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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DI STAT 
ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Tovărășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlâdeanu, Alexandru Drăghici, losif 
Banc, Manea Mânescu, au început joi dimineața 
o vizita de lucru în regiunea București. Condu
cătorii de partid și de stat vor fi oaspeții colec
tivelor unor unități industriale, întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole, vor discuta 
cu muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, cu 
activiști de partid și de stat din regiune despre 
stadiul înfăptuirii prevederilor cincinalului, despre 
măsurile ce trebuie luate în continuare în vede
rea realizării exemplare a mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al IX-lea al P.C.R.

întinsă între dealurile subcarpatice și Dunăre, cuprinzînd cel mai important grînar al tării cu sate mîndre și bogate, cu orașe ce au devenit în anii noștri puternice centre ale industriei socialiste, regiunea București aduce în stema patriei simbolul spicelor și al rodniciei, la care se adaugă însemnele noi ale industrializării.Joi 6 iulie. Ora 8 dimineața. Soarele aurește din zare în zare marea eîmpie a pîinii care se află, la această vreme, în marea bătălie a recoltei. Pe malul Argeșului, la Mihăilești, s-a înălțat o falnică poartă muntenească, pe care se află zugrăvită harta regiunii, ce se deschide în calea oaspeților. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu / Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, losif Banc, Manea Mănescu sînt întîmpinați cu puternice și îndelungi urale și aclamații de către miile de oameni prezenți. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de tovarășii Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului regional Bueuresti al P.C.R.,
A

In Cîmpia Dunării, 
alVizita de lucru in regiune a în-ceput cu întreprinderea agricolă de stat din comuna Mihăilești, unitate specializată în creșterea industrială a păsărilor. Reorganizată in primăvara acestui an, ca urmare a hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R., noua unitate a devenit în scurt timp o puternică bază de aprovizionare a Capitalei cu păsări, ouă și alte produse agroalimentare. Directorul întreprinderii, ing. Vladimir Vulpanovici, invită, pe conducătorii de partid și de stat să viziteze sectorul avicol, care cuprinde un efectiv de peste 300 000 păsări, Halele mari, inundate de lumină, par o adevărată „uzină".Inginerii de aici informează că măsurile luate în această primăvară privind reorganizarea agriculturii de stat în sistemul de întreprinderi și ferme și-au dovedit încă de pe acum eficiența. Producția slobală va crește cu 2 la sută, economiile la fondul de salarii cu peste 1 milion, iar beneficiile se vor ridica la peste 6 milioane. Vi- zitînd cîteva secții, nrintre care incubatoarele. oaspeții sînt informați că producția totală de ouă realizată anul trecut se ridică Ia peste 28 000 000 bucăți, revenind în medie circa 200 la o pasăre. Anul a- cesta. printr-o îngrijire mai bună a păsărilor, producția de ouă va depăși 32 000 000 bucăți. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica cer informații despre cîștigul lucrătorilor și specialiștilor și des- 

Vasile Mateescu, președintele sfatului popular regional, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de statCa mărturie și semn de stimă, trei generații de agricultori — bunici, părinți și. nepoți — îmbrăcați în costume dacice, coborînd parcă din columna lui Traian, oferă conducătorilor de partid și de stat, alături de pîine și sare, mierea a- cestui pămînt românesc. In acest timp, zeci de tineri în costume pitorești îi înconjoară cu coșuri de legume, și fructe. Ne aflăm aproape de Argedava, străvechi și înfloritor centru al culturii dacice din vremea lui Burebista, a cărei hartă a fost reconstituită de arheologi, după săpăturile care au scos la iveală rămășițele cetății. Prof. Radu Vulpe prezintă oaspeților îs1 toricul acestei așezări din centrul cîmpiei muntene — vasele de ceramică și argint, obiectele de podoabă care vădesc îndemânarea strămoșilor, cum și dezvoltarea a- cestui centru de civilizație.
principalul grînar

pre funcționarea sistemului de cointeresare legat direct de rezultatele obținute în producție; de a- semenea, se interesează de prețul de cost al păsărilor și ouălor, re- comandînd conducerii întreprinderii să acorde o deosebită importanță măririi în continuare, a efectivului avicol, aducător de mari beneficii, fructificării mai atente a experienței pe plan mondial în acest' sector, astfel încît indicii noștri de producție să atingă cele mai bune rezultate din producția mondială.După vizită, conducătorii de partid și de stat au semnat în cartea de onoare a întreprinderii.Marea eîmpie ce se deschide în fața noastră ne oferă, pe suprafețe de mii de hectare de aur compact, imaginea adevărată a grînarului aflat în clipele de bucurie a recoltei. ■Combinele înaintează solemn ca niște nave ne valurile de spice, tractoarele le urmează, întoreînd brazda nouă. La marginile soseiei se văd depozite masive de saci și zeci de oameni ce mînuiesc cântarul. apreciind greutatea boabelor, la hectar.In marginea unui lan de grîu al cooperativei agricole Letca Nouă în care seceră trei combine, conducătorii de partid si de stat se opresc să cerceteze recolta și' să stea de vorbă cu cooperatorii.
— E sam rar griul, observă to

varășul Ceaușescu, deși spicul e frumos. De ce l-ați semănat așa, tovarășe inginer agronom ?— Nu l-am semănat eu — răspunde ing. Ion Voinea, eu. am venit la cooperativă de cîteva săptă- mîni.— A ceasta nu ,e bine. Cine seamănă. acela trebuie să și culeagă. Cadrele de specialiști trebuie să se lege stabil de unitățile noastre, ca răspunderea lor efectivă să crească-In discuție se subliniază că în acest an condițiile de umiditate permit obținerea unei a doua recolte pe suprafețe mari. Conducătorii de partid și de stat fac observații cu privire la stadiul lucrărilor de irigații din acest raion, recomandînd cadrelor de partid și de stat să urmeze exemplul raioanelor vecine, care sînt mai avansate.Cîmpia pe care înaintăm, este a- ceeași eîmpie străveche a fertilității în care oștenii lui Alexandru cel Mare și-au croit drumuri prin lanuri cU lancea pusă de-a curmezișul cailor, dar și cîmpia mizeriei cele mai negre, din anii exploatării
Surpriza trecerii de la spice la sonde ne-o oferă priveliștea cîmpu- lui petrolifer .de la Clejani. Am intrat în cel mai tînăr și cel mai important bazin petrolifer al țării noastre, aflat în raionul Videle. Trecem pe sub arcul de triumf al sondelor schelei Videle deasupra căruia este înscrisă urarea : „Petroliștii din regiunea București vă urează bun venit".. Cîmpia Dunării, renumită prin agricultura ei, trimite de astădată ca soli în întîmpinarea oaspeților sute de sondori cu căști metalice, care se îndreaptă spre conducătorii de partid și de stat cu brațele încărcate de flori.Primirea în raionul Videle are loc la parcul de rezervoare nr. 7 al schelei Videle. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de tovarășii Petre Ion, prim-șe-retar al comitetului raional de . partid, Tudor Prodan, președintele Sfatului popular raional și de colectivul de conducere al schelei Videle. Este de față Alexandru, Boabă, ministrul petrolului.La parcul de rezervoare, oaspeții sînt informați că în urma acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și prin policalificarea muncitorilor existenți, același număr de muncitori va deservi în viitor 2 asemenea unități. In timpul vizitei la sonde, directorul schelei Videle. Ion Crăciun, informează că din 1981, cînd a luat ființă schela, pînă în prezent, indicatorii de producție, au fost realizați integral, reușindu-se ca în anul 1966 valoarea producției globale să depășească 245 milioane lei. S-au dat în această perioadă peste sar- - cina planificată 60 000 tone țiței și 11 800 000 lei beneficii, productivitatea muncii crescînd' cu 175 la sută. Pentru creșterea numărului de sonde si asigurarea condițiilor optime de urmărire și exploatare, s-a investit între anii 1961-1966 peste 630 milioane lei.Străbătînd în continuare „pădurea" de sonde din Videle, oaspeții se opresc la sed'Ul schelei. In holul administrației, directorul Trustului de extracție București, irig. Anghel Popescu, prezintă oaspeților în fața unor, hărți geologice 'si

tuația exploatării zăcămintelor de 
țiței si faze dfn întreaga regiune.

