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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU
în unități economice din județul Argeș

i

Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, llie Verdeț și 
Dumitru Popescu, s-a întîlnit din nou, în cadrul unei vi
zite de lucru, cu oamenii muncii din județul Argeș. O 
întîlnire cu o agendă impresionantă : au fost vizitate, 
la locul lor de muncă, colectivele de oameni ai muncii 
de la Uzina de automobile. Grupul industrial de petro
chimie, Combinatul de articole tehnice din cauciuc, în
treprinderea „Textila", magazinul „Trivale" și Casa de 
cultură din Pitești, Uzina mecanică și Combinatul pen
tru materiale de construcție din Cîmpulung - Muscel, 
precum și pășunea model de pe Dealul Sasului ; a 
avut loc un miting, la care au participat mii de 
locuitori ai municipiului Pitești. O agendă a cărei con
cretizare a ilustrat o dată mai mult strînsa și perma
nenta legătură care există între conducerea de 
și de stat și popor, neobosita activitate pe care

partid 
o des-

fășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezent, am pu
tea spune zi de zi, pe toate fronturile unde se dă bătălia 
îndeplinirii înainte de termen a obiectivelor actualului 
cincinal, pretutindeni unde se făurește societatea socia
listă multilateral dezvoltată, viitorul de aur al patriei, 
în toate locurile unde procesul productiv, mereu mai 
complex, sarcinile constructive, mereu mai ample, solicită 
sfatul înțelept al secretarului general al partidului, cu- 
vîntul său profund însuflețitor atît prin înalta rigoare 
științifică a soluțiilor propuse, cît și prin pilduitoarea 
pasiune comunistă, datorită căreia dialogul permanent 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și popor capătă 
incandescența marilor acte creatoare. Vizita de ieri, de 
la Argeș — o nouă și elocventă imagine a acestui ade
văr, un sprijin concret dat oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în cinci
nal. Reporterii și fotoreporterii noștri, prezenți pe traseul 
vizitei de lucru în județul Argeș, transmit:

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la mitingul din municipiul Pitești

„HOTĂRÎRE NESTRĂMUTATĂ 
DE A ÎNDEPLINI 

PROGRAMUL PARTIDULUI4
Reporterii noștri transmit 

din Pitești, Colibași, 
Cîmpulung ■ Muscel

Primul obiectiv : Uzina de au
toturisme Pitești. Moderna uni
tate industrială, adevărată min- 
drie a economiei noastre națio
nale. a arborat marele pavoaz. 
Mii de constructori ai autotu
rismului românesc s-au adunat 
dis de dimineață pe platoul din 
fața uzinei, purtînd buchete de 
flori și drapele roșii și trico
lore. Lozincile scandate din mii 
de piepturi, imensele panouri și 
grafice semnifică angajarea cu 
toată ființa la înfăptuirea sarci

nilor trasate de partid, de a rea
liza obiectivele planului cinci
nal înainte de termen. Atmos
fera generală ce domnește pe 
platoul din fața uzinei de auto
turisme, reprezintă o expresie 
vie a atașamentului profund 
față de politica partidului, sim- 
bolizînd. totodată, mîndria con
structorilor de autoturisme de 
a fi părtași la transformarea 
României într-o țară industrială

(Continuare în pag. a 11-a)

Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd. să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor 
piteștenilor și argeșenilor, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

Vizita pe care o facem astăzi 
în județul Argeș se înscrie în 
cadrul preocupărilor permanente 
ale conducerii partidului și sta
tului de a se consulta cu oame
nii muncii asupra problemelor 
fundamentale ale dezvoltării 
României socialiste, asupra căi
lor de a asigura dezvoltarea mai 
rapidă — economică și socia
lă — a patriei, creșterea bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor român. (A- 
plauze puternice, prelungite)..

După cum se știe, întregul po
por este angajat cu toate for
țele în uriașa activitate crea
toare de înfăptuire a progra
mului elaborat de Congresul ai 
X-lea al partidului, program ca
re a pus ca obiectiv central, fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate aceasta 
presupunînd atît dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, 
culturii. creșterea bunăstării 
materiale, cît și dezvoltarea de
mocrației socialiste, participa
rea întregului popor la condu
cerea activității economice-so-

ciale din România. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

A trecut aproape o treime din 
perioada cincinalului în care ne 
aflăm și, după cum știți, indus
tria noastră nu numai că s-a 
dezvoltat în ritmul prevăzut de 
planul cincinal, dar a crescut 
chiar într-un ritm superior, dînd 
o producție cu mult peste plan, 
atît în primul an cît și în cele 
5 luni ale anului 1972. Aceasta 
demonstrează că avem toate 
condițiile pentru a realiza cu 
succes planul cincinal în in
dustrie. că prevederile lui sînt 
pe deplin realiste, că stă în pu
terea clasei noastre muncitoare, 
a intelectualității, a tutuțor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de a îndeplini 
și depăși aceste prevederi. (A- 
plauze puternice, urale).

De asemenea, în primul an al 
cincinalului am obținut rezul
tate bune în agricultură și sînt 
create condițîuni ca prevederi
le din planul cincinal să fie 
realizate cu succes și în acest 
domeniu.

Se dezvoltă în ritm susținut 
învățămîntul, activitatea știin
țifică — factori primordiali pen
tru dezvoltarea în ritm înalt a 
societății noastre, socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vizita pe care am întreprins-o 
astăzi în principalele unități in

dustriale din Argeș ne-a dat 
posibilitatea să constatăm cu 
satisfacție că Si oamenii mun
cii din Argeș își aduc contribu
ția lor activă la înfăptuirea pro
gramului elaborat -de Congre
sul al X-lea în domeniul indus
triei. într-adevăr, în toate în
treprinderile vizitate am con
statat realizarea cu succes a pla
nului, am văzut preocuparea co
lectivelor de oameni ai muncii 
de a asigura dezvoltarea în ritm 
mai intens a industriei ; toate 
acestea nu au putut decît să 
ne producă o deosebită satisfac
ție. De aceea, doresc să folo
sesc acest prilej pentru a adre
sa oamenilor muncii din jude
țul Argeș cele mai calde felici
tări pentru rezultatele pe care 
le-au obținut în activitatea lor. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ce auș escu—
P.C.R.").

Am putea avea deci, tovarăși, 
toate motivele să fim mulțu
miți — și într-un anumit fel sîn- 
tem — de rezultatele pe care 
le-am obținut. Cu toate aces
tea, după cum cunoașteți. în 
ultimele săptămîni conducerea 
partidului și statului s-a preo
cupat în mod activ de a stabili 
noi măsuri pentru perfecționa
rea și îmbunătățirea activității 
noastre economice — eonsiderînd 
că. față de eforturile Pe care le

(Continuare în pag. a Ill-a)

ÎN jNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A

Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICHW

La Vilcelele, 223 • 
uteciști participă la 

o vibrantă întrecere 
socialistă sub deviza : l

„Pămîntul poate 
produce mai mult“

Intîlnire cu cei mai tineri cetățeni ai Argeșului. „Vă mulțumim din inimă, iubit conducător, 
pentru copilăria noastră fericită!“

Un sat din întinsa cîmpie a 
Rîmnicului. Departe de oraș. 
Pînă a ajunge la el, facem un 
popas în cîmv, acolo unde sute 
de oameni muncesc. Solicitarea 
noastră la o discuție pare bine
venită.

— Pînă la ce oră veți prăși ?
— Dar de ce ne întrebați ? 

Credeți că mai plecăm ca înain
te, de la trei după masă ? Acum 
lucrăm în acord global.

— Și ce producții trebuie să 
se obțină ?

— 4.500 de kilograme la po
rumb. 34.000 la sfeclă și 2.200 
la floarea-soarelui. Asta după 
plan. Dar trebuie să scoatem 
mai mult. Făcîndu-ne socotelile 
ne-am angajat să scoatem în 
plus 400 de kilograme de po
rumb la hectar și 150 de kilo
grame de floarea-soarelui.

Găsind că nu mai sînt nece

sare și alte detalii și că au stat 
destul de vorbă, Gheorghe Pîr- 
vu, Florică Solomon. Gicu Dra- 
gu, Elena Gheorghe, Grigore 
Nicolae, Titi Vîlcu și Cojocaru 
Gica, interlocutorii noștri tineri, 
s-au apucat din nou de treabă, 
îndemnîndu-ne să investigăm și 
alte sectoare.

La ferma zootehnică, în pa
docuri — animale frumoase, 
bine întreținute iar în grajduri,

echipe de instalatori. Se intro
duce mica mecanizare. In 6 
dintre grajdurile cooperativei e- 
xistă deja instalate adăposturile 
mecanice, iar pînă la sfîrșitul a- 
nului apa va fi adusă în toate 
cele 11 construcții. Inginerul 
Ovidiu Popescu, șeful fermei,

OCTAVIAN MI LEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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Un nou eveniment a fost con- 

| semnat, joi Ia amiază. Ia Siste- ! 
| mul hidroenergetic de pc Lo- | 
’ tru : constructorii brigăzii con- I 

duse de Mihai Șoșoi au perforat 
Icei din urmă panou al gale- I 

riei Oltețu—Beleoaia. Acest nou I 
succes, consacrat Conferinței I 
Naționale a partidului, a fost 

I realizat eu 22 de zile mai de- I
vreme față de prevederile din I 
grafice. în timpul scurs din a- I 
cest an, datorită acțiunilor în- 

itreprinse in scopul sporirii pro- I 
ductivității muncii, constructo- I 
rii sistemului hidroenergetic de I 

Ipe Lotru au depășit cu 10 la 
sulă viteza medie zilnică pla- I 
nificată la înaintări. ?

Potrivit situațiilor operative, ■ 
(pînă în prezent în sectorul

Captări-Sud al Sistemului I 
b hidroenergetic de pe Lotru au I 
’ fost străpunse patru galerii în ■ 
I lungime totală de aproape

13 ooo metri, pe care vor fi pur- I 
late, spre lacul de acumulare I 
de la Vidra, apele a mai mult ’ 

Ide 30 izvoare de munte.

_____________ I
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Peru, general de divizie JUAN VELASCO ALVA
RADO, următoarea telegramă :

Mulțumesc în mod călduros Excelentei Voastre, membrilor 
guvernului român, soțiilor lor și poporului acestei națiuni prie
tene pentru amabila ospitalitate manifestată față de soția mea 
ou prilejul recentei sale vizite, care a contribuit la strîngerea 
legăturilor de prietenie ce unește țările noastre.

Reînnoiesc Excelenței Voastre sentimentele mele de cea mai 
Înaltă stimă.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, joi la amia
ză, pe Frantisek Krajcir, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace care 
ne vizitează țara la invitația 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, 
a luat parte George Maco- 
vescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost de față Miroslav 
Sulek, ambasadorul R.S., Ce
hoslovace Ia București.

★
Joi, 8 iunie, tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu

BOX

Un prim succes:
Campionatele europene (tineret) 

CINCI ROMÂNI ÎN FINALĂ
Indiscutabil, actuala ediție a 

,,europenelor1* de tineret este 
una dintre cele mai puternice 
și reușite. Timp de o săptămî- 
nă am urmărit 108 meciuri in 
care au evoluat tinere speranțe, 
al căror stil poate că nu este 
suficient conturat încă, dar care 
au demonstrat — cei mai mulți 
dintre ei — calități pugilistice 
incontestabile. Dacă am remar
cat la un număr ceva mai mic 
virtuți tehnice deosebite, in 
schimb, majoritatea ne-au con
vins de potențele lor fizice, de 
calitățile morale indispensabile 
acestui sport atît de greu : 
curajul, agilitatea, dorința și 
dăruirea arzînde pentru victo
rie și poate nu în ultimul rînd 
— spiritul de sportivitate. Nu 
exagerăm cu nimic, dar nu pu
țini dintre tinerii care s-au pe
rindat pe ringul instalat la pa
tinoarul „23 August» vor de
veni „personalități” în lumea 
boxului național și internațio
nal.

Cea de a doua gală semifina
lă, de aseară, a decis ultimii 
finaliști. Printre aceștia, după 
Condurat și Băbescu, calificați 
miercuri seara, se numără alți 
3 boxeri români : Turei Ale
xandru, Lazăr Marian și Simion 
Cuțov care și-au cîștigat și ei 
dreptul să lupte pentru meda
liile de aur. Prezența în gala fi
nală a țării noastre cu un nu
măr mare de boxeri, luați pe 
națiuni, exprimă, fără îndoială, 
progresul înregistrat în ultimii 
ani de acest sport, dezvoltarea 
sa într-un raport direct pro
porțional cu creșterea calitati
vă, valorică a pugllismului ro
mânesc. Dincolo de condițiile 
create, de buna organizare de 
către Federația de specialitate 
a acestei activități, meritul nu 
este al altora decît al tehnici
enilor și sportivilor înșiși, care 
au făcut totul pentru a ajunge 
pe treapta pe care se află astăzi.

