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ÎN PAGINA A IV-A
la mitingul oamenilor muncii

de la Combinatul chimic
Drag! tovarăși,

PUTERNIC AVlNT IN MUNCĂ,
O HOTĂRÎRE UNANIMĂ

de termen

Verdeț șl Cornel

(Continuare în pag. a III-a)

Mii de oameni ai muncii, întreaga wflare

de „Erou al Munci! Socialiste'

ale Republicii Socialiste 
(Aplauze puternice,

Pentru contribuția deosebiți! adu
să la Industrializarea socialistă, 
participarea activă a colectivului 
de oameni al muncii din Combina
tul chimic» Făgăraș la opera de 
construire a socialismului și meri
tele sale In valorificarea superioa
ră a resurselor naturale ale tării,

cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființare,

Sîmbătă 3 Iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a făcut o vizită de lu
cru în județele Brașov și Vîlcea.

Conducătorul partidului și statului a fost însoțit 
de tovarășii Virgil Trofin, Iile 
Burtică.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în unitățile 
economice, întîlnlrlle pe care, le-a avut cu munci
tori, ingineri, tehnicieni, constructori a prilejuit o 
nouă și grăitoare expresie a legăturilor de nezdrun
cinat dintre partid și popor, a hotărîrif și entuzias
mului cu care oamenii muncii din aceste județe, ca 
și cel de pe cuprinsul întregii țări, înfăptuiesc nea
bătut politica partidului și statului nostru.

emojie cuvînlaroa rosiilâ, In ■ faja lor, de către tovarășul Nicolae Cea uj eseuCombinaîului chimic din Fogâraș au ascultat cu

Făgăraș 
, a cu-

Cu prilejul aniversării a 50 de 
an! de la înființarea Combinatului 
chimic Făgăraș,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează: 

Articol unic. — Pentru rezulta
tele remarcabile obținute In mun
că șl pentru contribuția personală 
adusă la dezvoltarea Combinatului 
chimic Făgăraș și la realizarea 
sarcinilor de plan se conferă titlul

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

...Medalia de aur „Secera șl Cioca
nul" tovarășilor : Gheorghe Gh. 
Maier — maistru mecanic la Com
binatul chimic Făgăraș, Vichente 
V. Pică — maistru chimist la Com
binatul chimic Făgăraș.

® De la Iași și Galați corespondenții

® în mijlocul constructorilor 
marii „cetăți a lumihii“ de

9 La fața locului, analiza 
unor rezultate ale înfăptuirii 
programului național de îm
bunătățire ă pajiștilor na
turale

• în Făgărașul muncitoresc, 
la semicentenarul combina
tului chimic

cit șl pentru următorii trei ani. 
Multe colective șl-au propus să 
realizeze cincinalul In patru ani șl 
jumătate. (Aplauze puternice). A- 
ceastă inițiativă a multor colective 
de oameni ai muncii, a multor ju
dețe constituie un exemplu de fe
lul in care clasa noasfră munci
toare, toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani șl de alte 
n atonalități — înfăptuiesc neabătut 
politica partidului,, sini hotărlți- să 
facă, totul pentru a asigura lichi
darea cit mal rapidă a InapoIeHLin. 
care s-a găsit'țara noastră Ih tre- 
cut, să facă astfel'ca, la 'sHr- 
șltul cincinalului, să nu ne mai 
socotim țară în curs de dez
voltare și să putem realiza un 
venit național care să ne situe
ze în rlndul țârilor eu dezvol
tare mijlocie. <VL1 aplauze). Fără 
nici o îndoială că îndeplinirea 
acestor angajamente cere efor
turi serioase: o mal bună or
ganizare a muncii șl folosire a ca
pacităților de producție, creșterea 
eficienței economice generale, redu- 
ceren: serioasă a cheltuielilor ma
teriale de producție, ridicarea sim
țitoare a productivității muncii.

Putem obține o producție mal 
mure și mai ieftină în spațiile și cu 
utilajele- actuale de' producție. 
După unele. calcule,’putem obține 
o creștere de 25—35 la suta a pro
ducției globale pe întreaga țară 
numai prin realizarea măsurilor 
la care m'-am referit.' După cum 
ați aflat din presă, In ultimele săp- 
tămlni, 1a Comitetul Central al 
partidului au fost clteva consfă
tuiri pe această problemă, cu ca
drele din proiectare șl cercetare, 
cu conducătorii întreprinderilor; 
ieri a avui loc o consfătuire cu 
primll-secretarl și cu miniștrii. 
Scopul acestor consfătuiri a fost 
de a discuta cum să ne organizăm 
moi bine activitatea pentru a folos! 
mai gospodărește, mal chibzuit 
mijloacele pe care le avem la-In- 
demlnă, spre a face să crească bo
găția națională, să sporească veni
tul național și, pe această bază,’să 
asigurăm progresul general al pa
triei, creșterea mal rapidă, peste 
prevederile din cincinal,.n nivelului 
de trai al întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice. Îndelungate). 
Pot să vă spun că aceste consfă
tuiri, cit și discuțiile care au loc

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, oamenilor muncii din 
Combinatul chimic Făgăraș șl tu
turor locuitorilor Făgărașului un 
călduros salul din partea Comite
tului Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ■' ' 
România. 
urale)'.,-^1 lf , ( >I(

Pentru întregul colectiv al corn? 
blnatulul — șl cred, că pentru toți 
locultorjl Făgărașului — sărbători
rea a 50 de an! de la înființarea a- 
cestcl întreprinderi constituie un 
eveniment deosebit de important, 
pentru că ea marchează un mo
ment do seamă atlt in Industriali
zarea țări! in general cit și in dez
voltarea industriei din 
care, In anii socialismului, 
noscut, după cum știți foarte bine, 
o creștere, puternică.

Cunosc realizările obținute de 
dumneavoastră In cincinalul tre
cut, în primul an al actualului cin
cinal — 197! — precum șl la înce
putul lui 1972. într.-âdevăr. combi
natul dumneavoastră se prezintă 
cu rezultate bune — nu numai cu 
realizarea, dar și cu depășirea pla
nului pe anul trecut șl pe 
primele cinci luni ale anului 
1972, Pentru toate aceste rezul
tate bune pe care le-ațl obți
nut în activitatea dumneavoas
tră, doresc să vă felicit din toată 
Inima. Apreciez că activitatea, re
zultatele pe care le-ațl obținut 
constituie o contribuție la.dezvol
tarea generală a! chimiei, la dez
voltarea generală a patriei noastre! 
(Aplauze prelungite, urnle: se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.1Î.“).

Cunoașteți programuVde dezvol
tare a țării noastre trasat de Con
gresul^ al X-lea, al partidului.1 Din 
datele publicate In presă cunoașteți 
cum se realizează acest program ; 
cred că ați luat cunoștință și de 
faptul că în ultimele săpțămînl 
multe colective de oameni al mun
cii. multe Județe — printre care, 
dacă nu mă înșel, șl Brașovul — 
au considerat, avînd în vedere 
realizările de anul trecut șl din 
primele cinci luni ale acestui an. 
că prevederile cincinalului pot fi 
depășite,!lutadu-șl în acest sens noi 
angajamente, nllt pentru anul 1072

In întreaga țară In diferite colec
tive de oameni al muncii, au evi
dențiat că există reale posibilități 
pentru a obține o îmbunătățire se
rioasă a întregii activități econo
mice din țara noastră, pentru creș
terea eficienței economice, pentru 
sporirea mâl rapidă a bogăției na
ționale. Avem datoria ca la fiecare 
leu, la flecare mie de lei pe care o 
investim să obținem o producție 
mult mai mare dedt realizăm as
tăzi ; nuindl așa vom asigura, .d 
dezvoltare-rapidă a 'economieL' vom* 
crea condițiile ’pentru -.crcșterbă 
bunăstării întregului nostru popor. 
(VII aplauze).

Desigur, avem rezultate bune, 
producția noastră crește intr-un 
ritm de 12—12,5 la sută ; venitul 
național, ,de asemenea, a crescut a- 
nul trecut cu 12,5 la suin ; dar, cu 
toata acestea, nu putem să nu cons
tatăm că mal avem încă neajun
suri, că stă In puterea noastră să 
gospodărim mai bine mijloacele de 
care dispunem și să obținem re
zultate șl mai bune. Aceasta este 
astăzi preocuparea centrală a con
ducerii de partid șl de stat — a- 
ceasta trebuie să fie preocuparea 
fiecărei organizații de partid jude
țene, orășenești, a fiecărei organi
zații do partid uzinale, a fiecărui 
colectiv de oameni al muncii, a tu
turor celor ce muncesc din patria 
noastră. Unind eforturile tuturor, 
vom putea obține îmbunătățirea ac
tivității, dezvoltarea mai rapidă a 
economiei naționale ! Avem con
vingerea că vom realiza aceas
ta, tovarăși 1 (Aplauze puter
nice, prelungite).

Am mal vizitat șl in trecut Com
binatul chimic Făgăraș ; cu prilejul 
vliitel de astăzi om constatat că el 
a cunoscut o dezvoltare puternică; 
există proiecte pentru dezvoltarea 
sa. in continuare. In general, apre
ciez că ați obținut rezultate bune. 
Tovarășul director ne-a vorbit des
pre faptul că acest combinat va 
face totul pentru a se încadra In 
prevederile cincinalului pentru 
chimie — de a se realiza o creștere 
a producției cu 85—02 la sută.față 
de 1970. Se pare Insă că el a uitat 
de măsurile și de preocupările din 
ultimele săptămlnl,-pentru că ar fi « ANGAJAMENTE SPORITE

■ ■ ' ‘ ' • i.

Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se conferă Or
dinul Muncii clasa I Combinatului 
chimic Făgăraș.

noștri comunică: NUME ȘI 
PERFORMANȚE NOI ÎN 
COMPETIȚIA TEXTILIS-
TELOR

• GÎNDIREA INOVATORILOR
DINAMIZEAZĂ PRODUCȚIA

© O idee cîștigă teren în întrecere: 
SĂ PRODUCEM MAI MULT, 
CU CÎT MAI PUȚINE 
CHELTUIELI!

seamă în lupta 
pentru făurirea 
unității mișcării 
muncitorești din

k-.
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făgărășean

românești" cunoaște o dezvoltare

(Continuare in pag. a 111-a)

cu unu! dintre harnicii muncitori

ginea orașului se executau In spe
cial reparații de utila] chimic. As
tăzi. U.I'.ll.U.C. a devenit cea mal 
Importantă unitate de acest gen din 
cadrul Ministerului Industriei Chimi
ce, supranumita, pe bună dreptate. 
„mecanlcul-șe£ al chimtal românești”.

Ritmuri înnoitoare, socialiste, 
în străvechea cetate ardeleană

recunoștința 
sprijinul și 
pn care le 
organizației

sloiului nostru
Făgărașului

„Mecanicul-șef al chimiei

dlmaatare al Insalubre 
muncea foarte greu. |. 
ce .'im Înfăptuit astăzi.

Colectivul nouiru v& Informează, 
tovarășe secretar general, că sporul 
do producție prevăzut a £1 in .1973 
de 05—92 la suta față de 1970. ca și

poartă 
chimiei 

___ _ _________ 1. fără 
să greșim. Conîblnalul chimic din Fă
găraș „stația pilot® a chimiei româ- 
nerti. Este un nume șl un renume.

Directorul general ol combinatului 
prezintă alei, în fața unei machete, 
perspectivele do dezvoltare a combi
na tulul. Se remarcă cu deplin temei

dă prefio-ase indicații 1n*5piritel chibzuitei, ol eficionjoi oco

Alexandru I. Dota, su- 
Gheorgho D. Fogheț. inginer, 
—; Victor A Tovu. sa cri'-

mandfi organelor 
m&suri pentru Intensificarea 
crăcilor do Îmbunătățire a i 
lor naturale ne baza unor studii 
amănunțite, nvlndu-se tot timpul 
in-vedere eficienta- economică. De 
asemenea. eubllnlnzfl necesitatea 
îmbunătățirii compoziție! semlncere 
$1 a dezvoltării colaborării in acest 
domeniu1 cu alte țâri.

De aid, coloana oficială se Îndreap
tă spre Uzina de prototipuri sl repa
rații de utilaj chimic—U.P.R.U.C. De
numirea nu mal corespunde profilu
lui1 actual. Ea a rămas din perioada 
de Început, de pe vremea clnd in 
ci seva modeste ateliere de la mar-

Wmarelui'■combinat-

Tovarășul Constantin Statescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a dat 
citire decretelor prin care au lest 
conferite ..Ordinul Muncii" c'.osa I 
Combinatului chimic din Făgăraș, 
precum șl titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste* șl Medalia de aur „Secera 
șl ciocanul* (maiștrilor Ghcorghe 
Gh. Maior șl Vlchenta V. Pică,

De asemenea, s-a dat citire decre
tului prin care, pentru merite deo
sebite In muncă, cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de existență a 
Combinatului chimic Făgăraș, au 
fost conferite :

— Ordinul ,,Steaua Republicii So
cialiste România” clasa a 11-a tova
rășului Teodor I. Șuleu, inginer, di-

— Veți putea £1 atunci fruntași pe 
ramura construcției do utilaj chi
mic si aceasta va fi cea mal frumoa
să amintire despre IntUnlren do tizi 
cu harnicul colectiv al acestei Între
prinderi. n spus tovarășul Nlcolae 
Ceausescu.

Urale puternice, aclamații entu
ziaste 11 Însoțesc pe conducătorul 
partidului sl statului; po ceilalți oas
peți. care părăsesc uzina, lndropiln- 
du-se spre un alt obiectiv — Com
binatul chimic. Făgăraș.

Prin Decret al Consiliului de Slot 
au mal for. conferite <19 ordina fi 
HO medalii ale Republicii Socialiste 
România unor muncitori/ maiștri, 
tehnicieni șl ingineri de la Combina
tul chimic Făgăraș.

La miting a luat apoi cuvlntul 
Ing. Teodor Șuleu, directorul com
binatului. După- co a exprimat bucu
ria celor peste OOtX) do sal-arintl ai 
comblnațulul de a-1 avea în mijlo
cul loc pe tovarășul Nlcolae 
Ceaușeacu, pe celLaițl conducători 
da partid st de stat vorbitorul a 
spus : Prezența dumne-voastră. to
varășe Nlcolae ^Csaușcscu. eminent 
Ku al partidului șl poporului nostru, 
conducătorul stimat al Românie! so- 
Raliata, conferă sărbătorii noastre 
profunde semnificații. Este o mîn- 
drie pentru colectivul nostru să re
memoreze, cu prilejul acesta, dru
mul Impresionant parcurs de com
binat de la cale cltcva ateliere ru- Jn. CBr<3 sa 

pînă la tot ceea

un scurt istoric! al evoluției produc
ției și ol transformărilor petrecute 
In viața unității..

în anii noșiri, combinatul a cu
noscut o dez.vot’are rapidă, fiind 
data In exploatare o fabrică de,fenol, 
o fabrică de amoniac, un grup de 
azot pentru fabricarea Îngrășăminte
lor chimice, un sector de mase plas
tice șl r&îlnl sintetice, o centrală 
termică etc. Numai Intre anii 1939— 
1970 volumul Investițiilor alocate de 
stat a deohșlt un miliard sase sute 
.milioane lei. Inițiativa, (spiritul crea
tor. experiența colectivului de nici 
și-au găsii reflectare In importantele

Inlilnire ernojionanlă Infro conducătorul partidului și 
din bălrino cetate c

rezultate obținute în dezvoltarea ca
pacităților de producție șl asimilarea 
unei game din ce In ce mal largi de 
produsa strict necesare economiei na- 
țtonalo sau solicitate la‘ export. în 
1971. volumul producției combinatu
lui a fost de 14.5 ori mal mare față dc 
1M9, Iar al Eortlmentcior a crescut de 
14,5 ori. Un salt spectacutoa a înre
gistrai colectivul combinatului In do
meniul creșterii eficienței economice. 
Dacă in lt®0 combinatul mai lnregi?- 
tra o pierdere do circa 9 milioane lei, 
10 ani mal tlrzlu el realiza un bene
ficiu de peste 200 milioane lei.

Primul obiectiv vizitai. ?Jni labora
toarele centrala. Este adevărat că, in 
ce privește aspectul, nu au nimic mo
numental, ele funcțtonlnd în niște 
clădiri reamenajate, dar sici

Pe arterele principale ale orașului, 
Împodobit sărbătorește, a ieșit în
treaga populație, care salută cu en
tuziasm pe «enretarui general ol 
partidului.

Lu Intrarea în combinatul chimic, 
care-șl serbează astăzi jubileul n 
54» de ani de existență, tovarășul 
Nlcoloe Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de mrUd șl de stat sini salutați 
da Ing. Teodor Șutau, directorul ge
neral al combliratulul. Victor lovu, 
secretarul cotnitetului de partid al 
combinatului, de membri ol comite
tului oamenilor muncii, de numeros! 
chlmlștl.

în fata unei machete sini prezen
tate apoi succesele cu care chlmlștl! 
făgărășenl cinstesc Împlinirea unei 
jumătăți de veac de activitate. Dl- clădiri reamenajate, dar sici s-au 
rectorul general al combinatului face născut unele din cele mal de seamă

i.j. ’■.£ ii . — j.— produse chimicor romtocijIL ca feno
lul, rășinile sintetice și masele plas
tice, aici s-au desfășurat cercetările 
privind granularoa azotatului de a- 
monlu, Îmbunătățirea calității feno
lului ele. Dacă U.P.R.U.C., unitatea 
vecină vizitată mai Înainte, 
numele de ..mcmnlc-șef® al 
românești, atunci putem numi,

... _ se obțin rezultate
bune 11n această privință. Directo
rul direcție! ogricole Județene, Ion 

, informează că p:nă acum 
în Județ au fost amenajate prate 
10 COT ta pajiști, dar pinfi In 1SS9 
sc prevede ca aceasta suprafață să 
sporească plnă la circa 84 «0 ha.

Se subliniază că. In Vederea în
deplinirii acestor prevederi,- sînt 
luate măsurile de rigoare. Astfel, 
chiar did anul 1973 urmează să se 
amenajeze anual circa 10 COT ta de 
pajiști, față de numai 0 OM ta cit 
este prevăzut anul acesta. Specia
liști! brașoveni dau explicații țl .In 
legătură cu rezultatele obținute In 
creșterea producției de lapte șt 
carne. în unitățile agricole din 
județ, ca urmare n succeselor ob
ținute în Îmbunătățirea pajiștilor. 
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu reco- 

■T . aă;se la-
... lu- 
psjlșH-

le, printre altele, 
șl mijloacele de lupta Împotriva po
luări! mediului natural. Se exami
nează cu Interes o Instalație de epu
rare pe cale biologică a apelor, rezi
duale. o Instalație dc anihilare a 
poluării cu azotațl, o instalație de 
epurare a apelor cu: conținut de cu- 
pru șl o Instalație de epurare biolo
gică a apelor pe turbă. Creații alo 
cercetătorilor făgărâșenl, Instalațiile 
se bucură de o bună apreciere. To
varășul Nlcolae Ceaușeseu reco
mandă să se treacă nelntlrzlat la a- 
pllcarca pe scară industrială a

că la sfirșilul actualului cincinal aid 
eo va Înălța, practic, un nou com
binat.

O mică expoziție prezintă oaspeți
lor citcva din cele mal de seamă 
rezultate obținute de combinai in 
acțiunea de autodotaxe. Printre ele, 
pompa de înalță presiune, diferite 
dispozitive, tuburi do cracare ce în
locuiesc tuburile similare din Import, 
pompa dozatoare cu membrană me
daliata, alături de alte trei Invenții 
ale acestui colectiv, In Salonul Inter
național de invenții do la Vlena din 
1971.

Tovarășul Nkotae Ceaușoscu . apre
ciază eforturile făcute da colectivul 
de specialiști de aid. diferitele insta
lații. dispozitiv^ șl agregate — cu a- 
J utorul cărora au foa: modernizata șl 
perfecționate fazele tehnologico șl B-a 
obținut o producție sporită — și re
comandă extinderea kw și In alte u- 
nltățl similare. Slnt multa realizări 
șl aici .șl Înhăita..unități care trebuia 
sil fie generalizase, -a mibllnlat’secrțta.?; 
tarul general■. al’partidului. Este-Pa- - 
cesar să facem o consfătuire cu otas- 
tructoril de mașini, In cadrul căreia 
să albă loc. un larg schimb de expe
riență. astfel ca realizările pa linia 
dotării cu mijloace proprii, dlnlr-o u- 
nltate să fio larg popularizatei cu
noscute șl aplicate în, toata Intrcprin- 
de.-fflc de același profil.

Cn urmare a activității proprii de 
cercetare, pț> baza unor programe 
prioritare. fabrlcLle combinatului au 
fosl In mare parte automatizate.

Un interes deosebit stlrnoșle pre
zentarea laboratorului undo se cer
cetează eu Intensitate, 
șl mljtaiacole de lupta 1 
luări! mediului natural.

Te platoul din fața combinatului a 
avut Ioc un entuziast miting consa
crat sărbătoririi a 50 de ani de existen
ță a Combinatului chimic Făgăraș.

Aici s-au adunat numeroși chlmlștl.’ 
reprezentanți al locuitorilor orașului, 

■pensionari. fo?li muncitori ai combi
natului, specialiști șl reprezentanți al 
Institutelor de cercetări, colaboratori 
al chimlștl’.or făgărilșenl. invitați; 
Deasupra mul',Unii fie vM draix>le ro
șii șl tricolore, lori.ncl care slăvesc 
partidul, patria noastră socialistă. 
Blulțl poartă jKwtrctelo secretarului 
general al partidului, stegulcto. flori. 
Este o atmosferă de puternic entu
ziasm.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nlcolae Ceaușcscu, a celoriolțl condu
cători de partid sl do stat este Inllm- 
plnata cu puternice aplauze, ovații șl 
urale.

Mitingul rate deschis do tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar nl Comitetului 
Județean Brașov al P.C.R., care a 
spus :

In aceste clipe do entuziastă sl 
emoționantă sărbătoare, clnd chlmlș- 
UI făgărășeni au fericirea de a aven 
in mijlocul lor pe omul caro simbo
lizează pentru fiecare clarviziunea 
politică, Înțelepciunea, capacitatea de 
dăruire Integrală pentru Interesele 
patriei șl ale poporului, chezășia pro
gresului multilateral al României so
cialiste, am plăcuta misiune să adre
sez, la aerat jubileu, un bun venit Iu
bitului nostru conducător, tovarășului 
Nicotao Ceaușracu.