La întrebările puie, ccnducă- 

burghezo-moșierești,' cînd truditorii pământului au fost ’ siliți să -transforme sapa și coasa în ârme de luptă ca să-și impună dreptatea, scăldînd în sing» această eîmpie pe care trudeau, dar nu le ‘ aparținea.Faptul că ogoarele azi aparțin a- devaratului. lor stăpîn o confifmă nu numai recolta,' ci și înfățișarea satelor prin care trecem : sate mîndre, unde semnele prosperității sînt tot mai evidente și unde locuitorii ieșiți eu mic cu mare la șosea îi salută pe oaspeți, exprimîndu-și buouria de a-i primi și de a Ie mulțumi conducătorilor României Socialiste pentru viața nouă de azi.Dintr-o mașină deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și' Chivu Stoica răspund ovațiilor . mulțimii, strîngînd mîiriile întinse,, primind florile și urările ce li se adresează. Lîngă flori, lingă coșurile cu fructe. pe tot parcursul se alătură simbolic spicele. Sînt spicele din stemă patriei, iar la aciste' spice, regiunea București a adăugat în ultimii ani un nou și viguros simbol — sondele,.
torîi de partid și de sti primesc eXpîicățfi în • legătură cu 
perspectivele de dezvoltare a acestui nou bazin petrolifer, ?are îri prezent dă peste 30 la'sută'din producția de țiței a țării. ' După vizită, conducătorii de partid și de stat semnează în cartea de onoare a schelei : .Adresăm muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din Schela 
Videle cele mai calde felicitări pen
tru succesele remarcabile dobîn- 
dite în prcducție Sînțem convinși 
câ acest harnic colectiv, intensifi- 
cîndu-și eforturile în perfecționa
rea metodelor de extracție, măi bu
na organizare a producției și; a 
muncii, va obține noi realizări în
semnate în valorificarea la nivel 
mai înalt a uneia din principalele 
bogății naturale ale patriei neaS- 
tre". ”... .Conducătorii de partid și de stat iau parte apoi la un miting organizat în incinta schelei. .

Mitingul de la 
schela VideleExprimînd în numele comuniștilor, al tuturpr locuitorilpr. raionului Videle bucuria prilejuită de vizita conducătorilor de partid și de stat, .primul secretar al comitatului raional de.partid, Ion Petre, exprimă, totodată, hotărîrea locuitorilor din Videle de a dovedi prin fapte adeziunea lor deplină la politica partidului, la' însuflețitorul program de desăvîrșire â construcției socialiste. Raportînd despre înfăptuirile economice și sociale din raion, vorbi-

Cuvîntarea

Transmițînd tuturor muncitorilor și cooperatorilor raionului-Videle un salut călduros din . partea Comitetului Central al partidului și a conducerii de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a. spus .Raionul Videle era cunoscut în tre,cut ca un raion agrar. Industria a început să se dezvolte pe aceste meleaguri de curînd; sînt numai 6 ahi de cînd au apărut aici sondele, și 

torul arată că efortul oamenilor muncii de pe ogoarele raionului Videle sînt îndreptate în prezent spre strîngerea la timp’ și fără pierderi a recoltei din acest an. Primele vești sosite din cîmp, de la combine, arată că în raion se obține o producție de 2 000 kg grîu Ia hectar, aceasta fiind cea mai mare producție medie la hectar cunoscută pînă acum în agricultura acestui raion.In cuvîntul său, directorul Trustului de extracție București, Anghel 
Popescu, a arătat că eforturile petroliștilor din această parte a țării sînt îndreptate în direcția organizării științifice a producției, pentru creșterea productivității muncii, valorificarea deplină a rezervelor interne și a timpului de muncă. Deși instalațiile de foraj de aici sînt deservite în proporție de 70 la sută de oameni care de foarte puțină vreme au intrat în rîndtil petroliștilor, s-a izbutit să se asigure la toate sondele de exploatare indici superiori celor obținuți în alte țări cu. o veche tradiție în exploatarea Zăcămintelor petrolifere. El a asigurat conducerea de partid și de 
Stat că petroliștii de la Videle se Străduiesc să îndeplinească exemplar tdâtg sarcinile ce le revin,.contribuind astfel la continua înflorire a patliei. noaștri socialiste.

Codpetatoarea Alexandrina Floa
rea, de la cooperativa agricolă :ie pro'duoție- din comuna Bucșan!.- a adus salutul țăranilor cooperatori din raion Infățișînd viața nouă a locuitorilor comunei ei, vorbitoarea a subliniat câ aceasta reprezintă încă o imagine grăitoare a înfloririi satului românesc, rod al politicii' înțelepte a oartidului. Vorbitoarea a arătat că urmînd sfaturile științei ' agrozootehnice si folosind din plin mașinile vor obține anul acesta o recoltă de 2 190 kg grîu la hectar, aceasta fiind superioară producției obținute anul trecut.Salutul petroliștilor din schela Carto jani este adus de sondorul 
Marin St. Marin. „Sîht unul din cei cîțiva mii de vlăsceni, care în anii din urmă am învățat să săpăm părnîntul nu numai pe deasupra — cum știm din străbuhi — dar și în adîneurile sale, la fel de bogate. Trecând de la plug la sondă, nu numai uneltele le-am schimbat, ne-am schimbat și noi înșine — fiecare in parte și- toți laolaltă — alcătuind un nou detașament al clasei muncitoare, fiind primii din familiile noastre de țărani care am îmbrăcat salopeta. El a încredințat pe conducătorii de partid și de stat, în numele miilor de sondori din regiune, de dragostea și atașamentul lor față de politica înțeleaptă a partidului, dovedite și de succesele cu care i-au întimpinat, de succese tot mai mari pe care s-au angajat să le obțină în viitor.■In uralele miilor de sondori, țărani cooperatori, cetățeni din noul oraș Videle, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

într-o perioadă relativ scurtă raionul a devenit un important centru petrolifer al patriei, aducînd astăzi o contribuție însemnată la creșterea avuției ei materiale. Ceea ce se înfăptuiește în raionul dv. în dezvoltarea industriei petrolifere 
este o dovadă a capacității crea
toare a poporului nostru, a clasei

(Continuare în pag. a 2-a)



< STEAGUL ROȘU.
Vizita conducătorilor de partid 

$i de stat in regiunea București
1).fițu»-.floare, o mărturie elocventă a 

..aței liniei politice a partidului t, ostru de industrializare socialistă a țării, de valorificare superioară 
a tuturor bogățiilor ei naturale.