Aseară, Alexandru Turei, ln- 
tîlnind un candidat prezumtiv 
la titlul șl la medalia de aur, 
pe campionul Uniunii Sovietice, 
Zaslpko, un boxer dîrz, tenace, 
a reușit să obțină, printr-un 
extraordinar efort de voință, 
prin resursele sale fizice care 
s-au dovedit inepuizabile, o vic
torie cu 3—2 într-un meci ce a 
întrunit atributele unei finale. 
Extrem de palpitantă a fost și 
partida furnizată de un alt re
prezentant al nostru, Lazăr Ma
rian, care a întîlnit una din 
marile speranțe ale boxului po
lonez. pe Jan Stanislawski, un

„Pămintul poate
mult“

(Urmare din pag. I)

urmărea acum punerea în fun
cțiune la un prim grajd a insta
lației de muls mecanic. La cîte- 
va zeci de metri constructorii 
aveau de lucru. „Construim încă 
două grajduri noi — ne dă a- 
mănunte tînărul șef de fermă. 
Poate o să vă mire acest volum 
mare de investiții pe care îl fa- 
cem dar gîndim cu un pas îna
inte. La sfîrșitul cincinalului, 
ferma noastră specializată va 
trebui să numere 1.000 de vaci 
cu lapte. La sfîrșitul lui 1972 
vom avea 800. Vrem să reali
zăm efectivul prevăzut pentru 
197$ mai devreme. Și, mai ales, 
preconizăm obținerea unor pro
ducții ridicate. De aceea am de
vansat toate pregătirile noastre 
incepînd de la selecție și, pînă 
la construcțiile zootehnice".

Ion Sterpu, tînăr ingrijitor- 
mulgător, unul din cei 150 de 
oameni ai fermei, administrează 
tainul de seară. Lucernă tocată.

— De cînd folosim masa ver
de crește mereu numărul bidoa- 
nelor la fiecare muls — ne 
spune. E musai să urcăm me
reu. Ne-am propus să obținem 
în plus 50.000 de litri de lapte 

Dar dumneata cum stai cu 
planul ?

— Eu stau bine. Pînă acum 
am o depășire de 1 700 de litri 
Dar trebuie ca toți cei 15 ute- 
ciști îngrijitori să-și depășească 
planul. Din cei 50.000 litri noi 

blicii Socialiste România, a pri
mit pe președintele Consiliului 
Executiv al R.S. Macedonia, 
membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Ksente Bogoev, aflat 
în vizită în țara noastră.

La primire a participat tovară
șul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică.

A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, |so Njegovan.

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

boxer ce beneficiază și de o 
tehnică bună și care este, în a- 
celași timp, posesorul unui ga
barit și o alonjă impresionante. 
In rundul doi Marian este nu
mărat, în repriza a treia se ră
nește la arcadă, dan iureșul lui, 
loviturile năpraznice ca din- 
tr-un piston îl obligă pe ad
versar să recurgă la ți
neri și iregularități care-i 
și atrag două avertismen
te. Decizia, firesc, este a- 
cordată cu 5—0 în favoarea 
boxerului român, care a con
vins prin claritatea și forța lo
viturilor din finalul meciului, 
prin dîrzenia și extraordinara 
risipă de energie. în cadrul 
categoriei semiușoare Simion 
Cuțov, luptînd în maniera fra
telui său mai mare, posesor al 
unui contraatac eficace și a u- 
nor debordante serii, a obținut 
o victorie clară (5—0) în fata 
lui Alfred Cichowlas. în 
schimb. Damian Cimpoieșu, nu 
a reușit să treacă de sovieticul

ADUNARE FESTIVA CU OCAZIA ANIVERSĂRII 
CLUBULUI „STEAUA"

Joi la amiază, în Aula Acade
miei Militare a avut loc adunarea 
festivă prilejuită de sărbătorirea a 
25 de ani de activitate a 
clubului Steaua. Adunarea a 
fost deschisă de col. Maxi
milian Pândele, președintele clu
bului, care a făcut un am
plu bilanț al activității sportivi
lor militari. Apoi, s-a dat citire 
Ordinului ministrului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia dat cu ocazia acestui eve
niment. Sportivii de la clubul 
Steaua au fost apoi felicitați de 
col. Valeriu Buzea, președintele 
clubului sportiv Dinamo. Acesta 
în numele sportivilor dinamoviști 
a oferit clubului Steaua o splendi
dă cupă și fanionul clubului. To
varășul Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., a transmis un călduros 
salut în numele organizațiilor 
noastre sportive oferind diploma 
de onoare a C.N.E.F.S- unor foști 
sportivi și antrenori ai clubului 
Steaua, a înmînat ttilul de maestru 
emerit al sportului cunoscuților in
ternaționali de la clubul Steaua : 
A. Novacek (baschet), N. Gîju 
(box), P. Coman (lupte), Ana 
Pascu (scrimă), Z. Csaka (hochei 
pe gheață), B. Hălmăgeanu 
(fotbal), M. Blăgescu (rugbi) ?i 
Gh. Ionlță (motociclism). De ase
menea, au fost distinși cu titlul de 

ne-am angajat să dăm cel puțin 
un sfert.

Printre construcțiile zootehni
ce, alei curate și tot terenul de 
prisos este cultivat cu dovleci. 
Aflăm că este o inițiativă a tine
rilor crescători prin care s-au 
recuperat peste 4 hectare teren 
altădată nefolosit. In incinta ba
zei furajere, stocuri de lucernă 
din noua recoltă. „Nici un gram 
de furaj risipit" — lozincă ce-și 
are ilustrare practică, se află 
la tot locul. Tot tinerii au pus-o, 
obligîndu-i și pe ceilalți să o 
respecte cu strictețe.

La sediul comitetului U.T.C. 
al cooperativei, Vasile Spanghe, 
secretarul, ne spune că alături 
de toți cei 1400 de cooperatori, 
223 de uteciști ai satului s-au 
angajat în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului și a celei 
ele a XXV-a aniversări a Repu
blicii, să contribuie la livrarea 
în plus, la fondul de stat, a 50 
de tone de grîu, 300 tone de 
porumb, 50 tone de floarea-soa- 
relui, 75 tone legume, 20 tone 
carne și 50.000 litri lapte. Ce fac 
pentru a se ține de cuvînt ? Nici 
un tînăr nu lipsește de la lucră
rile de întreținere, fiecare pres- 
tînd o muncă de calitate, în con
cordantă cu indicațiile tehnic# 
ne care în permanență inginerul 
șef al cooperativei, tovarășul 
Marin Paul, le dă zilnic, pe 
cîmp, la fața locului. Dovadă — 
stadiul acestora : prașila a doua 
manuală este încheiată la sfeclă

CRONICA
U.T. C.

Ieri s-a întors în Capita
lă tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care, la invitația Mi
nisterului Tineretului, Fa
miliei și Sănătății din Re
publica Federală a Germa
niei, a efectuat o vizită în 
această țară. La aeroportvl 
internațional București-Oto- 
peni au fost prezenți tova
rășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., membri și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Joi au avut loc în Capitală 
lucrările plenarei Co-nsiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor.

A participat tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut unele pro
bleme ale vieții de organizație 
în lumina hotărîrilor celei de-a 
II~a Conferințe Naționale a Or
ganizației Pionierilor, precum și 
stadiul pregătirii vacanței de 
vară a pionierilor și școlarilor 
și a adoptat planul de măsuri 
privind întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

în cadrul lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Gere.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,

Zorov, un pugilist stăpîn pe 
toate procedeele tehnice, în 
plus, un veritabil puncher. De
cizia a primit-o cu 5—0. In ul
timul meci al galei, deși după 
primele minute de luptă specta
torii erau îndreptățiți să crea
dă în victoria lui Ion Ruicu, 
în mod surprinzător repriza a 
treia îl găsește pe acesta total 
epuizat și dezorientat. Drept 
urmare, arbitrul de ring inter
vine și Ruicu pierde prin aban
don o luptă ce părea ca și 
cîștigată. învingătorul său este 
vest-germanul B. August.

Așadar, după spectaculoasele 
dispute din ultimele două seri, 
în finalele campionatelor — 
ce vor avea loc mîine seară, 
ie la orele 19 — s-au calificat 
șapte pugiliști sovietici, cinci 
români, trei polonezi, cîte doi 
din Ungaria și Iugoslavia, cîte 
unul din Bulgaria, Danemarca 
Ji R.F.G.

V. CABULEA

maestru al sportului 14 sportivi ai 
clubului Steaua.

în încheiere a luat cuvîntul ge
neral-colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului Forțelor Armate și 
secretar al Consiliului Politic Su
perior, care a subliniat importanta 
acestui eveniment în rîndul spor
tivilor militari. El a arătat contri
buția care și-au adus-o sportivii de 
la Clubul Steaua la întărirea pres
tigiului sportului românesc pe 
plan internațional.

La sfîrșitul adunării festive, cei 
prezenți au urmărit filmul „Stelele 
Stelei", o producție în care au fost 
prezentate secvențe din activitatea 
trecută și prezentă a gloriilor 
sportive ale clubului Steaua.

IERI, LA TUNARI
Pe poligonul de la Tunari au 

început ieri campionatele interna
ționale de tir ale țării noastre. La 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, victoria a revenit polone
zului Fandier Barnaba cu 597 
puncte. Proba de pistol liber 60 
de focuri a fost cîștigată de sovie
ticul G. Zapolschi cu 564 puncte, 
iar proba de armă standard 60 de 
focuri culcat (femei) de românca 
Mariana Feodot (590 puncte).

iar la porumb și floarea-soarelui 
este efectuată pe mai mult d# 
jumătate din suprafețele de 1700 
hectare și respectiv 400 hectare. 
Lucerna a fost cosită pe întrea
ga suprafață de 400 hectare, lu- 
crîndu-se acum la transportarea 
și depozitarea ei în baza fura
jeră. In legumicultura toate lu
crările sînt executate conform 
calendarului, starea de vegetație 
fiind, ca si la cultura mare, 
bună. în zootehnie, pe lingă 
ceasurile destinate programului 
de grajd, se lucrează și la intro
ducerea micii mecanizări, la ri
dicarea construcțiilor noi. Curba 
producției de lapte este în creș
tere. în loc de 12,7 tone earn# 
taurine s-au livrat 34,5 tone iar 
din sectorul porcin s-au trimis 
spre piață 75 tone carne, cu 4 
mai mult decît graficul pe F 
luni. O serie de adăposturi care 
ar fi putut rămine nefolosite au 
fost populate cu pui pentru car
ne. Pînă acum s-au expediat 
6.200 kilograme carne de pa
săre neprevăzută în contract.

...Am transcris cîteva gînduri, 
r.îteva fapte, toate convergînd 
spre un același țel: îndeplinirea 
unui angajament asumat în cin
stea marilor evenimente pe care 
le trăiește țara. Gînduri și fapte 
dintr-un sat oarecare, ca atîtea 
altele, în care lucrează mulți ti
neri, ca atîția alții. Un sat din 
cîmpia năpădită de zăduf și da 
recoltă crudă, care se numește 
V1LCELELE.

(Urmare din pag. I)
puternică, in plină dezvoltare, 
ou o economie aflată într-un 
accentuat proces de moderni
zare.

Este ora 8,30. Pe cbrul albas
tru, fără nici un fir de nor, 
își face apariția elicopterul cu 
care călătoresc secretarul ge
neral al partidului, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
care îl însoțesc. Izbucnesc 
urale, aplauze, este o vibrantă 
atmosferă de entuziasm. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid, și de 
stat sînt întîmpinați de tovară
șul Gheorghe Năstase, prim-șe- 
cretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular al județului, 
și loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de ma
șini. Sînt de față membrii 
biroului Comitetului județean 
Argeș al’ P. C. R., repre
zentanți ai consiliului oame
nilor muncii și ai conducerii 
uzinei de autoturisme, ai comi
tetului de partid, sindicatului și 
organizației de tineret. O gardă 
de onoare, formată din ostași 
ai forțelor armate, membri din 
gărzile patriotice, tineri din de
tașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă ono
rul comandantului suprem. Se 
intonează Imnul de stat. Apoi, 
muncitorul pensionar Nicolae 
Ciobanu și tânăra lucrătoare E- 
lena Oancea, îi oferă secretaru
lui general al partidului, după 
datină, pîine și sare. Din mii 
de piepturi se scandează: 
„Ceaușescu să trăiască, Repu
blica să înflorească !“.

