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Nicolae Ceaușescu
în județul Bacău

Incluzînd în program unități

industriale și agricole, șantiere,

centre urbane, stațiuni de odihnă

și tratament vizita a prilejuit

o amplă și rodnică analiză; la fața

locului a problemelor privind

dezvoltarea județului Bacău, per-

fecționarea activității în importante

sectoare de activități economico-

sociale

Conducătorul partidului și statului intimpinat cu dragoste și respect de oamenii muncii

DUMINICA ÎN SALOPETA DE BRIGADIER

LUNA MUNCII PATRIOTICE
Acțiunea inițiată de Comitetul 

municipal U.T.C. a mobilizat 
și ieri mii de tineri pe șantierele 

de Înfrumusețare ale Capitalei
U.M.G.B., Autobuzul șl Electro- 
aparataj, de pildă, accentul a 
fost pus pe realizarea unor lu
crări pe fond de investiții. La 
„Republica", „Vulcan" ș.a. pe 
colectarea deșeurilor de metal. 
Iar în școli, mai ales în cele 
generale, pe strîngerea macula
turii. Ample acțiuni au fost de
dicate 
jire a 
ment, 
tive.
am
sectorul IV, de exemplu, peste 
2 000 de elevi au luat în... an-

ieri lucrărilor de îngri- 
spațiilor verzi și de agre- 
oonstruirii bazelor spor- 
Argumente ale hărniciei

întîlnit pretutindeni. în

zilei de 23 August, ne 
tovarășul Ion Popa, 

al comitetului munici- 
realizăm întregul plan

treprlzS întregul cartier Titan. 
La ora 8,00. cu o punctualitate 
respectată de toți, elevii au în
ceput lucrul în toate zonele 
verzi. Au muncit fără pauză 
pină după unsprezece, cind ma
joritatea și-a continuat progra
mul de vizite la muzee și case 
memoriale, la diverse activități 
cultural-sportive și distractive, 
în pepiniera sectorului, „Zăvi- 
deni", i-am întîlnit pe cei peste

R. VASILE

lu
ai 

în- 
vi-

Rezonanța profundă pe care o 
are în conștiința națiunii româ
ne vasta și prodigioasa ac
tivitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, convingerea intimă a 
tuturor oamenilor muncii că ma
rile înfăptuiri de după Congre
sul al X-lea sînt legate indiso
lubil de contribuția sa persona
lă, de spiritul înnoitor promovat 
de secretarul general al partidu
lui în întreaga viață social-eco- 
nomică a patriei, poporul nostru 
a exprimat-o sugestiv : „masa 
sa de lucru *-  întreaga suprafață 
a țării", aleasă apreciere de sti
mă și considerație.

Simbătă, 5 mai, „masa de 
cru“ a secretarului general 
partidului a 'fost suprafața 
tregului județ Bacău. După
zita de vineri după-amiază, im
portante obiective economice — 
fabrica de hirtie „Letea", uzina 
de mașmi-unelte din Bacău, 
combinatele platformei petrochi
mice de la Borzești, com
plexele zootehnice din comuna 
iNicolae Bălcescu și din orașul 
Sascut, precum și localitatea 
Siănicul Moldovei au conturat 
traseul deplasărilor de lucru ale 
secretarului general al partidu
lui.

O zi densă de activitate în 
care au fost analizate la fața 
locului probleme de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
economică a județului Bacău, 
pentru valorificarea în planuri 
superioare a rezervelor de ma
terie primă și de producție, a 
posibilităților existente in do
meniile industriei și agriculturii, 
al creșterii eficienței investiții
lor, pentru sporirea aportului 
acestei regiuni a tării la propă
șirea patriei, in cadrul acțiunii 
patriotice a întregului nostru 
popor de îndeplinire a cincina
lului înainte de termen.

