirea mea la pensie, am ve
nit pe plaiurile natale și tn-am în
cadrat din nou In rindul otelarilor 
ca să împărtășesc celor tineri expe
riența dobindită intr-o viată întreagă 
cie muncă.

Secretarul general al partidului H 
stringe mina cu căldură și. însoțit de 
el. intră in hala noii otelării. unde, 
peste citeva ceasuri, prunul cuptor 
electric va produce, cu patru luni 
înainte de termen, cea dinții șarjă.

Urmărind îndeaproape montarea u- 
nor utilate. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de ampla
sarea viitoarelor cuptoare, cerind ca 
în planurile de dezvoltare să se fo
losească mai judicios posibilitățile 
existente, indicindu-se. în acest sens, 
utilizarea unei stații electrice de 
forță, comună pentru două cuptoar®. 
Se recomandă, de asemenea, să se 
grăbească construirea a Încă două 
cuptoare, pentru satisfacerea nevoi
lor proprii de otel, precum ei ale al
tor unităti.

în cursul dialogului purtat In sec
ția d*' prelucrări mecanice, tovară
șii Nicolae Ceaușescu arată că ce 
impune optimizarea soluțiilor con
structive ale acoperișului halei In 
vederea introducerii unor luminatoa
re care să contribuie la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, la econo
misirea energiei electrice. Si aici, ca 
si in celelalte sectoare vizitate, secre
tarul general al partidului atrage din 
nou atenția asupra folosirii intensi
ve a «mațiului.

— Am investit mult, subliniază se

cretarul general In încheiere, si tre
buie să obținem o producție cit mat 
mare.

In aplauzele șl uralele care-1 Înso
țesc .la plecare pe secretarul general 
al partidului iși găsește expresia an-

LA ÎNTREPRINDEREA DE

Analiză concretă, profundă 
privind dezvoltarea și ridicarea 
calității producției de aluminiu

De la Balș. coloana de mașini se 
Îndreaptă spre Slatina, reședința ju
dețului Olt.

Drumul spre platforma industrială 
slătineanâ traversează cartiere noi, 
in care s-au construit circa 8 000 de 
apartamente, trece pe lingă șantierul 
impunătoarei construcții a casei de 
cultură, pe lingă modernul complex 
turistic, inaugurat nu de mult, ca si 
prin apropierea noului spital jude
țean.

Aclamațiile mulțimii au însoțit tre
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prin oraș pină in fața masivelor hale 
ale întreprinderii de aluminiu.

Dezvoltarea și ridicarea calității 
producției de aluminiu — unul din 
sectoarele prioritare ale economiei 
naționale— au constituit tema cen
trală a dialogului purtat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu colectivul 
întreprinderii de aluminiu Slatina.

A fost o analiză profundă, care a 
pus pregnant in evidență atit reali
zările obținute, cit și deficiențele 
existente in acest important dome
niu de activitate industrială. S-a 
subliniat, in timpul acestei exami
nări critice, câ. datorită unor lipsuri 
in organizarea producției — intrarea 
cu inlirziere in funcțiune a unor noi 
obiective, planificarea nerațională a 
cuvelor pentru reparații capitale, 
greutăți in pregătirea cadrelor — în
treprinderea nu și-a îndeplinit sar
cinile de plan în anul 1973. situație 
care s-a perpetuat și pe primele 
patru luni ale anului în curs.

Ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi. directorul general 
al Centralei industriale de metale 
neferoase și rare. Eleodor Popescu, 
alți specialiști prezenți la această 
cuprinzătoare convorbire de lucru 
au arătat că. în vederea remedierii 
acestei stări de fapt, s-a stabilit un 
program de măsuri tehnice și or
ganizatorice ■ care vizează lichidarea, 
pină in lunile iulie-augyst. a 
neajunsurilor ce mai persistă, astfel 
ca. incepind cu trimestrul trei, uni
tatea să-și poată îndeplini integral 
sarcinile ce-i revin.

Se au in vedere. între altele, pu
nerea neintirziată In funcțiune a 
cuvelor oprite pentru reparații ca
pitale. diversificarea și îmbunătă
țirea calității producției, respectarea

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE DESTINATE

INDUSTRIEI ALIMENTARE.

Critici pentru modul in care 
sint folosite investițiile

Cu aceeași maximă exigență a 
examinat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
activitatea și profilul întreprinderii 
de utilaje pentru industria alimen
tară, următoarea etapă a vizitei de 
lucru pe platforma industrială din 
Slatina.

întreprinderea, intrată in funcțiune 
la începutul anului 1973, a fost creată 
pentru a realiza Întreaga producție 
de acest gen, dispersată astăzi in 

gajamentul ferm, unanim, al făura
rilor de boghiuri din Balș de a trans
pune in viață indicațiile și re
comandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in vederea creșterii efi
cienței întregii activități productive.

ALUMINIU DIN SLATINA

strictă a tehnologiei, asigurarea rit
mică a transportului.

Secretarul general al partidului a 
cerut factorilor de răspundere din 
ministerul de resort și din cadrul 
centralei, membrilor conducerii în
treprinderii să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a se recupera cit 
mai repede răminerile in urmă, pen
tru ca unitatea de aluminiu din 
Slatina să-și poată îndeplini in con
diții cit mai bune prevederile de 
plan pe acest an. pe întregul cin
cinal. Tot cu acest prilej au fost 
abordate aspecte concrete ale dez
voltării actuale și In perspectivă a 
Întreprinderii. Directorul general . al 
centralei a prezentat date semnifi
cative privind extinderea unității, in 
ultimii ani. prin crearea urtor însem
nate sectoare de producție.

Referindu-se la graficele pe care 
sint înscrise date referitoare la creș
terea producției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că pe ele ar 
trebui să fie consemnate și cele pri
vind calitatea, spre a se vedea mai 
bine că aceasta nu corespunde pe 
deplin cerințelor economiei națio
nale.

Au fost vizitate, apoi, Citeva uni
tăți de bază ale întreprinderii : hale 
de electroliză, precum și turnătoria, 
modernă instalație, cu un flux teh
nologic complet automatizat, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu urmă
rește procesul de producție.

Și in această întreprindere am 
regăsit aceeași primire caldă, entu
ziastă. făcută secretarului general al 
partidului. Numeroși muncitori i-au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
fiori, i-au urat din inimă sănătate și 
viață lungă, putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea patriei noastre 
socialiste, spre fericirea poporului.

La sfirșitul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat incă o 
dată că este imperios necesar ca 
membrii conducerii ministerului, cen
tralei și întreprinderii să ia toate 
măsurile ce se impun pentru ca în
treprinderea de aluminiu din Slatina 
să recupereze neintirziat răminerile 
in urmă, să-și realizeze sarcinile de 
plan pe acest an și In acest cincinal, 
să-și diversifice și să-și ridice și 
mai mult calitatea și eficiența pro
ducției.

mai multe unități din țară. Conform 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, la Slatina urma să 
se producă utilaje de înaltă tehni
citate, moderne, adaptate cerințelor 
actuale.

Prezentînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu datele esențiale ale dez
voltării întreprinderii, directorul ei 
a arătat că pină acum s-au asimilat 
doar o parte din produsele de profil. 

Ritmul da «similara esta însă, după 
cum se observă, prea greoi, din care 
cauză o bună parte a producției este 
concentrată pe realizarea de „părți 
specifice energetice”, care nu intră 
in profilul de bază al unități!.' In 
același timp, utilajele asimilata da 
la alte unități din țară nu sint adap
tate tehnologiilor celor mai moderne, 
astfel incit, in momentul de față, 
această Întreprindere nouă, aflată la 
numai un an și patru luni de func
ționare. a căpătat aspectul unei în
treprinderi de reparații, fiind departe 
de profilul și exigențele tehnice in 
sensul cărora a fost creată.

Vizitind secțiile de montaj șl pre
lucrări mecanice, tovarășul Nicolae

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE

A ALUMINIULUI

Felicitări harnicului colectiv, 
recomandări pentru sporirea 

eficienței economice
Ultimul obiectiv industrial vizitat 

este întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului, vlăstar al actualului 
cincinal, una dintre cele mai tinere 
unități economice din județul Olt.

Concepută In lumina indicațiilor 
conducerii de partid și de stat de a 
se crea condiții pentru valorificarea 
complexă și creșterea continuă a 
gradului de prelucrare a țnateriei 
prime, unitatea a străbătut, intr-un 
limp scurt, două etape importante 
de dezvoltare.

Pe parcursul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că, 
din octombrie 1970, cind a fost pen
tru prima oară oaspete al colectivu
lui acestei unități, cind și pri
mele utilaje au intrat in probe, 
producția a crescut continuu, ajun- 
gindu-.se acum la un nivel ce în
trece de aproape șase ori realizările

ADUNAREA POPULARĂ DE
(Urinare din pag. a IlI-a) 
intelectuale, gospodine — Iși aduc o 
contribuție activă, alături de toți oa
menii muncii, la înfăptuirea progra
mului partidului, de înflorire multi
laterală a patriei, a județului în care 
trăim și muncim. în tot ceea ce se 
face in acest județ există o parte 
din mintea și indeminarea femeilor, 
din hărnicia și entuziasmul lor.

Pentru tot ceea ce ați făcut pen
tru noi. pentru înalta omenie pe care 
v-o simțim mereu aproape, vă mul
țumim sincer, din inimă, și vă în
credințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că femeile din ju
dețul Olt vor pune întreaga lor ca
pacitate creatoare, devotamentul, 
hărnicia și spiritul de inițiativă in 
slujba țelurilor mărețe ale partidului 
și statului nostru.

în aceste momente istorice — a 
spus in cuvîntul său Vasile Bărbu- 
lescu, președintele C.A.P din comuna 
Scornicești — cind întregul nostru 
popor muncește cu abnegație, devo
tament șl dăruire pentru intimpinarea 
celor două mari evenimente ale anu
lui, pentru Îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, avem marea 
bucurie de a vă avea din nou In mij
locul nostru, tovarășe secretar ge
neral.

Este un nou prilej de a ne exprima 
recunoștința noastră fierbinte, de a 
vă mulțumi din inimă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți pentru 
țărănimea noastră cooperatistă, pen
tru intregul nostru popor, pentru 
România noastră socialistă.

Vă raportăm că țărănimea toc»pe- 

Ceaușescu a remarcat câ nu s-au 
luat măsuri pentru introducerea 
de tehnologii noi, că o uzină nouă. 
In care e-au investit fonduri mari, a 
fokt,practic, transformată inti>un 
atelier de piese, de - schimb.

