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ridicată

—In după-amiaza zilei de 10 
nie, conducătorii de partid și 
stat s-au îndreptat spre Curtea 
Argeș. Adamîndu-i pe oaspeți, 
rănii cooperatori din Bascov, Meri- 
șani și Vllcele au ieșit pe marginea 
șoselei cu flori și stegulețe.

La intrarea în Curtea de Argeș, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de bătrînul profe
sor Ion Rizescu, care le urează 
bun venit.

Peste 20 000 de oameni din oraș 
și din împrejurimi, înșiruiți de-a 
lungul străzilor, primesc cu acla
mații și aplauze coloana ce se în
dreaptă spre Curtea Domnească.

Sub bolta clopotniței, în costu
me de epocă, patru străjeri deschid 
drum oaspeților. Corul din Galeșu 
intonează un vechi cîntec

Ctitorită în secolul XIV, 
/ Domnească constituie un 
monument de arhitectură, 
după vestita victorie dobîndită de 
oștile Iui Basarab la Posada împo
triva lui Carol Robert.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
ruinele Palatului Domnesc. In de
corul fostului Palat răsună cîteva 
replici din piesa „Vlaicu Vodă" de 
Al. Davilla, interpretate de artiști 
ai Teatrului de stat din Pitești.

După ce vizitează Curtea Dom
nească, conducătorii de partid și de 
stat urcă la tribuna de lîngă zidu
rile monumentului.

Tov. Vasile Mohanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional al P.C.R., 
salută cu bucurie vizita oaspeților 
și asigură conducerea de partid și 
de stat că oamenii muncii din ra
ionul' șt Orașul ‘Curtea de Argeș 
inuncesc cu însuflețire pentru a-și 
aduce întreaga lor contribuție la 
ridicarea continuă, economică, cul
turală Și socială a României So
cialiste.

In aclamațiile mulțimii ia cuvin- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizitînd Curtea de Argeș, capi
tala de acum cîteva secole a Țării 
Românești, a spus secretarul gene
rai al C.C. al P.C.R. — am poposit 
la fosta Curte Domnească. Am ți
nut să aducem omagiul nostru a- 
celora care au pus bazele Țării Ro
mânești independente. Curtea de 
Argeș, că străvechi oraș de unde 
Basarab, Mircea cel Bățrîn și atîția 
alții au știut să ridice poporul nos
tru la lupta pentru o viață demnă, 
pentru a-și apăra ființa națională, 
a cunoscut multe episoade și figuri 
mărețe în decursul veacurilor. A 
aduce omagiul 
eelora care au 
tența României 
tru noi toți o
Prețuind memoria înaintașilor noș
tri, noi învățăm să apreciem pre
zentul, ceea ce am înfăptuit prin 
munca unită a întregului nostru 
popor, sub conducerea Partidului 
Comunist. Noi învățăm totodată să 
prețuim viitorul pe care 
să-1 făurim prin munca 
șub conducerea partidului.

Referindu-se la succesele 
te în anii construcției 
vorbitorul a spus : ceea ce am în
făptuit constituie numai o bază de 
plecare pentru dezvoltarea în con
tinuare a patriei noastre, spre noi 
culmi ale civilizației. După cum 
știți, Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a trasat un program măreț de dez
voltare a României socialiste. In 
cadrul acestui program și regiunea 
Argeș și orașul Curtea de Argeș 
yor cunoaște o dezvoltare nouă și 
puternică. Numai în orașul dv. ur
mează să se mai construiască în a- 
Cest cincinal încă două întreprin
deri. la care vor lucra 
de muncitori. Basarab a 
Ceasta mînăstire. care 
mente și străduințe din 
mării statului românesc. Noi con-

nostru memoriei a- 
contribuit la exis- 

de astăzi este pen- 
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unul dintre 
mai frumoase 
In cartea de 
oaspeții con-

de partid și de stat 
marea construcție a

creasta barajului, un-

struim alte cetăți — ale industriei 
socialiste, care vor dăinui peste 
secole și vor face ca poporul să 
înainteze victorios pe calea con
struirii societății socialiste și co
muniste. Din fostul palat domnesc 
au mai rămas puține rămășițe.

Noi dorim să construim pentru 
poporul român o civilizație socia
listă care să dureze peste veacuri. 
La aceasta vă cheamă Partidul Co
munist Român I

Ridicînd continuu patria noastră 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dezvoltînd industria, 
agricultura, știința, noi ne aducem 
în același timp contribuția la în
tărirea întregului sistem mondial 
socialist, la victoria socialismului 
în întreaga lume, la crearea unei 
societăți omenești în care fiecare 
popor, liber și independent, să-și 
aibă locul corespunzător muncii și 
aptitudinilor sale. Iar poporul nos
tru a dovedit că este un popor 
vrednic, muncitor și merită să-și 
clădească o viață fericită. Vă trans
mit dv., celor din Curtea de Argeș 
și din raionul Curtea de Argeș, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului și urări 
de noi succese în munca dv. în
chinată bunăstării întregului popor, 
fericirii patriei noastre socialiste. 
România !

...Un scurt popas Ia vestita mă
năstire Curtea de Argeș ctitorită 
de Neagoe Basarab, 
cele mai originale și 
monumente ale țării, 
onoare a mănăstirii,
semnează : „Am pășit cu emoție 
în acest lăcaș care amintește de 
celebra baladă a meșterului Ma- 
nole, simbolul nepieritor al geniu
lui creator popular. Cinstim memo
ria celor ce au făurit cu talent și 
generozitate asemenea monumente, 

. dăruind poporului strălucite exem
ple de artă și frumusețe. Prețuind 
trecutul, prețuim prezentul, viitorul 
patriei noastre — România Socia
listă".

De la Mînăstirea Curtea de Ar
geș, vizita conducătorilor de partid 
și de stat continuă spre marele ba
raj al Hidrocentralei de pe Argeș

Drumul șerpuiește printr-un șir 
de comune și pretutindeni locuito
rii, de la mic la mare, au ieșit în 
întâmpinarea iubiților oaspeți. Mulți 
dintre localnicii oare-i aclamă pe 
conducătorii 
au lucrat la 
barajului.

Sus, de pe 
de se oprește convoiul de mașini, 
se deschide panorama celui mai tî- 
năr lac de acumulare al țării, stră
juit, undeva departe, de crestele 
înzăpezite ale Făgărașilor. Pe întin
sul lacului, care în această zi a 
atins adîncimea de 100 metri, sire
na unui vaporaș aduce oaspeților 
salutul primilor „marinari de pe 
Marea Argeșului".

In întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat au venit aici Emil 
Drăgănescu, ministrul energiei e- 
Iectrice, Octavian Groza, ministru 
adjunct, ingineri și proiectanți, sute 
de constructori.

Inginerul Nicolae Păunescu, di
rectorul grupului de șantiere, infor
mează despre stadiul lucrărilor. O 
dată cu~ instalarea celui de-al 4-lea 
și ultimului agregat energetic, hi
drocentrala de pe Argeș va intra 
în probe tehnice, furnizînd primele 
cantități de energie electrică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ceilalți 
stat au 
munca 
general 
organelor locale de partid și de stat 
să ia măsuri pentru ca aceste lo
curi să devină și o importantă 
zonă de atracție turistică.

La încheierea vizitei are loc un

Și 
conducători de partid și de 
cuvinte de apreciere pentru 
constructorilor. Secretarul 

al C.C. al P.C.R. recomandă
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miting. In nudiele constructo- 
barajului, secretarul comite- 
de partid al grupului de șan- 
Francisc Antofi, transmite 
călduros conducătorilor

un 
de

scurt 
rilor 
tului 
tiere, 
salut
partid și de stat.

Primit cu puternice aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Nu au trecut decît cinci ani de 
cînd a început construcția acestui 
baraj — a subliniat vorbitorul. Pen
tru realizarea sa au fost învinse 
în acești ani multe greutăți. Dato
rită eforturilor susținute ale ingi
nerilor, tehnicienilor și muncitori
lor, sîntem acum aproape de ter
minarea acestui obiectiv, care va 
da, în curînd, patriei noastre lumi
nă și energie electrică. Pînă la 
inaugurarea oficială a acestui o- 
biectiv, felicit pe constructorii săi, 
care au reușit să îndeplinească 
sarcina trasată de partid în terme
nul stabilit.