„DACIA 1300" 
PE MAGISTRALA 

VIITORULUI
Industria românească de auto

mobile este rodul aspirației po
porului nostru către progres și 
civilizație. Ridicată pe o treap
tă superioară de către partid, 
prin stabilirea unor planuri ri
guros științifice de folosire in
tensă a tuturor izvoarelor de 
energie națională, această no
bilă aspirație s-a materializat în 
remarcabile înfăptuiri care fac 
astăzi cinste națiunii noastre, 
între aceste înfăptuiri se înscrie 
și dezvoltarea industriei de 
automobile, care în ultimii ani 
a dobîndit o experiență valo
roasă, larg recunoscută și peste 
hotare. Autoturismul tip ARO, 
autocamioanele Carpați și Bu- 
cegi, autoturismul „Dacia 1100“, 
sînt, in această privință, măr
turii demne de a fi evocate. Iar, 
azi, „Dacia 1300“ vine să con
fere certificatul de maturitate 
al industriei românești de au
tomobile.

Aici la Pitești, oamenii sînt 
mîndri de realizările lor și a- 
ceastă mindrie li se citește pe 
chipuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți, conducători 
de partid și de stat, se opresc 
în fața unor grafice privind 
creșterea producției pînă în 
1975, dinamica autoutilării, eșa
lonarea integrării autoturismu
lui „Dacia 1300“. In fața grafi
cului care prezintă formele de 
pregătire și calificare a cadre
lor în perioada 1972—1975, di
rectorul general al uzinei rapor
tează că au fost respectate in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul pre
cedentei vizite în mijlocul con
structorilor de autoturisme din 
Pitești, de a se organiza un grup 
școlar în cadrul uzinei. în felul 
acesta există în prezent mari 
posibilități de a-i pregăti te
meinic pe viitorii muncitori cu 
înaltă calificare. Aceștia for- 
mîndu-se pentru muncă și viață 
în atmosfera uzinei, păstrează, 
totodată, o permanentă legătură 
cu practica, cu activitatea pro
ductivă. Astăzi, Uzina de auto
turisme din Pitești numără pes
te 10 000 de salariați, dintre care 
mai mult de jumătate sînt foar
te tineri. Numărul lor va crește 
simțitor pînă în anul 1975, după 
cum reiese din graficul ce îi 
este prezentat secretarului ge
neral al partidului.

începe apoi viziita în secțiile 
uzinei. Secretarul general al 
partidului și persoanele care îl 
însoțesc, călătoresc într-o co
loană de mașini „Dacia 1300“, 
conduse de cei mai buni piloți 
de încercare. Elegantele limu
zine, străbat un adevărat culoar 
viu. Mii și mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, grupați 
pe aleile uzinei, fac conducăto
rilor de partid și de stat o pri
mire entuziastă. Se vizitează 
mai întîi secția unde se reali
zează cutiile de viteze. Tovară
șii loan Avram, ministrul con
strucțiilor de mașini, Alexandru 
Mărgăritescu, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de ma
șini, Mihai Dumitru, director 
general al uzinei, dau ample 
explicații secretarului general al 
partidului. Aici, în aceasta sec
ție, se realizează în colaborare 
cu regia Renault cutii de vi
teze pentru autoturismul Dacia 
1300 și pentru export. Impresio
nează tehnica modernă, utila
jele de mare productivitate. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește și discută cu șeful de 
atelier Ion Dumitru. întrebat în 
legătură cu perspectivele de 
perfecționare a produsului ce se 
realizează aici, acesta răspunde: 
„Avem condiții optime de lu
cru și o tehnologie bine pusă 
la punct ; totul depinde, așadar, 
de noi, cei care lucrăm în a- 
ceastă secție, și vă asigurăm to
varășe Nicolae Ceaușescu că 
vom reuși să perfecționăm și 
mai mult acest produs care și 
în prezent este bine cotat“. In 
secția de fabricație a segmenți- 
lor — unde se produc segmenți 
pentru toată industria de auto
mobile și tractoare din țara 
noastră, iar incepînd cu acest 
an și pentru export — tovară
șului Nicolae Ceaușescu i se ra
portează că piesele sînt reali
zate, de la turnare și pînă la 
controlul final, cu forțele fa
bricii.

O primire entuziastă i se face 
secretarului general al partidu
lui și în secția montaj-general. 
Oamenii și-au întrerupt pentru 
cîteva momente lucrul, pentru

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

a-1 întâmpina pe conducătorul 
partidului și statului nostru. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de condițiile de 
muncă, de posibilitățile de creș
tere a producției. Oprindu-se la 
mașina la care lucrează utecis- 
tul Dorel Drăghici, lăcătuș mon- 
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ascultă opinia tânărului munci
tor în legătură cu mersul pro
ducției, cu condițiile de muncă, 
cu viața din uzină. După scurtul 
dialog cu secretarul general al 
partidului, utecistul Dorel Dră
ghici ne-a declarat : „O zi ca 
aceasta nu se poate uita. Dis
cuți nd cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, simți sufletul și vi
brația unei forțe puse în slujba 
țării, a întregului popor, dar și 
interesul atent pentru cea mai 
măruntă problemă ce poate e- 
xista în mintea unuia sau a al
tuia dintre cele 20 milioane de 
oameni câți trăim și muncim în 
această țară".

Secția montaj-general este a- 
proape în întregime automati
zată. Aici, la fiecare 5—8 mi
nute, se realizează un autoturism 
„Dacia 1300“. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu specia
liștii care îl însoțesc analizează 
posibilitatea de îmbunătățire a 

procesului tehnologic, și dă in
dicații privind folosirea mai 
judicioasă a spațiilor de lucru 
prin introducerea unor noi linii 
de montaj ; de asemenea, reco
mandă ca actualul • sistem de 
transportare mecanizată a pie
selor de lucru să se automati
zeze prin introducerea unor mo
derne transportoare aeriene.

Vizita la Uzina de autoturis
me din Pitești se încheie. Pe 
platoul din fața uzinei, înainte 
de decolarea elicopterului, to
varășul Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la conducătorii 
organelor locale de partid și de 
stat, de la reprezentanții con
ducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor le Mașini și ai 
conducerii uzinei.

LA CIMPULUNG 
MUSCEL

Orașul Cimpulung Muscel l-a 
așteptat și întîmpinat pe secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu toa
tă bucuria și ospitalitatea cu
noscută a locuitorilor săi. Ulti
ma dată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspetele locui
torilor din Cimpulung, în 1969. 
Atunci s-a hotărît construi
rea și amplasarea, aici, în. 
apropierea orașului, a Com
binatului pentru materiale de 
construcții, una dintre cele 
mai mari unități din țară, 
în intervalul de la ultima 
vizită însă orașul a cunoscut • 
amplă dezvoltare pe toate pla
nurile. A apărut un nou cartier 
de locuințe, o fabrică de pîine, 
Casa de cultură a sindicatelor, 
noi secții în Uzina mecanică, se 
află în construcție un Grup șco
lar profesional și Liceul indus
trial care vor pregăti viitoarele 
cadre pentru întreprindere. Dar 
clipa mult așteptată a sosit. Este 
ora 10,45. Pe cerul senin își fac 
apariția elicopterele cu care că
lătoresc conducătorii partidului 
și statului. în uralele entuziaste 
ale mulțimii, din elicopterul ofi
cial coboară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu căldură și înaltă 
stimă, secretarul general al 
partidului este întîmpinat de to
varășul Ion Ploscaru, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
al P.C.R., primarul orașului 
Cimpulung. Intarea în uzină este 
dominată de o uriașă lozincă 
care exprimă sentimentele de 
profundă dragoste ale salariați- 
lor pentru conducătorii patriei și 
partidului : „Bine ați venit în 
Uzina noastră, mult stimate to
varășe secretar general". Sub 
semnul acestor curate gînduri a 
început și vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Uzina me
canică Muscel. O companie de 
onoare, formată din luptători ai 
gărzilor muncitorești și din 
membri ai formațiilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul co
mandantului suprem al forțelor 
noastre armate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu e salutat de 
Eroul Muncii Socialiste, Victor 
Nagi, director general al uzinei, 
de alți membri aî conducerii în
treprinderii. Inginerul Gheorghe 
Albu, secretar al comitetului 
U-T.C. îi urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in numele ce
lor peste 1 700 de uteciști din 
uzină, un călduros bun venit 
Apoi, un grup de tinere munci
toare îi oferă buchete de flori. în 
continuare s-a făcut un prim 
popas la expoziția amenajată în 
incinta uzinei. Este o sinteză 

sugestivă a evoluției uzinei de la 
începuturile sale până în pre
zent. Un prim produs este un 
lacăt banal pentru ca la capătul 
expoziției să se afle ultimul său 
produs, modernul autoturism 
pentru teren ARO. în expoziție 
se află și prima mașină de acest 
fel construită în 1957 care a 
străbătut aproape un milion de 
km. De aici vizita continuă în 
secția prelucrări mecanice - 
montaj general. Oaspeții sînt în
tîmpinați de tînărul inginer Au
rel Ganciu, șeful secției. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu i se 
prezintă o mică dar expresivă 
expoziție cu lucrări realizate 
prin autodotare. Gazdele infor
mează pe conducătorii partidu
lui și statului că în ultimii ani 
în circuitul producției au fost 
incluse noi secții ca : tratamen
te termice, vopsitorie, atelierul 
de roți-dințate, secția de auto
dotare. Se arată de asemenea că 
numai în acest an colectivul uzi
nei și-a propus să realizeze prin 
autodotare utilaje în valoare de 
21 milioane lei. Peste tot, 
la toate locurile de mun
că, secretarul general al partidu
lui, în fructuoasa sa vizită de lu
cru, s-a întreținut cu muncito
rii, cu specialiștii, s-a interesat 

de munca lor concretă, le-a reco
mandat să-și organizeze și mai 
bine producția, să folosească cu 
o mai înaltă eficiență economică 
timpul de muncă, utilajele din 
dotare pentru continua creștere 
a productivității muncii, pentru 
diminuarea cheltuielilor de pro
ducție. Foarte mulți dintre in
terlocutori sînt tineri. Nici nu-i

TINERI DIN JUDEȚUL ARGEȘ !
Ieri, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 

dat indicații prețioase menite să optimizeze 
activitatea întreprinderilor unde lucrați, lată 
cîteva dintre ele :

La U.A.P.
Să t, utilizeze cu randament maxim tehnica modernă 

cu core este dotată întreprinderea • Să te realizeze in
dici cît mai înoifi în folosirea forjei de muncă ,i o timpu
lui de lucru • Să se reducă consumul de metal ți al altor 
materiale o Să se dea o mai more atenție profilării ți 
specializării unităților care concură la realizarea autotu
rismelor românețti e Să se dezvolte cooperarea cu alte în
treprinderi, eu cooperația moțtețugărească în producerea 
de piese de serie mare ți subansamblo e Să se grăbească 
ritmul de asimilare a principalelor repere ale automobilu
lui o In spațiul existent să fie amplasate, fără investiții 
suplimentare, noi linii tehnologice-

La U.M.M. — Cîmpulung
Să se depună eforturi pentru sporirea producției de au

toturisme de teren o încă din anul 1973 să se ajungă la 
producția prevăzută la sfîrșitul cincinalului.

La C.M.C.M. — Cîmpulung
La cuptorul de clinker să fie recuperată în cel mai scurt 

timp întîrzierea datorată primei linii • Sâ se monteze cit 
mal repede instalațiile speciale de captare a prafului 
o Cele două linii, de var hidratat „granulit" ți var pen
tru construcții, să înceapă să producă cit mai curind.

La Grupul petrochimic — Pitești
Să fie aplicate metode ți tehnologii modeme pentru 

realizarea înainte de plan a investițiilor.

La C.A.T.C.
Să se folosească cît mai judicios spațiul construit e în

treprinderea să-ți organizeze o matrițerie proprie ți un 
centru de școlarizare a cadrelor.

Faceți din îndeplinirea acestor sarcini o 
datorie de onoare. Tnscrieți-le în programul 
de muncâ al organizațiilor U.T.C. ca îndato
riri permanente și de cinste I

de mirare deoarece vîrsta medie 
a colectivului atinge de-abia 21 
de ani. Numai în cursul celor doi 
ani ai actualului cincinal — 
1971—1972 — colectivul între
prinderii s-a împrospătat cu 600 
de tineri muncitori proveniți din 
școala profesională, din licee, din 
cursurile de calificare și uce
nicie. La încheierea vizitei 
prin secții tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de con
dițiile de viață ale muncitorilor. 
Directorul general spunea că ar 
mai avea nevoie de cîteva apar
tamente pentru tineri.

— Noi vă dăm bani pentru un 
cămin cu 300 de locuri care să 
fie destinat nefamiliștilor. Vă 
angajați dv. să-l construiți cu 
forțe proprii ?

— Ne angajăm, au răspuns ti
nerii într-un glas.

— Dar trebuie să dați și pro
ducție de autoturisme in plus.

— Facem totul pentru înche
ierea cincinalului înainte de ter
men, l-au asigurat muncitorii pe 
secretarul general al partidului.