Ce s-ar putea spune despre rezultatele obținute în acești ani de muncitorii schelei din Videle ? Desigur, multe lucruri bune. Ele nu sînt mai prejos decît ale muncitorilor din alte schele mai vechi -și poate chiar ceva mai bune, dacă ținem seama de tot ce ne-au spus aici tovarășii. Dar chiar dacă ar fi egale cu ale muncitorilor din schelele mai vechi, aceste rezultate arată că muncitorii din schela Videle, ' care pînă acum cîțiva ani se ocupau cu agricultura, au reușit în scurt timp să-și însușească și meseria de muncitori petroliști, care le face cinste. Aceasta demonstrează încă o dată ce popor harnic avem, ce posibilități minunate există pentru dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste.Doresc să felicit din toată inima pe muncitorii, tehnicienii și inginerii petroliști din schela Videle pentru rezultatele lor de pînă acum și să le urez succese și mai mari în activitatea viitoare.Agricultura se practică din vremuri îndelungate în Vlașca, deci și în raionul dv., dar așa cum s-a spus aici, în anii socialismului recoltele au devenit din ce în ce mai bogate. Anul trecut, producția de cereale a fost superioară anilor precedenți și după cum am văzut noi ’ cîmpul — ne-am oprit în drum și Ia o cooperativă pentru a vedea cum este recolta de grîu, porumbul, sfecla și celelalte culturi — după cele ce ne-au spus tovarășii aici, perspectivele par să fie anul acesta și mai bune decît acum un an. Recolta de grîu se pare că va fi în jurul a 2 000 kg la hectar. Desigur este o recoltă bună, deși ar putea să fie și mai bună și noi sîn- tem convinși că cooperatorii din raionul Videle, la fel ca cei din întreaga țară, se vor strădui să obțină roade din ce în ce mai bogate.Rezultatele obținute de dv, ca și de țărănimea din întreaga regiune București și din întreaga țară, dovedesc justețea măsurilor luate de partid pentru dezvoltarea agriculturii, pentru mecanizarea și chimizarea ei, pentru aplicarea în pro- ■ ducție a cuceririlor științei agri- 
-cole și folosirea semințelor de înal
Lupta și munca de veacuri a țărănimii 
se împlinesc în anii socialismuluiDupă trecerea prin pădurea „Tu- fanii Grozii“. unde un grup de vî- nâtori, potrivit unui vechi obicei al locului, invită pe oaspeți să poposească cîteva clipe, să ciocnească vin din căni de lut și să guste din bucate pregătite după datină, ne îndreptăm spre Drăgănești Vlașca, comună cu sate curate de vrednici gospodari. Echipe de dansatori, prinse în joc, formații de fluierași vesteăc începutul ceremoniei tradiționale de bun sosit. La cooperativa „înfrățirea" se află o exjro- ziție cu produse agricole, care ilustrează sugestiv rodnicia întinselor tarlale ale cooperativei, muncite cu hărnicie, după metode științifice, Țăranii cooperatori au obținut, «nul trecut, recolte de peste 
1800 kilograme grîu și circa 3 260 kilograme porumb boabe la hectar, cifre care i-au. situat printre fruntașii regiunii și pe care ei se străduiesc să Ie sporească continuu.In numele locuitorilor comunei, bătrînul Gheorghe Dobrescu adresează din inimă conducătorilor de partid și de stat cuvintele : „Vă întîfnpinăm Iubiți oaspeți cu cea mai mare dragoste". Urări de bun venit sînt exprimate și de tovarășii Butan Nunta, prlm-secretar al comitetului raional de partid Dră- gănești Vlașca, și de Ion Zachiu, președintele sfatului popular raio
nal. Președintele cooperativei, Radu Rîciu, îi invită pe oaspeți la sediul 

tă'productivitate, într-un cuvînt, pentru folosirea tuturor mijloacelor care dau posibilitate să smulgem pă- 
mî®tu lu L-roade din ce în ce mai bogate.Ele dovedesc, de asemenea, justețea orientării date de partidul nostru spre unirea țărănimii în cooperative agricole, care creează condiții minunate pentru aplicarea 
pe scară din ce în ce mai largă a realizărilor științei agricole, posibilitatea ca înfrățită țărănimea noastră să obțină recolte din ce în ce mai mari, să ducă o viată din ce în ce mai îmbelșugată, să-și aducă o contribuție tot mai activă la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.Felicit din toată inima țărănimea din raionul Videle și îi urez să obțină recolte tot mai îmbelșugate.O dată cu dezvoltarea industriei, cu creșterea producției agricole, se îmbunătățește continuu și nivelul de viață al oamenilor muncii. O mărturie a faptului că, acolo unde șe dezvoltă industria, și satele capătă o nouă înfățișare, Iilce- pînd să se apropie de orașe, o constituie însăși localitatea Videle, unde alături de vechile locuințe se ridică blocuri noi, moderne. Dezvoltarea industriei, industrializarea tuturor regiunilor și raioanelor în trecut rămase în urmă — așa cum a fost și raionul dv. și cum sînt încă multe raioane în regiunea București va asigura ridicarea nivelului general de viață, material și cultural al țărănimii, al întregului nostru popor.Am văzut pe parcurs multe locuințe noi construite de cooperatori, Acestea vorbesc, de asemenea, despre îmbunătățirea condițiilor de trai ale țărănimii noastre, despre perspectivele minunate ce 1 se deschid ca, pe măsura creșterii continue a producției agricole, să-și sporească bunăstarea. La fel ca și clasa muncitoare și în strînsă unire cu ea, țărănimea își aduce o contribuție tot mai puternică la înflorirea generală a patriei, la ridicarea ei pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului,Vă urăm, dragi tovarăși, dv„ tuturor locuitorilor raionului Videle, noi și noi succese în activitate. Multă sănătate și fericire la toți!Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rinduri de aplauze și urale.

gospodăriei, unde, în fața unei machete, le vorbește despre dezvoltarea economică a unității. „Prin unirea celor 1 80S familii care au adunat laolaltă 4 294 de hectare, cu sprijinul statului, al tehnicii, a spus el, pămîntul nostru a devenit tot mai fertil- Averea obștească se ridică astă2i la 11968 000 lei, ceea ce a făcut ca valoarea zilei muncă să atingă aproape 29 de lei. Dar cum se spune pe Ia noi, despre fapte să vorbească faptele. Poftiți dragi oaspeți să le apre- ciați". Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de organizarea și evidența muncii în cooperativă, fă- cind recomandări pentru folosirea mai eficientă a timpului de lucru.Urmează vizitarea sectorului zootehnic, a cîtorva dintre numeroasele grajduri și îngrășătorii care adăpostesc 1219 bovine, din care* 400 vaci ți juninci, aproximativ 1 000» de porcine Și 2 000 de ovine.Interesîndu-se de condițiile de 
întreținere a animalelor, despre 
creșterea în greutate a tineretului bovin, despre felul cum sînt aplicate metodele zootehniei moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu ing. Elena Nine și Florica 
Dobrea, cu îngrijitorii, despre posibilitățile îmbunătățirii continue a muncii în acest sector.Fetelor, membre ale cooperati
vei, venite în număr mare, cu bra
țele încărcate de flori, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu le spune : „Vă doresc multă fericire, flăcăi frumoși și harnici, și copii multi".Intre timp, pe terenul din iața cooperativei £-au adunat mii de oameni. Aici are loc un însuflețit miting. Sosirea oaspeților la tribuna este salutată cu îndelungi ovații.Cuvîntui de deschidere este rostit de Radu Rîciu, președintele C.A.P. „înfrățirea", care a dat glas hotăririi membrilor cooperatori de a munci din ce în ce mai bine, de a-și duce la îndeplinire îndatorirea patriotică de a contribui la ridica rea economică a țării.Primit cu puternice aplauze și urale, a luat cuvîntui tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.După ce a transmis locuitorilor raionului Drăgănești Vlașca un salut călduros, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Vizita în regiunea București am început-o în mod simbolic în locul unde cu a- proape 2 000 de ani în urmă a fost cetatea geto-dacă a lui Bure- bista, Argedava, adică unde strămoșii noștri au luptat și au muncit pentru ca pe aceste meleaguri să se dezvolte civilizația, o viață înfloritoare, și unde, în decursu’ veacurilor care au urmat, înaintașii au luptat pentru formarea națiunii române, s-au ridicat de repetate ori, în aprige răscoale țărănești, pentru a dobîndi o viață mai bună, au luptat pentru făurirea statului național român, pentru dezvoltarea națiunii române independente.Țăranii din Vlașca au participat activ la înfăptuirea Unirii în 1859, așa cum după aceea au luat parte Ia toate luptele desfășurate pentru o viață mal bună, pentru progres social jn patria noastră. Este adevărat că viața țărănimii, ca și a întregului nostru popor. în condițiile asupririi feudale și burgheziei n-a fost dintre cele mai bune. Exploatarea moșierilor. și capitaliștilor le-au adus multe nenorociri. Dar întotdeauna din sinul poporului, din rîndurile țărănimii s-au ridicat oameni hotănîți, care au ținut sus steagul luptei pentru o viață mai bună, pentru independență națională și pentiu făurirea viitorului fericit al poporului român.In anii construcției socialiste, viața țărănimii s-a schimbat tot mai mult, mai cu seamă că, o dată cu cooperativizarea agriculturii, s-au creat condiții ea pe întinsele ogoare să se asigure mecanizarea lucrărilor, să se folosească îngrășăminte chimice, semințe de soi, să se aplice știința agricolă, ceea ce a dus Ia sporirea an de an a producției agricole. Cooperativa din Drăgănești Vlașca unde ne a- flăm acum, ca și alte cooperative de altfel, este creată de curînd. Dacă am reținut bine ea a luat ființă în 1960. Socotind cooperativa după vîrsta oamenilor, ea este încă Un copil. Cu toate acestea a obținut recolte minunate. A- nul trecut a realizat 1800 kg de griu la hectar, 3200 kg de porumb, 1 600 kg de floarea-soarelui și 34 000 kg la sfecla de zahăr. Sînt desigur recolte pe care în trecut nu le-au obținut țăranii pe aceste