Tn mijlocul comuniștilor,
muncitorilor, tehnicienilor și

specialiștilor, Împreună cu to
varășii Virgil Trofin, Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică, cu pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean, cu miniștri, în cadrul 
unui larg și deschis dialog pro
priu stilului de muncă al secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a con
tinuat în fapt dezbaterea și ana
liza pe care a avut-o cu o zi 
înainte cu activul de partid in 
legătură cu preocupările oame
nilor muncii băcăoani de a fi la 
înălțimea sarcinilor din acest an 
hotărîtor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, pri
vind măsurile luate și acțiunile 
care trebuie întreprinse in ve
derea realizării și depășirii an
gajamentelor asumate, acceleră
rii dezvoltării industriei și agri
culturii, îmbunătățirii calitative, 
în mod substanțial, a întregii 
activități de producție.

V

al

izita de lucru în
cepe la fabrica de 
hîrtie „Letea“, cea 
mai veche de acest 
gen din țară, a că
rei fondare — ime
diat după cuceri

rea independenței de stat 
a României — ilustrează o etapă 
de o deosebită importanță în 
evoluția industriei autohtone. In 
organizarea clasei muncitoare.

Colectivul acestui bastion al 
tradițiilor revoluționare munci
torești, păstrătorul unor eroice 
pagini de luptă a comuniștilor 
pentru înfăptuirea idealurilor lu
minoase de dreptate și eliberare 
socială a poporului, al unor pil
duitoare descătușări de energii 
consacrate făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul patriei, considerat 
..Alma Mater" al industriei hîr
tiei românești, o universitate a 
muncii de înaltă calitate, întîm- 
pină cu deosebită dragoste pe

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care s-a interesat și ocupat per
sonal de destinele fabricii, a 
recomandat dezvoltarea ei și a 
ținut să vadă la fața locului 
modul cum sînt aplicate în viață 
indicațiile conducerii de partid 
și de stat.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
au venit Vasile Patilinet, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, ing. 
Radu Andaroche, directorul ge
neral al centralei industriale de 
resort.

în fața unor machete și gra
fice, directorul fabricii, ing. 
Iuliu Wenger, prezintă preocu
pările actuale și de 
colectivului unității, 
dențiate dezvoltările 
ale întreprinderii, ca 
investițiilor făcute în anii socia
lismului, egale cu cele înregis
trate în cele șapte decenii an
terioare, precum și a unor mă
suri tehnico-organizatorice de 
modernizare a utilajelor, a pro
ceselor de fabricație și fluxului 
activității luate în decursul ani
lor. Față de anul naționalizării, 
aici se realizează de 2—3 ori mai 
multă hîrtie și celuloză, produc
tivitatea muncii a crescut de 4.2 
ori. în perimetrul actual al uni
tății urmează a se construi, pină 
la finele cincinalului în curs, o 
mare fabrică de hîrtie pentru 
ziar, care va dispune de un înalt 
grad de mecanizare și automa
tizare a proceselor tehnologice. 
Noua fabrică, care va dubla ac
tuala capacitate de producție a 
întreprinderii, va ocupa o su
prafață de cinci ori mai mică și 
va avea un număr de muncitori 
de peste zece ori mai redus de- 
cît al celei vechi, caracteristici 
care sugerează pregnant con
cepția modernă de realizare a ei.

viitor ale 
Sînt evi- 

multiple 
urmare a

La întrebările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind mo
dul cum se va asigura materia 
primă, gazdele informează des
pre faptul că specialiștii de aici 
au pus la punct un procedeu 
care permite utilizarea, în locul 
unor esențe superioare, folosite 
deobicei ia fabricarea celulozei, 
a lemnului de plop, cu valoare 
economică redusă

în timpul vizitării instalațiilor 
pentru hîrtie velină și semiveli- 
nă, a căror producție este de 
cea mai bună calitate, directo
rul întreprinderii relevă secre
tarului general al partidului că, 
datorită gîndirii tehnice și inge
niozității colectivului, mașinile
— vechi de cîteva decenii — au 
fost continuu modernizate, prin 
mijloace proprii, fapt care a de
terminat o substanțială îmbună
tățire a calității . produselor. 
De altfel, acest lucru este re
cunoscut și de beneficiarii in
terni și externi, care pe bună 
dreptate, consideră hîrtia rea
lizată aici ca un produs tie pres
tigiu al industriei românești de 
specialitate

In contextul problemelor le
gate de realizarea noii investi
ții, reprezentanții fabricii subli
niază rentabilitatea extinderii 
fabricației hîrtiei de ziar, cere
rea crescîndă pentru acest pro
dus permițînd amortizarea rapi
dă a unor utilaje din import.