E adevărat că aici, în regiune, 
s-a obișnuit din vechime să se con
struiască iscusit. Astăzi am vizitat 
două mînăstiri vechi, ctitorite de 
domnitorii Basarabi. Legenda spune 
că după ce meșterii, în frunte cu 
Manole, au clădit mănăstirea, dom
nitorul văzînd cit este de frumoasă 
a preferat moartea lor decît con
struirea alteia mai frumoase. Ma
nole și-a zidit — în legendă — 
propria soție. In ceea ce am zidit 
noi aici sînt realizate ideile a sute 
de ingineri, sint întrupate entu
ziasmul și priceperea a mii de con
structori din România. Iată de ce, 
această construcție va fi și 
trainică decît cea a meșterului 
nole. Vor trece, fără îndoială, 
curi — iar urmașii noștri vor 
și vor admira priceperea acelor ca
re au zidit hidrocentrala. S-a făcut 
un lucru bun — dar noi credem că 
puteți să munciți în viitor și mai 
bine; veți ridica noi construcții 
aici, sau dincolo. Ia Lotru. Unii din
tre cei care au lucrat aici sînt a- 
cum la Porțile de Fier. Pe măsură 
ce învățăm să construim mai bine, 
ne avîntăm mai îndrăzneț înainte 
spre noi obiective.

In încheiere, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a urat proiectan- 
ților și constructorilor noi succese 
în muncă.

La înapoierea spre Pitești, în ciu
da nopții care coborîse, mii de lo
calnici au ținut să salute trecerea 
oaspeților. Prin comuna Merișani 
torțe aprinse luminează drumul.

Un ultim popas la intrarea în 
oraș : la Combinatul de industriali-

mai 
Ma- 
vea- 
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COMUNICAT
cu privire la cea de-a 23-a ședință 

a Comitetului Executiv
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Intre 7 
Moscova 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat: S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O. Simunek, vicepreședin
te al guvernului Republicii Socialis
te Cehoslovacia, W. Rumpf, minis
trul finanțelor, membru al Prezidiu
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, Ț. Dava- 
adorj, prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru colaborare economică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al Re-

și 11 iunie a avut loc la 
cea de-a 23-a ședință a

Peisaj vulcănean.
Foto: N. MOLDOVEANU

DUPĂ PRIMA DECADA

nerealiză- 
combinat 
Popeanăș

Pe combinat, minusul s-a ridicat 
la peste 9 000 de tone deoarece 
minele Vulcan, Lupeni, Lonea, A- 
ninoasa și Dîlja au rămas sub plan. 
Doar minerii din Petrila și Uricani 
ar merita un loc în clasamentul 
hărniciei. Din cele 33 de sectoare, 
23 au rămas cu sarcinile neîndepli
nite — semn că ritmicitatea începe 
să șchioapete din nou.

Pentru a afla cauzele 
rii sarcinilor de plan pe 
ne-am adresat tov. ing. 
Dumilru, șeful serviciului produc
ție din C.C.V.J. Iată ce ne-a rela
tat : „La Lonea, un aba.taj frontal 
a întîlnit o zonă de laminare, alt 
frontal a ajuns la hotar șl a înce- 

pregătirea unei felii noi, iar la 
abataje cameră s-au

put 
trei șxectitat

lin oaretare salt 
la calitate

Față de lunile trecute, 
pe combinat, în ceea ce 
privește procentul de 
cenușă din cărbune, si
tuația s-a mai îmbună
tățit.

Aceasta îndeosebi prin 
faptul că minerii din 
Petrila, Dîlja, Lupeni și 
Aninoasa au trimis și de 
astădată 
cărbune 
te, iar 
miniere 
Uricani 

preparațiilor 
de bună calita- 
la exploatările 

Vulcan, Lonea și 
se constată o 

redresare. Perseverînd în 
alegerea șistului vizibil, 
și aceste exploatări vor 
putea ca în perioada ur
mătoare să se încadreze 
în procentul de cenușă 
admis.

publicii Populare Mongole, P. Ja- 
rosewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Gh. Rădulescu, 
cepreședinte al Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, A. Apro, vicepreședinte
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte 
al Uniunii 
Socialiste.

Ședința 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, 
reprezentantul Republicii Populare 

vi- 
Mi- 
Ro- 

al

al Consiliului de Miniștri 
Republicilor Sovietice

Comitetului Executiv a

lucrări de atacare. Mina Aninoasa 
a rămas sub plan mai ales pentru 
că nu s-a urmărit eșalonarea ram- 
bleierii a patru abataje din secto
rul I. Cel mai mare minus l-a în
registrat mina Vulcan unde două 
frontale au trecut peste suitori de 
aeraj fiind necesare iucrăTi supli
mentare de întreținere; din cauza 
neglijenței organelor de control ale 
minei, s-a surpat un suitor în stra
tul 18, iar trei abataje au intrat cu 
Intîrziere în rambleu. La toate a- 
cestea se adaugă unele deficiențe 
în transportul subteran. Din cauia 
unei avarii de la puțul centru de 
Ia mina Lupeni, transportul pe a- 
cest puț a fost oprit timp de două 
zile".

Clasamentul hărniciei
In întrecerea dintre sectoarele 

productive de Ia C.C.V.J., după pri
ma decadă din luna iunie, primele 
locuri sînt ocupate de:

Sectorul
Față de Fată de 

plan . anga’ 
j ament

Sect. I. Uricani 112 112
Sect. Ill Petrila 106 106
Sect. IV Aninoasa 106 105
Sect. IV Lupeni 106 104
Sect. V Petrila 105 105
Sect. II Lonea 105 104
Sect. I Petrila 103 103
Sect. IV Petrila 103 103

Consiliu- 
Polona.
Execu tiv

Comitelu-

Polone, vicepreședinte al 
lui de Miniștri al R. P.

La ședința Comitetului 
a fost elaborat raportul 
lui Executiv cu privire la activita
tea Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și sarcinile viitoare ale 
colaborării economice a țărilor 
membre ale C.A.E.R., pentru a'fi 
prezentat la sesiunea a 20-a a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat înlr-o atmosfera do prie
tenie frățească, deplină înțelegere 
reciprocă și unitate de părerii'*
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zare a lemnului. Conducătorii de 
partid și de stat sint întâmpinați 
da Ion Rlmbu, adjunct al ministru
lui economiei forestiere. In timpul 
vizitei, directorul combinatului, ing. 
Victor Chelu, prezintă oaspeților 
fabrica de mobilă; arătând că In 
momentul de față fabrica produce 
15 000 de garnituri de mobilă pe 
an, el subliniază preocuparea spe
cialiștilor și muncitorilor de a îm
bunătăți continuu calitatea produ
selor.

Conducătorii de partid și de stat 
fac recomandări privind folosirea 
tehnologiei moderne, valorificarea 
complexă a bogatelor resurse de 
materie primă pe care le oferă pă
durile argeșene.

Prima zi a vizitei in regiunea Ar
geș — care a durat aproape 15 ore 
fără Întrerupere — s-a încheiat cu 
un spectacol folcloric. De la Pădu
reți la Topoloveni, din Horezu sute 
de artiști amatori au transformat 
scena Teatrului de stat din Pitești 
intr-un minunat tablou de culori și 
ritmuri, îmbinind bogăția unor stră
vechi tradiții de artă populară cu 
imaginile noilor construcții, opere 
ale presentului.

La sfîrșitul spectacolului conducă
torii de partid și de Stat au oferit 
solilor artei argeșene un frumos coș 
cu flori.

★

Snnbătă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Maxim Berghianu, 
Vasile Vîlcu, Ilie Verdeț și Manea 
Mănescu au continuat vizita în re
giunea Argeș, Însoțiți de tov. Petre 
Duminică, prim-secretar al Comite
tului regional de partid și Constan
tin Sandu, președintele Sfatului 
popular regional.

In drum spre Slatina, la Siliș
tea, câteva mii de oameni s-au a- 
dnnat pentru a saluta trecerea con
ducătorilor de partid și de stat prin 
raionul Costești. Tov. Gheorghe 
Drafta, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, urează oaspeți 
lor -bun venit" și prezintă o scurtă 
informare despre activitatea și 
preocupările oamenilor muncii din 
raion, despre modul cum sint în
deplinite sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Salutat cu puternice urale și a 
plauze tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru primirea caldă 
făcută. Vă dorim din toată inima 
să obțineți succese tot mai mari 
in activitatea dv. a spus secretarul 
general al C.C. al P.C.R. Cooperați 
vele agricole să devină mai puter
nice, să obțină recolte mai mar;

La intrarea în comuna Colonești 
țăranii cooperatori, îmbrăcați în 
costume de un pitoresc specific, o- 
feră oaspeților îndătinata pâi
ne și sare. Pentru scurt timp, cu- 
noscuții călușari din Colonești în
soțesc, în ritmul jocului, coloana 
Mii de locuitori ai satelor se înșiră 
de-a lungul traseului.

Sînt vizitate lanurile bogate ale 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Negreni. Intre oaspeți 
și reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat are loc un 
schimb de păreri cu privire la mo
dul în care a fost pregătită cam 
pania de recoltare, cum au fost re
partizate combinele și celelalte ma
șini agricole pentru a se asigura 
strîngerea recoltei într-un timp op
tim și fără pierderi.

