
I vmiiu.wv» UOViT ț

SAU DE UECTURA

0 nouă și_ vibrantă manifestare a unității poporului m jurul partidului, 

un puternic imbold in ampla mobilizare a eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor

oamenilor muncii pentru înfăptuirea înainte de termen a sarcinilor cincinalului

VIZITA DE LUCRU
Proletari din toate țările, uniți-vă!

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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Sîmbătă 3 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat, 
a făcut o vizită de lucru în județele Brașov și 
Vîlcea.

Conducătorul partidului și statului a fost în
soțit de tovarășii Virgil Trofin, llie Verdeț și 
Cornel Burtică.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în uni
tățile economice, întîlnirile pe care le-a avut 
cu muncitori, ingineri, tehnicieni, constructori a 
prilejuit o nouă și grăitoare expresie a legătu
rilor de nezdruncinat dintre partid și popor, a 
hotărîrii și entuziasmului cu care oamenii mun
cii din aceste județe, ca și cei de pe cuprinsul 
întregii țări, înfăptuiesc neabătut politica 
partidului și statului nostru.

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 

DECRET 
privind conferirea Ordinului Muncii 

clasa I Combinatului chimic Făgăraș

în contextul elanului cu care 
întregul nostru popor a răspuns 
chemării partidului „CINCINA
LUL ÎNAINTE DE TERMEN” 
suplimentîndu-și, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republicii 
angajamentele luate inițial în în
trecere. vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, întîlni
rile și discuțiile avute cu munci
torii. inginerii și tehnicienii din 
unitățile economice vizitate,, con
stituie noi și elocvente expresii 
ale unității depline dintre partid 
și popor, ale adeziunii oameni
lor muncii din acest județ ca și 
de pe întreg cuprinsul țării la 
politica partidului și statului. în 
același timp, vizita a prilejuit o 
vibrantă manifestare d‘e dragos
te și stimă față de conducătorul 
iubit al poporului nostru, întâm

pinat eu entuziasm și căldură 
de către mii și mii de oameni ai 
muncii, atît în orașul Brașov 
cit și în celelalte localități 
străbătute pînă la Făgăraș.

în drumul spre Făgăraș oas
peții însoțiți de tovarășul Con
stantin Drăgan, prim-secretar 
al comitetului județean de par
tid, s-au oprit la cantonul pas
toral din apropierea comunei 
Vlădeni. Acesta cuprinde două 
complexe de îmbunătățire a pa
jiștilor naturale ■ Vlădeni și Cod- 
lea. Aici, tovarășul Ion Moldo
van. adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, a prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
prin intermediul unor scheme și 
grafice, o serie de rezultate pri-

(Continuare în pag. a Il~a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

fe mitingul oamenilor muncii de la Combinatul
Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, oamenilor muncii din 
Combinatul chimic Făgăraș și 
tuturor locuitorilor Făgărașului, 
un călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România. (Aplauze pu
ternice, urale).

Pentru întregul colectiv al 
combinatului —. și cred că pen
tru toți locuitorii Făgărașului — 
sărbătorirea a 50 de ani de la 
înființarea acestei întreprinderi 
constituie un eveniment deosebit 
de important, pentru că ea mar
chează un moment de seamă atît 
în industrializarea țării în gene
ral, cît și în dezvoltarea indus
triei din Făgăraș care, în anii 
socialismului, a cunoscut, după 
cum știți foarte bine, o creștere 
puternică.

Cunosc realizările obținute de 
dumneavoastră în cincinalul tre
cut, in primul an al actualului 
cincinal — 1971 — precum și la 
începutul lui 1972. Intr-adevăr, 
combinatul dumneavoastră se

chimic Făgăraș
prezintă cu rezultate bune — nu 
numai cu realizarea, dar și cu 
depășirea planului pe anul tre
cut și pe primele cinci luni ale 
anului 1972. Pentru toate aceste 
rezultate bune pe care le-ați 
obținut în activitatea dumnea
voastră, doresc să vă felicit din 
toată inima. Apreciez că activi
tatea, rezultatele pe rare le-ați 
obținut, constituie o contribuție 
la dezvoltarea generală a chi
miei, la dezvoltarea generală 
a patriei noastre ! (Aplauze pre
lungite, urale : se scandează : 
,,Ceaușescu-P.C.R.“).

Cunoașteți programul de dez
voltare a țării noastre trasat de 
Congresul al X-lea al partidului. 
Din datele publicate în presă cu
noașteți cum se realizează acest 
program ; cred că ați luat cu
noștință și de faptul că în ulti
mele săptămîni multe colec
tive de oameni ai muncii, 
multe județe — printre ca
re, dacă nu mă înșel, și 
Brașovul — au considerat, a- 

vind în vedere realizările de a- 
nu! trecut și din primele cinci 
luni ale acestui an, că prevede
rile cincinalului pot fi depășite, 
luîndu-și în acest sens noi anga
jamente, atît pentru anul 1972, 
cît și pentru următorii trei ani. 
Multe colective și-au propus să 
realizeze cincinalul în patru ani 
și jumătate. (Aplauze puternice). 
Această inițiativă a multor co
lective de oameni ai muncii, a 
multor județe constituie un 
exempju de felul în care clasa 
noastră muncitoare, toți oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
înfăptuiesc neabătut politica 
partidului, sînt hotărîți să facă 
totul pentru a asigura lichidarea 
cît mai rapidă a înapoierii în 
care s-a găsit țara noastră în 
trecut, să facă astfel ca, la sfîr- 
șitul cincinalului, să nu ne mai 
socotim țară în curs de dezvol
tare și să putem realiza un ve
nit național care să ne situeze 
în rîndul țărilor cu dezvoltare 

mijlocie. (Vii aplauze). Fără nici 
o îndoială că îndeplinirea acestor 
angajamente cere eforturi se
rioase : o mai bună organizare 
a muncii și folosire a capacități
lor de producție, creșterea efi
cienței economice generale, re
ducerea serioasă a cheltuielilor 
materiale de producție, ridica
rea simțitoare a productivității 
muncii.

Putem obține o producție mai 
mare și mai ieftină in spațiile și 
cu utilajele actuale de produc
ție. După unele calcule putem 
obține o creștere de 25—35 la 
suta a producției globale pe în
treaga țară numai prin realiza
rea măsurilor la care m-am re
ferit. După cum ați aflat din 
presă, în ultimele săptămîni, la 
Comitetul Central al partidului 
au fost cîteva consfătuiri pe a- 
ceastă problemă, cu cadrele din 
proiectare și cercetare, cu condu
cătorii întreprinderilor; ieri a 
avut loc o consfătuire cu primii 
secretari și cu miniștrii. Scopul 
acestor consfătuiri a fost de a

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru contribuția deosebita 
adusă la industrializarea so
cialistă, participarea activă a 
colectivului de oameni ai 
muncii din Combinatul chimic 
Făgăraș la opera de construire 
a socialismului și meritele sale 
în valorificarea superioară a 
resurselor naturale ale țării, cu

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 

DECRET 
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 50 

de ani de la înființarea Com
binatului chimic Făgăraș,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Pentru re
zultate remarcabile obținute 
în muncă și pentru contribuția 
personală adusă Ia dezvoltarea 

Citiți în pag. a IV-a

RELATĂRI PRIVIND PRINCIPALELE MANI

FESTAȚII SPORTIVE, ȘTIRI Șl INFORMAȚII

DE PESTE HOTARE

prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființare.

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă 
Ordinul Muncii clasa I Com
binatului chimic Făgăraș.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Combinatului chimic Făgăraș 
și la realizarea sarcinilor de 
plan se conferă titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și Meda
lia de aur „Secera și Ciocanul" 
tovarășilor: Gheorghe Gh.
Maier — . maistru mecanic la 
Combinatul chimic Făgăraș, 
Vichente V. Pică — maistru 
chimist la Combinatul chimic 
Făgăraș.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOL AE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚELE BRAȘOV Șl VÎLCEA

(Urmare di? pag. 1)
vi nd înfăptuirea programului de 
îmbunătățire a pajiștilor natu
rale, precum și măsurile avute 
în vedere pentru creșterea efi
cienței lucrărilor ce se între
prind în acest scop. Au fost tre
cute în revistă principalele ac
țiuni desfășurate pentru comba
terea eroziunii solului și regene
rarea pășunilor, modul cum se 
efectuează lucrările de fertiliza
re menite să ducă, la sporuri 
continue de producție cu chel
tuieli minime. In discuțiile pur
tate cu specialiștii, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu a recomandat 
să se aibă în vedere ca investi
țiile oe se fac în această direc
ție să se amortizeze cit mai re
pede.

Directorul Direcției agricole 
județene Brașov, Ion Mănoiu. a 
prezentat, apoi, oaspeților sta
diul lucrărilor de amenajare a 
pajiștilor naturale din județ, re-

Făgărașul
în continuă înflorire

un

tovarășului Nicolae 
la Făgăraș a avut 
pronunțate nuanțe

Vizita 
Ceaușescu 
mulțe și 
sărbătorești. Orașul s-a trezit în 
zori. Mii și mii de oameni au 
inundat străzile pentru a-1 în
tâmpina așa cum se cuvine pe 
secretarul general al partidului 
nostru. în coloanele masive ale 
locuitorilor Făgărașului, oraș 
străvechi, eu renume istoric, 
acordat astăzi pe făgașul unor 
ample prefaceri revoluționare, 
au răsunat urale, s-a ovaționat 
cu înflăcărare pentru Partidul 
Comunist Român, pentru patria 
noastră socialistă. Porțile cetății 
străjuiesc astăzi urarea fierbinte, 
rostită din toată inima : „Bine 
ați venit în Făgăraș, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu11. Flutură mii de ste- 
gulețe, și-n calea oaspetelui drag 
se presară flori. La sosirea în 
piața centrală a orașului, ostași 
ai forțelor armate, luptători din 
gărzile patriotice și tineri din 
formațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă ono
rul. Fanfara intonează imnul de 
stat. Grupuri de pionieri oferă 
frumoase buchete cu flori. Sînt 
toate acestea, gesturi firești, 
izvorîte din respect și din dra
goste pentru partid, pentru 
secretarul său general, din recu
noștința oamenilor pentru efor
turile mari pe care le fac parti
dul și statul în vederea perfec
ționării întregii vieți economice, 
politice și sociale a țării, pentru 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului 
român- Făgărașul a întâmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
într-un moment cu ample și 
profunde semnificații pentru 
viața orașului: Combinatul chi
mic din localitate — puternică 
unitate industrială, eu adînci 
implicații în destinul oameni
lor de aici — și-a sărbătorit 
semicentenarul. Festivitățile oca
zionate de această aniversare, 
înaltele distincții care au fost a- 
cordate Combinatului, unor mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
aici — ilustrare veridică a pre
țuirii pe care partidul o acordă 
clasei muncitoare, tradițiilor sale 
înaintate, succeselor dobîndite zi 
cu zi — au dat și mai mult vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Făgăraș aspectul unei sărbă
tori a orașului, a întregului nos
tru popor #

Locuitorii Făgărașului au mai 

levînd că, pînă acum, au fost 
amenajate 16 000 ha pajiști. A- 
ceastă suprafață se prevede să 
sporească pînă în 1980 pînă la 
circa 84 000 ha. Aceasta înseam
nă ca, începînd din anul 1973, 
să fie amenajate anual circa 
10 000 ha de pajiști, cu 4 000 ha 
mai mult decît este prevăzut să 
se amenajeze în acest an. S-a 
remarcat faptul că bunele rezul
tate obținute în acțiunea de îm
bunătățire a pajiștilor se reflec
tă și în creșterea producției de 
lapte și came în unitățile agri
cole din județul Brașov. în dis
cuțiile purtate cu specialiștii 
localnici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat efec
tuarea unor studii amănunțite 
privind posibilitățile de inten
sificare a lucrărilor de îmbună
tățire a pajiștilor naturale, stu
dii care să aibă în vedere în per
manență eficiența ridicată.

