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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
VIBRANTĂ MANI
FESTARE A ÎNCRE
DERI I NESTRĂ- 
MUTATE CU CARE 
poporul 
URMEAZĂ ȘI 
ÎNFĂPTUIEȘTE 
POLITICA PARTI- 
DUEU1, A STIMEI 
ȘI RECUNOȘTINȚEI 
FAȚĂ DE CEE MAI 
IUBIT FIU AE PA
TRIEI NOASTRE, 
TOVARĂȘUl 

NICOLAE

CEAUȘESCU

— ÎN JUDEȚUL GORJ — 
„In cursul vizitelor făcute la centrala elec
trică Rogojelu, la mina Tismana, la uzinele 
Sadu, am putut constata cu multă satisfacție 
eforturile făcute de oamenii muncii din aceste 
unități—ca, dealtfel, de toți oamenii muncii 
din municipiul Tirgu Jiu și din județul Gorj~— 
pentru realizarea in bune condițiuni a sarci

nilor ce le revin66
Din cuvintarea rostită la adunarea populară din municipiul Tirgu Jiu

(1NPAGINA A ll-A)

Joi dimineața, secretarul ge
neral al partidului a părăsit 
Craiova, după vizita de lucru 
întreprinsă in ajun in județul 
Dolj și in municipiul Craiova.

De-a lungul intregului tra
seu, pe străzile orașului, 
zeci de mii de cetățeni au salu
tat cu entuziasm pe secretarul 
general al partidului.

Stadionul central al orașului 
răsună de puternice urale și ova
ții. într-una din tribune, un grup 
de tineri sportivi înscrie cu li
tere imense inițialele Partidului 
Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înconjoară stadionul arhiplin, 
salutind mulțimea care. într-o 
atmosferă de puternică însufle
țire, scandează îndelung : 
,.Ceaușescu-P.C.R.“. „Ceaușescu 
și poporul".

O gardă de onoare prezintă o- 
norul. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Locuitorii Craiovei își iau ră
mas bun de la conducătorul iu
bit al partidului și poporului 
nostru, exprimîndu-și hotărirea 
lor fermă de a traduce în fapt 
programul luminos al partidului, 
de a înfăptui neabătut îndrumă
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a transpune in 
viață înflăcăratul său îndemn a- 
dresat oamenilor muncii de aici 
de a spori contribuția acestui 
județ ța măreața operă de fău
rire a societății socialiste multi-

lateral dezvoltate pe pămîntul 
patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a părăsit județul Dolj, pentru a 
face o vizită de‘ lucru in alt ju
deț al țării — Gorjul. împreună 
cu secretarul general ai parti
dului se afiă tovarășii Manea 
Mănescu, Cornel Burtică, Ghe- 
orghe Oprea.

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

în această zi, urmașii lui Tu
dor Vladimirescu, ai Ecaterinei 
Teodoroiu, ai atitor luptători 
pentru eliberarea națională și so
cială ale căror nume au rămas 
încrustate in memoria neamului 
nostru, l-au înconjurat cu nemă
surată recunoștință pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducăto
rul iubit al partidului și statu
lui, care simbolizează în conști
ința întregului popor revoluțio
narul dîrz și consecvent, patri
otul înflăcărat a cărui viață și 
activitate este strîns legată cu 
toate izbinzile poporului pe dru
mul luminos al socialismului.

■4r
Ora 8,30. Elicopterul prezi

dențial aterizează în centrul ba
zinului carbonifer al Rovinarilor

în intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
au venit Gheorghe Paloș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., membri ai Bi
roului Comitetului județean de

partid și ai Comitetului execu
tiv al Consiliului popular jude
țean, numeroși oameni ai 
muncii.

Pe frontispiciul întreprinderii 
miniere Rovinari este înscrisă 
urarea: „Bine ați venit in 
Gorjul nostru strămoșesc, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“

O gardă de onoare prezintă o- 
norul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate. Se in
tonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Localnici. în pitorești costume 
naționale. II invită, după datină, 
pe tovarășul Ceaușescu să guste 
tradiționala piine și sare, din 
rodul podgoriilor gorjene. ii o- 
feră Cori.

în uralele mulțimii, secretarul 
general al partidului se îndreap
tă spre Centrala termoelectrică 
Rovinari, primul obiectiv înscris 
pe itinerarul acestei vizite de 
lucru.

Dialogul pe tema dezvoltării 
energeticii începe chiar de la 
intrarea în centrală, unde minis
trul de resort, Constantin Bă- 
bălău, specialiștii prezenți aici 
înfățișează, prin graiul convin
gător al impunătoarelor agre
gate și al graficelor, modul in 
care prinde viață una din indi
cațiile importante ale conduce
rii partidului, cea referitoare la 
valorificarea economică eficien
tă a combustibililor inferiori în 
vederea sporirii producției de

Imagine semnificativă pentru întreaga desfășurare a vizitei de lucru în județele Dolj, Gorj 
și Olt. Pretutindeni, alături de ceilalți oameni ai muncii, tinerii au ținut să-și exprime prin 
calde gesturi de dragoste și recunoștință bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe conducă

torul iubit al partidului și statului.

energie electrică. în acest scop, 
aici se înalță o mare centrală 
termoelectrică, care va avea in

(Continuare în pag. a TL -a)

—— ÎN JUDEȚUL OLT------
„In general se poate spune că oamenii muncii 
din județul Olt — la fel ca întregul nostru 
popor — au obținut rezultate de seamă in cei 
3 ani ai actualului cincinal, aducindu-și și ei 
contribuția la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea, la realizarea cincina
lului in bune condițiuni și înainte de termen66

Din cuvintarea rostită la adunarea populară din municipiul Slatina
|IN PAGINA A III-A)

întîlnirea secretarului gene
ral al partidului cu oamenii 
muncii din județul Olt a prile
juit — la rîndul ei — un dialog 
viu și rodnic, cu largi implica
ții in planul dezvoltării jude
țului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, împreună 
cu colectivele unităților vizitate, 
cu cadre de conducere din eco
nomie și alți specialiști, modul 
cum se înfăptuiesc obiectivele 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale par
tidului, prevederile planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. 
Vizita secretarului general al 
partidului a reprezentat un sti
mulent puternic în mobilizarea 
energiilor locuitorilor județului 
Olt în vederea transpunerii în 
viață a mărețului program al 
partidului de edificare a socie

tății socialiste multilateral dez
voltate. Ei și-au reafirmat de
plina adeziune la politica parti
dului, hotărirea fermă de a mi
lita neabătut pentru înfăptuirea 
ei, pentru continua înflorire a 
României socialiste.

La ora 13,30 elicopterul cu 
care a călătorit președintele ță
rii, Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică și Gheorghe 
Oprea, aterizează pe stadionul 
orașului Balș. Peste 4 000 de lo
cuitori ai orașului — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, elevi, pre
cum și țărani cooperatori din 
comunele apropiate — se află 
aici pentru a aduce secretarului 
general al partidului un fierbin
te bun sosit.

Sînt prezenți tovarășii
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu-> ->

s a înapoiat in Capitală
Joi seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Romfin, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a înapoiat in 
Capitală, după vizitele de lucru 
făcute în județele Dolj, Gorj și 
Olt.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu. Ion 
Pățan, Ștefan Andrei.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Marea adunare populară din municipiul TirguJiu

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Ne aflăm in județul. Gorj în- 
tr-o vizită de lucru. Dorim să 
constatăm împreună cum se 
realizează sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională, ce trebuie 
făcuț în continuare, pentru a 
asigura îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni a planului 
cincinal, pentru ca și oamenii 
muncii din municipiul Tg. Jiu 
și din județul Gorj să aducă o 
contribuție tot mai substanțială 
la dezvoltarea in ritm intens a 
economiei naționale, la creșterea 
bunăstării și fericirii întregului 
popor. (Aplauze puternice, 
urate).

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului Tg. Jiu și 
județului Gorj, un salut căldu
ros din partea Comitetului Cen
tral al partidului, precum și din 
partea mea personal. (Aplauze 
puternice, urale).

în cursul vizitelor făcute la 
centrala electrică Rogojelu. la 
mina Tismana, la Uzinele Sadu. 
am putut constata cu multă 
satisfacție eforturile făcute de 
oamenii muncii din aceste uni
tăți — ca de altfel, de toți oa
menii muncii din municipiul Tg. 
Jiu și din județul Gorj — pen
tru realizarea în bune condiți
uni a sarcinilor ce le revin. Aș 
dori să remarc în mod deosebit 
activitatea minerilor, care depun 
eforturi susținute pentru a rea
liza planul de extracție a căr
bunelui, asigurînd astfel com
bustibilul necesar pentru uni
tățile energetice. După cele spu
se de conducătorii minei, reiese 
că in acest an se va realiza în 
întregime planul producției de 
cărbune ; sint chiar și unele 
promisiuni că se va da ceva 
cărbune in plus, peste plan, re- 
cuperindu-se, astfel, o parte din 

nerealizarea înregistrată in cei 
3 ani care au trecut din ac
tualul cincinal. în orice caz. 
consider că măsurile luate, e- 
forturile care se depun in mo
mentul de față, creează condiții 
pentru ca in acest an, și in 
anii viitori, activitatea mineri
lor să se desfășoare cu bune 
rezultate. De aceea doresc să 
adresez minerilor urarea de a 
obține succese tot mai mari, de 
a asigura realizarea programu
lui din acest cincinal, și din cin
cinalul viitor, a întregului pro
gram de dezvoltare a producți
ei miniere din această zonă, 
pină la aproape 50 de milioane 
tone de cărbune. Este un anga
jament bun. Desigur, se fac e- 
forturi susținute din partea sta
tului pentru aceasta, dar prin
cipalul efort trebuie să-l facă 
minerii. tehnicienii, inginerii, 
toți oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri. De aceea urez mi
nerilor, tuturor acelora care 
sint chemați să contribuie la 
realizarea acestui program, 
succese tot mai mari în activi
tatea lor și „Noroc bun“. (A- 
plauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Am constatat, de asemenea, 
cu multă bucurie, activitatea 
desfășurată de energeticieni și 
de constructori pentru a rea
liza la timp noile centrale e- 
lectrice, care vor trebui să asi
gure, în următorii ani, econo
miei naționale și intregii țări, o 
cantitate însemnată de energie. 
Sper că și energeticienii, precum 
și constructorii care realizează 
aceste centrale electrice, iși vor 
îndeplini în bune condițiuni pla
nul, contribuind astfel, într-o 
măsură însemnată, la înfăptui
rea programului in domeniul 
dezvoltării energeticii în Româ
nia. Doresc să le urez succes în 
activitatea lor ! (Aplauze pu
ternice, urale).

De asemenea, la Uzinele Sadu 
am constatat cu multă satis
facție realizările obținute pină 
acum, măsurile luate pentru ri
dicarea nivelului tehnic și al 
calității producției și pentru dez
voltarea in continuare a intregii 
activități. Doresc să adresez 
și muncitorilor de la Sadu fe
licitări și cele mai bune 
urări de noi succese in vii
tor I (Aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Pentru rezultatele pe care toți 
oamenii muncii din municipiul 
Tg. Jiu și din județul Gorj le-au 
obținut in realizarea planului 
pe primii trei ani din cincinal 
și pe cele 5 luni ale acestui 
an. doresc să le adresez tuturor 
calde felicitări și să le urez suc
cese tot mai mari ! (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Adresei, de asemenea, calde 
felicitări și cooperatorilor, care 
au obținut recolte tot mai mari 
și depun eforturi pentru a asi
gura sporirea continuă a pro
ducției agricole în toate sectoa
rele de activitate ! Fără nici o 
îndoială că rezultatele obținute 
in agricultură au o mare în
semnătate pentru înfăptuirea 
programului de creștere-a bună
stării și fericirii întregului nos
tru popor ! (Aplauze puternice ; 
urale).

Trebuie să menționez și la 
această adunare populară că în
tregul nostru popor realizează 
cu succes sarcinile stabilite de 
Congresul al X-lea. Multe ju
dețe au realizat deja un mare 
avans în realizarea cincinalului 
înainte de termen — și există 
toate condițiile ca angajamen
tele asumate la Conferința Na
țională, de a realiza cincinalul 
mai devreme, să se înfăptuiască 
cu deplin succes. Iată de ce do
resc ca și de aici să adresez 
clasei muncitoare, tuturor oame
nilor muncii cele mai călduroase 
felicitări și să le urez succese 

tot mai mari în întreaga lor ac
tivitate. (Aplauze puternice ; 
urale ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Se înfăptuiesc, de asemenea, 
cu succes directivele Congresu
lui al X-lea cu privire la creș
terea veniturilor oamenilor mun
cii și la ridicarea bunăstării, 
materiale și spirituale, a între
gului nostru popor. Incepind de 
la 1 august, în acest an se va 
trece la a doua etapă a majo
rării retribuției, asigurindu-se, 
după cum cunoașteți, o sporire 
mai accentuată a veniturilor fe
meilor, a veniturilor mai mici, 
de care beneficiază îndeosebi 
femeile și tineretul, dar de care 
vor beneficia în general toți oa
menii muncii din România. 
(Aplauze puternice, prelungite. 
Se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Faptul că in dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste, ca 
și a întregii economii, am rea
lizat rezultate mai bune decit 
am avut inițial în vedere ne 
permite să asigurăm și o creș
tere mai mare a veniturilor oa
menilor muncii. Aceasta demon
strează încă o dată că stă in 
puterea noastră, a tuturor, ca, 
prin înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului de dezvoltare 
rapidă a industriei și agricultu
rii, a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, să creăm condiții pen
tru creșterea mai rapidă a ve
niturilor, a bunăstării și ferici
rii întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, urale prelun
gite. Se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Ca rezultat al preocupării 
partidului și statului pentru am
plasarea rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării, și județul Gorj a cunos
cut o dezvoltare rapidă. De la 
o producție industrială de 1,5 
miliarde, în 1965, a ajuns la o 
producție de 3,3 miliarde. in 
1970, și va ajunge la circa 7 

miliarde în 1975. Iată, tovarăși, 
ritmul înalt in care s-a dez
voltat industria în județul 
dumneavoastră ! Așa cum s-a 
dezvoltat, de altfel, în întreaga 
țară ! (Aplauze puternice, urale).

Potrivit prevederilor din pro
iectele de dezvoltare în cincina
lul următor, în 1980 producția 
industrială în județul Gorj va 
ajunge la peste 16 miliarde lei, 
crescînd deci mai mult de două 
ori. Și în următorii cinci ani 
va trebui să depuneți^ deci, e- 
forturi susținute pentru a asi
gura dezvoltarea industriei in 
intregul județ, și — alături de 
industrie — a agriculturii, a în- 
vățămîntului, a întregii activi
tăți economico-sociale, pentru 
a se crea, odată cu aceasta, con
dițiuni de viață, de locuit, tot 
mai bune pentru toți oamenii 
muncii. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Aș dori să-mi exprim convin
gerea că oamenii muncii, în 
frunte cu comuniștii, cu activul 
de partid, cu comitetele județean 
și municipal de partid, vor face 
totul pentru a realiza în cele 
mai bune condițiuni actualul 
cincinal, și a pregăti astfel tre
cerea eu succes la înfăptuirea 
marilor sarcini ce vor trebui 
realizate în următorul cincinal. 
(Aplauze puternice, urale).

Cu această convingere doresc 
să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor municipiu
lui Tg. Jiu și județului Gorj. 
activului de partid, tuturor co
muniștilor. succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire ! (A- 
plauze puterniee. prelungite. Se 
scandează îndelung: „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
Cei prezenți la adunare ovațio
nează cu puternic entuziasm 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul gene
ral al partidului și președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

4* ?

Vizita secretarului general al 
partidului se incheie cu o mare 
adunare populară desfășurată in 
piața centrală a orașului. Sint 
prezenți mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului, mineri, 
energeticieni, forestieri, țărani 
din localitățile învecinate care 
trăiesc azi marea bucurie de a-1 
primi in mijlocul lor pe condu
cătorul României socialiste.

Deschizind adunarea populară, 
tovarășul Gheorghe Paloș a 
spus :

Sintem bucuroși — a spus 
vorbitorul — că vă aflați prin
tre noi la foarte puțină vreme 
de la istoricul Congres al Fron
tului Unității Socialiste, . Con
gres care, exprimind voința în
tregului popor, v-a ales ca pre
ședinte al acestui reprezentativ 
front pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
făuritorul politicii de transfor
mare a României într-o țară a 
progresului și civilizației, mi
litantul înflăcărat pentru victo
ria cauzei oamenilor muncii de 
pretutindeni, pentru triumful 
dreptății și păcii, una dintre 
cele mai proeminente și respec
tate personalități ale lumii de 
azi.