...Asistăm la un moment emoțio
nant. La întretăierea șoselei națio
nale cu drumul ce duce spre Scor- 
nicnști s-au adunat parcă toți lo
cuitorii acestei comune. Au venit 
familii întregi, copii și bătrîni, băr
bați și femei. Sînt consăteni ai to
varășului Nicolae Ceaușeșcu, multi 
dintre ei cunoscîndu-1 din copilărie 
Conducătorii de partid și de stat se 
întrețin cu locuitorii comunei To
varășul Ceaușescu este înconjurat 
da numeroși cunoscuți. Președintele 
Cooperativei agricole de producție 
din Scorniceștt Vasile Bărbuleccu. 
informează pe oaspeți despre rezul
tatele obținute de cooperatori. La 
(împărțire au loc îmbrățișări, strîa- 

gări de mină pline de dragoste. Se 
aud urale nesfirșite la adresa Parti
dului Comunist Român, a Comite
tului său Central.

Deodată, în plin cimp, siluetele 
unor turnuri de metal și ale unor 
clădiri strălucind peste oceanul 
verde de semănături anunță apro
pierea de unul dintre centrele in
dustriale importante ale țării: Uzi
ne de aluminiu Slatina.

Oaspeții sînt întîmpinati de ing- 
Ion Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, ing. Ion Deleanu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, de colectivul de conducere 
și muncitorii întreprinderii. Vizita 
oaspeților coincide cu împlinirea 
unui an de la prima șarjă de alu
miniu, eveniment ce avea să mar
cheze nașterea celei mai tinere ra
muri industriale a patriei și un nou 
ritm de viată pe aceste locuri. Pro
cesul tehnologic de fabricație, rea
lizările uzinei și perspectivele ei 
de dezvoltare sînt înfățișate de di
rectorul Ion Filip. Oaspeții sînt in
formați despre proiectul viitoa
rei fabrici de produse carbo- 
noase, despre noua hală de elec
troliză aflată în construcție. Ei sînt 
conduși apoi în halele de electro 
liză șl turnătorie, precum și la fa
brica de anozi. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Chivu Stoica și Alexan
dru Drăghici recomandă în discu
țiile purtate cu specialiștii, o mai 
bună gospodărire a spațiului de 
producție existent, o folosire cît 
judicioasă a investițiilor.

Adresîndu-se celor prezenți to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus 
la încheierea vizitei: „Am 1 vizitat 
cu interes uzina dv., deși am mai 
fost și altă dată pe aici. Este o u- 
zină bună, la nivelul tehnicii mon
diale. Colectivul de muncitori și 
tehnicieni are, de asemenea, o bu
nă pregătire. Vă felicităm pentru 
rezultatele de pînă acum și vă u- 
răm să obțineți noi succese în mun
ca dv.

De la uzina de aluminiu, condu 
cătorii se îndreaptă spre Slatina 
încă de la intrarea în oraș, mii ș; 
mii de locuitori, aflați de-a lungul 
marelui bulevard, salută cît căldură 
pe înalții oaspeți. In piața centrală 
unde se afla o mare mulțime, are 
loc un miting. După cuvîntul de 
salut al primului secretar al Corni 
tetului raional de partid, Nicolar- 
Georgeșcu, ia cuvîntul, în aplau 
zele furtunoase ale asistentei, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a transmis celor pre
zenți salutul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vorbi
torul a spus : Cu toții cunoașteți ce 
reprezenta Slatina înainte și ce 
transformări suferă în momentul de 
față orașul și raionul Slatina ca 
urmare a politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării.

După ce s-a referit la succesele 
obținute In anii construcției so
cialiste și la sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al Partidului, tova
rășul Ceaușescu a spus: In urmă
tori) cinci ani în centrul politicii 
partidului stă continuarea neabătută 
a industrializării țării. Pe baza a- 
cestei politici, regiunea Argeș, ra
ionul și orașul Slatina vor cunoaște 
o nouă dezvoltare. Se va dezvolta 
combinatul de aluminiu, se vor con
strui încă două întreprinderi cu 
circa 2 500-3 000 de muncitori, ceea 
ce va asigura creșterea nivelului de 
dezvoltare economică a raionului și 
în același timp ridicarea bunăstării 
populației. Desigur, va trebui să de
punem eforturi pentru a realiza la 
timp ceea ce ne-am propus, ceea ce 
am planificat, va trebui să dăm 
producție de bună calitate și ieftină, 
deoarece numai astfel vom contri
bui la sporirea avuției naționale, la 
creșterea bunăstării întregului nos
tru popor.

Dând toată atenția dezvoltării pa
triei noastre în continuare pe ca
isa dnsăvirșirii construcției socialis
te, poporul nostru își aduce în ace
lași timp contribuția la întărirea 
comunității țărilor socialiste. Cu cît 
Secare țară socialistă în parte este 
mai puternică, cu atât mai puternic

••te întregul nostru sistem socialist 
mondial.

Noi știm că în lume mai acțio
nează forțe care urmăresc să men
țină dominația colonială și imperia
listă, care nu s-ar da in lături, da
că ar putea, să arunce omenirea în
tr-un nou război mondial. Cercurile 
imperialiste, în frunte cu imperia
liștii americani, continuă să ame
nințe independența popoarelor, pun 
la cale comploturi, duc un război 
criminal de agresiune împotriva po
porului vietnamez. România socia
listă își exprimă deplina solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
și îi acordă întregul său sprijin; 
sîntem siguri că poporul vietnamez 
va obține victoria, va hotărî sin
gur cum să trăiască la el acasă, fă
ră amestec din afară.

Poporul nostru este interesat ca 
în Europa să se stabilească relații 
de colaborare între toate popoarele 
continentului, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. După cum știți, Ro
mânia a suferit de două ori de pe 
urma războaielor dezlănțuite de im
perialismul german. De aceea, ea 
este interesată să se asigure ca im
perialismul și militarismul german 
să nu mai reînvie niciodată, ca în 
cadrul securității europene, fiecare 
popor să se poată dezvolta cores
punzător dorinței sale. In acest ca
dru este necesar să se rezolve pro
blema germană, poporul german 
să-și desfășoare activitatea pașnică, 
să-și asigure posibilitatea unificării 
țării pe cale democratică. Noi con
siderăm că trebuie să acționăm pen
tru retragerea tuturor trupelor 
neeuropene din Europa, pentru re
tragerea tuturor trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, pentru des
ființarea bazelor militare, pentru 
ca armamentul atomic să nu poată 
amenința viața popoarelor din Eu
ropa. Noi considerăm că a sosit tim
pul ca blocurile militare să fie 
desființate, crelndu-se posibilitatea 
ca popoarele să dezvolte relații de 
colaborare nestînjenite.

Desigur, cît timp S.U.A. șl parte
nerii lor din Pactul Atlantic vor 
menține blocul agresiv N.A.T.O., ță
rile socialiste vor trebui să întă
rească continuu capacitatea ior de 
apărare. Iată de ce, tovarăși consi
derăm că avem datoria să depunem 
eforturi continue pentru a întări 
forța economică a patriei noastre. 
Aceasta va constitui, totodată, un 
aport al țării noastre la întărirea u- 
nității țărilor socialiste — garanție 
a păcii în întreaga lume.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. s-a referit apoi la sarcinile de 
viitor ale dezvoltării economice. In 
cadrul planului cincinal pe care l-am 
început bine — uzina de aluminiu 
și-a depășit sarcinile de plan pe 
primele cinci luni din acest an cu 
1 400 tone de aluminiu. E un lucru 
bun. Sîntem convinși că poporul nos
tru va realiza în întregime sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
Partidului. Sintem convinși că și 
dumneavoastră, locuitorii orașului si 
raionului Slatina. împreună cu oa 
menii muncii din întreaga tară, nu 
veți precupeți eforturile pentru a 
îndeplini sarcinile ce vă revin iu 
toate domeniile de activitate, că 
veți contribui și mai activ Ia în
făptuirea prevederilor cincinalului 
la înflorirea continuă a patriei 
noastre. Vă urez din toată inima să 
obțineți noi și noi succese în mun
ca dumneavoastră, vă doresc multă 
fericire și îndeplinirea tuturor do 
rințelor de bine.

Vizita continuă. Coloana de ma
șini pornește spre cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna 
Coteana, Și pe acest traseu, sem
ne ale ospitalității și bucuriei se-n- 
tîlnesc la tot pasul.

Cooperativa, vlăstar viguros al 
agriculturii noastre socialiste, este 
cunoscută pentru rezultatele bune 
obținute în creșterea animalelor și 
sporirea producției de masă verde. 
Experiența ei a fost preluată de 34 
de unități socialiste din regiune. In- 
tîmpinîndu-i pe oaspeți, Marin Groi- 
toru, președintele cooperativei le 

urează bun sosit. La Goteana au 
venit să se întâlnească cu conducă
torii de partid și de stat țărani co
operatori din Stoicăneșți, Drăgă 
nești, Izvoarele și din alte comune 
învecinate.