avut prilejul să se întâlnească cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei 
s-au putut convinge din proprie 
experiență că dialogul cu țara, 
cu oamenii ei, cu muncitorii, cu 
țăranii, cu intelectualii, cu tineri 
și cu virstnici, a devenit o carac
teristică esențială a activității 
secretarului general al partidului 
nostru, iar roadele acestui amplu 
colocviu se fac tot mai mult 
simțite în economie, în munca 
științifică, în învățămînt, în do
meniul culturii, în întreaga via
ță social-politică a României 
socialiste. S-a creat astăzi un te
ren fertil pentru discuții deschi
se, pline de adinei învățăminte. 
Făgărășenii l-au primit pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
frunțile ridicate, mîndri de reali
zările dobîndite prin eforturi și 
pricepere, dar și cu credința că 
după această întâlnire vor cu
noaște și în amănunt și măi bine 
în ce măsură rezultatele muncii 
lor corespund cerințelor de mo
ment și de perspectivă ale țării, 
ce anume trebuie să facă pentru 
a se încadra perfect în ritmul cu 
care întregul nostru popor avan
sează pe coordonatele civilizației 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat care-1 însoțesc, sînt invi
tați pentru început în holul 
mare al Casei de cultură, 
unde tovarășul Gheorghe Cuțitei, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, primarul 
orașului, prezintă schițele ce re-> 
dau imaginea viitoare a Făgăra
șului. Evidențiindu-se trans
formările înnoitoare pe care le 
cunoaște, ca toate localitățile pa
triei noastre, și Făgărașul, se 
arată că, în actualul plan anual 
se alocă dezvoltării multilaterale 
a orașului circa 2,5 miliarde lei 
o atenție deosebită acordîndu-se, 
firește, dezvoltării activității in
dustriale. Edilii orașului infor
mează, de asemenea, că sînt în 
curs de definitivare proiectele 
pentru modernizarea arterei 
principale a orașului, construirea 
unor noi cartiere de locuințe, a 
unui hotel turistic, a altor insti
tuții social-culturale.

Interesîndu-se îndeaproape de 
lucrările de reconstrucție a ve
chii cetăți a Făgărașului, cu o 
vechime de aproape 700 de ani, 
secretarul general al partidului 
recomandă ca, paralel cu aceste 

lucrări, să se creeze în această 
zonă un important punct turistic, 
cu unități de cazare și magazine 
cu toate dotările necesare. Refe- 
rindu-se la noile construcții de 
locuințe, secretarul general al 
partidului indică să se folosească 
cit. mai rațional spațiul existent,

De la Casa de cultură și pînă 
la Uzina de prototipuri și reparat 
utilaje chimice (U.P.R.U.C.) co
loana de mașini trece printr-un 
imens culoar viu. Pe panouri 
mari sînt înscrise cuvintele atît 
de dragi tuturor : „Ceaușescu și 
poporul“, „P.C.R.—Ceaușescu’4- 
Se scandează puternic, oamenii 
îi urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu viață lungă spre bi
nele poporului și al țării.

Construită cu numai 15 ani în 
urmă, și denumită pe bună 
dreptate ..mecanicul șef“ al in
dustriei chimice, uzina cunoaște 
o continuă dezvoltare. Pretutin
deni în uzină, secretarul general 
al partidului e primit cu căldură, 
cu dragoste, cu recunoștință. 
Muncitorii, tehnicienii' și ingine
rii de aici au motive deosebite 
pentru a-și manifesta dragostea 
și gratitudinea față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care vizitînd 
uzina la începutul anului 1971, a 
dat indicații precise privind dez
voltarea ei în viitorul apropiat. 
Pe baza acestor indicații, care au 
mobilizat puternic pe construc
torii și pe muncitorii uzinei, 
două sectoare — cazangeria și 
armături de oțel și cea de pompe 
inoxidabile antioorosive — aflate 
atunci în construcție, au început 
să producă cu 5—6 luni înainte 
de termenul prevăzut realizîn- 
du-se o importantă producție 
suplimentară.

Vizitînd secțiile uzinei, secre
tarul general al partidului se 
oprește adesea, stă de vorbă cu 
muncitorii, se interesează de 
preocupările lor. de metodele și 
procedeele de lucru folosite, de 
posibilitățile de sporire a pro
ducției. In fața unei mașini de 
îndoit tablă executată în între
gime în uzină, după o concepție 
proprie, secretarul general al 
partidului este informat că ea 
a fost realizată de maistrul Vic
tor Zagher, pensionar în vîrstă 
de 72 de ani. Vîrsta destul de 
înaintată nu-1 împiedică să lu
creze și azi, să folosească din 
plin bogata experiență pe care 
o are, să o pună în slujba pro
gresului tehnicii în uzină. To
varășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază în mod deosebit această 
realizare, îl felicită călduros pe 
bătrînul meșter, recomandă spe
cialiștilor uzinei să se preocupe 
continuu de realizarea unor in
stalații și utilaje cu mijloace 
proprii. Se vizitează, apoi, sec
torul de pompe și armături din 
oțeluri inoxidabile și anticorosive 
unde, la recomandarea făcută de 
secretarul general al partidului 
se realizează o serie de produse 
care înainte erau aduse din im
port. Discutîndu-se despre unele 
din produsele realizate aici, des
pre caracteristicile lor, secreta
rul general al partidului le apre
ciază și recomandă muncitorilor.

■ tehnicienilor, inginerilor să se 
preocupe in. continuare de mo
dernizarea procesului de pro
ducție a produselor realizate, să 
țină pasul ou tot ceea ce e mai 
modern în tehnica mondială. 

ocupindu-se cît mai puțin teren 
agricol- Observațiile făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, so
luțiile recomandate se înscriu, 
desigur, ca un prețios sprijin 
pentru edilii de aici în definiti
varea schiței de sistematizare a 
orașului.

cu constructorii
de utilaj chimic

O fructuoasă djscuție are loc 
pe platforma de dezvoltare a 
uzinei, împreună cu reprezen
tanții constructorilor, ai uzinei 
beneficiare. Se analizează posi
bilitățile de scurtare a terme
nelor de dare în producție, de 
sporire substanțială a produc
ției, apreciindu-se că prin intra
rea în. producțe a . noilor secții, 
prin folosirea integrală a noilor 
capacități, uzina va putea reali
za la sfîrșitul actualului plan 
cincinal, o producție de 4 ori 
mai mare decît în 1970, depășind 
substanțial prevederile.

La încheierea vizitei în Uzina 
de prototipuri și reparat utilaj 
chimic, directorul general al în
treprinderii, mulțumind căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru faptul că a 
venit din nou în mijlocul acestui 
colectiv, pentru indicațiile pre
țioase date și cu acest prilej, î-a 
oferit ca amintire machetele 
unora din noile produse.

Secretarul general al partidu
lui transmite întregului colectiv 
urări de noi succese în produc
ție în așa fel înoît la sfîrșitul 
cincinalului să realizeze integral 
sarcinile sporite stabilite cu pri
lejul acestei vizite.

— Veți putea fi atunci fruntași 
pe ramura construcției de utilaj 
chimic și aceasta va fi cea mai 
frumoasă amintire despre întîl-

venit
în mijlocul chimiștilor făgărășeni, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu"

A

Urale puternice, aclamații en
tuziaste îl însoțesc pe conducă
torul partidului și statului, pe 
ceilalți oaspeți care părăsesc 
uzina îndreptîndu-se spre un alt 
obiectiv. Combinatul Chimic Fă
găraș.

întreprindere semicentenară, 
aflată azi în tumultul -----
bătălii " 
prinsă 
munci, 
chimic 
nat pe___ ___________ o____
ral al partidului cu urarea „Bine 
ați venit în mijlocul chimiștilor 
făgărășeni, iubite tovarășe 

' Nicolae Ceaușescu".
Acum 50 de ani, cînd a luat 

ființă, combinatul de azi se re
ducea la cîteva mici ateliere. în 
urmă cu două decenii el se nu
măra printre puținele noastre 
uzine chimice. De atunci, ritmic 
și continuu, combinatul și-a 
schimbat înfățișarea, și-a mo
dernizat instalațiile, și-a schim
bat profilul producței. Urcînd 
în fiecare an cîte o importantă 
treapta, într-un răgaz istoricește 
scurt, Combinatul chimic din 
Făgăraș a devenit o puternică 
și impunătoare cetate a chimiei 
românești. Acest urcuș are sem
nificația unui efort organizat, 
bine pus la punct de o minte 
cutezătoare ; forța partidului s-a 
simțit în acești ani în toate ma
rile și ambițioasele sale proiecte. 
Acest fapt amplifică și mai mult 
bucuria pe care muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestei cetăți 
a chimiei românești o trăiesc 
astăzi avînd în mijlocul lor, în 
acest moment jubiliar, pe tova
rășul Nicolae Ceausescu.

Itmerariul vizitei cuprinde mai 
multe secții și fabrici din cadrul 
Combinatului. Oamenii de aici 
raportează cu mîndrie secreta
rului general al partidului că în 
ultimii ani Combinatul chimic 
din Făgăraș și-a adus o prețioasă 
contribuție la asigurarea cu pro
duse chimice a diferitelor ramuri 
economice, la valorificarea su
perioară a resurselor naturale 
ale țării, ei fiind, chiar în condi
țiile în care industria chimică 
cunoaște la noi o deosebită as
censiune, deschizători de drum 
în multe domenii ale chimiei. 
Se raportează cu justificată 
mîndrie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu faptul că aici, la Fă
găraș, au fost experimentate și 
obținute pentru prima oară în 
țară, produse chimice de strictă 
necesitate în industrie și în a- 
gricultură. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat li se pre
zintă macheta combinatului, li 
se dau ample explicații privind 
introducerea tehnicii noi, a ști
inței avansate, a mecanizării și 
automatizării în procesul de pro
ducție, subliniindu-se că toate 
acesteg s-au făcut într-un cli
mat moral politic în care feno
menul progresului a vizat deo
potrivă și afirmarea personali
tății omului. Cu prilejul vizitei 
în combinat, conducătorii de 
partid și de stat fac cunoștință 
cu chimiștii făgărășeni, mulți 
dintre ei oameni care își trans
mit meseria din tată în fiu, cu 
toții avînd în conștiință creația, 
sentimentul personal și general 
al participării efective la dezvol
tarea combinatului, la toate ma
rile sale înfăptuiri. De altfel, 
totul aici e rodul unor oameni 
cu o gîndire matură, cu o jude
cată îndrăzneață, animați de un 
profund patriotism care au în
vățat aici să conducă complica
tele procese chimice. folosind 
tehnologii moderne. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi e prezentat 
un laborator de cercetări știin
țifice ; specialiștii laboratorului

—..........—marilor
cu cifrele de plan, cu- 
de efervescența unei 
fără răgaz. Combinatul 
din Făgăraș l-a întîmpi- 
tovarășul secretar gene-

nirea de azi cu harnicul colectiv 
al acestei întreprinderi, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dau ample explicații privind cî
teva din proiectele lor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de instalația 
de epurare a apelor cu azotat, 
de natură să împiedice poluarea 
apelor. Secretarul general al 
partidului îi felicită pe specia
liștii din laboratorul de cerce
tare chimică pentru acțiunea ce 
o desfășoară și le urează să in
troducă cit mai grabnic în pro
cesul de producție proiectele la 
care lucrează. Rodnice dialoguri 
de lucru, concrete și eficiente 
au loc pretutindeni în locurile 
vizitate, la Fabrica de rășini, 
Fenol-formaldehidice unde se
cretarul general al partidului 
recomandă conducerii ministe
rului și Combinatului să se pre
ocupe de mărirea capacităților 
de producție în vederea satisfa
cerii atît a necesităților interne 
cît și pentru crearea unor dispo
nibilități pentru export la noua 
fabrică de . anilină, instalație 
concepută și realizată în cea 
mai mare parte în țară — se 
desfășoară o amplă discuție cu 
privire la folosirea cît mai in
tensivă și mai rațională a agre
gatelor. Dar unul din cele mai 
impresionante și convingătoare 
argumente privind eficiența a- 
cestor vizite de lucru l-a pri
lejuit vizitarea unei stații pilot. 
Aici, în cadrul unei discuții a- 
supra unor procedee moderne 
de lucru, secretarului general al 
partidului i se prezintă noua 
instalație și noul procedeu pentru 
obținerea îngrășămintelor com
plexe, cu ajutorul căruia produc
ția crește cu 15 la sută și se 
reduc consumurile de acid azo
tic și de energie electrică. Este 
apreciat faptul că cercetătorii, 
în colaborare cu oamenii • de 
știință de la institutele de spe
cialitate, au obținut rezultate 
bune în domeniul proiectării și 
realizării u>nor instalații com
plexe menite să ducă la sporirea 
producței și productivității, mun
cii.
. Are loc o scurtă consfătuire 

și pornindu-se de la aprecierea 
bunelor rezultate ale stației pi
lot, se hotărăște trecerea la pro
ducția industrială.