Am discutat să se facă o uzină 
nouă, modernă, să se producă aici 
utilaje și instalații noi. dar nu se 
vede acest lucru — remarcă tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La Încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat cri
tici severe ministerului de resort, 
reprezentanților săi prezenți, care 
nu au respectat indicațiile date, 
profilul aprobat pentru această în
treprindere.

primului an de activitate. In fața 
unor expoziții organizate pe secții 
sint prezentate o parte din produ
sele asimilate pină acum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de rezultatele obținute 
în direcția creșterii valorii produc
ției prin prelucrarea blocurilor de a- 
luniiniu, ridicării eficienței econo
mice a întreprinderii.

Constatind că o parte dintre spa
țiile industriale construite sint ocu
pate de prodbcție finită, fiind intr-un 
anumit fel folosite ca depozite, 
secretarul general al partidului tra
sează conducerii ministerului, cen
tralei industriale, comuniștilor lntre- 
prinderii sarcina de a face o ana
liză amănunțită r modului de folo
sire a spațiului. Intrucit există con
diții ca pe aceleași suprafețe să se 
obțină o producție superioară.

ratistă din Scornicești. Împreună cu 
toți țăranii cooperatori din județul 
Olt muncesc să aplice in practică in
dicațiile dumneavoastră date la con
ferința pe țară cu lucrătorii din 
agricultură. Deși au trecut numai 
cinci luni din acest an, am șl ob
ținut unele rezultate însemnate in 
activitatea noastră. Am obținut o 
valoare a producției globale de 
32 milioane lei. egală cu de cinci ori 
producția globală a anului 1966.

In momentul de față, muncim cu 
toată voința să ne achităm cu cinste 
de sarcinile asumate in chemarea pe 
care ați lansat-o In fața țărănimii 
cooperatiste.

Vă rog, stimate tovarășe Ceaușescu. 
să-mi permiteți ca, In încheiere, să 
vă urez ceea ce ne urați dumnea
voastră nouă, întregului popor : să 
ne trăițl ani mulți și fericiți pentru 
binele nostru, al tuturor, pentru bi
nele neamului românesc !

In ovațiile și uralele zecilor de mii 
de cetățeni ai Slatinei, a luat apoi 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a avut un larg și vibrant 
ecou in rîndurile oamenilor muncii. 
Glasul lor. repetind. mereu înflă
cărat. numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consemna, simbolic, un 
hotărit și unanim angajament, acela 
de a urma neabătut drumul trasat de 
partidul comunist, de secretarul său 
general. Puternica manifestare a dra
gostei și încrederii nețărmurite a 
ponorului in cel care conduce astăzi 
destinele națiunii noastre a căpătat 
o notă nouă, profundă și emoționan
tă. atunci cind un cor de copii a in- 
wput să cinte Wica tlairii. Dar nu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu indici 
ca. acolo unde situația permite, 
să se amplaseze mașină lingă ma
șină. astfel incit să se obțină o creș
tere continuă a eficienței investițiilor^,

In zona de construcție a celei de-a 
treia etape înscrise in planul de ex
tindere a unității, ing. Dumitru Do- 
brescu, șeful șantierului, exprimă 
hotărirea comuniștilor, a întregului 
colectiv de constructori d» a scurta 
cu o lună termenul de execuție a 
turnătoriei de aluminiu, această a- 
devărată inimă a întreprinderii, de 
a respecta termenele prevăzute in 
graficele de execuție la celelalte con
strucții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită comuniștii, întregul colectiv 
pentru aceasta șl recomandă miniș
trilor metalurgiei și construcțiilor in
dustriale să se îngrijească ca mun
citorii constructori să primească în 
avans agregatele prevăzute în pro
iectul obiectivului respectiv, astfel 
incit angajamentul luat să poată fi 
intru totul respectat.

Se vizitează, apoi, o modernă uni
tate, aparținînd aceleiași întreprin
deri — fabrica de cabluri electrice, 
ridicată aici la indicația secretarului 
general al partidului.

Secretarul general al partidului a- 
preciază că hala industrială este bine 
dimensionată, precum și faptul că 
sistemul natural de iluminat adoptat 
de proiectanți asigură condiții optime 
de muncă pentru colectivul Între
prinderii. \

In finalul vizitei — care a consti
tuit un important moment de ana
liză a ceea ce s-a realizat ți a ceea 
ce trebuie întreprins in viitor pentru 
ca sarcinile cincinalului să fie înde
plinite și depășite — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă minis
trului metalurgiei, conducătorilor 
centralei de aluminiu și ai întreprin
derii să aibă permanent în atenția 
problema creșterii eficienței econo
mice. Secretarul general al partidu
lui relevă că două sarcini deosebit» 
trebuie îndeplinite cu prioritate i 
găsirea de noi soluții tehnice pen
tru valorificarea superioară a pro
ducției de aluminiu și utilizarea mat 
bună a halelor existente, astfel incit 
să se obțină o» același spațiu, prin 
dotarea cu noi mașini și agregate, 
cel puțin o producție dublă.

LA SLATINA
erau vechile și atit de cunoscutei» 
cuvinte ale acestui imn, ci versuri 
noi. înaripate. închinate patriei so
cialiste. partidului comunist și celui 
mai drag, mai prețuit fiu al poporu
lui și al acestor meleaguri, președin
tele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Se incheiau astfel două zile rod
nice. in care secretarul general al 
partidului a fost, ca în atîtea alte rîn- 
duri, în mijlocul oamenilor muncii, 
in dialog creator cu poporul.

In spiritul unui înalț democratism, 
al preocupării permanente centru 
propășirea fiecărei regiuni a patriei, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
Întregului popor, vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu In cele 
trei județe — Dolj. Gorj si Olt — a 
depășit prin Importanță hotarele a- 
cestora. Dialogul cu oamenii muncii, 
indicațiile și concluziile secretarului 
general al P.C.R.. cu marea lor pu
tere generalizatoare, sint de deose
bită însemnătate pentru intregul nos
tru popor: angalat In efortul plenar 
al realizării cincinalului Înainte d« 
termen, a hotăririlor Congresului al 
X-lea Si Conferinței Naționale al» 
partidului, de ridicare a patriei — 
aflată în al XXX-lea an de libertate 
— pe trepte mereu mai înalte de ci
vilizație și progret socialist.

Reportalul a fost realizat del 
St. CONSTANTINESCU 
N. VAMVU
L SOCAC1U
A. NEAGU
M. COANDA
Foto : R. Crlstetct
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MESAJE DE SATISFACȚIE 
Șl ÎNALTĂ PREȚUIRE 

Cetafenii țării salută alegerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu in funcția de președinte al Frontului 

Unității Socialiste
MeMie i telegrame tosit* din 

întrwtt Ură Bdreseaeă tovarășului 
NIcoIa* Ceau*e*cu. cu prilejui aie- 
ter i tale in înalt* funcție de pre
ședinte *1 Frontului Vniiătii So 
liste. cAJduroace felicitări, ir.^ot.r 
de urări de sănătate si cuiere de 
muncă. oen*ru ca in fruntea ae 
dului si statului să conducă po
porul nostru soro noi victorii in e- 
dificarea socialismului ș, comunis
mului In patria noastră.

Activitatea orodigtoasâ pe care 
e desfăSJrati neobofr si >u 
Înaltă competentă pentru ela
borarea si infftDtuirea progra
mului de făurii e a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te oe nămintul romă e?c. pasiunea 
revoluționară si inalta responsabi
litate cu car» slujiți cauza socialis
mului si păcii In lume, se spune 
In telegrama dc CONS1-
1 IVI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AI FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE. ne umple inimile de 
bucurie si de nundrie națională, 
ne mobilizează permanent in 
munca noastră dedicată îndeplinirii 
exemplare * Îndatoririlor noastre 
d" partid ?i de stat.
, Ampla dumneavoastră expunere 

Prezentată la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste con
stituie pentru noi loti un docu
ment de o excepțională importantă 
teoretică si practică si ne anga
jăm să facem totul oentru a-i da 
viată. îndemnurile oc care le-ati 
adresat Întregii națiuni cu acest 
prilej au fost primite cu entu
ziasm de toate organizațiile com

ponente ale Frontului Unității So
it di judelui Teleorman si 

,\.i asigurăm, mult stimate tovarășe 
N colae Ceausescu. că ele vor de- 
vmi realizări ale bilanțului cu care
• irimninăm cea de-a XXX-a ani- 
xctsare a eliberării patriei sl Con- 
c;. -ul al Xl-lra al Partidului Co
munist R>mân.

Această învestitură de mare răs
pundere. acordată de plenul pri
mului Congres al Frontului Unită- 
’•i Socialiste, constituie o dovadă 
In piu® a stimei $i respectului cu 
care vă înconjoară întregul popor 
român. o expresie elocventă a uni- 
ățil de nezdruncinat dintre partid 

si ponor, o garanție a victoriilor 
noastre p-> drumul ferm pe care 
ne conduceți cu clarviziune, pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltat? pe pămân
tul României — se spune în trlr- 
grama transmisă de COMITETUL 
MUNICIPAL DEJ AL P.C.R.

Cetățenii municipiului Dej vă 
asigură, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vor precupeți
• .ci un efort pentru a transpune 
in viată prețioasele idei cuprinse 
in expunerea rostită de dumnea
voastră la Congresul Frontului 
Unității Socialiste., pentru a spori 
contribuția lor la permanenta dez
voltare și înflorire a patriei noas
tre socialiste, pentru a realiza 
pianul pe primii 4 ani a; cincina
lului pină la 23 August. întimpi- 
nind astfel cu noi și importante 
succese a XXX-a aniversare a eli
berării patriei $i cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

în telegrama adresată de BI- 
ROl'I EXECUTIV AI. CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTER! LUI AGRICULTURII. 
INDUSTRIEI ALIMENTARE SI 
APELOR se spune: Urindu-vă din 
toată inima noi șl importante suc
cese In înalta misiune ce v-a fost 
Încredințată, vă asigurăm. iubite 
tovarășe Nicolae Ccaușescu. că toți 
lucrătorii din agricultură, industria 
alimentară și sectorul de gospodă
rire a apelor vor munci neobosit 
pentru crearea unui belșug dc pro
duse aeroalimentare. care să asigu
re creșterea necontenită a ni
velului de trai al întregului popor, 
pentru Înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din mărețul program al 
Partidului Comunist Român. d° 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Telegrame și mesaje asemănă
toare au mai sosit din partea Mi
nisterului Sănătății. Academiei de 
științe medicale. Curții superioare 
de control financiar, Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist. Uniunii 
artiștilor plastici. Tribunalului 
Suprem sl altor instituții și orga
nizații. din partea colectivelor de 
oameni ai muncii de la Șantierul 
naval Constanța. Combinatul de 
Îngrășăminte chimice Năvodari, 
întreprinderea agricolă de stat 
Negru Vodă și alte întreprinderi 
din țara.

De asemenea, au sosit telegrame 
de felicitări din partea unor re
prezentanți ai cultelor.

Plecarea în Finlanda 
a reprezentantului P. C. R.