In aclamațiile celor prezenți, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus:

Cooperativele dumneavoastră de 
producție, după cite știu sînt create 
în anii 1961—1962. In cîțiva ani de 
zile, ca urmare a muncii in comun, 
înlățișarea comunelor s-a schimbat.

In focul loturilor mărunte au apă
rut cimpurlle mari lucrate cu ma
șini și, ceea ce este mai important, 
s-au obținut recolte sporite. Acum 
fiecare țăran cooperator poate apre
cia că drumul arătat de partidul 
nostru este singurul drum care asi
gură bunăstarea și fericirea țărăni
mii noastre. Desigur mai avem multe 
de făcut pentru ca agricultura Ro
mâniei să rodească din plin. Con
gresul al IX-lea, după cum știți, a 
acordat o mare atenție problemelor 
dezvoltării agriculturii. Măsurile sta
bilite de Congres au început să se 
aplice, s-au creat uniunile raionale, 
regionale și uniunea națională a 
cooperativelor agricole — organe 
proprii ale țărănimii cooperatiste în 
cadrul cărora ea participă nemij
locit la rezolvarea problemelor dez
voltării agriculturii, iar parte in 
mod organizat la întreaga viață po
litică și socială din România so
cialistă. Muncitorii, țăranii, cele 
două clase principale ale societății 
noastre socialiste, principalii făuri
tori ai bunurilor materiale — în 
strînsă alianță — muncesc mină în 
mînă pentru a asigura înflorirea pa
triei.

In raionul dv. se dezvoltă o in
dustrie puternică. Viața țărănimii, 
ca a întregului nostru popor, capătă 
un conținut nou. Dezvoltarea indus
triei și agriculturii asigură sporirea 
bunurilor materiale, bunăstarea po
porului, independența și suveranita
tea patriei.

In continuare vorbitorul a spus: 
Partidul a elaborat pe baza directi
velor date de Congresul al IX-lea 
programul de mecanizare și chimi-’ 
zare a agriculturii. Pînă în 1970 va 
ii rezolvată în linii generale pro
blema mecanizării agriculturii, va 
spori cantitatea de îngrășăminte 
chimice. Desigur, realizarea acestor 
sarcini cere eforturi din partea 
tuturor; țărănimea e chemată să-și 
aducă contribuția la sporirea conti
nuă a producției agricole așa cum 
muncitorii fac eforturi pentru a 
spori producția industrială.

In continuare, tovarășul Ceaușes
cu a recomandat cooperativelor să 
asigure participarea unită a tuturor 
membrilor la rezolvarea probleme
lor obștești. Consiliile de conducere,, 
a spus vorbitorul, să păstreze în
totdeauna o legătură strînsă cu 
cooperatorii, să se consulte cu ei 
pentru ca toate hotărîrile să cores
pundă intereselor tuturor cooperato
rilor. In acest fel procedează și con
ducerea partidului nostru — se sfă
tuiește în toate problemele econo
mice și politice cu masele largi de 
oameni ai muncii. In aceasta con
stă esența democrației noastre so
cialiste în care toate hotărîrile sint 
emanațiunea întregului popor, con
tribuția tuturor oamenilor muncii, 
in aceasta constă chezășia unității 
de nezdruncinat a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor în jurul 
partidului, a Comitetului său Cen
tral.

In încheiere, vorbitorul a urat coo
peratorilor succese tot mai mari în 
activitatea lor.

Următorul popas are loc la o 
altă cunoscută cooperativă agricolă 
din regiune — Grădinari.

Sosirea oaspeților este salutată cu 
căldură de mii de țărani, pe care 
ploaia nu i-a putut împiedica să 
fie părtași la această zi de sărbă
toare. Se aud urări de bun venit, 
răsună aclamații, coruri și orches
tre populare interpretează mefol” 
specifice locului.

Mulțumind gazdelor pentru sen* 
timentele de dragoste manifestate, 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce s-a referit la perspecti
vele deschise de cooperativizarea a- 
griculturii in satele țării, vorbitorul 
a spus : Am venit cu ploaie. Mi se 
pare că dv. vă trebuie ploaie în ge- 
neraL înseamnă că am venit să vă 
aducem și pe această cale un aju
tor.

După ce s-a referit la preocupările 
partidului nostru, izvorîte din hotă
rîrile Congresului al IX-lea, tovară
șul Ceaușescu a spus: Un loc în
semnat în programul partidului ocu
pă agricultura. Uniunile cooperatis
te asigură mersul înainte al fiecărei 
cooperative agricole, sporirea veni
turilor tuturor cooperatorilor. Uniu
nea dv. națională participă Ia re
zolvarea tuturor problemelor agri
culturii, precum șl a celorlalte pro
bleme economice și politice care pri
vesc dezvoltarea republicii noastre 
socialiste.

Fiecare cooperativă — a spus în 
continuare vorbitorul — trebuie să 
depună eforturi pentru sporirea pro
ducției agricole. Vom avea mai 
multe mașini, mai multe îngrășă
minte — toate acestea sînt de mare 
importanță pentru progresul agricul
turii, dar hotărîtoare va fi bnunca 
cooperatorilor. Ceea ce am înfăp
tuit pînă acum este o dovadă Că 
țărănimea noastră cooperatoare este 
hotărită să dea viață directivelor 
Congresului al IX-lea.

Sîntem convinși că sarcinile con
gresului se vor realiza și în agri
cultură, asigurînd ca țara noastră să 
dispună de mai multe cereale, de 
mai multe animale și produse ani
maliere, de mai multe legume și 
fructe. Dezvoltarea multilaterală a 
țării — a spus în continuare vor
bitorul —are o deosebită importanță, 
pentru că numai o țară cu o econo
mie, cultură și știință puternică poa
te ii cu adevărat independentă și. 
suverană.

Ceea ce făurim noi azi, a spus 
tovarășul Ceaușescu, — aparține nu 
numai generației de azi, care con
struiește socialismul. Aceasta con
tribuie la asigurarea viitorului gene
rației care crește acum, al copiilor 
de azi ai patriei noastre. Trebuie 
să muncim astfel incit generațiile 
de mîlne să poată spune: înaintașii 
și-au făcut datoria pe deplin.

...Drăgășani. Aceste meleaguri, cu 
un pronunțat caracter agro-viti- 
pomicol sint cunoscute din timpuri 
străvechi. Cronicile consemnează 
faptul că aici, încă din vre
mea romanilor, ocupația de bază 
a locuitorilor era viticultura. 
Și astăzi această ramură a agricul
turii ocupă un loc important în e- 
conomia raionului.

Conducătorii de partid și de stat 
sint întâmpinați la intrarea în raion 
de tov. Turcu Gheorghe, prim-se
cretar al Comitetului raional P.C.R. 
La mitingul care are loc în centrul 
orașului Drăgășani a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a spus ;

Orașul Drăgășani e renumit prin 
podgoriile și vinul său bun, dar mai 
cu seamă prin oamenii lui munci
tori și harnici care fac să rodească 
pămîntul. Ați obținut, în anii con
strucției socialiste, rezultate bune in 
activitatea dv. îndeosebi in agri
cultură. Referindu-se la programul 
trasat de Congresul al IX-lea al 
partidului pentru dezvoltarea eco
nomică vorbitorul a spus: în ca
drul acestui program și regiunea Ar
geș va cunoaște o nouă dezvoltare. 
Se vor construi noi unități indus
triale printre care o întreprindere 
cu peste 2 000 de muncitori în ora
șul Drăgășani. Astfel alături de a*
gricultură, îndeosebi de viticultură,
pe care trebuie să o dez
voltați in continuare orașul 
dv. va cunoaște șl începutul
dezvoltării sale industriale. Con
strucția noii întreprinderi urme art
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să Înceapă in curînd, aeoarece va 
intra in funcțiune in anul 1968. E 
o sarcină de cinste pentru Comite
tul raional de partid, pentru sfa
tul popular raional și desigur pen
tru dv., locuitori din Drăgășani, să 
asigurați ca întreprinderea să fie 
construită la timp, să intre în pro
ducție, contribuind la îndeplinirea 
programului stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului.

In încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a transmis celor de față Urări de 
noi succese în activitate.

Oaspeții se îndreaptă către Rîm
nicu Vîlcea. In stînga și în dreap
ta șoselei se zăresc pînă-n depăr
tare plantații masive de viță de 
vie susținute de spalieri din beton.

La Prundeni, Zăvideni, Ionești. 
Mareea sau Băbeni, se revarsă în 
calea oaspeților o mare de petale 
colorate. Peste tot aclamațiile și 
uralele izbucnesc sincer, din ini
mă, în semn de dragoste nețărmu
rită față de Partidul Comunist Ro
mân.