Avîrudu-se în vedere că cea 
mai mare parte a utilajelor se 
pot realiza în țară și chiar aici 
la Făgăraș, — la „U.P.R.U.C." 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă indicații să se prevadă de în
dată construirea unei fabrici de 
îngrășăminte chimice care să 
folosească noul procedeu expe
rimentat de stația pilot.

Este vizitată apo^ Expoziția 
jubiliară unde directorul Com
binatului, inginerul Teodor Șu
teu dă ample explicații privind 
ascensiunea întreprinderii făgă- 
rășene pe coordonatele dezvol
tării chimiei românești. Secre
tarul general al partidului apre
ciază realizările colectivului de 
muncă ale Combinatului chimic 
din Făgăraș, subliniind că uni
tatea are totuși încă nume
roase rezerve interne pentru 
sporirea capacităților de pro
ducție, pentru asimilarea unor 
noi produse, pentru îmbunătăți
rea calității celor existente, pen
tru modernizarea tehnologiilor 
și a instalațiilor. Nu există nici 
o îndoială că angajamentele 
luate de colectivul Combinatu
lui de a-și spori pînă la finele 
anului producția suplimentară și 
de a da noi beneficii peste plan 
vor fi realizate așa cum si pînă 
acum harnicii chimiști făgără
șeni și-au respectat întotdeauna 
angajamentele luate față de 
partid și de stat.

ADRIAN VASILESCU
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existed 4 commiuii co/u/i:
DIN FĂGĂRAȘ

Pe platoul din fața Combina
tului s-au adunat numeroși chi- 
miști, reprezentanți ai lo
cuitorilor orașului, pensionari, 
foști muncitori ai Combina
tului, specialiști și reprezentanți 
ai institutelor de cercetări, 
colaboratori ai chimiștilor făgă- 
rășeni, invitați. Deasupra mul
țimii se văd drapele roșii 
și tricolore, lozinci care slă
vesc partidul, patria noastră 
socialistă. Mulți poartă portre
tele secretarului general al 
partidului, stegulețe, flori. Este 
o atmosferă de puternic entu
ziasm.

Apariția la tribună a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat este întîmpi- 
nată cu puternice aplauze, ova
ții și urale.

Mitingul este deschis de to
varășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.. care a 
spus :

în aceste clipe de entuziastă 
și emoționantă sărbătoare, cînd 
chimiștii făgărășeni au feri
cirea de a avea în mijlocul lor 
pe omul care simbolizează pen
tru fiecare clarviziunea poli
tică, înțelepciunea, capacitatea 
de dăruire integrală pentru in
teresele patriei și ale poporului, 
chezășia progresului multilate
ral al României socialiste, am 
plăcuta misiune să adresez, la 
acest jubileu, un bun venit 
iubitului nostru conducător, to
varășului Nioolae Ceaușescu.

In numele celor care parti
cipă la acest miting, al tuturor 
locuitorilor din județ — români, 
maghiari și germani — doresc 
să-1 asigur pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că bucuria de a fi din 
nou printre noi constituie un 
puternic imbold în muncă, ne 
dă prilejul să-1 aducem încă 
o dată cele mai vii mulțumiri 
și recunoștința noastră fierbinte 
pentru sprijinul și îndrumarea 
permanentă pe care le acordă 
județului Brașov, organizației 
de partid județene, tuturor oa
menilor muncii de pe aceste 
meleaguri. Cu acest prilej, doresc 
să vă informez că întregul rios- 
tru județ este pe deplin anga
jat să realizeze și să depă
șească sarcinile economice și so
cial-culturale, să întîmpine cele 
două evenimente mari — Con
ferința Națională a partidului 
și aniversarea Republicii — cu 
noi și însemnate succese și este 
hotărît să depună toate efortu
rile pentru ca sarcinile cincina
lului să fie îndeplinite înainte 
de termen.

Are loc, apoi, solemnitatea 
înmînării unor înalte ordine și 
titluri ale Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a 
dat citire decretelor prin care 
au fost conferite „Ordinul 
Muncii" clasa I Combinatului 
Chimic din Făgăraș, precum și 
titlu de „Erou al Muncii Socia

liste" și Medalia de aur „Secera 
și ciocanul", maiștrilor Gheorghe 
Gh Maier și Vichente V. Pică.

De asemenea, s-a dat citire 
decretului prin care, pentru 
merite deosebite în muncă, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
a Combinatului Chimic Făgăraș 
au fost conferite :

— Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a Il-a 
tovarășului Teodor I. Șuteu, 
inginer, directorul Combinatului 
chimic Făgăraș.

— Ordinul .,23 August" clasa 
a Il-a tovarășului Novac-Petre 
I. Ionașcu, maistru dulgher. 

Ordinul Muncii clasa a Il-a 
tovarășilor: Alexandru I. Doka, 
sudor ; Gheorghe D. Foghel, in
giner, șef serviciu; Victor A. 
Iovu, secretarul Comitetului de 
partid ; Ioan D. Jiga, lăcătuș- 
mecanic, rpaistru; Victor loan
M. Pîrvulescu, chimist, director 
producție; Miron N. Sasu, mai
stru electrician; Ioan N. Rohat. 
lăcătuș mecanic ; Octavian Gh. 
Sipoș, operator chimist ; Nicolae
N. Zaharia, maistru mecanic.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

*
Prin Decret al Consiliului de 

Stat au mai fost conferite 49 or
dine și 140 medalii ale Republi
cii Socialiste România unor mun
citori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri de la Combinatul chimic 
Făgăraș.

La miting au luat, apoi, cu- 
vintul ing. Teodor Șuteu, direc
torul Combinatului. După ce a 
exprimat bucuria celor peste 
6 000 de salariați ai Combinatu
lui de a-i avea în mijlocul lor 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat, vorbitorul a spus: 
Prezența dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, eminent 
fiu al partidului și poporului 
nostru, conducătorul stimat al 
României socialiste, conferă săr
bătorii noastre profunde sem
nificații.

Multe dintre realizările noas
tre își au izvorul în colaborarea 
fructuoasă pe care o avem cu 
Institutul central de cercetări 
chimice, din care au rezultat 
produse de o mare valoare pen
tru chimia țării românești.

Exprimînd hotărârea întregu
lui colectiv de muncă, vă asigur, 
tovarășe secretar general, că în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, a celei d'eTa 25-a a- 
niversări a Republicii noastre 
vom depăși planul de stat 
pe acest an cu o producție 
de 50 milioane lei, vom rea
liza în plus față de beneficiile 
prevăzute 20 milioane lei și vom 
livra suplimentar la export pro
duse chimice în valoare de 30 
milioane lei.

în cuvîntul său. maistrul chi
mist Vichente Pică, Erou al 
Muncii Socialiste, a spus: Astăzi 
trăiesc cele mai frumoase clipe 
din viața mea. Chiar din mîna 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
am primit înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste".

Noi vă primim, cu mic, cu 
mare, in mijlocul nostru cu toa
tă căldura inimii și vă încredin
țăm că această flacără de dra
goste și recunoștință pentru par
tid, pentru dumneavoastră, ne 
face mai puternici, mai dîrzi și 
mai fericiți.

Vă asigur că eu, și colectivul 
în care lucrez, adine mișcați de 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste", pe care pentru el mi 
l-ați dat mie, vom ști să-1 ono
răm așa cum trebuie.

Mi-a revenit marea cinste șl 
onoare — a spus în cuvîntul 
său muncitoarea Ana Keseriu 
— să vă aduc la cunoștință că 
toate muncitoarele din combi
nat sînt fericite că ați venit la 
noi și, totodată, să mulțumim 
partidului și. în primul rînd, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru că avem con
diții bune de muncă, cîștigăm 
bine, putem să ne creștem co
piii așa cum ne învață partidul 
așa cum foarte frumos ați spus 
dumneavoastră la plenara par
tidului din toamna trecută.

Noi n-o să uităm niciodată că 
la această sărbătoare a între
prinderii noastre am avut o- 
noarea să fiți cu noi. Se știe 
bine, știe toată lumea, că dum
neavoastră care munciți cel mai 
mult, sînteți cel mai drept om 
și tocmai de aceea tovarășele 
mele de muncă m-au rugat să 
vă transmit urarea lor: sâ 
trăiți mulți ani, să conduceți 
partidul și poporul spre victo
rii și mai mari.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu uralb și ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost sublinia
tă cu vii și puternice aplauze.

în încheierea mitingului, to
varășul Constantin Drăgan a 
spus : Vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că toți co
muniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov, sînt hotărlți 
să muncească mai bine, să rea
lizeze sarcinile cincinalului în- 
tr-o perioadă mult mai scurta 
și, așa cum spuneați • dumnea
voastră, să ocupe un Ioc frun
taș între județele țării. Să ne 
trăiți tovarășe secretar general 
spre, binele întregului nostru 
partid și popor, pentru prospe
ritatea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

Mitingul oamenilor muncii 
din puternica cetate a chimiei 
românești s-a încheiat în acla
mațiile și uraTele celor prezențj, 
participanții exprimîndu-și încă 
o dată, profunda recunoștință 
față de secretarul general al 
partidului, pentru ajutorul și 
prețioasele indicații date șl cu 
acest prilej, hotărîrea fermă de 
a traduce în viață angajamen
tele sporite luate în cinstea a- 
propiatei Conferințe Naționale 
a partidului, a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE BRAȘOV Șl VÎLCEA

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

QUrmar* din pag. I)

discuta cum să ne organizăm 
mai bine activitatea pentru a 
folosi mai gospodărește, mai 
chibzuit mijloacele pe care le 
avem la îndemînă spre a face 
să crească bogăția națională, să 
sporească venitul național și, pe 
această bază, să asigurăm pro
gresul general al patriei, creș
terea mai rapidă, peste, preve
derile din cincinal, a nivelului 
de trai al întregului nostru po
por. (Aplauze puternice, înde
lungate). Pot să vă spun că a- 
ceste consfătuiri, cit și discuțiile 
care au loc în întreaga țară în 
diferite colective de oameni ai 
muncii, au evidențiat că există 
reale posibilități pentru a obține 
o îmbunătățire serioasă a între
gii activități economice din țara 
noastră, pentru creșterea efici
enței economice, pentru spori
rea mai rapidă a bogăției națio
nale. Avem datoria că la fiecare 
leu, la fiecare mie de lei pe 
care o investim să obținem o 
producție mult mai mare decît 
realizăm astăzi; numai așa vom 
asigura o dezvoltare rapidă a e. 
conomiei. vom crea condițiile 
pentru creștera bunăstării între
gului nostru popor (Vii aplauze).