Realizările oamenilor muncii de pe ogoarele 
Bărăganului demonstrează marile posibilități 

ale agriculturii socialiste
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la mitingul din orașul AlexandriaDragi toyarași locuitori ai orașului și raionului Alexandria.Dați-mi voie să vă transmit dv., tuturor locuitorilor orașului și raionului Alexandria, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii Socialiste România.Incepînd de azi dimineață am străbătut trei raioane din regiunea București. Ne-am în t îl nit cu zeci 

meleaguri și care, în general, nu se obțineau în țara noastră. Anul acesta se pare că recolta va fi și mai bună. Așa cum a spus președintele acestei cooperative, producția de griu ește cu 900 kg la hectar mai mare decît acum un an. Este desigur un spor foarte însemnat. După cum se prezintă lanurile, se pare că și recolta de porumb va fi bună, la fel sfecla și celelalte, culturi. Toate aceste rezultate sînt rodul muncii țărănimii cooperatiste care, înfrățită, folosind mijloacele mecanizate puse la îndemînă de clasa muncitoare, de statul nostru socialist, a- plicînd învățămintele științei, smulge pămîntului roade din ce în ce mai bogate.Ne bucură faptul că în cooperativa pe care am vizitat-o sînt rezultate bune și la creșterea a- nimalelor — atît în ce privește numărul de bovine, porcine, ovine, cît și în ce privește producția de lapte. Sigur că producția de 2 200 litri de lapte este relativ bună, fiindcă, fără îndoială, sînt posibilități pentru a obține o producție mai mare. Trebuie depuse eforturi pentru îmbunătățirea raselor de animale, continuînd acțiunea de selecție, care se desfășoară, astfel ■a prin scoaterea vacilor slab productive, în anii următori în cooperativă să rămînă numai vacile de rasă superioară, care, dacă vor fi bine hrănite și îngrijite, vor asigura producții mai mari.Trebuie depuse eforturi ca în toate cooperativele raionului, în întreaga agricultură, să se obțină recolte mai mari la grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă, să reținem și să dezvoltăm animale de rasă superioară, să obținem producții superioare. In acest fel țărănimea din raionul Drăgănești Vlașca, a- lături de țărănimea din restul regiunii București și din întreaga țară, va contribui la sporirea a- vuției materiale a patriei.Desigur, tovarăși, că o dată cu creșterea avuției materiale se ridică șl nivelul de viață al țărănimii noastre cooperatiste, al întregului popor. Construcțiile noi de locuințe, școlile, cinematografele, căminele culturale, bibliotecile, casele de nașteri, grădinițele de copii, toate acestea creează condiții ca oamenii muncii de la sate să ducă o viață din ce în ce mai bună, mai civilizată. Este de înțeles, că cu cît vom munci mai bine, cu cît vom produce mai mult, cu atît nivelul de trai al fiecărui cooperator, al țărănimii în gene
ral, al întregului nostru popor, va fi mai înalt. Așa cum muncitorii depun eforturi pentru dezvoltarea industriei, tot astfel și țărănimea noastră muncește pentru a smulge pămîntului roade tot mai bogate. Strîns unite și înfrățite, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea muncesc pentru bunăstarea și fericirea patriei noastre, România Socialistă.Alianța dintre clasa muncitoare și țărănime s-a dovedit atît de puternică și de fecundă, încît ea asigură trăinicia de nezdruncinat a orînduirii noastre socialiste, viitorul fericit al națiunii române, 

de mii de muncitori, țărani, intelectuali, cu bărbați, femei, tineri, copii. Peste tot am fost întîmpi- nați cu calde manifestări. în care vedem o expresie a încrederii nestrămutate a oamenilor muncii din regiunea București, a întregului popor, jn politica marxist-leninistă a partidului nostru, în conducerea sa.Aceste manifestări de simpatie 

care pășește cu pași hotăriți spre desăvîrșirea construcției socialiste, spre crearea condițiilor pentru construirea comunismului în România.In munca noastră mai sînt și lipsuri, mai avem multe de făcut pentru a lichida rămînerea în urmă pe care am moștenit-o. Dar ceea ce s-a înfăptuit pînă acum, rezultatele pe care le-am obținut demonstrează că mergem pe un drum bun, că politica Partidului Comunist Român, pe deplin corespunzătoare intereselor vitale ale națiunii, asigură meirsul hotărît înainte spre o viață îmbelșugată și fericită.Sîntem convinși că țărănimea din raionul Drăgănești Vlașca. la fel ca întreaga țărănime din România, va munci cu și mai multă hotărîre, cu și mai mult ekn pentru sporirea producției agricole, aducîndu-și contribuția lot mai activă la dezvoltarea vieții materiale a patriei noastre, la înaintarea ei pe calea progresului și civilizației.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat locuitorilor raionului Drăgănești Vlașca urări de succese, sănătate și fericire.Uralele și aclamațiile nu j mai contenesc. In ele își află mărturie dragostea și recunoștința față de partid și guvern, mîndria de a-și ști cooperativa printre fruntașele regiunii.Se trece acum prin comuna Vi- tănești. De-a lungul șoselei se desfășoară holdele de aur, unduite-* de adierea vîntului. Pe aceste mănoase ogoare munca este în toi. Combine înaintează în șiruri-șiruri, pînă departe la orizont.In apropiere de podul de peste apa Vedei, 50 de călăreți îi salută pe oaspeți, conducîndu-i pînă la intrarea în Alexandria. Trei soli ai orașului, îmbrăcați în pitorești costume de epocă, înmiriează, în semn de adîncă prețuire și ospitalitate, efigia vechii localități și actul ei de înființare. Se deschid „porțile" așezării care își dezvăluie privirilor înfloritoarea sa înfățișare. Tineri și tinere oferă daruri. Tovarășii Ilie Duță, prim-seoretar". al comitetului raional de partid Alexandria, și Neagu Cristea, președintele sfatului popular raional, îi întîmpină pe conducătorii de partid și de stat.Oaspeților le este prezentată apoi, la sediul sfatului popular raional, macheta orașului, care prefigurează dezvoltarea sa viitoare, cînd peisajul se va îmbogăți 
cu noi întreprinderi, cu noi blocuri moderne, cu noi așezăminte sociale și culturale.In piața orașului a avut loc, în continuare, o entuziastă întîlnire cu locuitorii din Alexandria. Des- chizînd adunarea, tov. Ilie Duță a înfățișat realizările obținute de, oamenii muncii. din raionul și o» rasul Alexandria pentru transpunerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea al partidului.Intîmpinat cu vii și îndelungi urale, a luat apoi cuvîntui tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dovedesc că politica partidul”* nostru de construcție socialistă ie industrializare de înflorire a agriculturii, a științei și culturii, de ridicare continuă a nivelului de viață al celor ce muncesc este îmbrățișată și urmată cu încredere de întregul popor, care este convins că
(Continuare in pag. a 3-a)



STEAGUL ROȘU 3
WRf

Vizita conducătorilor de partid 
$1 de stat în regiunea București

(Urmare din pag. a 2-a)