Următorul obiectiv al vizitei 
este Combinatul pentru materia
le de construcție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întâmpi
nat pe. tot parcursul drumului de 
pițiva kilometri, de mulțimea lo
cuitorilor din orașul și satele din 
jur. La intrarea în incinta com
binatului oaspeții sint întîmpi
nați de tovarășul inginer Ion 
Iacobescu, directorul general, 
care în fața unei machete dă 
explicații despre dimensiunile și 
parametrii combinatului. în final 
această unitate va da 1,8 milioa
ne tone ciment anual, o apre
ciabilă cantitate de var și alte 
materiale- Se vizitează hala 
compresoarelor precum și prima 
linie de clincher intrată de cu- 
rînd în producție. încă din pri
mele zile ea a început să pro
ducă aproape de parametrii 
proiectați. Oaspeților li se arată 
apoi mașina de făină, cuptorul, 
alte puncte de lucru de pe vastul 
șantier. La indicația secretarului 
general al partidului combinatul 
a fost amplasat într-o zonă, im
proprie agriculturii, în apro
pierea unei bogate rezerve de 

materii prime. Din cariere, ma
terialul este adus cu benzi ru
lante, direct în concasoarele 
combinatului care în final va 
dispune de 6 linii de producție 
de o concepție tehnologică 
ultramodernă. Prin întreaga vi
ziune a proiectanților și con
structorilor, combinatul va fi ca
pabil să atingă o înaltă eficien

ță economică, înseriindu-se în 
parametrii economici la cel mai 
înalt nivel mondial. Constatind 
o anumită rămânere în urmă a 
lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă colectivu
lui de constructori să depună 
toate eforturile pentru recupe
rarea restanțelor. Mii de mun
citori și constructori de pe șan
tier fac secretarului general al 
partidului o caldă manifestare 
de dragoste și prețuire. De aici 
elicopterele cu care călătoresc 
conducătorii partidului și statu
lui zboară spre pajiștile natura
le de pe dealul Sasului.

LA DEALUL SASULUI
La „Dealul Sasului". acolo 

unde, prin strădania localnici
lor a fost amenajată o pășune 

model, oaspeții au fost salutați 
de Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, specialiști din 
minister și din agricultura jude
țului Argeș. Prin intermediul 
unor panouri expresive, Mari- 
nică Deceniu, directorul Intre- 
Erinderii județene pentru îm- 
unătățirea și exploatarea pa

jiștilor, prezintă dimensiunile 
și caracteristicile acțiunii des
fășurate în județul Argeș pen
tru valorificarea pășunilor.

Apoi, secretarul general al 
partidului se apropie de mulți
mea de locuitori din comunele 
învecinate care au venit să-1 
întâmpine și se întreține cu ei 
în legătură cu rentabilitatea ex-' 
tinderii pășunilor, cu efectul a- 
cesbei acțiuni asupra spo
ririi șeptelului. Despărțindu-se 
de locuitorii acestor frumoa
se locuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le urează fericire și 
sănătate.

PE PLATFORMA 
PETROCHIMICĂ 

PITEȘTEANĂ
Pe platforma petrochimică pi- 

teșteană, în întîmpinarea înal- 
ților oaspeți vin Mihai Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
membri ai conducerii Grupului 
industrial de petrochimie, ai 
comitetelor de partid, sindical 
și U.T.C., numeroși chimiști, 
petroliști și constructori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
lî sînt prezentate realizările oa
menilor muncii de aici, ale ce
lor care dau economiei naționa
le trei sferturi din producția 
totală de etilena, peste jumătate 
din cea de propilenă, circa 80 
la sută/ din cea de acrilonitril. 
Aici, ch urmare a faptului că 
statul a acordat, în actualul 
cincinal, un fond de investiții 
mai mare cu 3,5 miliarde lei 
decît cel din cincinalul ante
rior, în anul 1975 platforma 
chimică a județului Argeș va 
ocupa primul loc în chimia ro
mânească. în continuare, pre
țioasele indicații date de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sînt ascultate de petrochimiștii 
argeșeni cu deosebită atenție. 
Este cuprinsă o arie largă de 
probleme, a căror rezolvare va 
duce la sporirea ritmului dez
voltării platformei. Se recoman
dă, de pildă, lichidarea neîntîr- 
ziată a restanțelor utilajelor, a- 
tît a celor din țară cît și a ce
lor din export, predarea docu
mentațiilor tehnice care nu au 
fost înaintate constructorilor, a- 
plicarea de noi metode și teh
nologii de lucru.

★
Este vizitată, în continuare, 

o altă unitate ținînd de indus
tria chimică : Combinatul de 
articole ^tehnice din cauciuc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt întîmpinați cu căl
dură de conducerea unității, de 
membrii comitetului de partid 
și comitetelor sindical și U.T.C. 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri, în fața clădirii între
prinderii, o uriașă hală mono
bloc, întinsă pe zece hectare. Și 
aici cincinalul va aduce un ritm 
de dezvoltare -revelator. Produc
ția marfă va cunoaște o creș
tere, în 1975, de 497,5 la sută iar 
productivitatea va crește cu 
65,4 la sută. Sînt parametri pe 
care-i justifică realizările de 
Sînă acum ale întreprinderii, 

ste de ajuns să amintim, în a- 
cest sens, că aici au fost asi
milate nu mai puțin de 8 000 de 
repere din cauciuc și ebonită 
iar pînă la sfîrșitul cincinalu
lui ae vor realiza 25 000 de pro
duse. O importantă și cuprin- 
zătoare idee se desprinde din 
discuțiile cu cadrele întreprin
derii : folosindu-se resursele 
interne încă nedepistate, vor fi 
găsite soluții menite să ducă la 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
!n cincinal, cu cel puțin un se
mestru înainte de termen.

LA „TEXTILA"
▼izttind această întreprindere, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt însoțiți de minis
trul industriei ușoare, Ion Cră
ciun. Filatura de bumbac, sec
tor deservit de utilaje produse 
în proporție de peste 70 la sută 
de industria românească, este 
primul sector vizitat. O mică 
expoziție ocazională etalează 
materiale din fire de bumbac, 
celofibră și poliester, principa
lele produse realizate aici. O ci
fră se cere subliniată : la sfîr
șitul cincinalului, firele româ
nești vor ocupa circa 60 la sută 
din totalul materiei prime folo
site în țesătorie. Ei i se adau
gă și alte obiective ale cincina
lului : sporirea cu oel puțin 5 
la sută a gradului de valorifi
care a materiei prime, scăderea 
cu 80 de lei a cheltuielilor ma
teriale raportate la o mie de 
lei producție marfă. Oamenii 
muncii de la „Textila" se an
gajează, în fața secretarului ge
neral al partidului, să facă to
tul pentru realizarea acestor o- 
biective.

★
In continuare tovarășul 

Nico-lae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat au 
vizitat noul magazin universal, 
„Trivale", din centrul orașului, 
unitate comercială construită a- 
nul trecut, unde sînt desfăcute 
zilnic mărfuri în valoare de 
400 000—600 000 mii lei.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt invitați apoi la sediul 
Comitetului județean de partid. 
Aici are loc un moment e- 
moționant. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se reîntâlnește cu mi
cuțul Daniel Marius Stănciu- 
lescu — al 20 000 000-lea cetă
țean al țării, acum în vîrstă de 
3 ani. Tovarășul Nico’ae 
Ceaușescu s-a fotografiat îm
preună cu micuțul Daniel, i-a 
urat mulți ani. succese în via
ță, iar părinților lui multă să
nătate.

LAT. ROWI’T TJS 
ADRIAN VASILESCU 
Fotografiile ;
GHEORGHE CUCU 
și ORESTE PLECAN
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ENTUZIASTUL MITING DIN MUNICIPIUL PITEȘTI
Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)

facem, se pot obține rezultate 
mai bune.

Trebuie să menționez că co
lectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile industriale 
din întreaga țară, printre care 
și cele din Argeș, au sesizat a- 
ceste preocupări și au trecut la 
o serie de initiative pentru a 
gospodări mai bine mijloacele 
de care dispune fiecare uzină, 
pentru a asigura înfăptuirea 
intr-un ritm mai intens a pla
nului cincinal. Mii de între
prinderi industriale din tara 
noastră s-au angajat să realize
ze planul cincinal intr-un ter
men mai scurt, iar unele colec
tive au hotărît, așa cum ati scris 
și dumneavoastră pe noua casă 
de cultură, să îndeplinească cin
cinalul in patru ani și jumătate. 
(Aplauze puternice, urale).

Ce înseamnă aceasta, tova
răși ? Înseamnă că putem, cu 
mijloacele pe care le avem, cu 
investițiile și cu forța de muncă 
prevăzute, să obținem rezulta
te mai bune, să facem să creas
că intr-un ritm mai intens avu
ția națională și venitul national, 
să creăm, deci, condiții mai bu
ne pentru dezvoltarea patriei 
noastre, pentru creșterea nive
lului de trai al întregului nos
tru popor. (Aplauze, urale pre
lungite ; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Intr-adevăr, întreaga țară 
este un vast șantier — și Pi- 
teștiul constituie din acest punct 
de vedere un exemplu. Cunosc 
bine Piteștiul încă din 1935, 
cînd am lucrat aici ca secretar 
al U.T.C.-ului, l-am cunoscut și 
în anii de după 23 August ; de 
altfel, după cum știți, mult timp 
am fost deputat în Pitești ; pe 
atunci, discutam și ne gîndeam 
la unele lucruri în legătură cu 
dezvoltarea economico-socială a 
orașului și consideram că aces
tea vor transforma Piteștiul. 
Dar Piteștiul de astăzi, față de 
ceea ce discutam acum 10 ani, 
reprezintă într-adevăr. tovarăși, 
un lucru Ia care foarte puțini 
gîndeau că se va înfăptui. 
(Aplauze puternice, urale). Pi
teștiul a devenit astăzi unul din 
marile centre industriale ale Ro
mâniei, iar în 1975 va fi unul 
din centrele petrochimice cele 
mai puternice ale țării. Iată ce 
înseamnă politica partidului co
munist de industrializare a ță
rii, de dezvoltare a tuturor lo
calităților și regiunilor patriei 
noastre ! Numai pe această cale 
se poate construi cu adevărat 
socialismul și comunismul, se 
poate asigura o civilizație soci
alistă și comunistă reală ! 
(Aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Este necesar, tovarăși, să 
luăm măsuri ferme pentru mai 
buna gospodărire a mijloacelor 
materiale, a forței de muncă. In 
uzinele pe care le-am vizitat 
astăzi, am ajuns peste tot — de 
comun acord cu colectivele de 
oameni ai muncii, cu cadrele 
de conducere — la concluzia că 
există mari posibilități pentru a 
depăși cu mult prevederile pla
nului cincinal în aceste unități. 
Va trebui să facem totul ca U- 
zina de autoturisme, Centrul pe
trochimic, Uzina mecanică Mus
cel care produce mașinile de 
teren ARO și celelalte unități ale 
dumneavoastră să depășească cu 
ITAllt — nu valoric — ci produc
ția fizică.

Trebuie să realizăm mai multe 
automobile, mal multe textile, 
mai multe produse chimice, 
mai multe motoare și, desigur, 
și mai multe produse agricole, 
pentru că la o producție sporită 
va crește și venitul fiecărui 
muncitor și deci și necesi
tatea de a avea și produ
se agro-alimentare mai mul
te. Și, realmente, sînt po
sibilități ca Piteștiul să con
tribuie cu mai mult decit 
era prevăzut în cincinal la în
făptuirea programului trasat 
de Congresul al X-lea, la creș
terea bunăstării poporului, la 
progresul României socialiste. 
(Aplauze puternice ; urale. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.“)

Iată, deci, tovarăși, că Con
ferința Națională, care va a- 
vea loc în a doua parte a lunii 
iulie, va putea face un bilanț 
strălucit al realizării progra
mului trasat de Congres și va 
putea elabora noi măsuri, atît 
în ce privește creșterea gene
rală a avuției naționale, cît și 

perfecționarea Întregii activi
tăți de conducere economico- 
socială, de lărgire a democra
ției socialiste, punînd baze și 
mai puternice participării în
tregului popor la conducerea 
societății noastre ; numai în 
strânsă unitate cu poporul și cu 
participarea activă a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, 
bărbaților, femeilor — bătrîni 
și tineri — putem asigura fău
rirea cu succes a socialismului 
și a comunismului în România. 
Comunismul trebuie să fie o- 
pera poporului însuși, stăpîn 
pe destinul său, hotărît să-și 
făurească viața așa cum 
o dorește el. (Aplauze pu
ternice ; urale. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.")