In numele color caro participă la 
oct-st miting, al. tuturor locuitorilor 
din județ — români, maghiari șl ger
mani — doresc sări asigur pe tova
rășul Nlcolae Cenușescu că bucuria dc 
a fi din nou printre noi conslUulu un 
puternic Imbold În muncă, ne dă pri
lejui să-l aducem Încă o dată cele 
mal vil mulțumiri șl 
noastră fiertriUc pentru 
îndrumarea permanentă 
acordă Judoțulul Brașov,

In feja machetelor, secreiarul fjenoral al partidului, tovarășul Nicolao Ceaușescu, 
comice

cazangeri©, tearc tarul ge- 
parlldulul sc oprește ade- 

__ _ de vorbă cu muncitorii, se 
Intaretearii de preocupările lor, de 
ntetodolo șl proeedcelo dc lucru Mo
șite, de ‘ poslblUiățlle de sporire a 
producției. Un moment emoționant 
prin semnificațiile șale este acela 
clnd maistrul Victor Zaghttr, penslo- 
nar, în virată de 72, de ani, prezintă 
o puternică mașlnăi de îndoit tablă, de 
concepție originală. Renunți:-.'! in 
tihna senectuții, maistrul lucrează- și 
azi, Jnțelegtad să dăruiască uzine! În
treaga m capacitate creatoare.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu apre
ciază In mod deosebit această reali
zare, 11 felicită călduros‘ pe bitrinul 
șmeșter, recomandă special Iști! o- uzi
nei, să sa preocupe continuu de reali
zarea unor instalații șl utilate cu 
mijloace proprii, atll pentru necesi
tățile uzinei, rit ®1 ale altor Între
prinderi.

Emoțfonat de felicitările primite, 
bătrinul maistru ne-a declarat: „Sînt 
fericit. Soclaliamul, partidul comu
tatei ml-au dat un .jucru pe care 
toată viata l-am visat dar nu l-am 
putut Înfăptui : posibilitatea ca 
Ideile melc tehnice, ideile unul mun
citor să prindă vlnțfl1'.

Se vizitează apoi sectorul de pom
pe șl armături din oteluri inoxida
bile șl anlfcorozlvd., La recomanda
rea făcută de secretarul general al 
partidului, .cu prilejul vizitei anfe-

;e, să «r 
„'ce axtlnddreî'

O Impresie deosebită o produce 
noua fabrică de anilină — Instalație 
concepută șl realizată în cea mal 
mare parte In țară. Tovarășul 
Nloolae Ceaușoscu se oprește In fața 
instalațiilor din ©ala de comandă 
automată, se interesează de para
metrii tehnici între gazslc șl oaspeți 
se desfășoară o discuție cu privire la 
folosirea rit mal Intensivă și mal ra
țională a agregatelor. ,a poslM’itBțl- 
kw de sporire ,a capacităților de pro
ducție.

Urmează vizitarea unei stații pilot 
unde are loc o amplă discuție cu 
epecEabștll asupra unor procedee mo
de rne de lucru, probleme ale car- 
celărli fundamentale și aplicative In 
domeniul chimiei, ta stilnsfi, legătu
ră Cu nevoUe producției șl valorifi
carea iof mal deplină a resurselor 
materiale și uman© de care dispune 
industria chimică.

Secretarului general al partidului 
l;se prezintă noua Instalație șl noul 
procedeu pentru obținerea îngrășă
mintelor complexe,- cu ajutorul că
ruia producția crește cu 15 la sută 
șl se reduc consumurile de acid azo-

do partid Județene, tuturor oameni- rectorul Combinatului chimic Ffl 
lor muncit de pa «ceste meleaguri. raș. <
Prezența’’dv, sthnaio tovarășe sacre- — Orii: nul ,,23 August” clasa 
tar general, nici, la Făgăraș, Impor- Il-n tovarășului Novac-Potro 

lonașcu. maLslra dulgher.
— Ordinul Munell clasa a Il-a 

varășlkw --
dor ; r;
șef serviciu . ___ ___ ... ___
tarul comitetului de partid ; Ioan D. 
Jlga. lăcătuș mecanic, maistru : Vic
tor Ioan M. Pirvulescu. ch'mlat. di
rector producție; Miron N. Sasu, 
maistru electrician : Ioan N. Roîwt 
lăcătuș mecanic : Octavian Gh.
poî. operator chimist; Nicolao N. 
Zaharla. maistru mecanic.

limitele distincții au fost tamlnate 
do tovarășul Nlcolae Ceausescu.

*

sînt Invitați Ia Casa de culturfl. Aici, 
tovarășul Ghcorghe Cui:lei, prim- 
Becrcțar al Comitetului orășenesc 
Făgăraș al P.C.R., primarul ’ o- 

.rasului, prezintă schema de rdstema- 
tlzare â localității. Făgărașul cunoaș
te, în prezent, profunde transformări 
Înnoitoare, ca. de altfel, toate locali
tățile patriei noastre.'Se arată că In 
aciualul plan cincinal se alocă dez
voltări! multilaterale a orașului circa 
2,5,mLllardc lei. O atenție deosebită se 
acordă dezvoltării activității; Industrl- 
-T,-'F iieSfe’ltahtată, lifjh&âieritiil. de 

pr!:v.r-i.m modern combinai .țbl-.
_ .jșTb.'inare uzină de prototipuri și 

reparații do utilaje chimice.
- 'îtnffițișlnd preocupările în direcția 
sistematizări», edilii orașului Infor
mează că sînt fn curs de definitivare 
proiectele pentru modernizarea arte
rei pririclpale a orașului, construirea 
unor noi cartiere de locuințe, a unul 
hotel turistic, a ailor Instituții soclal- 
cuilurale. Sa arată, de asemenea, că 
Se află în curs de reconstrucție ve
chea cetate a Făgărașului- Tovarășul 
NI colac Ceaușeseu recomandă ca în 
incînta-cetățll Făgărașului să se ame
najeze, ca peste tot ta lume, spații 
comerciale, să se confere unor incâ- 
parl o destinație utilitară pentru lo
calnici șl pentru turlșlJ — Inlr-un cu- 
vint. să se valorifice cu bun gust șl 
inteligcnlă potențialul turtellc al ce
tății. Reforindu-se la noile construcții 
de locuințe, secretarul general al 
partidului Indică să se folosească dt 
mni rațional spațiul existent, ocupta-

rezulta’.elor obținute In cercetare, Ia 
extinderea kw ta alte combinate chi
mice din țară.

Se vizitează, in continuare, Fabri
ca de rășini fenol-formaldehklice. 
Colectivul de Ia această unitate 11- 
vrenză, metaforic vorbind, „metalul 
viitorului". Directorul general infor
mează oaspeții că, de la începutul 
fabricației de mase’ plastice 
nate reperelor Industriale, a fast 
eeonomteită o cantitate de metal cu 
care poate £1 acoperit necesarul pen
tru 1 GOT de tractoare.

Tovarășul Nlcolae Ceaușascu reco
mandă conducerii ministerului și 
combinatului efi eo preocupe do mă
rirea capacităților dc producție In 
vederea satisfacerii atll a necesită
ților lnteme, dt șl pentru crearea 
unor disponibilități pentru export. 
Apreciind buna fokwlro ta prezent a 
spațllkw de producție, secretarul ge
nerai; al partidului subliniază faptul 
ca, încă de la început, din stadiul de 
proriutareC: -iinsor ‘

îlnlme.
■așul Nlcolae Ceaușe&cu re- 
lă specialiștilor din ministe

rul! de resort să acorde mare aten-; 
j!e amortizării ■ in timpul cel miai

la rezolvarea prob 
erMdctetaHdețstati. ■■■■

Conducătorul -partidului: și- statului, 
ceilalți oaspeți vizitează apoi.expo
ziția Jubiliară ,,53 dc. ânl de Indus
trie chimică In Făgăraș61.

Aici slnt prezentate o Serie de dale 
în legătură cu evoîuțla de-a lungul 
celor cinci decenii de activitate â 
unității, cele mol noi. realizări ale 
chl miști lor. porapecîlvele dc dezvol
tare, Înfăptuirile pe plan «metal. S‘.:c- 
cmole obfinuta vorbnw: de la sine 
despre munca avtatată a colectivului 
combinatului, despre ampla investi^ 
țle de hărnicie șr competență, des-i 
pre ovin tul cu care el au răspuns șl 
răspund chemărilor partidului.

La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului scrie în Cartea do 
onoare a comblnaiulul : „La Jubileul 
celor 50 de ani de existență a Combi
natului chimic dta Făgăraș, adresez 
acestui Măriile colectiv calde fellellărl 
pentru contribuția valoroasă pe caro 
a adus-o Ia eonttaua dezvoltare a ta-! 
dustriel chimice românești.

Dorese tuturor muncitorilor, tehni
cienilor șl Inginerilor multă sănătate, 
șl fericire, succese șl mal mari pentru 
Înfăptuirea politicii partidului șl sta
lului nostru”.

tic șl de energie olertriefl. Este 
apreciat faptul că cercetătorii, ta 
colaborare cu oamenii de șîliițță da 
ta institutele de specialitate, au ob
ținut rezultate buna in domeniul 
prolect&rll și realizării unor Instalații 
complexe menite nă ducă ta spori
rea producției șl productivități! muri- ’ 
clL Are loc o scurtă consfătuire șl, 
pom Mu-se de ta aprecierea bun-., 
tor rezultate "alo Btațlol pilot, se ho
tărăște trecerea la producția indus- 
tetală. .

întrueț cea mal maro parte ■ a 
utfiajelor bo pot realiza In țară, șl 
chiar akri ta Făgăraș, la U.P.R.U.C. 
— tovarășul Nlcolae Ceaușescu dă 
indicații ?®ă se prevadă de Indaifl 
construirea unei fabrici de îngrășă
minte chimice, care eă folosească 
noul procedeu experimentat In sta
ția pilot.

în dlscuțlllo cu specialiștii se faca 
recomandarea să sa treacă mal rapid 

producției de 
itbri. |fUB

Ea a obținut, mal cu seamă In ultimul 
an șl jumătate, rezultate de-a drep
tul spectaculoase. După vizita pe 
care secretarul general al partidului 
a lntreprins-o alei in Ianuarie 1971, 
vizîiă in cursul căreia a Indicat să 
b® sslgure do urgență o dezvoltare 
mal rapidă a uzinei, aceasta s-a ln- 
gșnănat cu1 un șantier. No! spații 
productive au Intrat In funcțiune 
Înainte de ‘ termen sau slnt“ pe cale 
de a Intra ta producție.'

La sosirea In uzină, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid ți de slat au'fost Tn- 
tlmptanți de tovarășii Mlhall Flo- 
rescu, mtnfetral Industriei chimice. 
Ș:efan Dima, adjunct al ministrului , 
camurucțlllor industriale, de repre4 
zentanțl ol conduceri! urinei, organi
zațiilor de partid, sindicale șl de ti
neret 'ii - i.v ' 1

Un mare număr de muncitori, ,ve- 
nlți în lnilrripfctare, ovaționează en- 
tuzlast, aclamă puternic: „Ceaușoscu- 
P.C.R.®, „Ceau?escu-P.aR>

Conducătorul partidului șl statului, 
Ceilalți oaspeți stat Invitați apoi să ’ 
Viziteze clteva dta sectoarele uzinei.

Directorul general,, ton Constantl- 
nejeu,.!! conduce pe oaspeți mal ta
tii in noua hală a cazangeriel. Intra
ta ta producție emul trecui? Numai 
prin scurtarea termenului de intrare 
,ln funcțiune s-au realizat aici pro
ducții supUmCntaro' în valoare de 
peste zece milioane leL Tova
rășul Ceaușescu recomandă spe- 
CtaKșlllor uzinei săi ia măsuri 
pentru n ®e lucra în «fiux con-' 
țînuu, fără întreruperi. Sini In di
verse stadii de execuție unele utilaje 
dta oțeluri Inoxidabile, printre core 
autoclave cu capacitate plnă la 10 (MO 
litri, rezervoare, echlmbatoaro de căl
dură, filtre, decanfoare etc.
.; Alc.1,- la 
necal’ al 
eea, stă.

în orașul Brașov. In celelalte loca
lități striibăiuta plnă la* Făgăraș, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători da partid ș! do sta» au 
fost salutați, de mii și mii do oameni 
al munch, care au venit In inlimp;- 
nardaj secretarului genera! al partiau- 
luu In vizita In județul Brașov, oas
peții au fost însoțiți de tovarăjul 
COMtanlta Drăgan. membru al Corni- . _
telului Executiv al C.C. ol P.C.R., Mânoiu,
prim-secretar al comitetului județean 
de partid.

în ’apropierea comunei VMțlenl 
se face un popas la cantonul pas
toral cu același nume, care cuprin
de complexele de Îmbunătățire a 
pajiștilor naturale de la Vlădenl șl 
Cadlea, ' ' .

Prin Intermediul unor scheme șl 
grafice, tovarășul Ion Moldovan, 
adjunct al- ministrului' .agriculturii, 
industriei alimentare șl apelor, pre
zintă unele rezultata privind ta- 
făpiui rea programului pe țară de 
îmbunătățire â pajiștilor naturale 
șl măsurile luate pentru sporirea 
eficientei lucrărilor întreprinse ta a- 
eost scop. Stas evidențiate principa
lele acțiuni desfășurate pentru rege
nerarea pășunilor șl combaterea ero
ziunii isolulul, lucrările de desecări ?I 
fertilizare în vederea sporirii conti
nue a producției pajiștilor cu chel
tuieli m‘

To var:

spectaculoasă

Prezența conducăiorulul partidului ș! stalului la Făgăraș, frumosul 
șl străvechiul oraș transilvănean, coincide cu o sărbătoare scumpă nu 
numai localnicilor — semicentenarul combinatului chimic — el Între
gului popor. Festivitățile ocazionate do această aniversare, Inalleîe dis
tincții care au fost acordate comblnaiulul, unor muncitori. Ingineri, 
iehnlelenl dc alei Ilustrează tacă o dată prețuirea pe care partidul o 
dă clasei muncitoare, iradlllUor sale Înaintate, izbinzUor In făurirea 
societății .socialiste multilateral dezvoltate.
xti <■*? ficeare dată, șl acum vizita dc lucru făcută de tovarășul 
Nicolae Ccaușcscu ta Judeielo Brașov ți Vllcca a prilejuit un confort 
ncmljlocli eu muncitorii, logtaerll ți tehnicienii, un dialog deschis cu 
aceștia eu privire la problemele curente ale muncii, sarcinile do 
perspectivă, eondilllle lor do muncă șl de viață. Indicațiile dale de 
conducătorul partidului șl statului rcprczlulă un putemle Imbold pen
tru colectivele dc muncă de aici. Dc ta vizita precedentă făculă in Ju
dețul Brașov de tovarășul Nlcolae Ceaușcseu s-au obținut o seric de 
rezultate de, șcamă ta creșterea capăfellâțllor de producție, a caliîățil. 
în realizarea de economii.' Evident, toate aceste succese sînt meritorii, 
dar există încă mari rezerve materialo și umane a căror valorificării 
la eole superioare va conduce ta noi șl mari realizări atlt in domeniul 
prodocfleij cât și al ridicării:-niveluliii, de (ral al celor ce muncesc.

ccuri a InvesUHUor făcute ta acest domeniu.
Se prezintă, de asemenea secre

tarului general a! paruclulul, crior- 
laiț-i conducători be partid și ue 
stai situația lucrărilor de amena
jare a pajiștilor naturale ta Județul 
Brașov, uhud

tontă cetate a chimiei românești, caro 
serbează M de ani do existență in a- 
ccst© rile de mare ăvtnț, clnd oame
nii muncii tatimplibi cu rezultate 
deosebite Conferința Națională a 
partidului, ne Însuflețește sl mai 
mult, are pentru no! o profundă 
semnificație. Doresc să vă informez 
că întregul nostru Județ este pe de
plin angajat să realizeze țî să de
pășească sarcinile economice șl so- 
clal-cullurale, să întlmplne cele 
două evenimente mar! — Conferin
ța Națională a partidului șl aniver
sarea Republici! — cu eo! șl însem
nate succese șl este hoîărlt aă de
pună toate eforturile pentru ca sar
cinile cincinalului să fie îndeplinite 
înainte de termen. Nu se putea da 
o mal mare prețuire oamenilor de 
aici, harnicilor chlmlștl, muncii șl 
activității lor. declt prezența dv. In 
mijlocul lor, lingă Inimile lor, care, 
ca ale întregului popor, bat penlru 
partid, pentru conducerea sa înțe
leaptă. pentru dumneavoastră, tova
rășe secretar general.

Are loc, apoi, solemnitatea lnmt- 
nfirli unor Înalte ordine șl titluri 
ale Republicii Socialiste România.

doare. &e realizează nici o fiarta 
de produse care înainte erau aduse 
din impuri. Prin darea in exploa
tare a noilor capaclte;!, ' producția 
de armături s-a dublai. Au fost asi
milate, totodată, 21 de tipodlmensl- 
unl de pompe de concepție proprio, 
al căror parametri tehnici rint com
parabili cu cel reolizațl 'ln mori u- 
zlno do specialitate de peste hotare. 
■ Slnt prezentate - clteva din-produ
sele realizate aloi; caracteristicile 
lor. Secretarul generai al partidului 
le apreciază șl recomandă muncitori
lor. tehnicienilor, Inginerilor-să se 
preocupe ta cantlnuare dc moderni
zarea procesului dc producție, a pro
duselor realrtate, să țlnâ pasul, cu 
tot cc«i ce o mal modern In teh
nica mondială.

în vizita făcută în această Între
prindere, la Începutul anului 1971, 
In discuțiile avute cu conducătorii 
uzinei, secretarul general bl parti
dului a dat Indicații pentru dezvbls 
tarea. In continuare, a 'capadthțllor 
de producție. Cele stabilite atunci 
slnș; acum In ,curs de materializare. 
Este vizitată platforma de dezvoltare 
a uzinei. A ci stai In curs de con- 
ntrucțle turnătoria , specMzată pen
tru piese necesare'pompelor șl ar
măturilor, sectorul do prelucrări 
metalice, sectorul de cmallari antl- 
aClde, scc'Iile de rezervoare șl uti
laje chimice din rășini pollesterice 
armate cu fibră de sticla , șl altele. 
Se arată ?că ! actuala etapă do dez
voltare urmează sâ fie terminată ta 
cursul anului viitor. ■ j

Tovarășul Nlcolae Ceausescu dis
cuta cu.imlnistra! industriei chimice. 

, cu reprezentanții constructorilor, al 
uzinei beneficiare, analizează posibi
litățile de scurtare a termenelor de 
dare in prod imite, de sporire sub- 
liiajițtalâ a producției. Se anreclaxă 
.că. prin Intrarea' m prțjduette a nota 
tor secții. Prin fo!o;;îren integrală a 
noilor capacități, urina va putea rea
liza. la sfirritul actualului Plan cin
cinal. o producție de patru ori' mal 
marc declt în 1970. depășind sub
stantial orcvederUe.

Iui încheierea.vizitei In Uzina, de 
prototipuri șl’reparat utilaj chimic, 
directorul general al ț întreprinderii, 
mulțumind călduros . tovarășului 
Nlcolae Ceausescu pentru faptul’că 
a venit din nou In mijlocul aceajul 
colectiv?.îpentru Indicațiile prețioase 
dale șl cu acest prilej; l-a oferit țen 
amintire machetele unora din nollo 
produse.

Secretarul general al partidului 
transmite Întregului. colectiv urări 
do noi succese in producție, in asa 
fel incit să realizeze sarcinile’cinci
nalului Înainte de termen.

Drumul continuă spre Făgăraș. 
Orașul este Împodobit sărbătorește. 
La intrare, pe .un Imens, portal ea- 
află Înscrisă'urarea „Bine al! venit 
in Făgăraș, mult stimate șl Iubite 
tovarășe Nlcolae Ceausescu !■'

Vcriea sosirii * secretarului ■ gene
ral al partidului, o celorlalți condu
cători de partid șl de etal a adus pe 
străzile principale ale orașului, in 
ciuda ploii, mii șl mU de oatnenL Pe 
fitrăzlle împodobite cu drauele trico
lore și.rojII! se simte, freamătul unei 
zHtf de sărbătoare,' Tineri șl ylrștaicl, ? 
bărbați șl femei aclamă cu/lnsufie-' fata, 
țlro pentru politica.Internă și exterr ' 
n.ls Partidului, Comunist, Român, 
pe care’o urmează cu nețărmurita 
Încredere.

Ora 9. în piața din centrul orașu
lui se ofiâ un mare număr da con
structori de mașini, chlmlștl. alțl oa
meni al muncii din întreprinderile s! 
InsUluțlUe orașului. O companie for
mală din ostaș! al, forțelor armato, 
membri nl gărzilor patriotico și ti
neri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patrie! prezintă 
onorul comandantului suprem al for
țelor noastre armate. Se intonează 
Imnul de Stat ol Republicii Socia
liste Romănla. Tovarășul Nlcolae 
Ceaușoscu trece în revistă compania 
de onoare.

Apoi, secretarului general al parti
dului. celorialți oaspeți H se oferă 
tradiționala pline șl sare, buchete de 
flori.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid șl de stat ---- - - -du-se cit mol puțin teren agricol.

/a1 S
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(Urmare din pag. a Ii-a) mani

(Urmare din pag. I)

Dragi tovarăși,

(Continuare în pag. a IV-a)

prilejui acestei vizite de ncuitai, 
lotârlțl sA apropie cit mal mult

Jn' timpul vizitei la o expoziție privind dezvoltarea combinatului, apoi In foja machetei

ați spus dumneavoas- 
partWulul din toamna

PlcS, Erou ____
Astăzi trăiesc

trnbuțtf să spună că însuși colecti
vul combinatului Făgăraș nu mal 

u prevederile din 
trebuie să-mi fac

mMM

care înfdjițeozâ perspectivele urbanistica ale străvechiului ora; ;i in halele unuia dintre întreprinderile industriale din Fâgâra;

turor, să munciți tn așa fel. Incit 
distincțiile acordate să constituie 
un imbold pentru doblndlrea de noi realizarea 
și noi succese 
1075 să putem avea
Eroi la Combinatul chimic Efigii

(Aplauze puternice, prelum

unilor lumii ! România este ferm 
otărită să facă țolul pentru o a- 

pdUti&L (Aplauze pu-

ceastfi zi. ne-ațl dat Indicații pre
țioase pentru muncă noastră ne-aii 
ajutat 6ă Înțelegem mai clar (sarci
nile de‘răspundere care revin’comu- 
nlș'.ltor. tuturor finlarlnțllor noștri.