A intrat; în conștiința noastră 
cu forța de convingere a fapte
lor prezența dumneavoastră di
namică nu numai la marile 
evenimente care s-au înscris in 
paginile de istorie ale anilor 
socialismului, ci și la toate pre
facerile înnoitoare pe care le-a 
cunoscut și le cunoaște țara, 
prefaceri indisolubil legate de 
numele și prestigioasa dumnea
voastră activitate. Iată de ce, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, gorjenii vă primesc 
astăzi cu toată căldura inimii 
lor. cu toată dragostea ce v-o 
poartă, exprimîndu-vă, ca și în
treaga națiune, adeziunea fer
mă, nestrămutată la întreaga 
politică internă și externă a 
partidului și statului^

Cei care am trăit și am mun
cit aici am fost in ultimii ani, 
indeosebi după Congresul al 
IX-lea încoace, martorii unor 
transformări fără precedent, ai 
unei nemaiintilnite dinamici a 
vieții economice. S-au realizat 
importante obiective economice 
care plasează Gorjul in rindul 
județelor aflate in plin urcuș. 
Producția globală industrială a 
crescut de peste 30 de ori față 
de anul 1950 și este de necom
parat cu cea realizată în anul 
1938. O dezvoltare impetuoasă a 
cunoscut și agricultura.

Menționăm cu justificată mîn- 
drie că muncitorii, inginerii, 
tehnicienii din Gorj, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, s-au integrat temei
nic în producție, în activitatea 
unităților economice. Ca urma
re, rezultatele preliminate a se 
înregistra pe primele cinci luni 
ale acestui an sint de 102,5 la 
sută la producția globală indus
trială și 103 la sută la produc
ția marfă. Angajate plenar în 
îndeplinirea sarcinilor actualu
lui cincinal înainte de termen, 
un număr de 4 unități gorjene 
au realizat deja sarcinile cinci
nalului, iar 6 au, de pe acum, 
toate condițiile, spre a-1 realiza 
pină la sfîrșitul anului curent.

Exprimind retrospectiv ceea 
ce am înfăptuit, sintem con- 
știenți că avem încă mult de 
muncit pentru recuperarea unor 
rămîneri în urmă pe primii trei 
ani ai cincinalului, că va trebui 
să ne sporim eforturile în 
scopul îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen.

în același timp, oamenilor 
muncii din județul nostru, ca și 
întregului popor, le sint bine 
cunoscute contribuțiile conduce
rii partidului și statului, ale 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
dezvoltarea și lărgirea continuă 
a relațiilor României în dome
niul economic, politic și cultural 
cu toate țările socialiste, cu

„Gorjenii vă primesc astăzi, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

cu toată căldura inimii lor“
toate statele lumii. Ei dau o 
înaltă apreciere aportului dum
neavoastră la această poli
tică consecvent internaționalistă, 
prin acordurile și convențiile 
incheiate cu prilejul vizitelor pe 
care le-ați efectuat in ultimii 
ani în țări din Europa, Africa, 
Asia, America Latină, și Statele 
Unite ale Americii.

Ne stau în față obiective de 
mare răspundere și complexita
te. Oamenii muncii gorjeni, în 
frunte cu comuniștii, acționind 
hotărit în vederea intimpinării 
cu succese remarcabile a celor 
două evenimente istorice care 
vor avea loc în viața partidului, 
a poporului — a 30-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
iși vor onora sarcinile ce Ie 
revin pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului, nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
transpunerea in viață a politicii 
partidului, pentru a face tot mai 
strălucit chipul drag al patriei 
noastre socialiste.

In cuvîntul său. Mitrea Bă- 
luță. maistru la întreprinderea 
minieră Motru, a spus : Doresc 
să vă adresez și eu. din toată 
inima, un ..bun venit" pe me
leagurile Gorjului și să vă 
asigur că graiul meu poartă nu 
numai emoția momentului, dar 

și nețărmurita dragoste și stimă 
pe care le nutresc față de 
dumneavoastră minerii tînărului 
oraș Motru, mereu mai înflori
tor, creație a partidului nostru 
drag.

Ca maistru în cadrul între
prinderii miniere Motru, vă ra
portez că unitatea noastră și-a 
realizat planul lună de lună, 
obținind și două recorduri de 
tehnică minieră, pe care noi le 
dedicăm evenimentelor istorice 
ale învestirii dumneavoastră în 
înaltele funcții de președinte al 
Republicii Socialiste România și 
de președinte al Frontului Uni
tății Socialiste, precum și mă
rețelor evenimente ce vor avea 
loc in viața partidului și statu
lui nostru.

Consultindu-mă cu ortacii din 
exploatările miniere, am hotă- 
rît să ne angajăm, tovarășe se
cretar general, să depășim și 
ultimul record pe care l-am re
alizat. să atingem 1 000 ml a- 
vansare lunară in galerie. Fă- 
cindu-mă ecoul gindului unanim 
al minerilor, imi exprim și cu 
această ocazie adeziunea totală 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
față de grija pe care dumnea
voastră personal o purtați pen
tru înflorirea și prosperitatea 
patriei noastre socialiste, pen
tru creșterea neîncetată a ni

velului de trai al poporului 
român, pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor 
țării.

Noi, locuitorii Gorjului, am 
simțit permanent grija părin
tească cu care ne înconjurați și 
sintem convinși că județul nos
tru va urca impetuos noi trepte 
ale progresului și civilizației 
socialiste. Pentru toate acestea, 
mulțumim partidului, vă mul
țumim dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. și vă dorim 
multă sănătate, viață îndelun
gată și fericire. Permiteți-ne 
să vă adresăm minerescul „No
roc bun !“.

Este pentru noi. lucrătorii o- 
goarelor, un prilej de aleasă sa
tisfacție faptul că, dumnea
voastră. eminentul conducător 
al partidului și poporului, vă 
aflați astăzi in vizită de lucru 
pe meleagurile Gorjului, a ară
tat Angela Bivolu, brigadieră 
in cadrul Cooperativei agricole 
de producție din satul Moi.

Noi, cooperatorii din satele 
județului Gorj, urmind neabă
tut prețioasele dumneavoastră 
indicații, permanent îndrumați 
și sprijiniți de organele și or
ganizațiile de partid, folosind 
în mod judicios ajutorul sta
tului. aplicînd cu hotărâre sis
temul organizării și retribuirii 
muncii pe baza acordului glo

bal, am reușit să obținem suc
cese însemnate. Așa se explică 
și faptul că unitatea noastră, 
cîndva cu rezultate economice 
modeste, a ajuns în ultimii ani 
o unitate înfloritoare, cu rezul
tate din ce in ce mai bune. 
Sintem nespus de bucuroși să 
vă putem spune, tovarășe se
cretar general, că am sporit pro
ducția de grîu de la 900 kg la 
hectar, cit obțineam în anii 1962- 
1963, la 2 232 kg in 1972, pentru 
anul 1974 avînd planificat peste 
2 650 kg la hectar, producție care, 
vă asigurăm, va fi realizată și 
depășită. La cultura porumbului, 
producția medie a crescut de la 
580 kg. cit realizam în 1963, la 
5 829 kg la hectar în anul 1972, 
producție pentru care coopera
tiva noastră a fost distinsă cu 
Ordinul muncii clasa I. Aceas
tă distincție ne determină să nu 
fim nici o clipă mulțumiți de 
ceea ce am dobîndit, ci. dimpo
trivă, să ne sporim eforturile 
pentru realizarea unor produc
ții și mai mari.

Prezenta dumneavoastră, to
varășe secretar general. în mij
locul oamertilor muncii gor
jeni, va constitui pentru fie
care un nou prilej de mobili
zare entuziastă, de angajare 
responsabilă la transpunerea 
în viață a programului elabo
rat de partid pentru edifica

rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul 
străbun ai scumpei noastre pa
trii.

Vizita dumneavoastră în ju
dețul nostru — a spus prof. 
Petre Rădulea, directorul Li
ceului „Tudor Vladimirescu" 
din Tg. Jiu — ne prilejuiește 
exprimarea celor mai adînci și 
vibrante sentimente de stimă 
și prețuire față de .conducerea 
partidului și statului, față de 
dumneavoastră personal, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija constantă acorda
tă dezvoltării economico-socia
le armonioase a tuturor jude
țelor țării, de care a beneficiat 
și Gorjul. străbună vatră a 
pămîntului românesc. Așa, de 
pildă, in contextul dezvoltării 
sale pe plan național. învăță- 
mîntul a cunoscut și în jude
țul Gorj o continuă perfecțio
nare, răspunzînd tot mai mult 
necesității de a asigura cadre
le calificate in raport cu cerin
țele economico-sociale tot mai 
mari ale societății noastre so
cialiste. Dispunem în prezent 
de 767 unități școlare în care 
învață peste 65 000 elevi. Din 
cele 16 licee, 10 sint de specia
litate, preocupindu-ne totodată 
ca în toate unitățile școlare, pe 
lingă pregătirea științifică, să 
cultivăm, în rindul elevilor, dra
gostea față de muncă, să-i pre
gătim pentru, viață, în spiri
tul cultului muncii.

în ansamblul acestor preocu
pări majore se înscrie și acti
vitatea colectivului de cadre di
dactice de la Liceul „Tudor Vla
dimirescu" din Tg. Jiu. care, 
sub conducerea organizației de 
partid, muncesc cu simț de răs
pundere, obținind, an de an, re
zultate bune in pregătirea știin
țifică, politică și practică a ce
lor peste 900 de școlari.

Conștienti de rolul important 
ce revine școlii în societatea 
noastră socialistă, vă raportăm 
că acționăm. în întreg județul, 
cu toată energia, pentru în

făptuirea programului stabilit 
de partid în vederea generali
zării invățămintului de 10 ani. 
Avem asigurate condițiile ca 
cei aproape 5 000 de absolvenți 
ai clasei a VIII-a să fie cuprinși 
în treapta I de liceu.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
numele tuturor intelectualilor 
gorjeni, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
programului ideologic al parti
dului, pentru ca aportul nostru 
la educația permanentă a mase
lor să fie pe măsura condițiilor 
create de partid, a încrederii și 
prețuirii pe care dumneavoastră 
o acordați intelectualității din 
România socialistă.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în re
petate rinduri cuvintele pe care 
secretarul general al partidului 
le adresează locuitorilor1 Gorju
lui sint subliniate cu îndelun
gate și vii aplauze, cu ovații și 
urale. De aici se revarsă peste 
întregul oraș urările scandate 
într-un singur glas de mulțimea 
prezentă la această memorabilă 
întilnire : „Ceaușescu—P.C.R.“. 
„Stima noastră și mindria — 
Partidul. Ceaușescu, România".

Cuvîntarea dumneavoastră, a 
spus primul secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R. 
—, care reprezintă pentru noi u: 
adevărat program de lucru, ne-a 
făcut să înțelegem mai bine că 
stă în puterea fiecăruia dintre 
noi să înlăture greutățile și lip
surile, să facem ca aportul nos
tru la înfăptuirea politicii parti
dului, la. edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
să fie tot mai substanțial.

Dați-mi voie, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, — a încheiat 
vorbitorul — să vă adresez, in 
numele tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe plaiurile gorjene, 
urarea izvorită din suflet „Să 
ne trăiți intru mulți ani, spre 
binele și fericirea poporului 
român".
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Marea adunare populară din municipiul Slatina

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

După încheierea vizitei de 
lucru pe platforma industrială, 
tovarășul Nicolae Ceauș eseu, 
■însoțit de ceilalți conducători 
de partid și de stat, au luat 
parte La o mare adunare popu
lară care a avut loc pe stadio
nul orașului.

Aici, s-a desfășurat un mo
ment plin de profunde semni
ficații, ilustrativ pentru dra
gostea și stima nemărginite de 
care se bucură președintele țării 
în rîndurile tuturor cetățenilor 
patriei noastre. în timp ce mul
țimea ovaționa cu Înflăcărare, 
în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au pășit cu mare 
emoție doi oameni vîrstnici, 
Teodoru Dumitru și Nina Șipcalu, 
meșteșugari cooperatori, astăzi 
pensionari. Ei au venit tocmai 
din orașul Caracal, pentru a o- 
feri secretarului general al parti
dului o minunată broderie, un 
medalion cu simboluri patriotice, 
lucrat pe steagul libertății.

Pensionara Nina Șipcalu, în- 
mînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu darul adus, a spus a- 
ceste cuvinte calde :

Noi, comuniștii din organiza
ția de bază a pensionarilor din 
Caracal, îndrăznim să vi-1 ofe
rim ca un mesaj, este drept, ne
scris, în care ne-am pus toată 
dragostea pentru partid, pentru 
lupta partidului de a îmbogăți 
țara, de a face o viață frumoasă 
poporului. Vă dorim mulți ani, 
să realizați nobilele țeluri pen
tru care v-ați închinat și vă în
chinați viața, gindirea și munca. 
Vă dorim mulți ani și să
nătate, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !

în această atmosferă s-a des
fășurat întreaga adunare popu
lară a locuitorilor Slatinei.

Ziua de 30 mai — a spus tova
rășul Constantin Sandu, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, în cuvîn
tul său de deschidere — este 
pentru cetățenii orașului Slatina, 
ai orașului Balș, ai întregului 
județ, o zi de mare sărbătoare. 
In mijlocul nostru se află secre
tarul general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe care îl salutăm 
din toată inima, cu toată dra
gostea noastră și al cărui cu- 
vînt ne va fi întotdeauna un 
mare și permanent îndemn.

Luînd apoi cuvîntul, inginer 
Ioan Filip, director general-ad
junct al Centralei industriale de 
metale neferoase și rare, a spus: 
Ne aflăm încă sub puternica în- 
rîurire a emoționantei vizite de 
lucru pe care ați făcut-o, acum 

citeva ore. in întreprinderea 
noastră. Am ascultat cu deose
bită atenție indicațiile pe care 
ni le-ați dat cu acest prilej și 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de la bun 
început, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a le trans
pune in viață.

Această vizită este o nouă și 
vibrantă expresie a grijii cu 
care ne-ați îndrumat activitatea, 
încă din faza de finalizare a 
primei capacități de producție. 
Și pot spune, cu îndreptățită 
satisfacție, că de atunci și pină 
acum sprijinul permanent primit 
s-a resimțit din plin, uzina de
venind — ca unitate — cel mai 
mare producător de aluminiu 
din Europa. Iată de ce, în nu
mele tuturor oamenilor muncii 
slătineni exprim deplina recu
noștință față de conducerea 
partidului, față de dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe se
cretar general, promotor tenace 

„Să ne trăiți 
ani mulți și fericiți 

pentru binele 
neamului românesc 1“
al politicii de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării. De 
numele și prodigioasa dumnea
voastră activitate este indisolu
bil legată și industrializarea 
acestor meleaguri, proces în
ceput cu aproape un deceniu in 
urmă cind au fost puse bazele 
cetății aluminiului românesc, 
aici, la Slatina. Aceasta Înglo
bează. acum. încă două unități 
cu profil similar sau înrudit — 
întreprinderile de produse căr- 
bunoase și de prelucrare a alu
miniului, unicate ale industriei 
autohtone. care au chemat 
aceste meleaguri la o nouă via
ță, Slatina devenind dintr-un 
vechi tirgușor de provincie un 
puternic centru al metalurgiei 
neferoase.

Totodată — a subliniat vor
bitorul — trebuie să recunosc 
dechis, sincer că — în ciuda 
strădaniilor noastre, ale comu
niștilor, ale tuturor salariaților 
— nu putem să vă raportăm cu 
acest prilej îndeplinirea inte
grală a tuturor indicatorilor fi- 

ce privește calitatea produselor. 
De aceea vom acționa cu fer
mitate zi de zi. ceas de ceas, 
in direcția îmbunătățirii apro
vizionării tehnico-materiale, fo
losirii intensive a capacităților 
de producție, pregătirii cadre
lor. aplicării programelor de 
măsuri stabilite la începutul 
acestui an. a indicațiilor date 
acum citeva ore la fața locului, 
de dumneavoastră.

\ A luat apoi cuvintul Zamfira 
Constanța, președinta Comite
tului de femei a județului Olt. 

Trăim o bucurie fără margii^ 
— a spus vorbitoarea — astăzi 
cind vă avem în mijlocul nostru, 
pe dumneavoastră fiu al aces
tor meleaguri, cel mai iubit fiu 
al poporului, conducător politic 
încercat. strălucit ginditor 
marxist-leninist. pasionat revo
luționar. care din fragedă tine
rețe v-ați dedicat întreaga ființă 
cauzei clasei muncitoare, făcind

din idealul propășirii patriei 
crezul intregii dumneavoastră 
vieți.

Vorbesc in numele femeilor 
din Olt, in numele a peste ju
mătate din populația acestui 
județ și vă rog să-mi permiteți 
să exprim partidului, dumnea
voastră personal, vibranta emo
ție și profunda noastră recu
noștință pentru minunatele con
diții de viață și de muncă ce 
ne-au fost create, pentru pre
țuirea și locul de cinste de care 
ne bucurăm astăzi in societate. 
- Alături de muncitori, coope
ratori. de toți oamenii muncii 
din Olt. noi. femeile, nu uităm 
și nu vom uita niciodată ajuto
rul necontenit pe care l-ați dat 
creșterii și înfloririi acestui ju
deț. încrederea, căldura sufle
tească și profunda umanitate cu 
care ne înconjurați.