Este de înțeles că, avind ase
menea preocupări, partidul nos
tru gîndește în spiritul întregu
lui popor, este conștiința și gîn
dul poporului însuși ! Gîndul 
partidului este gîndul poporului 
și tocmai de aceea partidul se 
bucură de încredere și este ur
mat de întregul popor. (Aplauze 
puternice, urale).

Știm, tovarăși, că în munca 
noastră mai sint lipsuri, mai a- 
vem greutăți. In vizita pe care 
am făcut-o astăzi am discutat, 
nu o dată, și despre lipsuri și 
am emis și uncie critici — unele 
mai blînde, altele mai aspre — 
dar pornite din dorința de a face 
totul pentru a îndrepta lucru
rile, de a asigura unirea efortu
rilor tuturor celor ce muncesc, 
în frunte cu comuniștii, pentru 
ca munca noastră să fie tot mai 
bună. Fără îndoială că numai un 
partid care își bazează activi
tatea pe interesele poporului, 
care-și propune să facă totul 
pentru bunăstarea și fericirea 
poporului, este în stare să vină 
și să discute deschis cu acesta 
problemele — atît bune cît și 
rele — și, împreună, să găsească 
soluțiile pentru a asigura mersul 
înainte al țării in condițiuni cît 
mai bune. Vom face totul și în 
viitor pentru a lichida lipsurile, 
pentru a lucra cît mai bine. ' Și 
unde vom constata neajunsuri, 
Ie vom critica, iar față de în
călcarea legilor va trebui să fim 
aspri, pentru că aceasta este în 
interesul poporului. A nu ad
mite încălcarea legilor, a nu 
admite ilegalități, înseamnă a 
servi interesele poporului, în
seamnă a milita pentru afirma
rea in viață a principiilor echi
tății socialiste și comuniste. 
Vom face totul pentru realiza
rea în viață a acestor principii ! 
(Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Doresc să menționez si cu 
acest prilej activitatea bună des
fășurată de organizațiile de par
tid, de Comitetul județean de 
partid, inițiativele bune care au 
fost lansate în ultimele luni în- 
tr-un șir de domenii și care au 
deja o influență tot mai puter
nică asupra vieții tuturor ce
tățenilor din județ. De aceea, 
atunci cînd am adresat felicitări 
tuturor oamenilor muncii, am 
înțeles că le adresez deopo
trivă și comuniștilor, organiza
țiilor de partid, Comitetului ju
dețean — pentru că numai îm
preună cu oamenii muncii, Co
mitetul județean, comuniștii își 
pot îndeplini îndatoririle lor în 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze prelungite. urale ; 
se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Dragi tovarăși,
Ocupindu-ne de problemele 

dezvoltării patriei noastre so
cialiste, ca una din îndatoririle 
fundamentale ale unui partid 
comunist de guvernămint, care 
trebuie să-și aducă contribuția 
la cauza socialismului prin fău
rirea cu succes a noii orînduiri, 
în primul rînd in propria țară, 
noi nu uităm nici un moment 
că trebuie să acționăm pentru a 
contribui la înfăptuirea unei po
litici de colaborare și de pace 
între toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne preocupăm permanent de 
a întări colaborarea noastră cu 
toate țările socialiste, cu țările 
care au pornit pe calea dezvol
tării independente, fiind con- 
știenți că această colaborare, u- 
nitatea tuturor acestor state con
stituie una din chezășiile dez
voltării progresiste a vieții in
ternaționale. Dezvoltăm colabo
rarea cu partidele comuniste, 
socialiste, cu mișcările de elibe
rare națională, cu toate forțele 
antiimperialiste, văzînd in uni

tatea maselor largi populare 
din întreaga lume garanția suc
cesului în lupta împotriva 
imperialismului, a colonialis
mului, pentru victoria poli
ticii de deplină egalitate în 
drepturi, de respect al indepen. 
denței și suveranității naționa
le, de neamestec în treburile 
interne, de renunțare la forță 
și la amenințarea cu forța în re
lațiile dintre state.

Viața demonstrează că aceste 
principii au devenit un bun al 
popoarelor de pretutindeni, că 
ele se afirmă tot mai puternic 
în viața internațională ; toate 
popoarele sînt hotărîte să ac
ționeze cu fermitate pentru im
punerea lor în relațiile dintre 
statele lumii. (Aplauze puterni
ce prelungite).

în spiritul acestei politici, ba
zate pe aceste principii, Parti
dul Comunist Român și gu
vernul patriei noastre vor 
milita și în viitor, vor 
face totul pentru a-și adu
ce contribuția tot mai activă 
la soluționarea marilor proble
me internaționale. Viața demon
strează zi de zi că nici o pro
blemă nu mai poate fi rezolva
tă astăzi decit cu participarea 
tuturor popoarelor — fie ele 
mari sau mici — că țările mici 
și mijlocii au un cuvînt tot mai 
puternic de spus în viața inter
națională. Și trebuie să și-1 spu
nă cu fermitate, dacă doresc 
să-și asigure independența și 
suveranitatea, dreptul de a fi 
stăpîne pe destinele lor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Trebuie să fim conștienți că 
solidaritatea internațională a po
poarelor în lupta pentru pace și 
progres social presupune acti
vitate — și nu de a sta cu mîi- 
nile în sin, de a aștepta ca alții 
să soluționeze problemele — 
cere fiecărui popor sa acțione
ze activ și să constituie un fac
tor tot mai important în viața 
internațională. România este 
hotărîtă să se afirme ca un de
tașament puternic al mișcării 
revoluționare antiimperialiste, al 
luptei pentru colaborare între 
toate popoarele lumii ! (Aplau
ze puternice, urale; se scandea
ză : „Ceaușescu-P.C.R.").

Dar pentru a putea participa 
activ în viața internațională, tre
buie să ne preocupăm de a dez
volta forța economică, politică, 
socială a țării, unitatea poporu
lui nostru. Numai în aceste con
diții putem aduce o contribuție 
iot mai Importantă la frontul 
mondial antiimperialist. între 
sarcinile naționale și interna
ționale există o strînsă interde
pendență, o strînsă unitate —• și 
numai acționînd în acest sens 
ne îndeplinim îndatorirea de co
muniști, de oameni cărora po
porul le-a încredințat destinele 
sale. Și vom face totul pentru a 
dovedi că poporul nostru și-a 
ales un conducător încercat ■— 
Partidul Comunist Român ! (A- 
plauze puternice, urale ; se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.") 

Aș dori, dragi tovarăși, să 
mulțumesc în modul cel mai 
călduros tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, tuturor cetă
țenilor, să vă mulțumesc dum
neavoastră pentru primirea pe 
care ne-ați făcut-o, pentru ma
nifestările călduroase cu care 
ne-ați întâmpinat pretutindeni, 
în aceasta vedem încă și încă o 
dată o expresie a încrederii 
în partid, în conducerea sa, în
credere pe care o exprimați 
dumneavoastră, ea și întregul 
nostru popor. (Aplauze puterni
ce. urale).

In încheiere, vă doresc încă o 
dată noi și noi izbînzi în acti
vitatea dumneavoastră pentru 
realizarea cu succes a planului 
și a angajamentelor pe care 
le-ați luat, astfel ca la sfîrși- 
tul cincinalului să vă puteți în- , 
fățișa cu îndeplinirea nu numai 
a planului, dar și a angajamen
telor pe care vi le-ați asumat.

Cunoscînd pe piteșteni și ar
geșeni, cît și organizația de 
partid, eu am toată încrederea 
că angajamentele vor deveni 
fapte — și vă doresc succes de
plin ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! (Vii și puterni
ce aplauze ; cei prezenți la mi
ting ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Al LOCUITORILOR ARGEȘULUI: 
„CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!"

în marea piață din noul cen
tru civic al Piteștiului s-au adu
nat zeci de mii de petrochimiști, 
constructori de autoturisme, mun
citori ai Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului, 
ai întreprinderilor de bunuri de 
larg consum de pe platforma in
dustrială de nord, un mare nu
măr de locuitori ai municipiului. 
Mulțimea poartă drapele roșii și 
tricolore, lozinci care slăvesc par
tidul, patria socialistă. Se văd 
numeroase portrete ale secreta
rului general al partidului. Este 
o atmosferă vibrantă, de viu en
tuziasm.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, apar în balconul sediului 
comitetului județean de partid, 
întîmpinați cu vii și puternice 
ovații, urale. Se ovaționează pen
tru partid, pentru secretarul ge
neral, pentru unitatea indestruc
tibilă dintre partid și popor.

Mitingul este deschis de tova
rășul Gheorghe Năstase, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Argeș al P. C. R., președintele 
Consiliului popular județean, care 
a spus:

Participăm, astăzi, la unul din 
cele mai fericite evenimente din 
viața locuitorilor județului Argeș. 
Avem bucuria nețărmurită de a 
ne întîlni și de a saluta din a- 
dîncul inimilor noastre aici, în 
Argeș, la noi acasă, pe cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
creatorul României modeme, pe 
scumpul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Izvorul bucuriei, entuziasmu
lui, al dragostei și recunoștinței 
ce vi le purtăm are temeiul în 
faptul că între locuitorii Argeșu
lui și conducerea partidului, în 
în frunte cu dumneavoastră, to

varășe Nicolae Ceaușescu, s-a 
creat și făurit în timp cea mai 
puternică legătură umană, înno
bilată de profunde sentimente co
muniste. Explozia industrială și 
consecința ei, explozia de viață 
nouă, socialistă, pe care le fău
rim astăzi într-un ritm impresio
nant în Argeș și în întreaga țară, 
au fost determinate de politica 
creatoare a Partidului Comunist 
Român, al cărui promotor înflă
cărat și militant ferm sînteți 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, cei din Argeș, nu putem 
uita niciodată că, începînd de la 
construcția fabricii de tananți și 
pînă la splendida desfășurare de 
uzine și fabrici de astăzi, dum
neavoastră ați fost permanent în 
mijlocul nostru și de aceea trăiți 
măreț în inimile și gîndurile ar
geșenilor. Argeșul de astăzi, mo
dem, complex dezvoltat, e cea 
mai autentică demonstrație a in
dustrializării socialiste în ritmul 
și la parametrii concepuți de 
dumneavoastră. Dintre partici- 
panții la acest miting, peste 
30 000 au venit în Pitești che
mați de industria modernă în 
ultimii cinci ani și alte zeci de 
mii de oameni vor veni în urmă
torii trei-patru ani. Putem să vă 
raportăm cu legitimă mîndrie că 
toți acești minunați oameni, și 
îndeosebi tineretul nostru, s-au 
integrat activ în viața fabricilor, 
în viața orașelor, și rezultatele 
obținute în producție sînt bune. 
Multe fabrici care au intrat în 
producție în acești ani și-au a- 
tins parametrii proiectați. In cele 
cinci luni din anul 1972, a fost 
depășit planul producției marfă 
cu 124 milioane lei. Tot în acest 
timp, s-au realizat peste 60 mi
lioane lei beneficii peste plan. 
La chemarea dumneavoastră de 

a realiza planul cincinal în patru 
ani și jumătate, toate colectivele 
de muncitori, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au reana- 
lizat angajamentele și au găsit 
noi rezerve. în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, au fost du
blate angajamentele și se vor 
realiza peste plan 380 milioane 
lei la producția marfă industria
lă, valoare ce se va concretiza 
în peste 10 000 tone cărbune, 
17 000 tone benzină, 1675 tone 
articole de cauciuc și alte pro
duse. Vor fi puse înainte de ter
men în funcțiune cinci capaci
tăți de producție. Au fost supli
mentate angajamentele la export 
și în agricultură. Nu ne vom opri 
aici. Așa cum ne-ați recomandat 
dumneavoastră, în toate între
prinderile a început o nouă ac
țiune concretă pentru folosirea 
intensivă a capacităților de pro
ducție, pentru creșterea indicilor 
de utilizare a materiei prirxțe, a 
forței de muncă și timpului pro
ductiv.

In continuarea cuvîntului său, 
vorbitorul a spus : La chemarea 
secretarului general al partidului, 
argeșenii răspund mereu : „Pu
tem din frumos să facem mai fru
mos, putem din înalt să facem 
mai înalt". Da, putem pentru că 
sîntem contemporani cu dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru 1 că lucrăm și 
gîndim sub razele generatoare 
de dragoste fierbinte față de țară 
și cauza comunismului, a păcii și 
colaborării în lume, pe care 
dumneavoastră le răspîndiți în 
țară și peste granițele țării.

Din adevăr s-au născut gîndu
rile poetului argeșean : 
„Cunosc um om cu celule de 

argint viu,

Cu ochii ca soarele după 
furtună. 

Cunosc un om cu inimă
largă și bună. 

Cunosc un om ce-a deprins 
înțelepciunea lui Mircea, 
gesturile lui Mihai 
și vitejia lui Basarab. 

Cunosc un om. L-am văzut 
cînd bea apă din izvorul 
cu sălcii albe.