Exprimind hotăriren întregului co
lectiv de muncă., vă asigur, tovarășe 
secretar general, că in, cinstea Con-, 
ferinle! Naționale a partidului, a ce
lei de -a 23-a aniversări a‘republicii 
noastre vom. depăși planul dc -.slaș 
po acest an cu o producție de &0 
milioane lei. vom realiza in plus 
față de beneficiile prevăzute 20 mi
lioane lei și vom livra suplimentar 
la export produse chimico In valoa
re do M milioane lei. Vom lua toa
te măsurile, astfel Incit și combina
tul nostru să realizeze sarcinile pla
nului. cincinal înainte do termen.

în cuvlntul său, maistrul chimist 
Vlchente Pică, Erou al Munci! 
Socialiste, a sjmjs . :
cele mal frumoase clipe din viața 
mea. Chiar din mina tovarășului 
Nlcolae Ceausescu am primit Înal
tul, titlu de .„Erou al Muncii Socla-

' Dragi tovarăși,
1 

Uzina dumneavoastră a fost de
corată azi. Aveți doi Eroi ai Mun
cii Socialiste ; aveți, de asemenea, 
im șir de tovarăși decorați. Aș 
dori să felicit întregul colectiv 
■pentru Ordinul acordat uzinei, să-l 
felicit pe Eroi, pe toți cei decorați 
și să le urez lor, dumneavoastră tu-

revenlt marea cinste șl 
onoare — a spus in cuvlntul său 
muncitoarea Ana Kescriu — să 
vă aduc la cunoștință că Soaie mun- 
clloarala din oocnblhnt sini fericite 
că ați venit la not. șl, totodată, să 
mulțumim partidului șl. In pri
mul rlnd, dumneavoastră, tovarășa 
Nlcolae Caaușescu, pentru că. avem 
condiții bune de muncă, tistlgăm 
bina, putem «A no creștem copiii așa 
cum ne Învață partidul, așa cum 
foarte frumos ați spus dumneavoas
tră la plenara , ‘ ‘ .
trecută. Atei. noi avem condiții 
bune să-l creștem pe copil sănătoși, 
să Iubească munco, sa T |||

semcnca -
ternlce, urale). în spiritul * acesta 
va continua România socialistă să 
acționeze In viitor 1. (Aplauze pu
ternice, prelungl(e).

Avem ferma. convingere că for
țele anlllmpertaliste, popoarele lu
mii sint destul de puternice pen
tru a asigura realizarea In viață a 
unei politici noi — a politicii de 
egalitate, de respect al Indepen
denței și suveranității. Aceasta va 
crea condițiile pentru progresul 
genaral al omenirii ; totodată, a- 
ceasta va crea condiții bune- pen- 
t-u ca șl noi să ne putem concen
tra eforturile în direcția dezvoltă
rii societății socialiste în Româ
nia. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.G.R.").

Doresc, în Încheiere, sfi mulțu
mesc pentru cuvintele adresate 
partidului, conducerii sale, pentru 
angajamentele luate aici, pentru 
calda manifestare ou caro ne-ațl 
înUmpinat In toate acestea văd o 
expresie a voinței dumneavoastră, 
a întregului nostru popor, de a 
urma neabătut politica Internă șl 
externă a partidului, de a face to
tul pentru ca națiunea socialistă 
română șfi se înalțe -toi mal, sus 
pe culmile socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternlee, u- 
rale. Se scandează. „Ceaușcscu și 
poporul !“).

Vă urez, încă o dată, no! șl mari 
succese ta activitatea dumneavoas
tră 1 Vă, doresc multă sănătate sl 
multă fericire. (Aplauze puternice, 
prelungite ; cei prczențl la miting 
ovaționează minute in șir pentru 
Partidul’ Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secretâ
nd general al partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceâușescu).

cu duritatea muntelui, cu nesupune
rea apelor, după planuri temerare, 
s-a Închegat, npro-ifindu-.se tot mal 
mult de momentul final, o impresto- 
nanlâ operă creatoare a omului.

Peste dțlva ani întreaga lucrare va 
fl terminală. Țara va sărbători Încă 
o victorie a luminii. Iar constractorii, 
monloril. așa cum au ținut să afirme 
șl CU 1 ................................................
sint hi ___ _ _ ,_ ________
ziua Inaugurării. Pașii către această 
zl au fost numeroși. Vom evoca doar 
dțlva din acest am La 27 februarie, 
sint oprite apele Lotrului, punlndu-so 
astfel bazele viitorului lac de acumu
lare de la Vidra. Cinstea de ai lansa 
batardoul. de 20 torte care avea să 
pună punct unei Întregi etape de 
muncă uriașă a revenit maistrului 
Ștefan Venter, de la șantierul jEner- 
gomontaia. autor al unor operații si
milare la Blaaz. Argeș sl Porțile de 
Fier. Din cronica acestui an a șantie
rului sa cer, de asemenea, menționate 
străpungerea la 27 mal a unuia din 
principalele tronsoane ale captărilor 
Sud — galeria Petrimanu nord—G al
banii. de 4 4S7 m lungime, cașl re
centa aniversare a doi nul de Ia con
stituirea Șantierului național | ol ti
neretului., prilej ca cei 2 000 de bri
gadieri eă se angajeze solemn efi vor 
aduce noi realizări ta marele; bilanț 
al acestei minunate construcții.

Pentru flecare dintre constructorii 
șintontoril vehlțl să-1 tatimplne po 
conducătorul partidului șl statului, 
pentru toți cel ce șl-au dovedit pa
siunea pentru muncă, pentru creație, 
patriotismul. Înflăcărat, barajul șl 
centrala electrică au dimensiuni 
______________  . ‘

ceilalți indicatori de plan : vor £1 In 
întregime realizați. In acest scop, 
am luat o seric- de măsuri necesare 
dezvoltării Intenstvo o producție! de 
Înlocuitori ai unor materii prime de 
bază. 'pentru fabricația de mase plas
tice și rășini-sintetice. îngrășăminte 
chimice, erblcide, insectofimglctde șl 
alte produse utile economiei. In n- 
celașf timp, va crește continuu' dls- 
ponlbllitaiea producție! pentru ex
port.

In vizita pa care ați făcut-o In a- 
ceasta zi, ne-ati dat indicații pre-

copll sănâtoțl,
___ j .. ®a Re dnsllțl 

ș: să urmeze linia partidului. Aș vrea 
îta vă mai spun că no! sintem peste 
2 OTA de muncitoare In combinat și 
că ea potrivește bine situația de la 
no! cu ceea ce ea spune mereu In 
„Scintela1", că femela nu este jumă
tatea bărbatului, ,cl -e.șt<; jumătate 
din populația țării. La noi sini multe 
femei oare conduc procese de pro
ducție, oint multe care participă la 
viața politică ți sortai -obștească din 
combinat.

Noi n-o să uităm asetodatfi că la 
această sărbătoare a Întreprinderii 
noastre am avut onoarea să fiți cu 
noi. Se .știe bine, țUe toată lumea, că 
dumneavoastră care munciți cel 
mal muii, sintețf .cel mai drept om șt 
tocmai de aceea tovarășele mele de 
muncă, m-au rugat să vă transmit 
urarea lor: să trăiU mulțl ani, să 
conduceți partidul, șl poporul spre 
victorii șl mai mari I

Primit cu vil șl îndelungi aplauze, 
cu urale s! ovații, a luat cuvlntul to
varășul NICOLAE CEÂUȘESCU. Cu- 
vlntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată cu vil șl 
puternica aplauze.

ta încheierea mitingului, .tovarășul 
Constantin' Origan a spus : Vă asi
gurăm. tovarășe Nlcolae Ceausescu, 
că toți comuniștii, toți .oamenii muti
cii din Județul Brașov sint hdtărițl 
«A muncească mal bine, «A realizeze 
sarcinile cincinalului Intr-o perioadă 
mult mal scurtă șl, așa cum spuneați 
dumneavoastră, eâ ocupe un loc 
fruntaș Intre județele țării. Să ne 
trfilțt tovarășe secretar general, spre 
binele Întregului nostru partid șl po
por, pentru prosperitatea scumpo! 
noastre pairii. România sortaiIstă.

Mitingul oamenilor muncii din pu
ternica cetate a chimie! românești’ 
s-a încheiat in aclamațiile și uralalo 
celor prezenți, partlripanțll expri- 
mlndu-șl IncA o dată profunda recu
noștință față de secretarul general ol 
partidului, pentru ajutorul șl prețioa
sele indicații data și cu acest prilej, 
hotarirea fermă de a traduce In viață 
angajamentele sporite luate în cin- 
fltoa apropiatei Conferințe Naționale 
a partidului, a celei de-a 25-a ani
versări a proclamării republicii.

rtUJ. 
site),

Am reținut că nici lucrează 
circa 2 000 de femei; am consta
tat jrtsă că,,deși femeile reprezintă 
o parte Însemnată din colectivul 
combinatului, totuși nu s-a propus,. 
nici o femele'să ; devină’ Erou al 
Muncii Socialiste. Eu - cred că cel 
care au făcut propunerile nu au 
fost destul de. obiectivi șau, mai 
bine zis, nu au fost destul’de a- 
tențl. De aceea, aș dori să se. facă 
propunerea ca două femei'1 dl h 
combinat sfi fle distinse cu Uliul 
de Erou al Muncii Socialiste — 
astfel ca săptamîna viitoare să le 

acorda‘acest litiu? (Aplauze

Cunoașteți politica internaționa
lă a României, preocuparea conti
nuă a partidului și statului nostru 
jxmtru a contribui la dezvoltarea 
vieții Internaționale în direcția 
așlgurfiril colaborării șl păcii în 
lume.

N.e preocupă în mod .deosebit, „ 
dezvoltarea rela jUioj' cu‘ toate țâri’- 
le socialiste, cu partidele comu
niste, cu toate forțele anîlimperfa- 
llsle, pentru că pornim de la con
vingerea că. acționînd unite, aces
te forțe pot șl trebuie să exercite 
o Influență tot mal puternică asu
pra dezvoltării vieții InSernaționale 
In direcția progresului și păcii. 
(Aplauze puternice).

Acordăm o mare atenție relații
lor cu țările care au scuturat ju
gul dominației imperialiste, colo
niale, și au pășit pe calea dezvol
tării independente’. De altfel, vi
zita pe care am făcut-o ta primă
vara acestui an ta 8 țări africane 
este o expresie a preocupărilor 
permanente ale statului nostru de 
a dezvolta relațiile cu toate țările 
care doresc să-și asigure o dez
voltare liberă, independentă, un 
progres mal rapid pe calea fău
ririi unei economi! puternice. Noi 
avem ferma convingere că această 
colaborare constitute calea sigură, 
pentru progresul fiecărei țări in 
parte, pentru l'chidnrea subdez
voltării, pentru mersul înainta al 
tuturor națiunilor pe drumul fău
ririi unei- vieți Independente, li
bere. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în același timp, pornind de la 
faptul că în lume există țări cu' 
orîndulrl sociale diferite, acționăm 
pentru a dezvolta relațiile cu toa
te statele, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. întemeiem 
colaborarea țării noastre cu . toate 
statele pe egalitatea deplină în 
drepturi, respectul Independenței 
și suveranității naționale, neames
tecul în treburile, interne, avanta
jul reciproc, mllltînd activ pentru 
renunțarea la forjă sau ame
nințarea cu forța ' în relațiile 
dintre state. Astăzi se poa
te spune că aceste principii 
sint acceptate și recunoscute

Cel pcate 7 009 de constructori ol 
marii hidrocentrale do la lotru nu 

, trăit Ieri momente de adevărata săr
bătoare. prilejuită de prezenta In 
mijlocul lor a tovarășului Nicotae 
Coaușescu, recretarul general ol 
partid ului.

Elicopterele oficiale venind de la 
Făgăraș au aterizat la Mataia — lo
calitate demunltâ „poarta Lotrului". 
"Ale! se afla primul lot do construcții 
al hidrocentralei. In lnllmplnnrea to
varășului Nlcolae Ceaușescu. a celor
lalți conducători de partid șl do stat 
au venit tovarășii Petre Dflhlcă, prim- 
cecretar al Comitetului județean Vii- 
cea al P.C.R., Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, tng. Victor 
Sabovld, șeful proiectului sistemului 
hidroenergetic Ixgni, ing. Dan Pre- 
cfolu, directorul Grupului de șantiere 
Lotru.

în undele și ovațiile sutelor de 
constructori, tovarășul NICOLA E 
CEAU.ȘESCU urcă lntr-0 mașiștă 
ARO. prototip- 244. Coloana formata 
din aceste limuzine pentru teren ac
cidentat, fabricate ta Clmpulung Mus
cel, se Îndreaptă către barajul Vidra, 
primul punct al vizitei de lucru pe 
șantierul dintre munți. Peste 35 de 
km, cu o diferență de nivel do 8®D m 
intre Voinoasa și Vidra, cu zeci de 
serpentine, pe o ploaie toranțlalâ, pe 
un drum deosebit de "greu, sint par
curși in mal puțin de 60 minute — un 
adevărat examen trecut cu succes de 
noile autoturisme românești.

La ora 14,30,' conducătorii de par
tid șl de istat sosesc la casa de supra
veghere a barajului. Cu toata că. 
ptoata nu contenește, «sute de con
tractori, familiile acestora din colo-' 
nllle muncitorești — Baraj, Pura șl 
Mflnfllleasa — JnUmpină aici, la peste

lista".
Eu fac parte dinhr-o familie de 

chtmlșli. Aici a lucrat tata, lucrează 
frații mei. soția men, șl, aici , vor 
lucra copiii mei. De fapt, eu alnt o 
pAri:<:că din Însăși viata si exta- 
lența 'combinalUlui. Pentru noi este 
o mare cinaiLr® că dumneavoastră, pa 
care vu Iubesc deopotrivă, copiii, ti
nerii șl vlrstaldl, toți locțiitorii a- 
cestul pămiiM, fie ei români, ma
ghiari sau germani, ați venii? la 
sărbătorirea combinatului.

No! vă primim, cu mto, cu maro, 
tn mijloctU nostru cu toată căldura 
iilrr.il ți vă încredințăm că aceasiă 
flacără de dragoste șl recunoștință 
pentru partid, pentru dumnea
voastră no fnce mal puternici, mal 
dlrzl și mai fericiți.

Mi-a

este" mulțumit cu 
cincinal Șl cu L 
autocritica pentru că am subapre
ciat posibilitățile chimlștllor dud 
am spus că în cincinal se prevede 
o creștere" de 85—02 ta sută ; el pot 
sÂ dea mult mai mult-'Cred că 
dacă o sfi spunem că trebuie să 
crească producția cu mlntaunj 105 
ta sută este încă puțin — și chi
mia va dovedi" efi poate mal mult 1 
(Aplauze puternice,; îndelungate). 
N-am vrut sfi mal stabilesc o cifră 
maximă, pentru că aceasta trebuie 
s-o fixeze chimia. Va fl 110, 115, 
vom vedea de ce este în stare, chi
mia 1 Eu m-arn referit ta 105, ca 
minimum a ceea ce trebuie să rea
lizăm pînă în 1975. (VU aplauze).

Aceasta pune sarcini însemnate 
șl combinatului dumneavoastră. Va 
trebui sfi faceți calculul corespun
zător — probabil că va trebui să 
treceți de o producție de 1.5 mi
liarde, chiar 1,0 miliarde lei- în 
.1975, avînd în vedere și ce este pre
văzut în pion pentru dezvoltarea 
combinatului plnâ tn 1975. în dis
cuțiile de- astfizj am ajuns 1a con
cluzia să începem în acest cincinal 
construcția unui combinat de în
grășăminte de 300 mil tone, cu 
obligația asumată de director ■*— 
șl vreau să vedem dacă și dumnea
voastră vă asumați această oblign- 
țte — de a-1 realiza în mal puțin de 
doi ani. Sfi dațl un exemplu pentru 
toți ceJlalțl de ceea ce se poate face 
In chimie ! Să oaste cu cel puțin 
20 ta sută mal Ieftin declt ne costă 
astăzi un asemenea combinat, iar 
Jn 1975 sfi producă ! în aceste con
diții sintem de acord cu construirea 
combinatului aici. Vă angajați și 
dumneavoastră 7 (Aplauze aproba
tive puternice, îndelungate).

Desigur, tovarăși, trebuie să ne 
așezăm șl să discutăm bine ceea 
ce dorim să facem ; să .căutăm so
luții cit mal economice, sfi scurtăm 
durata de dare în folosință a Inves
tițiilor, pentru că numai astfel vom 
putea obține creșterea eficienței. 
Tocmai de aceea combinatul pe 
care dorim să-l realizăm în acest 
cincinal nici, peste plan, sfi const!- ■ 
iule un exemplu .— avînd In ve
dere și faptul că slntețl unul din 
cete mal vechi colective chimice 
din Romântatșl rdlsp.unețl (ie, capn- > 
clintea neccsarfi' sfi'faceți arest- lu-, 
cru. (Aplauze puternice).

Avem în vedere să dezvoltăm 
în acest cincinal — mul, muit de
cât era prevăzut — fabrica de ani
lină, care de abia a Intrat ta pro
ducție. Poate că vom fac© o.Instâ- . 
.înțle de mare capacitate dezvoî- 
■tlnd mal - rapid, ta o scară mal 
mare, producția de rășini sintetice 
pentru a dubla, dacă nu tripla, 
producția ce se realizează astăzi. 
Deci; există posibilitatea ca, în do
meniul' producției necesare agri
culturii, ca șl al Industriei bunu
rilor de consum, să obțineți o pro
ducție mult mal mare declt cea 
pe care o realizați azi. De altfel, 
numai combinatul de îngrășăminte 
va realiza, probabil, o producție de 
c'rpa un miliard de lei, dacă nu 
mal mult. Iată deci că, realmente, 
colectivului de oameni al muncii 
de ta Combinatul chimic Făgăraș îi 
revin sarcini deosebit de mari. A- 
vem convingerea că, împreună cu 
rdrganlzațta de partid ,șl, desigur, cu 
sprijinul mal intens al ministerului 
și al comitetului județean1 de partid 
— care vor trebui să rezolve un șic 
de probleme — se vor putea’-solu
ționa in bune condiții toate proble
mele, iar Combinatul cili mic Făgă
raș va putea să devină un mare 
centru chimic al României. Sîntem 
convinși că veți realiza aceasta, 
tovarăși, și vă doresc succes 1 
(Urate puternlee ; se scandează : 
„Ceauș escu-P.CJL").

1 409 m altitudine, cu deosebită căl
dură pe rwxTetorul general al parti
dului, pe ceilalți conducători de par
tid șl de «lat. O gardă de onoare, for
mală din membri ai gărzilor patrio
tice șl tineri brigadieri al Șantierului 
națtoaal al tineretului, prezintă ono
rul. Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, Im- 
?reună cu celelalte personalități, urcă 
n casa do supraveghere a barajului, 

da unde se deschide perspectiva im
presionantă a lacului de acumulare 
șf a barajululs

Șeful proiectului dă explicații în 
fcița unor planșe șl grafice asupra ca- 
racleristlcuor tehnJco-construcilve ale 
barajului. Informează despre stadiul 
desfușurfiri! lucrărilor de construcție 
și montaj. Totodată, exprimă, fa nu
mele tuUiror celor ce au. lucrat și lu
crează la această hidrocentrală, par
tidului. tovarășului Nlcolae Comișescu 
personal, mulțumiri pentru posibili
tatea creniă specialiștilor români de 
a. proiecta și executa o asemenea 
vastă lucrare, care a presupus nume- 
roase soluții îndrăznețe și originale, 
cu valoare de unicat In domeniul hi
droenergetic.

"De la baraj, conducătorii de par
tid și de stat ae’ Îndreaptă, treclnd 
prin Volneasa, spre un alt punct prin
cipal al construcției do pe Lotru s 
Centrala subterană de la Ciungei.

Eroismul In muncă al constructori
lor de pe Lotru; momentele deosebite 
ale biografiei acestei mari opere teh
nice sint cunoscute întregul ui popor. 
Către Lotru, ca șl către toate tocurile 
unde ș-au desfășurat sau se . desfă
șoară nuirlle epopei ale luminii, se În
dreaptă cu încredere privirea întregii 
țări. Aid. la Lotru, tn 1IM5 Începeau 
lucrările de construcții de șantier, iar 
in IfMi) cele de montaj. Aici, lupUnd

■putem' . , ,
puternlee, prelungite).

Sperăm că pînă la șfffșltul cin
cinalului veți realiza în bune1 con
diții programul ta care m’-atri refe
rit, yețl obține .succese tot mai. mari 
și astfel veți avea un număr mal 
mare de Eroi-all Muncii Socialiste. 
Și pentru că ne?am hotărit ca' ta 
sHrșitul cincinalului- sfi' acordfim 
titlul de Erou al Muncii SoctalLsle 
și directorilor, șl tovarășul. Șuteu 
poate candida ta acest titlu dacii 
munca se va desfășura în bune 
condiții. (Aplauze puternice).

Aș dori sâ-ml exprim convin
gerea, a conducerii de partid șl de 
stat, că oamenii muncii din Com
binatul chimic Făgăraș vor face 
totul pentru 1 a nu rfimîne mal 
prejos declt alte colective, pentru 
a ocupa un" loc fruntaș între com
binatele chimice din România. în 
ce mfi privește, vă urez să ocupați 
un Ioc cit mol de frunte, dacă se 
poate ehtar primul loc. Vă 
doresc din tot sufletul a- 
ceasta 1 (Aplauze puternice; so 
scandează : „Ceaușescu—I'.C.It.").

larg de opinia publică șl de 
cele mai multe state din lume ;

..i lor țin viață consti- 
astfel Incit în tuie singura 1 cale pentru a se 

mal diulțl ‘ pune capăt războaielor, pentru a 
se asigura progresul tuturor na
țiunilor. (Aplauze puternice, urale). 