Cu prilejui acestei intilniri cu 
dumneavoastră, care va rămine 
de neuitat in sufletele noastre, 
vă rog să-mi permiteți a vă 
spune că femeile — muncitoare, 
cooperatoare, intelectuale, gos
podine — iși aduc o contribuție

șini ș. utxiaje de înaltă tehnici
tate. Unele din acestea — cum

Fără îndoială că avem impre
sii, in general, bune, ținind sea-

activă. alături de toți oamenii 
muncii la înfăptuirea programu
lui partidului, de înflorire mul
tilaterală a patriei, a județului 
in care trăim și muncim.

Pentru tot ceea ce ați făcut 
pentru noi. pentru inalta ome
nie pe care v-o simțim mereu 
aproape, vă mulțumim sincer, 
din inimă și vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că femeile din județul 
Olt vor pune întreaga lor ca
pacitate creatoare, devotamen
tul, hărnicia și spiritul de ini
țiativă în slujba țelurilor măre
țe ale partidului și statului 
nostru.

în aceste momente istorice — 
a spus în cuvîntul său Vasile 
Bărbulescu, președintele C.A.P. 
din comuna -Scornicești — cind 
întregul nostru popor muncește 
cu abnegație, devotament și dă
ruire pentru intimpinarea celor 
două mari evenimente ale anu
lui. pentru Îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, avem 
marea bucurie de a vă avea din 
nou in mijlocul nostru, tovarășe 
secretar general.

Este un nou prilej de a ne 
exprima recunoștința noastră 
fierbinte, de a vă mulțumi din 
inimă, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pen
tru țărănimea noastră coopera
tistă. pentru întregul nostru po
por. pentru România noastră so
cialistă.

Vă raportăm că țărănimea 
cooperatistă din Scornicești. îm
preună cu toți țăranii coopera
tori din județul Olt muncesc să 
aplice in practică indicațiile 
dumneavoastră date la Confe
rința pe țară cu lucrătorii din a- 
gricultură. Deși au trecut numai 
cinci luni din acest an. am și 
obținut unele rezultate Însemna
te in activitatea noastră. Am 
obținut o valoare a producției 
globale de 32 milioane lei. egală 
cu de cinci ori producția globală 
a anului 1966.

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

Vă rog. stimate tovarășe 
Ceaușescu. să-mi permiteți ca, 
in incheiere. să vă urez ceea ce 
ne urați dumneavoastră nouă, 
întregului popor : să ne trăiți 
ani mulți și fericiți pentru bine
le nostru, al tuturor, pentru bi
nele neamului românesc .'

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

termen. (Aptasze paaerwre. 
orale. Se «rinărar» : .Ceaașe«ra 
P.C.R. ; Cearoeace și pe- 
peraT).

Județul Ol: ae numără prrarra 
multele județe care Îs vln-r- t 
zece ani au czzaoecs: o dez-, al
tare impetuoasă. Dacă in 1M5 

rsurezema. 1ea a 
fost in 197Q de X4 n
va fi in 1975 de peste 12 miliar
de leu A crescut producția in
dustrială pe locuitor, de la 
3 000 lei in 1965. la aproape 
7 000 in 1970 și va ajunge la 
peste 23 000 in 1975, Aceste date 
vorbesc in mod convingător 
despre justețea politicii partidu
lui nostru, de ridicare armo
nioasă a tuturor județelor și 
regiunilor, de amplasare și dez
voltare a forțelor de producție 
in întreaga țară. (Aplauze pu
ternice, urale).

Fără îndoială că aceste reali
zări au cerut eforturi susținute 
din partea oamenilor muncii, a 
specialiștilor, din partea comu
niștilor, a organizațiilor de 
partid, a comitetului județean 
de partid. Și. se vede că s-au 
obținut rezultate bune .' Doresc 
să adresez calde felicitări tutu
ror oamenilor muncii din județ, 
comuniștilor, activului de partid 
și comitetului județean pentru 
rezultatele obținute in activita
tea lor ! (Aplauze puternice, 
urale : se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Rezultate bune s-au obținut, 
de asemenea, și în agricultură, 
producția globală agricolă cres- 
cind și ea de la 1,6 miliarde in 
1965 la aproape 4 miliarde, cit 
se prevede pentru 1975. Se poate 
spune că și țărănimea coopera
tistă, La fel ca oamenii muncii 
din industrie, au depus eforturi 
pentru a infăptui sarcinile trasa
te de Congres. De aceea, aș dori 
să adresez și țărănimii coopera
tiste. tuturor oamenilor muncii 
din agricultură — odată cu feli
citările mele pentru cele realiza
te — urarea de a obține noi și 
noi succese in activitatea lor ! 
(Aplauze puternice, urale).

Dar dacă putem privi cu sa
tisfacție ceea ce s-a realizat, nu 
trebuie insă să trecem peste o 
serie de lipsuri și neajunsuri 

care continuă să se mai manifeste 
m unele din intreprinderile ju
dețului Olt. Chiar la întreprin
derile pe care le-am vizitat as
tăzi. — incepind cu prima și 
terminind cu ultima — la toate 
patru, fără excepție, am consta
tat, pe lingă rezultatele bune 
obținute, și o serie de neajun
suri și rămîneri în urmă. La 
uzina de aluminiu s-au mani
festat o serie de lipsuri foarte 
serioase, ceea ce a făcut ca, cu 
puțin timp mai înainte, să se 
ajungă la diminuarea rezultate
lor privind calitatea. Nu putem 
să fim pe deplin satisfăcuți 
de felul cum sint folosite 
în aceste întreprinderi ca
pacitățile de producție ince
pind cu marea uzină de la 
Balș. care, printr-o bună gos
podărire și organizare a muncii 
și a producției, poate obține a- 
proape dubiarea producției cu 
capacitățile existente. De aseme
nea. la Uzina de aluminiu, în 
unele secții prelucrătoare se 
poate dubla producția..Nu vreau 
să mai vorbesc despre noua u- 
zină de utilaj alimentar, pentru 
că. de fapt .ea nu a început să 
producă asemenea utilaj, ci

3* * alic produse.
5- pir.er: fi o* k>c muliumiți 
âe f ram wv â——-nț ș-_ con- 
(tagsrea acesieî întreprinderi au 

pentru a îndeplini sar- 
âaBe pe can le-an avut. De a- 
s«=er.ea. La de prelucrare
a aiuaamiulu: — uzină cu șer
pi de înaltă tehnicitate și mo
deme. care, intr-adevăr, consti
tute o —-l-d—.e a României eo- 
aal_re — există, alături de re- 
zultate bene, și o mare risipă 
de «pap — Pe acele «pății va 
trebcc ca. In următorii ani. să se 
obțin* • producție dublă, folo- 
• t.-șe in felul acesta in mod 
r«- -oeal investițiile ne care 
le-am rea..za: in acești ani.

De ce insist asupra acestei 
probleme ? Am Scut in județul 
Olt. in 1971—1975. investiții de 
u—•• !• miliarde de lei — și va 
trebui ca aceste investiții, acești 
bani să poată fi folosiți cu ma- 
xm-um de eficiență economică. 
Capacitățile de producție reali
zate trebuie să dea maximum de 
producție — și este posibil acest 
lucru ! Aceasta este sarcina co
mitetului județean, a comitetului 
ocăpenesc din Slatina, a comu- 
mștuor din aceste uzine, a con- 
d-jcvruor întreprinderilor. a tu
turor oamenilor muncii și a mi- 
nisterrior. Să întocmim progra
me de masuri concrete pentru 
ca. ic următorii cițîva ani. să 
îmbunătățim complet folosirea 
spatiilor construite aici !

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție problemelor de 
rab-a-e in toate uzinele, atît 
în cele vizitate dt și in cele pe 
care nu le-am vizitat. Problema 
calității producției constituie 
factorul esențial al asigurării 
dezvoltării in ritm inalt a socie
tății noastre socialiste ! De ase
menea. trebuie să acordăm mai 
multă atenție problemei crește
rii productivității muncii, redu
ceri; cheltuielilor materiale, rea
lizării producției cu cheltuieli 
cit mai mici. Aceasta va duce 
la creșterea venitului net. la 
sporirea venitului național, cre- 
îndu-se condiții corespunzătoare 
pentru a dispune de mai multe 
mijloace în vederea dezvoltării 
în continuare a patriei noastre 
socialiste, cit și a ridicării con
tinue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice : u- 
rale ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.")

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție înfăptuirii pro
gramului de ridicare a nivelu
lui de calificare a oamenilor 
muncii, a pregătirii cadrelor — 
incepind de la muncitor pînă 
la directorul de întreprindere. 
Trebuie să discutăm deschis 
problemele, lipsurile la care 
m-am referit depind de oameni, 
sint rezultatul neajunsurilor în 
felul în care muncesc cadrele 
de conducere, organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii, 
pentru că fiecare poartă răs
punderea pentru buna gospodă
rire a acestor mijloace. care 
sint bunuri ale întregului nostru 
popor. Deci lipsurile sint lipsuri 
ale oamenilor, sint pină la urmă 
și ale dumneavoastră ' Cu toții 
trebuie să luăm măsurile co
respunzătoare in vederea lichi
dării acestor neajunsuri, a îm
bunătățirii conducerii, a ridică
rii nivelului de pregătire a ca
drelor. de la director pină la 
muncitor. Numai astfel vom 
avea garanția că asemenea nea
junsuri nu se vor mai repeta, 
că aceste capacități moderne de 
producție vor da maximum din 
ceea ce pot da. (Aplauze pu
ternice).

Mi-au făcut o impresie plăcu
tă construcțiile de locuințe, 
spitalul, celelalte construcții so
ciale. care vin să contribuie 
la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri. Desigur, s-a realizat 
mult și în această direcție. Dar, 
se poate construi ceva mai ra
țional, cu o sistematizare mai 
bună, cu o folosire mai judi
cioasă a suprafețelor, ținîn- 
du-se seama că județul Olt și. 
în general, întreaga țară, nu 
dispune de suprafețe .mari, pe 
care să le risipim. Se impune 

să aplicăm în mod consecvent 
directivele cu privire La siste
matizare. la construcția unor 
orașe și sate cit mai moderne, 
și. in același timp, să construim 
cit mai rațional, incit să se 
imbine utilul cu frumosul, să 
se asigure condiții de viață cit 
mat plăcute pentru toți oamenii 
muncii. Sint multe posibilități 
in această direcție. Ceea ce s-a 
realizat merită într-adevăr toa
tă lauda, dar trebuie făcut mai 
mul: pentru folosirea mai eco
nomicoasă a suprafețelor din 
oraș. Același lucru este valabil 
și pentru sate.

Este necesar să înțelegem că 
peste tot trebuie să acționăm cu 
spirit de buni gospodari, cu 
spirit de răspundere pentru bu
nurile întregului nostru popor. 
Să avem în vedere că ceea ce 
facem astăzi va dăinui zeci și 
zeci, chiar sute de ani. Ca 
atare, să facem lucruri bune care 
să fie demne de epoca socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. de epoca comunistă ! 
(Aplauze puternice).

Cunoașteți preocupările per
manente ale partidului si statu
lui nostru de a asigura ridica
rea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor. Dealtfel 
întreaga politică a partidului, 
esența societății socialiste pe 
care o edificăm este bunăstarea 
și fericirea omului. Tot ceea ce 
facem este chemat să asigure 
poporului condițiuni din ce în 
ce mai bune de viată. Pentru 
aceasta trebuie să înțelegem că 
derjnde de noi. de fiecare, la 
locul său de muncă, de a reali
za și în această direcție mai 
mult, contribuind la creșterea 
producției de bunuri materiale, 
la sporirea avuției naționale în 
general. Ridicarea nivelului de 
trai este nemijlocit legată de 
creșterea avuției naționale, a 
venitului național, de folosirea 
cu maximă eficiență a fiecărui 
leu investit. Numai pe această 
bază putem asigura ridicarea 
bunăstării întregului popor ! 
(Aplauze puternice, prelungite : 
se scandează : „Ceaușescu si 
poporul")

Incepind de la 1 august, în 
acest an vom începe realizarea 
măsurilor stabilite de Congres 
si de plenara Comitetului Cen
tral de la sfîrșitul anului tre
cut cu privire la noua majora
re a veniturilor oamenilor mun
cii. Așa cum s-a stabilit de ple
nară. vom majora în mod mai 
substanțial veniturile mici,, de 
care vor beneficia în primul 
rind femeile și tineretul. Aceas
ta arată grija și nreocuparea 
continuă a partidului nostru 
pentru a asigura acestor cate
gorii de oameni ai muncii con
diții tot mai bune de viată. 
(Aplauze, urale : se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Pregătim de pe acum noul 
cincinal. în acest cadru județul 
Olt va cunoaște si în anii 
1976—1980 o dezvoltare în ritm 
înalt, producția globală indus
trială urmînd să ajungă la cir
ca 20 miliarde lei. iar producția 
pe locuitor la circa 35 000 Ici. 
Fără nici p îndoială că asigu
rarea acestei dezvoltări în ritm 
inalt va cere eforturi susffiute 

’și in cincinalul viitor. De ace
ea. pe lingă preocuparea de a 
pune ordine și de a realiza 
sarcinile de care am vorbit. în 
întreprinderile existente -trebuie 
luate de pe acum toate măsuri
le pentru a asigura îndeplinirea 
în bune condițiuni a prevederi
lor din următorul cincinal.

Cunosc bine oamenii din ju
dețul Olt și din municipiul Sla
tina și sint convins că nu vor 
rămine mai prejos față de cei 
din alte județe. Sint încredințat 
că vor face totul pentru a li
chida lipsurile, pentru a păși in 
primele rinduri ale luptei pen
tru realizarea sarcinilor de plan. 
(Aplauze puternice, urale : se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Dragi tovarăși.

Trebuie să avem permanent 
în vedere faptul că tot ceea ce 
noi realizăm în construcția so

cialistă, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate si crearea condițiilor 
pentru a trece la făurirea so
cietății comuniste în România, 
constituie, totodată, o contribu
ție importantă la cauza socialis
mului. la dezvoltarea colaborării 
și solidarității țărilor socialiste, 
la creșterea prestigiului socialis
mului în întreaga lume. (A- 
plauze puternice, urale).

Fiind conștienți de toate •- 
cestea, vom acționa în conti
nuare. în spiritul deplinei res
ponsabilități. pentru dezvolta
rea colaborării și solidarității cu 
toate țările socialiste, cu toate 
popoarele care luptă pentru dez
voltarea economico-socială inde
pendentă. cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială. Participînd activ la divi
ziunea internațională a muncii, 
ne vom aduce si în viitor con
tribuția militantă Ia cauza eli
berării popoarelor, la lupta îm
potriva imperialismului. colo
nialismului, neocolonialtsmului, 
la promovarea unei politici noi 
care să asigure ca fiecare na
țiune să se bucure de libertatea 
deplină de a se dezvolta cores
punzător dorințelor și năzuințe
lor sale. (Aplauze puternice, 
urale).

Vom acționa și în continuare 
cu toată fermitatea pentru a 
contribui la așezarea relațiilor 
intre state pe principiile noi, 
de egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, naționa
le. neamestec în treburile in
terne, de renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța în ra
porturile dintre state. Vom face 
totul pentru a contribui la în
făptuirea securității pe conti
nentul european, considerind că 
aceasta reprezintă o necesitate 
nu numai pentru popoarele din 
Europa, dar și pentru întreaga 
lume.

Sîntem hotărîți să acționăm 
în strînsă unitate cu toate ță
rile socialiste, cu toate forțele 
anfiimperialiste. pentru o poli
tică de pace și colaborare in
ternațională. (Aplauze puternice, 
urale).

Deoarece cu această adunare 
încheiem vizitele de lucru rea
lizate in trei județe, aș dori să 
exprim de aici de la Slatina, 
mulțumiri tuturor locuitorilor 
din județele vizitate — din Dolj 
și municipiul Craiova, din Gorj 
și din municipiul Tg. Jiu, pre
cum și locuitorilor din Slatina 
și din județul . Olt — pentru 
primirea călduroasă și pentru 
manifestările cu care ne-au in- 
timpinat peste tot. Vedem in 
aceasta o expresie a adeziunii 
totale a oamenilor muncii, a 
locuitorilor din aceste județe, ca 
și a întregului popor, la politica 
partidului și guvernului, o do
vadă a încrederii nelimitate în 
Comitetul Central, in partidul 
nostru, a hotărîrii de a înfăptui 
neabătut politica sa internă și 
externă, care corespunde pe de
plin intereselor și năzuințelor 
întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

în încheiere, doresc să-mi 
exprim încă o ‘dată convingerea 
că oamenii muncii din industrie 
șl agricultură, toți locuitorii ju
dețului Olt. impreunâ cu orga
nizațiile de partid, cu comitetul 
județean de pariid. vor face 
totul pentru a îndeplini in cele 
mai bune condițiuni sarcinile pe 
care le au ! Vă urez succese tot 
mai mari in activitatea pe care 
o desfășurări 1 Să intimpinați 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și : Congresul al 
Xl-lea cu realizări de seamă m 
toate sectoarele de activitate ’ 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu-P.C.R.". Cei 
prezenți Ia adunare ovațiemq-,ză 
cu entuziasm pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pen
tru secretarul general al parti
dului și președintele României 
socialiste. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 VINERI 31 MAI 1974

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL GORJ

(Urmare din pag. I)

final o putere instalată de 1 720 
Mw. Primele două grupuri, in
stalate în prima etapă se află 
în exploatare, alte două — in
tr-un stadiu avansat de montaj, 
iar ultimele — în plină construc
ție.