— De ce nu vă gîndiți să pro
duceți mai multe utilaje în țară
— remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Multe dintre ele reprezintă 
unicate și sînt scumpe din a- 
ceastă cauză, relevă specialiștii, 
care încredințează pe secretarul 
general al partidului, că ei se 
vor strătlul cu atît mai mult să 
asimileze realizarea unor aseme
nea mașini.

— Pentru prima oară vom pro
duce astfel de unicate, precizea-

ză ministrul Vasile Patilineț, a- 
dăugînd că din totalul investi
țiilor mai bine de jumătate o 
vor reprezenta utilajele româ
nești.

— Foarte bine, apreciază to
varășul Nicolae Ceaușescu, re- 
comandind din nou conducerii 
Ministerului Economiei Foresti
ere, centralei de resort să ia 
toate măsurile în acest sens.

O expoziție amenajată într-o 
hală a întreprinderii ilustrează 
sugestiv preocuparea asiduă a 
întregului colectiv al fabricii 
pentru utilarea cu forțe proprii 
a diverselor secții. Secretarul 
general al partidului apreciază 
favorabil faptul că prin ream- 
plasarea unor utilaje s-au creat 
spații suficiente pentru monta
rea unei mașini pentru fabrica
rea hîrtiei, ale cărei subansam- 
ble sînt in întregime creație a 
colectivului unității.

Secretarul general al partidu
lui cere sâ se amplifice această 
activitate și să se extindă în 
toate întreprinderile din sector 
asimilIrtUu-se în același timp o 
serie de utilaje care astăzi sînt 
încă importate.

Aceeași perseverentă preocu
pare pentru modernizarea ve
chilor utilaje se vădește șl 'a 
instalația pentru fabricația hîr- 
tiei de ziar. Unul dintre promo
torii perfecționării tehnologiei 
în acest sector este aici munci
torul cu înaltă calificare Gheor- 
ghe Farcaș. Erou al Muncii So
cialiste, de numele căruia se 
leagă numeroase inovații. Una 
dintre acestea, de pildă, rein
troduce în circuitul tehnologic 
deșeurile de hîrtie, aducînd ast
fel importante economii.

O lozincă apare pretutindeni i 
„Calitatea se realizează 
se controlează ; această

De curfnd secretariatul comi
tetului municipal U.T.C. al Ca
pitalei a făcut bilanțul activi
tății patriotice a tineretului de 
la începutul anului. Rezultatele 
au fost peste așteptări. Toți in
dicatorii propuși au fost reali
zați, înregistrîndu-se depășiri 
fără precedent, mai ales la o- 
biectivele : colectarea metalelor 
vechi, a deșeurilor de hîrtie, a 
ambalajelor de sticlă, plantarea 
de pomi și altele. Pină la ora 
bilanțului amintit planul anual 
fusese realizat mai bine de ju
mătate.

— Ne-am propus ca în întîm- 
pinarea 
informa 
secretar 
pal, să
anual la obiectivele muncii pa
triotice, și să ne prezentăm cu 
împljnir| demne de. uteciștii Ca-, 
pitalei în întrecerea pe țară sub 
deviza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate"; De aceea 
lUna mai se va caracteriza în 
școli și instituții prin declanșa
rea unor acțiuni largi.