...Se face un popas în plin 
cîmp. Imaginea ce se desfă
șoară larg privirilor e surprinză
toare și plină de semnificație. Ală
turi de profilurile îndrăznețe ale 
uzinei ide produse sodice Govora, 
pe cîmpia din dreapta șoselei, au 
răsărit ca din pămînt mulțime de 
panduri și dorobanți, ostași ai re
voluției de la 1848. Aici, în lunca 
Oltului, pe locul denumit Gîmpul 
lui Tralan, și-a așezat tabăra ge
neralul Magheru.

Momente de adîncă emoție. Aai, 
11 iunie, se împlinesc 118 ani de 
lâ Proclamația de la Islaz, care a 
marcat izbucnirea revoluției de la 
1848 în Țara Românească. De la 
înălțimea unei tribune, conducăto
rii de partid și de stat îmbrățișea
ză eu privirile reconstituirea im
presionantă a taberei revoluționa
rilor pașoptiști. Ou ajutorul oștirii 
adunate- - atei/ luptătorul revolu
ționar Gheorghe Magheru a încer
cat, de acord cu Bălcescu, C. A. 
Rosetti, C. Bolliac și alții, să or
ganizeze temeinic rezistența, pre
țuind comanda și apărînd cu ar
mele în mtoă revoluția, Zed de 
corturi și căruțe cu coviltir, pilcuri 
de ostași cu săbii și ființe reînvie 
o măreață pagină de istorie. Răsu
nă goarna. Călare pe un cal alb 
„generalul Magheru* înaintează 
spre tribună, însoțit de aghiotanți 
călări.

Intr-o liniște deplină deasupra 
taberei se aud cuvintele raportu
lui, în care evocarea trecutului se 
îmbină cu ideile prezentului:

„Tovarășe secretar general.
Noi strănepoții oștenilor lui Ba- 

sarab Voievod și Mircea cel Bă
trîn. ai lui Vlad Țepeș și Mihai Vi
teazul, al pandurilor lui Tudor Vla- 
dimirescu și ai pașoptiștilor, rapor
tăm de pe Cîmpul lui Traian, unde 
acum 118 ani generalul Magheru 
ți-a instalat tabăra pentru salvarea 
revoluției, că sîntem gata să apă
răm pămîntul sfînt al patriei udat 
cu sîngele străbunilor noștri, cuce
ririle revoluționare ale poporului 
român, independența și suveranita
tea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Sîntem hotărîți să ne înzecim e- 
forturile pentru a traduce în viață 
programul grandios de dezvoltare 
multilaterală a patriei trasat de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român".

Răsună puternic, interpretat de 
cor și fanfară, imnul care a înflă
cărat pe revoluționarii de la 1848 : 
„Deșteaptă-te Române".

Mitingul este deschis de tov Pe
tre Duminică, prim-secretar al Co 
miletului regional de partid, care 
salută prezența conducătorilor de 
partid și de stat pe meleagurile 
argeșene.

Luînd cuvîntul, tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCU a spus :

Am asistat cu profundă emoție la 
evocarea momentului eroic de acum 
118 ani, cînd generalul Magheru 
se ocupa de pregătirea militară a 
luptătorilor revoluționari de la 

1848. Revoluția de la 1848 a fost 
infrîntă, printre altele, datorită in
tervenției forțelor străine care nu 
se puteau împăca cu eliberarea po
porului român, cu formarea unui 
stat puternic național român, în care 
vedeau un pericol pentru regimurile 
feudale din această parte a lumii. 
Deși infrîntă, revoluția de la 1848 
a dat totuși roade. Ea a constituit 
începutul luptei care a dus la uni
rea principatelor în 1889, la războ
iul de independență națională din 
1877, Ia încheierea formării statului 
național unitar după 1918, deschi- 
zîndu-se drum spre făurirea vieții 
libere și independente de azi.

Poporul nostru construiește astăzi 
o societate nouă fără asupritori, 
fără clase exploatatoare, societatea 
socialistă în care el este stăpînul 
deplin al bogățiilor patriei, al des
tinelor sale.

Referindu-se la preocupările de 
azi ale partidului șl statului nos
tru, vorbitorul a spus :

Pentru partidul nostru, continua
torul celor mai bune tradiții de 
luptă ale poporului nostru, este o 
datorie cinstirea memoriei și fapte
lor acelora care au contribuit la 
existența României libere și inde
pendente. Ducînd mai departe, pe o 
treaptă superioară, lupta înaintași
lor, a arătat tovarășul Ceaușescu 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru ca țara noastră să devină o țară 
cu o industrie puternică, cu o agri
cultură înfloritoare, o știință și o 
cultură înaintată.

Tovarășul Ceaușescu a arătat că 
întregul popor este hotărît să mun
cească cu avînt pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea, pentru înflorirea continuă 
a patriei. Raionul dv. Rîmnicu Vîl
cea — a spus vorbitorul — va cu
noaște in acești ani o dezvoltare 
nouă: se va dezvolta uzina de sodă, 
se va începe construirea unui im
portant centru petrochimic. Tovară
șul' Ceaușescu, a subliniat răpun- 
derea ce revine organelor locale in 
activitate ce se va desfășura în 
acest scop.

Oaspeții coboară din tribună, vi
zitează cortul căpeteniei taberei, 
în vreme ce fanfara intonează a- 
cordurile imnului „Pe-al nostru 
steag e scris unire". Apoi sînt in
vitați la o masă alcătuită după gus
tul epocii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înalță paharul cu vin de Dră
gășani, pentru patria noastră so
cialistă, pentru sănătatea și ferici
rea poporului român, liber și inde
pendent. El urează miilor de local
nici prezenți fericire, sănătate, via
tă îmbelșugată.

...Trecutul față-n față cu prezen
tul, imagine sugestivă ce însoțește 
pretutindeni, pe itinerariul vizitei, 
pe oaspeți. Popasul de la Govora, 
unde se simte din plin pulsul vigu
ros al chimiei românești, a fost fo
losit de conducătorii de partid și 
de stat pentru stabilirea unor mă
suri practice, cu privire la extin
derea actualelor uzine. Directorul 
Vaslle Săvulescu, conturează în 
cifre sugestive profilul și di
namica dezvoltării viitoare a în
treprinderii. Oricare din datele pre
zentate — dar mai ales faptul că 
se va asigura dublarea producției 
actuale cu un plus de numai 200 
de muncitori cu înaltă calificare și 
specialiști — atestă că proiectantn 
au avut în vedere la elaborarea 
proiectelor de dezvoltare a acestei 
mari uzine chimice atingerea unui 
înalt nivel tehnic.

— Este bine să calculați în așa 
fel costurile acestor lucrări îneît 
ele să nu depășească valoarea pre
văzută .— subliniază tovarășul Ni
colae Ceaușescu, Recomand proiec 
tanților, constructorilor și beneficia 
iilor să folosească cu chibzuință 
terenurile afectate în preajma u- 
zinelor pentru viitoarea extindere. 
Se va putea obține ca efect impor
tante economii prin reducerea lun
gimii conductelor cit și prin micșo
rarea volumului de construcții. Să 
asigurăm strictul necesar bunei 
desfășurări a procesului tehnologic 
și securității instalațiilor, sublinia
ză secretarul general al C.C. al 
P.C.R., adresîndu-se ministrului in 

dustriei chimice. Constantin Scarlat.
Discuția se referă apoi la gradul 

înalt de automatizare a producției 
Exprimîndu-și satisfacția pentru a- 
cest fapt, tovarășul Ceaușescu atra
ge atenția că în prezent există un 
număr de muncitori și specialiști 
calificați, care pot fi îndreptați, de 
pildă, spre noul Combinat petro
chimic ce se va ridica la Rîmnicu 
Vîlcea.

In încheierea discuției, conducă
torii de partid și de stat recoman
dă să se acorde o atenție deosebită 
problemelor economice pe care le 
ridică exportul produselor uzinei

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre Rîmnicu Vîlcea, centru isto
ric și cultural. Aici, aceeași înăl
țătoare și entuziastă manifestare de 
profundă dragoste și atașament față 
de partid, față de politica sa.

In piața din centrul orașului are 
loc un scurt miting. Tov. Gheorghe 
Rizescu, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid Vîlcea, urează 
conducătorilor de partid și de stat 
un călduros bun sosit în numele 
locuitorilor orașului și ai raionu
lui.

Salutat cu puternice aplauze și 
aclamații, ia apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută de locuito
rii orașului și raionului Rîmnicu 
Vîlcea, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a spus:

Cunosc orașul Rîmnicu Vîlcea de 
peste 30 de ani. E adevărat că 
atunci eram în ilegalitate, și bur
ghezia nu ne făcea o asemenea pri
mire. Unii dintre ilegaliști care ac
tivau atunci trăiesc și acum în 
orașul dv. Tocmai datorită muncii 
și luptei duse în anii grei ai terorii 
burghezo-moșierești de comuniști, de 
toți acei care și-au legat soarta de 
interesele poporului, ale ^națiunii ro
mâne, putem noi astăzi să construim 
viața nouă.