Joi dimineața a părăsit Capital» 
tovarășul Gheorghe Pană, membru 
a) Comitetului Executiv, secretar al 
CC. al P.C.R.. care, la Invitația P.< 
Finlandez. \a participa la festivitățile 
prilejuite do cea dr-a XXX-a ani
versare a ieșirii din Ilegalitate » 
partidului.

plecare aflau tovarășii Mi
ron Conslantinescu, membru supleant 
a) Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ion Circei. membru 
al C.C. al P.C.R.. activiști de par
tid.

★
La sosire, ne aeroportul d.n Hel

sinki, tovarășul Gheorghe Pană a 
fost lntlmpinat de tovarășul Ano 
Aalto, secretar general al P. C. Fin

landez. și de alți membri ai con
ducerii partidului.

Au fost prezenți ^Constantin Vlad. 
ambasadorul României In Finlanda, 
si membrii ambasadei.

ir
în aceeași zi > plecat la Helsinki 

tovarășul Ludovic Fazekas. membru 
a) C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului județean Harghita al Frontu
lui Unității Socialiste, care. 1* invita
ția Uniunii democratice a poporului 
finlandez (S.K.D.L.). va participa la 
festivitățile ocazionate de cea de-a 
XXX-a aniversare a creării acestei 
organizații.

La sosirea la Helsinki « fost in- 
Hmpinat de Aimo Haapancn. secre
tar general al S.K.D.L. (Agerpre.s)

Solemnitatea conferirii 
unor ordine și medalii
Pentru contribuția deosebită adu

să la realizarea |i punerea in func
țiune înainte de termen a capaci
tății de 10 000 tone/an fibre polies- 
terice de la Uzina de fibre sinteti
ce din Iași, prin decret prezidențial 
au fost conferite ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România 
unui număr de 288 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, chi- 
miști. arhitect! și ecânomiști.

La solemnitatea care a avut loc. 
joi. la Palatul Republicii. înaltele 
distincții au fost înminate de tova
rășul Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Adresind felicitări celor decorați, 
în numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ștefan Voitec a sub
liniat prețuirea deosebită pentru re
marcabila activitate desfășurată de 
cei decorați, de întregul colectiv de

constructori și chimiști pentru pune
rea in funcțiune înainte de termen 
a importantei capacități de produc
ție de la Uzina de fibre sintetice 
din Iași.

La solemnitate an luat parte to
varășii Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat. Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice. 
Ilie Cișu. ministru secretar de stal 
la Ministerul Industriei Chimice, și 
Ion Tudose, adjunct al ministrului 
construcțiilor industriale.

In aceeași zi, in cadrul unei so
lemnități care a avut loc la Iași, 
tovarășul Vasile Potop, prim-secre- 
lar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean, a inminat ordine 
și medalii conferite prin același de
cret unui important număr de mun
citori. maiștri, tehnicieni, ingineri, 
chimiști. arhitecți și economiști care 
au contribuit la punerea in funcțiu
ne a acestei importante capacități de 
producție. (Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia Apropiatei sărbătoriri • 

Zilei național? a Republicii Tunisiene, 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu strâlnătatea ■ organi
zat joi o searâ culturală.

După conferință, asistența * vizio
nat filme documentare tunisiene.

Au fost prezenți reprezentanți al 
I.R.R.C.S. și ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si Africa, 
funcționari superiori dm Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

A fost dc față Mohamed Ben Salah, 
prim-secretar al Ambasadei Republi
cii Tunisiene In țara noastră.

★

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, joi seara « 
avut loc un spectacol de gală pre
zentat de colectivul Circului Mare 
din Moscova aflat in turneu In țara 
noastră.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste si Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., un numeros public.

Au fost, de asemenea, dc față. V. T. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, >i membri al 
ambasadei.

(Agerpres)

TEATRUL DE COPII 
Șl TINERET DIN IAȘI 

LA 25 DE ANI 
DE ACTIVITATE

IAȘI (Corespondentul „Sclnteii", 
Manole Corcaci). — Ieri. Tea
trul de copii și tineret din Iași 
și-a sărbătorit 25 de ani de activi
tate. Cu acest prilej. In sala de fes
tivități a Palatului culturii din loca
litate a Început manifestarea „Zilele 
teatrului pentru copii'* in cadrul că
reia va fi prezentat publicului un 
bogat program de spectacole.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Aflîr.d cu întristare despre încetarea prematură din viață a tovarășului 
Zoltan Komocsin. membru ai Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul colegiului de redacție al ziarului ..Nepszabadsag", vă adresăm 
• m.cere condoleanțe pentru pierderea grea suferită.

Vă rugăm sâ transmiteți familiei îndoliate expresia sentimentelor noastre 
de compasiune.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

întoarcerea delegației
Joi dupâ-amiază s-a reîntors in 

Capitală delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, compusă din tova
rășii Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului. Zoia 
Elena Ceaușescu. membru supleant 
Al Biroului C.C. al U.T.C., Victoria 
Bistriceanu. prim-secretar al Comi
tetului Dolj al U.T.C., și Alexandru 
Panilian. secretar al organizației 
U.T.C. de la Uniunea scriitorilor, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialii din R.P.D. Coreeană, 
a făcut o vizită in această tară.

U.T.C. in Capitală
De asemenea, delegația U.T.C. * 

efectuat o vizită in R. P. Chineză, 
în drum spre patrie, au avut loc in- 
tilniri ale. membrilor delegației cu 
reprezentanți ai unor organisme si 
organizații de tineret din Pakistan și 
Liban. .

La sosire, delegația * fost întim- 
pinată de membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C. și ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R.

Au fost prezenți Li Min Su. amba
sadorul R.P.D. Coreene, ?i Li Tin- 
ciuan. ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

[faptul 
DIVERS 

! Cursă contra 

cronometru
Accident de circulație la Hir- 

I șova. Șoferul Ion Georgescu 
Ieste dus de urgență la spitalul 

din localitate. Era necesară o 
masivă transfuzie de singe, dar 

I stocul existent in spital era in
suficient. iar bolnavul, netrans
portabil. Este chemat in ajutor 
spitalul din Constanța. în cea 
mai mare viteză. „Salvarea" 
pornește la drum cu medicul 
anestezist Nicolae Sachclarie. 
Dar oricit ar fi gonit mașina, 
tot nu putea ajunge la timp. 
Decolează imediat un elicopter. 
„Salvarea" este ajunsă din ur- 

Imă și elicopterul, împreună cu 
medicul și singele necesar, ate
rizează in curtea spitalului din 

IHirșova. Minutele ciștigate au 
salvat o viață de om.

| Copiii 
doctoriței»

în circumscripția sanitari în 
care lucrează, medicul pediatru 
Casandra Nechita din Craiova 
are in grijă nu mai puțin da 
3 000 de copii. Iată insd că, zi
lele acestea, doctorița a devenit 
ea însăși pacienta colegilor de 
profesie. Internată la materni
tatea spitalului nr. 2 din Craiova, 
ea a dat naștere unei fetițe, că
reia i-a pus numele Elena. Este 
cel de-al 8-lea copil al doc
toriței.

O delegație a C. C. al P. C. R.
a plecat în Elveția vremea

Joi după-amiază a plecat in El
veția delegația Comitetului Central 
«1 Partidului CoYntmisT Român; for
mată din tovarășii ăfihai Telescu. 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv a! C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.. și Ghizeîa Vass, membru 
a! C.C. al P.C.R., care va participa 
Ia cel de-al X-lea Congres ai Par
tidului Elvețian al Muncii.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de tovarășii Iosif Uglar. 
membru supleant al Comitetului E-

xecutiv al C.C. al P.C.R.. Constan- 
:>.n Vasiliu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. de activiști' ’ de 
partid.

★
La sosirea pe aeroportul Zurich, 

delegația C.C. ai P.C.R. a fost in- 
timpinată de tovarășii Jacob Lechlei- 
ter. membru al Biroului Politic și al 
Secretariatului colectiv al Partidului 
Elvețian al Muncii. Fridrich Giger, 
Leiscr Hermann și George Lrchlei- 
t<r. membri ai Comitetului Central 
al Partidului Elvețian al Muncii.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 'dc 1, 2 
șl 3 iunie. In țară: Vreme tn general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, on înno- 
rări mai accentuate in a doua parte a

intervalului tn vestul țării, unde vor 
râdea ploi locale. în rest, ploi Izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse fntre 4 și 14 grade, iar 
cele maxime intre 16 și 26 de grade, 
local mai ridicate. In București : Vre
me relativ frumoasă. Centul va fi va-, 
riabil, favorabil ploii slabe tn a doua 
parte a Intervalului. Vînt slab pînâ la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

VIZITELE DELEGAȚIEI O. N. U.

PENTRU NAMIBIA
Delegația Consiliului O.N U. pen

tru Namibia. condusă de Ra<hleigh E. 
Jackson, ambasadorul Guyanei la 
O.N.U.. președintele consiliului, cai e 
efectuează o vizită in tara noastră. 
a fost primită joi de George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe.

în aceeași zi. membrii delegației 
au nprtat discuții la Liga română de

prietenie a popoarelor din Asia și 
Africa si Asociația de drept interna
țional și relații internaționale.

★
în onoarea delegației Consiliului 

O.N.U. pentru Namibia, ministrul a- 
facerilor externe al României a oferit 
un dejun.

(Agerpres)

„ZILELE CĂRȚII 

PENTRU COPII"
începind de joi. 30 mai. pină la 5 

iunie se vor desfășura in întreaga 
tară ..Zilele cârtii pentru copii", 
tradițională manifestare organizată 
de Centrala cărții. Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor și edi
tura ..Ion Creangă".

Pe toată durata manifestării. In li
brării. scoli, case ale pionierilor, bi
blioteci vor fi organizate intilniri 
ale copiilor cu scriitori și redactori 
de carte, simpozioane și șezători li
terare. expoziții de cărți și vitrine 
festive, spectacole teatrale cu piese 
din dramaturgia destinată copiilor.

în Capitală. ..Zilele cărții pentru 
copii'* au debutat cu o festivitate 
care a avut loc. ioi la amiază, la li
brăria ..Mihai Eminescu".

(Agerpres)

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGUR/ĂRILOR 

DE STAT ANUNȚA :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor mixte de viată pentru luna 
mai 1974 au ieșit următoarele opt
combinații de litere :

1) F.U.M.
2) H.O.N.
3) Y.M.F.
4) W.P.A.