L-am văzut cum ascultă 
cîntecul vieții pe locuri 
voievodale.

Cunosc un om cu suflet de poet 
și gînd mai larg ca zarea. 

Cunosc un om simbol de țară, 
Cunosc un om cu suflet

în văpaie, 
Și omul acesta este tovarășul

Ceaușescu Nicolae*.
In continuare a luat cuvîntul 

Mihai Dumitru, director gene
ral al grupului de uzine de au
toturisme, care a arătat că în 
cei patru ani de la punerea în 
funcțiune a U.A.P., în uzină s-au 
fabricat 63 000 de autoturisme, 
firma „Dacia" fiind astăzi cu
noscută nu numai în țară, ci și 
peste hotare, Adresîndu-se se
cretarului general al partidului, 
vorbitorul a spus : Pentru pre
țioasele indicații pe care ni le-ați 
dat atunci și acum, pentru tot 
ceea ce ați făcut pentru noi, 
pentru modul în care sînteți în
totdeauna alături de noi, vă mul
țumim din inimă, iubite tovarășe 
secretar general. Vă mulțumim 
și, în același timp, vă asigurăm 
că întregul nostru colectiv nu 
precupețește nici un efort pentru 
a îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce-i revin din mărețul pro
gram de edificare socialistă a pa
triei, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

Urmînd neabătut prețioasele 

indicații date de dumneavoastră 
cu privire la scurtarea termene
lor de execuție, vă informăm că 
aproape toate lucrările de extin
dere a uzinei, aflate azi în . exe
cuție, sînt în. avans cu 3 pînă 
la 5 luni, și că avem create con
diții ca în anul 1975 să realizăm 
cu fiecare leu investit o produc
ție de 2,1 lei, ceea ce reprezintă 
o creștere a eficienței fondurilor 
fixe de peste 10 la sută față de 
cît realizăm în prezent.

A luat apoi cuvîntul Ionela 
Ursu, muncitoare la întreprinde
rea „Textila", care a evocat u- 
nele aspecte din viața, în conti
nuă înnoire, a întreprinderii, 
subliniind faptul că colectivul 
de muncă de la „Textila", a că
rui vîrstă medie nu depășește 25 
de ani, nutrește sentimente de a- 
dîncă recunoștință, de atașament 
nețărmurit față de partid, față 
de conducerea sa.

Textilistele, parte a tinerei 
clase muncitoare argeșene — a 
spus vorbitoarea — s-au angajat 
ca în cinstea celor două impor
tante evenimente pe care le aș
teptăm — Conferința Naționa
lă a partidului și sărbătorirea a 
25 de ani de la proclamarea Re
publicii —‘ să răspundă prin fap
te chemării care însuflețește în
tregul popor : „Cincinalul, îna
inte de termen". Vom da în plus 
o producție globală de 1 600 000 
lei, o producție marfă de 
3 600 000 lei, vom pune în func
țiune cu două luni mai devreme 
noua secție de finisaj.

în cuvîntul său, Mihai Po
pescu, maistru la Grupul indus
trial de petrochimie, a exprimat, 
în numele muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor Grupului in
dustrial de petrochimie, recu
noștința fierbinte față de partid, 
față de secretarul general, pentru 
politica clarvăzătoare de condu
cere a destinelor patriei și po
porului român.

Dorim să vă mulțumim, 
în numele petrochimiștilor, pen
tru condițiile deosebite de viață 
create în municipiul Pitești, căci, 
o dată cu industrializarea, ora
șul s-a transformat din temelii, 
construindu-se spații de locuit, 
școli, cămine și creșe pentru co
piii noștri, unități comerciale, 
social-culturale .

Apoi, în cuvîntul rostit la tri
bună, Pompilia Bădulescu, pro
fesoară, a subliniat că, la che
marea partidului, argeșenii, în
tr-un gînd și o simțire cu în
treaga națiune, s-au angajat cu 
toată ființa în marea epopee a 
construcției socialiste. în tot 
ceea ce am făcut, în tot ceea ce 
facem, se materializează, ca 
parte integrantă, visurile, aspira
țiile și proiectele cele mai în
drăznețe ale intelectualității. As
tăzi, partidul și țara ne cer mai 
mult, mai multă muncă, mai 
multă responsabilitate, mai mul-* 
tă pasiune și inițiativă. Intelec
tualul militant, ancorat cu toată 
gîndirea, emoția și fapta sa în 
marile cerințe ale epocii, inte
lectualul cetățean, educator, om 
de creație avîntată, în labora
tor, la catedră, în uzine și pe o- 
goare, intelectualul fiu al țării 
și obștei sale, explorator îndrăz
neț pe întinsele teritorii ale cu
noașterii și vieții — acestea sînt 
cerințele pe care le pune parti
dul în fața noastră.

Tntîmpinat cu vii fi puternice 
aplauze, cu aclamații și urale, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secietarului general 
al partidului este subliniată în 
repetate rînduri de îndelungi 
aplauze, de ovații și urale, parti- 
cipanții exprimîndu-și dragostea 
și atașamentul față de conducă
torul partidului și statului, hotă- 
rîrea lor de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, de a-și îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin în 
acest an, în acest cincinal.

In cuvîntul de încheiere a mi
tingului, primul secretar al Co
mitetului județean de partid 
a urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulți ani, pentru bi
nele și fericirea poporului român.

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, au vizitat 
noua casă de cultură a sindica
telor din Pitești, inaugurată anul 
trecut.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, care au fost 
oaspeții județului Argeș și mu
nicipiului Pitești, s-au înapoiat în 
Capitală.
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Pe fronturile din Indochina

ACȚIUNI OFENSIVE ALE
PATRIOȚILOR SUD-VIETNAMEZI

• FORȚELE Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud continuă să-și sporească presiunea asupra pozițiilor 
saigoneze în provinciile de coastă, precum și în imediata apro
piere a capitalei sud-vietnameze.

Comandamentul saigonez a 
confirmat, joi, că trupele ma
rionetă au fost obligate să 
eva-cueze pozițiile pe care le 
dețineau în localitatea Phong 
Danh, situată pe șoseaua

FORȚELE PATRIOTICE 
KHMERE AU ATACAT 

AEROPORTUL 
DIN PNOM PENH

nr. 1, între Phu My și An 
Nhon, în provincia Binh Dinh 
— transmite agenția France 
Presse. Ea ora actuală, toată 
partea de nord a provinciei 
Binh Dinh se află, în mod prac
tic, sub controlul forțelor pa
triotice.

Pe de altă parte, 
cia vecină, Phu Ye, 
asemenea, în zona

în provin- 
situată, de 
de coastă,

Aerodromul Pochentong, a- 
flat la 8 km vest de Pnom 
Penh, a fost atacat de două 
ori în. cursul nopții de forțele 
patriotice, care au provocat ^în
semnate daune materiale clădi
rilor, pistelor de aterizare și 
instalațiilor aferente. După 
cum relevă agențiile de presă, 
acesta este al patrulea atac de 
mare anvergură lansat în 
cursul acestui an de forțele pa
triotice din Cambodgia asupra 
orașului Pnom Penh. Concomi
tent cu atacul asupra aeropor
tului, unități ale patrioților 
khmeri au desfășurat, în noap
tea de miercuri spre joi o ope^ 
rațiune ofensivă împotriva unei 
poziții a trupelor regimului 
marionetă, în partea de sud a 
capitalei cambodgiene. Lupta 
s-a prelungit pînă în zori, în 
ajutorul trupelor lonnoliste in
tervenind unități de parașutiști, 
sprijinite de aviație. Au fost 
înregistrate pierderi în rîndul 
inamicului.

au fost semnalate puternice 
operațiuni ofensive ale forțe
lor patriotice împotriva bazei 
saigoneze de la Dong Tre.

In regiunea Saigonului, cioc
niri violente între patrioți și 
trupele regimului marionetă au 
fost înregistrate, miercuri și 
joi, în jurul localității Trang 
Bang, pe șoseaua nr. 1, la 45 
km nord-vest de capitala sud- 
vietnameză. Aviația americană 
a intervenit în timpul lupte
lor.

• EA 8 IUNIE, — a patra 
zi a vizitei oficiale pe care o 
întreprinde în Uniunea Sovieti
că — președintele Iosip Broz 
Tito și persoanele oficiale iugo
slave care îl însoțesc, au fost 
oaspeții Fabricii de instalații 
radioelectronice din Riga.

în aceeași zi. anunță agenția. • 
TASS — Iosip Broz Tito s-a re
întors de la Riga la Moscova.

Președintele Mobutu 
la Brazzaville

• MARCELINO DOS 
SANTOS, vicepreședinte al 
Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), a de
clarat că o pătrime din te
ritoriul țării a fost eliberat 
de patrioții mozambicani, 
iar în zonele eliberate au 
fost create organe locale 
care conduc activitatea a 
peste 1 milion de locuitori. 
El și-a exprimat opinia că 
mișcările de eliberare afri
cane trebuie să beneficieze 
de un statut mai larg în ca
drul reuniunilor O.U.A., în 
sensul participării cu drep
turi depline la dezbaterile 
din acest forum al statelor 
africane. „Statutul actual de 
observator al reprezentanți
lor acestor mișcări, a spus 
Santos, nu mai corespunde 
realităților create prin 
succesele obținute de ele în 
eliberarea teritoriilor colo
niale din Africa". El a men
ționat că o mare parte a sta
telor membre ale O.U.A. 
sînt favorabile acestui punct 
de vedere.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a sosit, 

joi. în capitala congoleză, Brazza
ville, pentru a se întîlni cu pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi, în le
gătură cu acțiunea lor de medie
re între mișcările de eliberare 
din Angola, anunță agenția Pren- 
sa Latina. Președinții Mobutu și 
N’Gouabi au fost desemnați de 
Organizația Unității Africane 
pentru a încerca să reconcilie
ze cele două organizații de eli
berare a Angoliei — Frontul de 
Eliberare, cu sediul la Kinsha
sa, și Mișcarea Populară de Eli
berare a Angolei, cu sediul la 
Brazzaville. Din comisia de 
mediere a O.U.A. fac, de aseme-

W. Fulbright
a condamnat din nou 

activitatea postului 
de radio 

„Europa liberă"
• PREȘEDINTELE Comisiei 

pentru problemele externe a 
Senatului S.U.A., William Ful
bright, a condamnat din nou ac
tivitatea posturilor de radio 
„Europa Liberă" și „Liberta
tea", pronunțîndu-se pentru li
chidarea lor. Vorbind în cadrul 
ședinței comisiei. convocată 
pentru examinarea cererii gu
vernamentale de alocare a 38,5 
milioane dolari pentru finanța
rea activității celor două oficine 
pe o perioadă de încă un an, 
Fulbright a relevat că aceasta 
contravine intereselor destinde
rii în lume. El a respins afir
mațiile privind așa-numita „in
dependență" a posturilor amin
tite. declarînd că. potrivit in
formațiilor pe care le deține, 
agenți ai C.I.A. au lucrat în 
mod frecvent îq cadrul aces
tora.

VINERI, 9 IUMIE 1972

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: rulează la Patria (orele 9,30; 
12,45; 16,30; 20), București (orele 
9; 12,15; 17; 20.15). Modern (orele 
9; 12,30; 16; 19.30). Grădina Modern 
(ora 20,15), Sala Palatului (ora
18.30) .

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8.45; 11,15; 13,45: 16,15; 18.45; 
21,15), Grădina Doina (ora 20.30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează Ta 
Victoria (orele 9; 11.15; 13.30: 16;
18.30: 20,45).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Scala (orele 8.45: 11: 13,30; 16;
18.30: 21). Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14: 16,15; 18,30; 20,30», Favorit (o- 
rele 9.15; 11.30: 13,45: 16; 18.15;
20.30) . Grădina Select (ora 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

• In continuarea vizitei 
pe care o întreprinde în 
Iran, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu. a avut, 
la 7 iunie, o întrevedere cu 
ministrul iranian al aface
rilor externe, Abbas Aii 
Khalatbary. Au fost aborda
te probleme privind rela
țiile româno-iraniene și une
le aspecte ale situației in
ternaționale.

Maxim Berghianu a avut, 
de asemenea, întrevederi cu 
ministrul iranian al econo
miei, Houshang Ansari, cu 
ministrul apelor și energiei, 
I. Vahidi, și cu primul ad
junct al ministrului agricul
turii și resurselor naturale, 
Mirheidar. Au fost discutate 
o serie de proiecte și posi
bilitățile de extindere și di
versificare a cooperării eco
nomice dintre România și 
Iran. De asemenea, au fost 
analizate unele probleme le
gate de realizarea, în bune 
condiții, a obiectivelor de 
cooperare industrială, aflate 
în construcție, în conformi
tate cu acordurile în ”:- 
goare.

La convorbirile avute 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării cu mem
brii guvernului iranian a 
participat ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
în Iran, Alexandru Boabă.