In continuare tovarășul Ceaușescu 
a spus : Pe meleagurile raionului și 
orașului dv. sînt multe vestigii isto
rice. Cei care doresc să cunoască 
trecutul de luptă al poporului nos
tru pot găsi aici multe muzee și 
locuri evocatoare. Nu departe este 
Mănăstirea Cozia, unde se află ose
mintele lui Mircea cel Bătrîn, acela 
care a condus în luptă viteaza ar
mată română ce a învins pe Baia- 
zid.

Poporul nostru, a spus vorbitorul, 
și-a cîștigat independența națională 
prin lupte grele. El nu poartă ni
mănui pismă. Considerăm că ceea 
ce a lost în trecut trebuie să iie 
lăsat pentru totdeauna pe seama 
istoriei. Dorim să dezvoltăm relații 
prietenești cu toate popoarele lu
mii, și în primul rînd cu popoa
rele din Europa. Partidul nostru pu
ne în centrul politicii sale priete
nia cu țările socialiste de care ne 
leagă aceleași interese, dorința și 
hotărîrea comună de a construi so
cietatea socialistă, fără clase. In 
același timp, nu putem uita că în 
Europa și în lume sînt încă alte zeci 
de popoare; de aceea trebuie să 
ducem în condițiile istorice de as
tăzi o politică de dezvoltare a rela
țiilor cu toate aceste popoare indi
ferent de orînduirea lor socială. 
Considerăm că este dreptul sfînt, 
inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur regimul social pe care 
îl dorește. In același timp, conside
răm că intre popoare trebui să e- 
xiste relații de colaborare care să 
se dezvolte continuu, deoarece nu
mai în felul acesta se pot asigura 
pacea, progresul tuturor popoarelor, 
năzuința lor spre mai bine, spre o 
civilizație tot mai înaltă.

Vorbitorul s-a referit apoi la pro
blema securității europene, la cola
borarea dintre statele de pe conti
nentul nostru, precum și la căile de 
rezolvare a problemei germane.

După ce s-a referit la sarcinile 
generale ale cincinalului tovarășul 
Ceaușescu a spus: In cadrul pro
gramului elaborat de partid, regiunii 
Argeș, orașului și raionului Rm. 
Vîlcea le revin sarcini mari. In 

viitorii cinci ani urmază să se du
bleze producția uzinei de sodă de 
lingă Rm. Vîlcea și să se constru
iască un nou combinat petrochimic 
în care vor lucra peste 3 000 de sa- 
lariațl. Realizarea acestui combinat, 
a cărui amplasare am stabilit-o as
tăzi, va cere eforturi din partea 
comuniștilor, a oamenilor muncii 
din raionul șl regiunea dv. Sîntem 
convinși că dv., la fel ca Întregul 
nostru popor, nu veți precupeți nici 
un efort pentru a realiza în terme
nele stabilite și poate chiar mai de
vreme obiectivele și sarcinile ce vă 
revin din planul cincinal.

Cetățenii din Rîmnicu Vîlcea îl 
conduc apoi pe înalții oaspeți pe 
tot parcursul cu mii de buchete de 
flori.

Drumul urcă lipit de albia Oltu
lui, care curge tumultos printre 
stînci.

...Cozia. Ctitorie a lui Mircea cel 
Bătrîn, marele voievod care a ve
gheat neștirbirea acestui pămînt. 
Conducătorii poposesc ou emoție 
aici, aducînd omagiu acestui vechi 
strălucit strămoș.

In naosul frumoasei mănăstiri, 
înalții oaspeți sînt întâmpinați de 
Iosif Gafton, Episcop al Eparhiei 
Rîmnicului și Argeșului, care lîngă 
cripta marelui voievod și acea a 
Teofanei, mama lui Mihai Viteazul, 
rostește calde cuvinte de bun so
sit. In numele soborului acestei 
mănăstiri și a clerului ortodox din 
eparhie, înaltul prelat a exprimat 
urări de succese care să înal
te tot mai mult bunăstarea po
porului român. „Vă felicităm ca 
pe creatorii faptelor epocale care 
se vor înscrie în istorie așa cum 
s-au înscris și cele ale lui Mircea".

Mulțumind pentru cuvintele adre
sate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus că aceasta este considerată 
ca o dovadă a sprijinirii de cătr< 
clerul ortodox a politicii partidului 
nostru, care corespunde intereselor 
poporului român, înfloririi patriei.

Conducătorii cercetează apoi cu 
interes frumoasa zidire. In turnul 
mănăstirii, în aceeași atmosferă ca
re i-a inspirat lui Grigore Alexan- 
dreșcu cunoscutul poem „Umbra Iul 
Mircea la Cozia", oaspeții ascultă 
versurile recitate de elevul Florin 
Zamfirescu. Este o clipă mișcătoare

Relevînd omagiul poetului, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a a- 
dresat numeroșilor localnici pre
zenți, subliniind cit datorăm mari
lor înaintași, care au contribuit 
prin lupta lor la afirmarea poporu
lui român, la ridicarea patriei. In 
cartea de aur a acestui lăcaș, înal- 
țli oaspeți au scris: „Am vizitat 
cu mare interes Mănăstirea Cozia 
— unul din cele mai reprezentative 
monumente ale artei noastre vechi, 
lăcașul unde își doarme somnul 
de veci marele domn al Țării Ro
mânești, Mirceâ cel Bătrîn. Lupta 
Iul Mircea șl a celorlalți viteji vo
ievozi ai țărilor române pentru li
bertate, neatlrnare și ființă națio
nală și-a aflat astăzi strălucită 
împlinire în patria noastră liberă 
independentă și suverană — Repu
blica Socialistă România".

De la Cozia; din nou prin Rîm
nicu Vîlcea, drumul continuă peste 
Dealul Negru, pe frumoasele ser
pentine care conduc spre Valea To- 
pologului, spre Bălcești,

Conacul serdăresei Zinca, mama 
ilustrului istoric, luptător și cărtu
rar al revoluției de la 1848, se 
înalță pe culmea dealului spre ca
re s-au îndreptat mii și mii de oa

Primirea la C. C. 
a delegației P. C.

Sîmbătă dimineața, la C.C. al 
P.C.R., tovarășii Paul Niculescu-Ml- 
zii și Mihai Dalea, împreună cu 
Gheorghe Petrescu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., au primit 
delegația Partidului Comunist din 
Chile, condusă de Victor Diaz, 
membru al Secretariatului P.C. din 

meni. In această casă a trăit și a 
lucrat cu generoasă dăruire Nico
lae Bălcescu. La poarta conacului, 
oaspeții sînt întîmpinați de prof. 
Augustin Z. N. Pop, decan al In
stitutului pedagogic Pitești, care, 
salutîndu-i pe conducătorii de 
partid și de stat, arată că exact 
acum 147 de ani, în mahalaua Bo- 
teanului la nr. 66, s-a născut Nico
lae Bălcescu.

Vizita casei, cercetarea amintiri
lor de familie, a tablourilor și o- 
biectelor care ne rememorează e- 
poca prilejuiește un popas. Se in
tonează Imnul revoluției de la 1848, 
„Deșteaptă-te române", de o puter
nică formație orchestrală.

Adresîndu-se celor prezenți to
varășul Ceaușescu a spus:

Am ținut ca ln drumul nostru de 
două zile prin regiunea Argeș să 
venim și la Bălcești, în această 
măreață zi de 11 iunie care ne re
amintește izbucnirea revoluției de 
la 1848. Partidul Comunist Român, 
păstrătorul și continuatorul celor 
mai valoroase tradiții de luptă ale 
neamului nostru, ține să omagieze 
amintirea strălucirilor săi fii care 
au luptat și și-au jertfit viața pen
tru mersul înainte al istoriei nea
mului lor.. împreună cu tovarășii 
mei, sînt fericit că mă găsesc în 
seara aceasta pe prispa casei luj 
Bălcescu și vă anunț că începînd 
de astăzi această casă va deveni 
un muzeu memorial, la care tine
retul nostru, generațiile care vor 
urma să se adape din exemplul 
înalt de patriotism al acestui băr
bat.

Ca și alți oameni progresiști ai 
vremii sale, Bălcescu a luptat îna
ripat pentru libertatea și suverani
tatea națională a poporului român 
Dar în prea scurta iui viață, Băl
cescu n-a avut fericirea să vadă 
împlinite idealurile pentru care a 
luptat — unirea, neatîrnarea, reali 
zarea statului național al tuturor 
românilor. Aceste acte mărețe au 
fost înfăptuite prin lupta întregu
lui nostru popor. Noi comuniștii, 
cinstind memoria lui Bălcescu și a 
celorlalți luptători, continuînd cele 
mai bune tradiții, facem totul pen
tru ca națiunea română — indepen
dentă și suverană — să dăinuiască 
peste veacuri.