Desigur, avem rezultate bune, 
producția noastră crește într-un 
ritm de 12—12,5 la sută ; venitul 
național, de asemenea, a crescut 
anul trecut cu 12,5 la sută; 
dar cu toate acestea nu putem 
să nu constatăm că mai avem 
încă neajunsuri, că stă în puterea 
noastră să gospodărim mai bine 
mijloacele de care dispunem și 
să obținem rezultate și mai 
bune. Aceasta este astăzi preo
cuparea centrală a conducerii 
de partid și de stat, — aceasta 
trebuie să fîe preocuparea fie
cărei organizații de partid, ju
dețene, orășenești, a fiecărei or
ganizații de partid uzinale, a 
fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii, a tuturor celor ce mun
cesc din patria noastră. Unind 
eforturile tuturor vom putea ob
ține îmbunătățirea activității, 
dezvoltarea mai rapidă a econo
miei naționale ! Avem convin
gerea că vom realiza aceasta, 
tovarăși! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am mai vizitat și în trecut 
Combinatul chimic Făgăraș ; cu 
prilejul vizitei de astăzi am con
statat că el a cunoscut o dez
voltare puternică ; există pro
iecte pentru dezvoltarea sa în 
continuare. în general, apreciez 
că ați obținut rezultate bune. 
Tovarășul director ne-a vorbit 
despre faptul că acest combinat 
va face totul pentru a se înca
dra în prevederile cincinalului 
pentru chimie, — de a se realiza 
o creștere a producției cu 85— 
82 la sută față de 1970. Se pare 
însă că el a uitat de măsurile 
și de preocupările din ultimele 
săptămîni, pentru că ar fi tre
buit să spună că însuși colecti
vul Combinatului Făgăraș nu 
mai este mulțumit cu prevede
rile din cincinal. Și eu trebuie 
să-mi fac autocritica pentru ca 
am subapreciat posibilitățile 
chimiștilor cînd am spus că în 
cincinal se prevede o creștere 
de 85—92 la sută ; ei pot să dea 
mai mult. Cred că dacă o să 
spunem că trebuie să crească 
producția cu minimum 105 la 
sută este încă puțin — și chimia 
va dovedi că poate mai 
mult! (Aplauze puternice, în
delungate). N-am vrut să mai 
ritabîleso o cifră maximă, pen
tru că aceasta trebuie s-o fixe
ze chimia. Va fi 110, 115 — vom 
vedea de ce este în stare chi
mia ! Eu m-am referit la 105, 
ca minimum a ceea ce trebuie 
să realizăm ptnă în 1975. (Vii 
aplauze).

Aceasta pune sarcini însem
nate și combinatului dumnea
voastră. Va trebui să vă faceți 
calculul corespunzător — pro
babil că va trebui să treceți 
de o producție de 1,5 miliarde, 
chiar 1,6 miliarde lei în 1975 
avind în vedere și ce este prevă
zut în plan pentru dezvoltarea 
combinatului pînă în 1975. In 
discuțiile de astăzi am ajuns la 
concluzia să începem în acest 
cincinal construcția unui combi
nat de îngrășăminte de 300 mii 
tone, cu obligația asumată de 
director — și vreau să vedem 
dacă și dumneavoastră vă asu
mați această obligație — de a-1 
realiza în mai puțin de doi ani. 
Să dați un exemplu pentru toți 
ceilalți de ceea ce se poate face 
în chimie! Să coste cu cel pu
țin 20 Ia sută mai ieftin decît 
ne costă astăzi un asemenea 
combinat iar în 1975 să producă! 
In aceste condițiuni sîntem de 
acord cu construirea combinatu
lui aici. Vă angajați și dumnea
voastră? (Aplauze aprobative 
puternice, îndelungate).

Desigur, tovarăși, trebuie să 
ne așezăm și să discutăm bine 
ceea ce dorim să facem; să cău
tăm soluții cit mai economice, 
să scurtăm durata de dare în fo
losință a investițiilor pentru că 
numai astfel vom putea obține 
creșterea eficienței. Tocmai de 
aceea, combinatul pe care dorim 
să-1 realizăm în acest cincinal 
aici, peste plan, să constituie 
un exemplu — avind în ve
dere și faptul că sînteți unul 
din cele mai vechi colective chi
mice din România și dispuneți 
de capacitatea necesară să fa
ceți acest lucru. (Aplauze pu
ternice).

Avem în vedere să dezvoltăm 

în acest cincinal — mai mult de
cît era prevăzut — Fabrica de 
anilină, care de abia a intrat in 
producție. Poate că vom face o 
instalație de mare capacitate 
dezvoltînd mai rapid, la o scară 
mai mare, producția de rășini 
sintetice pentru a dubla, dacă 
nu tripla, producția ce se reali
zează astăzi. Deci, există posi
bilitatea ca în domeniul produc
ției necesare agriculturii, ca și 
al industriei bunurilor de consum 
să obțineți o producție mult mai 
mare decît cea pe care o reali
zați azi. De altfel, numai com
binatul de îngrășăminte va rea
liza, probabil, o producție de cir
ca un miliard de lei, dacă nu 
mai mult. Iată deci, că realmente 
colectivului de oameni ai muncii 
de la Combinatul chimic Făgă
raș, îi revin sarcini deosebit de 
mari. Avem convingerea că, îm
preună cu organizația de partid, 
și desigur, cu sprijinul mai in
tens al ministerului și al Comi
tetului județean de partid — 
care vor trebui să rezolve un șir 
de probleme — se vor putea 
soluționa în bune condițiuni toa
te problemele, iar Combinatul 
chimic Făgăraș va putea să de
vină un mare centru chimic al 
României. Sîntem convinși că 
veți realiza aceasta, tovarăși, și 
vă doresc succes! (Urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.G.R.“)
Dragi tovarăși,

Uzina dumneavoastră a fost 
decorată azi. Aveți doi Eroi ai 
Muncii Socialiste; aveți, de a- 
semenea, un șir de tovarăși de
corați. Aș dori să felicit între
gul colectiv pentru Ordinul a- 
cordat uzinei, să-i felicit pe 
Eroi, pe toți cei decorați și să 
Ie urez lor, dumneavoastră tu
turor, să munciți în așa fel in
cit distincțiile acordate să con
stituie un imbold pentru do- 
bîndirea de noi și noi succese — 
astfel îneît în 1975 să putem a- 
vea mai mulți Eroi la Combina
tul chimic Făgăraș. (Aplauze 
puternice,, prelungite)

Am reținut că aici lucrează 
circa 2 000 femei; am consta
tat însă că deși femeile repre
zintă o parte însemnată din co
lectivul combinatului, totuși nu 
s-a propus nici o femeie să de
vină Erou al Muncii Socialiste. 
Eu cred că cei care au făcut 
propunerile nu au fost destul 
do obiectivi sau, mai bine zis, 
nu au fost destul de atenți. De 
aceea, aș dori să se facă propu
nerea ca două femei din combi
nat să fie distinse cu titlul de 
„Erou ai Muncii Socialiste" — 
astfel ca săptămîna viitoare să 
le putem acorda acest titlu. (A- 
plauze puternice, prelungite)

Sperăm că pînă Ia sfîrșitul 
cincinalului veți realiza în bune 
condițiuni programul la care 
m-am referit, veți obține succe
se tot mai mari și astfel veți a- 
vea un număr mai mare de E- 
roi al Muncii Socialiste. Și 
pentru că ne-am hotărît ca Ia 
sfîrșitul cincinalului să acordăm 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste și directorilor, și tovară
șul Șuteu poate candida la acest 
titlu dacă munca se va desfășu
ra în bune condițiuni. (Aplauze 
puternice).

Aș dori să-mi exprim convin
gerea, a conducerii de partid și 
de stat, că oamenii muncii din 
Combinatul chimic Făgăraș vor 
face totul pentru a nu rămîne 
mai prejos decît alte colective, 

pentru a ocupa un loc fruntaș 
între combinatele chimice din 
România, în ce mă privește, vă 
urez să ocupați un loc cit mai 
de frunte, dacă se poate chiar 
primul loc. Vă doresc din tot 
sufletul aceasta! (Aplauze pu
ternice ; se scandeazăi 
„Ceaușescu — P.C.R.!“)

Dragi tovarăși,
Cunoașteți politica internațio

nală a României, preocuparea 
continuă a partidului și statului 
nostru pentru a contribui la 
dezvoltarea vieții internaționa
le în direcția asigurării colabo
rării și păcii în lume.

Ne preocupă în mod deosebit 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, cu partidele co
muniste, cu toate forțele anti
imperialiste, pentru că pornim 
de Ia convingerea că acționînd 
unite, aceste forțe pot și tre
buie să exercite o influență tot 
mai puternică asupra dezvoltă
rii vieții internaționale în di
recția progresului și păcii. (A- 
plauze puternice)

Acordăm o mare atenție re
lațiilor cu țările care au scutu
rat jugul dominației imperialis
te, coloniale, și au pășit pe ca
lea dezvoltării independente. De 
altfel, vizita pe care ani fă- 
cut-o în primăvara acestui an 
în 8 țări africane este o expresie 
a preocupărilor permanente ale 
statului nostru de a dezvolta 
relațiile cu toate țările care do
resc să-și asigure o dezvoltare 
liberă, independentă, un progres 
mai rapid pe calea făuririi unei 
economii puternice. Noi avem 
ferma convingere că această co
laborare constituie calea si
gură pentru progresul fiecărei 
țări în parte, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru mersul 
înainte al tuturor națiunilor pe 
drumul făuririi unei vieți inde
pendente, libere. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

In același timp, pornind de la 
faptul că în lume există țări 
cu orînduiri sociale diferite, 
acționăm pentru a dezvolta re
lațiile cu toate statele, pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice. întemeiem colaborarea ță
rii noastre cu toate statele pe 
egalitatea deplină în drepturi, 
respectul independenței și suve
ranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul 
reciproc, militînd activ pentru 
renunțarea la forță sau amenin
țarea cu ' forța în relațiile din
tre state. Astăzi se poate spune 
că aceste principii sînt acceptate 
și recunoscute larg de opinia 
publică și de cele mai multe 
state din lume; realizarea lor 
în viață constituie singura cale 
pentru a se pune capăt războaie
lor, pentru a se asigura progre
sul tuturor națiunilor. (Aplauze 
puternice, urale).

Așa cum am spus nu o dată, 
trăim într-o epoca de mari 
schimbări; aceste schimbări se 
manifestă în direcția consolidă
rii și afirmării forțelor socia
liste, antiimperialiste, forțelor 
progresului. Fără îndoială că 
pentru a accentua acest curs, 
pentru a face să dispară războa
iele, politica de forță, pentru a 
pune capăt amestecului în tre
burile interne, este necesar ca 
popoarele, forțele antiimperia
liste să acționeze unite, să res
pingă orice încercare de ames
tec în treburile lor interne, să 
participe activ la soluționarea 

problemelor internaționale în in
teresul tuturor națiunilor lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este clar, tovarăși, că spriji
nim și vom sprijini lupta po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian pentru a fi stăpîne pe 
destinele lor, pentru încetarea 
războiului, pentru retragerea 
totală a trupelor Statelor Uni
te din Indochina; considerăm că 
este necesar să se reia cît mai 
neîntîrziat tratativele Ia Paris. 
Propunerile Frontului de Elibe
rare Națională din Vietnamul de 
Sud reprezintă o bază pentru o 
soluție politică care să garante
ze poporului vietnamez dreptul 
la dezvoltare liberă, indepen
dentă, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Intr-adevăr, tovarăși, trebuie 
să facem totul pentru a se pune 
capăt războaielor, vărsărilor de 
singe, astfel îneît să se poată 
trece la soluționarea marilor 
probleme internaționale care 
confruntă omenirea. Jertfe 
mari s-au dat în războiul care 
a bîntuit lumea cu aproape 30 
de ani în urmă. De aceea nu 
putem privi nepăsători, nu pu
tem să nu fim preocupați că 
astăzi în lume continuă să fie 
uciși oameni în război — mii 
și mii de femei, bărbați și 
copii. Este necesar să facem to
tul pentru ca nici un om, de pe 
nici un continent, din nici o 
țară să nu mai moară în război. 
Numai atunci vom putea spune 
că se realizează cu adevărat o 
politică de pace care corespun
de intereselor tuturor națiunilor 
lumii! România este ferm hotă- 
rîtă să facă totul pentru o ase
menea politică. (Aplauze puter
nice, urale). în spiritul acesta 
va continua România socialistă 
să acționeze în viitor! Aplauze 
puternice, prelungite).

Avem ferma convingere că 
forțele antiimperialiste. popoa
rele lumii sînt destul de puter
nice pbntru a asigura realiza
rea în viață a unei politici noi 
— a politicii de egalitate, de 
respect al independenței și su
veranității. Aceasta va crea con
dițiile pentru progresul general 
al omenirii; totodată, aceasta 
va crea condiții bune pentru ca 
și noi să ne putem concentra 
eforturile în direcția dezvoltă
rii societății socialiste în Româ
nia. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R."!)