Pe parcursul vizitei, în timpul 
discuțiilor care au loc, se abor
dează probleme referitoare la 
soluționarea unor neajunsuri sur
venite în procesul de finalizare a 
acestui obiectiv. Gazdele arată 
că blocurile 3 și 4 vor fi date 
în exploatare cu întîrziere de 
citeva luni, întrucit furnizorii 
străini ai unor utilaje aduc a- 
cestora o seamă de perfecțio
nări.

Pe baza experienței ciștigate 
în decursul anilor de specialiș
tii noștri aici se aplică metode 
îndrăznețe, moderne, eficiente. 
Ministrul energiei electrice îl 
informează pe secretarul gene
ral al partidului că pentru pri
ma oară in țara noastră con
structorii acestui mare obiectiv 
instalează un cazan suspendat 
de 1 035 tone abur pe oră, un 
colos metalic de circa 11000 
tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresind felicitări specialiștilor 
noștri care au conceput aseme
nea proiecte și le-au înfăptuit 
după principiile tehnicii moder
ne, apreciază ideea structurării 
pe verticală a instalației, care 
oferă posibilitatea exploatării ei 
cu un randament ridicat. în a- 
celași timp însă, atrage atenția 
asupra faptului că amplasarea 
instalațiilor auxiliare deasupra 
cazanului, obligă la ridicarea u- 
nor construcții prea înalte și re
clamă fonduri de investiții mari. 
Specialiștii trebuie să caute so
luții pentru evitarea acestor ne
ajunsuri la viitoarele obiective. 
Proiectanții și constructorii îl 
asigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că la Termocentrala

LIGNITUL ȘI MARILE
LUI PERSPECTIVE

Valorificarea eficientă a căr
bunelui inferior, o mare bogă
ție a subsolului Olteniei, a con
stituit obiectul unei temeinice 
analize.

La sosirea în cariera Tismana. 
una din reprezentativele exploa
tării la zi pentru alimentarea 
termocentralei de la Rovinari, 
situată în imediata apropiere, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Bujor Âlmășan, in

de la Turceni instalațiile auxi
liare vor fi montate la nivelul 
solului, ceea ce va permite o 
mai adecvată dimensionare a 
construcției, întreținerea și re
pararea mai lesnicioasă a agre
gatelor.

Centrala termoelectrică Ro
vinari stă mărturie investiției 
de inteligență tehnică a colecti
velor de proiectanți de la ISPE 
și alte institute, eforturilor co
lectivelor de la trusturile „E- 
nergoconstrucția" și „Energo- 
montaj". La realizarea acestui 
obiectiv și-au adus o apreciată 
contribuție marile noastre uni
tăți industriale, cum sint în
treprinderea de mașini grele și 
„Vulcan“ din București, între
prinderile de construcții de ma
șini din Reșița și de construcții 
metalice din Borșa, „Electropu- 
tere“ Craiova și unitățile Cen
tralei de electrotehnică și auto
matizări și numeroase altele.

Dialogul de lucru al secreta
rului general cu specialiștii se 
poartă in mod firesc și in legă
tură cu dezvoltarea energeticii 
în Oltenia, care va cunoaște în 
următorul cincinal un nou și 
puternic avînt, această zonă de
venind principalul furnizor de 
energie electrică al țării. Obiec
tivul de bază care va reprezen
ta expresia materială a acestei 
orientări îl va constitui Termo
centrala Turceni, cu un poten
țial instalat de 2 400 Mw, ce 
o va situa în fruntea unităților 
producătoare de energie din ța
ră. întregul bazin carbonifer 
Motru va lucra pentru alimen
tarea acestui colos.

Secretarul general al partidu
lui apreciază amploarea acestei 
unități, îndrăzneala și compe
tența cu care au elaborat spe
cialiștii proiecte de o asemenea 
importanță și cere să se ia toate 
măsurile pentru ca încă în pri
ma etapă să fie date în exploa
tare patru din cele 8 turbogene- 
ratoare de 330 Mw fiecare.

formează că întreprinderea mi
nieră Rovinari își desfășoară 
activitatea în mod normal, bi
lanțul ei de producție consem- 
nînd astăzi mai mult de 150 000 
tone de cărbune peste plan, 

în fața unor machete și gra
fice sint înfățișate principalele 
probleme tehnico-economice ale 
exploatărilor din cadrul bazine
lor Motru și Rovinari. Se dau 
explicații amănunțite asupra di

namicii producției, subliniindu-se 
că planul pe primele cinci 
luni a tost realizat cu succes, 
asupra înzestrării tehnice, a 
modului in care se realizează 
planul de investiții.

Un loc important în cadrul 
discuțiilor il ocupă proble
mele de perspectivă ale va
lorificării pe scară largă a re
zervelor de lignit din Oltenia. 
In acest sens, se arată că, pe 
baza cercetărilor geologice în
treprinse pină acum, s-au iden
tificat rezerve a căror arie se 
întinde din Vilcea pină in 
Mehedinți. Gazdele sublinia
ză că in viitor cercetările geo
logice se vor intensifica, in 
scopul determinării cit mai rea
le a rezervelor exploatabile, 
astfel ca in următorii ani pro
ducția de lignit să sporească.

Secretarul general al partidu
lui este informat apoi des
pre preocuparea întreprinderi
lor miniere pentru reintegrarea 
terenurilor exploatate în cir
cuitul agricol. Se subliniază că 
in această privință s-au stabi
lit raporturi clare, prin respec
tarea întocmai a legislației în 
vigoare. Pină acum, au fost puse 
la dispoziția agriculturii 180 de 
hectare, cea mai mare parte din 
această suprafață fiind ocupată 
de viguroase plantații de pomi 
fructiferi, viță de vie și de cul
turi cerealiere. Specialiștii sta
țiunilor de cercetări arată tovară
șului Nicolae Ceaușescu că prin 
fertilizare s-au obținut producții 
de peste 4 500 kg porumb la hec
tar, mai bine de 8 200 kg stru- 
guri și 15 000 kg fructe la 
hectar.

Felicitindu-i pe minerii între
prinderii Rovinari, pentru rezul
tatele obținute pină acum, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
spune :

— Statul asigură fonduri pen
tru investiții, precum și utila
jele de care aveți nevoie. Tre
buie să vă străduiți să folosiți 
cit mai bine aceste condiții. In 
acest sens, secretarul general al 
partidului recomandă să se in
tensifice eforturile pentru înde
plinirea planului pe anul îh curs 
înainte de termen și, în același 
timp, să se recupereze restanțe
le din 1973.

La cariera Tismana, sint pre
zentate principalele caracteris
tici ale excavatorului gigant a- 
flat în plină acțiune. Un aseme
nea utilaj de mare productivita
te, echipat cu 30 de motoare și 
avind o putere instalată de 2 500 
kW, extrage 1 800 tone de lignit 
pe oră. Se dau. de aseme
nea. explicații asupra funcțio
nării și a productivității mași
nilor de haldat și a benzilor de 
transport al cărbunelui, sublini

indu-se că industria noastră 
constructoare de mașini se pre
gătește să realizeze, in coopera
re, asemenea utilaje, capabile 
să permită dezvoltarea, la para
metrii preconizați,, a producției 
de lignit. .

Apreciind aceste preocupări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să se asigure asimila
rea in țară a oțelurilor speciale, 
necesare pentru producția unor 
asemenea utilaje de mare ran
dament.

Secretarul general își ia ră
mas bun de la mineri, într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire.

Elicopterul survolează apoi, 
urmind cursul Jiului, plantațiile 
stațiunii Birsești, livezile de 
meri de la Turcinești, Simbotin, 
Bumbești—Jiu și aterizează în 
apropierea întreprinderii me
canice Sadu.

Și aici, ca pretutindeni pe 
meleagurile Gorjului, mii de oa
meni ai muncii fac o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Directorul unității, inginerul 
Dorin Staicu, informează despre 
succesele de seamă obținute de 
colectivul întreprinderii în ma
rea întrecere socialistă. Sar
cinile de plan pe primele cinci 
luni au fost îndeplinite și de
pășite la toți indicatorii. Pină 
în prezent, harnicul colectiv de 
aici a înregistrat în îndeplini
rea cincinalului un avans de 
53 de zile, garanție a înfăptuirii 
prevederilor planului pe anii 
1971—1975 înainte de termen.

Cheia succeselor noastre — 
arață gazdele — o constituie mo
bilizarea de către comitetul de 
partid a tuturor specialiștilor la 
o activitate susținută. îndrep
tată spre folosirea judicioasă a 
capacităților existente și a uti
lajelor aflate în dotare, reali
zării cu forțe proprii a unor 
utilaje tehnologice, precum și a 
întregului necesar de scule și 
dispozitive verificatoare.

în cadrul discuțiilor, Virg!] 
Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, specialiștii u- 
nității arată că oamenii muncii 
de aici au pus în centrul aten
ției sarcina trasată de partid 
privind înnoirea și modernizarea 
producției. Au fost amintite, în 
acest sens, perfecționările adu
se frigiderelor cu absorbție, 
produse cu o pondere însem
nată în activitatea întreprinderii.

O recunoaștere a calității pro
duselor sale o constituie și fap
tul că întreprinderea a putut 
incheia contracte de cooperare 
de lungă durată cu firme de re
nume de peste hotare, pentru 
fabricarea agregatelor destinate 
frigiderelor cu absorbție și fri
giderelor de mic litraj.

în continuare, gazdele invită 
pe secretarul general al parti
dului să viziteze unele din sec
toarele de bază ale întreprin

derii care execută diferite pro
duse de înaltă tehnicitate pen
tru industria minieră și pentru 
alte domenii.

Apreciind rezultatele bune 
obținute de acest colectiv, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cere 
conducerii întreprinderii să ela
boreze un program de extinde
re a mecanizării, care să asigu
re o creștere continuă a pro
ductivității muncii.

Exprimîndu-și deplina sa
tisfacție pentru aprecierile făcu
te la adresa muncii colectivului 
de aici, pentru indicațiile date 
în timpul vizitei de lucru, fac
torii de răspundere din între
prindere au dat asigurări secre
tarului general al partidului că 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii nu-și vor precupeți efortu
rile pentru a îndeplini și în 
viitor, cu înalt simț de răspun
dere, sarcinile încredințate.

La plecare, pe stadion, nu
meroși cetățeni ai localității 
Bumbești — Jiu șl ai altor așe
zări de pe Valea Sadului, îm- 
brăcați în straie de sărbătoare, 
adresează secretarului general al 

partidului urări de sănătate, 
putere de muncă în folosul pa
triei, al Întregului popor.

Prin aceste manifestări spon
tane, de intensă trăire, ei dau 
glas sentimentelor de recunoș
tință pe care le nuțrîsc '.h a- 
ceste clipe cînd au vtTSri* de 
a avea în mijlocul lor pe Iubi
tul conducător al partidului. 
Răspunzind aclamațiilor mulți
mii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune :

„Doresc să adresez tuturor 
locuitorilor acestei așezări 
succese în întreaga lor activita
te, multă sănătate și fer:c>re".

Secretarul general al partidu
lui se îndreaptă apoi spre ora
șul de reședință al județului. 
Mii de localnici, tineri și vîrst- 
nici, salută cu urale și ovații 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în orașul lor, care, în 
ultimii ani, a cunoscut un ver
tiginos ritm de dezvoltare eco
nomică și socială, evidențiat 
deopotrivă de numeroasele uni
tăți industriale noi care s-au 
înscris în perimetrul său și în 

noile cartiere apărute în diferi
tele zone ale orașului, in care 
locuiește aproape 40 lă sută din 
întreaga populație a municipiu
lui Tg. Jiu.

Ancorat profund în acest flux 
înnoitor, orașul își va schimba 
și mai mult aspectul urbanistic 
in anii care urmează. Perspec
tivele sale au fost discutate cu 
edilii oraștflui.

La sediul Comitetului jude
țean de partid, în fața unor 
sugestive machete, planșe și 
schițe, s-au prezentat variantele 
proiectelor de sistematizare a 
municipiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă edililor orașului să 
studieze posibilitățile folosirii 
mai bune a teritoriului intravi
lan, de concentrare a construc
țiilor. în scopul realizării unei 
densități optime prin structu
rarea unul ansamblu urbanistic 
pe construcții înalte, cu un cen
tru pregnant profilat, astfel in
cit Tîrgu' Jiu să devină un oraș 
modem care să conserve în for

me funcționale moderne va
loroasele tradiții locale.

★
în această zi, cetățenii jude

țului Gorj și municipiului 
Tîrgu Jiu, care au trăit din plin, 
pe parcursul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sentimentul înălțător al unei 
noi ți rodnice întîlniri cu secre
tarul general al partidului, s-au 
despărțit de conducătorul parti
dului și statului și mai puternic 
mobilizați în munca pentru în
făptuirea marilor Sarcini care le 
stau în față, cu hotărîrea fermă 
de a-și consacra toate energiile 
dezvoltării continue a județului, 
înfloririi României socialiste.

Reportajul a fost realizat de t
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IN JUDEȚUL OLT
(Urmare din pag. I)

Constantin Sandu, prim-secretar 
al Comitetului, județean Olt al 
P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean. Constantin 
Dumitru, primarul orașului. O 
gardă de onoare, alcătuită din 
militari, membri ai gărzilor pa
triotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului, prezintă 
onorul comandantului suprem al 
forțelor armate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece apoi în revistă garda de 
onoare.

„Bine ați venit și să ne trăiți 
muiți ani, spre binele poporului, 
al întregii țări" — urează bă- 
trînul Carp Udrea. Pionieri, ti
neri și tinere oferă buchete de 
flori, îmbrățișează cu dragoste 
pe secretarul general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă apoi, intr-o mașină 
deschisă, spre întreprinderea de 
osii și boghiuri din Balș, primul 
obiectiv înscris pe itinerarul de 
lucru din județul Olt.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai orașului, ai comu
nelor învecinate — Iancu Jianu, 
Bîrza. Baldovinești, Vulpeni — 
ovaționează pe secretarul ge
neral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sosește la întreprinderea de 
osii și boghiuri, cel mai impor
tant obiectiv economic. Este 
pentru a doua oară cînd secre
tarul general se întîlnește cu 
colectivul de muncă de aici 
pentru a analiza împreună as
pectele majore ale muncii, ridi
carea permanentă a eficienței 
acesteia.

în fața machetei uzinei, a 
graficelor ce arată dinamica 
mereu ascendentă a producției, 
gazdele raportează modul în 
care au fost duse la îndeplinire 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vizi
tei precedente, arătind rezulta
tele obținute prin punerea in 
valoare a întregului potențial 
al unității. Secretarul general 
apreciază realizările de pină 
acum și, în fața liniilor de fa
bricație, se interesează de bu
nul mers al utilajelor, de 
tehnologiile folosite de în
tregul flux de fabricație. 
In secția forjă sînt pre
zentate preocupările pentru re
ducerea consumurilor de me
tal, pentru îmbunătățirea' cali
tății produselor. în curînd, aici 
va intra în funcțiune o linie 
tehnologică de călit bandaje 
care va dubla durata de folo
sință a roților monobloc — li
nie realizată integral cu forțe 
din întreprindere. Secretarul 
general apreciază drept pozitivă 
această inițiativă și recomandă 
folosirea mai largă a autoutilă- 
rii, a propriilor forțe pentru 
crearea unor utilaje de înaltă 
tehnicitate care să sporească 
continuu producția.

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

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

Și, în acest sens secretarul 
general al partidului recoman
dă specialiștilor să folosească 
cu mai multă eficiență spațiul 
de producție. Se indică ream- 

plasarea unor mașini, introduce
rea unei noi linii tehnologice, 
montarea unor agregate de 
mare productivitate in așa fel 
Incit dublarea producției uni
tății să se facă pe spațiile 
existente.

La turnătorie sint evidențiate 
cercetările întreprinse pentru 
economisirea metalului și, in 
acest sens, preocupările colec
tivului în vederea realizării lin- 
gourilor cilindrice cu secțiune 
variabilă în locul celor tronco- 
nice, ceea ce va avea ca efect 
o substanțială reducere a con
sumului de metal. Aici, secre
tarul general cere specialiștilor 
uzinei să-și intensifice efortu
rile pentru devansarea punerii 
in funcțiune a noilor capacități 
cu ajutorul cărora să se poată 
fabrica in întreprindere traver
sele și cadrele pentru boghiuri 
și să se renunțe la aducerea 
lor de la alte unități din țară 
așa cum se proceda pină acum.