In cartea de onoare a Bălceștilor. 
oaspeții au scris:

„Aici, la Bălcești, unde marele 
revoluțonar, cărturar și patriot îna
intat, Nicolae Bălcescu, a închinat 
multe clipe de înflăcărată medita
ție pentru destinele României, cin
stim memoria întregii generații de 
luptători pașoptiști. Stindardul pa- 
trioților de la 1848, care a fluturat 
cîndva și pe aceste meleaguri, stră
lucește astăzi glorios în mîinile 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor care, făurind România Socia
listă, a dat împlinire idealurilor de 
liber late, suveranitate și prosperi
tate ale poporului nostru idea
luri pentru care s-au ridicat la 
luptă cei mai buni fii ai poporului 
nostru. Numele lui Nicolae Băl
cescu rămîne înscris pentru vecie 
în istoria noastră, ca o pildă nepie
ritoare a luptei și jertfei pentru 
afirmarea și înflorirea națiunii ro
mâne".

E noapte, satele au aprins torțe 
în întâmpinarea oaspeților. Coloaha 
de mașini se îndreaptă acum spre 
Pitești.

MIRCEA MOARCAS
NICOLAE VAMVU 
CONSTANTIN MARINESCU

al P. G. R. 
din Chile

Chile, care, Ja invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte Căsar 
Godoy, membru al C.C. al P.C., de
putat în Congresul Național al Re
publicii Chile, și Maria Herrera, În
vățătoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.
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î jierea lucrărilor Congresului PREZENTE ROMÂNEȘTI
NrtHului Popular Revoluționar Mongol

ULAN — BATOR 11 (Agerpres). 
Snbătă dimineața au continuat 
dezbaterile la Congresul al XV-lea 
al Partidului Popular Revoluționar 
MongoL Cei care au luat cuvîntul 
sâ-au exprimat adeziunea față de 
Raia politică și activitatea practică 
a C.C. al P.PJl.M, precum și apro
barea față de documentele supuse 
«fiscntiilor.

Dspă saluturile adresate congre- 
salaâ de reprezentanții delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
dm Maroc, Guineea și Mali, s-a tre
cut la adaptarea documentelor con- 
rpesuluL Au fost adoptate în una
nimitate rezoluția cu privire la 
portul de activitate al C.C. 
P-PJJAL, hotărîrea cu privire 
modificări în statutul partidului, 
tărîrea cu privire la aprobarea
rii de seamă a Comisiei centrale de 
revizie, rezoluția cu privire la apro
barea Directivelor celui de-al patru
lea plan cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale și culturii R. P. 
Mongole în 1966 — 1970, noul pro
gram al partidului.

A fost adoptată, de asemenea, De
clarația Congresului al XV-lea al

P.P.R.M. cu privire la sprijinirea 
luptei poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane.

J. Țedenbal a rostit cuvîntul de 
închidere, subliniind importanța con
gresului pentru 
nuă a Mongoliei 
mului. El a spus 
greșului P.P.R.M.

ra- 
al 
la 

ho- 
dă-

dezvoltarea conti- 
pe calea socialis
ed hotărîrile Con- 
sînt un bilanț al

importanței munci constructive a 
partidului și poporului, ele trasează 
sarcinile concrete și direcțiile prin
cipale ale dezvoltării tării în peri
oada următoare.

In aceeași zi a avut loc prima 
plenară a Comitetului Central al 
P.P.R.M. ales de Congresul al 
XV-lea al partidului. A fost ales 
Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M. în 
următoarea componentă : Ț. Dug- 
hersuren, N. Jagvaral, S. Luvsan, 
D. Maidar, D. Molomjamț, J. Sambu, 
J. Țedenbal. Ca membri supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. 
au fost aleși : B. Lhamsuren, N. Luv- 
sanravdan.

J. Țedenbal a fost reales prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M. Secre
tari ai C.C. au fost aleși Ț. Dugher- 
suren, N. Jagvaral, B. 
D. Molomjaimț.

CAIRO 11. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite: La 
Universitatea din Alexandria a avut 
loc festivitatea fnmînării unor vo
lume românești din domeniul știin
ței, literaturii și albume de artă, din 
partea bibliotecii Centrale de Stat 
din Republica Socialistă România. 
Au participat membrii corpului di
dactic, in frunte cu dr. Abdel Rail
man el—Sadr, prorectorul Universi
tății din Alexandria.

Au fost prezenți Mircea Nicolaes- 
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo, și alți mem
bri ai ambasadei.

Prorectorul universității a expri
mat mulțumiri pentru darul oferit, 
subliniind că această acțiune se în
scrie pe linia dezvoltării relațiilor 
culturale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită.

In Vietnamul de sud 
inflația continuă

SAIGON 11 (Agerpres). — Inflația 
continuă să fie în prezent una din 
problemele cele mai acute ale eco
nomiei Vietnamului de sud. In fie
care lună sînt puși în circulație uiți 
1 500 000 000 de piaștri, fără a avea 
acoperire. Prețurile cresc într-un 
ritm rapid, produsele de. primă ne
cesitate fiind cele mai afectate. Ser
viciile de statistică saigoneze au 
publicat situații potrivit cărora creș
terea indicelui de majorare a pre
țului într-un an a fost de 55 la 
sută.

Italia în fafa alegerilor 
administrative provinciale și comunale

Lhamsurdn,

Val de profesie împotriva instalării în 

a Cartierului general NA.T.O.

Belgia

BRUXELLES 11 (Agerpres). — Ho
tărîrea guvernului belgian de a ac
cepta transferarea în Belgia a Cartie
rului general Suprem al forțelor 
aliate din Europa (S.H.A.P.E.), fără 
consultarea și aprobarea parlamen
tului, pe care se limitează să-l „in
formeze" asupra hotărîrii deja lua
te, a stîrnit în Belgia un val cres- 
cînd de proteste. Numeroase sindi
cate, printre care cele ale corpului 
didactic, concernului electrotehnic

întreprinde-A.C.E.C. din Charleroi, 
rii metalurgice La Vestre din Ver- 
viers și altele, au adoptat rezolu
ții prin care protestează împotriva 
instalării în țară a acestui organism 
militar al N.A.T.O. Consiliul na
tional al Partidului socialist belgian 
a hotărît ca săptămîna viitoare să 
deschidă <■>.dezbatere în legătură cp 
hotărîrea guvernului 
de a ...admite, transferarea 
S.H.A.P.E. în Belgia.

ROMA 11. •— Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Vineri s-a încheiat în Italia cam
pania electorală pentru alegerile ad
ministrative provinciale și comunale, 
ce se vor desfășura într-o serie de 
centre din tară. Duminică și lum 
se votează în 378 de centre, cu o 
populație de aproximativ 7 milioa
ne de locuitori; în fața urnelor se 
vor prezenta aproape 5 milioane de 
cetățeni. Faptul că alegerile au loc 
și în unele dintre principalele orașe 
ale tării — printre care Roma, Flo
rența, Genova, Pisa, Bari, Forli și 
Foggia — conferă confruntării elec
torale un caracter deosebit, depă
șind simplul cadru administrativ. A- 
ceste consultări sînt privite cu o 
deosebită atenție în toate provin
ciile Italiei, datorită amploarei lor 
fată de alegerile administrative din 
ultimii ani.

Se știe că, în cursul campaniei

electorale, reprezentanții diferitelor 
partide au pus probleme de poli
tică externă și internă — analizîn- 
du-se îndeosebi stadiul în care se 
află programul de dezvoltare eco
nomică și proiectul „constituirii re
giunilor" (prin care se urmărește 
să se acorde mai multă libertate 
organelor de conducere regionale).

Confruntarea între principalele 
forte politice din tară s-a făcut sim
țită și în cursul campaniei electo
rale. Dacă, pe de o parte, a existai 
tendința grupărilor de dreapta de- 
mocrat-creștine să orienteze politica 
tării pe această linie, pe de altă 
parte majoritatea guvernamentală in
tenționează să creeze și în provincii 
și comune consilii administrative de 
centru-stînga. Se știe că încercarea 
socialiștilor și a social-democraților 
de a participa la alegeri cu liste 
comune, în vederea unificării celor 
aouă partide, nu a reușit.Partidele

comunist și socialist al unității pro
letare au arătat, în legătură cu ale
gerile care se vor desfășura du
minică, și în general în ce privește 
situația politică din țară, că tre
buie să se pună baza unor acțiuni 
unitare ale tuturor forțelor de 
stînga, în vederea unei profunde în
noiri democratice a instituțiilor 
italiene.

PE SCURT*
PHENIAN. — In capitala R.PJ). 