Doresc, în încheiere, să mul
țumesc pentru cuvintele adresa
te partidului, conducerii sale, 
pentru angajamentele luate aici, 
pentru calda manifestare cu 
care ne-ați întîmpinat. în toate 
acestea văd o expresie a voin
ței dumneavoastră, a întregului 
nostru popor, de a urma neabă
tut politica internă și externă a 
partidului, de a face totul pen
tru ca națiunea socialistă româ
nă să se înalțe tot mai sus pe 
culmile socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Vă urez, încă o dată, noi și 
mari succese în activitatea dum
neavoastră ! Vă doresc multă să
nătate și multă fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite; cei 
prezenți la miting ovaționează 
minute în șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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LA LOTRU, PRINTRE CONSTRUCTORII 
MARII HIDROCENTRALE

Vestea sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a altor 
conducători de partid pe Șan
tierul hidroenergetic de pe Lo
tru — aici, unde de șase ani de 
zile, peste 7 000 de constructori 
trăiesc și muncesc pentru a 
dura unul dintre cele mai im
punătoare obiective ale con
strucției noastre socialiste —s-a 
răspindit cu iuțeala gîndului. pe 
toată întinderea celor 200 km2 
pe care se desfășoară șantierul, 
între munții și apele Cindrelu- 
lui, Căpățînei și Parîngului. 
Muncitorii din schimburile libe
re, femei și copii — familiile 
constructorilor —, așteptau in 
grupuri la intersecția drumuri
lor, sub o ploaie torențială, pen
tru a-1 vedea și saluta cu cin
stire pe conducătorul iubit. în 
adîncurile munților, pe galeriile 
Olteț-Cema, Olteț-Petrimanu, 
Haneș-Bolindru, la barajul hi
drocentralei, la Ciunget. în pa
latul subteran al centralei, mi
nerii și mentorii aflați la pos
turile lor munceau cu mai multă 
însuflețire, cu mai multă bucu
rie și spor — semnul cel mai 
distinct al devotamentului și pa
triotismului lor, al dragostei cu 
care se pregăteau să întimpine 
pe secretarul general al parti
dului.

Este ora 13,00. Din ceata mun
ților își face apariția elicopte
rul cu care călătorește conducă
torul partidului și statului. Ca 
loc de aterizare a fost ales 
punctul Malaia unde s-a dat cu 
șase ani în urmă prima lovitură 
de tîrnăcop pe șantier, pentru 
săparea galeriei de fugă-debu- 
șare. Aici. în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat au venit tovarășii Pe
tre Dănică. prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al 
P.C.R., Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, inginer 
Victor Sabovici, șeful proiectu
lui sistemului hidroenergetic 

Lotru, inginer Dan Predoiu, di
rector general al Grupului de 
șantiere I.C.H., constructori. To
varășul NicoLae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat se îndreaptă spre Voineasa, 
de unde, în elegantele Si puter
nicele autoturisme de teren 
A.R.O. 244 fabricate la Cîmpu- 
lung-Muscel, pornesc mai de
parte, către barajul Vidra, pri
ma etapă a vizitei pe șantier.

Plouă torențial. Drumul e 
greu, drum de șantier călcat 
doar de zecile de tone ale mari
lor mașini, serpentinele se adu
nă într-un suiș complicat, dar 
mașinile de teren românești trec 
cu bine această încercare. La 
Mănăileasa, acolo unde. în pră
pastia îndulcită de semnele 
muncii, se zărește gura imen
să a galeriei de aducți- 
une principală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat coboară din 
mașini, se interesează de sta
diul lucrărilor, de soluțiile teh
nice adoptate, de condițiile de 
viață și de - muncă din colonia 
muncitorească din acest punct al 
șantierului. Se pleacă mai de
parte, sub aceeași perdea de 
ploaie care cade fără încetare. 
La ora 14,30, cei 35 de km., cu 
o diferență de înălțime de 
800 m. care despart Voineasa de 
Vidra, au fost parcurși. Condu
cătorii de partid și de stat ajung 
pe platoul casei de supraveghere 
a barajului, o construcție sus
pendată deasupra liniei baraju
lui și a viitorului lac de acumu
lare, din balconul căreia se des
chide privirii imaginea de ne
măsurată frumusețe și bogăție a 
împrejurimilor unde prezența 
omului era, pînă în urmă cu 
cîțiva ani, necunoscută. In final, 
barajul va măsura 121 m înăl
țime. va avea o lățime la bază 
de 420 m, și o lungime la coro
nament de 388 m. Pentru ridica
rea barajului sînt necesare 3,8 
milioane mc umplutură, din 
care 0,6 milioane mc argilă. La
cul de acumulare va măsura 
340—380 milioane mc apă. cap
tați din peste 75 cursuri de 
apă ; pentru aceasta au fost tă- 
iați în munte 135 km de galerii.

Zeci, sute de constructori, fa
miliile lor din coloniile munci
torești de la Baraj, de la Mănăi
leasa și Puru il întâmpină Pe 
secretarul general al partidului, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat cu entuziasm și 
bucurie. O gardă de onoare, for
mată din membri ai gărzilor 
patriotice și din tineri brigadieri 
ai Șantierului național al tine
retului, prezintă onorul. Se 
trece apoi în casa de suprave
ghere a barajului. Jos. pe mar
ginea „îngustă" a barajului, de 
o parte și de alta a miezului 
galben de argilă (soluție tehni
că de mare originalitate și în
drăzneală, dar și de mare eco
nomicitate), se lucrează, mașini 
în culori aprinse își sună sire
nele și răstoarnă din cupele cu 
linii capricioase piatră și stincă 
de dimensiuni impresionante — 
anrocamentele. Inginerul Victor 
Sabovici. șeful proiectului siste
mului hidroenergetic Lotru, dă 
explicații în fața unor planșe și 
grafice, informează despre sta
rea lucrărilor de construcție și 
de montaj, despre amenajarea 
turistică a locurilor, despre difi
cultățile realizării unei astfel de 
construcții, definitorie dovadă a 
puterii creatoare a țării, a în
tregului popor. Se oferă in dar 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
un album, in paginile căruia se 
află adunată. în fotografii-do
cument. munca celor peste 7 000 
de constructori ai marii hidro
centrale în acești 6 ani de în- 
stăpinire a muntelui și a ape
lor. de ducere la bun sfirșit a 
cutezătorului proiect, de aflare a 
acelor soluții originale, cu va
loare de unicat in domeniul hi
droenergetic. Șeful proiectului 
exprimă, in numele tuturor ce

lor care au lucrat și lucrează Ia 
ridicarea hidrocentralei, mulțu
miri pentru posibilitatea creată 
tehnicienilor români de a pro
iecta și executa cea mai puter
nică hidrocentrală de pe apele 
interioare ale țării. La plecare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează constructorilor bara
jului cu cuvintele : „Să vedem 
energia electrică <cît mai cu- 
rînd, tovarăși. Să realizăm hi
drocentrala înainte de termenul 
stabilit și în cele mai bune con
diții. Sînt angajamente mari 
acum, nu numai ale dumnea
voastră, ci ale întregii țări. A- 
dresez felicitări tuturor con
structorilor hidrocentralei de ne 
Lotru".

De la baraj, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă, 
trecind prin Voineasa. spre Cen
trala subterană de la Ciunget. 
De-a lungul drumului, acum, 
cind ploaia aproape s-a oprit, 
copii cu flori în mîini, locuitori 
ai comunelor și ai coloniilor 
muncitorești, membri ai gărzi
lor patriotice, brigadieri, salută 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat. La 
Ciunget, pe platoul de lingă blo
cul de comandă a centralei, au 
venit în întîmpinarea oaspeților 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
harnicii constructori ai hidro
centralei hotărîți de a-și înde
plini exemplar angajamentele 
luate în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversari a pro
clamării Republicii. Tinăra bri
gadieră Damian Ioana și mais
trul Constantin Cojan oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu bu
chete de garoafe. Apoi șeful 
șantierului uzinei electrice, in
ginerul Radu Dinescu. care este 
la Lotru <jin prima zi a lucră
rilor. invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat, să vi
ziteze uzina subterană. La in
trare, un grafic prezintă reali
zările sarcinilor și angajamen
telor la zi. Se pătrunde in ga
leria înclinată, lungă de 1 200 m. 
care duce la sala turbinelor. Se 
dau explicații privind particu
laritățile lucrării, nivelul lor de 
realizare, preocupările ce stau 
în fața constructorilor și mon- 
torilor în perioada ce urmează. 
Angajamentele preconizează ter
minarea lucrărilor de construcții 
montaj pe firul principal in ve
derea admiterii apelor pentru 
probe tehnologice la 23 August, 
cu 24 de zile in devans față de 
plan, punerea in funcțiune pen
tru exploatarea industrială a 
primului hidroagregat la 10 de
cembrie 1972, cu 20 de zile îna
inte de termenul planificat. Cu 
alte cuvinte. încă din acest an. 
hidrocentrala de pe Lotru va 
începe să lucreze. Din acea iar
nă, de acum 6 ani. cind a fost 
bătut primul țăruș al întinsului 
șantier de azi. cind au fost a- 
șezate primele semne ale dru
murilor care taie azi munții, 
oamenii șantierului au parcurs 
evenimentele cotidiene și sărbă
torești ce însoțesc marile con
strucții deplinele dăruiri în nu
mele astfel trăite, la cea
mai înaltă înțelegere și încre
dere. de patrie, de partid, de 
popor. ..Cincinalul înainte de 
termen !“. chemare ce a cuprins 
întreaga țară a găsit si la Lo
tru ecoul firesc, și în dialogul 
pe care secretarul general al 
partidului l-a purtat în vizita 
sa. a fost relevată cu tărie ho
tărârea de a-1 îndeplini, de a uti
liza cît mai complet utilajele, 
de a spori productivitatea mun
cii. de a scurta termenul de 
execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat trec prin sala turbinelor 
din uzina electrică subterană, 
suie pe o pasarelă de unde 
poate fi cuprins cu privirea am
plasamentul celor trei turbine 

..Pelton", a căror putere insta
lată totală va depăși puterea hi- 
droagregatelor de la Argeș și 
Bicaz luate impreună — 510 
M.W., 900 milioane kvh. Două 
din aceste agregate au fost rea
lizate în totalitate la Reșița. 
Turbina care va produce ener
gie electrică în acest an este 
aproape montată, se fac ulti
mele retușuri, legăturile elec
trice la panourile de comandă. 
Celelalte două grupuri hidro
energetice au instalate deocam
dată doar batiurile turbinelor. 
Este vizitată in continuare ca
verna transformatorilor de 190 
MWA. se dau largi ex
plicații despre stadiul lucrări
lor de montaj. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de rit
mul de lucru, de realismul an
gajamentelor. de măsurile luate 
pentru devansarea termenelor 
stabilite, de felul în care se va 
face finisajul, indică adopta
rea soluțiilor de maximă econo
micitate. grija pentru elimina
rea risipei de materiale, pentru 
asigurarea condițiilor optime de 
realizare a lucrărilor. Se trece 
apoi in sala vanelor sferice, 
unde se distribuie apa, pentru a 
ajunge în conducta forțată. To
varășul Nicdlae Ceaușescu pă
trunde intr-o galerie, se intere
sează de caracteristicile teh
nice ale lucrărilor, de modul 
colaborării și coordonării pla
nurilor de livrări de utilaje cu 
întreprinderile românești care 
participă ca furnizori principali 
la realizarea hidrocentralei. La 
ieșirea din galerie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se apropie 
de un tinăr montor și i se adre
sează :

— Cum merge treaba, tova
rășe ?

— Foarte bine, răspunde tină- 
rul. Ne pregătim pentru monta
rea utilajelor românești.

— Succes, urează secretarul 
general al partidului.

Muncitorii din apropiere iz
bucnesc în urale și aplauze, se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. 
..Ceaușescu și poporul". Tova
rășul Nicolae Ceaușescu strînge 
miinile ce i se întind, urează din 
nou succes in îndeplinirea 
exemplară a angajamentelor 
luate, astfel îneît impresio
nanta construcție care este hi
drocentrala de pe Lotru să se 
integreze cit mai curind în eco
nomia țării.