Prima confirmare a celor 
spuse am avut-o în cursul zilei 
de ieri, cind, în toate sectoarele 
Capitalei, tinerii și-au făcut 
simțită prezența activă. Obiec
tivele au fost multe și alese în 
funcție de oportunitatea lor. 
La Uzina de mecanică fină,

=55*:
(Continuare in pag. a IV-a)

Îngrijind florile in pepiniera sectorului IV

300 de kilometri

(Continuare In pag. a

și apoi 
sarcină
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Ieri, pe platforma 

siderurgică 
a Galațiului

A intrat in funcțiune 
Uzina cocsochimică

încărcarea primelor cuptoare 
din cele 62 ale bateriei nr. 1 a 
început simbătă în miez de zi, 
cind maistrul Adrian Țăranu a 
dat tinerilor semnalul de por
nire. Ieri seara, după 28 de ore 
de la introducerea intîielor can
tități de cărbune din cele 1250 
tone cit a primit bateria pen
tru a-și face plinul, prima șarjă 
a fost elaborată. Prima șarjă de 
cocs la Galați, șarjă care mar
chează intrarea în funcțiune a 
Uzinei cocsochimice din cadrul

Combinatului siderurgic a celei 
mai mari uzine de acest fel din 
țară. Martori la acest eveniment 
de o deosebită importanță pen
tru siderurgiști. pentru indus
tria metalurgică, ținem să sub
liniem în asemenea clipe inau
gurale, meritele miilor de con
structori gălățeni, inițiativele și 
eforturile lor rodnice, pregătirile 
intense ale cocsarilor și chimiș- 
tilor de aici în vederea asigu
rării încă de la început a unei

bune funcționări a noului obiec
tiv.

Uzina este o construcție mă
reață, vast ansamblu de tur
nuri, clădiri și coșuri de fum, 
de conducte, poduri și benzi. 
Pină în prezent se întinde pe 
60 de hectare. Pentru a-i da 
ființă, constructorii au efectuat

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a IV-a)

s-a acționat

Se lucrează intens pentru recuperarea întirzierilor

Pe ogoare
energic

întilnirea prietenească dintre membri 
ai Birourilor Comitetelor Centrale ale

Tineretului Comunist Dimitrovist
D

upă cum s-a mai 
anunțat, in cursul 
zilelor de vineri 4 
și simbătă 5 mai. 
s-a desfășurat în 
orașele Ruse și 
Giurgiu. întilnirea dintre dele

gația Biroului Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist din Republica Socialistă 
România, condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine-

retului, și delegația Biroului 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dirnitro- 
vist din Republica Populară 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Encio Moscov, prim-secretar al 
Uniunii Tineretului ComunisJ 
Dimitrovist.

Aflat în plină dezvoltare eco
nomică, orașul Ruse s-a dovedit 
a fi o gazdă primitoare, oferind 
un cadru propice pentru con
vorbirile prietenești dintre cele 
două delegații. Delegației U.T.C.

i-au fost prezentate activitatea 
și preocupările actuale ale or
ganizației comuniste de tineret 
din Bulgaria.

Pentru a lua cunoștință de 
modul în care se concretizează 
in mod practic formele de mun
că în rîndul tinerilor din ju
dețul Ruse, delegația română a 
fost invitată să viziteze Com
plexul agro-industrial de la 
Slixo-Pole, una dintre cele mai

Zile călduroase, zile de vară, 
iar sătenii și-au suflecat mîne- 
cile ca în oricare altă zi din 
săptămînă. Au lucrat. La se
mănat și prășit, la arat și la 
executarea oricărei alte munci 
stringente a acestei campanii, 
întârzierile pricinuite -de vre
mea potrivnică a acestei pri
măveri, cooperatorii, mecaniza
torii, specialiștii, toți lucrătorii

ogoarelor le vor recupera cu 
maximum de operativitate. Ne 
aflăm in anul hotărîtor al cin
cinalului, în anul bătăliei pen
tru cel puțin 18 milioane tone 
de cereale și pentru cotele cele 
mai înalte la celelalte culturi 
și în zootehnie, și fiecare știe 
cită Importanță capătă ziua — 
și chiar ora — în aceste mo
mente de cumpănă pentru a- 
gricultură i semănatul.