■ ea corespunde pe deplin intereselor sale vitale.In orașul dv. există cîteva întreprinderi industriale care în anii construcției socialismului s-au dezvoltat, realizînd în 1966 o producție de circa 350 milioane lei. In cincinalul acesta urmează să se mai construiască încă două întreprinderi republicane, ceea ce va face ca orașul Alexandria să devină un centru important în ansamblul industriei noastre socialiste.Alături de industrie, în raionul dv. s-a dezvoltat puternic agricultura, care este o preocupare veche a țărănimii de pe aceste meleaguri. Ca urmare a terminării cooperativizării, ridicării nivelului de mecanizare și chimizare a agriculturii, a folosirii pe scară tot mai largă a cuceririlor științei, an de an a crescut producția agricolă. Anul trecut, recolta de grîu în raionul dv. a fost de peste 1 800 kg, iar de porumb de peste 2 800 kg la hectar. Recolte mari s-au obținut și la floarea-soarelui, la sfeclă de zahăr și Ia alte culturi. Anul acesta se pare că recolta va fi și mai bună. Recolta de grîu care este în curs de a se strînge depășește deja 2 500 kg la hectar și probabil că pînă la sfîrșit se va menține La a- cest nivel, ceea ce înseamnă o creștere importantă a producției față de anul trecut.Succesele ' obținute de țărănimea cooperatistă, de agricultura de stat se datoresc, fără îndoială. în primul rînd muncii harnicei noastre țărănimi, a tuturor lucrătorilor din agricultură, care depun e- forturi pentru a smulge ogoarelor roade tot mai bogate; și rezultatele nu se lasă așteptate. In același timp, ele demonstrează justețea liniei trasate de partidul comunist pentru unirea țărănimii în cooperative agricole, aceasta fiind singura cale care poate asigura in condiții optime folosirea mecanizării și a chimizării, folosirea largă a științei în agricultură. Tot ceea ce ați realizat dv. oglindește posibilitățile mari pe care Ie are agricultura din raionul dv. ca și agricultura întregii noastre patrii, și demonstrează că ceea ce este prevăzut în planul cincinal pînă în 1970 în ce privește agricultura nu numai că se va îndeplini, dar noi sîntem convinși că se va și depăși. împreună cu întreaga țărănime din România, țărănimea din raionul Alexandrie își va a- duce, fără îndoială, contribuția la realizarea și depășirea sarcinilor de creștere a producției agricole.Avem rezultate mari și în industrie. Știți că prevederile planului pe anul trecut au fost depășite, iar pe primele șase luni ale acestui an producția industrială este mai mare cu aproape două procente decît cea planificată, ceea ce arată că clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste sarcinile trasate de Congresul al IX-lea privind creșterea industriei. Asigu- rind dezvoltarea impetuoasă a industriei noastre socialiste, sporirea în ritm intens a producției agricole, muncitorii, țăranii și intelectualii înfrățiți sporesc bogăția materială a României, creează condiții pentru creșterea continuă a bunăstării întregului nostru poporIn continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Realizările pe care poporul român le obține în făurirea vieții sale luminoase sînt o contribuție nu numai la întărirea patriei sale, dar și la creșterea forței întregului sistem socialist: doar este cunoscut că sistemul so- eialis' se compune din 14 țări, iar forța sa depinde pînă la urmă de ■forța economică și politică a fiecărei țări socialiste. Cu cit mai puternică va fi fiecare țară socialistă. cu cît mai bune vor fi rezultatele fiecăreia în dezvoltarea industriei, agriculturii, culturii, științei, în ridicarea bunăstării materiale a poporului, cu atât va deveni mai puternic întregul sistem mondial socialist. Noi știm că în lume mai există si imperialismul. Preocupindu-ne continuu, de dez

voltarea forței materiale și spirituale a patriei noastre, noi ne a- ducem contribuția la întărirea frontului antiimperialist, a forțelor păcii din întreaga lume, care, dacă vor acționa unite, vor putea să împiedice imperialismul de a dezlănțui un nou război mondial, să asigure pacea în lume. Pornind de la considerentul că cu cît mai puternică va fi unitatea țărilor socialiste, cu atît se va întări forța întregului front antiimperialist, noi milităm neabătut pentru întărirea unității țărilor socialiste, dezvoltăm colaborarea prietenească, tovărășească eu toate aceste țări pe baza principiilor internaționalismului socialist. Desfășurăm, în a- celași timp, 0 politică activă de dezvoltare a colaborării cu toate țările lumii, fără deosebire de o- rînduirea socială, fiind canștienți că numai pe baza colaborării tuturor popoarelor se poate asigura o pace trainică pentru întreaga omenire.In ultimul timp, omenirea a trecut prin momente grele. Mă refer la războiul din Orientul Apropiat care a reprezentat un pericol nu numai pentru pacea din această zonă a lumii, dar și pentru pacea și securitatea mondială. De la început, partidul și guvernul țării noastre s-au pronunțat pentru rezolvarea problemelor din Orientul Apropiat pe calea tratativelor și înțelegerii între p'ărțile interesate. Noi am pornit de la considerentul că nu există problemă în relațiile dintre state care să nu poată fi rezolvată pe calea bunei înțelegeri atunci cind conducătorii fiecărui stat țin seama, înainte de toate, de interesele popoarelor, de cauza generală a păcii și progresului omenirii.Evenimentele au adeverit cele arătate de partidul și guvernul nostru că din conflictul între țările arabe și Izrael nu pot avea' avantaje decît cercurile imperialiste și, în primul rînd, imperialismul american. In prezent este absolut necesar ca Izraelul să se retragă de pe teritoriile ocupate, să renunțe la pretenția de a obține cuceriri teritoriale de pe urma acțiunilor militare. Noi considerăm că trebuie făcut totul pentru a se împiedica reluarea ostilităților, că arabii și izraelienii ei înșiși să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor litigioase pentru asi
Minunatele tradiții de luptă 

ale țărănimii noastre...O săgeată indicatoare ne îndreaptă acum către un loc cunoscut, ou vii rezonanțe în conștiința localnicilor, comuna Furculești. De aici s-au ridicat, în 1907, numeroși țărani la răscoala pentru pă- mînt, dreptate socială și un trai mai bun. In anii puterii populare comuna și oamenii ei au cunoscut o viață demnă, mereu mai prosperă. Doi snopi uriași de grîu alcătuiesc o simbolică poartă a belșugului. In această dimineață sărbătorească, comuna trăiește momente emoționante. Cooperativa este una dintre cele mai bogate din regiune, numită de altfel sugestiv „Viață Nouă“. Zestrea obștească a celor uniți în marea familie a cooperativei depășește cu mult 10 milioane de lei. Semne ale bunăstării se intîlnesc la tot pasul. Case noi, eu antene de radio și televizoare, școală, cămin cultural, spital.Din mulțimea care ovaționează pe oaspeți se desprinde bătrînul Petre Geantă, participant la furtunoasele mișcări țărănești de acum 60 de ani, urmat de alți veterani ai răscoalei, de tineri și copii, care poartă mari buchete de maci roșii. El se adresează oaspeților : „Am venit aici, toți cîți ne vedeți, cu tîmplele albe, uitînd o clipă de povara anilor pe care îi ducem în spate, să vă mulțumim și, prin dumneavoastră să mulțumim cu a- dîncă recunoștință partidului comunist, pentru că, cinstind și preamărind trecutul de luptă al neamu

gurarea unui climat de pace, de înțelegere în Orientul Apropiat, in interesul progresului economic, social și național al tuturor popoarelor din această parte a lumii.Ne îngrijorează faptul că imperialiștii americani continuă să extindă bombardamentele împotriva eroicului popor vietnamez. Considerăm că este necesar ca forțele păcii de pretutindeni să-și ridice glasul pentru a cere să se pună capăt bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, trupele americane să plece din Vietnam, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve problemele așa cum consideră el mai bine, fără nici un amestec din afară.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Răcind totul pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru înflorirea patriei, militînd activ pentru Unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, pentru cauza socialismului și păcii în întreaga lume, partidul comunist, guvernul țării noastre își îndeplinesc cu prisosință atît îndatorirea față de propriul popor, cît și îndatorirea intemaționalistă.Poporul nostru a obținut rezultate de seamă în toate domeniile. Ne mîndrim cu ele, tovarăși. Dar știm că mai avem încă multe de făcut, că pe drumul larg spre o viață îmbelșugată și fericită mai sînt de învins greutăți. Dar ceea ce am realizat pînă acum, hărnicia, entuziasmul cu care întregul nostru popor este antrenat în a- ceastă muncă uriașă ne dau garanția că vom reuși să îndeplinim sarcinile ce ne stau în față. In 1970 țara noastră va fi mai bogată, poporul nostru va duce o viață mai îmbelșugată, mai fericită. Pentru aceasta trebuie să depunem cu toții eforturi, și noi sîntem convinși că oamenii muncii din Alexandria nu vor rămîne mai prejos, că alături de întregul popor își vor aduce contribuția la înălțarea patriei noastre pe culmile socialismului și comunismului.Vă dorim din toată inima, dv., tuturor locuitorilor orașului și raionului Alexandria, noi și noi succese în activitatea dv., multă fericire și sănătate !Cuvântarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri de vii și îndelungate aplauze.