Coreene, Phenian, se acordă o mare 
atenție sporirii suprafețelor de lo
cuințe. Anual, sînt date în folosință 
mii de apartamente. In 1966 vor 
primi locuințe noi cu 3 000 de fa
milii mai mult decît in 1965. Dtn 
1953 și pînă în 1965, statul a con
struit la Phenian peste 150 000 de 
apartamente.

belgian 
sediului

Un nou act arbitrar al S.U.A
NEW 

vocînd 
la „asigurarea apărării și securității 
zonelor portuare ale S.U.A.", poliția 
de coastă a S U.A. a anunțat ca a 
interzis intrarea navei cubane „Cer- 
ro Peladd" în portul San Juan din 
Pofto Rico. Agențiile de presă anun
ță că lă bordul navei se află 361

YORK 11 (Agerpres). — In- 
legea Magnuson referitoare

sportivi cubanezi, care urmează 
participe la tradiționalele între-

de 
să 
ceri sportive dintre țările Americii 
Centrale și ale zonei Mării Carai
bilor.

Comitetul olimpic din Porto Rico 
s-a oferit să asigure transportul 
sportivilor din Cuba pe o 
navă.

altă

+ ANKARA. — După o întreru
pere de o lună de zile, Senatul și 
Adunarea Națională a Turciei și-an 
reluat simbătă activitatea întrenqită 
ca- urmare a alegerilor senatoriale. 
In prima zi a lucrărilor, senatorii 
și deputății Adunării Naționale, 
aleși la 5 iunie, au depus jurămîn- 
tul. Cele două camere ale Parlamen
tului Turciei vor începe luni 
terile asupra unor probleme 
mice și de politică externă.

dezba-
econo-

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
„Modul în care acționează sistemul 
Fondului Monetar Internațional în 
vederea realizării, printr-o politică 
deflationistă pe termen scurt, a 
unui echilibru financiar, duce mai 
degrabă la o încetinire a ritmului 
sau chiar la c paralizare a dezvol
tării economice", se arată în co
municatul publicat de conferința 
guvernatorilor băncilor centrale din 
America Latină care a avut loc în 
Jamaica.

In ochii multor economiști din 
America Latină activitatea desfășu
rată de Fondul Monetar Internațio
nal în țările în curs de dezvoltare 
apare prea rigidă. Fără să țină sea
ma de particularitățile fiecărui stat 
latino-american este impusă mereu 
aceeași rețetă : micșorarea cantității 
de bancnote aflate în circulație, 
grădirea creditelor, liberalizarea

și a comerțului cu de-

ziarului vest-german „Han- 
un proeminent economist 

„Nu vrem 
prin 

In-

CANADA

Declarația 
lui Paul Martin

(Agerpres). 
făcută în

în- 
im-

— ln- 
Camera 

reuniune 
NA.T.O. 
de ex-

OTTAWA 11 
tr-o declarație 
Comunelor, privind recenta 
ministerială a Consiliului 
de la Bruxelles, ministrul
terne canadian. Paul Martin, a a- 
preciat că lucrările acestei reuniuni 
au fost 
„luărilor 
alianței, 
adăugat
tronate, iar chestiunile cruciale n-au 
fost abordate".

importante sub aspectul 
de contact" între membrii 

„Problemele noastre, a 
el, nu sînt, evident solu-

Guvernul nigerian intenționează
să elaboreze o nouă constituție

porturilor 
vize.

Potrivit 
delsbaltt"
Uruguayan a declarat : 
să fim puși în situația ca, 
manevrarea Fondului Monetar 
ternational ca un instrument al unor
puternice grupuri economice, națiu
nile noastre să fie menținute într-o 
stare de subdezvoltare de lungă 
durată. Dacă cineva vrea ca uru- 
guayenii sp rămînă un popor de 
păstori, în afara oricărui progres 
economic, nu i s-ar putea impune 
un sistem mai potrivit decît Fon
dul Monetar Internațional. Noi sîn- 
tem de părere că acest sistem co
respunde unei vechi doctrine eco
nomice depășite de viață, potrivit 
căreia o mînă de potentați, pentru 
a se mișca nestingheriti într-o zonă 
care Ie oferă posibilități extraordi
nare de expansiune, nu tin seamă 
de realitățile și necesitățile țărilor 
în curs de dezvoltare".

provizorii 
centra! intenționează să 

elaborarea unei noi con- 
unui re-

LAGOS 11 (Agerpres). — Șeful 
Statului nigerian, generalul Ironsi, 
și alte oficialități de la Lagos au 
lăsat să se înțeleagă în ultimele de
clarații că măsurile excepționale in
stituite în provinciile septentrionale 
ale țării nu sînt decît 
Guvernul 
treacă la
stitutii care să fie supusă 
ferendum popular. Observatorii po
litici africani sînt de părere că me
morandumul prezentat generalului 
Ironsi de șefii triburilor din nordul 
tării a găsit ecou în rîndul oficiali
tăților de la Lagos, dornice în acest 
moment să pună capăt conflictelor 
din provinciile septentrionale. La 10 
iunie, după cum anunță agenția 
France Presse, Jassan Katsina, gu-

vernaterul militar al provinciilor 
nordice, a inițiat „o campanie de 
informare a populației". Se încear
că, în acest fel, să se explice că 
planul de desființare a sistemului 
federal nu poate veni decît in 
sprijinul dezvoltării regiunilor din 
nord, unde se păstrează puternic 
amprenta tribalității. De altfel, prin
cipala cauză a incidentelor ce s-au 
produs în nordul Nigeriei a fost 
refuzul șefilor de trib de a subscrie 
la ideea desființării sistemului fe
deral. Potrivit ultimelor știri din 
Lagos, în cursul celor două săptă- 
mîni de incidente sîngeroase au 
murit peste 300 de oameni.

J

♦ MADRID. — Corespondentul 
din Madrid al agenției France Pres
se relatează că numeroase conflicte 
sociale au fost semnalate în ultimul 
timp în diferite orașe spaniole ca 
urmare a scumpirii costului viețlt 
Astfel, la Mollet, în apropiere de 
Barcelona, cei 770 de lucrători ai 
întreprinderii „Bosuga" au fost con- 
cediați pentru singurul motiv, de a 
fi cerut revizuirea contractelor de 
muncă.

< GENEVA. — Consiliul G.A.T.T, 
care timp de două zile 
nit la Geneva, a aprobat în 
cial cererea 
la Acordul 
comerț. 
G.A.T.T. 
rerea de

In

s-a reu- 
mod ofi- 
a adera 
tarife și 

Consiliul

Eleveției de 
general pentru 
același timp, 

examinat și aprobat ce.a
adeziune a Iugoslaviei.

OLANDA

Protest fa(ă de eliberarea din închisoare 
a unui criminal de război nazist

HAGA 11. — (Agerpres). — 
ganizațiile foștilor participant! 
mișcarea de rezistentă antifascistă 
din Olanda au protestat împotriva 
eliberării „provizorii" de către auto
ritățile judiciare olandeze a fostu
lui criminal de război nazist Willy 
Eagesn. Acesta s-a făcut vinovat de 
asasinarea, în anii celui de-al doilea 
război mondial, a 70 000 de cetățeni 
olandezi. In anul 1949, Lagesn a fost 
condamnat la moarte pentru cri-

Or
ia

amintite, iar ulterior această

Mîine se reia procesul 
lui Jak Ruby

mele
sentință i-a fost comutată în închi
soare pe viată. Recent, fostul cri
minal SS a fost eliberat din închi
soarea din Breda (Olanda) și se 
află acum în R.F.G. Comitetul din 
Olanda al foștilor deținuți din la
gărul de concentrare de la Ausch
witz a adresat autorităților judi
ciare o telegramă în care își ex
primă protestul fată de această dis
poziție.
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DALLAS 11 (Agerpres). — Tribu
nalul din Dallas (statul Texas) reia 
luni procesul lui Jak Ruby, ur- 
mînd să se pronunțe asupra stării 
mintale a acestuia. Judecătorul 
Loius Holland a refuzat cererea de 
amînare a procesului, făcută de a- 
vocații lui Ruby, care susțineau că 
termenul pentru completarea pieselor 
aflate la dosar privind constatările 
asupra stării mintale a lui Ruby nu 
ar fi suficiente. El a ordonat, de 
asemenea, trecerea la selectarea 
celcr 12 jurați care vor judeca pro
cesul. Potrivit agențiilor occidentale 
de presă, tribunalul va trebui să

hotărască în două chestiuni. Prima, 
dacă Jack Ruby se află în posesia 
tuturor facultăților sale mintale, iar 
a doua, dacă acesta a fost în toate 
facultățile în momentul cînd la 24 
noiembrie 1963 a pătruns în închi
soarea din Dallas și l-a împușcat 
ne Lee Harvey Oswald, asasinul 
prezumtiv al fostului președinte 
John Kennedy. Dacă Ruby nu va 
fi găsit în toate facultățile mintale, 
el va fi internat într-un ospiciu de 
alienați mintali, iar dacă se va do
vedi că nu a suferit nici un deran
jament mintal va trebui să-$i ispă
șească pedeapsa pronunțată la 14 
martie 1964.
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