Așa cum- am -spus ,nu o, dată, 
trălni înțr-o epocă de mari schim- 
■bări‘; aceste schimbări-se mani
festă în diț-ecțta,.. conșoîîdărlL, șl 
afirmării forțelor socialiste, an
ti imperialiste, a forțelor progre
sului; Fără îndoială că .’pentru’'a’ 
accenhla acest curs, pentru a fa
ce să dispară .războaiele, politica 
de fqyțSJ . pentru a pune capăt, 
amestecului în treburile interne, 
este necesar cn popoarele, forțe- 

‘ le aptlimperlftltste sfi acționeze 
unite, sfi rfeplngă orice încercare 
de amestec. în treburile lor inter
ne, să participe activ ta 1 soluțio
narea probtesnsior Internaționale 

■ în interesul tuturor națiunilor lu
mii? (Aplauze puternice, prelun- 

' site).
Este’ clar.- tovasășl, că sprijinim 

șl,.vom.sprijini lupta popoarelor 
vietnamez, cambodgian șl laoțian 
pentrui a fl ștfipine pe destinele 
lor , pentru încetarea războiului, 
pentru retragerea totală a trupe
lor Statelor.Unite din Indochina ; 
considerăm ’că este necesar sfi se 
reia dt mal rjelntJrztat tratative
le ta Paris. Propunerile Frontului 
de Eliberare Națională din Vietna
mul de Sud reprezintă o bază pen
tru o soluție politică care să garan
teze poporului vietnamez dreptul 
la' dezvoltare liberă, Independentă, 
fără nici un omestec din afară. (A- 
plăuze puternice, prelungite).

Intr-adevăr, tovarăși, trebuie să 
.facem toiul pentru a se pune ca
păt războaielor, vărsărilor de 
singe, astfel Incit sfi se poată tre
ce la soluționarea marilor proble
me internaționale care confrunta 
omenirea. Jertfe mari s-au dat lr> 
războiul care a blntuit lumea cu 
aproape 39 de ani In urmă. De a- 
ce-ea "nu putem privi nepăsători, 
nu putem sfi nu fim preocupați că 
astăzi în lume conținuta să fie u- 
clșl oameni în război — mii șl mil 
de femei, bărbați și copii. Este ne
cesar să facem totul pentru ca nici 
un om, de pe nici un continent, 
dfn nici o țară să nu mal moară 
în război; Numai atunci vom pu- 
tea spune că sc realizează cu a- 
devttrat'O politică de-pâce”eâfe coV 
răspunde Intereselor tuturor na- 

: țjl lj'’   ® L’-Ll’l 8’. l .iTl'».—fi » i '

hol

Reportaj realizat de :
Ion MARGINEANU
George-Radu CJDROVIC1 
Nlcolae MOCANU

- '’i -iî ' - V.. . ..

iilrr.il


PAGINA 4 SC1NTEIÂ duminică 4 iunie 1972

Puternic avînt în muncă, o hotărîre unanirnă

al uzinei

cîsiigate
Sirăbăllnd galeriilo subterane

(TJrmare din pag. a IBt-a)

miesorarea
consumurilorTovarășului Nleolae

28 de mărturii
creației muncitorești

DE LA IAȘI ȘI GALATI

CORESPONDENȚII NOȘTRI COMUNICĂ

Angajamente sporite

Colectivul Uzinei de vagoane din 
Drobela Tumu-Severin. prin uiillza-

irxălțumtaie pentru copil din mate
riale economisite șl cel puțin Încă 
pe atlt ptaă la a 23-a aniversare a 
Republicii.

șeful șantierului 
tat j

transforaiatoaretor, le' 
tată oaspeților sala vnne- 

>1 conducta forțată, 
asupra caracterisU- 
acestor obiective.

De un 
lnjjă: 

devină

lemnoasă"

Fotografii : Mihai ANDREESCU 
Angliei PASAT 
Radu CRISTIiSCtj

In aceste zile de puternică efervescentă 
apropiata c- ț *' •'
Roman și do aniversaro < 
blicii, oamenii muncii din

69 vagoane 
din metal economisit

Unul dintr-o mie

Pretutindeni, conducătorul iubit al partidului este salutat 
;i stimă

„&i un centimetru

cu dragoste

cu circa 00
apoi, a-au micșorat nub-

Nlcoîae DRAGOȘ 
Mihai DUMITRESCU

Viitorul „milionar"

prin șablonărl cșmbtaatc, reducerea 
la minimum a spațiilor dintre șa- 
b'oane, folosirea rațională a lățimi
lor do țesăturii, realizarea de con
fecții pentru copil din cupoanele 
rezultate in procesul de produc
ție. Printre autorii acestei ini
țiative se numără maistrul Gheor- 
gho Damian, ajutorii de maiștri 
Voslle Bălăucă șl Vaslle Ciobanii, 
riormatorul Dumitru Dănllft șl șablo- 
nierul Ghcorghe Nlca. Aplicarea el 
in practică va duce, potrivit ațile- 
cnlculcSor. la economisirea plită Ja 
eflrșltul acestui an a 20 OOT ml țesă
turi. din care sa vor putea executa 
11 839 confecții (pantaloni șl cămăși). 
Din cupoane fie vor produce, oină la 
31 decembrie 1972. 3 000 de confecții 
pentru copii.

o Muncitorii, inginerii si teh
nicienii fabricii de stofe ..Arge- 
șana“ din Pitești s-au angajat 
să realizeze, peste prevederile 
planului, o producție marfă ta 
valoare de 30 milioane le! ma
terializată, Intre altele. In 50 tone 
fire tip lină, 23 OOT mp fi'.ofă 
81 să obțină beneficii suplimen
taro tasiuntod 5 milioane lei.

•.Constructorii de pe șan
tierul noii secții de finisai a În
treprinderii ..Textila’ din ace
eași localitate au executat plnă 
acum peste 83 la sută din vo
lumul lucrărilor de construcție 
81 70 la sută din cel de montaj,

, ....-------- -------- ,J politică generală de
tata Conferința Naționala a Partidului Comunist 

) a 25 do ani de la proclamarea Repu- 
diicii, oamenii muncii din unitâjile economice îfi exprime hotâ- 
rîrea fermâ de a Intimpina cele dduâ evenimente de Însemnă
tate istorică din viața partidului ți poporului nostru cu noi 
succese ta producție.• Ne Li

I.LS. „TEXTILA"
DIN GALATI. Alei, 
țesătoarele Aneta Ch’- 
rltsc. Alexandrina Do- 

VlctorU Duml- 
Constânta To-

fapt ce va permite realizarea 
angajamentului luat de a de
vansa cu două luni termenul de 
punere in funcțiune a acestui o- 
blectlv. întreprinderea va dis
pune, astfel, in eurind de o nouă 
secție de finisaj, cu o «©adiate 
anuală de două ori mal mare de
ci t a calci existente.

• Colectivul întreprinderii mi
niere din Cimpulung-Muscel fi-a 
angajat ca printr-o mal bună 
organizare a muncii in subteran 
«a rballzeze suplimentar 10 OOT 
tone de cărbune sl să obțină o 
creștere cu 6IB lei a produci!vi
talii muncii pe salariat

Brigada complexă din parchetul 
Oblaz, sectorul Isllceu. din cadrul 
Unității do exploatare a lemnului 
Reghin, condusă de Moldovan Flo
rca. șl-a luai zilele acestea urmă
toarele angajamente :

o prin valorificarea complexă a 
tuturor resurselor din parchetul 
Oblaz să sporească. In 1972. valoarea 
unui metru cub de masă lemnoasă 
cu 2D ia sută față de plan :

o din cantitatea de masă lemnoasă 
planificată să dea suplimentar GOT 
mc lemn de lucru ;

• crările sub 5 an diametru, vir- 
furile si alte resturi vor fi valorifi
cate prin mangal Iztire. obtlnlndu-m 
pe această cale 20 tone do mangal 
ca va fl expediat Uzinei da fier 
Vlahii

Unul dintre angajamentele colec
tivului fabricii de Încălțăminte ..Ar
deleana’ din Alba lulln : ..Pină la 
Conferința Națională a partidului. ®ă 

Sprdducă'iptșdc'plan 2 0» ■perechi

să 
pa 

cita 
_ in 

plus. Dar s-a ajuna la 
aproape IOT mp. iar in 
unele rile ..record* 
chiar la 299 mp pe 
schimb In piua față 
de sarcina de plan. 
Fruntașa 1 Greu de 
ales. Țesătoarele Ma
rfa Vlcșoreanu. Je- 
ntca Ghlnescu. Ma
rla Volcu. Zolta VII- 
cu. /mica Nanii. Au
relia Paraschlv, Ana 
Briază, Tudorita Zgir- 
coa obțin performan
țe înalte In muncă. 
Nu tatlmplător. in 
fabrica aălăteană. in 
cinci luni din acest 
an, depășirile de plan 
la prodnețla globalS 
însumează 2 100 OOT do 
lei. Ia producția mar
fă — 2 125 OM de lei, 
dindu-se peste pre
vederi 23 CCO mp țe
sături tip bumbac, 
adică cu 3 OOT mp mal 
mult față de cit pre
vedea angajamentul.

alo celei mai mari hidrocentrale de

— De Ia 114 m țe
sături, cil am obținui 
în mâl multe zile din 
luna mai la cele G 
războaie, Ia care lu
crez, In ziua de 2 Iu
nie am atins 115 rn. 
Am citit că Viorica 
Vinogravski din Bucu
rești a realizat 110 m. 
O voi ajunse cu si
guranță. vreau s-o șl 
întrec.

De la o zi la alto, 
tot mal multe țesă
toare do la ..Victoria" 
Iași încadrează tn 
această mare compe
tiție. Pentru depăși
rea recordului obținut 
de Viorica Vtaograv- 
skl. ele desfășoară o 
întrecere vie. pasio
nantă.

producției fiecărui 
metru cub de masă

Sute de mii de oameni merg 
zilnic cu noile autobuze TV. dar 
foarte puțini știu că cele mal 
no! tipuri de autovehicule stat 
mai comode tocmai datorită u- 
nel modificări constructive adu
sa în martie anul acesta de că
tre tag. Dodl Sotir. de la uzina 
bucureșieană „Autobuzul*. Efi
ciența căutărilor sale se mate
rializează intre altele șl prin 
5U2 009 de lei economlL Pina a- 
cum, ia cel 31 de ani al săi. a 
mal realizat încă 5 inovații Im
portante. Șl maistrul Ion Nenciu 
caută și elaborează mereu noi 
soluții tehnice. Ultima sa rea
lizare ’ este o modificare con
structivă pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic la fabri
carea brațului pedalei pentru 
autoutilitară. Modest, nu vorbește 
niciodată despre nopțile de 
muncă șl glndlre. Nici despre 
cele 13 Inovații ale sale, care au 
adus întreprinderii economii de 
aproape GOT COI do lei. “ 
smgur lucru ne asigură 
intr-un an, doi, vrea să 
„milionar" ai urinei.

now. 
trache.
pa ri Vnrillca Gri to
rta lucrează la rito 
12 războaie automate, 
iar sarcinile de pian 
Îs doptaețc zi de zi. 
în unitaim C. țejă- 
toarele lucrează po 
războaie similare cu 
unele din ceJo de Ia 
Clsnădle șl Bucu
rești.

Iac V&iennu de la C'_S. 
doara a fost ____ ______
utilajelor necesare amestecului 
de materie primă 
tone
Btanțlal numărul cazurilor de 
staționare a utilnjolor (datorate 
avarifior accidentale), gradul do 
uzură a pieselor șl consumul do 
energic electrică ; ta fine, fi-au 
obținut economii de peste 
&OT MO lei anuaL Toate cele 23 
inovații și raționalizări semnai 
te de comunistul Ion Nicoloe (in 
calitate do autor principal sau 
coautor), aplicate din anul 1037 
și pină ta prezent, au adus com
binatului economii însemnate.

— Să știți — ne spunea mai
strul — că la nici una din a- 
ceste Inovații nu am lucrat sta-i 
gur. Am conlucrat tadeaproaps 
cu Inginerul Coloman Epereși^ 
cu maiștrii Marin Barbu, Petru 
Văleanu. Avram Badta. Motel 
Knuff. Radu Gheorghe. Gheor- 
gho Vere? șl multi, alții.

foarte precis definite. Enumera le, 
cifrele au dând, de a reda doar par
țial Imaginea efortului depus, a va
lorificării (superioare a Inteligențe! șl 
energiei umane, a forței șl tehnicită
ții mașinilor. Dar dacă ne vom gtadl 
el muncind fără Încetare sub Im
pulsul unei înalte conștiințe, aici la 
Vidra so va Înălța un baraj de 121 in 
Înălțime, cu o lățime la bază de 
430 m, cu o lungime la coronament 
de 3S3 m, pentru care au fost nece
sare 3,8 milioane mc umplutură, din 
care 0,0 milioane mc argilă, dacă • 
vom menționa e& ta final volumul 
lacului de acumulare va îl do 349—389 
mUtoane mc de apă, că ee vor capta 
peste 75 cursuri de apă din munții 
Cindrel, Paring și Căpățlnel, că a-a 
săpat ta munte pesta 133 kilometri 
de galerii — atunci vom avea o Ima
gine elocventă asupra măreției mun
cii oamenilor luminii de pe Loîru.

Iată doar dteva din temeiurile de 
mindrfe ale miilor do constructori 
de aid. El.au prezentat neerctarulul 
general al partidului realizările de 
ptaă tacâm, ca șl arigâjhtacnteJe.pe’h- « 
tril viitor. Au făcul-o cu-mindrie, cil . 
maturitate și răspundere, exprimta- 
du-țl. prin primirea călduroasă fă
cută conducătorilor partidului, prin 
entuziasmul manifestat pretutindeni, 
hot&rirea de a-ș! duce In mod exem
plar la îndeplinire angajamentele 
luate In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului șl a celei de-a 23-a ani
versări a proclamării RepublldL A- 
ceste angajamente echivalează cu 
terminarea lucrărilor de ronslrucțil- 
montaj po firul principal in vederea 
admiterii apelor pentru proba tehno
logice la 23 august, cu 24 de zllo 
ta dovans față do plan, precum și cu 
punerea ta funcțiune pentru exploa
tare industrială a primului hldro- 
agregat la 10 decembrie 1072, cu 20 
de zile înainte de termenul planifi
cat Așadar, încă din acest an, I-o- 
trul va fi pus Ja lucru. Victoria con
structorilor de alri va fi In egală 
măsură o victorie a muncitorilor de 
la U.C.M. Reșița, de la „Eleetropu- 
tere" Craiova șl de Ia „Indepen- 
dențaB-Slblu — principalii furnizori 
interni.

în dialogul cu constructorii, secre
tarul general al partidului EOlldtăx. 
daie privind ritmul de execuție' a 
lucrărilor, modul in care ®lnt fo!o- 
Elto utilajele sl recomandă o utili
zare ci: mal completă șl intensivă a 
acestora, condiție de bază a ridică
rii producUvllătil muncii, a economl-

Pe baza aplicării unei idei 
ingenioase a maistrului Ion Ni- 
colae si a tovarășului său Nico- 
- ....... . ■ nunei

redus volumul

un argument că șl brigada Iul Dumi
tru Panaiiescu va depăși pianul lu
nar de 300 m finisări.

Se parcurg mal tatii cel 1 200 m al 
accesului principal ptaă la sala ma
șinilor. Aici se dau explicații asupra 
caracteristicilor lucrării, a stadiului 
actual al realizării lor, asupra pro
blemelor ce se ridică In fața con
structorilor șl a mentorilor pentru 
perioada caro urmează, a preocupă
rilor pentru ca și oamenii Lotrului 
să răspundă cu rezultate cit mal bune 
chemării care a cuprins colectivele 
de muncă din Întreaga țară : „Cin
cinalul Înainte de termen I" Se Rrl- 
bat, pe rind, platforma de montare ă 
centralei, locul unde se preasamblea- 
ză toate utilajele si echipamentele 
ce se montează alcL Un panou reți
ne atenția : ci Înfățișează angaja
mentul comun suplimentar al con
structorilor și montărilor : asigurarea 
apei de aducțlune pentru probe la El 
august, In loc de 13 septembrie, ra
cordarea grupului 1 al hldroagrega- 
leta- centralei la sistemul național ta 
ziua de 29 decembrie 1972.

Pe o pașureîă se parcurge cala 
mașinilor. în stingă se văd locurile 
In care vor fi nwmtate cele trei gru
puri hidroenergetice „Peiton", a că
ror putere instalată totală va f! de 
510 MW (mul mult decit Argeșul și

sirii forțe! de muncă, a scurtării ter
menelor de execuție. Constructorii 
I-otrulul s!nt felicitați călduros pen
tru succesele remarcabile obținute sl 
11 se urează să Încheie Înainta de 
termenul stabilit construcția.

La Ciungei, pe platoul de lingă 
camera de comandă a centralei, 
cute do constructori al hidrocentralei 
au făcut, do asemenea, o caldă pri
mire tovarășului Nicolae Ccaușoseu, 
celorlalți oaspeți. S-a ova’,total În
delung „Ceaușescu — P.C.R.’,
i;Ceaușe®cu sl poporul’.

în intimp!narea oaspeților a venit 
lng. Radu Dlnescu, 1__
uzinei, care l-a invitat pe tovarășul 
N'colae Ceaușoscu, pe ceilalți condu
cători de partid șl de stal, să vizi
teze uzina subterană. La Intrarea ta 
subteran, un grafic prezintă realiză
rile la zL Reținem citeva : la 
operațiunile de injectare planul de 
7 m pe zi a fost depășit In zi
lele de 1 șl 2 Iunie cu cite 3 m. 
Ce! 20 m realizați In aceste două zile 
reprezintă un succes al brigăzi! Iul 
Ion Grigore. dacă 11 raportăm la pia
nul lunar de 200 m pe lună, după

rea intensivă a mașinilor din hala 
de fabricație vagoane, recent pusă 
An funcțiune, va construi tacă din 
acest an 200 do vagoane pe ,4 osii ta 
plus fală de capacitatea proiectată a 
fiecțiel Ca atare, colectivul uzinei 
fi-a angajat să livreze la export peste 
ftarcinile d® pian alo anului 1972 
50 de vagoane acoperite pe 4 oslL 
Inginerul Dușan Ieremld sl întregul 
cdecllv al secției debitare și-au 
propus «ă economisească ta acest nn 
cu 500 tone <Se metal mal mult decit 
prevedea angajamentul initial. Aici 
se vor economisi in total 890 tone 
metal, din caro se vor produce — 
ptaă la sflrșltul anului — OT vagoa
ne pe 2 osiL

CORESPONDENȚII ,,SCÎNTEir‘ TRANSMIT

o Slntem La TK- 
SATORIA di; mă
tăsii „VICTORIA* 
DIN LAȘL Deși este 
o unitate tinără. co
lectivul el sl-a supli
mentat substantial an
gajamentele : obține
rea unei producții 
marfă de peste 3 mi
lioane de Iei. fabrica
rea peste prevederi 
a 50 090 mp de țesă- 
turi mătase. Cum de 

'vor realiza ticoslo1 
angajamente? „Prln- 
tr-o producție rl-] 
dlcată la toate mași
nile. așa cum Înregis
trează țesătoarele de 
La ...Flamura roșie* șl 
..Te.'iă lorii Io reunite" 

.din București, de la 
„Mătasea roșie’ din 
Clsnădle — ne spunea 
inginerul șef. Petra 
I-I;:‘.anii.

în secția, tesătorlc. 
la războatele hidrau
lice. toate cele 103 
muncitoare lucrează 
In cile II războaie si
multan. La războaie
le „clasice’, cu 140 de 
turalll, 165 țesătoare 
lucrează Ia cîie 8 răz
boaie flecare. 18 la 
clic 6 războaie. 230 la 
4 războaie fiecare.

Ne-am oprit lingă 
Marlclca Vasluiana, o 
fală ttaftră., ce nu a 
împlinit tacă 20 de 
ani, cure ne-a epus :

de țesătura irosit, 
totral valorificat-

„Nici un centimetru de țesătură 
IrodlU toiul tonlorlflcat". > Iată ce-rt:< 
propune să realizeze colectivul Ea-. 
brici! de confecții din Botoșani, 
prin șablon firi cambtaate, reducerea 
la minimum a spațiilor dintre

In Combinatul siderurgic din Ga
lati. cuvtniul de ordine al fiecărui 
schimb do producție, al fiecărui om 
este acum, mal mult ca orictad, elt 
mal multă fonta, cu un consum ro 
dus de coca! ..Trebuie să facenr to
tul — ne spunea tovarășul Cornel 
Corbuțlu. de Ja comitetul de partid 
de pe platforma combinatului — 
pentru a spori producția cu actualelo 
capacități, cu actualele agregate, 
pentru a reduce substanțial cheltu
ielile de producție. Fumailștil șefi 
Nlcotae Chlroșcă. Toader Manclachc. 
VasLSe AMtlnel. cu schimburile po 
care le conduc., se situează ta frun
tea Întrecerii. în acest an. furnallș- 
iil au dat peste plan 4 609 tone fon
tă, din care se poale produce peste 
4 7CT tone oțel, inreglstrîmj. totodz- 
14, sl o economic la consumul de 
cocs de 2 &90 tone.

1 COT de inovatori și inventa
tori ! — at'țta numără uzina1 
„1 Mal’ din Ploiești. Unul din
tre _ el este Inginerul Ion An
drei. Este turnător de meserie, 
inginer la secția fonta. Lucrca-’ 
zfl ta unitatea ploleșteană de 
23 de an! și a trecut prin toatei 
treptele meserie! : ucenic, inținJ 
cltor calificat, tehnician proiec
tant, inginer. 20 do Invenții șl 
Inovați! are Înregistrate ptaă a- 
cum la cabinetul tehnic. In a- 
nui 1970. Împreună cu alt! trei 
specialiști, a realizat „fontele 
cenușii din așchii de oțel”. penJ 
tru cure a primit brevetul de 
invenție.