lui acesta, ne îndeamnă pe noi și generațiile tinere să iubim și mai mult prezentul.Noi, cei care în urmă cu 60 de ani am fost martori și părtași la furtunoasa răscoală ce a cuprins de Ia un capăt la altui și satele fostului județ Teleorman, știm șă prețuim azi cum se cuvine viața nouă pe care o trăim. Acum îi este dat cu adevărat poporului nostru să fie mîndru de numele său, de locul pe oare-1 ocupă sub Soare. Cu toții sîntem mîndri că avem un conducător înțelept și legat cu trup și suflet de popor. Prezența dumneavoastră, iubiți conducători, în mijlocul nostru este încă up semn că partidul se sfătuie cu poporul, cu oamenii care muncesc, Că" n-are alt țel mai înalt de slujit decît fericirea și înflorirea României.Poftiți iubiții noștri oaspeți să închinăm un pahar de vin, cum ni-i datina, și să primiți, o dată cu aceasta, urarea noastră: „Să trăiți mulți ani fericiți l".Conducătorii de partid și de stat iau loc la mesele frumos rînduite, unde se află adunați mulți partici- panți la răscoala din primăvara lui 1907, vâniți astăzi pentru a fi de față la primirea oaspeților dragi.In aplauzele puternice ale asistentei, ia cuvîntul tovarășul Ni
colae CeaușescuDragi tovarăși,

Am ascultat cu emoție pe tova
rășul Petre Geantă, unui dtn pe- 

ticipenții la răscoala din 1907. Au trecut 00 de ani de cînd țărănimea română, nemaiputînd îndura asuprirea ciocoilor, s-a ridicat la luptă pentru pămînt și o viață mai bună. E drept, regimul burghezo- moșieresc, ciocoimea i-au răspuns cu gloanțe, dar răscoala din 1907, că ăi celelalte răscoale anterioare, strădaniile de veacuri ale țărănimii, care a purtat pe umerii săi greul luptei poporului nostru pentru eliberarea socială și neatîrna- re națională, au făcut ca ea să-și eîștige pe drept cuvînt un merit nepieritor în istoria poporului nostru.Au urmat și alte lupte. Țărănimea a participat activ la înfăptuirea unității naționale, a statului național unitar român, a luat parte apoi la războiul antihitlerist și a dat grele jertfe de sînge în lupta pentru eliberarea țării noastre, de sub jugul fascist, pentru nimicirea fascismului, și-a adus din plin contribuția la făurirea noii orinduiri în care poporul este stăpîn pe soarta sa.Ea a fost participantă activă în anii 1944—1945 la înfăptuirea reformei agrare, la instaurarea unui regim democratic, și a știut, înfrățită cu clasa muncitoare, să-și îndeplinească datoria în lupta pentru zdrobirea definitivă a vechii societăți și pentru trecerea la făurirea socialismului în România.Sfnt minunate tradițiile de luptă ale țărănimii noastre, dar numai o dată cu apariția pe scene istoriei României a clasei muncitoare, țărănimea și-a găsit un aliat de nădejde, numai înfrățită cu clasa muncitoare a putut să-și făurească o viață îmbelșugată. înseși ogoarele unite din Teleorman, ca și din întreaga noastră patrie, unde pe kilometri întregi vezi culturile de grîu, porumb, floarea-soarelui, sfecla, care dau roade din ce în ce mai bogate, atestă ce minunate zile trăiește țărănimea noastră, atestă că au rămas pentru totdeauna în negura vremurilor trecute exploatarea și asuprirea. Poporul român a lichidat pentru totdeauna clasele exploatatoare, a devenit stăpân pe soarta sa, fău- rindu-și în țara sa liberă și independentă o viață îmbelșugată și fericită.Partidul comunist, care continuă, în condițiile noi, cele mai nobile tradiții de luptă ale poporului nostru, cinsteșțe trecutul glorios al a- cestuia, cinstește țărănimea noastră pare s-a jertfit pentru fericirea patriei, cinstește pe aceia care în 1907 s-au ridicat cu bărbăție la lupta pentru o viată mai bună.Cel măi bun omagiu pe eare-I a- ducem înaintașilor noștri, celor care au luptat în 1907 și atîtor altora, este de a face totul pentru a asigura ca patria noastră să înainteze tot mai hotărât pe calea socialismului, a bunăstării întregului nostru popor.Doresc ca, o dată cu omagiul pe care-1 aducem participanților la răscoala din 1907, să urez tuturor cetățenilor din Teleorman noi șl noi succese în activitatea lor spre a-și aduce o contribuție și mai mare la construirea vieții noi. Viață lungă și sănătate, multă fericire tuturor.La plecare, Petre Geantă oferă în dar tovarășului Nicolae Ceaușescu o măiestrită carpetă, care reproduce motivul celebrului tablou al lui Octav Băncilă închinat țăranilor răsculați în 1907. Ca un vibrant ecou al simțămintelor celor de față, bătrînul Petre Geantă rostește cuvintele : ,.Să trăiți și să mai veniți... Noi Vă așteptăm, că de acum ne dă mîna să trăim*.O altă poartă a recoltei îi întîm- pină pe oaspeți la intrarea în raionul Tr. Măgurele, unde sînt salutați de tovarășii Tudor Jean, prim- secretar al comitetului raional de partid, și Costea Petre, președintele comitetului executiv al sfatului popular raional. Coloana de mașini înaintează cu greu prin mulțimea care tălăzuește asemenea nesfîrșite- lor lanuri de porumb ce se înșirule de-a lungul șoselei.
Pe o pajiște întinsă se află stfna 

cooperativei agricole de producție 

Crîngul. Baciul Tudor Trăistaru, înconjurat de alți ciobani, de băcițs> și 15 fluierași îi îmbie pe oaspeți să guste caș și urdă proaspătă.Drumul continuă apoi printre dealurile pe care harnicii gospodari din partea locului le-au acoperit cu întinse plantații de pomi șl vită de vie. La poalele unui crîng, conducătorii de partid și de stat vizitează o originală expoziție de covoare și cusături naționale și de produse agricole. Este o veritabilă carte de vizită a priceperii și gustului pentru frumos al locuitorilor raionului.La cîțiva pași, într-o poieniță unde se află „Hanul Crîngului", oaspeții fac un scurt popas. Apoi, coloana de mașini își continuă drumul spre Tr. Măgurele. La intrarea în oraș se înalță, simbolic, o masivă poartă pe frontispiciul cârria strălucește vechea stemă a cetății de apărare, care-și are începuturile în epoca romană. Conducătorii de partid si de stat sînt salutați de tovarășii Florian Uama, secretar al comitetului orășenesc de partid, și Marin Ghindă, președintele comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc, care le îri- mînează cheia de aur a cetății. In acest moment, din mîinile a 400 de copii, stoluri de porumbei își iau zborul spre înălțimi. Răsună văzduhul de puternicele ovații și urale.Intr-o piață, tineri sportivi ai orașului îi întîmpină de oaspeți cu o sugestivă piramidă Vie.Tîrgul prăfuit de odinioară — despre care o enciclopedie preciza doar că este port la Dunăre, și are „o moară sistematică, o fabrică de cherestea și una de luminări șl plute de candelă" — este astăzi- un cunoscut centru industrial, un oraș în plină dezvoltare. Numai în ultimii ani au fost realizate sau sînt în curs de construcție blocuri cu- prinzînd peste 1 600 de apartamente. Alte 1 938 de apartamente se află în faza de proiect. Peste puțin timp, va fi dat în folosință un mare și modern complex comercial și o policlinică. Pentru perspectiva apropiată — o nouă clădire destinată poștei, o casă de cultură, un cinematograf, un hotel de mare capacitate, Orașul vrea parcă să se ia la întrecere pe verticală cu impunătoarele construcții din oțel și beton ale marelui Combinat de îngrășăminte chimice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă organelor locale să manifeste o deosebită grijă pentru folosirea rațională a spațiului destinat construcțiilor, exigență față de lucrările de finisare, o bună orientare a dezvoltării viitoare a orașului, legată de creșterea numărului populației.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă apoi spre Islaz. Aici are loc o adunare populară în cadrul căreia este evocat momentul istoric 1848. După aceea, conducătorii de partid și de stat asistă la o evocare istorică la Cetatea lui Mircea cel Bătrîn. Este vizitat apoi Combinatul chimic Turnu Măgurele, după care a avut loc un miting.
Vizita continuă.