Din nou. afară, sub cerul lu
minat, pe platoul de lingă ca
mera de comandă a centralei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sta 
de vorbă cu constructorii ce-1 
înconjoară cu dragoste și stimă. 
La întrebarea secretarului gene
ral al partidului dacă lucrările 
hidrocentralei se pot încheia mai 
devreme, ei răspund afirmativ: 
,,Da, se poate, vom face totul 
pentru asta". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează constructori
lor. familiilor lor multe suc
cese și sănătate, fericire.

Vizita de .lucru a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ce.lor- 
lați conducători de partid și de 
stat pe șantierul hidroenergetic 
Lotru a luat sfirșit. Căldura cu 
cate a fost înconjurat în fiecare 
punct al șantierului, discuțiile 
fructuoase purtate pretutindeni, 
•cu muncitori, cu specialiști ce 
trăiesc împreună cu întregul 
popor febra marilor angaja
mente și răspunderi pentru în
făptuirea prevederilor Congre
sului al X-lea al partidului, 
pentru intimoinarea Conferinței 
Naționale a partidului și ani
versarea Republicii cu noi suc
cese în muncă, s-a constituit 
astfel într-o semnificativă do
vadă a hotăririi întregii țări de 
a realiza cincinalul înainte de 
termen.

Reportaj realizat de : 
CONSTANTIN STOICIU 
ROMULUS LAL



Turismul pentru tineret

DISPUNEM DE LARGI
ATLETISM

ATLEȚII CONTINUĂ

POSIBILITĂȚI - NU NE RÂMÎNE SERIA PERFORMANTELOR

DECÎT SĂ LE FOLOSIM!
fără îndoială o realitate 
că la îndemâna activi șt i- 
lucrează în cadrul agen-

Ftete 
faptul 
lor ce 
țiilor de turism pentru tineret 
wtau posibilități dintre cele mai 
variate pentru organizarea unor 
acțiuni eu caracter educativ și 
recreativ ce pot și trebuie să vi
zele cuprinderea unei mase cit. 
mai largi de tineri. In ce măsură 
aceste obiective sînt urmărite și 
atinse, care sint cerințele unei 
munci ce-și asumă sarcini de o 
asemenea însemnătate, iată nu
mai cîteva dintre lucrurile pe 
care ne-am propus să le cunoaș
tem atunci cînd am poposit la 
sediul Agenției de turism pentru 
tineret din Oradea. Enumerarea 
•câtorva dintre realizările, din 
preocupările agenției și chiar a 
unor lacune ce se mai manifestă 
încă, ne vor facilita o privire de 
ansamblu asupra activității des
fășurate. asupra formelor și me
todelor folosite, asupra posibili
tăților neexplorate încă. Dar 
pentru început câteva cifre. în 
1971 Agenția din Oradea a orga
nizat excursii în străinătate pen
tru 590 de tineri, în țară pentru 
29 mii, pe raza județului pentru 
șapte mii. A primit 12 mii de 
excursioniști din alte județe. La 
sfârșitul lunii aprilie a anului în 
■curs organizase excursii pentru 
260 tineri în străinătate, pentru 
două mii în țară, pentru patru 
mii în județ și primiseră peste 
patru mii de oaspeți. Deși 
cifrele anului 1972, referindu-se 
Da o perioadă mai puțin propice 
rtwismului, par a nu fi suficient 
de concludente, totuși oferă câ
teva elemente utile sesizării di
recțiilor în care se conturează 
evoluția activității în acast an. 
Și oea mai elocventă cifră ni se 
pare aceea privind organizarea 
excursiilor pe raza propriului ju-

Interesul eu 
această acți- 

numeroasă, 
utilitatea și 
manifestări.

deț. unde creșterea este sensi
bilă. „Anul acesta, în cinstea se
micentenarului creării Uniunii 
Tineretului Comunist — ne spu
nea Titus Deliman, președintele 
Agenției — am organizat nume
roase acțiuni turistice eu care 

■ prilej tinerii de pe raza județu
lui nostru au străbătut itinera
ry legate de activitatea în ile
galitate a partidului și a organi
zației noastre revoluționare, de 
noile edificii economice și socî- 
al-culturale ridicate în anii cons
trucției socialiste.
care a fost primită 
une, participarea 
ne-au convins de 
eficiența acestor
Fapt pentru care ele au și in
trat in atenția noastră ca o pre
ocupare constantă". De altfel, 
posibilitățile de diversificare s 
acțiunilor din această categorie 
sint foarte mari, dacă ținem sea
ma de condițiile pe care condi
țiile naturale ale județului Bi
hor le oferă, de interesul mani
festat de tineri. Să amintim încă 
alte câteva astfel de acțiuni : or
ganizarea unor excursii la sfâr
șit de săptâmină la Vadul Crișu- 
lui, Stîna de Vale, Pădurea Nea
gră. Peștera Meziad și Padiș. De 
la Padiș, unde se află principala 
bază turistică a agenției-amena- 
jată într-un cadru natural splen
did. cu un grad sporit de confort 
și cu servicii de bună calitate — 
se organizează excursii la Peș
tera Scărișoara, ghețarul Fpcul 
Viu, Cetățile Ponorului, Cetățile 
Rădesei. La fel de atractive au 
fost și excursiile organizate pen
tru elevii ultimelor clase, 
excursii urmărind cunoașterea 
de către aceștia a uzinelor și în
treprinderilor. de pe raza județu
lui, cunoaștere la fața locului

întrecerile finale ale pentatlonului 
atletic școlar’

UN SUCCES
O PERFORMANȚA

ORADEA (prin telefon de la 
trimisul nostru). — 96 dintre cei 
mai buni elevi pentatlonișii ai 
țârii,--alcătuind cele 16 echipe (8 
de băieți și 8 de fete) călii icate 
în finala s-au întrecut timp de 
2 zile pe Stadionul Tineretului 
din Oradea, in vederea desem
nării campioanelor naționale la 
pentatlonul atletic școlar.

Competiție sportivă de masă, 
organizată de U.T-C. și Ministe
rul Educației și Invățămîntuli, 
3n colaborare cu C.N.E.F.S. — 
concursul pentatlonul atletic 
școlar s-a bucurat și la această 
a IV-a ediție — ale care; între
ceri în acest an, etapă de etapă 
s-au desfășurat sub semnul a- 
niveisării semicentenarului 
U.T.C. — de o largă ade
ziune și participare din par
tea elevilor care îndrăgesc 
atletismul. La etapa de masă 
s-a înregistrat o cifră record : 
300 000 de participanți, iar la 
faza pe județ s-au prezentat la 
start 750 • de echipe de fete și 
băieți. Am urmărit ceas de ceas, 
minut de minut, aici, la Oradea, 
pasionantele întreceri finale și 
pot să vă spun .că nu puține au 
fost momentele de înaltă tensiu
ne, de desfășurare dramatică a 
luptei cu secundele, cu centi
metrii. Nu puține au fost aspec
tele, momentele care au consti
tuit demonstrații de vigoa
re, de ambiție, dezvăluind la 
aceste vlăstare fragede ale atle
tismului nostru, admirabile ca
lități fizice și morale. O luptă 
dramatică, pasionantă s-a dat 
la proba de înălțime fete, unde 
au rămas în concurs. în finală 
4 eleve : Jinga, Ghîțes-cu — 
Ploiești, Zorgo — Cluj, Giur
giu — Oradea care ș-au oprit 
toate la 1.57 m. La fel de dis
putată a fost aceeași probă re
zervată băieților. Aici, o parte 
dintre concurenți și-au bătut 
propriile recorduri. E cazul... 
handbalistului de la Steaua. Ce
zar Drăgăniță. de la Liceul 39 
din București, care a sărit 1,76

m. Colegul lui, Adrian Tutuna- 
ru și Minai. Borceanu de la Li
ceul nr. 10 Timișoara la 1,82 m 
au rămas singuri în concurs. 
Pînă la urmă, bucureșteanul 
cîștigă proba trecând peste șta
cheta înălțată la 1,88 m și 
realizînd un valoros record 
național;- O încîntare a fost 
pentru spectatori — spre lau
da organizatorilor, extrem 
de numeroși — evoluția în 
cele 5 probe a elevei Ev a 
Zorgo de la Liceul nr. 
11 Cluj, o sportivă excelentă 
și o elevă rie nota 10 pe linie. 
O impresie deosebită pentru ar
doarea și combativitatea sa a 
făcut elevul Lascăr Constanți- 
nescu de la Liceul industrial 
Petrol Cîmpina. Și Zorgo . și 
Constantinescu, demonstrind 
înalte virtuți fizice morale și 
tehnice la toate probele con
cursului, au reușit marea per
formanță de a aduna cele mai 
multe puncte și în felul acesta 
au cîștigat locul I la individual 
fete și băieți.

Ca omogenitate a echipelor, 
ca valori individuale și echili
bru intre concurenți remarcăm 
echipele care au și cucerit în 
final, după o luptă în care au 
aruncat totul, titlu? de campioa
ne naționale la pentatlonul atle
tic școlar la fete, echipa Li
ceului nr. 2 Oradea cu 16.623 
puncte, record față de ediția 
trecută, iar. la băieți, echipa 
Liceului nr. .39 București, cu 
14.940 puncte.

Echipelor situate pe primele 
locuri,' ca și sportivilor elevi in 
fruntea clasamentelor indivi
duale, li s-au acordat. în cadrul 
unei ■ electrizante festivități de 
premiere, medalii de aur, ar
gint și bronz, diplome, cupe și 
alte trofee, precum și numeroa
se premii în echipamente spor
tive din partea C.C. al U.T.C., 
M.E.I.. C.N.F.S. și Federației 
de atletism, precum și din par
tea organelor locale.

VASILE CĂBULEA

Hienită să-i ajute în alegerea 
viitoarei profesiuni.

In sfârșit, un loc aparte și-au 
•cîștigat •cercurile turistice, cer
curile specializate, inițiate și în
drumate de organizația U.T.C., 
cercuri ce au stârnit un larg in
teres printre tineri; Cu atît mai 
mult cu cât funcționează în for
me dintre cele mai variate, și au 
o aplicabilitate practică imediată. 
Tineri muncitori, studenți și 
elevi de la întreprinderea poli
grafică ,,Crișana“. Institutul pe
dagogic. Cooperativa „Electro- 
metal" și Liceele 1 și 2 din Ora
dea s-au constituit intr-un cerc 
de speologie. Alte cercuri sânt 
cele de orientare turistică, de 
fotografie turistică, de ocrotirea 
naturii.

Iată, așadar câte acțiuni intere
sante și atractive se pot organi
za. Pentru că, așa cum sublinia 
Titus Deliman „activitatea agen
ției de turism pentru tineret nu 
se poate și nu trebuie să se li
miteze Ia simpla facilitare a 
efectuării unor excursii. Ea tre
buie să fie, în primul rind. o ac
tivitate politico-educativă la rea
lizarea căreia trebuie să concu
reze armonios toate elementele, 
ele urmărind să se constituie ca 
parte a unui întreg, de care să 
beneficieze toți tinerii de pe ra
za noastră de activitate".

Desigur, s-ar putea vorbi încă 
despre. excursiile organizate în 
țară, pe itinerarii și în locuri 
despre a căror frumusețe nu mai 
e cazul sa amintim. Am putea 
vorbi despre excursia organizată 
pentru cei 80 de mecanizatori 
fruntași, excursie care, printre 
altele, a avut ca obiectiv princi
pal vizitarea întreprinderilor 
producătoare de mașini agricole 
•din • Brașov și București. S-ar 
putea face și observația privi
toare la restrângerea majorității 
acțiunilor la , teritoriul munici
piului Oradea, la mai slaba pre
ocupare pentru manifestările tu
ristice de genul oelor enumerate 
din celelalte orașe și localități 
ale județului sau chiar la modul 
nesatisfăcător în care se face 
simțită, pe alocuri, activitatea 
organizațiilor U.T.C. în domeniul 
organizării unor acțiuni care să 
•cuprindă mase cit mai largi de 
tineri.