Din mulțimea care aclamă cu 
entuziasm, se desprinde un 
bătrîn muncitor în salopetă care 
se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Tovarășe secretar general, 
sînt Călin Fiorea, fost oțelar la 
Reșița, și, după ieșirea mea la 
pensie, am venit pe plaiurile 
natale și m-am încadrat din 
nou în rîndul oțelarilor ca să 
împărtășesc celor tineri expe
riența dobindită intr-o viață în
treagă de muncă.

Secretarul general al partidu
lui îi strînge mîna cu căldură 
și. însoțit de el, intră în hala 
noii oțelării unde, peste citeva 
ceasuri, primul cuptor electric 
va produce, cu patru luni înain
te de termen, cea dinții șarjă.

Urmărind îndeaproape mon
tarea unor utilaje, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de amplasarea viitoarelor 
cuptoare, cerînd ca in planurile 
de dezvoltare să se folosească 
mai judicios posibilitățile exis
tente, indicindu-se in acest sens, 
utilizarea unei stații electrice 
de forță, comună pentru două 
cuptoare. Se recomandă, de 
asemenea, să se grăbească con
struirea a încă două cuptoare, 
pentru satisfacerea nevoilor 
proprii de oțel, precum și ale 
altor unități.

în cursul dialogului purtat in 
secția de prelucrări mecanice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că se impune optimizarea 
soluțiilor constructive ale aco
perișului halei în vederea intro
ducerii unor luminatoare care 
să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, la econo
misirea energiei electrice. Și 
aici, ca și în celelalte sectoare 
vizitate secretarul general al 
partidului atrage din nou aten
ția asupra folosirii intensive a 
spațiului.

— Am învestit mult, subli
niază secretarul general în in 
cheiere, și trebuie să obținem 
o producție cît mai mare.

In aplauzele și uralele care-1 
însoțesc la plecare pe secreta
rul general al partidului își gă
sește expresia angajamenlul 
ferm, unanim, al făurarilor dr 
boghiuri din Balș, de a transpu
ne în viață indicațiile și re
comandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vederea creșterii 

eficienței întregii activități pro 
ductive.

De la Balș, coloana de mașni. 
se îndreaptă spre Slatina, re
ședința județului Olt.

Drumul spre platforma indus
trială slătineană traversează 
cartiere noi, în care s-au cons
truit circa 8 000 de apartamente, 
trece pe lingă șantierul impu
nătoarei construcții a Casei de 
cultură, pe lingă modernul com
plex turistic, inaugurat nu de 
mult, ca și prin apropierea nou
lui spital județean.

Aclamațiile mulțimii au înso
țit trecerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin oraș pină in 
fața masivelor hale ale între
prinderii de aluminiu.

Dezvoltarea și ridicarea cali
tății producției de aluminiu — 
unul din sectoarele prioritare 
ale economiei naționale — a 
constituit tema centrală a dia
logului purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu colectivul 
întreprinderii de aluminiu Sla
tina.

A fost o analiză profundă, 
care a pus pregnant in eviden
ță atit realizările obținute cit 
și deficiențele existente în a- 
cest important domeniu de ac
tivitate industrială. S-a subli
niat, în timpul acestei exami
nări critice, că, datorită unor 
lipsuri in organizarea produc
ției — intrarea cu întirzie- 
re în funcțiune a unor noi 
obiective, planificarea nera
țională a cuvelor pentru re
parații capitale, greutăți in pre
gătirea cadrelor — întreprinde
rea nu și-a îndeplinit sarcinile 
de plan în anul 1973, situație 
care s-a perpetuat și pe prime
le patru luni ale anului în curs.

Ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Agachi, directorul 
general al Centralei industriale 
de metale neferoase și rare, 
Eleodor Popescu, alți specia
liști prezenți la această cuprin
zătoare convorbire de lucru, au 
arătat că, in vederea remedie
rii acestei stări de fapt, s-a 
stabilit un program de măsuri, 
tehnice și organizatorice, care 
vizează lichidarea, pină în lu
nile iulie-august, a neajunsuri
lor ce mai persistă, astfel că 
începînd cu trimestrul trei uni
tatea să-și poată îndeplini in
tegral sarcinile ce-i revin.

Se are în vedere, intre altele, 
punerea neîntirziată în funcțiu
ne a cuvelor oprite pentru re
parații capitale, diversificarea și 
imbunătățirea calității produc
ției, respectarea strictă a teh
nologiei, asigurarea ritmică a 
transportului.

Secretarul general al partidu
lui a cerut factorilor de răspun
dere din ministerul de resort și 
din cadrul Centralei, membrilor 
conducerii întreprinderii să ac
ționeze cu toată fermitatea pen
tru a se recupera cit mai repe
de rămînerile în urmă, pentru 
ca unitatea de aluminiu din Sla
tina să-și poată îndeplini în 
condiții cît mai bune prevede
rile de plan pe acest an, pe în
tregul cincinal. Tot cu acest pri
lej. au fost abordate aspecte 
concrete ale dezvoltării actuale 
și în perspectivă a întreprinde
rii. Directorul general al Cen
tralei a prezentat date semnifi
cative privind extinderea unită

ții, in ultimii ani, prin crearea 
unor insemnate sectoare de pro
ducție.

Referindu-se la graficele pe 
care sint înscrise date referi
toare la creșterea producției, to
varășul Nicolae Ceaușescu sub-
T.iiază că pe ele ar trebui să 
ne consemnate și cele privind 
cmitatea, spre a se vedea mai 
bine că aceasta nu corespunde 
pe deplin cerințelor economiei 
naționale.

Au fost vizitate, apoi, cîteva 
unități de bază ale întreprinde
rii: hale de electroliză, precum 
și turnătoria, modernă instala
ție. cu un flux tehnologic com
plet automatizat, unde tovară
șul Nicolae Ceaușescu urmăreș
te procesul de producție.

Și în această întreprindere, 
am regăsit aceeași primire cal
dă. entuziastă, făcută secretaru
lui general al partidului. Nume
roși muncitori i-au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu flori, 
i-au urat din inimă sănătate și 
viață lungă, putere de muncă, 
spre binele și prosperitatea pa
triei noastre socialiste, spre fe
ricirea poporului.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
incă o dată că este imperios 
necesar ca membrii conducerii 
ministerului, centralei și între
prinderii să iă toate măsurile 
ce se impun pentru ca între
prinderea de aluminiu din Sla
tina să recupereze neintîrziat 
rămînerile în urmă, să-și reali
zeze sarcinile de plan pe acest 
an și in acest cincinal.

Cu aceeași maximă exigență 
a examinat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu activitatea și profilul 
întreprinderii de utilaje pentru 
industria alimentară, următoa
rea etapă a vizitei de lucru pe 
platforma industrială din Sla
tina.

întreprinderea, intrată In 
funcțiune la începutul anului 
1973, a fost creată pentru a rea
liza întreaga producție de acest 
gen, dispersată astăzi în mai 
multe unități din țară. Conform 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, la Slatina 
urma să se producă utilaje de 
inaltă tehnicitate, moderne, 
adaptate cerințelor actuale.

Prezentînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu datele esențiale ale 
dezvoltării întreprinderii, direc
torul ei a arătat că pină acum 
s-au asimilat doar o parte din 
produsele de profil. Ritmul de 
asimilare este insă, după cum 
se observă, prea greoi, din care 
cauză o bună parte a producției 
este concentrată pe realizarea 
de „părți specifice energetice", 
care nu intră în profilul de bază 
al unității. în același timp, uti
lajele asimilate de la alte uni
tăți din țară nu sînt adaptate 
tehnologiilor celor mai moder
ne, astfel incit, în momentul de 
față, această întreprindere nouă, 
aflată la numai un an și patru 
luni de funcționare, a căpătat 
aspectul unei întreprinderi de 
reparații, fiind departe de pro
filul și exigențele tehnice în 
sensul cărora a fost creată.

Cu perfectă justificare remar
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizitind secțiile de montaj și 
prelucrări mecanice, că nu s-au 
luat măsuri pentru introducerea 
de tehnologii noi, că o uzină 
nouă, în care s-au investit 
fonduri mari, a fost, practic, 
transformată într-un atelier de 
piese de schimb.

Am discutat să se facă o uzi
nă nouă, modernă, să se pro
ducă aici utilaje și instalații 
noi, dar nu se vede acest lucru 
— remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a adre
sat critici severe ministerului 
de resort, reprezentanților săi 
prezenți, care nu au respectat 
indicațiile date, profilul aprobat 
pentru această întreprindere.

Ultimul obiectiv industrial vi
zitat este întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului, vlăstar al 
actualului cincinal, una dintre 
cele mai tinere unități econo
mice din județul Olt.

Concepută în lumina indica
țiilor conducerii de partid și de 
stat de a se crea condiții pen
tru valorificarea complexă și 
creșterea continuă a gradului de 
prelucrare a materiei prime, 
unitatea a străbătut, într-un 
timp scurt, două etape impor
tante de dezvoltare.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este infor
mat că, din octombrie 1970, cînd 
a fost pentru prima oară oaspe
te al colectivului acestei uni
tăți, cînd și primele utilaje au 
intrat în probe, producția a 
crescut continuu, ajungîndu-se 
acum la un nivel ce întrece de 
aproape șase ori realizările pri
mului an de activitate. în fața 
unor expoziții organizate pe sec
ții, sînt prezentate o parte din 
produsele asimilate pînă acum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de rezultatele ob
ținute in direcția creșterii valo
rii producției prin prelucrarea 
blocurilor de aluminiu, ridicării 
eficienței economice a între
prinderii.

Constatînd că o parte dintre 
spațiile industriale construite 
sint ocupate de producție finită, 
fiind intr-un anumit fel folosite 
ca depozite, secretarul general 
al partidului trasează conduce
rii ministerului, centralei in
dustriale, comuniștilor între
prinderii, sarcina de a face o 
analiză amănunțită a modului 
de folosire a spațiului întrucît 
există condiții ca pe aceleași 
suprafețe să se obțină o produc
ție superioară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
indică că acolo unde situația 
permite, să se amplaseze mașină 
lingă mașină, astfel îneît să se 
obțină o creștere continuă 
a eficienței investițiilor.

în zona de construcție a celei 
de-a treia etape înscrise în pla
nul de extindere a unității, ing. 
Dumitru Dobrescu, șeful șan
tierului, exprimă hotărîrea co
muniștilor, a întregului colec
tiv de constructori, de a scurta 
cu o lună termenul de execuție 
a turnătoriei de aluminiu, a- 
ceastă adevărată inimă a între
prinderii, de a respecta ter
menele prevăzute în graficele 
de execuție la celelalte con
strucții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită comuniștii, întregul co
lectiv pentru aceasta și reco
mandă miniștrilor metalurgiei 
și construcțiilor industriale să 
se îngrijească ca muncitorii 
constructori să primească în 
avans agregatele prevăzute în 
proiectul obiectivului respectiv, 
astfel incit angajamentul luat 
să poată fi intrutotul res
pectat.

Se vizitează, apoi, o modernă 
unitate, aparținînd aceleiași în
treprinderi, — fabrica de ca
bluri electrice, ridicată aici la 

indicația secretarului general al 
partidului.

Secretarul general al partidu
lui apreciază că hala industrială 
este bine dimensionată, precum 
și faptul că sistemul natural de 
iluminat, adoptat de proiectanți, 
asigură condiții optime de mun
că pentru colectivul întreprin
derii.

în finalul vizitei — care a 
constituit un important moment 
de analiză a ceea ce s-a reali
zat și a ,ceea ce trebuie între
prins în viitor, pentru ca sar
cinile cincinalului să fie înde
plinite și depășite — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
ministrului metalurgiei, condu
cătorilor Centralei de aluminiu 
și ai întreprinderii să aibă per
manent în atenție problema 
creșterii eficienței economice. 
Secretarul general al partidului 
relevă că două sarcini deosebite 
trebuie îndeplinite cu prioritate: 
găsirea de noi soluții tehnice 
pentru valorificarea superioară 
a producției de aluminiu și uti
lizarea mai bună a halelor e- 
xistente, astfel incit să se ob
țină pe același spațiu, prin do
tarea cu noi mașini și agregate, 
cel puțin o producție dublă.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a avut un larg 
și vibrant ecou în rindurile oa
menilor muncii. Glasul lor, re- 
petînd, mereu înflăcărat, numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
consemna, simbolic, un hotărit 
și unanim angajament, acela de 
a urma neabătut drumul trasat 
de partidul comunist, de secre
tarul său general. Puternica ma
nifestare a dragostei și încrede
rii nețărmurite a poporului in 
cel care conduce astăzi destinele 
națiunii noastre a căpătat o notă 
nouă, profundă și emoționantă, 

atunci cînd un cor de copii a 
început să cînte Hora Unirii. 
Dar nu erau vechile și atit de 
cunoscutele cuvinte ale acestui 
imn, ci versuri noi, înaripate, 
închinate patriei socialiste, parti
dului comunist și celui mai 
drag, mai prețuit fiu al po
porului și al acestor meleaguri, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se încheiau astfel două zile 
rodnice, în care secretarul ge
neral al partidului a fost, ca in 
atitea alte rinduri, în mijlocul 
oamenilor muncii, în dialog 
creator cu poporul.

în spiritul unui înalt democra
tism, al preocupării permanente 
pentru propășirea fiecărei re
giuni a patriei, pentru ridicarea 
nivelului de trai al întregului 
popor, vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in cele 
trei județe — Dolj. Gorj și Olt 
— a depășit prin importanță ho
tarele acestora. Dialogul cu oa
menii muncii, indicațiile și con
cluziile secretarului general al 
P.C.R., cu marea lor putere ge
neralizatoare, sint de deosebită 
însemnătate pentru întregul nos
tru popor, angajat in efortul ple
nar al realizării cincinalului îna
inte de termen, a hotâririlor 
Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, 
de ridicare a patriei — aflată in 
al XXX-lea an de libertate — 
pe trepte mereu mai înalte de 
civilizație și progres socialist.

Reportajul a fost realizat de : 
ST. CONSTANTINESCU, 
N. VAMVU,
I, SOCACIU,
A. NEAGU,
M. COANDA.
Foto : R. CRISTESCU
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ÎNALTĂ MÎNDRIE
PATRIOTICĂ

MESAJE Șl TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL ALEGERII ÎN FUNCȚIA 

DE PREȘEDINTE AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

Întoarcerea din R.P.D. Coreeană 
a delegației Uniunii 
Tineretului Comunist

Mesaje și telegrame, sosite 
din întreaga țară, adresează to
varășului Nieolae Ceaușescu, cu 
prilejul alegerii sale in înalta 
funcție de președinte al Fron
tului Unității Socialiste, căldu- 

<flta.se felicitări. insoțite de 
uJari de sănătate și putere de 
muncă, pentru ca în fruntea 
partidului și statului să condu
că poporul nostru spre noi vic
torii in edificarea socialismului 
și comunismului in patria noas
tră.

Activitatea prodigioasă pe 
care o desfășurați neobosit și 
cu inaltă competență pentru 
elaborarea și înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul românesc, pa
siunea revoluționară și înalta 
responsabilitate cu care slujiți 
cauza socialismului și păcii in 
lume, scrie in telegrama adre
sată de Consiliul județean Te
leorman al Frontului Unității 
Socialiste, ne umple inimile de 
bucurie și de mindrie naționa
lă, ne mobilizează permanent in 
munca noastră dedicată îndepli
nirii exemplare a îndatoririlor 
noastre de partid și de stat.

Ampla dumneavoastră expu
nere prezentată la primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste, constituie pentru noi 
toți un document de o excep
țională importanță teoretică și 
practică și ne angajăm să fa
cem totul pentru a-i da viață, 
îndemnurile pe care le-ați adre
sat întregii națiuni cu acest pri
lej, au fost primite cu entuzi
asm de toate organizațiile com

ponente ale Frontului Unității 
Socialiste, din județul Teleorman 
și vă asigurăm. mult stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu, că 
ele vor deveni realizări ale 
bilanțului cu care in'.impir.âm 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul ai 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Această învestitură de mare 
răspundere, acordată de plenul 
primului Congres al Frontului 
Unității Socialiste, constituie o 
dovadă in plus a stimei și res
pectului cu care vă înconjoară 
întregul popor român, o expre
sie elocventă a unității de ne
zdruncinat dintre partid și po
por, o garanție a victoriilor 
noastre pe drumul ferm pe care 
ne conduceți cu clarviziune, 
pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României — scrie 
in telegrama transmisă de Co
mitetul municipal Dej al P.C.R.