5) F.T.P.
6) B.Y.T.
7) W.T.N.
8) K.B.J.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa »i la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.
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INVITAȚIE PENTRU LUNA IUNIE 

ÎN STAȚIUNILE DE PE LITORAL

în aceste zile, oficiile jude
țene de turism din întreaga 
Ură au pus in vlnzare pentru 
luna iunie bilete Ia odihnă in 
stațiunile de pe litoral. Bile
tele se procură la tarife reduse. 
In același timp, posesorii bile
telor beneficiază de reducere cu 
50 la sută la tariful de transport 
pe C.F.R. In tot cursul lunii iu
nie. oficiile județene de turism

organizează numeroase si atrac
tive excursii pentru vizitarea 
stațiunilor de pe litoral. Pentru 
procurarea biletelor și înscrie
rea in excursii, doritorii se pot 
adresa la toate sediile oficiilor 
județene de turism din Ură, 
precum și la filialele întreprin
derii de turism, hoteluri și res
taurante din București.
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• SPORT « SPORT * SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Sportivi români în întreceri internaționale
• L» Campionatele balcanice de 

volei, ce se desfășoară zilele acestea 
la Atena, reprezentanții noștri au 
debutat victorios. Miercuri seara — 
băieții au învins cu 3—1 (12—15,
15—13. 15—8. 15—8) echipa Iugosla
viei, iar fetele au cîștigat tot cu 3—1 
(15—7. 12—15. 15—13. 15—16) intilni- 
rea cu voleibalistele din Bulgaria.

Aseară, reprezentativa noastră fe
minină a ÎDlrecut cu 3—0 formația 
Iugoslaviei (15—4. 15—11. 15—8). iar 
c»a masculină conducea — la închi
derea ediției ziarului — cu 2—1 In 
fața sportivilor din Grecia.

• La Verona au început întrece
rile celei de-a 33-a ediții a campio
natelor europene de haltere.

La categoria muscă, victoria a re
venit polonezului Smalcerz care, la 
totalul celor două stiluri, a realizat 
performanța de 2-30 kg (97,500 plus 
1 :2.500 kg). Pe locurile imediat urmă
toare s-au clasat Mustafov (Bul
garia) — 227.500 kg și Szucs (Un
garia) — 227.500 kg. Sportivul român 
Ion Hortopan a ocupat locul șase, 
cu un total de 210 kg (95 plus 115 kg).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — în campionatele inter

naționale de tenis ale Italiei, in 
proba de dublu masculin, perechea 
Iiie Nâstase (România) — Juan Gis
bert (Spania) a învins cu 6—4, 7—6 
cuplul Pietranzeli. Mulligan.

• Tn semifinalele turneului can
didatelor la titlul mondial de sab, la 
Riga, Nana Alexandria conduce cu 
5—2 In meciul cu Marta Șui. Alek- 
aandna a ciștigat in 37 de mutări 
partida a 7-a și mai are nevoie doar 
de o jumătate de punct (in urmă
toarele trei partide) pentru a se ca
lifica. La Kislovodsk, unde se întrec 
Valentina Kozlovska și Irina Levi
tina, partida a doua s-a terminat re
miză. Scorul este 1.5—0.5 in favoarea 
Valentinei Kozlovska.

FOTBAL. • Selecționata Bulgariei, 
participantă la turneul final al cam
pionatului mondial, a susținut la So
fia un meci de verificare în compa
nia reprezentativei R.P.D. Coreene. 
Scor 2—0 pentru bulgari • A doua 
manșă a finalei ..Cupei U.E.F.A •. 
disputată la Rotterdam Intre echipa 
olandeză Feyenoord și formația en
gleză Tottenham Hottspurs. a fost 
marcată de incidente grave, provo
cate de suporterii echipei engleze, 
după înscrierea primului gol de către 
gazde (Feyenoord a cîștigat cu 2—C1). 
A fost nevoie de interveni ia forțelor 
de ordine. Incidentele s-au soldat cu 
rănirea a 200 de persoane. d:ntre care 
130 au fo?t spitalizate. Politia olan
deză a arestat 50 de suporteri ai ?- 
ehlptl Tottenham. Presa sport. , â

britanică dezaprobă comportarea hu
liganică a suporterilor echipei Tot
tenham. comportare ce ar putea a- 
trage o sancționare severă asupra 
echipei.

• Turul ciclist al Italiei a continuat 
cu etapa a 13-a (Forte dei Marmi— 
Pietra Ligure. 231 km), in care vic
toria a revenit la sprint rutierului 
italian Enrico Paolini, cronometrat 
cu timpul de 6h 23’.

în clasamentul general individual 
continuă sa conducă spaniolul Jose 
Fuente, urmat la numai 18 secunde 
de belgianul Eddy Merckx.

• Caz foarte rar intr-o cursă ci
cliști. Etapa a treia a Turului ci
clist al Angliei (Wolverhampton — 
Landudno. 170 km) a fost ciștigată 
la sprint de doi concurenți : polone
zul Ryszard Szurkowski și englezul 
Steve Hefferman. Ei au trecut in a- 
celași timD linia de sosire si nu au 
putut fi departajați nici de ..foto
grafie". în clasamentul general con
duce Kaczmarek (Polonia), urmat de 
Johansson (Suedia) — la 05”.

BOX. — Englezul Joe Bugner și-a 
păstrat titlul de campion european 
la categoria grea, invingind. la Co
penhaga. prin ko tehnic, in repriza 
a 10-a. pe italianul Mario Baruzzi.

RUGBI • Echipa Japoniei, care se 
află în turneu in Noua Zeelandă. a 
jucat la Wellington cu o selecționată 
universitară. Japonezii au învins cu 
24—21. • La Hanovr*. în meci ami
cal. R.F. Germani* — Cehoslovacia 
6—6 (3-€).

LA POLIGONUL TUNARI, 
INTRE 9 ȘI 12 IUNIE 

Două competiții de tradiție 
ole tirului mondial

Pregătiri intense la Federația româ
nă de tir și la poligonul Tunari. Pes? 
te 10 zile, in organizarea forului 
nostru de specialitate vor avea loc 
două mari competiții internaționale, 
de tradiție și prestigiu in sportul 
mondial : cea de-a XVII-a ediție a 
campionatelor internaționale de tir 
ale României și al VI-lea „Mare 
Premiu Carpați" la talere. Ca de fie
care dată, aceste concursuri se vor 
bucura de o numeroasă .și foarte 
valoroasă prezență, pe standurile de 
tragere urmind a se alinia sportivi 
și sportive din elita tirului, actuali 
sau foști campioni olimpici, mondiali 
și europeni. Pină la această oră, or
ganizatorii au primit confirmări de 
participare din 16 țări, intre care : 
Anglia, Belgia. Cehoslovacia, Cuba, 
Franța, R. D. Germană. R. F. Ger
mania, Italia. Iugoslavia. Polonia, 
Spania, U.R.S.S. Ambele competiții 
de la poligonul Tunari — unde se 
fac ultimele preparative pentru asi
gurarea condițiilor optime de între
cere sportivă — se înscriu (și toc
mai prin aceasta capătă o semnifi
cație aparte) ca teste importante pen
tru toți concurenții in vederea cam
pionatelor europene (talere, In Fran
ța Ia sfirșitul lunii iunie ; probe de 
glonț. Danemarca in august) și a 
campionatelor mondiale (septembrie, 
în Elveția).

ATLETISM
Campionatul național 

pe echipe
Pe stadionul Republicii din Capi

tală, In cadrul etapei a doua a cam
pionatului național de atletism pe 
echipe. Virginia Ioan a cîștigat proba 
de săritură in înălțime cu perfor
manța de 1.85 m. Pe locul secund 
s-a clasat Roxana Vulescu — 1.82 m. 
în proba masculină de săritură in 
lungime, primul loc a revenit lui 
Ștefan Lăzărescu cu 7.85 m. iar in 
cursa de 200 m plat femei — Valeriei 
Ștefănescu, cronometrată cu timpul de 
23”8 10.

Alte rezultate : 400 m garduri — 
Ion Râțoi 51"1 10 : aruncarea cioca
nului — Tudor Stan 64.43 m : 800 m 
femei — Maria Linca 2'09**3/10.

PROGRAMUL 1

16.00—17.00 — Tcleșcoalfi.
16,00 — Matematică (Consultații 

pentru elevii clasei * 
VlII-a).

16.15 — Biologie (anul IH).
16.35 — Electrotehnică.
17.30 — Emisiune In limba ger

mană.
19.10 — Tragerea Loto.
19.20 — 1001 de seri.
19.30 — Telejurnal.
20.00 — România — Anul XXX — 

Revistă soclal-politicâ TV.
20.35 — Film artistic : „Scandal".

Producție a studiourilor 
cinematografice Japoneze. 
Premieră pe țară. Cu : 
Toshiro Mifune. Yoshiko 
Yamaguchi. Takashi Shi- 
mura, Yoko Katsuragi.

22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL 1

17.30 — Telex.
17.35 — Avanpremieră.
17.40 — Album coral.
17,50 — Film pentru copil : „Chel- 

ța de aur“.
19.05 — Muzică ușoară.
19.20 — 1001 de seri. 
in.30 — Telejurnal.
20,00 — Capodopere ale preelasi- 

cismului muzical. Johann 
Sebastian Bach : Suitele 3 
șl 4 In re major pentru 
orchestră. Interpretează or
chestra de cameră din 
Berlin, dirijor Helmuth 
Koch,

20.40 — O viață pentru o idee :
Nicolae Iorga.

21.10 — Portativ ’74.
21.40 — Bucureștlul azi.
21,55 — Teatru scurt. Spectacol 

coupă.
• Roaba — de Richard 
Parker.
ePIJade șt Orcste — de 
Georges Courtellne.

cinema
• De bună voie șl nedllt de ni
meni : SCALA — 9.15: 11.30; 13,45; 
16.15; 13.45; 21. FEROVIAR — 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.30; 20.45.

• Plimbare In ploaia de primă
vară : SALA PALATULUI (sena 
de bilete 5059) — 17,15, (5060) —
20.15, CAPITOL — 9,30; 11,45: 14:
16,15: 18,30; 20,45. la grădină —
20. FAVORIT — 11.30; 13,45; 16; 
18:15; 20,30.
• Contesa Walewska : PATRIA
— 9.30: 12,15; 15: 17,45; 20.30.
• Percheziția : CASA FILMULUI
— 15.45; 18; 20.15.
• A șaptea cruce — 14.30; 16,30,
Ministerul groazei — 18,45, Pro
cesul alb — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Fata de pe Kosma] : FESTI
VAL — 9; 11: 13; 15; 17; 19; 21, 
la grădină — 20.
• Program dc desene animate: 
DOINA — 9.45: 11,15,
• Acțiunea „Focul” : DOINA — 
12.45; 15: 17,30; 20.
• Doamna eu cățelul : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20.30.
• Apașii : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.30; 20.45, GRA
DINA DOINA — 20.
• I.a est de Java : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15.
• Marinarul extraordinar : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20.30.
• Frații Jderi : ARTA — 12,30; 
16; 19,30, la grădină — 20. BU- 
CEGI — 16; 19.45, la grădină — 
19.45, VOLGA — 9.30; 12.30; 16;
19.15.
• Lady Caroline : EXCELSIOR — 
9,13: 12; 15.30: 18; 20.30, MELODIA
— 8.45; 11; 13.30: 16; 18.30; 20,43, 
GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20.30.
• Afacerea „Prințul Negru": LI
RA — 15,30: 18; 20,15.
• Cat Ballou : AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 13,45; 18; 20.15, la 
grădină — 20, FLACARA - 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, GRT- 
VTȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Luminile orașului : FLAMURA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GRADINA TOMIS — 20.15.
• Bani de buzunar : VICTORIA
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 20,45.
MODERN — 9; 11.15; 13,30; 16;
10.15: 20.30. '
• Ce drum să alegi : LUMINA —
8.45: 11.15; 13,30; 16: 18.30; 20.45, 
ILOREASCA — 15,30: 18: 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
• Omul din Înalta societate : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15, 
VIITORUL — 16; 18: 20.
• Cldul : DACIA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Omul potrivit la locul potrivit: 
MOȘILOR — 15.45; 18; 20.15.