In sala Folkets Hus, din capitala 
Suediei, au continuat lucrările șe
dinței plenare a Conferinței Na
țiunilor Unite asupra mediului în
conjurător.

Desfășurate, în prima parte a zi
lei, sub președinția conducătorului 
delegației române, Florin Iorgu- 
lescu, vicepreședinte al Conferin
ței, dezbaterile generale au prile
juit șefilor de delegații care au 
luat cuvîntul exprimarea poziției 
țărilor lor în problemele privind 
protejarea mediului înconjurător. 
Au luat, de asemenea, cuvîntul 
reprezentanții unor organisme spe
cializate ale Națiunilor Unite și ai 
unor organizații neguvernamenta
le, care s-au referit la diferite as
pecte ale luptei împotriva poluării.

într-un larg consens, vorbitorii 
au subliniat importanța deosebită^ 
pe plan național, regional și mon
dial, a salvgardării mediului am
biant, subliniind,- în context, nece
sitatea statornicirii unei ample

cooperări internaționale în mate
rie.

Relevînd că problemele mediului 
sînt de interes general uman, Rene 
Maheu, directorul general al 
UNESCO, a apreciat că nu trebuie, 
totuși, pierdută din vedere diver
sitatea umanității, alcătuită din nu
meroase națiuni, beneficiind de 
valori proprii și împărtășind con
cepții proprii. Acest fapt, a spus 
Rene Maheu, impune abordarea 
problemelor mediului în funcție de 
realitatea concretă, adică în con
textul lor social-cultural și social- 
economic.

Disociind, la rîndul său, diverse 
laturi ale problematicii conservării 
și ameliorării mediului, Robert 
Pou jade, ministrul francez pentru 
protecția mediului înconjurător, a 
apreciat că „există deosebiri de 
ordin social-economic și cultural 
între națiuni șl nu ar fi realist să 
se încerce să se impună legi uni
versale asupra protejării mediu
lui».

PRECIZĂRI PRIVIND EVENTUALUL
SCRUTIN ANTICIPAT IN R.F.G.

vi
de

nea, parte președinții Kenneth
Kaunda (Zambia) și Julius Nye- 
rere (Tanzania).

• GUVERNUL Libanului a a- 
probat două tratate internaționa
le menite să combată actele de 
piraterie în spațiul aerian — a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
Ministerului libanez al Afaceri
lor Externe, reluat de agenția 
United Press International. Pur-

Intr-o corespondență transmi
să din Bonn, agenția France 
Presse informează : „Guvernul 
de coaliție P.S.D.-P-L.D. va 
menține numai pînă Ia sfîrșitul 
lunii iunie propunerea pe care 
a făcut-o opoziției creștin-de- 
mocrate de a organiza alegeri 
legislative anticipate în R.F.G.

Cancelarul Willy Brandt și 
Walter Scheel, ministrul aface
rilor externe și președinte al 
P.L.D., erau gata să organizeze 
o nouă consultare electorală, cu 
condiția ca opoziția creștin-de- 
mocrată să se angajeze să re-

nunțe la un vot de neîncredere 
constructiv și să prezinte simul
tan un candidat la funcția de 
cancelar.

Pînă în prezent, U.C-D.—U.C.S, 
a refuzat să accepte această pro
punere, rezervîndu-și dreptul de 
a depune la momentul oportun 
o moțiune de cenzură.

Nu este exclus ca, chiar fără 
un acord cu U.C.D.—U.C.S., can
celarul Brandt să pună în cursul 
toamnei problema de încredere, 
care ar putea să deschidă calea 
unor noi alegeri.

• LA NICOSIA au fost re
luate miercuri convorbirile inter
comunitare din Cipru, la cara 
participă, pentru prima dată, și 
reprezentanți ai guvernelor grec 
și turc, informează agenția Reu
ter. La reuniune a fost prezent 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care, în cursul 
intervenției sale, a subliniat că 
discuțiile au fost reluate pe baza 
unui aide-memoire al Națiuni

tătorul de cuvînt a menționat că 
guvernul a transmis spre apro
bare Camerei Deputaților trata
tele respective, dînd instruc
țiuni Parlamentului să procede
ze cit mai urgent posibil în acest 
sens. El a anunțat, de asemenea, 
că guvernul libanez a pregătit 
o legislație specială pentru pe
depsirea persoanelor care parti
cipă la operațiuni de deturna
re a avioanelor.

Purtătorul de cuvînt a preci
zat că, anul trecut, Libanul a 
aprobat acordurile de la Tokio și 
Haga, care prevăd pedepsirea 
persoanelor care comit acte de 
violență și agresiune împotriva 
aviației civile.

lor Unite, prin care părțile erau 
îndemnate să accelereze reluarea 
negocierilor în vederea ajunge
rii la o soluție bazată pe exis
tența Ciprului ca stat indepen
dent, suveran și unitar. Kurt 
Waldheim a avertizat că există 
încă multe dificultăți, dar, prin 
acordul asupra reînceperii dis
cuțiilor, părțile și-au vădit ho- 
tărîrea ca problemele să fie so
luționate prin negocieri pașnice.

Liderii comunităților greacă, 
Glafkos Clerides, și turcă, Rauf 
Denktash, au împărtășit punctul 
de vedere potrivit căruia pro
blemele intercomunitare pot fi 
soluționate prin negocieri.

• O DELEGAȚIE reprezen- 
tînd Compania națională irakia
nă a petrolului a început, la 
Damasc, convorbiri cu oficiali
tățile siriene în problema reluă
rii operațiilor de pompare a pe
trolului provenit din Irak spre 
Banias — punctul terminus de 
pe teritoriul sirian al conductei, 
Kirkouk — Mediterana.

Belgia 
și Piața comună

• „BELGIA dorește amînarea 
proiectatei conferințe la nivel 
înalt a țărilor membre ale Pie
ței comune lărgite, prevăzută 
pentru luna octombrie la Paris, 
dacă punctele de vedere privind 
viitorul acestei organizații nu 
pot fi definite în mod clar". a 
declarat miercuri în Camera Re
prezentanților, ministrul de ex
terne, Pierre Harmel, potrivit 
agenției United Press Internatio
nal. „Dacă proiectele și ideile 
privind lărgirea C.E-E. nu vor 
putea fi elucidate în timp util, 
noi considerăm, la rîndul nostru, 
că este preferabil să fie amîna- 
tă conferința la nivel înalt, de
cît să forțăm nota, organizînd o 
întîlnire care să nu poată adop
ta hotărîrile importante pe care 
le scontăm", a adăugat minis
trul belgian.

MUNCHEN ’72
Miinchenul este gata 

să primească 12.000 de 
sportivi și sportive — ti
neri din toată lumea și 
peste 800.000 de vizitatori 
străini, în cele 16 zile cît 
vor dura Jocurile Olim
pice din anul acesta. De 
la 500 de milioane de 
mărci cît se prevăzuseră 
inițial pentru construcții 
s-a ajuns Ia suma impre
sionantă de 1.300.000.000 
de mărci investite, dintre 
care o parte se speră a 
fi recuperată prin vîn- 
zarea biletelor și conce
sionarea transmisiunilor 
de televiziune și radio. 
Parcul olimpic impresio
nează prin contrucțiile 
arhitectonice ale stadio
nului „Olympia" și ale ve
lodromului. Despre aco
perișul unic al acestui 
stadion s-a scris destul; 
se știe astfel, că el aco
peră doar o parte dintre 
cele 80.000 de locuri ca și 
sala sporturilor și bazine
le de înot. Se știe poate 
mai puțin că organizato
rii intenționează ca pînă 
la campionatul mondial 
de fotbal din 1974 să reu
șească să-1 acopere în

întregime, avînd deja în 
contul lor 20 de milioa
ne de mărci pentru a- 
ceastă investiție costisi
toare. Scaunele speciale 
de plastic, foarte comode 
se spune, vor permite vi
zionarea meciurilor în 
condiții confortabile. Cei 
4.000 de ziariști așteptați 
aici vor dispune și ei de 
condiții speciale, printre 
care un monitor care de
servește două persoane. 
Pot fi captate pe ecrane
le lor 13 „programe" în 
același timp, ceea ce va 
permite alegerea la bu
nul plac a ringului de 
box, stadionului, velodro
mului, sălilor de atle
tism etc. în comparație 
cu stadioanele ultimelor 
cinci jocuri olimpice, cel 
de la Miinchen, cu cele 
80.000 de locuri ale sale, 
este totuși cel mai mic, 
cu toate că se mîndrește 
cu acoperișul — capodo
peră arhitecturală — de 
74.800 de metri pătrați și 
cu pilonii de oțel de 81 
de metri înălțime. Nota 
maximă, organizatorii au 
acordat-o însă velodro
mului, care este, totuși,

mai puțin băgat în sea
mă. Specialiștii enumeră 
cîteva argumente în fa
voarea opțiunii lor : lun
gimea pistei este de 
285,714 metri, unghiul de 
înclinare este de 48,3 
grade, permițînd înre
gistrarea unei viteze de 
90 de kilometri pe oră. 
Apoi, cele 5.000 de locuri 
ale velodromului sînt a- 
coperite, întreaga con
strucție fiind dintr-o e- 
sență de lemn african 
foarte rezistent la apă. 
în mijlocul său se pot 
desfășura, în același timp, 
trei partide de tenis.

In cîteva cuvinte, satul 
olimpic (în imagine) este 
o construcție nouă cu că
suțe pentru sportive și 
un brîu semicircular de 
case dispuse în terase 
pentru sportivi. Prin di
mensiunile sale „satul" 
este, de fapt, un orășel 
care va fi populat timp 
de 16 zile de 12.000 de 
sportivi. Cît despre vizi
tatorii propriu-ziși, a- 
ceștia se anunță în nu
măr foarte mare, bătînd 
recordurile anterioare de 
1.400.000 la Roma în 1960,

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare).

ADIO, DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Doina (orele 11,15; 14,15; 
17,15: 20.15).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lumina (orele 9: 11,15; 
13.30: 16; 18.15: 20,30). Giulești (o- 
rele 15.30; 18; 20.30).

ROBIN HOOD : rulează Ia Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
9; 11,15: 13.30; 16: 18,15; 20.45), Me
lodia (orele 9: 11,15: 13.30; 16;
18,30; 20,45).

ASTĂ SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Bucegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Progresul (orele 
15,30; 18: 20,15), Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL J 
rulează la Grivița (orele 9; 11.15;
13,30: 16: 18,15; 20.30), Aurora (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

RIO BRAVO : rulează la Gloria 
(orele 9,30: 13; 16.15; 19,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează Ia 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,30).

Adunare a tineretului 
studențesc 

din Phenian
• A.C.T.C. anunță că la 

Phenian a avut loc o adu
nare a tineretului studen
țesc din capitala R.P.D. Co
reene, cu prilejul celei de-a 
opta aniversări a declanșării 
mișcării tineretului studios 
din Coreea de Sud împotri
va politicii antinaționale a 
autorităților de la Seul.

Kim Sang Eun, vicepre
ședintele C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc So
cialist din Coreea, a rele
vat, cu acest prilej, semni
ficațiile mișcării protestata
re a studenților și populației 
din Coreea de Sud împotri
va politicii antinaționale și 
antipopulare a autorităților 
de la Seul, împotriva domi
nației coloniale a imperialis
mului american.

TABLOU
LONDONEZ

M

NOTE DE «DRUM

en- 
cum 

ei în 
ȘÎ

i se părea că.i 
cunosc pe 
glezi, așa 
apăreau 
cărți, sobri 
scumpi la vor

bă. Cîtuși de puțin. Volubili 
și veseli, disprețuind con
vențiile și prejudecățile de 
esență victoriană, englezii nu 
------- n specie insu

lți-a amuzat 
la fața locu- 

a îngrijirii remarca- 
pe care o acordă

împotriva politicii 
de apartheid

După Capetown, și orașul 
Johannesburg a fost, în 
cursul zilei de joi, teatrul 
unor noi demonstrații împo
triva sistemului educațional 
segregaționist. la care au 
participat mii de studenți. 
Acțiunile sînt o continuare 
a unei mișcări a studenților 
albi, începută cu o săptă- 
mînă în urmă și îndreptată 
împotriva politicii de apart
heid a regimului de la Pre
toria Mișcările sînt de o am
ploare fără precedent în is
toria R.S.A.

Astfel, peste 
denți de la 
Witwatersrand,
nesburg, au demonstrat pe 
străzi și au protestat împo
triva actelor de brutalitate 
ale forțelor de poliție.