Recent, lng. Andrei a perfec
ționat procesele tehnologice de 
elaborare a alamelor, toțpslnd 
deșeurlle de alamă. La nivelul 
secției, economiile de metal ne- 
feros se ridică la 150 COT lei a- 
nuaL

Blcazul laolaltă), produdnd intr-un 
an normal 1X10 milioane kWh.

La două din grupurile hidroener
getice au fost montate, deocamdată, 
doar baUuriSe turbLneior. fabricate 
la Reșița, iar la al treilea — ce! țara 
va produce lumină ta acest an — &e 
montează lagărul axial, ce fac legă
turile electrice ta panourile da co
mandă. Șl aid avem prilejul să con
semnăm Încă o importanta realizare 
a constructorilor noștri de mașini : 
2 din cele 3 grupuri hidroenergetice 
vo? fi realizate ta totalitate la Rtxslta- 
Bătăita pentru lumină de la Lotru 
arc astfel un număr mal mare do 
participant! decit constructorii de 
aici si este foarte important, asa 
cum ac subliniază pa parcursul vi
zitei. ca furnizorii mașinilor să-și 
sincronizeze ritmul de lucru cu cel 
al cojsstFuctorUor si mentorilor hi
drocentralei. “ 
Ceaușcscu, celorlalți conducători de 
partid și de atât le (tint date In con
tinuare explicații despre stadiul lu
crărilor de montaj din camera redre
sorilor. pe lingă care se trece, des
pre desfășurarea lucrărilor ta Kala 
irahstdwîiâtoărelor de IOT iMWA,atare 
este vizitată In continuare, r

După sala 
este prezei' 
lor sferice și ajx>l 
Se dau explicații ( 
cllor tehnice alo _____ ________
Prin conducta forțată, lungă de pes
to 1 309 m, urnind un plen Înclinat, 
apele coboară cu viteză uluitoare 
spre paletele celor trei grupuri de 
iurbino. Căderea ,pe verticală reali
zată este de peste EOT m, poslbtiltate 
unică ta țara noastră șl. după cum 
arată specialiștii, cu neputință de 
realizat ta întreaga Europă in ame
najări hldroenerEetJco viitoare.

Lutad cunoștință de această impre
sionantă realizare, care nu peste mul
tă vreme va pulsa primii kilowați In 
arterele do lumină ale țării, Înțele
gem mal bind adevărul adine, Izvorlt 
din convingerea celor ce lucrează 
aici, adevăr idntellzat ta cuvintele 
unei chemări, afișată ta sola mași
nilor : „Muncitori — centrala no a- 
parțfae. Calitatea exemplară a lu
crărilor șl purtarea ta funcțiune îna
inte de termen este datoria fiecă
ruia !“. Cu aceste glnduri. cu acest 
angajament muncitoresc i-a:i lntim- 
ptoit ieri constructors! de pe Lotru 
pe tovarășul Nico!tie Ccaușescu, ta a 
cărui vizită de lucru, în ale cărui 
indicații au văzut încă un Îndemn 
la noi înfăptuiri, o expresie a În
crederii nețărmurite a partidului, a 
conducătorului său, in puterea de 
creație a căaso! muncitoare, ta ra
pacitatea sa de a conferi noi reali
zări patriei sbclaJlsle.

în cursul vizitei Ia centrală, tova
rășul Nlco'.ac Coau$c.teu s-o interesat 
Îndeaproape do ritmul de lucru, do 
perspectiva realizări! înainte de ter
men a montări! șl dării in funcțiune 
o celor trei hldroagregale, do modul 
In care fie realizează finisajul, tadl- 
clnd să se devanseze termenele sta
bilite, să nu se tacă risipă de ma
teriale pentru, această lucrare, să ce 
adopte soluțiile cele maj economico.

Jta ieșirea din centrala subterană 
asistăm din nou la o caldă șl entu
ziastă manifestare de dragoste făcută 
secretarului general al partlduluL 
Adrcslndu-se unul grup de muncitori, 
tovarășul NJcbiao Ccaușescu 11 în
treabă dacă se pot Încheia lucrările 
la hidrocentrală mal devreme. ..Se 
ponte, ne vom S'irădul, trebuie’, răs
pund cd prezențl.

Secretarul generai ai partidului 
urează constructorilor, familiilor lor 
multo succese și sănătate, strlngo 
mllnHe ce 1 se întind cu dragoste. îșl 
Sa un călduros rămas bun de la con
structori. '

Angajamentele constructorilor șl 
montorlior de la Lotru, do a-șl con
sacra toate forțele Înfăptuiri! obiec
tivelor otablllte de Congresul ol 
X-!ca al partidului, de n intimpina 
cu no! succese Conferința Națională 
a P.C.R. șl aniversarea Republicii, tse 
identifică Intr-un simbol fundamen
tal. aceia al legăturii indestructibile 
dintre partid și ixipor, al devotamen
tului cu caro toți oamenii muncii ur
mează politica partidului, răspund 
chemării conducătorului său Iubit de 
a realiza cincinalul înainte de ter
men. Sub semnul acestui adevăr ma
jor a! vieții noastre Roclallste s-a 
desfășurat vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Făgăraș 
șl la Lotru.■. i. .-dră»-- *• . ' ș" b’’

, ■ i
—- Vedeți, ne spu

nea tag. Dorin Ungu- 
reanu. șeful tesăto- 
rte! de la unitatea C 
a LI.S. „Textila*, la 
noi toate cele 8OT de 
țesătoare lucrează la 
cite 3—1 războaie.

Toate secțiile țesă- 
toriel și-au fixat 
realizeze zilnic, 
fiecare schimb. 
25 mp țesături

600 do tone de metal econo
misii In primele 5 luni alo anu
lui. Acesta osie rodul străduin
țelor colectivului uzinei „Vul
can* din Capitals în „bâtâlia* 
pentru reducerea consumului 
specific do metal. Prin reproiec- 
tarea a o serie de repere de 
la utilajele fabricate, porfecjio- 
narea unor tehnologii, extin
derea folosirii planului de croit, 
utilizarea Ia maximum a de
șeurilor recuperabile, colecti
vul uzinei amintite își propune 
sâ realizeze in acest an o eco
nomie de 2 O'CO lone de metal. 
Tn fotografic : inginerii Ion Stfi- 
nescu, Oprea Popescu, Romeo 
Pâtrașcu și șeful de echipă Ni- 
chifor Socaciu — toji de Io 
turnătoria uzinei — sluditnd 
noi posibilități de îmbunâtăjire 
a tehnologiilor do turnare a 
unor piesa.

1 VJv-’-'1 g jjr I1 A’>'-
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muncitorești din România
9

căle, muncitori neorganlzațl. mlll- 
tanțl aflațl ta închisori exprimau nă
zuința fierbinte de a avea o mlșearo 
fi'ntileală unită, puternică. „Uniunea 
noastră — spunea Intr-un apel — 
ln numele a peste 3 509 de muncitori 
organizați», cere luiuror delegailior. 
Indiferent de concepțiile politice șl 
fracțiunile din care fac parte, sl faeS 
abstracție de toate șl să lase ches- 
tiuuUc șl ciocnirile ta o parte șl să 
înfăptuiască unificarea dorită de 
toată suflarea mnnclloreaseă".

Telul major urmărit de congres — 
înfăptuirea unității a fost limnede 
proclamai In raportul de activi lata 
prezentat la primul punct ol ordinii 
de ri : „Congresul aelual este un 
congres excepțional șl a fost convo
cat mal mult ca să Infâplutaseă uni
tatea mișcării, tar pe de altă parte 
să găsească o bază solidă de conlu
crare. cit șl o mai bună Îndrumare 
ce trebuie dală do viilor organiza
țiilor sindicale*... Acest lei Sl-o 
găsit consacrarea prin statutul adop
tat da congres, caro cîiltir In primul 
<său paragraf definea Consiliul gene
ral al uniunilor «Indicate muncito
rești ca „organ central al sindicate
lor", a! cănii cerc de activitate ..se, 
înilnile pe tot teritoriul României", 
3i nvlnd ca atribuție .Ai unifice or
ganizațiile separate ale diferitelor 
regiuni șl să conducă Întreaga miș
care siad leală".

■ Sl ’ ■, ■.ș» , . I c «5 :, ; n

Zilele .acestea ea, Împlinește o ju- 
/ mătate de veac do la’ Congresul ge

neral «Indicai' desfășurat ta” Sibiu 
Intre 4—7 Iunie 1922. Cunoscut sub 
denumirea do ..Congresul unificării 
sindicale", Congresul do la Sibiu a 
marcat un moment de mare însem
nătate ta istoria proletariatului ro
mân, ln îndelungata sa luptă pentru 
făurirea unității lui pontico șl orga
nizatorice.

Dezvoltarea mișcării noastre mun
citorești. avlnd o vechime do oesto 
un cecol. a fost rezultatul nemijlocit 
al proceselor petrecute ln atrucliira 
societății românești, al creșterii rân
durilor clasei muncitoare șl maselor 
largi ale celor ce muncesc, ca ui al 
maturizării lor politice. în ultimola 
decenii ale secolului trecut «-a pro
dus, după cum se știe., o tot mai 
mare apropiere intre asociațiile pro
fesionale ale muncitorilor șl cercu
rile «oclallsfe, s-a Intensificat proce- 

-? sul do unire a mișcării muncitorești 
cu (socialismul științific, proces care 
șl-a găsit expresie în constituirea 
do organizați! muncitorești cu carac
ter politic, bazate pe prlndpllle lup- 
tffiiido ctasă. ln crearea partidului 
nțuncltoresc — Partidul Soctal-De- 
niocrat nl Muncitorilor din Rctnânta,, 
conaHtuit in martie 1893.

Jn perioada care a urmat au În
ceput să sa afirme toî mai mult ea 
școală a luptei rovoluțkmnro sl sin
dicatele, organi
zații de masă nle 
clasei muncitoa
re. Numărul sin
dicatelor a cres
cut mereu, anul 
1S08 mareînd În
chegarea unității 
lor organizatori
co, prin consti
tuirea Comisiei 
generale a filndlcutelor,

O dezvoltare furtunoasă a cunoscut 
mișcarea sindicală ln perioada de 
nvint revoluționar de după primul 
război mondlaL Aflate sub Inriurirea 
itolitlcă a militanților revoluționari, 
a partidului socialist, sindicatele ou 
Îndeplinit un rol de seamă In desfă
șurarea marilor lupte sociale, care 
nu culminat cu greva generală din 
octombrie 1920.

Crearea Partidului Comunist Ro
mân, în mal 1921, a reprezentat un 
eveniment istoric de covtrșitoare Im
portanță în viața clasei muncitoare, 
avlnd profunde urmări șl asupra ac
tivității sindicatelor. Pe ordinea de 
zl a primului congres al P.C.R. a fost 
lnsartaă șl problema sindicală, prin 
punctul intitulat: „Raporturile din
tre sindicat șl partid". Marea majo
ritate a dolegațitor la congres (use- 
fteril investiți de către organizațiile 
de partid cu mandatul do a par-

Zilele de 12—13 mal 1921, Arestarea 
uamavolnlcă a delogotllor fa con ar os. 
care votaseră pentru transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist. a împiedicat Insă tinerea Con
gresului general nl sindicatelor.

în perioada co a urmat creării 
P.C.R.. activitatea politică a claîel 
muncitoare o-a intensificat, ceea ce 
fi-a reflectat șl ln activizarea sindi
catelor. in eforturile stăruitoare cen
tru ridicarea pe o treaptă superioară 
a nivelului do organizare șl unită
ții lor de acțiune. In îmbinarea tot 
mal strinsă ln lupta lor a revendică
rilor economico cu cele politice.

Un pas important pe această cale 
l-n constituit Congresul general nl 
sindicatelor întrunit fa 20 octombrie 
1921 1a Brașov, care s-a declarat 
pentru o cit mol deplină centrali
zare șl o dtadplină strictă a orga
nizațiilor sindicale, pentru stabilirea 
unei linii tactice unice. Cu toate 
acestea, șl după congres organiza
țiile sindicale nu continuat să fie 
grupate in jurul a două centrale — 
Comisia generală-Bueureștl șl Con
siliul general-Cluj. Unificarea tulu- 
rtn- organizațiilor sindicate din 
Romănfa. constituirea unei conduceri 
unice au devenit un obiectiv princi
pal. pentru caro se pronunțau șl mi
litau cu holăriro elementele revolu- 
ttonare din mișcarea muncItoraMCă, 
ln frunte cu comuniștii, tot mol 
multe «indicate din întreaga tară.

în aceste împrejurări, partidul co
munist precum șl grupările «octal- 
democrate au căzut de acord eă ac
ționeze ln comun pentru organizarea 
sl desfățuraren unui congres gene
ral, care să consfințească unitatea 
sindicală pe plan național Modalită
țile practico de realLzare a unifică
rii sindicalo au fost definitivate In 
cadrul unei ședințe desfășurate ln 
Cluj ln zilele de 25—20 martie 1922, 
cu caro prilej nu fost otabillte 
convocarea Congresului general sin
dical fa Sibiu, ordinea de zl a aces
tuia, modul de reprezentare a orga
nizațiilor sindicale si de tineret „De. 
hotărirlle caro se vor tea acum la 
Sibiu — fierte ziarul „Socialismul*. 
Jn numărul ®ău din 4 Iunie — de
pinde mal mult decit forma viitoare 
a organizării, depinde însăși exis
tența sindicatelor.»

Congresul s-a deschis In ziua de 
4 Iunie 1922. Întrunind 175 de dele
gați. care reprezentau 44 871 de 
membri dc «Indicat din toate regiu
nile țării- Est” de reținui faptul că 
față de Congresul de la Brașov, des
fășurat cu numai un an ln urmă, 
numărul membrilor de sindicat era 
acum mal mult decit dublu. Este 
eemnlflcatlv pentru Interesul cu care 
au fost urmărite lucrările Mie fap
tul că pe adresa lui soseau neîntre
rupt telegrame, moțiuni, ■spelttrL 
BCrisorl, prin caro organizații filndi-

Zilele acestea ea, Împlinește o Iu-

i

50 DE ANI DE LA CONGRESUL
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SINDICAL DE LA SIBIU

i
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Deosebit do Important este faptul 
că Iu temelia acestei unități nu fost 
aîezatef ca principii fundamentale, 
lupta de clasă, solidaritatea interna
țională, desființarea exploatării lu
crătorilor șl socializarea mijloacelor 
de producție, toate acestea definind 
caracterul revoluționar al mișcării 
noastre sindicale.

Congresul tf statuat autonomia fdn- 
dleatelor. prcdjdnd că „slndleaidc 
din România care stau ne baza luptei 
de clasă slut organizații de sine stă
tătoare". Aceasta mi îngrădea dreptul 
iriembrllor sindicatelor de a se în
scrie în vreun partid politic șl a 
desfășura activitate politică, ci nu
mai de a transpune o asemenea acti
vitate In sindicate. MlUtanUl mișcării 
comuniste au acceptat acest comnro- 
niig. fnlrudt In condițiile existentei 
mnl multor uartldo muncitorești si 
ale influentelor reformiste. In condi
țiile regimului burahezo-mosleresc 
care Interzicea arin lege artlvitmoa - 
politică In sindicale, recunoașterea 
autonomiei sindicale era rin gura 
cale pentru n se asigura existența 
lesală a sindicatelor. ’ consolidarea 
£ti dezvoltarea lor.

în cadrul congresului au fost adop
tate sl o serie de moțiuni sl rezolu
ții consacrate unor evenimente in
terne sl externe ce aveau loc In acel ■ 
timp. Se exprima un salut fierbinte 
mllltanților revoluiionnri Implicați in 
procesul din Dealul Spîril. sl elibe
rat! la 4 Iunie, „care șl-an făcut osln- 
dn îh ocne sl închisori nenlru Intere
sele clasei muncitoare din România", 
afirmliMlu-sa totodată hotărî rea con- 
•.‘Nî’lțlllor de a lupia sl pentru eli
berarea color care continuau să fie 
doțlnuțî. Exprimind internaUonalls- 
mul consecvent al dascl noastre 
muncitoare, conffrer.il a adresat un 
(salut cordial muncitorimii ruse, care 
lupta pentru consolidarea cucerirllo- 
e! revoluționare. O altă rezolul io con- . 
damna etabillrca de către olitKirhla 
română a unor Impozite ne salariile 
muncitorilor, chcmînd muncitorimea 
In luptă nentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai.

Congresul a ales Consiliu! general 
Bind leal formol din comuniști, so
cialiști. encM-democrațl. muncitori 
ffirft parllcL Consiliul general a ndre- 
ișat muncitorimii din Intreaua tară un 
manifest in caro ®e opunea Intra al
tele : ..Clasa muncitoare, sătulă t!e 
această vrajbă. împinsă de nevoia 
mare de organizare pe care o recla
mă lupta Împotriva capltalulnl, ana- 
Ilzînd In conurres nceasUl riiesUtine 
și Irerind peste orice ennsIderatlnnL - 
a Infăptnlt fa Sibiu unitatea mișcării 
sindicale, nstrei că de Ia «ceartă dată 
întreg proletariatul din România se 
găsește grupat sub scutul unul sin
gur orran central sindical, care zl cu 
zl, Independent do curente sl frac- 
tluhl politice, va îndruma sl conduce 

.destinele organizațiilor sindicale că
tre emanciparea eerniomleS de sub 
tutela claselor siinlnltoare".

Holăririle șl apelurile congresului 
au avut un ecou deosebit de puternic 
în rînriul .mnsolor larsl. „Dorlnta 
unanimă a proletariatului din RbmS- 
nla— s-a realizat In sflrsll — er-fa 
„Vfata filndicală" din 10 iunie 1925. 
Unificarea organizațiilor muncitorești 
din întreaga Românie s-a făetite Ori- 
cîli dorință nu avut sl au dușmanii 
noștri do a distrage unitatea foriri 
proletare, dacă mal au ochi .să vnau 
șl urechi st audă, trebuie să întelea- 

' gă In fata fnnh’lul îndehllnlt. unifica
rea. că loviturile ne olclesc..." 

înfăptuirea unltăUI rirzllralo a fost 
salutată ra căldură de partidul co
munist aflat 'n avangarda luptei pia
tra unitate. într-o chemare a P.C.R. 
<U n 2 Iulie 1922 ee ominea : „Parfb’ul 
cheamă, as’^ulsw. ne flecar» mnneltor 
să1- Jnl^ neîntîrzîal în glhclleafnl n’’n“ 
fesk>nll din care fac? oirle *1 obU^a 
p? flecare membra de partid ca. In 
vederea fnlenslficâril vieții sindicale

șl pentru realizarea unității sindicale, 
să desfășoare o-muncă însuflețită sl 
plină, de abnegalle".

După Congresul do la Sibiu, acti
vitatea alndlcateloir a cunoscut un 
puternic avlrii. In numai un an de la 
congres. numărul membrilor «indica
telor a crescut cu peste 40 0©0. Para
lel cu creșterea numerică «-au ln- 

' teaslflcat acțiunile revendicative. La 
Arad. Brașov, Galați. Timișoara. Ora
dea. ne valea ‘Mureșului, sindicatele 
au organizat impunătoare greve pen
tru cucerirea unor revendicări econo
mico gl politice.

Din picate, in septembrie 1923. la 
Congresul de la Cluj liderii - wxrl.nl- 
democrali de dreapta au determinat 
ediularea mișcării sindicale, ceea ce 
a pricinuit un lme:ia rău mișcării 
noastre muncitorești, dlvizlnd forțele 
el In fata burgheziei.

Înlăturarea sciziunii sl restabilirea 
unității sindicale au devenit, in peri
oada următoare, unul din obiectivele 
majore ale activității comuniștilor a! 
a celorlalte elemente Înaintate din 
rindul clasei muncitoare. Un moment 
de «gamă In lupta pentru atingerea 
acestui obiectiv l-nu constitute lupte
le muncitorești din lanuarie-februn- 
rle 1933. în cursul cărora muncitorii 
comuniști, eorial-democratl sau fără 
nici o aoartenentă politică au acțio
nat ctrlns uniți, izbutind, tocmai In 
acest fel. să imprime luptelor mun
citorești o mare amploare sl tortă 

combativă. Faptul 
Insă că In ansam
blu mișcarea 
mundtoroască a 
continuat să ră- 
mlnă scindată a 
slăbit forța eL 
capacitatea în
tregului popor do 
a ne împotrivi 
ascensiunii fascis
mul uL
In istoria luptei 

----------- unității sindicale 
din țara noastră a înscria crearea 
in aprilie 19T-B. In condițiile 'dictaturii 
mllllaro-ftwclste șl ale războiului hlt- 
lerist. a Frontului Unic Muncitoresc, 
încheiat, din inițiativa P.C.R.. intre 
partidul comunist șl partidul «octal- 
democrat Frontul Unic Muncitoresc 
e-a dovedit nucleu! capabil să polari
zeze toate forțele democratice al pa
triotice care au înfăptuit Inslirerita 
națională antifascistă din auaust 1944. 
piatră de hotar in Istoria noastră na
țională.

Este semnificativ că la numai «Slo
va zile de la Insurecție, la 1 contcm- 
brlc 1944. a fost constituită, ne baza 
Frontului Unic, comisia de organiza
re n mișcării sindicale unite din 
România, ceea ce a avut o deosebită 
însemnătate pentru mobilizarea uni
tară a claie! muncitoare In marile 
acțiuni politice„sl economice din acel 
anlrt,Eaț3|uI că Clasa,(mțmdloare a^>a&ut 
tibnâl unită a avut im rol decisiv 
în Intrinacrea forțelor rcactlunll și 
instaurarea puteri! populare. Făuri
rea. îrt februarie 1948. a partidului re
voluționar unic al da.«el muncitoare, 
pe temelia marxAsm-lenlnlsmuluJ. a 
pus canăt contra totdeauna sciziunii 
din mișcarea noastră mur.ci’.orerv^-ă.

. arigurind. In acclosl timp, condiții 
deosebit de favorabile oenlru desfă
șurarea artlyllftUI sindicalelor.