Paul ANGHEL 
Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Nicolae SIMION’ESCU

TELEVIZIUNE7 iulie
18,00 Drumuri și popasuri. E- 

misiune turistică. Buleti
nul circulației rutiere.

18.30 Pentru copii: AB.C. — 
De ce ?

19,00 Pentru tineretul școlar: 
Antologie școlară.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,57 Buletinul meteorologic. 
20,00 Studioul muzical. Muzi

că preclasică în castelul 
Kronborg (Danemarca), g

20.30 Săptămîna. g
21,15 Filmul artistic: „Călătc- * 

rul cu bagaj".
22,52 Panoramic.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.
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SITUAȚIA DIN CONBO (KINSHASA) ESTE GRAVĂ
• Toate frontierele au fost închise
• Președintele Mobutu și-a asumat puteri depline
• Ministerul Apărării Naționale a decretat mobiliza

re generală
• Foști soldați ai lui Chombe s-au alăturat mer

cenarilor parașutațiKINSHASA 6 (Agerpres). — După parașutarea de mercenari străini în orașele Bukavu și Kisangani, guvernul Republicii Congo (Kinshasa) a adoptat o serie de măsuri excepționale. Toate frontierele au fost închise, începînd de la data de 5 iulie pînă la noi dispo- zițiuni. Ministerul de Interne a a- nunțat că au fost întrerupte toate comunicațiile aeriene cu alte țări. S-a interzis, de asemenea, intrarea sau ieșirea cetățenilor străini de pe teritoriul congolez. Postul de radio Kinshasa a anunțat instituirea restricțiilor de circulație între orele 18,00 și 6,00 dimineața pentru străinii care locuiesc în Congo. Potrivit agenției U.P.I., președintele Mobutu, care a declarat stare de urgență, și-a asigurat puteri depline, inclusiv controlul asupra armatei congoleze.Președintele Republicii Congo (Kinshasa), Joseph Mobutu, a a- dresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare în care a- trage atenția asupra faptului că țara sa „este victima unei agresiuni a agenților imperialismului internațional". Actuala situație din Congo, se spune în scrisoare, re-
ADEN:

Arabiei de sud s-a

prezintă un pericol serios pentru pacea în Africa centrală. Președintele Mobutu „își exprimă speranța că Consiliul de Securitate va lua măsurile care se impun pentru a asigura lichidarea imediată a acestor acte de banditism". Scrisoarea reamintește că la 14 octombrie 1966 Consiliul de Securitate a cerut guvernului portughez să interzică mercenarilor străini să folosească teritoriul Ango- lei și în special bazele militare din această colonie pentru declanșarea de operațiuni împotriva Republicii Congo (Kinshasa). Consiliul de Securitate ceruse, de asemenea, tuturor statelor să se abțină de la amestecul în treburile interne ale acestei țări. In ultima vreme, se spune în scrisoare, grupuri de diversioniști instruiți în Angola au întreprins acțiuni de sabotaj economic în Katanga. După aterizarea avionului lui Chombe în Algeria, în împrejurări necunoscute deocamdată, Ia Kinshasa au parvenit informații potrivit cărora grupuri de diversioniști erau gata de plecare spre Congo cu scopul de a provoca tulburări și, eventual, a-1 elibera pe fostul pre-
Consiliul Suprem al Federației 

autodizolvatADEN 6 (Agerpres). — Consiliul Suprem al Federației Arabiei de sud s-a autodizolvat, iar funcția de prim-ministru a fost atribuită lui Hussein Bayoomi, care deținuse portofoliul Ministerului Informațiilor. Numirea lui Bayoomi în funcția de prim-ministru este apreciată ca o primă etapă pe calea constituirii unui guvern provizoriu de largă reprezentare, remarcă agenția France Presse. Noul cabinet intenționează să sta- bilească contacte cu Frontul de e- I liberare a sudului ocupat al Ye- • menului și Frontul de eliberare 1 națională, precum și cu alte forțe I politice în vederea participării lor I la guvernul provizoriu căruia Ma- I rea Britanie îi va remite puterile I cu prilejul proclamării la 9 ianua- I rie 1968 a independenței, potrivit | planului elaborat de ministrul en- ) glez al afacerilor externe. |Din Aden, agenția Reuter reia- I
— I

Aotă de protest a 
M.A.E. al Cambodgiei | 
remisă 
guvernului S.U.A. |PNOM PENH 6 (Agerpres). — 1 Citind agenția cambodgiana de • presă, agenția V.N.A. a transmis 1 textul notei de protest remise de I Ministerul Afacerilor Externe al I Cambodgiei, guvernului Statelor I Unite. Nota condamnă încălcarea 1 spațiului aerian al Cambodgiei de I către avioane americane și sud- 1 vietnameze, la 7, 13 și 14 iunie. | Guvernul cambodgian, se spune în . notă, protestează împotriva, acestor 1 acte agresive comise de aviația I americano-saigoneză împotriva lo- ’ cuițorilor pașnici din regiunile de I frontieră ale Cambodgiei și cere ’ guvernului american să ia măsuri j pentru a le pune capăt. Nota men- • ționează că în cursul raidurilor au I fost provocate pagube materiale și • au fost rănite trei persoane civile I cambodgiene. I

tează că unitățile blindate britanice, care au preluat controlul a- supra cartierului Crater din Aden, au deblocat străzile orașului. La Aden a avut loc o reuniune a reprezentanților forțelor armate engleze, șefilor ele triburi, autorităților și poliției federale, în cadrul căreia s-a căzut de acord asupra unei depline colaborări în problemele privind situația din Aden.

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.mier congelez. Ultimele evenimente, subliniază scrisoarea, au confirmat veridicitatea acestor date.KINSHASA 6 (Agerpres). — A- gresiunea armată împotriva Republicii Congo (Kinshasa) continuă, „situația din estul țării este foarte serioasă, iar țara este în pericol", a declarat joi postul de radio Kinshasa. Potrivit stării excepționale instituite de președintele Mobutu, Ministerul Apărării Naționale a decretat mobilizare generală pe întregul teritoriu al țării.Potrivit ultimelor știri primite din Congo, mercenarii albi, care au fost parașutați la Kisangani din două avioane neidentificate, au reușit să ocupe aerodromul principalului oraș din provincia de est. De partea acestora au trecut mercenarii albi care au servit în rîndurile armatei naționale congoleze. In orașul Bukavu, coloni- lor albi, care au atacat pozițiile armatei congoleze, li s-ău alăturat mercenarii belgieni, spanioli și de alte naționalități, precum și foștii jandarmi katanghezi. Solda- ții și ofițerii armatelor a 3-a și a 5-a congoleze, dislocate la Kisangani și Bukavu, „se află în fața unei serioase încercări care le-a fost impusă de dușmanii țării noastre", arată postul de radio Kinshasa.NEW YORK 6 (Agerpres). — Guvernul Republicii Congo (Kinshasa) a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate în legătură cu „agresiunea comisă la 5 iulie împotriva Republicii Democrate Congo". Surse oficiale ale O.N.U. au indicat că este posibil ca Consiliul de Securitate să se întrunească joi la ora 23 (G.M.T.).