• Fata- care vinde flori : MOȘI
LOR — 9; 12,30.
• Porțile albastre ale orașului : 
VITAN — 15,30; 18; 20.15, Ja gră
dină — 20.
• Arbuștii : FERENTARI — 15,30.
• Le Mans : FERENTARI — 18; 
20.15.
© Valea prafului de pușcă : 
POPULAR — 15,30; 18: 20.15. CO- 
TROCENI — 10: 12; 14; 16: 18.
• Hoțul de piersici : COTRO- 
CENI — 20.
• Rio Lobo : UNIREA — 15,30; 
17.45; 20, la grădină — 20.
• Cintecul Norvegiei : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 13,30; 
18.30.
• Un comisar acuză : COSMOS 
— 15,30: 18; 20,15, PACEA — 15.30; 
17,45; 20.
• Păcală i MUNCA — 10: 16: 19,
RAHOVA — 10; 16; 19, GRADI
NA MODERN — 20.
• Trei scrisori secrete : PRO
GRESUL — 16: 18; 20, GRADINA 
MOȘILOR — 20.
• Marele vals : CRINGAȘI — 
15.30; 18,45.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
F.nescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Gik* 
Ztlravcovicl (Iugoslavia) — 19.30.
• Opera Română : Lucia di La- 
mermoor — 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.

8 Teatrul Național (sala mare) : 
amcnl .șl șoareci — 10.30, (sal* 

mică) : Dona Diana — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sa)a din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chițlmia — 19,30, (sa
la din str. Alex. sahla) : Elisa- 
beta I — 19.30.
• Teatrul Mic : Subiectul era 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul ,.C. T. Nottara” (sala 
Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul „C. Tfinase” (sala Sa
voy) : Pardon... scuzați... bon- 
soar ! — 19.30.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 
17. (sala din str. Academiei) : 
Răi șl nătărăi — 17.
• Circul București : Spectacol 
susținut do Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

în cit timp 
citiți o carte?

Fără îndoială, deprinderea de 
a citi rapid presupune multă 
răbdare și mult exercițiu. 
Multă răbdare și mult exerci
țiu au vădit și absolvenții ul
timei serii a cursului de citire 
rapidă de la Universitatea popu
lară din Arad. Recordul lor — 
dacă poate fi socotit astfel — 
este acela că acum reușesc 
să citească o carte de 300 
pagini in numai 50—60 de 
minute. Dintre absolvenți, M. 
Frangopol, L. Băbuț, Elena 
Comșa, C. Penea și alții par
curg intre 1150 și 1 600 cuvinte 
pe minut, prin trei metode spe
ciale : citirea pe verticală, ci
tirea vizuală și citirea cu unghi 
vizual maxim. Responsabilul 
cursului este inginerul Pompi- 
liu Munteanu, -directorul Cen
trului teritorial de calcul elec
tronic Arad.

„închis 
pentru... 
igienă**

„închis pentru Inventar" ; 
„închis pentru renovare’* ; „Se 
primește marfă" : „Gestionarul 
in concediu"... Sint anunțuri în
tâlnite din clnd in cind (uneori 
chiar prea des) la intrarea in 
magazine. Nimeni n-a văzut 
insă pină acum anunțul „închis 
pentru... igienă**. Au avut oca
zia să-1 vadă prahovenii. Un 
control in peste 60 de unități de 
alimentație publică asupra mo
dului in care se respectă regu
lile de igienă in depozitarea șl 
desfacerea mărfurilor s-a sol
dat — in afară de aplicarea a- 
menzilor de rigoare — cu închi
derea imediată, pe diferite pe
rioade, a unor unități, printre 
care restaurantul din Gara 
Ploiești-Sud, restaurantul „Bu- 
cegi“, bufetul „Vest", popasul 
turistic „Kilometrul 6". unități
le de legume și fructe cu nume
rele 27, 29, 34, 42. un laborator de 
patiserie și altele. Sintem in
formați că ofensiva „I" — Igie
na — va continua și în alte do
menii, in alte locuri. Ceea ce 
nu e râu deloc 1

Arheologie 
pe Olt

Timp de zece zile, de la Dră- 
gășani la Dunăre, Valea Oltu
lui a format obiectul unor am
ple investigații arheologice. Ele 
s-au efectuat de către un co
lectiv competent și entuziast 
condus de dr. Gheorghe Bichir, 
cercetător principal la Institu
tul de arheologie din Bucu
rești. Au fost identificate nu 
mai puțin de 57 de obiective 
datind din paleoliticul superior 
pină in epoca feudală, care a- 
testă o dată mai mult că fru
moasa Vale a Oltului a fost lo
cuită din cele mai vechi tim
puri. în concluzie, un bogat ma
terial de studiu.

I Vă plac
I florile?

„Explozie14 florală la Grădina 
Botanică din București. In a- 
ceste zile au ajuns la.., apo
geul frumuseții irișii — peste 
140 de soiuri și varietăți. Ca si 
nu mai vorbim de „vilvătaia" 
bujorilor. Rețineți insd un mo
ment rarisim : înflorirea „ar
borelui cu lalele" (Liriodendron 
tulipifera). De la o zi la alta 
se așteaptă înflorirea orhidee
lor, dintre care cea mai impo
zantă este Cathleya mendelli. 
Un mozaic floral care vi aș
teaptă.

Rubricd redactata de

L_
Petre POPA
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Sclnteii*
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înrheicrca lucrărilor celui dc-al X-lea Congres 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslav ia

TOVARĂȘII IOSIP BROZ TITO 
ALES PREȘEDINTE AL li C. I.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

S-A ÎNCHEIAT redactarea inițiala a primelor 
cinci PRINCIPII de relajii intre state

GEN EV .4 V) (Apcrpretl. — O formular» dară ți completă a prin
cipiilor relafiilor dintre state în Europa a reprezentat mandatul pn- 
mei faze n Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. In 
baza acestui mandat, delegațiile participante au acordat o atenție 
deosebită principiului reglementării prin mijloace pașnice a diferen
delor dintre state, încheind., prin aceasta, redactarea inițială • prime
lor cinci principii.

PE TIMP NELIMITAT
BELGRAD Să (Corespondență de la S Morcovescu). — Joi au luat 

•' 'c'î lucrurile celui de-al X-lea Congres al L niumi Comuniștilor din 
- .gosiavta. în cadru! ședinței plenare de dimineață au fost prezentate 
fi aprobate dările de seama ale comisiilor congresului, cuprinzind o 
sinteza a discuțiilor desfășurate timp de două zile in cele cinci co- 
r nu. Delegații la congres au aprobat modificările fi completările la 
Statutul U.C.I. Delegații cu ales Comitetul Central, alcătuit din 156 de 
• t mbn. Comma stalutarâ, din 24 de membri, ți Comisia de control, din

Dtnd cur» voinței unanime a co
muniștilor iugoslavi, a oamenilor 
muncii din întreaga lari, exprimată 
r la congresele rcpub’icane si con
ferințele provinciale, forumul suprem 
al comuniștilor Iugoslavi l-a ales ne 
tovarășul Iosip Broz Tilo in funcția 
de președinta al U.C.I.. încredințin- 
d i-i mandatul pe timp nelimitat.

în încheiere a luat cuvintul pre- 
t'-dintele Tito, care a făcut apel la 
toii membrii de nart:d <â militeze 
pentru traducerea consecventă in 
vi-.’,ă a hotărîrilor adoptate si a ce
rn dclceatilor să ducă în orcanlza- 
t ’l? din care f.-c parte soiritul de 
uri*3*c manifestat la congres.

Imediat dună Încheierea lucrărilor 
»-a întrunit în prima ședință noul 
Comitet Central al U.C.I.. sub pre
ședinția lui Ioslp Broz Tito.

La propunerea președintelui U.C L. 
Comitetul Central a ales Prezidiul. 
• 'cătuit din 33 de membri : Roman 
Albreht, Vladimir Bakarici, Imre 
Balint. Genial Biedlci, lure Bilici.

Președintele I.B. Tito a primit delegația 
Partidului Comunist Român

BELGRAD 30. — Președintele
Iosip Broz Tito. cu soția, au oferit 
în saloanele Consiliului Executiv Fe
deral o recepție in cinstea deleca- 
tiilor străine participante la cel de-al 
X-lea Congres al Uniunii Comuniș- 
t.lor din Iugoslavia. El a salutat șefii 
»• membrii delegațiilor străine si. 
ulterior, a primit, separat, unele de
legații. printre care si delegația Par
tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R.. cu care a avut o con
vorbire prietenească.

Conducătorul delegației române « 
transmis tovarășului Iorip Broz Tito 
ti «otiel sale. Iovanka Broz, un me

Situația din Ulster
LONDRA 30 fDe la coresponden

tul nostru). — Situația economică și 
«octală din Irlanda de Nord revine 
treptat la normal, în urma încetării 
trevei care a durat două săptămini. 

acrul a fost reluat în toate sectoa
rele de activitate, imbunătătindu-se 
aprovizionarea industriei cu curent e- 
leetric si a populației cu produse a- 
limentare. în schimb, situația poli
tică din Ulster constituie. în conti
nuare. problema principală a guver
nului de la Londra. In urma demisiei 
Executivului colegial și dună ce A- 
dunarea provincială a fost șuspen-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Președintele Franței, Va- 

I£ry Giscard d’Estaing, va avea as
tăzi și miine la Paris convorbiri cu 
cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, 
s-a anunțat la Bonn. O atenție deo
sebită va fi acordată deficitelor ba
lanțelor comerciale și de plăți ale 
unor țări membre ale Pieței co
mune.