Reunind In rindurlla lor peste 
5 OM OM da membri — români, ma
ghiari. germani gi de alte naționali
tăți — sindicatele reprezintă astăzi, 
in 'ara noastră.' cea mal largă oroahl- 
zalle obștească a clasei muncitoare, 
„în orfndulrea noastră sodallslă — 
Rubllnla tovarășul NlocAne Cenușescu 
—oamenii muncii au nevoie de sin
dicate ca de o organizație larg®, a lor. 
în rare să-și‘ unească eforturile ?l 
să-s! poală spune în mod organizat 
cnvînlul, să participe la adonîarea 
tuturor măsurilor privind dezvoltarea 
Abcletfițll românești. Pentru a pulea 
îndeplini on rol activ și efieienl In 
dezvoltarea socleiălli, In viața oame
nilor muncii, sindicalele trebuie să 
tină pasul eu schimbările sociale, 
sâ-șl adapteze întreaga activitate. în
tregul mod de luern cerințelor noî 
ale yîețUi cerințelor oamenilor mun
cii din România".-

Creșterea rolului sindicatelor la. 
etapa actuală de dezvoltare a tării 
noastre se exprimă in atribuțiile lor 
(sporite, pe plan economic, social, cul
tural. educativ. In participarea re
prezentanților lor In guvern. In or
ganele de conducere colectivă ale mi
nisterelor. Întreprinderilor st altor 
organizații eeonomlce sl sociale. Por
nind de In dubla calitate a oamenl- 

ilor muncii — de producători sl. Ina- 
coldși timp, proprietari ai mijloacelor 
do producție, de la faptul că ridica
rea nlvtiuliil de trai nl celor ce mun
cesc depinde in primul rind do spo
rirea producției, sindicatele pltuaază 
In centrul actlviiătil lor Înfăptuirea 
sarcinilor In domeniul economie. Un 
vast teren, pontru manifestarea Ini
țiativei lor II oferit marea Intreoore 
eoclallstă ce ®a desfășoară In prezent 
In Întreaga tară In irilî mol narea Con
ferinței Naționale a partidului sl a 
celei de-a j 23-a aniversări a procla
mării .Republicii. Întrecere In cars 
oamenii; muncii isl MinUmentează an
gajamentele. valorifică noi sl noi re
zerve ale producției, pentru a înde
plini înainte de termen prevederile 
pionului ne acest an si alo întregului 
cincinal ‘

Rldlctnd Pe o treapta mereu mal 
înaltă întreaga lor activitate; alndlca- 
telo vor doblndl. eub steagul glorios 
al partidului, noi șl însemnate victo
rii po drumul luminos al făuririi so
cietății socialiste șl comuniste In țara 
noaslră.

Dr. Ion SPALATELU

Slmbălă 3 Iunie a avut loc plenara 
Consiliului Național al Societății da 
Crace ■ Roșie la care au participat 
membrii Consiliului Național,' secre
tarii comisiilor județene de Cruce 
Roșie, reprezentanți al Ministerului 
Sănătății, precum șl numeroși olțl 
Invitați.

Consiliul Național a ascultat 
aprobat Informarea prezentată ( 
tovarășul general-colonel Mlhal Bur- 
că, președintele ConslUuRil Național 
al Societății de Cruce' Roșie, asupra 
stadiului îndeplinirii Hoihriril Se
cretariatului C.C. al' P.C.R. din fe
bruarie 1972 cu privire la îmbună lă
țirea activității de Cruce Roșie fi n 
hotăril convocarea Congresului So
cietății de Cruce lloșlo din Republica 
Șoclallstă România pentru z'Jelb de
4 șl 5 noiembr ie 1072.

De asemenea, plenara a cooptat 
.noi membri în Consiliul Național al
5 ■ "'ta ta'r b’ '.i'iț■ - ' '..j

Societății do Crace Roșie, președinți 
și secretari al comisiilor județene do 
Cruce Roșie, acțlyjșll șl activiste 
obștești cu bogată experiență In do
meniul politic și «octal
.PartlclpanțU la plenara Consiliului 

Național au trimis o telegramă tova
rășului Nicol.se Ceaușescu, s&crelar

șl general al Partidului ComunlM Ro
de mân, președintele Consulului de Stat, ««-• 'rs-wJt» ’ rwa-wx®- ’' ni'< mUjw Q rin fH An-—'

internaționale a
la Bucu-

_____ __________ , _ ' 28-lea ■' 
Congres anual al Federației Interna
ționale a arhivelor de film (F.I.A.F.).

Tîmp de patru zile reprezentanți 
ai arhivelor naționale de film din 
peste 30 de țări, precum șl nume
roși epeelallșli In domeniul triadei, 
criticii s! arhlvte'.lcll cinematoarnîiee. 
partlcipanțl ta această reuniune, au 
dezbătut probleme privind păstrarea 
și conservarea, filmelor, perspective
le dezvoltării colaborării arhivelor 
cinematografice, creșterea contribu
ție! arhivelor de film la viața cul
turală a țărilor membre etc.

Programul mnulteilărll a Indu 
un colocviu, organizat de Arhiva 
țlonală de film șl Institutul de Isto
ria artei ds pe lingă Academia do 
Științe Sociale șl Politice n Repu
blicii Socialiste România, pe tema

Slmbăiă E-au Încheiat 
roșii lucrările _ celui de-al

țărilor membre ele.
mul manifestării a Indus ?i 

i na

i;
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IN PRIMELE ZECE ZILE ALE FIECĂREI LUNI, 
OBLIGAȚIUNI C. E. C. CU ClȘTIGURI 

LA' VALOAREA NOMINALĂ
10© W Iei, 79 00© lei, BOOM lei. 
1S0W) lei ș.a Ln o tragere ta 
sorți lunară sa acordă 3 M7 ciț- 
ilguri. In sumă totală do 3 471400 
leL

Da !n începutul anului șl plnâ 
In prezent, ta depunerile pa obli
gațiuni, Casa do Economii ol 
Consemnațlunl a acordat 18 033 
dc clșllgurl a căror valoare re
prezintă 17 357 0®9 lei.

Ca®a de Economii șl Conscm- 
națlunl anunță că unitățile fiala 
din întreaga țară, precum șl uni-, 
lățlle poștale, vlnd obligațiuni 
C.E.C. cu cîștlgurl, fa valoarea 
lor nominala, in primele zece 
zile ale fiecărei luni.

în afara ailor avantaje, depu
nătorilor care economisesc pe 
obligațiuni C.E.C. 11 a® acordă 
lunar, prin trageri fa sorți clș- 
tlguri ln bani cu valori do J

I

'Z1
O nouă naglnâ 

pentru refacerea

vremea
______

I

Tlmpnl probabil pentru zilele de 5, 
0 șl 7 Iunie, în Iară : Vremea s-a 
continua să amelioreze, deși 
vor mai &emnal'i averse izolate 
ploaie ln cursul după-nmfezelor. în 
a doua parte a Intervalului, cerul va 
prezenta Țnnorăr! mnl accentuate ln 
nord-vețlul tării, unde vor cădea ploi 
locale. Vîntul va prezenta unele in
tensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fl cuprinsa Intre 9 sl 18 
grade.’ iar cele maxime intre 17 șl 
27 grade, izolat ma! ridicate. în Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă. Cer 
variabil, favorabil aversei de ploaie, 
Însoțită de descărcări electrice după- 
timlaza. Vinî slab, plnfi ta potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

«e 
de

P

r

&

prin care. In numele celor 3 milioa
ne de membri, ee angajează ca In 
cinstea mărețelor'evenimente care nu 
loc In viața poporului nostru In a-’ 
ceai an. Conferința Națională a Par-J 
îldulul Comunist Român șl a 23-a 
aniversare a proclamării Republicii, 
6ă nu precupețească nici un efort 
pentru a-ș! aduce contribuția la în
făptuirea politicii partidului și stata-, 
lui nostru, ta Imbunălățlrea activi-, 
lăți! do Crace Roșie din țara noastră.

„Arhiva de film șl cercetarea Isto
riei cinematografice*. Comunicările' 
prezentate cu acest prilej de specia
liști români In domeniul Istoriei ci- , 
nematografic® — ..Activitatea arhivei 
și Implicația e! Istorică", „Fîlmogra-. 
fia naționala ca rezultat al activi
tății arhivei șl ol cercetării istorico" 
șl „fatorfa cinematografului în 
România, alntezfi superioară a ccr- 
cetArlloi- tetoriograflce" — au făcut 
cunoscută parilcipanțllor activitatea 
Arhivei naționale de film, de la a 
cărei. înființare e-au împlinit recent 
15 ani.

Cu prilejul congresului, cunoscutul 
cineast iugoslav Vlncilrnir Pogadd, 
director al Arhivei naționale de 
film din R.S.F. Iugoslavia, a fost 
aless In funcția de președinte al 
F.I.A.F.

(Agerpres)

Cronica zilei
Xinlslrul afacerilor externe, Cor

nel !u Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare lui U Kyaw Soo. cu o- 
cnzla numirii In funcția de ministru 
al afacerilor externa al Uniunii Bir- 
mane.

In răspunsul rău, ministrul blr- 
manez a mulțumit pontru felicitările 
primita,

*
La Palatal Culturii din Ploiești s-a 

deschis cea de-a doua expoziție a 
pionierilor fitatelLșJl din țâră. Pește 
300 de expozanți din 18 Județe — 
Prahova, Brașov, Sibiu, Botoșani 
nițele — prezintă colecții colective șl 
Individuale. Cele mnl meritorii ex
ponate vor primi diplome, premii in 
obiecte.

Tot la palatal culturii, llmn de 
două z!te (3 și 4 iunie) ce desfășoară 
lucrările simpozionului republican 
„FUateUn — mijloc do educație mul
tilate rata a copiilor".

★
Colectivul Teatralul' National din 

Sarajevo, care Întreprinde un turneu 
In țara noastră, a prezentau elmbătă 1 
seara, la Timisoara, spectacolul ..Ce- I 
tatua jalel" — adaptare, ecenlcă a 
regizorului Miroslav Bclovlci. dună I 
crenita literară eu același titlu a>scri- , 
llorulul Rodollub Clolakovld.

Spectacolul s-a bucurat do un fru
mos succes.

* . ■ ■
în stațiunea Tașned-Băl a evut 

loc. «îmbăta, un simpozion cu tema : 
„Utilizarea cu eficiență sporită a 
factorilor naturali, terapeutici din 
județul Harghita*. In caro'nu parti
cipat medici, balncologl. fizicieni, 
chimiste bfochimlștl șl farmaciste 
precum ți alțl specialiști din dome
niul balneologiei. Din cele peste 20 
de comunteări prezentate, a reieșit 
cu pregnanță valoarea deosebită a 
unul însemnat număr de Izvoare de 
ape minerale din jialet. precum șl 
preocuparea pentru valorificarea la 
un nivel superior a acestor impor
tante surse balnco-turlstice. ,T.n 
una din lucrările susținute in cadrul 
simpozionului s-au anunțat dale pre
liminare cu privire Ia efectul curei 
subterane In salina Prald, asupra 
astmului bronslc. procedeu utilizat 
pentru prima oară tn tară.

(Agerpres)

Sibiu; Botoșani șl
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La patinoarul acoperit „23 August" au început

Campionatele europene de box (tineret)
pregnant în evidență calități tehni
co, o anume ușurință ?1 luciditate 
pe ring. Antrenorul emerit Ion Po
pa ne spunea în acașt sens că. prin 
comparație, la categoria .,ușoară" 
(S3,5 Itg) — in cadrul căreia tari, ta 
gala inaugurală, au evoluat toți pu- 
glUșUl Insi-rișl, mal puțin unul — 
cel mal dotai ®e anunță a fl eovta- 
tlcul V. Simonov ; prin rezistența șl 
mal ales prin forța ce o are (Ieri 
i-au trebuii mal puțin do două mi
nute. pentru a-1 întrece pe îspahto- 
ilul-:dos& -Dopez) Simonov., apare,: de 
.pe acum, candidai la una din . cela . 
11 medalii de aur. Din rlndul „ușo
rilor" o Impresie plăcută -au pro
dus. de aneînenea. Iugoslavul St. 
Popovic (învingător prin abandon In 
repriza a IIÎ-u In fața cehoslovacu
lui Vytrhllk), polonezul K. Ptarwle- 
nleckl (bate prin abandon III pe 
vast-germanul E. Maltakal). Repre
zentantul nostru la această catego
rie, Adrian Guțu. i-a întrecut la 
limită (3—2) pe bulgarul V. Kolev. 
Misiunea lui in continuare va fi 
Insă extrem de grea, pontru că, ta 
turul Imediat următor, conform tra
gerii la sorți, va boxa tocmai cu 
principalul pretendent la UUu. V. Si
monov. ■ .

In gafele de ten au mai boxat 
încă cinci pusUlșli români Ln ca
tegoria ^cmlmuucâ", Alexandru Tu
rei, foarte activ șl precis In lovi
turi, a învlus la puncte (decizia l-a

Cea de-a doua ediție a campio
natelor europene do box pentru ti
neret (și nu pentru juniori, cum 
din eroaro șl. bineînțeles, lnoxact 
a apărut înscria pe afișe șl pe pro
gramul galelor...) a Începui tari in 
incinta patinoarului acoperit ,,23 
August" din Capitală. O-jpltalSera 
arenă sportivă bucureșteană a de
venit „centru! de lansare" a unor 
noi demente, i &o tințetege do valoa
re, in boxul continental, fiind în afa
ră de orice dublu că numele unora 
dintre, tinerii pugfllștl ca se . Întrec , 
In .acesta :zile « pe ringul ■ de .-la rBucu-o 
reștl vor apare cit de curind pa lista 
protagoniștilor marilor contamtărl 
europene. In această privință 'este 
de reținut șl faptul că o serie do 
speclallștt (antrenor! din diferi
te ' țări) Intenționează aă includă In 
loturllo respective pentru apropia
tele Jocuri Olimpice de la MQnchon 
pe cel care e© vor evidenția In 
deosebit pa ringul actualelor „eu
ropene" ale tineretului.

Desigur, aste prematur să ©e facă 
anticipări asupra șanselor la 
șl cu aut mai puțin, să sa 
vtulâ „vedetele" de mllno ale — 
lui european, după doar aceste 2-1 
de meciuri cite au avut Ioc teri In 
gala dc ta amiază și, in cea de scară. 
Reținem, totuși, că la capitolul com
bativitate marea majoritate a pu- 
giliștllor afiaț! In ring au corespuns, 
am zice. integral, 1a unii Ieșind

mod

titlu, 
Inlre- 
boxu-

I
țâ

fost acordată cu 5—0) pe maghiarul 
Kosma Ferenc. Dinu Condurat (ca- 
teg. muscă) cișîigă net (tot 5—0) ln 
fața polonezului Paraftanowlcz, nu- 
marafe ln prima șl ln ultima repri
ză. Ton Adam (categ. pană) l-a În
trecut. tot ta puncte, pe Iugoslavul 
S. Cfavranclc. Nlcoloo Băbescu (ca- 
tog. mijlocie mică) a cistlgat fa 
puncte (cu 5—0) în fata sovieticului 
Slborovj după o lupta extrem de 
frumoasă. In ultimul med al zilei. 
V. Croitoru (ca‘.cg. mijlocie) a pier
dut prin iLO. la danezul P. Knud
son.

Ar.tazl. din nou două gale preH- 
mlnore. DupS-amfază. de La ora 14, 
gini prevăzute 11 meciuri (ta cate
goriile „sernlmljlocle" si „.semi
grea"), iar seara, do ta ora 19 — 12 
meciuri, ta categoriile „eocoș* și 
..^mlușoarh*. „în ring vor(.urca; fflira 
reprezentanții. noștri la rmpeclivela 
categorii : Daniel Clmpofașu II ln- 
Ulneșve pe maghiarul Borbely San
dor, Martan Culineac pe sovieticul 
G. Stoinenov. Marian Lazâr pe bul
garul B. Kramov și, în ultimul meri 
al zUel. SLmton Cuțov pe olandezul 
Wim Ruck.

I. DUMITRIU

Azi la fotbal
o Ast&xL, în oadrtd ■ cele,! dc-a 

27-a etape a campionatului di
viziei A ta fotbal, pe stadionul 
^23 Ăuguat” din Capitală te 
dLspulA, in cuplaj, cu Începere 
dc la ora 17,39, meciurile Ra
pid — Farul Constanța fl Di
namo — Si caua.

I

I 
I

Cinema
a Aventuri Ia Marea Neagră (am- 
feo serii) : PATRIA - 8.11: 13,«î . 
1548: ta, favorit - »jr»; ara: 
UI 18J3. BUCUItEȘTI - 8: 13.15; 
17; 38,15, GRADINA DOINA - îl. 
a Program de desena animate a 
doina - e.H: ii: u.
a Prințul Balata : DOINA — 14,15; 
ia,I3; 1S.1»; 30,15.
a Desculț In pare a SCALA — 
IMS: 11,15; 13,45; 18.13; 11,43; 31,15, 
CAPITOL — 9,38; 11,45; 14; 1W3: 
13.W; îl, ta grădină — 35. GRA
DINA SELECT — 20.
a Doamna șl vagabondul a CEN
TRAL — 9.15; 11.35; 13,«; 1«; IMS; 

feroviar - a: ibis; u,M:
13,45; 18.15: 30^8. GLORIA — 9; 
11,15; 13,23; 15; 18 13; 38,18, TOMIS
— 0; 11,15: 13,33; 13: 13,15, ta gră
dină — ri.“.
a Robin Rood : l.UCEA^ARUI. — 
a,S>; D; 13,33; 15; 18JM: 21, MO
DEM — 8: u.15; 13,33: U: U.U; 
33,43. ta grădină - 28.15.
• Rlo Bravo a FESTIVAL -r 9; 
12,13: 15; ta. 13. la grădină — KL 
a Felix ri (Jill la a VITTORITL — 
15,43: 19, POPULAR — 15J9: 19. 
a Goya : UNIREA — ÎS. la gră
dină - M. 'm Ancheta de ta hotel Excelsior a 
DACIA — S; LI, 19; 13.3.9; 10; 18,19; 
23,53.
» Trafic a EXCELSIOR - B; 11.13; 
13,33; ta: ;8.S8: a).«, MELODIA
— 0; 11,19; 13,33; ÎS; ÎS,S3: 83.45.
„ Aslă-seară dansăm.ta familie a 
EUZESTI - 13,28: 18, ta grădină
— 2'3,13. LIRA - 13,28; 10. In gră
dină - 20,15, ARTA - 13.33: 18, 
ta grădină — S8.18.o Preria a FLACARA
83.13. VICTORLă - 9; 11.15; 
ta: 18.35: S3.43.o Toata lumea Îndrăgostita — 
13; 14. Domnișoarele de la M 
18, Poșta redacției — 18.13. Tara 
nioțllo.- ; După cufremur — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).'-
a, Silvta a DRUMUL BAKU — 
13.33: 17.43: 28.a Inima e un vtnător singuratic a 
GRIVITA — 9: 11.13; 19.33; 15.43: 
18,15: 18,S3, miorița — ie: IW, 
13; 17.33! 23.
• Poloneza de Oghlnshl a FEREN
TARI - 15,33: 17,43: M.o Toamna cheyennllor a BUCEGI
— 18.33: S3, la grădină - 29. AU
RORA - 9: 12,15; 15: ia, la gră
dină - 29, FLAMURA - »: 12,33; 
I«; 18.28.o 19 fete ți nil marinar a VOLGA
— S: 11.13; 13,33; 13,13: 18J5: MJ0. 
MOȘILOR — 15.1®: 18. la grădină
— 20.15.
a Micul seăldâtor : LUMINA — 
®: 11.13: 19,E3; l«: ta.lB: S0,M.
a Clnd se Ivesc zorile a. PACEA
— 18Ș 18; 20.
a Aventuri In Ontario : TIMPURI 
NOI — 9—29.13 In continuare.
a Pentru că se Iubesc a CRIN- 
GAȘI - 13.33; 17,45: 28.
a Ultimul domiciliu cunoscut a 
GIULEȘTI — 11; 13.2.3; 10: MJ3, 
FLOREASCA — 13.33; 18; 18,98.

a Un minut de reculegere : COS
MOS — 13.13; 18; K.1B.
n Love Story i MUNCA — 11.33:
0 ' Evadare din Planeta maimu
țelor s VTTAN — 15,33; 18, La gră
dină — 28,15, PROGRESUL — 
15,33: 19: 83.15.
a Adio; domnule Chips i RAHO
VA - 15.33: 10.
a I.ocotcnrniul Bullitt i LARD- 
MET — 13,39; 17,33; 18.38.

teatre

lB,ra; ÎS 
’ 1J.S3;

10

X,1

Q AJLI.A. prezintă (la Ateneu! 
Român) : Concertul Orchestrei de 
cameră <llti l’rațța — 2'3.
• Opera Romană : Motanul În
călțat — 11: Seară de balot Gersh
win — 1S,K.
oTeairal de operetă : Se mărită 
felele — 10,S3, Vini de libertate — 
13,30.0 Teatral Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Talie, 
lanke șl Cadtr — S3, (sala Studio) : 
Iadul șl pasărea — M.
• Teatral de comedie : Fain mor
gana — 1'3.
S Teatral „Luda Sturdza Bu- 

indrn'" (sola din sir. Ales. Sa
bla) : Iubire pentru Iubire — I0.Î3; 
Spectacol do poezie șl muzică —

• Teatral Mie : Vicleniile Iul Sca
ii in - 10.33.
a Teatral „C. I. Noltara* (sala 
Maghera) : Omul care™ 10: Adio, 
Charlie — 18,39, (sala Sludlo) : 
Gaițele — 10,28. Sora cea mare 
— S3.0 Teatrul GlulejU : Comedie cu 
olteni — 1®, — IBAO.a Teatral ..Ion Creangă* : Coco- 
ijclul neascultător — 10.
a Teatral ,.Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
dntec — 11.
a Teatral de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu* : Siciliana — 19.33 
(la Teatral de varii „Herăslrău*} : 
BucurețU-varlălă — ®.
a Teatrul sallrie-muzlcal „C. Tfl- 
nase" (sala 'Savoy) : Revista are 
eu viului — 19.35.0 Circul „București" : Spectacol 
prezentat de ' Circul Mare din 
Moscova — 10; 18; 10,38.

t V
PB O GRAMUL I

8.13 Gimnastica pentru to|L
8,33 Cravatele roții.

IB,OT Viața Baiului.
11,19 "" ------șa înțelegem muzica — ciclu 

de emisiuni de educație mu
zicală prezentat de Leonard 
Bemstelrî: .'.Hector Berlioz*. 
De strajă patriei.
Emisiune In limba maghiară.