Cetățenii municipiului Dej vă 
asigură, iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu. că nu vor precupeți 
nici .un efort pentru a transpu
ne in viață prețioasele idei cu
prinse în expunerea rostită de 
dumneavoastră la Congresul 
Frontului Unității Socialiste, 
pentru a spori contribuția lor 
la permanenta dezvoltare și în
florire a patriei noastre socia
liste. pentru a realiza planul pe 
primii 4 ani ai cincinalului pină 
la 23 August, intimpinind ast
fel cu noi și importante succe
se a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

în telegrama adresatâ de Bi
roul executiv ai consiliului de 
conducere al Ministerului Agri
culturii. Industrie: Alimentare 
și Apelor scrie : Urindu-vâ 
din toată inima noi și impor
tante succese in Înalta misiune ' 
ce v-a fost încredințată, vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu. că toți lucrătorii din [ 
agricultură, industria alunenta- , 
ră și sectorul de gospodărire a 
apelor vor munci neobosit pen- I 
tru crearea unui belșug de pro
duse agroalimer-tare care sâ a- | 
sigure creșterea necontenită a ni- ; 
velului de trai al întregului po- | 
por, pentru înfăptuirea sarcini- | 
lor ce le revin din mărețul pro
gram al Partidului Comunist ' 
Român, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Telegrame și mesaje asemă- ' 
nătoare au mai sosit din partea | 
Ministerului Sănătății. Academi
ei de Științe Medicale. Curții < 
Superioare de Control Financiar. | 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti- * 
fascist. Uniunii Artiștilor Plas- j 
tici. Tribunalului Suprem, și al- I 
tor instituții și organizații, din : 
partea colectivelor de oameni 
ai muncii de la Șantierul Na- : 
val Constanța. Combinatul de j 
ingrășăminte chimice Năvodari. I 
întreprinderea agricolă de stat i 
Negru Vodă și alte întreprin
deri din țară.

De asemenea, au sosit tele
grame de felicitări din partea 
unor reprezentanți ai cultelor.

Joi după-amiază, s-a reîntors 
în Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, compusă 
din tovarășii Ion Traian Ștefâ- 
nescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Zoia Elena 
Ceaușescu. membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C.. Victoria 
Bistriceartu. prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al U.T.C., 
și Alexandru Papilian. secretar al 
organizației U.T.C. de la Uniu
nea scriitorilor, care, la invita
ția Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Muncitoresc So
cialist din R.P.D. Coreeană, a 
făcut o vizită in această țară.

Plecarea in Finlanda 
a reprezentantului P. C. R.

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R-, 
care, la invitația P.C. Finlandez, 
va participa la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a ieșirii din ilegalitate a 
partidului.

La plecare se aflau tovarășii 
Miron Constantir.escu. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
lor. Circeî. membru al C.C. al 
PC R, activiști de partid.

La sosire la aeroportul din 
Helsinki tovarășul Gheorghe 
Pară a Jost intimmnat de to
varășul Arvo Aalto, secretar 
general al P. C. Finlandez, și

Al TREILEA SIMPOZION Șl CONCURS 
AL FILMULUI DE PROTECȚIA MUNCII
Timp de donă 

zile, la Cabinetul 
metodologie cen
tral pentru protec
ția muncii (Sala 
Clubului Grivița 
roșiei s-au desfă
șurat lucrările ce
lui de-al treilea 
concurs național al 
filmului de protec
ția muncii. Orga
nizat. ea de obicei, 
de către Ministerul 
Muncii, in colabo
rare cu r.GAU și 
România film, con
cursul a prezentat 
la aetnala ediție 5* 
de pelicule, realiza
te in ultimii doi ani 
de către studiou
rile cinematogra

fice profesioniste si 
eineeluburile sin
dicatelor, care au 
abordat asemenea 
tematică, inspirată 
din viața Întreprin
derilor in cadrul 
cărora activează. 
..trecute" printr-o 
fază de preselec- 
ție. Au fost pre
miate 12 filme, 
primele locuri a- 
eordindu-se pelicu
lelor ..Stîngaciul" 
și ..Răspunderea" 
producții ale stu
dioului cinemato
grafic București și 
,.Cind soarele apu
ne pentru totdea
una", (Cineclubul 
rasei de cultură 
din orașul Gheor

De asemenea, delegația U.T.C. 
a efectuat o vizită in R. P. Chi
neză. în drum spre patrie, au 
avut loc inttlnlri ale membri
lor delegației cu reprezentanți 
ai unor organisme și organiza
ții de tineret din Pakistan și 
Liban.

La sosire, delegația a fost in- 
tîmpinată de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C. și ai Comi
tetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Au fost prezenți Li Min Su. 
ambasadorul R.P.D. Coreene și 
Li Tin-ciuan. ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

(Agerpres)

de alti membri ai conducerii 
partidului.

Au fost prezent! Constantin 
Vlad. ambasadorul Românte. în 
Finlanda, si membrii ambasadei.

♦
în aceeași zi. a plecat la 

Helsinki tovarășul Ludovic Fa- 
zekas. membru al C-C. al P C R, 
președintele Consiliului jude
țean Harghita al Frontului Uni
tății Socialiste, care la invitația 
Uniunii Democratice a Poporu
lui Finlandez (SJCDXJ, va par
ticipa la festivitățile ocazionate 
de cea de-a XXX-a aniversare 
a creării acestei organizați-

La sosirea la Helsinki a fost 
întimpinat de Aimo Haananen. 
secretar general al S.K.D.L, 

ghe Gheorghiu- 
Dej». „Manca coas- 
strâ" (Cineclubul 
Casei Scânteii). Du
pă vizionarea fil
melor. in vederea 
selecționării, a avut 
loc simpozionul eu 
tema „Ridicarea 
calității filmului și 
folosirea Ini in 
munca de instruire 
pentru prevenirea 
accidentelor de 
muncă". Participa
rea in concurs și 
la lucrările simpo
zionului a unui 
mare număr de ti
neri ilustrează pre
ocupările lor in a- 
eest domeniu.

V. R.

0 INAUGURARE ȘI SEMNIIICAȚIILE EI 
UN SPLENDID COMPLEX SPORTIV Șl DE AGREMENT 

CONSTRUIT DE TINERII DE LA I. T. B.
Miine, intr-una din organiza

țiile U.T.C. de sector ale Ca
pitalei — I.T.B. — are loc un 
eveniment deosebit : inaugu
rarea bazei sportive ți de agre
ment de la Lacul Tei (str. Tuz
la). Cei peste 12 000 de tineri, 
între care și numeroși sportivi 
de performanță, vor avea la 
dispoziție două terenuri de te
nis. două terenuri de volei, 
unul de handbal, plajă, sală 
pentru tenis de masă și șah, 
spații verzi. Se mai află în faza 
de proiect un ponton pentru 
ambarcațiuni și vestiarele 
..—care urmează să fie date in 
folosință in rol mai scurt timp 
posibil, dată fiind remarcabila 
capacitate organizatorică de 
care au dat dovadă pini acum

F OTB AL

A deaa manșă * finalei 
competiției de fotbal ..Cupa 
ITJA". disputau U Rot
terdam. intre echipa olandeză 
Feyeaoord și formația en- 
gieră Tottenham HotUpars 
a fost marcaU de incidente 
grave, provocate de suporte
rii echipei oaspete. După ia- 
scrierea primului gol de ti
tre gazde (Fevenoord a câș
tigat meciul eu î-4). intr-una 
din tribune s-a produs o în
căierare care on a putut fi 
potolită, io eioda apelului 
lansat la megafoaaele sta- 
dienalui de conducătorii e- 
ehipei engleze. A fost ne mi e 
de intervenția terțelor de 
•rdiiae- Incidentele s-au sol
dat ea rănirea a 2M de per
soane. dintre care 13* au fost 
spitalizate. Poliția olandeză 
a arestat 5* de suporteri ai 
echipei Tottenham.

Presa sportivă britanică 
dezaprobă comportarea hali- 
eamcă a suporterilor echipei 
Tottenham, corn portare ro ar 
putea atrage o sancționare 
severă asupra echipei en
gleze.

Analirind toate meciurile 
internaționale susținute in 
ultimii ani de role ÎS fina
liste ale eampionațului mon
dial de fotbal, comentatorul 
sportiv al revistei vest-ger- 
mane de radio și televiziune 
propune următoarea ordine 
a favoritelor : L R. F. Ger
mania : 2. Olanda ; & Bra
zilia ; 4. R. D. Germană ; 5. 
Suedia ; 6. Iugoslavia ; 7. Po
lonia ; 8. Italia ; 9. Argenti
na ; 10. Scoția etc. 

uteciștii noștri" — ne-a asigurat 
Marin Mușuroi, secretarul cu 
probleme de propagandă al or
ganizației U.T.C. de la I.T.B. 
Pină aici, nimic deosebit. Sînt 
și alte organizații, atît în Bucu
rești cit și in provincie, care au 
construit obiective similare.

Totuși : • Complexul sportiv 
și de agrement al tinerilor de 
la I.T.B. a fost amenajat prin 
eforturi proprii, prin muncă pa
triotică in timpul record de o 
lună de zile ' • în acest inter
val brigăzile de tineri au fost 
prezente pe șantier, fără în
trerupere, diminețile și după- 
amiezile, după cum permiteau 
turele • Au fost transportate 60 
de mașini cu nisip pentru ame
najarea plajei • întregul com-

BOX
Boxerul englet Joe Gug- 

ner și-a păstrat titlul de 
campion european la catego
ria grea, invingind prin k.o. 
tehnic, in repriza a 10-a, pe 
italianul Mario Baruzzi. Me
ciul s-a disputat la Copen- 
hm JX.

TENIS

In campionatele internațio
nale de tenis ale Italiei. Me
tresei (U.R.S.S.) |-a elimi
nat eu 6—3. 6—! pe Păsă
roii (Porto Biro). Tanner 
(S.U.A.) a ciștigat eu 6—2,
6—I partida ca italianul Ba- 
raxzatti. Alte rezultate : 
Hrobek . (Ceboslovaeia)-Onny 
Parca (Noua Zeelandă) 5-2.
6— 7. 6— 1 ; Dibits (S.U.A.- 
Phîtips Moore (Australia)
7— «. 6—2 : Gottfried (S.U.A.)- 
Jocaaoriei (Iugoslavia) 7—5, 
6—3 : El Shzffei (Republica 
Arabă Egipt)-Franulovici (Iu
goslavia) 6—1, 3—6. 6—I.

Au început si întrecerile 
probei de dublu masculin, 
perechea Ilie Năstase (Româ- 
nia)-Juan Gisbert (Spania) a 
învins eu 6—I. 7—6 cuplul 
Pietrangeli. Mulligan.

CICLISM

Cursa cicliști internațio
nală. desfășurată in cinei 
etape pe șoselele Luxembur
gului s-a încheiat cu victo
ria rutierului olandez Van 
der Meer, urmat de compa
triotul său Van Houwelingen 
— la 1’30” și de vest-germa- 
nul Griesse — la 2’55”. 

plex a fost conceput și executai 
ca urmare a intervenției orga
nizației U.T.C., prin secretarul 
ei, in comitetul oamenilor mun
cii, care a reușit să facă din a- 
ceastă problemă a tinerilor un 
punct — excelent rezolvat — pe 
ordinea de zi a ședinței C.O.M. 
din aprilie o Solicitată, condu
cerea I.T.B. a acordat tot spri
jinul necesar aslgurind, in pri
mul rlnd... transportul ! • După 
părerea președintelui asociației 
sportive, Mircea Cristaehe, in
tr-un „ciasament" al organiza
țiilor U.T.C. privind contribuția 
la realizarea obiectivului, pe 
primul loc se situează Exploa
tarea de transport eamioene- 
taximetre, urmată do Exploa
tarea de transport electric, Uzi
na de reparații și Grupul școia» 
I.T.B.

VIOREL BABA

PROGRAMUL I

lS.oa_I7.oo Telețcoală : Matema
tică (Consultații pentru elevii cla
sei a Vm-a). 16.15 Biologie (anul 
HI) : Fiziologia excreției. is,35 
Electrotehnică (Pregătire tehnică 
productivă) : întreprinderi electro
tehnice. 17.30 Emisiune in limba 
germană. 19,30 Telejurnal. La co
tele anului XXX. 20.00 România — 
Anul XXX — Revistă social-poU- 
tică TV. Din cuprins : Reporta
jul emisiunii : Dialogul copiilor 
cu lumea. Reporter Anca Arion ; 
Confruntări In timp : Suceava. 
Reportaj de Emanuel Valeria ; 
România In lume. Premiul ..Her
der- — acordat compozitorului 
Zeno Vancea. Reporter : Eleonora 
Chelbașu : Mărturii In contempo
raneitate. Frumusețea izvoarelor — 
de H. Vasilonl. 20.35 Film artistic î 
„Scandal*. 22.15, 24 de ore.

PROGRAMUL ri

17» TeTex. 17.40 Album coral. 
17.59 Film pentru copil : „Cheița 
<Se aur*. 1S.SS Muzica ușoară. 19,30 
Telejurnal. 20.0S Capodopere ale 
preclasicismulul muzical. Johann 
Sebastian Bach : Sultele 3 șl 4 In 
Re major pentru orchestră. Inter
pretează orchestra de cameră din 
Berlin. dirijor Helmuth Koch.
20.40 O viață pentru o idee : 
Nieolae Iorga. 21,10 Portativ ’74.
21.40 Bucureștlul azi. 21,55 Teatru 
scurt. Spectacol coupC : Roaba — 
de Richard Parker; Pilede șl 
Oreste de Georges Courtellne.

TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR următoarea telegramă:

Aflind cu întristare despre încetarea prematură din viață a 
tovarășului Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., conducătorul colegiului de redacție 
al ziarului „Nepszabadsag", vă adresăm sincere condo'.ear.țs 

« pentru pierderea grea suferită.
Vă rugăm să transmiteți familiei Îndoliate expresia senti

mentelor noastre de compasiune.

DECORĂRI
Pentru contribuția deosebită 

adusă la realizarea și punerea 
în funcțiune înainte de termen 
a capacității de 10 000 tone/an 
fibre poliesterice de la Uzina 
de fibre sintetice din Iași, prin

Decret prezidențial au fost con
ferite ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unul 
număr de 288 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, chi- 
miști, arhitecți și economiști.

La solemnitatea care a avut 
loc, Joi la Palatul Republicii, 
înaltele distincții au fost in-

minate de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

Adresind felicitări celor deco
rați, in numele conducerii de 
partid și de stat, personal al 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitec a sub
liniat prețuirea deosebită pentru 
remarcabila activitate desfășu
rată de cei decorați, de întregul 
colectiv de constructori și chi- 
miști pentru punerea în funcțiu
ne înainte de termen a impor
tantei capacități de producție de 
la Uzina de fibre sintetice din 
Iași.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Floroscu, ministrul in
dustriei chimice. Hie Cîșu. mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Chimice ș: 
Ion Tudose. adjunct al ministru
lui construcțiilor industriale.

în aceeași zi. in cadrul unei 
solemnități, care a avut loc la 
Iași. tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., pre

ședintele Consiliului popular ju
dețean, a inminat ordine și me
dalii conferite prin același de
cret unui important număr de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri. ehimiști, arhitecți și 
economiști, care au contribuit la 
punerea in funcțiune a acestei 
importante capacități de pro
ducție.

PLECARE
Joi după-anuar ă, a plecat în 

Elveția delegata Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român formată din tovarășii 
Mihai Teieecu. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R. și Ghizela Vas?, membra 
ai CC. al P.CJL. care va parti
cipa la cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Elvețian al Muncit

Pe aeroportul Otopeni. delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Iosif Ugiar, membru supleant ai 
Comitetului Executiv al CC. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

La sosirea pe aeroportul Zii- 
rich, delegația C.C. al P.C.R. a 
fost întimpinată de tovarășii 
Jacob Lechleiter, membru ai Bi
roului Politic și al Secretariatu
lui colectiv al Partidului Elve
țian al Muncii, Fridrich Glger, 
Leiser Hermann și George Le
chleiter, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Elvețian 
al Mundi.

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist condusă de 
Gheorghe Morărașu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al U.T.C., care va 
participa la cea de-a 6-a 
Conferință a organizației 
„Tineretul Liber" din Berli
nul occidental (F.D.J.W.).

Baza turistică a agenției B.T.T. Ilfov — situată intr-un cadru 
natural atrăgător, pe malul lacului Buftea — oferă tinerilor tu- 
rifti servicii de bună calitate, variate posibilități de agrement, 

condiții optime de cazare.
Foto: O. PLECAN

VINERI, 31 MAI 1974

Opera Română: LUCIA DI 
LAMMEHMOOR — ora 19; Tea
trul de Operetă: MY FAIR LADY
— ora 19,30: Teatrul National (Sala
Mare): OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19,30; (Sala Mică): DONA
DIANA — ora 19.30: Teatrul .Lu
cia Sturdza Bulandra” (Sala Schi
tu Măgureanu): CHITIMIA — 
ora 19,30; (Sala Studio): ELISA- 
BETA I — ora 19,30 : Teatrul 
,.C.I. Nottara” (Sala Studio): 
HAMLET — ora 19; Teatrul Mic: 
SUBIECTUL ERA TRANDAFIRII
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasl- 
lescu": EU SINT TATAL COPII
LOR _ ora 19.30; Teatrul .,C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR! _ oră 
19,30; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) : PETER PAN — ora 17 ț 
(Sala Academia): RAI și NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul „Rap
sodia Română": FLACĂRA LUI 
AUGUST — ora 19,30; circul Glo
bus: CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19,30.
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MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița"
București - str. Poet Cerna, nr. 1; Verzișori nr. 18-20, sector V
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H
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înscrierea in treapta I - de liceu a absolvenților clasei
Vlll-a a promoției 1974 la următoarele meserii : ■

■

B
i

ZIDARI ROSARI TENCUITORI
MOZAICARI FAIANTARI 
DULGHERI
CIOPLITORI PIATRĂ
PARCHETARI

■

■

H
G

■

înscrierile se fac în perioada 9-20 iunie 1974, cu candida- 
ții din București și din toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse în 
valoare de 460 lei lunar.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei 
medicale pe care candidații le depun în perioada mai sus 
arătată la Liceul industrial de construcții nr. 1 din București, 
Bd. Leontin Sălăjan nr. 12 sector 4.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serv, 
oersonal-învățămînt al cooperativei „Constructorul" din 
București, str. Smîrdan, nr. 30, sector 4 sau la telefon 
13 4711 int. 3, precum și la Liceul industrial nr. 1, din Bd. 
Leontin Sălăjan nr. 12, sector 4, telefon 43 43 90. - Tov. di
rectoare ing. Eugenia Bălașa.