Dupâ formarea 
noului guvern francez

CORESPONDENȚA DIN PARIS

Așa cum i-a anunțat, președin
tele Valâry Giscard d'Estaing a 
prezidat miercuri prima reuniune a 
noului guvern, alcătuit in ajun. 
Așteptată cu interes de observato
rii politici, ca și de opinia publică, 
componența noii echipe ministeriale 
«e deosebește structural de cabine
tul precedent. Faptul nu a surprins 
pe comentatori, intrucit, Încă din 
prima declarație făcută la începu
tul campaniei electorale, actualul 
președinte s-a autodefinit ca re
prezentantul unei „noi majorități 
lărgite".

AstfeL noul cabinet cuprinde doar 
cinci membri ai U.D.R. — mișcarea 
gaullistâ —. in frunte cu premierul 
Jacques Chirac, față de zece în ca
binetul anterior. Dupâ cum se știe, 
această grupare politică l-a spriji
nit în campania prezidențială, la 
primul tur de scrutin, pe Jean 
Chaban-Delma*. care a fost însă 
învins in această etapă. A reținut 
atenția declarația făcută de secre
tarul general al mișcării gaulliste, 
A. Sanguinetti, că ...miniștrii U.D.R. 
care fac parte din guvern au fost 
aleși cu titlu personal" și că ,jg- 
ceasta nu angajează mișcarea 
gaullistâ".

Aspectul care suscită însă cele 
mai multe comentarii U constituie 
intrarea masivă în noul guvern a 
grupului așa-num:t al „reformato
rilor" — patru miniștri — în frunte 
cu liderii mișcării : Jean Lecanuet, 
ministru al justiției, și Jean Jac
ques Servan-Schreiber. ministru al 
reformelor. Această promovare este 
explicată prin aportul, considerat 
decisiv, al gruDării amintite la ale
gerea noului președinte.

Federația republicanilor inde

S’ane Dolant. Stevan Doronski. Rato 
Dugonici, Kiro Gligorov, Alexandnr 
Grlicikov, Fadil Hodja, Edvard 
Kardeli. Lazar Kolișevskî, Todo 
Kurtovici. Nikola Liublcici, Krste 
Markovski. Țvielin Miatovici, Mi
los Minicl. Dușan Petrovici, 
Mirko Popovlci, Dușan Ristici,
l 'ie Smole. Voio Srzenticl. Potar
StambO’ici. Mika Spiliak. Veliko Vla- 
i ■' i. Io«ip Vrboveț, Io van Vuiadî- 

V d '■> Jarkovici, Dușan Alim- 
; i. Mahmut Bakali, Angliei Ce- 
merski. Veselin Djuranovici. Branko 
Mikulici. Milka Planinf, France Po- 
vGemal Șarat si Tihomir Vlaș- 
kalici.

A avut loc. apoi, orima sedintl » 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. la care au 
fost aleși membrii Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului, secretarul Comi
tetului Executiv si cei cinci secretari 
In cadrul Comitetului Executiv. Sta
ne Dolant a fost ales secretar nl Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

tal de calde salutări din partea to
varășului Nicolae Ceausescu si a to
varășei Elena Ceaușcscu. La rindul 
lor. tovarășul Iosip Broz Tito si so
ția au transmis calde urări de să
nătate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si tovarășei Elena Ceaușescu.

La întrevedere, desfășurată !ntr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, au fost de fată Petar Slam- 
bolici. vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia. Kiro Gligorov. 
președintele Adunării R.S.F.T., lure 
Bilici. membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I.. Vladimir Baka- 
rîri. membru al Prezidiului U.C.I.. 
a Pi conducători de partid și de stat 
iugoslavi.

revine la normal
dată oe timp de patru luni, puterea 
executivă și cea legislativă vor fi 
exercitate prin secretarul de stat 
pentru Irlanda de Nord. Merlyn Rees, 
și. respectiv, de parlamentul brita
nic. Merlyn Rees a început joi. la 
Belfast, o serie de convorbiri cu li
derii partidelor politice reprezentate 
în parlamentul de la Belfast. în ve
derea găsirii unei formule accepta
bile de guvernare în Irlanda de Nord. 
Potrivit declarației premierului Ha
rold Wilson. ..trebuie format un gu
vern care să reprezinte întreaga 
populație nord-irlandeză“.

Q @ Q |^| m

Comunicatul comun puhH* 
cat la încheierea vizitei in R. D. 
Germană a lui Ahti Karjalainen, 
ministrul de externe al Finlandei, 
relevă câ R. D. Germană și Finlan
da vor milita și in viitor pentru 
promovarea securității și dezvoltarea 
colaborării pe continentul european 
și iși vor aduce contribuția la efor- 

pendenți. al cărei lider a fost ac
tualul președinte, ocupă patru por
tofolii. printre care singurul porto
foliu de ministru de stat (echiva
lând. intr-un fel, cu funcția de 
vicepremier) a fost acordat lui 
Michel Poniatowski, ministru al 
afacerilor interne.

în sfirșit, trei posturi au fost în
credințate unor personalități ce nu 
aparțin vreunei grupări politice, 
printre care ministrul afacerilor 
externe. Jean Sauvagnargues, fost 
ambasador la Bonn, precum și sin
gura femeie in guvern. Simone 
Veil, ministru al sănătății.

După cum consideră ziarul ..Com
bat". componența guvernului „ca
racterizează dorința unei deschideri 
lărgite spre centru, actualul cabinet 
preflgurind noua majoritate prezi
dențială".

Presa pariziană comentează, tot
odată, intr-un sens pozitiv primele 
măsuri ale noii echipe instalate la 
cirma statului, respectiv, simplifi
carea și reducerea aparatului ad
ministrativ, precum și atenția prio
ritară care urmează să fie acordată, 
potrivit declarațiilor făcute la reu
niunea inaugurală de miercuri, re
dresării balanței comerciale, luptei 
împotriva inflației și participării 
mai largi a reprezentanților dife
ritelor categorii sociale la răspun
derile statului.

în lumina acestor prime măsuri 
ți evoluții, observatorii politici aș
teaptă cu interes declarația de po
litică generală ce va fi prezentată 
șăptămlna viitoare Adunării Națio
nale.

Paul DIACONESCU

Pornind de 1» faptul eft reglemen
tarea pașnică a diferendelor este 
corolarul logic nl ncrecurgerit la 
forță $i la amenințarea cu forța, 
participant!! au reafirmat, în moa 
clar, obligația statelor de a regle
menta orice diferend dintre ele în 
mod exclusiv prin mijloace pașnice. 
In același timp, s-a avut în vedera 
concepția ca reglementarea diferen
delor să se facă pe baza principiilor 
și regulilor dreptului internațional, 
precum și a normelor echității.

Participanții și-au concentrat •- 
tenția, de asemenea, asupra stabili
rii — în caz de diferend — a com
portamentului statelor, comporta
ment care să creeze și să mențină 
o atmosferă favorabilă reglementă
rii pașnice a diferendelor. S-a pre
văzut. astfel, că slatela în diferend 
se vor strădui cu bună-credintă și in 
spirit de cooperare să ajungă la o 
soluțio rapidă 8 diferendului. în r- 
celași timp, se cere at it statelor in
tre care există un litigiu, cit și ce

Adevărata soluție a problemei 
populației rezidă in eliminarea 

decalajelor economice
Intervenita reprezentantului român în cadrul consultă

rilor regionale de la Geneva
GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge

neva au Început consultările regio
nale pregătitoare in vederea Confe
rinței mondiale a populației, care va 
avea loc la București în luna august 

Vicecancelarul Austriei 
a primit pe ministrul român 
al industriei construcțiilor 

de mașini grele
VIENA 30 (Corespondență de la 

C. Vlad). — Vicecancelarul Repu
blicii Austria, Rudolf Hauser, l-a 
primit pe ministrul român al Indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
loan Avram, care participă la lucră
rile Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece de cooperare eco
nomică. industrială și tehnică.

Cu acest prilej, vicecancelarul Aus
triei a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea guvernului și a 
poporului austriac, un cald mesaj de 
prietenie.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, 
au fost evidențiate posibilitățile 
de continuă dezvoltare a relațiilor 
prietenești dintre România și Aus
tria. subliniindu-se dorința reciprocă 
de amplificare a legăturilor comer
ciale și de cooperare economică Intre 
cele două țări. La primire a parti
cipat Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

0 0 0 0 G E 3
turtle depuse pentru consolidarea 
rezultatelor pozitive obținute în 
acest domeniu.

Volumul comerțului Indi
ei cu țările socialiste *cres_ 
cut de 7 ori în ultimii 12 ani. ajun- 
gtnd la sfirșitul anului 1973 la 
6 380 000 000 rupîi. se relevă in bu
letinul Băncii de rezerve a Indiei. 
Documentul subliniază condițiile a- 
vantajoase in care se desfășoară co
merțul cu țările socialiste și faptul 
că India a reușit să vîndă in aceste 
state nu numai produse ale expor
tului ei Tradițional, ci și mărfuri 
manufacturate.

Ceremonia semnării do
cumentelor de predare • 
tancului petrolier ..Muntenia", cu un 
deplasament de 85 250 tone, a avut 
loc la șantierul naval al firmei 
„Ishikawajima — Rarima Heavy In
dustries", din localitatea Aioi (Japo
nia).

Reprezentanți din 44 de 
StCltO din Africa șl din zonele 
Caraibilor și Pacificului «e vor 
întruni intre 4 și 6 iunie la 
Dakar, pentru a pregăti viitoa
rea rundă de negocieri in ve
derea încheierii unui acord de aso
ciere a acestor țări la Piața comună.

Tîrgul internațional de 
la Palermo *'■“ deschis d|n no11 
porțile. Participă Î4 de țări, printre 
care și România. La actuala ediție, 
țara noastră este prezentă cu un 
pavilion aparținînd Ministerului Tu
rismului.

Intr-o declarație ,ăcu,s '• 
întoarcerea de la Pekin, președintele 

.Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a 
calificat ca utile convorbirile avute 
cu conducătorii chinezi, precizînd că 
aceștia s-au pronunțat In favoarea 
unei soluții diplomatice a problemei 
cipriote.

Președintele Nixon l a nu- 
mit pe Gerald Parsky In funcția de 
subsecretar adjunct la Ministerul 
Finanțelor. însărcinat cu relațiile co
merciale intre Est și Vest.

In urma unul accident, 
aurvenit ca rezultat al surpării unei 
galerii în exploatarea carboniferă 
sud-coreeană de la Chongam, 18 mi
neri și-au pierdut viața. 

lorlalte state participante la confe
rință să so abțină do la orice act de 
natură sft agraveze situația și să fa
că mal dificilă reglementarea pașni
că a diferendului.

în ceea ce privește mijloacele 
pașnice de reglementara, se reco
mandă statelor participante să re
curgă la negociere, anchetă, medie
re, conciliere, arbitraj, procedură 
judiciară sau alte mijloace la, ale
gerea părților, inclusiv orice pro
cedură de reglementare convenită de 
părțile tn diferend anterior acestu
ia. So oferă, astfel, statelor partici
pante o largă posibilitate de alege
re a mijloacelor, astfel Incit să pu
nă In aplicare obligația fundamen
tală, de reglementaro pașnică a di
ferendelor.