CONSULTĂRI

I

reprezintă o 
Iară aparte, 
constatarea I 
lui 
bile 
mai ales îmbrăcaminții : gu
lere scrobite, cravată paste
lată. sacou bleumarin, impe
cabil croit. Femeile sînt îm
brăcate cu foarte mult gust 
în țara care a lansat mini
skirt sau, cum i se mai spu
ne. mini-jupe. dar prin tra
diție se inspiră din jurnalele

rare de stiluri, de epoci, de 
elemente inspirate de popa
surile tranzitorii ale engle
zilor prin toate colțurile lu
mii, așa cum și limba le este 
colorată de cuvinte împru
mutate din cel puțin 54 de 
țări, sau așa cum Galeria Na
țională înmănunchează sub 
acoperiș comun alte dovezi 
concrete ale peregrinărilor 
interesate și calculate ale su
pușilor coroanei britanice în 
ultimele patru secole.

Ca orice mare metropolă, 
Londra are monumentele ei 
impunătoare, concurente, pe 
drept cuvînt. al celor conti
nentale și cărora li s-au fă
cut cel puțin începînd cu 
1711, data apariției primului 
ziar britanic, o propagandă 
uriașă. Despre Trafalgar 
Square din preajma Parla-
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1000 de stu- 
Universitatea 
din Johan-

POLITICE
LA ROMA

mentului, despre Westminster 
Abbey, Palatul Buckingham. 
Catedrala St. Paul, Turnul 
Londrei construit de W'illiam 
Cuceritorul, despre Academia 
Regală din Piccadilly sau 
vestitele poduri Waterloo, 
Westminster și London s-au 
scris mai mult decît cele 
28 000 de titluri de cărți con
cepute în lumea întreagă des
pre Shakespeare. Ele sînt 
mîndria orașului de pe Ta- 
misa în care n-a intrat picior 
de cuceritor din 1066 — bătă
lia cu normanzii de la Has
tings, pînă în zilele noastre.

Am căutat în Londra alt
ceva,. acele lucruri care te 
strivesc mai puțin cu faima 
lor de proporții. Mai discre. 
te, ele te ajută să te familia
rizezi mai bine cu locurile
— cartiere cunoscute pentru 
arta și iscusința locuitorilor 
lor : Spitalfields — al mătasci 
fine, Clerkenwell — sediul 
bijutierilor și ceasornicarilor, 
Hatton Garden — al diaman
telor, Billingsgate — cu pes
căriile sale. Covent Garden
— opera în mijlocul piețelor 
de flori, Harley Street sau 
cartierul medicilor și, in sfîr- 
șit, The Strand și Leicester 
care acumulează parcă din 
metru în metru teatre după 
teatre. Sînt. desigur, remi
niscențe ale vechilor „guilds" 
sau bresle de odinioară. Pes
te toate și-au pus amprenta 
secolele de istorie zbuciumată 
și bogată care au testat oa
meni, tradiții, locuri, selec- 
tînd judicios.

de modă pariziene, cele au
tohtone fiind considerate 
„serbede" — epitet care pen
tru englezi este echivalentul 
lui „dezastruos". Oamenii a- 
ceștia, chiar în locurile cele 
mai aglomerate, ca Oxford 
Street — cea mai lungă stra
dă a Londrei — au un aer 
anume : calmul educat de 
rațiune și de conștiința lucru
rilor întreprinse fiecare Ia 
timpul potrivit. Cu foarte 
mult calm, polițiștii i-au ,,e- 
vacuat" pe hippies din Picca
dilly Circus unde își găsiseră 
loc de odihnă și „meditație" 
ziua și noaptea. Și aceasta nu 
pentru că deranjau circulația 
pietonilor, ci pentru că nu 
respectau curățenia orașu
lui. într-un centru ca Lon
dra, cu circulație foarte in
tensă, cu cele 10 000 de străzi 
înguste sau bulevarde largi, 
aglomerate, este într-adevăr 
o artă să-ți păstrezi calmul, 
să ignori iureșul în mijlocul 
căruia te găsești. Și apoi Lon
dra nu este, sau nu mai este 
un oraș poluat. Parcurile, 
grădinile, pajiștile cu gazon 
îngrijit din fața clădirilor o- 
ficiale respiră aerul curat al 
unor dimineți însorite. Poate, 
n-am avut eu, din fericire, 
parte de zilele morocănoase 
londoneze, descrise pe tone 
de pagini, dar am remarcat 
cite prejudecăți superficiale 
despre oraș și oamenii lui, 
pot fi retezate din rădăcini 
de realitate. Nu am găsit, de 
fapt, nici stilul arhitectural 
englezesc purificat în unica
tele care apar în revistele 
de specialitate sau în albu
me. Mai degrabă o aglome-
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Premierul desemnat al Ita
liei, Giulio Andreotti, a început 
joi convorbirile cu reprezen
tanții partidelor susceptibile să 
formeze noul guvern, în vede
rea reglementării crizei actua
le. In cadrul unor discuții bila
terale, ce merg de la socialiști 
pînă la liberali, primul ministru 
va trage concluziile, din con
tactele cu reprezentanții diferi
telor forțe politice, dacă este 
posibil să se reconstituie coali
ția de centru-stînga, să opteze 
pentru o coaliție de centru- 
dreapta sau să propună forma
rea unui nou cabinet monocolor 
democrat-creștin.

După ce, miercuri, s-a întîlnit 
cu grupurile parlamentare de- 
mocrat-creștine din Camera de
putaților și Senat, joi după-a- 
miază, Andreotti a primit dele
gația Partidului Socialist-demo
cratic, alcătuită din Tanassi, se
cretarul național al partidului, 
Cariglia, vicesecretar, Shietro- 
ma și Orlandi, șefii grupurilor 
parlamentare socialist-democra
tic din Senat și Camera depu
taților, precum și pe cea a Par
tidului republican, în frunte cu 
secretarul general, Ugo la Mal
ta. Ambele delegații au expus 
punctele de vedere cunoscute 
ale celor două partide privind 
alcătuirea noului cabinet.

Conferinței
2 milioane la Tokio 
1964 și de 1.900.000 
Mexico City în 1968. 
2.300.000 vizitatori, dintre 
care aproximativ 800.000 
din străinătate, reprezin
tă intr-adevăr un record, 
cel puțin după numărul 
de bilete vîndute și care, 
dau asigurări organizato
rii, nu vor putea fi fal
sificate cu nici un chip. 
Pe lîngă cele 20.000 de 
locuri de parcare, orga
nizatorii au lansat rugă
mintea ca vizitatorii să-și 
abandoneze autoturisme-

le acasa pentru a se evi
ta „haosul" deoarece tre
nuri, autobuze, tramvaie, 
în număr suficient, stau 
la dispoziție pentru a sa
tisface chiar pretențiile 
celor obișnuiți să... întîr- 
zie.

Și osteneala nu este în 
van. Pe sportivi și pe su
porteri îi așteaptă spec
taculoasa împărțire a 
unui adevărat 
de medalii : 
care 364 de 
argint și 381

împărțire 
„munte" 

1109, dintre 
aur, 364 de 
de bronz.

D. T.

Convorbirile franco-polone au 
luat sfîrșit miercuri, printr-o în
trevedere între Jean de Lipkowski, 
secretar de stat al Franței pentru 
relațiile externe, și Jozef Czyrek, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Polone. într-o 
declarație făcută agenției France 
Presse, ministrul polonez a rele
vat identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere asupra unui 
mare număr de probleme, îndeo
sebi asupra conferinței general- 
europene în problemele securitățit 
și colaborării. Conferința, a spus 
el, în continuare, nu trebuie să se 
limiteze la declarații de intenții, ci 
trebuie să pună bazele5 unui sis
tem permanent de angajamente

£ P E N T I? U TI M PU L D V. L I B ER g
FELIX ȘI OTILIA : rulează la 

Ferentari (orele 15,30; 18).
TOAMNA CHEYENNILOR : ru

lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16; 
19,30; Volga (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

GOYA : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 19).

TRAFIC : rulează la Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15), Grădina Tomis (ora 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Unirea (orele 16: 18.15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează Ia Munca (orele 16; 18: 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Lira (orele 15,30; 
18). Grădina Lira (ora 20,30). 
Popular (orele 15.30: 18; 20,15).

SILVIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18: 20).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Ferentari 
(orele 15.30; 18: 20,30).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crîn- 
gasi (orele 15,30; 17.45; 20).

INIMA E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Central (orele 9; 10,30; 13; 15,30; 
18: 20,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Viitorul (orele 15.45; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

PRERIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

VAGABONDUL : rulează la Mo

șilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20,15).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19,30).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

GENOVEVA DE BRABAND : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20,15).

BUNICA SABELLA (orele 10; 
12; 14), VECINII NECUNOSCUȚI 
(orele 16; 18,15), MOARTE ÎN ZORI 
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 
„Union".

^teatre
Opera Română : FLAUTUL FER

MECAT — premieră — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : SÎNGE VIE-

NEZ — ora 19,30; Teatrul j,Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20: (Sala Studio) :
SPECTACOL DE POEZIE ȘI MU
ZICĂ — ora 20; Teatrul de Come
die : FATA MORGANA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio) : O LUNĂ LA 
TARĂ — ora 20; Teatrul ;,Ion 
Vasilescu" : CÎND REVOLVERELE 
TAC — ora 19,30: (La Teatrul de 
vară ■„Herăstrău") : FLOAREA DE 
CACTUS — ora 20: (La Arenele 
Romane) : BUCUREȘTI VARIETE 
— ora 20; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NINIGRA ȘI A- 
LIGRU — ora 17,30; (Sala Acade
miei) : RAI și NĂTĂRĂI — ora 
15; Circul București : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19,30; 
Teatrul „Giulești" : ...ESCU — ora 
19,30.

DOINA TOPOR

favoarea

europene
între state, care să instaureze un 
climat de încredere în Europa și 
să faciliteze cooperarea pașnică.

Referindu-se la viitoarea vizită 
în Franța a lui Edward Gierek, 
prim secretar al C.C. ai P.M.U.P., 
Jozef Czyrek a declarat că partea 
poloneză îi acordă o mare impor
tanță. Vizita, a spus el. va per
mite efectuarea unui bilanț a 
ceea ce s-a făcut în relațiile fran
co-polone și va marca trecerea la 
o etapă nouă, caracterizată nu nu
mai de prietenia tradițională, dar 
și de cooperare. Am constatat că 
dezvoltarea relațiilor este poziti
vă, dar există încă posibilități de 
extindere a lor.

• SENATORUL Edward 
Kennedy s-a pronunțat pen
tru revizuirea politicii Sta
telor Unite față de Cuba. 
Luînd cuvîntul în Senat, el 
a salutat rezoluția adoptată 
de sesiunea specială a Con
siliului permanent al Orga
nizației Statelor Americane 
(O.S.A.), potrivit căreia pro
blema anulării sancțiunilor 
diplomatice și economice îm
potriva Cubei va fi exami
nată în cadrul unuia dintre 
comitetele O.S.A. Această 
hotărîre — a subliniat sena
torul american — constituie 
o recunoaștere a faptului că 
situația s-a schimbat în A- 
merica Latină. Edward Ken
nedy a subliniat necesitatea 
revizuirii politicii Statelor 
Unite față de Cuba

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Universita
tea TV. 9,50 Virtuozi ai instru
mentelor : violonistul Gheorghe 
Toader. 10,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 19-a. 10,30 Desen 
animat. 10,45 Sensul acțiunii : Per
fecționarea. 11,15 Pagini de umor ; 
Aventuri în epoca de piatră. 12,05 
Film serial pentru copii : „Aii și 
cămila". 12,30 Telejurnal. 16,00— 
17,00 Teleșcoală. Literatura română 
(în ajutorul celor care susțin e- 
xamenul de bacalaureat). Fizică 
(în ajutorul candidaților la con
cursul de admitere). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba germană. Lecția a 
18-a — reluare. 18,00 Pentru sănă
tatea dv. Ce trebuie și ce nu tre
buie făcut în ajun de examen.

18,15 Satul contemporan. Ești tâ- 
năr, îndrăznește f 18,45 Tragerea 
Loto. 19,00 Drumuri în istorie. Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România (IV) 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 În în
tâmpinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întreagă 
în ■ întrecere. 20.2C Film artistic : 
Măsura riscului — producție a 
studiourilor sovietice. 21.55 Anche
ta V : Radiografia unei mentali
tăți. 22.45 ..24 de ore". 22,55 Cam
pionatele europene de box — ti
neret (semifinale).

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : Pa
racelsus (I). 20,30 Oaspeți ai vie
ții muzicale românești. Dirijorul 
Pierre Colombo (Elveția). Violon
celistul Enrico Mainardi (Italia). 
Dirijorul Zdenek Rosier (R. S. 
Cehoslovacă). 21,10 Agenda. 21.20 
Cluburi sportive bucureștene. 21.45 
Film documentar : Liniorii — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice „Al. Sahia". Regia Dumitru 
Done. 22.00 Dans și muzică de pre
tutindeni — R. P. Polonă.
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