■ 
B
■
■
■
■
■

R

■
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Se aduce la cunoștința celor interesați că se 
fac Înscrieri de candidați în învățămîntul liceal 
de specialitate și profesional în anul școlar 1974/ 
1975, pentru următoarele meserii :

LICEU — TREAPTA I

• Confecții încălțăminte din piele și în
locuitori ;

• Confecții articole de marochinărie și voiaj
— din piele și înlocuitori ;

• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor plastice ;
• Sticlari.

ȘCOALA PROFESIONALA

• Confecții Încălțăminte din piele și În
locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie șl voiaj

— din piele și inlocuitori ;
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

cauciuc :
• Operator la prelucrarea maselor plastice ;
• Sticlari.

înscrierile se fac pe baza unei cereri Însoțite 
de următoarele acte :

— Certificat de naștere in original și copie 
(copia se certifică de unitatea școlară și se păs
trează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii generale ;
— Fișa medicală eliberată conform instrucțiu

nilor Ministerului Sănătății din care să rezulte 
starea sănătății candidatului ;

— Buletin de analiza sîngelul și rezultatul 
examenului radiologie pulmonar (radioseopie, 
radiografie sau microradiografie) efectuate cu 
cel mult trei luni înainte de concurs — buletine 
obligatorii numai în cazul în care nu sînt cu
prinse în actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidat 
sînt :

— Să fie absolvent a 8 clase școală generală, 
pentru liceu de specialitate treapta I și să fie 
absolvent a 10 clase (sau 8 clase școala generală 
din promoțiile anterioare), pentru școală pro
fesională ; să aibă vîrsta între 16—18 ani împli
niți în anul calendaristic în care se înscrie la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se face din municipiul 
București și din toată țara.

înscrierile se fac în perioada 1—30 iunie 1974.
Informații suplimentare se pot da de către 

secretariatul școlii la telefon : 22 50 31.

ÎNTREPRINDEREA 

„VICTORIA" cu sediul 

in București, str. Co- 
bâlcescu nr. 9, sector 
7, angajează prin con
curs sau, in interesul 
serviciului:

• INGINER MECA
NIC sau

• INGINER ELEC
TROMECANIC și

® FOCHIȘTI

Condiții de studii și 
încadrare conf. Legii 
12/1971. Informații 
suplimentare la tele

fon 15 96 90/int. 2 sau 
3, serv, organizare, 
salarizare, personal și 
învățămînt.
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În vederea creării de condiții 

optime pentru procurarea 
biletelor de odihnă

LITORAL ’74, c
Întreprinderea de Turism, 
Hoteluri și Restaurante 

București a deschis — începînd 
3u data de 27 mai a. c. — o serie 
ie puncte turistice în cadrul . 
agențiilor LOTO-PRONOSPORT, 

din marile cartiere, astfel:

La aceste puncte turistice se pot procura bilete pentru 
stațiunile . NEPTUM, SATURN, MAMAIA și VENUS, Cu ple
cări în serii complete de 12 zile.

u "" cart. Drumul Taberii — complex. corn. - Casnica
"

— n „ - Orizont
„ Militari - rt „ - Apusului

- „ Ciulești it „ - Prunarul
- „ Pajura - fi - nr. 1
- „ Nițu Vasile — H „ - Secuilor
- „ Pantelimon - H „ - la blocuri
- „ 1 Mai - Piața 7 Noiembrie - corn-

„ Titan
plex comercial

- - complexul comercial A. 13
- Bd. Dimitrie Cantemir — Blocul Turn
- Piața Nic. Bălcescu pasaj
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Ziarele siriene „Al Baas'*
și „Al Saura" au publicat BE l’IATJ HO1.1IU „Scînteia tineretului”
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Textul Acordului cu privire
la separarea forțelor
israeliene și siriene

siriene „Al Baas* șl ,A!DAMASC 30 (Agerpres). — Ziarele
Saura" publică textul Acordului cu privire la separarea forțe
lor israeliene și siriene, precum și textul protocolului anexă.

Siria și Israelul, arată acor
dul, respectă cu strictețe Înce
tarea focului pe uscat, pe mare 
și în aer, și se vor abține de 
la orice acțiune militară a unei 
țări împotriva celeilalte încă de 
la semnarea acestui document, 
conform rezoluției Consiliului 
de Securitate nr. 338 din 22 oc
tombrie 1973. Se prevede, de a- 
semenea, ca forțele militare is
raeliene și siriene să fie sepa
rate. Cotidienele respective pu
blică, în legătură cu aceasta, o 
hartă a dezangajării, în care se 
arată că întreaga pungă ocupată 
de, forțele israeliene in 
războiului din octombrie 
va' reveni guvernului 
Harta scoate în evidență zona- 
tampon, largă de 2—5 km, care 
li va separa pe beligeranți. Li
nia care delimitează această re
giune de partea siriană — ara
tă agențiile de presă — este, 
potrivit hărții, in mod evident 
In interiorul limitei pătrunderii 
israeliene din 1967, mai ales în 
partea sudică a frontului. în 
«ona-tampon figurează orașul 
Kuneitra, precum și localitatea 
Rafid. Vor exista două zone de 
limitare a armamentelor și for
țelor — egale între ele.

îndeplinirea acestor prevederi 
■— subliniază documentul — va fi 
Controlată de personalul Națiu
nilor Unite, care va constitui 
forța de observatori pentru se
pararea forțelor.

Acest acord urmează să
Ce semnat de reprezentanți 
militari ai Israelului 
riei nu mai tîrziu 
mai 1974. în cadrul 
lui de lucru militar egipteano- 
israelian de la Conferința de 
la Geneva pentru pace in Ori
entul Apropiat, desfășurată sub 
egida O.N.U. — după ce aces
tui grup i se va alătura un re
prezentant militar sirian — cu 
participarea unor reprezentanți 
ei ■ S.U.A. și ai Uniunii Sovieti
ce. Reprezentanții militari ai 
Israelului și Siriei la Grupul de 
lucru militar egipteano-israelian

cursul 
1973 

sirian.

și Si
de 31 
Grupu-

DUPĂ ACORDUL 
SIRIANO-ISRAELIAN

GENEVA 30 (Agerpres). 
Siria si Israelul 
cial Comitetului 
al Crucii Roșii 
pentru simbătă 
G.M.T., efectuarea intre 
două țări a schimbului prizonie
rilor de război răniți, în confor
mitate cu prevederile acordului 
de dezangajare realizat la 29 
mai — a anunțat un purtător 
de cuvint al Crucii Roșii de la 
Geneva, reluat de agențiile 
ASSOCIATED PRESS si REU
TER. El a menționat că acest 
schimb se referă la 25 de sol
dați sirieni răniți aflați in Israel 
și la 15 soldați israelieni răniți 
aflati în Siria.

Ceilalți prizonieri de război 
deținuți de către cele două țări 
urmează să fie repatriati — po
trivit prevederilor acordului de 
dezangajare — pină joia vii
toare.

au cerut ofi- 
International 

să perfecteze, 
la ora 7.00 

cele

vor avea sarcina să traseze. în 
mod precis, liniile pe o hartă 
detaliată și vor stabili un plan 
pentru punerea în aplicare a 
separării forțelor.

Grupul de lucru militar al 
țărilor menționate — arată _ 
cordul — iși va începe lucrările 
în acest scop la Geneva, sub 
egida O.N.U., In decurs de 24 
de ore după semnarea documen
tului, urmind ca el să-și Înde
plinească misiunea în cinci zile. 
Separarea forțelor va începe in 
decurs de 24 de ore după în
cheierea misiunii grupului de 
lucru militar.

De asemenea, în curs de 24 
de ore după semnarea acestui 
acord, toți prizonierii de război 
răniți, deținuți de o parte și de 
cealaltă, vor fi schimbați 
controlul ~ 1______
țional al Crucii Roșii. în prima 
zi după i ’ _" ' _  _ ; ■
grupului de lucru militar, 
fi schimbați și ceilalți ] 
nieri de război.

Se precizează că „acest a- 
eord nu este un acord de pace, 
ci constituie un pas spre o 
pace justă și durabilă, conform 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate nr. 338 din 22 octombrie 
1973".

Textul protocolului-anexă la 
documentul siriano-israelian pre
vede că cele două țări sînt de a- 
cord că rolul forței de observa
tori ai Națiunilor Unite privind 
dezangajarea va fi să depună 
cele mai intense eforturi pentru 
a menține încetarea focului și 
a asigura stricta respectare a 
acestui acord.

în conformitate cu acordul și 
cu protocolul-anexă, forța O.N.U. 
va controla zonele de dezanga
jare și de limitare a forțelor și 
armamentelor siriene și israe
liene. în îndeplinirea misiunii 
sale, forța O.N.U. va respecta, 
în general, legile și regulamen
tele siriene în vigoare și nu va 
face obstrucții activității admi
nistrației civile.

Forța de observatori ai O.N.U. 
va fi compusă din aproximativ 
1 250 de oameni — recrutați de 
către secretarul general al 
O.N.U., după consultări cu 
părțile interesate — din rindul 
țărilor membre ale Națiunilor 
Unite ce nu sînt membre per
manente ale Consiliului de 
Securitate. Această forță de ob
servatori ai O.N.U. va fi pusă 
sub comanda secretarului ge
neral al Națiunilor Unite și sub 
autoritatea Consiliului de Secu
ritate.

a-

___ sub
Comitetului Interna-

îndeplinirea misiunii
, vor 
prizo-

ITALIA : După atentatul neofascist de la Brescia.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI U.C.I.

Forumul suprem al comuniștilor iugoslavi l-a a es 
pe tovarășul losip Broz Tito in funcția de 

președinte al U.C.I. pe timp nelimitat

Joi, au luat sfîrșit lucrările celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

în cadrul ședinței plenare de 
dimineață, au fost prezentate și 
aprobate dările de seamă ale 
comisiilor congresului, care 
conțin o sinteză a discuțiilor 
desfășurate, timp de două zile, 
in cele cinci comisii.

Delegații la congres au apro
bat modificările și completările 
la statutul U.C.I.

Delegații au ales Comitetul 
Central, alcătuit din 156 mem
bri, Comisia statutară, din 24 
membri și Comisia de control, 
din 15 membri.

Dind curs voinței unanime a 
comuniștilor iugoslavi, a oam 
nilor muncii din în 
exprimată și la eoni

Reglementarea pașnică 
a diferendelor — corolarul

logic al nerecurgerii la forță 
si la amenințarea cu forța ’ » »7 V

TEL AVIV 30 (Agerpres). — 
La Tel Aviv a avut loc joi o 
reuniune a Knessethului (par
lamentul israelian). in cadrul 
căreia primul ministru, Golda 
Meir, a prezentat acordul în
cheiat cu Siria in legătură cu 
dezangajarea trupelor 
pe frontul 
Golan.

militare
de pe înălțimile

30 (Agerpres). — 
a avut loc joi, o 

“ “ Co-

DAMASC 
La Damasc 
reuniune extraordinară a 
mandamentului regional al Par
tidului Baas Arab Socialist din 
Siria, ale cărei lucrări au fost 
consacrate examinării acordului 
de dezangajare militară a for
țelor siriano-israeliene. pe fron
tul de pe înălțimile Golan — 
relatează postul de radio Da
masc.

Un comunicat oficial dat pu
blicității la sfirștiul reuniunii și 
reluat de agențiile France 
Presse și Associated Press, a- 
nunță că acordul a fost aproba; 
de Comandamentul regional al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria.

GENEVA

Consultări

La Conferința pentru securitate și 
in Europa s-a încheiat redactarea 

primelor cinci principii
O formulare clară și 

completă a principiilor 
relațiilor dintre state in 
Europa a reprezentat 
mandatul primei faze a 
Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in 
Europa.

în baza acestui mandat, dele
gațiile participante au acordat 
o atenție deosebită principiului 
reglementării prin mijloace paș
nice a diferendelor dintre state, 
încheind, prin aceasta. redac
tarea inițială a primelor cinci 
principii.

Pornind de la faptul că re
glementarea pașnică a diferen
delor este corolarul logic al ne- 
recurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, participanții 
au reafirmat. în mod clar, o- 
bligația statelor de a reglementa 
orice diferend dintre ele în mod 
exclusiv prin mijloace pașnice, 
în același timp, s-a avut in ve-

dere concepția 
rea diferendelo: 
baza principiilor și regulii 
dreptului internațional, precu 
și a normelor echității.

Participanții și-au concentrat 
atenția, de asemenea, asupra 
stabilirii — in caz de diferend 
— a comportamentului statelor, 
comportament care să creeze ș 
să mențină o atmosferă favora
bilă reglementării pașnice a di
ferendelor. S-a prevăzut, astfel, 
că statele in diferend se 
strădui, cu bună credință și 
spirit de cooperare, să aju. 
la o soluție rapidă a diferendu
lui. în același timp, se cere atit 
statelor intre care există un li
tigiu, cit și celorlalte state parri - 

se ab- 
natură 
a face 

dtfe-

in vederea
Conferinței mondiale

a populației
La Geneva au inceput consultările regionale pregătitoare 

vederea Conferinței mondiale 
București in luna august a.c.

La consultări participă statele 
membre ale Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, precum 
și observatori din partea unor 
instituții specializate ale Națiu
nilor Unite.

Deschizind lucrările, secreta
rul general ai Conferinței mon
diale a populației, Antonio Car- 
rillo-Flores, a adresat mulțumiri 
guvernului român pentru pre
gătirile ce se fac Ia București 
în vederea creării celor mai 
bune condiții pentru desfășura
rea conferinței. El a subliniat 
importanța armonizării puncte
lor de vedere ale participanților 
la conferință, în așa fel incit 
hotărîrile ce se vor adopta la 
București să țină seama de ma
rea diversitate a situațiilor e- 
Xistente în lume în domeniul 
populației, să consacre dreptul 
suveran al fiecărei țări de a-și 
defini politica demografică în 
funcție de condițiile sale spe
cifice și a relevat necesitatea de 
a se pune

a populației, care va avea loc
in 
la

cooperări internaționale în acest 
domeniu.

în cadrul ședinței de joi a luat 
cuvîntul șeful delegației române, 
ambasadorul Constantin Ene. 
care a expus punctul de vedere 
al țării noastre in legătură cu 
problemele care vor figura pe 
ordinea de zi a conferinței de la 
București. El a relevat convin
gerea României că adevărata
soluție a problemei populației
rezidă în lichidarea decalajelor 
dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, in reali
zarea progresului economii 
social al tuturor națiunilor.

Delegatul român a exprimat 
satisfacția în legătură cu invi
tarea Republicii Democrate Viet
nam de a participa cu drepturi 
depline la conferința de la Bucu
rești și hotărîrea de a invita ca 
observatori mișcările de elibe
rare națională recunoscute de 
Organizația Unității Africane și 
de Liga Arabă.

Și

bazele unei largi

Am fost impresionați de ritmul 
înalt de dezvoltare a României■

Am avut o convorbire cu Rogelio Fernandez 
Sagot, președinte al Federației Tineretului Uni
versitar din Costa Rica și Jorge Eduardo Alfaro 
Sănchez, vicepreședinte al aceleiași organizații, 
care pentru cîteva zile ne-au vizitat țara, fiind 
oaspeți ai Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Discuția noastră s-a purtat, In 
principal, pe două probleme : 
structura organizatorică a Fe
derației Tineretului Universi
tar din Costa Rica. obiectivele 
care stau in fața acestei organi
zații și relațiile statornicite in-., rea ca la terminarea facultății, 
tre cele două popoare. între or- * *
ganizațiile studențești din Ro
mânia și Costa Rica.