Participant!! au trecut la formu
larea principiului neintervenției in 
treburile interne. Cu acest prilej 
s-a subliniat importanta grăbirii 
procesului de redactare.

B.e. Participă statele membre ale Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, precum si observatori din 
partea unor instituții specializate aie 
Națiunilor Unite.

Deschizind lucrările, secretarul ge
neral ul Conferinței mondiale * 
populației, Antonio Carrillo-Flores, 
a adresat mulțumiri guvernului ro
mân pentru pregătirile ce se fac la 
București in vederea creării celor 
mal bune condiții pentru desfășura
rea conferinței. El a subliniat im
portanța armonizării punctelor de ve
dere ale parii cipanților la conferinlă, 
în a$a fel incit hotărîrile ce se vor 
adopta la București să tină 9eama de 
marea diversitate a situațiilor exis
tente în lume in domeniul populației, 
să consacre dreptul suveran al fie
cărei țări de a-și defini politica de
mografică In funcție de condițiile 
sale specifice șl a relevat necesita
tea de a se pune bazele unei largi 
cooperări internaționale în acest do
meniu.

în cadrul ședinței de Joi a luat cu
vintul șeful delegației române, am
basadorul Constantin Ene. care s ex
pus punctul de vedere al tării noas
tre in legătură cu problemele care 
vor figura pe ordinea de ti a con
ferinței de la București. EI e relevat 
convingerea României că adevâratR 
soluție a problemei populației rezidă 
în lichidarea decalajelor dintre țările 
dezvoltate și cele In curs de dezvol
tare. în realizarea progresului eco
nomic și social al tuturor națiunilor.

Delegatul român a exprimat sa
tisfacția In legătură cu invitarea R.D. 
Vietnam de a participa cu drepturi 
depline la conferința de la București 
șl hotărârea de a Invita ca observa
tori mișcările de eliberare națională 
recunoscute de Organizația Unității 
Africane și de Liga Arabă.

Ședința Seimului 
polonez

VARȘOVIA S0 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — La Varșovia a 
avut loc o ședință olenară a Seimu
lui polonez, la care au luat parte 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stal, și P^otr laroșzewlcz, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Cu acest prilej, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone. Stefan Ols
zewski, a prezentat o Informare asu
pra unor aspecte ale politicii ?.xterne 
poloneze, referindu-se. In context, la 
rolul major al țărilor socialiste în 
promovarea destinderii și a colabo
rării pe plan International, pe baza 
principiilor coexistentei pașnice Intre 
țările cu sisteme sociale diferite.

Forul legislativ suprem a exami
nat o serie de proiecte cu caracter 
social, un proiect referitor la o mal 
rațională gospodărire a terenurilor 
agricole, precum si unele modificări 
In componenta Consiliului de Mi
niștri.

MANIFESTĂRI 
PESTE HOTARE 

IN ÎNTÂMPINAREA 
CELEI DE-A XXX-A 

ANIVERSARI
A ELIBERĂRII ROMÂNIEI

La Universitatea din Viena a 
avut loc o seară româneasca. .4u 
luat parte Stephan Kukla, tecre- 
tar al Asociației de prietenie 
Austria-Romania, cadre didacti
ce ?i studenfi ai universității, 
membri al coloniei române din 
capitala Austriei.

Orchestra de cameră a Radlo- 
televiziunil române a susținut 
un concert extraordinar la Bi
blioteca română din Roma.

Sub patronajul Ministerului 
congolez al Culturii și Artelor ți 
Ambasadei române la Brazza
ville a avut loc un spectacol 
susținut de o formație a Teatru
lui muzical „Ion Vasilescu" din 
București. Au fost prezenți 
Pierre N’Ze, membru îl Birou
lui Politic, secretar permanent 
al C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii și membru al Consi
liului de Stat. Chr. Moulcoueke. 
secretar al C.C. al P.C.M., Jo
sephine Bavonne Moutou, pre
ședinta Uniunii Revoluționare a 
Femeilor din Congo, alte per
soane oficiale, șefi de misiuni 
diplomatice, oameni de cultură 
ți artă.

PREVEDERILE ACORDULUI 
cu privire la separarea forțelor 

militare israeliene și siriene
DAMASC 30 (Agerpres). — Ziarele 

«hiene „Al Bnâs" și „Al Gaura" 
publică textul Acordului cu privire 
la separarea forțelor l*raelicne șl si
riene, precum și textul protocolului 
anexă.

Siria și Israelul. «rată acordul, 
respectă cu «trictete încetarea focu
lui pe uscat, pe mare și In aer șl 
se vor abține de la orice acțiune mi
litară a unei târî Împotriva celeilalte 
încă de la semnarea acestui docu
ment, conform rezoluției Consiliului 
do Securitate nr. 338 din 22 octombrie 
1973, Se prevede, de asemenea, ca 
forțele militare israeliene și siriene 
să fie separate. Cotidienele respec
tive publică, in legătură cu aceasta, 
o hartă a dezangajării, In care se a- 
rată că întreaga pungă ocupată de 
forțele israeliene in cursul războiu
lui din octombrie 1973 va reveni gu
vernului sirian. Harta scoate tn evi
dență zona-tampon, largă de 2—5 km, 
care îi va separa pe beligerant!. Li
nia care delimitează această regiune 
de partea siriană — «rată agențiile 
de presă — este, potrivit hărții, în 
mod evident în interiorul limitei pă
trunderii israeliene din 1967, mal ales 
în partea sudică a frontului. Tn zona- 
tampon figurează orașul Kuneitra, 
precum și localitatea Rafid. Vor 
exista două zone de limitare a ar
mamentelor și forțelor — egale în
tre ele.

îndeplinirea acestor prevederi — 
subliniază documentul — va fi con
trolată de personalul Națiunilor 
Unite, care va constitui forța de ob
servatori pentru separarea forțelor.

Acest acord urmează să fie sem
nat de reprezentanți militari ai 
Israelului și Siriei nu mai tlrziu da 
31 mai 1974, tn cadrul grupului da 
lucru militar egipteano-israelian da 
la Conferința de la Geneva pentru 
pace In Orientul Apropiat, desfășu
rată sub egida O.N.U. — după ca 
acestui grup I se va alătura un re
prezentant militar sirian — cu parti
ciparea unor reprezentanți ai S.U.A. 
și ai Uniunii Sovietice. Reprezentan
ții militari al Israelului și Siriei la 
grupul de lucru militar egipțeano- 
israelian vor avea sarcina să traseze, 
tn mod precis, liniile pe o hartă de
taliată și vor stabili un plan pentru 
punerea In aplicare a «eparării for
țelor.

Grupul de lucru militar al țârilor 
menționate — arată acordul — își va 
Începe lucrările în acest scop la Ge
neva, sub egida O.N.U., tn decurs de 
24 de ore după semnarea documentu
lui, urmînd ca el să-și îndeplinească 
misiunea tn cinci zile. Separarea for
țelor va Începe tn decurs de 24 da 
ore după încheierea misiunii grupu
lui de lucru militar.

De asemenea, tn eure de 24 de ore 
după semnarea acestui acord toii 
prizonierii de război răniți, deținuți 
de o parte și de cealaltă, vor fi 
schimbați <ub controlul Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii. Tn pri
ma zi după Îndeplinirea misiunii 
grupului de lucru militar vor fi 
schimbați și ceilalți prizonieri d« 
război.

Se precizează că „acest acord nu 
este un acord de pace, ci constituie 
un pg« «ore, o pace justă ^i dura
bilă. conform rezoluției Consiliului

LONDRA

Negocierile dintre delegațiile Portugaliei 
și P.A.I.G. C. continuă să progreseze

LONDRA 30 (Corespondentă de la 
N. Plopeanu). — Joi, delegația gu
vernului portughez și delegația 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.) au avut 
noi runde de convorbiri consacrate 
realizării unui acord de încetare a 
focului in Guineea-Bissau. Ministrul 
pentru coordonarea interteritorială. 
Antonio de Almeida Santos, care a 
condus delegația portugheză In 
timpul absentei ministrului de ex

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA

„Legiunea portugheză"
- bastionul prăbușit 

al reacțiunii
O vizită la coman

damentul general al 
„legiunii portughe
ze"... Ocupat in pri
mele ore ale zilei Je 
25 aprilie de către 
militari ai Juntei — 
respectiv oușcașii ma
rini din Alfeite și de 
regimentul de artile
rie grea ..Figueira da 
Foz" — clădirea aces
tui bastion fascist a 
devenit unul din cele 
mai importante centre 
de acțiune ale mișcă
rii forțelor, armate. 
Strâbătind sălile aces
tui sinistru ..labora
tor" al represiunii oo- 
lilienesti. ai imagi
nea Întregului angre
naj terorist al fostului 
regim. Creată In 1936, 
in olină dezlănțuire 
fascistă, legiunea por
tugheză. ca si ahe 
creații similare ale 
regimurilor dictatoria
le europene, încerca 
să ..recupereze" anu
mite pături rurale șl 
urbane prin încadra
rea lor paramilitară. 
Un an mal tirziu. le
giunea organiza o 
„mare paradă" la Li
sabona : Dină In 1939, 
dictatura a promo
vat extinderea ei 
tn IntreaEa tară, 
chiar și in cele mal 
mici localități. O fo
tografie din acel timp 
Înfățișează o unitate 
de legionari tn unifor
mă. salutindu-și șeful 
In maniera nazis

tă. Legionarii au 
participat la războiul 
civil din Spania, ală
turi de talangiști, dis- 
tingîndu-se prin cru
zimi deosebite contra 
oonorului spaniol.

în ultimul timp. în 
cadrul legiunii, care 
număra 120 000 mem
bri. accentul era du9 
în măsură cresclndâ 
De aparatul birocratic, 
în ansamblul atribu
țiilor legiunii, un loc 
important revehea re
primării manifesta
țiilor populare. cu 
ajutorul unor de
tașamente special in
struite și echinate. 
Altele erau profilate 
pe supravegherea ca
drelor militare (zadar
nică. oină la urmă). 
In colaborare cu poli
ția secretă — P.I.D.E.— 
D.G.S, Se pare că tn 
ultima vreme legiunea 
avea o enormă rețea 
de informatori, func- 
tionlnd autonom față 
de celelalte servicii. 
Informațiile erau ob
ținute nu numai prin 
agenti. cl și Drintr-o 
complexă rețea de În
registrare a pulsului 
social-politic, prin cola 
mal perfecționate mij
loace tehnice. Sala de 
Interceptare a convor
birilor telefonice și 
de legături radio cu 
exteriorul șehiăna cu 
«ala de comandă • 
unul centru șpațiaL

de Securitate nr. 7133 din 22 octom
brie 1973".