și-a suspendat lucrărileNEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. a hotărî! să-și suspende lucrările timp de o săptămînă, pentru a da posibilitate delegaților să procedeze la noi consultări.In ședința de miercuri după- amiază, Abdul Rahman Pazhwak, președintele Adunării Generale, a făcut o declarație, în care a spus că, aproape în unanimitate, parti- cipanții la această sesiune au căzut de acord că situația din Orientul Mijlociu nu trebuie considerată ca „o confruntare limitată între două părți, ci o problemă de dimensiuni regionale, amenințînd să se extindă și în alte zone" și că a sosit momentul „cînd pacea trebuie statornicită în Orientul Mijlociu o dată pentru totdeauna". S-a convenit, de asemenea, în mod cvasiunanim că „nu poate fi sub nici lin motiv admisă cucerirea de teritorii pe calea războiului" și s-a creat un larg consens că „suveranitatea politică și integritatea teritorială a statelor le dă dreptul să fie eliberate de amenințarea beligerantei".In felul acesta se poate afirma că „sesiunea nu a fost inutilă", a încheiat vorbitorul, exprimîndu-și

speranța că delegații vor fi în măsură să folosească timpul care a mai rămas „pentru a ajunge la ceea ce am putea numi un rezultat rodnic, în interesul păcii, în interesul organizației noastre".Manifestîndu-și îngrijorarea față de situația la care s-a ajuns, reprezentantul permanent al Suediei, Svarker Astrom, a declarat că Adunarea Generală „nu trebuie să-și încheie lucrările pînă nu se va ajunge, într-o anumită măsură, la un acord". Un asemenea acord minim ar putea îmbrăca forma unei rezoluții, care, aprobînd încetarea focului, să ceară totodată secretarului general al O.N.U. trimiterea unui reprezentant special, care să contribuie Ia găsirea unei soluții a crizei din Orientul Mijlociu.Speranțe că vor fi făcute ndi eforturi în vederea unei reglementări au mai exprimat reprezentantul Italiei, Piero Vinci, al Austriei, Kurt Waldheim, al Finlandei, Max Jakobson, și alții.Au mai făcut intervenții și delegații altor țări, printre care: Sudan, Columbia, Iordania, Grecia, Arabia Saudită, Chile, Siria.Lucrările sesiunii extraordinare a Adunării Generale vor fi reluate miercuri, 12 iulie
O nouă măsură arbitrară a autorităților 
rasiste din Republica Sud-AfricanăAutoritățile rasiste din Republica Sud-Africană, aplicînd politica de apartheid, au hotărît să izgo-

COREEA DE SUD

Puternice ciocniri între studenți și polițieSEUL 6 (Agerpres). — După Seul și Pusan, la Taegu, al treilea oraș sud-cor.eean ca mărime a devenit joi centrul unor puternice demonstrații studențești, organizate în semn de protest față de rezultatele recentelor alegeri prezidențiale. A- proximativ o mie de studenți, transmite corespondentul agenției

France Presse, au manifestat pe străzile orașului, cerînd anularea alegerilor și organizarea unei noi consultări electorale. Importante forțe polițienești au fost mobili- ' zate pentru împrăștierea demonstranților. Intre studenți și poliție, precizează agenția citată, au avut loc puternice ciocniri.

neascâ din orașul Sutterheim 6 000 de persoane de culoare și 300 metiși, numai pentru simplul motiv că rasiștii doresc să rezerve acest oraș exclusiv albilor. Celor 6 300 de oameni victime ale unei măsuri inumane, li se „acordă" un an pentru a-și părăsi căminele și să „vîndă" (numai albilor) eventualele bunuri pe care Ie posedă, înainte de a se stabili în Bantustane.NoUa măsură arbitrară face p&r- te dintr-un vast plan, de creare în întreaga țară a unor regiuni populate numai de băștinași, denumite „bantustane" care nu sînt altce- « va decît niște adevărate lagăre de concentrare pentru negri.
„Farfurii zburătoare" zărite deasupra Angliei

După cum relatează agenția Reu
ter, niște obiecte misterioase apă
rute pe cerul Angliei au fost vă
zute de sute de persoane pe o 
rază de 240 km. Unii au declarat 
că au văzut „farfurii zburătoare" 
în apropiere de Nottingham, în 
timp ce alții au văzut niște „glo
buri de foc" căzînd pe pămint în 
sudul Angliei. Detașamente spe
ciale de poliție au făcut cercetări

in locurile indicate de martorii o- 
culari, dar nu au găsit nimic. O- 
fidalîtățile declară că „farfuria 
zburătoare", cu diametrul de 10 
metri și de culoare argintie, vă
zută la Nottingham, ar fi putut 
să fie o iluzie optică. Aceasta este 
pentru prima oară că asemenea 
obiecte zburătoare 
supra Angliei.

sînt văzute dea-

200 000 de muncitori indieni au declarat grevă
Două sute de mii de muncitori 

de la uzinele constructoare de ma
șini 
vest 
ore, 
riior 
deri.

din statul indian Bengalul de 
au declarat o grevă de 24 de 
protestînd împotriva concedie- 

și închiderii unor întreprin-

LUPTE INTERTRIBALE ÎN

Ministrul muncii al Bengalului de 
vest a anunțat recent că închide
rea a 29 
dierea a 
hotărîtă 
reducerii

de întreprinderi și conce. 
2 500 de muncitori a fost 
ca urmare a 
producției".

„necesității

SUDAN

In capitala Argentinei a avut loc o demonstrație de protest împotriva războiului pe care S.U.A. îl duc în Vietnam. Participanții au trecut pe principalele străzi ale orașului, purtînd pancarte, care cereau încetarea bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, retragerea imediată a trupelor americane de pe terito-
Demisii din noul guvern 
al LibieiMiercuri, la cinci zile după instalarea noului guvern libian, doi dintre miniștrii acestuia și-au prezentat demisia. Aceștia sînt ministrul comunicațiilor și ministrul problemelor municipale. Nu s-a dat nici o explicație în legătură cu această acțiune.

respectarea A-riul vietnamez și cordurilor de la Geneva din 1954, cu privire la Vietnam.

La Khartum s-a anunțat oficial că în provinciile Kordofan și Dar- four din Sudanul meridional au reizbucnit luptele intertribale. Potrivit unui comunicat difuzat de Ministerul de Interne, poliția a deschis foc. S-au înregistrat 14 morți și mai mulți răniți. ArmataSpania nu este de acord cu organizarea plebiscitului asupra viitorului Gibraltarului

a intervenit pentru a liția. Ulterior, luptele luate.Consiliul de Miniștri al Suda- nului, relatează agenția France . Presse, s-a întrunit pentru a examina situația care s-a creat, ho- tărînd totodată, să trimită la fața locului dpi membri ai guvernului pentru a face cercetări. S-a procedat de asemenea, la întărirea u- nităților de poliție și ale armatei.

sprijini po- au fost re-

Reprezentantul permanent al Spaniei la Națiunile Unite a informat, în numele guvernului său, pe secretarul general al O.N.U., U Thant, că respinge propunerea britanică de a se organiza un plebiscit privind viitorul Gibraltarului.Intr-o scrisoare adresată lui U Thant, guvernul spaniol a arătat că Marea Britanie a încălcat rezoluția A- dunării Generale a O.N.U. privind conți-

nuarea tratativelor între cele două părți și a propus în mod unilateral organizarea plebiscitului, fără consultări prealabile eu Spania.La Națiunile Unite a foșt, de asemenea, difuzat, ca document al O.N.U., un memorandum adresat guvernului britanic, în care Spania propune continuarea convorbirilor a- supra Gibraltarului și conjugarea eforturilor 
în vederea respectării

intereselor populației peninsulei ce „trebuie protejată pînă la definitivarea procesului de decolonizare".Reprezentantul permanent al Spaniei a cerut secretarului general al O.N.U. să informeze Comitetul Special al O.N.U. pentru decolonizare că țara sa nu va accepta plebiscitul propus de Marea Britanie și nici valabilitatea rezultatelor lui.
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Prezențe românești
Sub auspiciile Asociației de 

prietenie Anglia-România, la 
marea galerie de artă din o- 
rașul Warrington a fost orga
nizată recent expoziția de fo
tografii „Mișcarea artistică de 
amatori din Republica Socia
listă România", la care sînt 
expuse și obiecte de artă 
populară și costume naționale 
trimise de l.R.R.C.S. Expozi
ția s-a bucurat de succes și 
urmează a fi deschisă în con
tinuare și în alte orașe.
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