Dar dincolo de toate aceste 
neajunsuri, remarcate de înșiși 
factorii responsabili,, ceea ce se 
impune ca un fapt de reținut 
este găsirea unor modalități a- 
trăgătoare care facilitează in
tensificarea muncii politico-edu
cative pe fondul tonic, recreativ 
al turismului pentru, tineret. Și, 
trebuie să- recunoaștem, dezvol
tată continuu, prin găsirea unor 
noi și interesante forme, această 
preocupare se integrează perfect 
rosturilor pentru care au fost 
create agențiile de turism pentru 
tineret.

AL. DOBRE

j

I

Bucureștiul a găzd-uit sîmbătă 
și duminică 4 concursuri atle
tice, ceea ce nu ne amintim să 
se mai fi. întâmplat vreo-dată. 
Dacă însă la concursul muni
cipal al liceelor, la finala re
publicană a ucenicilor de la 
M.I.C.M. sau la întâlnirea șco
lară Belgrad-București perfor
manțele în majoritate exce
lente, nu au impresionat to
tuși, cîteva rezultate de la con
cursul de verificare al lotului 
de seniori se situează in clasa
mentele mondiale ale probelor 
respective pe primele locuri.

Se cuvine să începem cu re
zultatul obținut de Valeria Bu- 
fanu la 100 m. garduri de 12,9 
sec. (record român egalat) care 
pînă la ora actuală, este cel 
mai bun rezultat din lume. 
După scurt timp ea a concu
rat și în finală, obținînd 13,0 
sec. Probabil că acest rezultat 
va atrage atenția pentru ca ea 
să fie reintrodusă in lotul nos
tru olimpic.

Doar la trei zecimi de se
cundă de recordul ei personal 
și republican, a terminat Ileana 
Silai cursa de 800 m. obținînd. 
și ea una din cele mai bune 
performanțe mondiale ale a- 
nului. Maniera relaxată în care 
a alergat ne dă convingerea că 
este capabilă să alerge sub 
două minute.

Și o a treia atletă româncă, 
Carmen Ionescu a trecut gra
nița consacrării internaționale 
a celor 60 m (60,24 m) la disc, 
apropiindu-se vertiginos -de Ar
gentina Menis și Lia Manoliu.

La Brăila s-a inaugurat săp
tămâna trecută stadionul de a- 
tletism. Am reținut dintre per
formanțe pe cele stabilite de 
Argentina Menis 60,31 m. la 
disc și pe Șerban Ciochină 16,28 
m la triplusalt.
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„Europenele" de box

pentru tineret

Lucrările Adunării reprezentanților 

opiniei publice pentru securitatea 

și cooperarea europeană

PUBLICAREA LA TEL AVIV A VOLUMULUI 
BIOGRAFIC

NICOLAE CEAUȘESCU
Adunarea reprezentanților opi

niei publice pentru securitatea și 
cooperarea europeană își conti
nuă dezbaterile la Bruxelles.

în Comisia a treia, consacrată 
problemelor privind cooperarea 
in domeniul cultural, a luat cu- 
vintul George Ivașcu, director 
al revistei „România literară", 
care s-a referit la însemnătatea 
rolului ce revine oamenilor de 
cultură in dezvoltarea colaboră
rii intre statele europene, prin 
dialogul — de eficiență univer
sală — între știință, artă și lite
ratură. Subliniind faptul că le
găturile între culturi au consti
tuit, din toate timpurile, unul 
dintre cele mai generoase meca
nisme ale relațiilor internațio
nale. vorbitorul a relevat concep
ția țării noastre în ce privește 
cooperarea culturală. între al
tele, el a menționat dezvoltarea 
continuă a relațiilor culturale

bilaterale ale României, înche
ierea unor acorduri și aranja
mente culturale și științifice, 
numeroasele inițiative românești 
la UNESCO privind extinderea 
cooperării culturale europene.

Reprezentanții opiniei publice 
din țările participante la aduna
re care au luat cuvîntul în Co
misia a treia au pus accentul pe 
faptul că, pentru lărgirea coope
rării culturale pe continent, este 
necesar un dimat de pace și 
securitate. De asemenea, cei 
prezenți au arătat că știința, în
vățământul, literatura, artele au 
și trebuie să aibă un rol tot mai 
mare în dezvoltarea cooperării 
pe plan spiritual, ca factori ac
tivi în propagarea ideii securită
ții europene, pentru organizarea 
sa cît mai durabilă. Vorbitorii 
au acordat un loc deosebit în ex
punerile lor problemei cooperă
rii în educarea tinerei generații.

omul și politica sa
în

Willy Brandt și Andrei Gromiko 

despre tratatul sovieto-vest-german
„FIIND conștiente ca au 

puncte de vedere diferite asu
pra unor probleme politice im
portante, Republica Federală a 
Germaniei și U.R.S.S. vor să 
facă din tratatul sovieto-vest- 
german punctul de plecare al 
unei cooperări în serviciul pă
cii". a declarat cancelarul fede
ral Willy Brandt, în cursul 
unui dineu oferit în onoarea 
ministrului sovietic de externe, 
Andrei Gromîko, care s-a aflat 
intr-o vizită oficială la Bonn. 
Cancelarul vest-german a sub
liniat, totodată, importanța efor
turilor care trebuie să fie încă 
făcute în această direcție. El 
a declarat că renunțarea la 
forță constituie nucleul tratatu
lui semnat la 12 august 1971 
între U.R.S.S. și R.F. a Germa
niei. „Respectarea absolută a 
frontierelor existente în Europa 
este unul dintre principalele 
elemente ale tratatului", a a- 
dăugat el.

După ce a subliniat. că vizita 
pe care o întreprinde la Bonn 
este prima de la stabilirea re
lațiilor diplomatice în 1955 între 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
ministrul sovietic de externe, 
Andrei Gromîko. a declarat : 
..Nu este prea îndepărtat mo
mentul cînd vom putea spune 
că relațiile noastre nu sînt nu-

mai relații normale și mai 
bune ca în trecut, ci relații a- 
micale, de bună vecinătate". 
Ministrul sovietic a apreciat _ că 
tratatul a creat o bază solidă 
pentru relațiile sovieto-vest- 
germane, permițînd să se pună 
în. deplină valoare posibilită
țile care se oferă".

• MINISTRUL de externe 
britanic, Alec Douglas-Home, 
și ministrul de externe sovietic, 
Andrei Gromîko, au avut la 3 
iunie, înainte de a pleca din 
Berlinul occidental, o întreve
dere referitoare, mai ales, la 
relațiile anglo-sovietice — ft de
clarat un purtător de cuvânt 
al Foreign Office.

La Tel Aviv a apărut 
limba ebraică volumul bio
grafic „Nicolae Ceaușescu — 
omul și politica sa“. Cu acest 
prilej, la Ambasada Republi
cii Socialiste România din Tel 
Aviv a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia Michael Lan
dau, editorul lucrării a înmî- 
nat ambasadorului român Ion 
Covaci, un exemplar din vo
lumul realizat. în cuvîntul 
său, editorul Michael Landau 
a scos în evidență personali
tatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, stima și res
pectul de care se bucură în 
lume politica României de 
dezvoltare a relațiilor cu toate 
statele lumii indiferent de

orînduirea socială. „Prin volu
mul biografic „Nicolae 
Ceaușescu — omul și politi
ca sa“, a spus M. Landau, 
am intenționat să prezentăm 
cititorilor de limbă ebraică 
concepția politică și activita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

La festivitatea de la amba
sada română, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat 
Itzak Kom, președintele Aso
ciației de • - ■ - ’ —
mânia,

prietenie Israel-Ro- 
sub egida căreia a 

apărut volumul, Samuel Mi- 
kunis, secretar general al 
Partidului Comunist din Israel 
(M.A.K.I.), și membri din con
ducerea Asociației de priete
nie.

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a consti
tuirii G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud

Cuvintarea lui
Nguyen Thi Binh

într-o cuvîntare rostită la 
Paris, cu prilejul celei de-a 
treia aniversări a constituirii 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al

Test decisiv in California

G.R.P., a subliniat că indepen
dența națională este aspirația 
profundă a populației sud-viet- 
nameze și, de asemenea, obiec
tivul suprem al G.R.P.

Nguyen Thi Binh a reafirmat 
că programul de acțiune al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu tinde să instaureze în Viet
namul de Sud un regim național 
și democratic. în scopul resta
bilirii păcii și reconstrucției ță
rii, G.R.P. preconizează o largă 
înțelegere națională, a cărei pri
mă etapă importantă va fi for-

Sîmbătă, pe ringul arenei aco
perite „23 August** din Capitală, a 
început cea de-a Il-a ediție a 
campionatelor europene de box 
pentru tineret (pugiliști născuți 
în anul 1952). La întreceri partici
pă 130 de boxeri din 19 țări : An
glia. Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca. Finlanda, 
Franța, R. D. Germană. R. F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Olanda, Po
lonia. România, Scoția, Spania, 
Suedia, Turcia, .Ungaria și U.R.S.S.

In prima reuniune, desfășurată 
la amiază în prezenta a peste 2 000 
de spectatori, la cat. semimuscă 
(48 kg), pugilistul român Al. Turei 
a obținut victoria la puncte (5—0) 
în meciul cu maghiarul F. Kosma. 
La cat. ușoară (63.500 kg) o parti
dă echilibrată au furnizat A. Guțu 
(Rdnvâniă) și V. Kolev (Bulgaria). 
Juriul a acordat decizia cu 3—2 
pugilistului român.

Seara s-a desfășurat a doua re
uniune a campionatelor - europene 
de box pentru- tineret. In limitele 
categoriei „muscă", pugilistul ro
mân. Dinu Condurat l-a învins la 
puncte (decizie cu 5—0) pe polo
nezul Jan Parafianovic. Superiori
tatea lui Condurat‘a fost evidentă, 
boxerul polonez fiind numărat în 
reprizele a Il-a și a IlI-a. O vic
torie clară (tot cu 5—0) a obținut 
și Ion Adam (categoria pană) în
vingător în fața iugoslavului S. 
Gavfanclc. La categoria „mijlo
cie mică**. Nicolae Babescu l-a în
tâlnit pe Ivan Siborov (U.R.S.S.). 
După un • meci spectaculos, victo-

ria a revenit la puncte boxerului 
român. în ultimul meci al galei, 
danezul Paul Knudsen a câștigat 
prin abandon în repriza a IlI-a in 
fața lui Vasile Croitoru.

Duminică. „semirnijlociul" 
Cimpoieșu l-a învins Ta mare luptă 
pe maghiarul Sandor Borbely. 
(decizie cu 3—2), iar Marian Cuîi- 
neac (la categoria semigrea) a 
pierdut prin abandon în fața sovie
ticului Ghenadi Diaciuk.

D.

CRONICA 
U. T. C.

Sîmbătă . a părăsit Capita
la tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. care la invitația Mi
nisterului Tineretului. Fa
miliei, și Sănătății din Repu
blica Federală a Germaniei 
va face o vizită în această 
țară. La plecare, pe aeropor
tul internațional București- 
Otopeni, au fost prezenți to
varășul Aurel Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.C.. mem
bri și activiști ai C.C. al 
U.T.C.
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AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ, rulează la Patria (orele 
12,45; 16.30: 20). București (orele 
«: 12,15; 17: 20.15). Modern (orele 
9: 12,30; 16: 19.30). Grădina Modern 
<ora 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11: 13.30; 16; 18,30; 21). Festival 
«orele 8.45: 11,15; 13,45; 16,15; 18.45: 
21,15). Gradina Doina (ora 20.30). 
Grădina Festival (ora 20,15).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Victoria (orele 9; 11.15; 13,30: 16;
18.30: 20.45).

DESCULȚ IN PARC : rulează ia 
Scala (orele 8.45: 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Capitol (orele 9,30; 11.45; 
14; 16,15: 18.30; 21), Favorit (orele 
9.15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30). 
Grădina Select (ora 20). Grădina 
Capitol (ora 20).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare) .

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Doina (orele 11,15: 14.15; 
17.15; 20.15).