1Z.W
n.sa
14.09 Telesport. Campionatele <:u-

d

ropene de box — tineret /
TrariEmlrtune directa de la l
paUnoarul „n August". Co- l
menscază Cristian Topescu. j

157JIJ PosianeiTdtan. j
17,15 Him serial penira tineret : i

„Potcoava de ptatrâ". Scena- i
rlul do Constantin Itanu șl 1
Nlcolae Motric. Regla : Ntco- 
tae Motric. Episodul al doi
lea : „Căpitanul Stroo”. In 
distribuție : Gheorghe Coze
riei. Constantin Brezeanu, 
Matei Alexandru, Liliana Ti- 
cău, Iarinn Demian, Dimllrie 

, Dunea, Cornel Girbea, Flo
rina Lulean. Traian Staneac-j, 
George Slrbu, Constantin 
Drigârtescu, Marius Marines
cu, George SLUu, George Țur- 
raira șl alțiL Asistent de re- 
gle : George Elrbu ; comen- 

' tariul muzical — Teodor Co
rn an ; sunetul — Dan Cris
tian ; montaj film -= ELisa- 
beua lllescu ; regla de mon
taj — Elena Wald ; cosîu- 
mcla — Anca Vo'.cnn ; sce
nografia — Rodlcn Ilanaglc ; 
operatori : Mlhal Brebu, Ale
xandru Nemeș. Vaslie Motl- 
Ucă ; Imaginea : Georgo Gri- 
gorescu. Beatrice Drugă.

17,45 dntare patriei — concurs co
ral interjudețean.

19,03 Reportajul șăptamtail : „Za
lău — orașul caro învață să 
viseze*. Emisiune de Gallna 
Enlștcanu.

10J3 12,51 do seri, 
ie,® Telejurnal. 
B5,M Avanpremieră.
23,10 Fotbal : Steaua — Dlnarno

București (divizia A). Trana-' 
: misiune directa de ta Stadio
nul ,.SJ August” (repriza a 
Jl-a). Comentator : EUlmlo 
lonescu.

SSfiS Film artfatle : „încurcătura 
blestemata". Regla : Pietre 
GermL în distribuite : Pietro 
Oerml. Claudia Cardinale, 
Franco Fabrlzl, Eleonora 
Rossl-Drago.

22,43 Telejurnal. Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL II '

II,19 Promenada duminicală. 
15.M închiderea emislUnil'de print 
83,03 Deschiderea emisiunii de sca

ră. Concertul Orchestrei filar
monicii de stat din Fio
le?'.! la clubul InsUluuilul da 
cercetări' petrol șl gâze din 
Clmplna. In program : Sim- 

Con-

itrol și gaze din 
program : Sim

fonia nr. 3î de Haydn ; Con
cert pentru vioara și orches
tră ln La major de Mozart. 
Solist Ștefan Ruha : Varla-
tlunl de Brahma pe o temă de I
llaytln. ,

33,50 Săptamins culturală bucu- '
' reșteană. i

21,63 Seară dc romanțe că Geor- 1
geta Mihafaehe, Aurelia Nt- j
culescu, Ștefan Lăzărescu, 
George Lambrache. Condu- |
cerea muzicală : Jean Teodo- 
rescu. : |

21.33 Din lumea științei. Emisiune ,
do Corneilu P.usu. i

Ii.® Program de circ.
/
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nele Inspectoratului județenii |
de stat pentru protecția muncii . I
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comuna 
Focuri d!n județul Inși. In- 
tr-una din nop'lle trecute — 
ne ' relatează li. col. Peirula 
Crăciun, din cadrul Grupului 
de pompieri lași — un trăznet 
a lovit grajdul nr. 5 al coope
rativei agricole do produc- ‘ 
țlc din salul Flntlncle. în cl- 
teva minute, acoperișul de 

1 stuf o! grajdului j— In care se 
I nftau, legate cu lanțuri da ies

le, 116 animale — a fost cu
prins do' flăcări. Paznicii Io- 

! nlță Peiraru și Ni cota e Iftîml- 
duc nu dai alarma. Toți oa
menii care se găseau atunci In 
aorfor, In frunte cu tehnicianul 

I Rorea Arhlre ri formație do 
pompieri voluntari, condusă de

I. Nictnao Aecoloalo, au Început
I evacuarea ordinalelor din 

grajdurile nr. 4 șl 6, aflate în 
imediata apropiere, precum șl 
a celor din grajdul Incendiat. 

. Datorită acestei Intervenții 
prompte, toate animalele au 
fost salvate. A urmat apoi 
lupta propriu-zLsă cu focul. în 
scurt timp, Incendiul a fost 
lichidat, salvlndu-se bunuri 
valoare de 359 00'0 lei.

Răspunde
rea nu poate

| fi ocolită
’ în ziua de 23 mal a.c„ In a- 

tellerul de modelărlo al secției 
turnătorie de la uzina „Progre- 
sul“-Brălln a avut loc un’ occi
dent de muncă. Ln scurt timp, 
modelorul Gheorghe Taru, In 
vir.stă de 19 ani, a încetat din 
viață. Din primele cercetări, a 
raleșit că accidental se dato
rează faptului că nici Iul Gh. 
T. șl nici celorlalți tineri care 
lucrează In această secție, nu 
11 s-a făcut Înșiruirea necesară 
In legătură cu normele de pro
tecția șl tehnica securității. 
mundJ. Do atunci însă fac-: 
terii de răspundere din 
secție șl din Întreprindere 
caută pe orice calo să-și 
decline răspunderea, merg!nd 
plnă acolo Incit, sub diverse' 
motive nejurtltîcnte, se sustrag 
de la ancheta efectuată de orga-, «lira II« T H11119 411 w

In
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Brăila. Supunem cazul' atenției 
organelor de resort, datoare să-1 
eluridofl, pjpȘ la, capăt și afl-i, 
tragă.fa,.răspundere pe cri v’J 
novați.' l.

Caravana 
micilor 
cinefili

flîdl multi pionieri din Re
șița, membri al cercului de 
foto și ai c'neclubului din laca^ 
lUale, aii proiectat conslrulrca 
unei atitccaravane cinematogra
fice. Dup£ mal multe luni de 
muncii asiduă, proiectul a foit 
reallxat. Dotată cu aparate de 
proiecție ri laborator foto, 
caravana realizată de pionieri, 
prima de acest gen din țară, 
este gata de drum. Cu ajutorul 
el, micii cinefili refifenl vor 
merge, in timpul oaconțel, prin 
taberele școlare, unde vor prtf- 
zenta copiilor filme artisiteie 
sau filma realizate de el.

Monstruoasa 
răzbunare■ ■

După ca a golit clteva atleta 
eu vin ia bufetul din sat Nl- 
colae Ghlțji, din CoțofâneșLl 
(Bacău), s-n întors acasă pus 
pn harță. De dota aceasta Insă, 
după numai clteva replici, so
ția sa n plecat de acasă, pentru 
a se Întoarce clnd li va trece 
cheful da ceartă. în această sl-

Luminlța. fellța
tuație, N. G. s-n ho!&rlt să oe 
răzbune pe Luminița, fetița 
lui. Jn virată de 2 ani șl 3 luni. 
După ce t-a dot să bea un pa
har cu țuică, a apuent-o dc pi
cioare șl a izblt-o !n mod bar
bar cu capul de pereți, de pht 
și de dușumea. în urma aces
tor lovituri, a doua zi. fetița a 
decedat. După cele înllmplale, 
pentru a scăpa de . pedeapsă.

i N. G. a Încercat ®ă sus'ină că 
fetița n căzut de pe prispa câ- 

;8el. lovlndu-so de prag. Cerce
tările ' Întreprinse de organele 
de unchelă ou scos însă adevă- 

>rul la iveală șl N. G. a fost 
arestat.

În bîrlog'ul 
lupilor

în ziua de 10 mal a.c.. după o 
cercetare amănunțită a pădurii 
Birsăuța. din ratai comunei 
Ileanda fSălaj), paznicul de vi- 
nătoarc Gavrll Pășea a descope
rit o vizuină proaspăt săpată. 
O căuta de clteva rile. S-a dus 
în sat să 1a o lopată șl. dună 
două ore, era posesorul a trei 
pul do lup. SS-! fl găsit oare 
pe toți ? Dar lupoaica nu va 
veni că vadă ce se Intlmplă In 
blrlogul el ? Punlndu-șl aceste 
întrebări; vlnătorul a Început din 
nou să aștepte. Sl. dupj oile 
clteva rile, ne relatează loan 
Gorbatel, tehnician ■ la Ocolul 
eil'ric llpanda?— ol a reușit 8ă 
mal captureze Inta patra pul. 
O viitoare haltă n fost oprită să 
dllmulațcă vlnatal ®au turmele 
do o!. Do altfel. In cel 1B ani 
de dnd G.P. este vlnător. a ve
nit de hac . ta nu mai puțin do 
132 de lup! sau pul de lup. 
O Ispravă care, să recunoariem, 
nu prea stă ta indemlna orică
rui vînător.

Rubricâ redactate de
Dumitru TincOB
și corespondenții „ScîntoiiD

conffrer.il
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3 (Agerpres) 
M.A.E. al

fi apoi programele

al Partidului Comunist Francez 81 
Partidului Socialist Francez va avea 
loc la 0 Iunie.

nară principalul producător de petrol 
al lumii arabe, Irakul s-a văzul, da-

chemate să 
democratico 
ropa.

Bruxelles,

VIETNAMUL DE SUDPAȘI IMPORTANȚI 
PE CĂLEA NORMALIZĂRII 

SITUAȚIEI ÎN EUROPA 
SEMNAREA PROTOCOLULUI FINAL 
AL ACORDULUI CVADRIPARTIT 
ASUPRA BERLINULUI OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 3 (Agerpres). — Simbătă a fost sem
nat, In elldirea fostului Consiliu de control al Comandamentului aliat, 
protocolul final ol acordului cvadripartll asupra Berlinului occidental, 
în numele guvernelor Uniunii Sovietice, Franței, Marii Britanii șl 
Statelor Unite ale Ameriell, protocolul a fost semnat de miniștrii de 
externe Andrei Gromîko. Maurice Schumann, Alec Douglas-Home șl 
secretarul Departamentului de Stat, WUUam Rogers.

O dală cu semnarea protocolului 
final, eele !Mlru guverne hotărăsc 
intrarea ln vigoare a acordului cva- 
driparilt asupra Berlinului occiden
tal. semnat la 3 septembrie 1071.

După ceremonia semnării, miniș
trii de externe al celor patru puteri 
au făcut ts&irte declarații, subliniind 
ca acordul cvadripartlt constituie o 
bază trainică pentru asanarea situa
ției din această zonă a Europei care.

Reglementarea problemei enclavelor
Serviciul de presă al Ministerului 

Afacerilor iHterne al R. D. Germane 
a comunicat că la 3 Iunie a Intrat 
ln vigoare convenția dintre guvernul 
R.D.G. șl Senatul Berlinului occi
dental privind fadlltareâ si îmbună
tăți ren călătoriilor șl.vizitelor.

Reglementările privind tranzitul 
persoanelor civile sl al bunurilor in
tro Berlinul occidental șl R. F. a 
Germaniei intră ta vigoara th la ( 
Iunie.

tn decursul a peste două decenii, s 
fost focarul unor complicații pri
mejdioase. Totodată, el au relevat 
că, ln pofida’unor mari dificultăți. 
Ia convorbiri au triumfat. In ultimă 
Instanță, rațiunea șl bunăvoința, 
străduința de a căută soluții reci
proc acceptabile ; acordul demon
strează grăitor ei cele mal dificile 
probleme pol fi rezolvate prin con
vorbiri realiste și pline de răbdare.

ADUNAREA DE LA BRUXELLES

BERLIN 3 (Agerprcs). — în con
formitate cu convenția intervcni’.ă 
intre guvernul R. D. Germane șl Se
natul Berlinului occidental la 30 de
cembrie 1071 privind reglementarea 
problemei enclavelor prin schimbul 
da teritorii, io Beriln a fost semnat 
protocolul corespunzător Intre repre
zentanții celor două părți cu privire 
la rezuîtatrie măsurătorilor șl niar- 
carea iioii granițe, transmite agenția 
AD.N. După semnarea protocolului 
șl intrarea in vigoare a acordului, 
schimbul de teritorii a faS înfăptuit.

DECLAMAȚIA COMUNA A BIROULUI POLITIC AL C.C. 
AL P.S.U.G. Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R.D.G.

într-o declarație comună. Biroul 
FoMUc al C.C. al P.S.U.G. si Consi
liul de Miniștri al R.D. Germane au 
arate £ că, prin intrarea in vigoare a 
acordului cvadrlpartil asupra Ber
linului occidental, s-au creat premi
sele eonforme dreptului internațio
nal pentru Intrarea in vigoare a a- 
cordului de sine stătător Intre R.D.G. 
șl R.F.G. privind circulația de tran
zit intre R.F.G. ți Berlinul occiden
tal, precum sl a convențiilor dintre 
guvernul R.D.G. șl Senatul Berllnu-

lul occidental — informează agenția 
A.D.N.

It-D.G. este dispusă să înceapă cu 
KJF.G. uu schimb de păreri cu pri
vire la stabilirea unor relații nor
male sl să Încheie înțelegerile co
respunzătoare dreptului Internatio
nal necesare pentru aceasta, în’ a- 
cesl schimb do păreri sa poate rea
liza o soluție cotistrucllvă pe b&ra 
principiului unanim acceptat al 
egalității suverane a tuturor «tale
lor. se arată tn decJaraUe.

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR 
DE RATIFICARE 

DINTRE U. R.S
"*** fțwUA..»'?-Ji j J

BONN 3 (Agarpres). — Secretarul 
de stat Ia Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., Paul Frank, șl am
basadorul Uniunii Sovietice la Bonn, 
Valentin Falln, au efectuat, «îmbăta, 
schimbul instrumentelor de ratificare 
a tratatului dintre U.R.S.S. și R.F.G., 
semnat ta 12 august 1070. Li ceremo
nie a fost prezent Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe al R, F. a 
Germaniei. >

BONN 3 (Agerpres). — Paul 
Frank, secretar de stal la Ministerul 
Afacerilor Externe de la-Bonn, a a- 
nuntat că R. F. a Germaniei sl R. P. 
Polonă au convenit, Ut 3 iunie, asu
pra stabilirii de relații diplomatice.

în aceeași zL, Paul Frank sl Jozef 
Czyrek, adlunct al ministrului afa-

; Șt. DEJU

; Sărbătoarea ziarului 
; „Neues Deutschland"

fnccpînd de slmbătă si plnă 
duminică la Berlin ie desfășoa
ră tradiționala sărbătoare a cla
rului „NEUES DEUTSCHLAND", 
organ central al C.C. al P.S.U.C.

Iți parcul Friedrichshain, pe 
scene speciale. In aer liber, are 
loc un bogat program de ma
nifestări cultural- sport ice. Sa 
organizează, de asemenea, nu
meroase tnttlniri cu cititorii.

Șl in acest an, la sărbătoarea 
Harului „Neues Dcufschland*. 
rlnt prezenți reprezentanți ai 
organelor de presă frățești de 
peste hotare. Din pârlea „Scln- 
teli" pcrticipd tovarășul Alexan
dru lonescu, redactor-șef al zia
rului.

SESIDNEA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E. R. 

PENTRU GEOLOGIE
BERLIN 3 (Agerpres). — Intre 23 

șl 30 mat, la Dresda (R.D.G.) a avut 
loc cea dc-a 22-a ședință a Comisiei 
permanente C.AJE.R. pentru geolo
gie. Au participat delegații din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Mongolia. Potente, România, Ungaria 
șl Uniunea Sovietică. Au fost exa
minate sarcinile ce decurg din holă- 
ririte ședințelor a 55-a, 50-a și 57-a 
ale Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Comisia a examinat stadiul reali
zării diferitelor măsuri importanta 
ale programului complex ln dome
niul geologiei pentru anii 1071—1972. 
A.u fost trase concluziile pe margi
nea activității da îndeplinire n unor 
teme de cercetări tehnlco-rilințlfice 
șl s-au definit direcțiile lucrărilor 
viitoare. . ,Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de lucru, prietenească, dele
gațiile țărilor .membre ate C.A.E.R. 
manife-rilnd deplină înțelegere reci
procă șl dopunind o activitate In
tensă. t-e arată In comunicatul cu 
privire la ședință.

A TRATATULUI
S. Șl R. F. G.T- . ........... . .

în urma schimbului instrumentelor 
de ratificare, tratatul a intrai In 
vigoare.

. ★

Agenția T.A.S.S. anunță efi aimbătă 
a cosit la Bonn. Intr-o scurtă vizită 
oficială, la Invitația guvernului R. F. 
a Germaniei. Andrei Gromlko. minis
trul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice. Ministrul eovletlc a fost 
indmnlnat de omologul zău vest-ger- 
man, Walter Scheel.

cerilor externe al Poloniei, au pro
cedat la schimbul instrumentelor de 
ratificare a tratatului dintre R.F.G. 
șl Polonia. La ceremonie a (ost pre
zent Walter Scheel, minirtrul' aface
rilor externe al R.F.G. O dată cu 
acest, ochlmb. tratatul ■ notono-vest- 
Hhrinaa ©eronat ln decembrie 11)70 a 
intrat In vigoare

g 3 E 0 q B I
Opinia publică din țările arabe, ca 

și opinia publică progresista din În
treaga lume, a salutat cu satisfacție 
hotărirea guvernului Irakian, urmată 
de cea a guvernului sirian, de a na
ționaliza toate , bunurile aparțlnlnd 
societății „Irak Petroleum*, eveni
ment care marchează o etapă Impor
tantă ta lupta acesior țări pentru coh- 
soMdaroa independenței, pentru pro
gres economic șl social. Este o acți
une ce ®e înscrie ta procesul larg, 
tot mai puternic resimțit pe meridia
nele globului, de redoblrtdiro a bogă
țiilor naționalo de către tinerele Biata 
din Asia, . Africa, America Latină, 
care au pornit pe calea dezvoltam do 
sine statatoare, dc valorificare a aces
tor resurse ta interesul propriu.

Așa; cum este cunoscut, ln Irak 
compania amintita se împlântase 
adine posedLnd majoritatea zăcămin
telor de țiței — principala bogăție a 
țării —’ precum șl Instalațiile desti
nate prospectării ®i forajului, pro
ducției dc petrol șl gaze, exploatării, 
pompării și transportului produselor 
obținute.- în Siria, compania nu po
seda zăcăminte, ta schimb eson- 
trpla alit celo două conducte prin 
care petrolul irakian sa scurgea spre 
porturile Medlteranel, c!L șl stațiile de 
pompare și celelalte Instalații afe
rente. în felul acesta, poziția domi
nanta a LP.C. era absoluta, lnceplnd 
cu extracția și ’tcmilnlnd cu pompa
rea in rezervoarele tancurilor petroli
ere. Acum, toată această vastă mași
nărie caro frustra poporul irakian do 
uriașa venituri a încetat brusc să 
mal funcționeze tn scopurile pentru 
care fusese creată. De acum înainte, 
singurul stapin al petrolului dta Irak 
este poporul acestei țâri. Cit privește 
Siria, naHonallzaroa conductelor. prin 
care I.l’.C. transporta bogățiile scoa
se din Irak constituie, ta egală mă
sură, un act de întărire a suveranlta- 
țll> naționala șl un gest do profundă 
solidaritate față dc poporul vecin ol 
Irakului. . ■

împrejurările ta care s-a ajuns la 
aceste hotărirl, ne care presa dta cele 
două țări le "califică, pe drept cu- 
vlnt, Istorica, stai cunoscute. LP.C., 
societate cu sediul la Londra, ingio- 
bind firme britanice, olandeze, tran- 

. ceze șl amarleane, era "cel mal 
vechi. șl mn! . puternic monopol 
petrolier din Orientul Mijlociu, Un 
factor redutabil caro acționa ca un 
ndevârat „stat ln stat", știrbind 
independența economică a Irakului, 
recurglnd la tot felul de presiuni șl 
la amestec fățiș tn trebwllo acestei 
țărL Un exemplu concludent ta acest

W Bsnianiei wert 
ța senBentele opiniei pMîh 
europene, ale tuturor forțelor 

democratice si progresiste"
ÎNALTE APRECIERI LA ADRESA MESAJULUI 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
noi și importante acțiuni pcnlra 
pace și securitate io Europa și ta 
generai in lume".

„Apreciez foarte mull — a de
clarat fruntașul socialist italian De 
Pascali» — faptul că mesajul șefu
lui statului român face cunoscut 
un puncl de vedere realist in le
gătură cu ncccsltalea construirii u- 
nui sistem de securitate care să o- 
fere luluror națiunilor europene 
garanția că se vot puica dezvolta 
la adăpost de orice acte de agre
siune, de imixtiuni ta treburile lor 
Interne» Consider că aceasta repre- 
zlnta. intr-adevăr, esența întregii 
problematici a securității pe conti
nentul nostru".

. *

înccpînd de vineri după-amiază. 
Adunarea reprezentanților opiniei 
publice pentru securitate șl coope
rare europeană tțd desfășoară acti
vitatea in cele trei comisii — da 
securitate, de cooperare și In pro
blemele culturii. Paralel, au loc nu
meroase contacte, intllnirl. se poar
tă discuții, se tac schimburi de 
opinii.

Continuă să Re larg comentate in 
rindul celor prezenți nici, ca și tn 
rindul reprezentanților presei, me
sajele adresate Adunării de nuino- 
rori șefi de state si guverne, prln- 
Ire care șl mesajul președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. Aceste mesaje 
slnt apreciate ea o dovadă a mare
lui Interes pe care statele euro
pene 11 acordă problemelor securită
ții șl cooperării pe continentul 
nostru.