Textul protocolului-anexA la docu
mentul siriano-lsraclian prevede că 
cele două țări slnt do acord că rolul 
forței de observatori ni Națiunilor 
Unite privind dezangajarea va fi s;l 
depună celo mai intense eforturi 
pentru a menține Încetarea fopului 
și a asigura stricta respectare a a- 
cc’tui acord.

în conformitate cu acordul și cu 
profocolul-anexă, forța O.N.U. va 
controla zonele de dezangajare și de 
limitare a forțelor și armamentelor 
«iriene și israeliene. în îndeplinirea 
misiunii sale, forța O.N.U. va res
pecta. In general, legile și regula
mentele siriene in vigoare șl nu va 
face obstrucții actlvlțâții adminis
trației civile.

Forța de observatori a! O.N.U. va 
fi compusă din aproximativ I 250 de 
oameni — recrutați de către secre
tarul general al O.N.U., după con
sultări cu' părțile Interesate — din 
rindul țărilor membre ale Națiuni
lor Unite ce nu sint membre per
manente ale Consiliului de Secu
ritate. Această forță de observatori 
ai O.N.U. va fi pusă sub comanda 
secretarului general al Națiunilor 
Unite șl sub autoritatea Consiliului 
de Securitate.

★
GENEVA. — Siria șl Israelul Rti 

cerut oficial Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii să perfecteze, 
în conformitate cu prevederile acor
dului de dezangajare realizat la 29 
mai. pentru sîmbătă la ora 7.00 
G.M.T. efectuarea intre cele două 
țări a schimbului prizonierilor de 
război răniți — a anunțat un purtător 
de cuvint al Crucii Roșii de la Gene
va. El a menționat că acest schimb se 
referă la 25 de soldați sirieni răniți 
aflați în Israel și la 15 soldați israe- 
lieni răniți aflați in Siria. Ceilalți pri
zonieri de război deținuți de către cele 
două țări urmează să fie repatriat! 
— potrivit prevederilor acordului de 
dezangajare — pină Joia viitoare.

•ir
DAMASC. — La Damasc ■ avut 

îoe o reuniune extraordinară a Co
mandamentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, care 
a examinat acordul de dezangajare 
militară a forțelor slriano-israe
liene. Un comunicat oficial dat pu
blicității la sfirșitul reuniunii și re
luat de agențiile France Presse și 
Associated Press anunță că acor
dul a fost aprobat de comandamen
tul regional.

★
TEL AVIV. — La Tel Aviv r 

avut loc o reuniune a Knessethului 
(parlamentul israelian). in cadrul 
căreia primul ministru. Golda Meir, 
a prezentat acordul încheiat cu Siria 
în legătură cu dezangajarea trune- 
lor militare pe frontul de pe înălți
mile Golan.

CAIRO. — După vizita sa de șns? 
ore la Cairo, in cadrul cămia a avut 
con vorbiri cu președintele Anwar 
Sadat, secretarul Departamentului 
de Slat al S.U.A.. Henry Kissinner, 
s-a încheiat turneul întreprins, 
timp de 33 de zile, in Orientul Apro
piat, tn legătură cu realizarea unui 
acord • israeliano-sirian de dezanga
jare a trupelor.

terne. Mario Soares, a declarat pre
sei că „este posibil să se ajungă la 
un acord pină la sfirșitul acestei săp- 
tămini". La rindul său. șeful dele
gației P.A.I.G.C., Pedro Pires, a 
subliniat că „negocierile eontinuă să 
facă progrese".

Joi după-amiază a revenit La Lon
dra ministrul de externe portughez, 
Mario Soares, care a avut consul
tări, la Lisabona cu președintele An
tonio de Spinola.

Cu ajutorul epa- 
ratajului amintit, din 
această clădire au 
fost bruiate, in ziua 
de 25 aprilie, emisiu
nile postului „Radio 
Clube Portugues", cind 
acesta transmitea pri
mele comunicate ale 
Juntei de salvare na
țională.

O rapidă vizită la 
arsenalul comanda
mentului • permite să 
se observe marea can
titate de armament 
ultramodern. în per
fectă stare de func
ționare.

Pină acum o lună, 
comandamentul le
giunii portugheze era 
o sperietoare pentru 
omul de rind 6i. desi
gur. căpeteniile ei 
credeau că va dura la 
nesflrșit Astăzi, cea 
mai mare parte a ca
pilor legiunii, in frun
te cu amiralul Hen- 
rique Tenreiro (unul 
din cei mai mari bo
gătași ai Portugaliei) 
se află în închisoare, 
iar cei ce au reușit să 
scape sint căutati cu 
asiduitate. Șl în se
diul fostei legiuni au 
pătruns garoafele ro
șii.- simbolul victo
riei de la 25 aprilie. 
O dovadă In plus cit 
de deșarte sint ilu
ziile în trăinicia unui 
regim respins de po
por.

V. OROS

DE PRHUTIN0IN1
• POLUAREA - DIN 

NOU INCRIMINATĂ, 
în urma unul proces răsunător, 
societatea minieră Tucurawa a 
fost condamnată să plătească 
despăgubiri celor 971 de țărani 
ale căror terenuri au fost, afec
tate de substanțele poluante de
vansate de Întreprindere. Socie
tatea exploata o mină de cu
pru pe malul riului Watarase, 
la nord de Tokio. Deșcurile de 
metal antrenate de apele nulul 
s-au Împrăștiat pe ogoare, pro
rocind distrugerea recoltelor. 
Prin sentința tribunalului, mina 
a fost Închisă, iar proprietarii 
vor. vărsa un miliard de yeni 
drept indemnizație țăranilor pă
gubiți.

• RIO MANTARO SE 
VA REVĂRSA PESTE 
CITEVA ZILE. Lacul format 
luna trecută In partea centrală 
a Republicii Peru din cauza 
prăbușirii peste riul Mantaro a 
trei coline — în urma unor 
alunecări de teren — va încep* 
să se reverse între 4 și 8 iunie, 
apreciază specialiști peruani. 
Apele, ce continuă să se acu
muleze in lacul avind, tn pre
zent. o lungime de 28 de kilo
metri. vor donași in curind vo
lumul de 670 milioane metri 
cubi. Barajul natural format 
din colinele prăbușite. în ciuda 
dimensiunilor sale — .3 800, m 
lungime și . 170 m lnalțimei — 
nu va putea gezista uriașei pre
siuni. Situația critică din aceas
tă zonă 8 determinat guvernul 
peruan să decreteze starea de 
urgentă in cinci provincii — 
Tayacaja, Acobamba, Huancayo, 
Salipo și Huahta.

• ZAIRUL CU 40 000 
DE ANI IN URMA. D‘- 
rectorul adjunct al Muzeului 
național din Kinshasa a decla
rat că ultimele cercetări arheo
logice efectuate în apropierea 
clădirii parlamentului, pe am
bele maluri ale riului Zair, per
mit să se tragă concluzia că o- 
mul a trăit pe teritoriul zairez 
Încă in urmă cu 40 000 de ani. 
To.todată, cu prilejul săpăturilor 
efectuate In zonele nordice ale 
capitalei, s-au descoperit urni» 
dintre cele mai timpurii ale 
prelucrării fierului pe planeta 
noastră.

• CASA UMORULUI, 
în orașul Gabrovo, din Bulga
ria, există o casă-muzeu unică in 
genul său. Ea cuprind? 10 000 
de exponate, printre care se nu
mără creații ale bin’ecuiȚOscuți- 
lor caricaturiști Jean Effel, 
Bidstrup. Kukriniksi. reviste u- 
rr.oristice și satirice din multe 
țări ale lumii, măști folclorice 
africane și multe altele.

• SATUL PICTORI
LOR. Kovacica este un sat 
din Serbia. Iugoslavia, renumit 
pentru fapiul că numără prin
tre locuitorii săi nu mai puțin 
de 17 pic lori-țărani. Neavind 
r.’.ji o pregălire speejală in do
meniul artei penelului, aceștia 
practică, in perioadele de răgaz, 
așa-numita pictură naivă — 
frecvent întîlnită și pe melea
gurile noastre. Există, de altfel, 
in Iugoslavia o anume tradiție 
în acest sens : în jurul anului 
1920. un pictor reputat, Krsto 
Hegedusici, a descoperit într-un 
sat croat un fiu de țăran, Ivan 
Generației, cu vădit talent pen
tru pictură. Hegedusici l-a în
curajat pe acesta și pe a’ți 
cițiva, cu timpul luînd naștere 
o adevărată școală de pictură 
naivă. Viziunea luminoasă asu
pra vieții salului, culorile vii, 
proaspete, umorul robust, popu
lar au făcut ca tablourile țăra
nilor din Kovacica să ajungă, 
în anii din urmă, dincolo d® 
hotarele țării. în expoziții or
ganizate la Londra. Paris, Mos
cova. Roma. New York.

• TOT EXCESUL DE 
VITEZĂ. Excesul de viteză 
este cauza principală și a acci
dentelor de schi. Potrivit con
statărilor. 45 la sută din cele 
11 000 de accidente cărora 
schiorii le-au căzut victimă 
anul trecut au fost cauzate de 
viteza excesivă. obstacolele 
nemaipuțind fi astfel evitate la 
timp.

• TEATRU PLUTITOR, 
în orașul elvețian Ziiricb a 
fost inaugurat un teatru a că
rui particularitate constă In fap
tul că... plutește pe apă. Tea
trul este găzduit într-o clădire- 
vapor circulară. cu diametrul 
de 47 de metri și înălțimea de 
17 metri. Pe lingă condiții ex
celente de vizibilitate, cei 600 
de spectatori, legânați de valuri, 
au senzația de a se afla, cu a- 
devărat, într-un univers aparte.

• OAMENI TORȚĂ. 
Mal întii hainele sint îmbibate 
cu benzină, apoi li se dă foc. 
Transformat in torță vie. „cas
cadorul de ocazie", care accep
tă acest rol In schimbul unei 
sume oarecare, trebuie să su
porte timp de 25 de secunde 
focul mistuitor, cu tata și ochii 
neprotejați, pentru a oferi a- 
matorllor de „senzații" un spec
tacol tare. După scurgerea 
timpului limită, el se aruncă 
de pe trambulina, aflată la șase 
metri înălțime, in bazinul cu 
apă care trebuie să-i salveze 
viața. Informația da mai sus 
este publicată de o revistă aus
traliană, care adaugă că unul 
din performerii acestui „joc 
cu moartea", tlnărul american 
Richard Smith, in virstă de 21 
de ani. a scăpat ca prin ure
chile acului, ultima dată, ale- 
gindu-se cu arsuri nu prea 
grave pe spate și obraz. Va mal 
avea el data viitoare acessl no
roc ?, se tntreabă revista.
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