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

ROBIN HOOD : rulează la Fe
roviar (orele 8.38: 10,45; 13.15:
15,45; 18,15: 20,45), Excelsior (orele 
9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,45), Me

lodia (orele 9; 11.15; 13,30: 16:
18 30 20 45).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Bucegi (orele 
15,45: 18; 20,15). Progresul (orele 
15.30; 18; 20.15). Grădina Bucegi 
(ora 20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18,15: 20.30), Aurora (o- 
rele 9: 11,15; 13,30: 16; 18.15), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

RIO BRAVO : rulează la Gloxia 
(orele 9,30: 13: 16.15: 19.30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18). Grădina 
Buzești (ora 20.30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 12.30; 16; 
19,30; Volga (orele 9: 12.30: 16; 
19.30).

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

TRAFIC : rulează la Miorița ic
rele 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.30). 
Tomis (orele 9: 1145; 13,30; 16:
18.15), Grădina Tomis (ora 20,30).

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

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

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

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

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

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

CÎND SE IVESC ZORII.E : ru
lează la Vitan (orele 15.30; 18).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crtn- 
gasi (orele 15.30: 17 45; 20).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele »; 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20,30). 
Central (orele 9: 10.30; 13; 15,30; 
18:20.30).

MARY POPPINS : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 19).

PENTRU • CĂ SE IUBESC : ru
lează’ la Rahova (orele 15.30; 18; 
20.15).

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

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor- (bră 16). Grădina Moșilor 
(ora 2045).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează Ia Laroniet (orele 15,30; 
17.30: 19.30).

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

GENOVEVA DE BRABAND : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20.15).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVA- 
NO (orele 10! 12: 14). POȘTA RE
DACȚIEI (ora 16), rulează la Ci
nemateca ,.Union**.
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Teatrul National ..I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : SA NU-JI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul .,C. I Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : BUNĂ SEARA D-LE 
WILDE — ora 19,30).

PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba rusă (lecția a 17-a) — 
reluare. 18.00 Căminul. 18,45 Ecra
nul. — emisiune de informație și 
critică cinematografică. 1940 Artă 
plastică. Expoziția națională de 
pictură, și sculptură (III). 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
In intimpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii : Tara în
treagă în întrecere. 20,20 ..Salut 
Germain** — serial produs de Stu
dioul de televiziune din R.D.G. 
21,00 Muzică populară Interpretată 
la diferite instrumente de Radu 
Neguț. 21,10 Prim-plan : Ion Cris- 
tea. Erou al Muncii Socialiste, di
rectorul Șantierelor navale Olteni
ța. Emisiune de Ion Sava. 21,40 Să 
înțelegem muzica — ciclu de emi
siuni de educație muzicală, pre
zentat de Leonard Bernstein : 
..Spiritul folcloric latino-american". 
22.30 ,,24 de ore“. 22.45 Campiona
tele europene de box — tineret 
(sferturi de finală). înregistrare de 
la patinoarul ,,23 August*'.

PROGRAMUL II

20,00 Cupa primăverii — compe
tiție de mini-baschet. 20,40 Ghișeul. 
21.00 Romantic-club — emisiune 
realizată la Bolintinul din Vale. 
22.40 Cronica literară.

losip Broz Tito 
despre vizita 

pe care o va face 
in U.R.S.S.

• INTR-UN interviu acordat 
televiziunii sovietice, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a declarat, răspun
zând la o întrebare referitoare 
la sfera relațiilor iugoslavo- 
sovietice, că vizita întreprinsă 
anul trecut în Iugoslavia de 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a 
avut o influență uriașă asupra 
raporturilor dintre cele două 
țări; în timpul acestei vizite, 
s-a făcut mult pentru înțele
gerea mutuală și lărgirea coo
perării economice, politice în
tre partide și în alte domenii. 
Vizita a făcut posibilă realiza
rea de progrese mai îndrăzne
țe în relațiile noastre", a subli
niat președintele Tito. El și-a 
exprimat apoi convingerea că 
vizita pe care o va face în 
Uniunea Sovietică va fi o nouă 
contribuție la înțelegerea mu
tuală. „Ea ne va oferi posibi
litatea de a avea convorbiri și 
de a găsi noi posibilități pen
tru a colabora într-o varietate 
de domenii — în economie, po
litică, cultură — și în proble
me internaționale. Eu acord o 
mare importanță acestei vizite" 
— a spus, în încheiere, pre
ședintele Iosip Broz Tito.

Mîine au loc alegeri 
preliminarii in Califor
nia, stat care trimite 271 
de delegați la convenția 
democrată de la Miami 
Beach. Este și statul unde 
candidații democrați își 
vor juca cartea cea mai 
mare". La o populație 
de 20 600 000 locuitori, 
9 100 000 sînt votanți în
registrați, dintre care
5 100 000 reprezintă ta
băra democrată și 3 400 000 
  cea republicană. La 
preliminariile din 1968, 
Robert Kennedy întru
nise 46%, iar Eugene 
McCarthy 42%. In ceea 
ce privește alegerile pre
zidențiale. California a 
acordat, în 1960, 50° 0 din 
voturi lui John Kennedy 
și 50% lui Richard Nixon; 
în 1964 Lyndon Johnson a 
obținut 59 % și Goldwater 
numai 41% ; în 1968 
Nixon și-a revendicat 
48 ° o din voturi, Hum
phrey 45% și Wallace 
7%. Alegerile de anul 
acesta în California 
vor li un test al via
bilității candidaturii lui 
George McGovern care de 
la victoria repurtată în 
martie, în New Hampshi
re, și-a întărit conside
rabil poziția așa incit nu 
mai poate fi ‘ considerat 
„candidatul-surpriză".

Nu se știe ce va aduce
6 iunie pentru IL Hum
phrey care și-a îndreptat 
acum tirul criticilor asupra bu
nului său prieten — McGovern, 
slăbind intensitatea focului asu
pra problemelor interne. Sa fie 
oare o implicită recunoaștere a 
valorii și șanselor adversarului ? 
La aceste atacuri, McGovern s-a 
mulțumit să răspundă cu un 
disprețuitor „nonsense" și l-a in
vitat pe oponent să-și ancoreze 
platforma electorală în actuali
tate (Humphrey s-a manifestat 
constant împotriva reducerii 
bugetului militar și a în
târziat cu răspunsul său la mult 
dezbătută problemă a reformei 
impozitelor). Pe de altă parte, 
McGovern, mai are avantajul 
celui care a mers .,din victorie 
în victorie", ceea ce i-a adus 2 
milioane de dolari de la admi
ratori și suporteri. ,,Oriunde te 
uiți, spunea un observator po
litic californian, vezi organi

Candidatul rw. 1 al democraților: 
George McGovern

zare, bani, presă, sondaje — 
toate sînt ale lui McGovern". 
Ei speră intr-adevăr să abțină 
75% din voturile celor 5 100 000 
de democrați din California. 
Conducerea partidului demo
crat continuă să-1 susțină însă 
pe Humphrey, pe cînd un nu
măr impresionant de tineri și, 
în ultimul timp, chiar și de 
negri sînt în favoarea lui McGo
vern și a platformei sale rezu
mată sugestiv într-un NU mare: 
războiului din Vietnam, împru
muturilor acordate firmei Loc
kheed, cheltuielilor militare în 
general. încă o întrebare mai 
stăruie : dacă McGovern va cîș- 
tiga și preliminariile din Cali
fornia vor putea oare ,,the 
bosses" (șefii partidului) să-1 
oprească la convenție ?

D. T.

marea unui guvern de înțelege
re națională tripartit, în vede
rea organizării unor alegeri 
generale libere și democratice.

Subliniind că cei 40 de mi
lioane de vietnamezi din nor
dul și sudul Vietnamului s-au 
unit ca un singur om pentru a 
lupta, umăr la umăr, în toate 
imprej ură rile. Nguyen Thi Binh 
a declarat că ofensiva forțelor 
patriotice sud-vietnameze mar
chează eșecul iremediabil al po
liticii Administrației americane 
de ..vietnamizare" a războiului.

Cotidianul „New York Ti
mes" a publicat în ediția sa 
de duminică largi extrase 
dintr-un raport secret asupra 
masacrului comis de unități 
americane în martie 1968 la 
Song My in Vietnamul de 
Sud ; raportul este întocmit 
de o comisie militară, după 
patru luni de anchetă, condu
să de generalul William 
Peers.

Tonul raportului, sublinia
ză „New York Times", este 
foarte critic la adresa întregii 
ierarhii de comandă a divi
ziei „Americai", ale cărei u- 
nități au ooerat in zona 
Song My.

în recomandările adresate 
generalului William Westmo
reland, șeful Statului Major 
general al S.U.A.. și lui Stan
ley Resor. secretar al armatei 
terestre, generalul Peers cere, 
îndeosebi, ca suspecții în a- 
cest caz să constituie obiec
tul unei anchete personale și, 
la nevoie, să fie aduși în fața 
Curții Marțiale.

Reacții după națio
nalizarea companiei 
„Irak Petroleum"
• LA PALATUL de la Club 

des Pins, de lingă Alger, au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres arab al petro
lului. Participanții la Congres 
au adoptat o serie de recoman
dări privind organizarea unui 
boicot total împotriva compa
niei „Irak Petroleum Co“, în 
cazul în care aceasta ar încer
ca să ia măsuri represive față 
de Irak.

WILLIAM ROGERS 
TN R.D. GERMANĂ
Secretarul de stat al S.U.A., 

William Rogers, a făcut sîm
bătă după-amiază o vizită în 
capitala R. D. Germane, in
formează agenfia A.D.N. El a 
vizitat noile construcții din 
centrul Berlinului, precum și 
o serie de clădiri istorice.

Prețurile au crescut 
în Franța

• POTRIVIT (latelor furai-
zale de Institutul național de 
cercetări statistice și economice 
ai Franței. în intervalul aprilie 
1971—aprilie 1972, prețurile au 
crescut, în medie, în această 
țară cu 5,6 la sută, sporul înre
gistrat in primele patru luni ale 
anului în curs fiind de 1,8 1»
sută.

• UN TRIBUNAL din Berli
nul occidental a hotărit punerea

sub acuzare a foștilor ofițeri na
ziști Johonnes Baecker și Hans 
Quambusch, aflați în stare de 
detenție din martie 1971. Dosa
rul acuzării arată că cei doi

DEMONSTRAȚIE 
DE SOLIDARITATE 

CU ANGELA DAVIS

1 k 
CUR!i

s-au făcut vinovați, între anii 
1942—1943, de exterminarea clin 
proprie inițiativă, a peste 1 000 
de evrei polonezi, în majoritate 
femei șj copii.

La Frankfurt pe Main au avut 
loc mari demonstrații de solida
ritate cu militanta americană 
Angela Davis, care constituie 
obiectul unei înscenări judiciare 
la San Jose, în California. Peste 
10 000 de persoane au manifestat 
pe străzile principale ale orașu
lui.

La mitingul cu care s-au în
cheiat demonstrațiile, profesorul 
american Herbert Marcuse, de la 
Universitatea din California, a 
citit un mesaj adresat manifes- 
tanților de Angela Davis, in care 
aceasta respinge acuzațiile for
mulate de autoritățile americane 
și se pronunță pentru încetarea 
războiului din Vietnam.

• Consiliul Poporului din Si
ria (Parlamentul țării) a apro
bat legislația cu privire la na
ționalizarea bunurilor compa
niei „Irak Petroleum" aflate pe 
teritoriul sirian.

• Secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, a expri
mat sprijinul organizației față 
de măsurile de naționalizare a 
bunurilor companiei ..Irak Pe
troleum". adoptate de Irak și de 
Siria — informează agenția 
M.E.N.

• Intr-o moțiune adoptată in 
cadrul unei reuniuni extraordi
nare. Adunarea Națională ku- 
weitiană salută naționalizarea 
companiei „Irak Petroleum" de 
către autoritățile de la Bagdad.

• Ministrul iordanian al fi
nanțelor, Anifi Al Mouacher. a 
declarat că Iordania este soli
dară cu celelalte țări arabe in 
toate acțiunile pe care le în
treprind in vederea salvgardă
rii intereselor și drepturilor lor 
legitime. Iordania sprijină ini
țiativele adoptate de către gu
vernul de la Bagdad.
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