Din acest punct de vedere ®e cu
vine a ti subliniate înaltele apre
cieri date poziție! României socia-

în cadrul corn Mei pentru pro
blemele securității a luat cuvtatuL 

’ in cursul dimineții de etmbătă. prof 
dr. doc. Traian lonașcu, președin
tele Comisiei juridice a M.A.N., 
conducătorul delegației române, 
care a relevat că, ta cadrul arn- 

Jlste. exprimate nrin glasul celui plelor eforturi depuse In sfera dfa-
mal autorizat exponent al său. logtaui’european, opiniei publice tl
■......................................... ' revine misiunea do’a Încuraja șl

amplifica tendințele șl curentele 
pozitive, ln direcția lărgirii con
tactelor intre state, a înțelegerii șl 
colaborării, ta direcția unei acti
vități .concrete do pregătire a eon- . 
fcrtoțel general-europene de secu
ritate și colaborare. România — a 
fiubllnlat vorbitorul — a depus șl 
depune eforturi constante in vede
rea’ ameliorării climatului european. 
Pornind de la concepția potrivit 
căreia ' securitatea șl colaborarea 
europeană necesita crearea unul 
ektem de angajamente liber con
simțite. dar șl precis Asumate de 
toate statele interesate, no! credem 
că este necesar să fie Introduse șl 
respectate spiritul șl Weea do per
manență a legalltațll șl clicii in- 
tcrnațlonale, la al ‘căror triumf slnt 

contribute torțele largi 
șl progresista dta Eu-

Radu BOGDAN
3

„Mesajul șefului statului român, 
'he-a declarat Victor ; Larock, cu
noscută personalitate a vieții publi
ce belgiene, ni se pare deosebit de 
binevenit și cind spun acest lucra 
mă gîndesc ta primul rind la fap
tul că este vorba do România, o 
țară a cărei politică externă oslo 
ampin comentată șl apreciata as
tăzi ta lume. Mesajul președintelui 
Ceaușescu prezintă poziția țării dv. 
ta problemele securității șl coope
rării europene, iar aceasta poziție 
eoncordă cu sentimentele generale, 
ale opiniei publice europene, ale 
tuturor forțelor democratice șl pro
gresiste".

„Slut de părere că mesajul pre
ședintelui Ceaușeseu — a emis la 
rindul său pastorul vest-sermnn 
Martin Niempaler — poate să aducă, 
prin ideile pe care le conține, prin 
caracterul său militant, o impor
tantă contribuție Ia orientarea opi
niei publice europene, Ia mobili
zarea «a In direcția Inițierii unor

Președintele I.B. Tito va 
vizita Polonia. 10113 ®roz Tito' 
președintele R.S.F.- Iugoslavia șl al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face o vizita oficială de prietenie 
In R.P. Polonă, in a doua parte a 
lunii Iunie ac., la Invitația C.C. al 
P.M.U.P. șl a ConslUulul de Stat al 
R.P. Polone, anunță agenția Tanlug.

în comunicatul grupului 
comun de lucru al P.C.F. și 
P.S.F., publicai da ziarul „L'EIu- 
mnnltă. ®e arată că grupul a constatat 
stadiul înaintat al lucrărilor celor 
patru comlrii ai a pus 
toda de examinare

Convorbiri bnlgaro-siri- 
CHO. Jlvkov, prlm-secrelar
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, a primit slmbătă 
pe Yasar Ariteril conducătorul dele
gației Partidului Socialist Arab Baag 
din Siria, care se află Intr-o vizită la 
Sofia. în cursul convorbirii, mențio

patru comisii si a pus la punct me
toda de examinare a proble
melor rămase " Ih suspensie. O nouă

VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager- 
pres). — Forțele de eliberare din 
Vietnamul de sud nu declanșat In 
ultimele 24 de ore mol acțiuni de 
luptă In provinciile de coasta Blnli 
Dlnh ri Quang Ngal. învecinate, cu 
provincia Kontum (Platourile înal
te). în Blnh Dlnh, centrul districtu
lui Phu My a constituit ținta prin
cipală a loviturilor forțelor pairlo- ■ 
llce. Ca urmare a acestei situații, 
B-a holărit evacuarea din oraș a 
consilierilor militari americani. Tot 
In zona Blnh Dlnh a fost aruncat 
In aer punctul de comandă salgonez

Declarația M. A. E.
l/ — într-o 
R.D. V les
turi le ac,, 
războiului 

forțele a«- 
nou"

HANOI 
declarație a 
nam so arată că la 2 
contlnulnd escaladarea 
împotriva R.D. Vietnam, 
ricne ale S.U.A.' au lansai din __
mine, b toc! ral porturile nord-vielna- 
meze,' și au efectuat, totodată bom
bardamente asupra portului Hai- 
fons, a unor or.ițe si zone populate 
din mal multe provincii. în timpul 
acestor raiduri — ©e arata In decla
rație — avloanele.amorlcane.au lan
sat mari cantități "de bombe, aductad

din orașul Qui Nbra. Forțele 
eliberare ou bombardat ș! atacat 
șl centrul dlshrlctual Blnh Son din 
provincia Quang Ngal.

Au continuat angajamentele mili
tare In zone șl in interiorul orașu
lui Kontum. Ciocniri puternice s-au 
semnalat In apropierea bazei de 
artilerie salgoneză 41, pe șoseaua 
dintre Kontum și Pieiku, blocată 
de pntrJoțL în prezent, militarii sal- 
gonezi, din Kontum slnt aprovizio
nați de avioane americane de tip 
C 130.

al R. D. Vietnam
grave .prejudicii materials unui 
mare număr de Întreprinderi econo
mice. Instituții culturalo ri reli
gioaso.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam condamnă cu fermi
tate noile acte de război efectuate 
de forțele S.l.i.A. șl cere guvernului 
american încetarea Imediată a mi
nării porturilor nord-vietnameze. a 
bombardamentelor șl a tuturor ac- 
Uimltor de încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam — eo 
subliniază In încheierea dectaratloL

Perspectivele situației 
politice din Italia

ROMA 3 — Corespondentul Ager- 
pres, N. Pulcoa. transmite : După o 
pauză de două zile, prilejuită du 
fesllvlțăUte consacrate aniversării 
proclamării Republicii Italiene, șe
ful stalului. Giovanni Leone, a re
luat sîmbătă consultările cu neno- 
nulitățile .politice In vederea rezol
vării crizei do guvern, declanșată 
Incâ din Juna februarie.

, ; "în prezent datele privind consultă
rile de la Palatul Qulrinale permit 
să. se configureze, Ln linii ge
nerale, același cadru polIUc cu
noscut : democrat-crețtlnli, așa-nu- 
mltul partid al „majorității re- 
LaUve“, , se deelfrrft gata să tra
teze atlt pentru formarea unu! 
guvern de centru-stlnga, cu socia- 
Jt6'.ll. dt șl pentru „alternativa* de 
centru-dreapta. tn care locul , socia- 
ltștilor ar fi luat de Liberali. Socia
liștii resping net orice soluție de tip 
centrist șl cer să se revină la un gu
vern de reforme si apărare a demo
crației. Soclal-democratli si rcpubli-

canII declară, că.nu slnt ..o priori" 
Împotriva nici uneia dintre formule.

Cercurile politice au înregistrat cu 
Interes dedarațin Iul Enrico Berii n- 
guer. secretar general al Partidului 
Comunist Italian, care — după intil- 
nirea de simbătă cu președintele 
Leone — a subliniat necesitatea 
unei orientări democratico In toate 
domeniile administrației de stat, a 
unei atitudini pozitive față do pro
blema reînnoirii contractator da 
muncă. Înfruntării problemelor dez
voltării Mczzogtorno-ulul. Totodată, 
este necesar ca Italia să ta narte ac
tivă la procesul de destindere din 
Europa și La preafiHrea conferinței 
pentru securitate șl colaborare. Pa 
această platformă, a subliniat secre
tarul general al partidului comu
nist, ne vom orienta acțiunile noas
tre In tară îl In parlament, vom sta
bili poziția noastră fată de viitorul 
guvern șl vom acționa pentru crea
rea condițiilor unei cotituri demo
cratice. bazată pe colaborarea din
tre marile forte populare ale tării.

Sic transit gloiia.-
Acum clica' timp, savantul 

Leslie Cole, inpiner englez care
a lucrat la realizarea modulu
lui lunar de aselenizare , A pol
io", comandat da NA.S.A., a fost 
concediat, ți-a făcut bagajele șt 
s-a întors, decepționai, acasă.

La fel, Jack Harrington, din 
San Diego, California — care a 
lucrat de asemenea ta proiectele 
„Apollo" și care, după conce
diere, vindea in stradă clr- 
ndclori prăjiți. La fel, un con
structor de racilele a ajuns dis
tribuitor la o stație da benzină. 
La fel ți al|i cifica — mai 
precis intr-un singur an circa 
2®0 009 oameni de țtiinfd, ingi
neri șl tehnicieni care lucrau in 
domeniul aero-spațiaL

Acum, pe listă s-a mal înscris 
cineva — un personaj deosebit 
de proeminent, Hespectlv — în
suși celebrul dr. member von 
Braun, administratorul general
adjunct al N.A.S.A, Motivul ? 
Deconcertarea față de perspec- . 
tivele de viitor, „starea de de- ■ 
presiune’ din acest sector, cu
rentul creat de exodul a nume
ros! ingineri ți tehnicieni de mare 
talent. La plecare, N.A.S.A. a 
exprimat „regrete profunde pen
tru despărțire" celebrului con
structor— pe a ! ‘ 
zltă sini Inter

a cărui carte de vl- 
icrise realizări tot 

afit de celebre, de la rachetele 
germane V—2 atlt de șimpatice 
englezilor la sflrsitul celui de-al 
doilea război mondial, plnă la 
lansarea primului satelit spațial 
american 
âApoUo“,,^l,,^

Von Braun s-a angajat la con
cernul „Fairchild Industries", 
intr-un post cu mult mai pu(in 
spectaculos dcclt programele 
„Apollo", dar cel puțin cu satis
facția câ a evitat experiențele 
distribuției de benzină sau 
desfacerii clmăclorilor.

Sic transit gloria mundi — 
ziceau latinii. Sau, în traducere 
modernă — ața-i gloria in anu
mite societăți : sa înalte ca o ra
chetă, pînd cl nd devine impon- 
derabilă.

Si ps urmă st private ca un 
V-2.

minate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dinlre cele două partide și țărL

General - colonel Ion 
Gheorghe, Pri™-MUund al minis
trului forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, șef al Marelui 
Stat Major, care ,<■ află In Anglia 
Intr-o vizita oficială, a asistat slm- 
băta la parada militară ce a avut loc 
la Londra cu ocazia zilei de naștere 
a reginei Ellsabeta a II-a.

Luciurilc Congresului 
Partidului Social-Democrat 
din Finlanda, acîuaki1 do 
guvernămînt, au continuat cu alege
rea organelor conducătoare. Rafael 
Paaslo a fost reales In unanimitate ca 
președinte al nartldulut. iar Kalevl 
Sorea — secretar general

reuniune a grupului comun dc lucru neazfi agenția B.T.A-, au fost exa-

gena l-a constituit hotărirea compa
niei de a reduce to mod arbitrar In
vestițiile. precum șl extracția de titei 
din Irak. Nesocotind !ntcre.tele po
porului acestei țări șl > lgnorind cererile 
autorităților Irakiene, holhrlrea LP.C. 
a fost de natură să antreneze con
secințe din cele mal serioase. OdJnJ-

• V ' iii . ț.'” i - ii- ’. ?■ !

mulul monarhic șl proclamării repu
blicii in 10’58 — reprezentau o fracți
une tot mal mică In comparație cu 
beneficiile ce intrau In casele de bani 
ale nesățiosului trust. Autoritățile 
irakiene au calculat că numai In ulti
mul an. datorită măsurilor Impuse de 
LP.C. de reducere a Investițiilor și

mmui IRAKIAN 
aparține acum Irakului

1 
„Extinderea suveranității asupra resurselor naturale proprii con

stituie o victorie a voinței de Independență a poporului Irakian. Po
porul olgerian va fi alături de Irak ta lupta împotriva oricărei încer
cări, eare bj avea cu scop exercitarea do presiuni împotriva sa“ — 
nOUAIU BOUMEDLE.VE, președintele Republicii Algeriene Democra
tice și Populare.

„Holărirea privind naționalizarea LP.C. constituie un pas pozitiv,’ 
In vederea asigurării suveranității Irakului asupra bogățiilor sale na
turile. in scopul propriei dezvoltări. Egiptul este gala să ofere Irakului 
întreaga sa experiență șt posibilitățile de care dispune pentru asigu
rarea drepturilor legitime ale poporalul irakian* — ANWAR SADAT,' 
președintele. Republicii Arabo Egipt.

„Libanul ’ salută măsurile adoptate de guvernul Irakian față de so
cietatea „Irak Petroleum Company*, ele constituind o expresie a 
preocupării pentru apărarea intereselor propriului popor" — SAEB 
SALAM; primul ministru al Libanului.i

diminuare n extragerii do țiței, sta- 
_ ___ _______ _ ,,_JL___ tul a pierdut 120 de milioane de-lire 
toriWpolillcU aplicate de LP.C.. o la- sterline. Diminuarea resurselor flnan-
sat pe locuri Inferioare in rindul ță- clare însemna provocarea unor «erl- 
rllor producătoare. Pe de alta parte, 
scăderea Investițiilor o dus la spori
rea profiturilor obținute de „Irak Pe
troleum*. Redevențele încasate de 
Irak, deși mal mori față de o perioa
dă anterioară — respectiv față de pe
rioada de dinaintea răsturnării regi-

ilare însemna provocarea unor seri
oase perturbări In înfăptuirea pro- 
Stilul de dezvoltare a țării, 

rtdent in proporție de 00 la sută 
de veniturile petroliere. Măsurile 
LP.C. vizau Insă și alte aspecte.1 
„Rccurgind la procedee colonialiste, 
rcduc.lnd producția de petrol in pro
porții tocă niciodată atinse, compa-

nillc petroliere străine au căutat să 
cbaslringâ, revoluția Irakiană să dea 
Înapoi*’ — a subliniat ta aceasta pri
vință președintele Hassan Al Bakr.

Firește, Irakul nu putea să asista 
pasiv la subminarea intereselor sale 
vitale. Autoritățile de la Bagdad au 
prezentat LP.C. o serie da cereri le
gitime care se refereau la dreptul 
statalul Irakian de a participa în'Dro- 
porție de cel puțin 20 la suta la ca
pitalul Investit do „Irak Petroleum", 
măsuri -ta vederea creșterii rapide a 
producției de țiței. Includerea repre
zentanților Irakieni ta consiliul de 
administrație el companiei, mutarea 
sediului acesteia de ta Londra la 
Bagdad, precum șl achitarea unei 
compensații pentru sumele de care 
Irakul fusese frustrat Persistența 
I.P.C. in atitudinea sa de respingere 
netă a acestor propuneri a dus, ln 
mod logic, la hotărirea din l iunie a 
Irakului, susținuta de Siria.

Actul prin care se restabilește drep
tul suveran al poporului irakian asu
pra resurselor sale înseamnă că veni
turile doblndlte nu vor mal lua de 
acum Instate calea străinătății, că ele 
vor fi puse tn slujba dezvoltării pro
prii, economico șl sociale, a acceleră
rii procesului de lichidare a rămineril 
ta urniâ moștenite de ta colonialism. 
Știri de ultimă oră sosite de la Bag
dad fac cunoscut, concomitent cu en
tuziasmul sllrnlt de aceste măsuri, 
faptul că extracția de țiței continuă 
normal,, tn timp ce autoritățile pro
cedează la preluarea bunurilor LP.C.

Desigur, hotărirea de naționalizare 
a societății „Irak Petroleum* a pro
dus reacția prevăzută din partea 
cercurilor monopoliste Internaționale, 
ca și a acelor organe de presă occi
dentale care le reflecta. Intr-un: fel 
sau aliul, interesele. Paralel cu la
mentările acestor cercuri slnt insă 
simptomatice și unele luări de pozi
ție realiste al căror 
vlnt se face ziarul „ 
afirmă că „eră 
naționale ca 1____ _
că se Impune „o nouă strategie 
plajă țițeiului să se desfășoare direct 
Litre țâr.Ue producătoare și cele con- 

■ suma'oare. Asemenea recunoașteri nu 
fac, in fond, declt să oglindească o 
tendință Ireversibilă a vremurilor 
noastre, .afirmarea dreptului popoa
relor de a fj slăptae la ele acasă, de 
a se bucura ele Insele de avuțiile na
ționale, ln interesul propășirii șl 
bunăstării proprii.

N. POPOVICI

Demisia colectivă a gu
vernului Uruguayului a fost 
respinsă, vineri, președintele 
Bordttberry. Anterior, se anunțase cil 
aceasta demisie are ca scop facilita
rea ' unei remanieri ‘ guvernamentale, 
prin care ga He cooptați în cabine
tul condus de Juan Maria Borda- 
berry reprezentanți al unor curente 
din «Inul partidului Blanco, de opo
ziție. care au acceptat să colaboreze 
cu actuala administrație. ’

Proiectul privind consti
tuirea CJLJLO. (Comunitatea ®- 
cononitcă a Africii de vest) a fost 
dezbătut la Bamako de către pre
ședinții Coastei de Fildeș, Voltei Su
perioare. Maurilanlel. Nigerului. Re
publici Mali. Senegalului, precum si 
reprezentanți ol șefilor de aiat din 
Dahomey sl Togo.

Sub auspiciile Societății-, ita
liene pentru organizațiile Inter
naționale, la Palazzctto dl Vene
zia — din capitala Ilaltel — a 
avut loc o conferință a ambasa
dorului român 'la Roma. lacob 

; lonascu. pe tema „România șl 
conferința pentru securitate sl 
cooperare in Europa''

purtători de cu- 
„Le Monde" cinci 

ra monopolurilor tater- 
intermedlar a apus" șl 

.... - .. ‘ P«plan mondial* In care tranzacțiile do

ăl V-Iea Congres interna
tional ăl presei destinate 
femeii S"B Inclietat la Palermo. 
Principala temă dezbătută a con- 
Btltull-o ,J?ublicapUe pentru femei 
șl educația permanemtă".

Primul Congres extraor
dinar ai partidului Uniunea 
Națională Cameruneză a ,n' 
cepul la Yaounde. Ahmadou Ahldjo, 
președintele partidului, a subliniat-In 
cuvlntul său necesitatea mobilizări! 
luluror fodelo" naționale pentru în
deplinirea celui de-al treilea Dian' 
cincinal de dezvoltare' a tării. Refe- 
rlndu-se la poliUca externă, președin
tele a subliniat că ta baza relațiilor 
externe stau prlnclolilo fespeclări! 
integrității teritoriale si suveranității 
naționale, neamestecului ta treburile 
interne; egalității In drepturi, avan
tajului reciproc -și coexistentei paș
nice, El a condamnat totodată colo
nialismul șl raslsmui, ex primind 

f’ solidaritatea poporului cnmerunez 
cu mișcările de eliberare națională 
din Africa.

Un adept al 
egalității rasiale
Generalul britanic sir Wal

ter Walker este un mare progre
sist. Ii repugnă prejudecățile fi 
dițeriminarile rasiale, susține eu 

i Indirjire \egalUatea în drepturi 
a popoarelor.

Cit de indirjit — se vede ți 
din declarația ce urmează, pu
blicată în Ziarul „Dally Tele
graph* tn legătură cu metodele 
folosite in Irlanda de Nord : 
„Metoda mea constă tn a lovi 
repede, tare ți mereu mal tare. 
Trebuie să fim fără milă. Aț 
tăia imediat livrările de benzi-1 
nă, de gaz ți electricitate fi, in 
general, orice aprovizionări. Aș- 

. permite bărbaților șâ evacueze 
femeile și copiii (nu «puneam ți 
noi că e un mare progresist ?) și 
apoi m-aș răfui cu ei*.

E-n regulă, generalul Walker 
are o inimă de mamă față de ir
landezi — dar ce legătură are a- 
ceasta cu egalitatea rasială ?

Are. Ascultați-i motivația : 
„Noi am mai avut de-a face cu 
asemenea probleme In alte părfi 
ale lumii, cu piei galbene sau 
negre ți cu cel cu ochii oblici. 
Pentru ce am folosi unele me
tode față de albi — ți altele 
pentru oamenii de culoare

E limpede, nu ? Păcat că un 
adept atlt de ferm al egalității 
popoarelor ți un om alit de lu
minat ca sir Walker are am
nezii.

Altfel ar fi amintit șl eu ce 
rezultate s-au soldat aceste me
tode, folosite 'prin diversele 
părți ale lumii.

Statut de 
beligeranți pentru 

Chippewa ?
Conflictele dintre auforifd|ile 

americane și indienii băștinași 
din rezeroajii continuă. Acum 
organele judiciare din S.UA. se 

'află in fața unul caz insolit ; ta 
I iulie anul trecut' la Chicago a 
atrut loc o demonstrație a in
dienilor „piei-roșil" din tribul 
Chlppeica. A urmat o ciocnire 
eu poli(ia, o încăierare, o urmă
rire in dopurile orașului — ta 
cursul căreia unul din indieni 
a aruncat citeva bombe Incen
diare asupra unui yacht ancorat 
in port. Yachlul — firește — a 
ars, făptaiul — ți mai firește — 
a fost areșfat, urrntnd apoi pro
cesul.

^..Carc nu s-a mai desfășurat 
firesc, căd acuzatul și-a dezvol
tat apărarea pe ideea că „na
țiunea Chippewa se află ta răz
boi cu guvernul S.UA ", iar a- 
vocaiul său a damonrtrat cu acte 
in regulă că guvernul american 
eile-oinorat de „reluarea ostiU- 
tăților", că a încălcat o conven
ție semnată acum vreo 49 de ani 
ocupind teritorii pe care se an
gajase să le lase in poieșla in
dienilor respectivi, că deci răz
boiul c legitim; că incendierea 
unei nape inamice intră în ca
drul’operațiilor militare șl câ

■ ^cliefițul tiu trebuie tă se bucu
re de statutul legal al' oricărui 
cetățean al unei țări aflate In 
război cu Stolele Unite, chiar 
fără declarație oficială".

Argumentare. la care comple
tul de Judecată a rămas stupe
fiat ti. negărlnd motive legale 
de respingere, a amlnat pronun
țarea sentinței pentru 25 iunie.

.„Nu cumva mal auziseră ju
decătorii respectivi de un anu
mit rdrbol purtat pe undeva tot 
fără declarație ?

N. C.
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