Consemnăm mai jos răspun
surile celor doi reprezentanți ai 
studenților costaricani, la prima 
problemă abordată :

„Federația Tineretului Uni
versitar din Costa Rica — ne-au 
spus ei — cuprinde 
membri. In 
încercăm să 
rație in care 
denții celor 
invâțămint superior, recent cre
ate : Universitatea Națională șl 
Institutul tehnologic. în fiecare 
facultate există cite o asociație 
a studenților care are cite trei 
reprezentanți in Consiliul repre
zentanților. Acest consiliu are 
sarcina de a fixa planul de ac
țiune al Federației. Organul su
prem al Federației este Aduna
rea Generală a studenților.

Federația Tineretului Univer
sitar din Costa Rica se preocupă 
de ridicarea nivelului invâță- 
mintului superior și crearea u- 
nor condiții de viață și studii 
mai bune pentru studenți. în 
prezent, printre altele, acționăm 
pentru construirea de cantine, 
cămine și baze sportive. Fede
rația Tineretului Universitar 
din Costa Rica organizează, pe 
perioada vacanțelor, tabere de 

Studenții de diverse

specialități merg la țară unde 
lucrează voluntar in agricultură, 
acordă asistență sanitară sau 
consultații juridice. Nai ne pro
nunțăm pentru generalizarea a- 
cestor tabere ; în plus propune-

In loc de proiect de diplomă.

liniat faptul că la inițiativa Fe
derației, studenții din ultimii 
doi ani de la Facultatea de 
drept, acordă consultații juri
dice gratuite cetățenilor".

în ceea ce privește al doilea 
subiect, R. F. Sagot și J.E.A. 
Sănchez ne-au declarat : „Rela
țiile dintre U.A.S.C.R. și Fede
rația Tineretului Universitar din 
Costa Rica au fost consolidate și 
mai mult în urma vizitei între
prinse de președintele Nicoiae 
Ceaușescu, in țara noastră. A- 
eeastă vizită a fost primită cu 
viu interes, cu satisfacție de 
studenții universității, el urmă
rind desfășurarea acestui eveni
ment cu o deosebită atenție.

Studenții Universității din Costa

25 000 de 
momentul de față 

formăm o Confede- 
să includem și stu- 
două institute de

CONVORBIRE CU
ROGELIO FERNANDEZ SAGOT 
ȘI JORGE EDUARDO ALFARO 

SANCHEZ, REPREZENTANȚI 
AI FEDERAȚIEI TINERETULUI 
UNIVERSITAR DIN COSTA RICA

studenții să lucreze timp de 
șase luni în această formă or
ganizată, după care să sus
țină in fața unei comisii activi
tatea desfășurată in acel timp. 
Calificativul, sugerăm noi, să 
fie acordat în raport cu activi
tatea prestată, unde a aplicat 
practic cunoștințele acumulate pe 
perioada studiilor. In prezent se 
practică un sistem opțional, ori 
teză, ori activitate practică în ta
bere, la facultățile de medicină, 
microbiologic și agronomie. Tot 
în acest context, merită de sub-

Rica. care constituie una din 
forțele progresiste puternice ale 
țării, doresc ca relațiile dintre 
cele două țări să se dezvolte și 
mai mult. în perioada vizitei 
președintelui României în 
Costa Rica am avut intere
sante și utile contacte ou to
varășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, cu care 
ocazie am analizat posibilitățile 
de extindere a relațiilor de co
laborare dintre organizațiile de

tineret și studenți din eele do»* 
țări.

Creșterea numărului studen
ților costarieani care învață in 
România eete un semn al In
tensificării prieteniei dintre Ro
mânia și Costa Rica, dintre ti
neretul acestor țări.

Pe planul aprofundării cu
noașterii și colaborării celor 
două popoare, apreciem că a- 
cordurile privind schimburile 
economice, culturale, științifice 
etc., semnate cu prilejul vizite
lor reciproce ale celor doi pre
ședinți, vor contribui la dezvol
tarea unei prietenii trainice, Ia 
strângerea. și mai mult a rela
țiilor între organizațiile de tine
rei. De altfel, este ușor de cons
tatat că după vizita președinte
lui Nicoiae Ceaușescu, România 
este foarte cunoscută în Costa 
Rica. Și ea să rămin la dome
niu] universitar, vreau să men
ționez expoziția de carte româ
nească deschisă la Șan Josă. ca 
și donația de cărți românești, 
făcută Bibliotecii universitare, 
care s-au bucurat de un larg 
ecou".

în încheiere oaspeții au de
clarat : „Ne aflăm pentru prima 
oară în România. Convorbirile 
avute, vizita in ansamblu, cons
tituie pentru noi o experiență 
pozitivă foarte Importantă și 
credem că ne va ajuta să punem 
in practică unele programe în
tocmite în Ceata Rica. Am fost 
impresionați de atmosfera din 
România, de ritmul inalt de 
dezvoltare al industriei, de pro
gresele agriculturii, de atenția 
care se acordă turismului. Toate 
aceste eforturi și experiențe ro
mânești ne interesează. De a- 
ceea dorim intensificarea legă
turilor cu tineretul României. 
Sperăm că schimburile de dele
gații dintre diversele categorii 
de tineri din România și Costa 
Rica se vor amplifica, pentru o 
cunoaștere mal bună, spre folo
sul ambelor țări și popoare".

i» rarii

Manifestări
dedicate

României
VIENA. — In cadrul ma- 

Aus-
30-a

R.P. UNGARĂ : Elevi ai Școlii industriale de mecanici din Eger 
— localitate situata in nordul țârii — în timpul unei ore de 

laborator.

publicane și conferințele pro
vinciale. forumul suprem al co
muniștilor iugoslavi a_ ales pe 
tovarășul Iosip Broz Tito 
funcția de președinte 
încred ințindu-i 
timp nelimitat.

în încheierea 
luat cuvîntul pre 
care a făcut apel 
brii de partid să mi 
tradu 
a ho

Petar 
Ve- 

Vrhoveț, 
oie Jar-

n. Mahmut 
-~ki. Vese- 
ko Miku- 
France Po- 

Tihomir

Tratativele
Portugalia-P.A.I.G.C
în cursul zilei de 
iegația guvernului 
ovizoriu portughez și dele- 
iția Partidului African al 

Independenței din Guineea- 
ssau și Insulele Capului 

(P_A.LG.C-) au avut

GH. SPRINTFROIU

Demonstrație
5

a liceenilor
din Pnom Penh

cambodgieni 
puter- 
garnl- 
de Ia 
12 km 
Fenh, 

estic al rlului 
prorocind pier-

ca reglementa- 
să se facă pe 

fi 
mal,

prima șe- 
C.C. al 

care au fost aleși 
m Executiv 
«arul Comi
cei cinci se- 

Comitetului 
Dolar.; a fost 

tanitetului Exe- 
ilu: C.C. al U.C.L

eză in timpul 
trului de ex- 

ario Soares, a decis
ei că „este posibil 

sa se ajungă la un acord 
pină la sfîrșitul acestei săp- 
tămini". La rindul sâu, șeful 
delegației P.A.I.G.C.. Pedro 
Pires, a subliniat că „nego
cierile continuă să facă pro
grese".

Joi după-amiază a revenit 
la Londra ministrul de ex
terne portughez, Mario 
Soares, care a avut con
sultări la Lisabona cu pre
ședintele Antonio de Spinola. 
Mario Soares va conduce 
delegația portugheză la con
vorbirile din zilele urmă
toare.

Patrioții _____
au lansat, joi, un 
nic atac împotriva 
zoanei lonnoliste 
Robah Angkanh, la 
sud-est de Pnom 
pe malul 
Bassac, ._______  ,__
deri în rindurile inamicu
lui, transmite 
ASSOCIATED

agenția 
PRESS.

în cursul aceleiași zile, 
tele patriotice de _1’_____
khmere au deschis focul asupra 
garnizoanei din Kompong Seila 
— situată la jumătatea distan
ței dintre Pnom Penh și portul 
Kompong Som, pe șoseaua nr. 
4, de importanță vitală pentru 
capitala cambodgiana. Kom
pong Seila se află de peste trei 
săptămini sub puternica presiu
ne a patrioților. în ultima lună, 
aceștia au preluat controlul asu
pra unei porțiuni de peste 60 km 
din șoseaua nr. 4, capturând 11 
poziții inamice.

Agenția FRANCE PRESSE 
informează că în capitală situa
ția continuă să rămînă încordată. 
Peste o sută de liceeni au or
ganizat, joi, o demonstrație de 
protest în fața sediului politiei 
cerând eliberarea colegilor lor și 
a celor patru profesori care mal 
•int încă deținuți.

for- 
eliberare

cipante la conferință să 
țină de la orice act de 
a agrava situația și de 
reglementarea pașnică a 
rendului mai dificilă.

în ceea ce privește mr______
pașnice de reglementare.* se re
comandă statelor participante să 
recurgă la negociere, anchetă, 
mediere. conciliere. arbitraj, 
procedură Judiciară sau alte 
mijloace la alegerea partner, 
inclusiv orice procedură de re
glementare convenită de părțile 
în diferend anterior acestuia. 
Se oferă. astfel. statelor 
cipante o largă posibilitate de 
alegere a mijloacelor, astfel In
cit să pună in aplicare obligația 
fundamentală, de reglementare 
pașnică a diferendelor.

Participanții au trecut la for
mularea principiului neinterven
ției in treburile i-.teme. Cu a- 
cest prilej, s-a subliniat impor
tanța grăbirii procesului de re
dactare.

RECEPȚIE OFERITĂ
DE PREȘEDINTELE

toacele IOSIP BROZ TITO

•RELAȚIILE DIPLOMATICE 
ALE ARGENTINEI au cunos
cut o importantă extindere de 
la venirea la putere a guvernu
lui civil constituțional, la 25 
mai 1973. Incepind de la aceasta 
dată — relevă agenția Inter 
Press Service. Argentina a sta
bilit relații diplomatice cu 23 
de state, intre care majoritatea 
sint țări in curs de dezvoltare, 
între statele cu care s-au sta
bilit relații diplomatice se nu- 
mări Cuba. R. D. Germană. Tu
nisia. Libia. Kenya, Liberia. 
Coasta de Fildeș, țări cu care 
s-a procedat ia acreditarea de 
ambasadori. Totodată, s-a anun
țat hotărârea de a stabili sedii 
diplomatice in R.P.D. Coreeană, 
R. D. Vietnam. Albania. Emira
tele Arabe Unite. R.D.P. a Ye
menului. R. A. Yemen. Daho
mey. Ciad, Gabon, Guineea 
Ecuatorială. Bahamas. Bahrein, 
Mauritius, Tanzania etc.

Președintele Iosip Broz Ti
to cu soția au oferit, in sa- 
k»anele Consiliului Executiv 
Federal, o recepție in cin- 
stea delegațiilor străine par- 
țicipante la ce! de-al X-lea 
Congres al Uniunii Comu- 
niștilor din Iugoslavia. El 
a salutat șefii și membrii 
delegațiilor străine și, ulte
rior. a primit, separat, une
le delegații, printre care și 
delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Eie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al 
care a avut o 
prietenească.

Conducătorul 
române a transmis 
șului Tito și soției sale, Io- 
vanka Broz. un mesaj de 
calde salutări din partea to
varășului Nicoiae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. La rindul lor, to
varășul Tito și soția au 
transmis calde urări de să
nătate tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La întrevedere, desfășura
tă intr-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, 
au fost de față Petar Stam- 
bolici. vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Kiro Gligorov, președintele 
Adunării R.S.F.I., lure Bi- 
lici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Vladimir Bakarici, 
membru al Prezidiului 
U.C.I., alți conducători de 
partid și de stat iugoslavi.

P.C.R.. cu 
convorbire

delegației 
tovară-

•
nif est arilor organizate în 
tria in cinstea celei de-a 
aniversări a Zilei naționale a 
României, la Universitatea din 
Viena a avut loc o seară ro
mânească. Au luat parte 
Stephan Kukla, secretar al A- 
sociatiei de prietenie Austria— 
România, cadre didactice și stu- 
denti ai Universității din Vie
na. reprezentanți ai ambasadei 
și membri ai coloniei române 
din capitala Austriei.

• ROMA. în cadrul manifes
tărilor dedicate celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, or
chestra de cameră a Radiotele- 
viziunii a susținut un concert 
extraordinar la Biblioteca ro
mână din Roma.

• LA BRAZZAVILLE a fost 
organizat sub patronajul Minis
terului congolez al Culturii și 
Artelor și Ambasadei române un 
spectacol de gală susținut de 
formația de estradă a Teatrului 
muzical „Ion Vasilescu" din 
București.

• VICECANCELARUL 
REPUBLICII AUSTRIA, Ru
dolf Hăuser, l-a primit, 
miercuri dimineață, pe mi
nistrul român al industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, loan Avram, care parti
cipă la lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
măno-austriece de coopera
re economică, industrială șl 
tehnică. \

Cu acest prilej, vice
cancelarul Republicii Aus
tria a transmis președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, din par
tea guvernului și a poporu
lui austriac, un cald mesaj 
de prietenie.

In cursul întrevederii, des
fășurată intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, au fost e- 
vidențiate posibilitățile de 
continuă dezvoltare a relații
lor prietenești dintre Româ
nia și Austria, subiiniindu-se 
dorința reciprocă de amplifi
care a legăturilor comerciale 
și de cooperare economică 
intre cele două țări.

La primire a participat Du
mitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

și socială revine la normal
Au început convorbiri pentru găsirea unei formule 

acceptabile de guvernare

Situația economică și loclală din Irlanda de 
caretreptat la normal, in urma 

săptămîni.

în întreaga provincie, lucrul 
a fost reluat în toate sectoarele 
de activitate, îmbunățindu-se 
aprovizionarea industriei cu cu
rent electric și a populației cu 
produse alimentare. în schimb, 
situația politică din Ulster con
stituie, în continuare, problema 
principală a guvernului de la 
Londra. în urma demisiei Exe
cutivului colegial și după ce 
Adunarea provincială a fost 
suspendată pe timp de patru 
luni, puterea executivă și cea 
legislativă vor fi exercitate prin

încetării grevei
Nord revine 
a durat două

pentru Ir lan-secretarul de 
da de Nord, 
respectiv de 
nic. Merlyn Rees, a început joi 
la Belfast, o serie de convorbiri 
cu liderii partidelor politice re
prezentate în parlamentul de la 
Belfast, In vederea găsirii unei 
formule acceptabile de guver
nare în Irlanda de Nord.

Potrivit declarației premieru
lui Harold Wilson, „trebuie for
mat un guvern care să repre
zinte întreaga populație nord- 
irlandeză".

stat
Merlyn Rees, 

parlamentul brită-
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ning Herald" a relevat că ele 
reprezintă „un vot de încredere 
calificat" acordat guvernului 
premierului Whitlam.

cu 
de

se

• IN BULETINUL BĂNCII 
DE REZERVE A INDIEI se re 
levă faptul că, în ultimii 12 ani, 
volumul comerțului Indiei 
țările socialiste a crescut
7 ori, ajungînd la sfîrșitul anu 
lui 1973 la 6 880 000 000 rupii. Au
torii buletinului subliniază con
dițiile avantajoase in care 
desfășoară comerțul cu țările
socialiste și faptul că India a 
reușit să vindă in aceste țări 
nu numai produse ale exportu
lui ei tradițional, ei și mărfuri 
manufacturate. Ei relevă exis
tența unor condiții bune ale 
importului de mărfuri din țări 
socialiste în India, ceea ce cre 
ează condiții favorabile pentru 
dezvoltarea economiei naționale 
a țării.

• PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, Gough Whitlam, 
a anuntat. miercuri seara, victo
ria Partidului Laburist in ale
gerile legislative care au avut 
loc la 18 mai, precizind că parti
dul său a obținut o majoritate 
de 5 pină la 7 locuri în Camera 
Reprezentanților. Primul minis
tru a apreciat că rezultatul per
mite pentru viitor o acțiune efi
cientă în vederea punerii în a- 
plicare a reformelor incluse in 
platforma electorală a partidu
lui. în ce privește reprezentarea 
în Senat, premierul australian 
a declarat că Partidul Laburist 
va avea, pentru următoarea Le
gislatură, 29 sau 31 de mandate.

Referindu-se la rezultatele 
alegerilor, ziarul „Sydney Mor-

• La șantierul naval al 
firmei „Ishikawajima — Ha- 
rima Heavy Industries", din 
localitatea Aioi, a avut Ioc, 
miercuri, ceremonia semnă
rii documentelor de predare 
a tancului petrolier „Munte
nia", cu un deplasament de 
85 250 tone. Acesta este al 
doilea din seria celor patru 
vase de mare tonaj coman
date de țara noastră la șan
tierul amintit.

Berisav Șefer, 
al Consiliului

• LA DUSSELDORF a avut 
loc o întrevedere între Hans 
Dietrich Genscher, vicecancelar 
și ministru de externe al R. F. 
Germania, și 
vicepreședinte
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. aflat in vizită in R. F. 
Germania. Cu acest prilej, a 
fost examinat stadiul relațiilor 
dintre cele două țări, părțile 
exprimîndu-și dorința de a dez
volta în continuare legăturile 
de cooperare iugosiavo-vest-, 
germane — relatează agenția 
Taniug.
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