Pe aceasta magistrală a mun
cii, noi am investigat ieri, de-a 
lungul a peste 300 de kilometri, 
înscriind fapte de muncă din 
unități agricole aparținînd ju
dețelor Dîmbovița, Argeș și Olt 
Transcriem din stenograma 
muncii depuse în această du
minică în haine de lucru !

POIANA. Aici mecanizatorii 
au continuat semănatul. Toată 
ziua tractoarele lui Constantin 
și Alexandru Perșinar, Florea 
Lambă, Marin Mincă, Ion Man- 
da, Marin Niță, Nicolae Milea 
nu s-au oprit. Au arat și au 
discuit 58 hectare. Iar Gheor- 
ghe Popescu și Nicolae Grîgo- 
re au semănat 38 hectare. Au 
intrat în cîmp odată cu răsări
tul soarelui și s-au înapoiat a- 
casă după asfințit. „Nu ne vine 
ușor să lucrăm și azi, ne spune 
utecistul Nicolae Milea, dar o-

GH. FECIORU

(la tineret 2—1)

I

(Continuare in pag. a IV-a)

SPORT • SPORT • SPORT

(Continuare in pag. a Il-a)

România-Albania 4—1 (2—0). O VICTO
RIE DE CARE AVEAM NEVOIE

O FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE a sportului 
de masă
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1} 

ne privește permanent". Este, 
de altfel, o inițiativă reluată de 
unitățile industriale ale județu
lui, care aici, la Letea, a căpă
tat o dimensiune convingătoare 
in ceea ce privește eficiența ei 
In sectorul instalațiilor pentru 
hîrtie subțire, este oferit — ino
pinat — un exemplu concret a- 
supra modului cum muncitorii 
se preocupă de calitatea produc
ției, prin autocontrolul muncii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ză
bovește clteva momente și pri
vește cum execută muncitorul 
Nicolae Măjerescu, care lucrea
ză de 47 de ani în fabrică, ope
rațiile de control a producției, 
cu instrumente de mare precizie. 

Secretarul general al partidu
lui constată cu satisfacție cali
tatea deosebită a hîrtiei, precum 
și faptul că fabrica, în colabo
rare cu unele institute de cer
cetări si uzine chimice, a îmbo
gățit continuu sortimentele, al 
căror număr a ajuns astăzi la 
peste 150. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă valorifi
carea în continuare a experien
ței si potențialului tehnic al co
lectivului, prin realizarea unor 
noi tehnologii și sortimente.

Muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, aflați în plin proces de mun
că, aclamă, scandează continuu 
..Ceaușescu—P.C.R.". „Bine ați 
venit în mijlocul nostru" !, „Să 
ne trăiți multi ani Se aud de 
pretutindeni urări care exprimă 
dragostea față de conducătorul 
iubit al partidului și statului, 
adeziunea poporului fața de po
litica partidului nostru, al că
rui țeJ este ridicarea României 
pe culmile progresului și civi
lizației Muncitorii Nicolae Hîn- 
cu, Petre Clubotaru, Ecaterina 
Merianu, Vasile Munteanu, 
Gheorghe Dorcu și alții . oferă 
flori, se angajează să nu-și pre
cupețească eforturile pentru în
deplinirea tuturor sarcinilor de 
producție.

în această atmosferă, vizita în 
fabrică ia sfîrșit.

Tovarășul Ni cola-a Ceaușescu 
felicită pe gazde pentru reali
zările obținute, le urează noi 
succese, o contribuție mai mare 
la realizarea de către județ a 
cincinalului înainte de termen. 
Totodată, cere urgentarea con
strucției noilor obiective Pr€“ 
văzute aici în actualul cincinal, 
astfel încît economia țării să 
beneficieze de noi capacități de 
producție, capabile a contribui 
ia sporirea avuției naționale.

V
izita continuii la 
întreprinderea de 
mașini-unelte, nou 
obiectiv care-și în
scrie numele pe 
harta eooncmicâ a 
orașului, sporind 

potențialul industrial al muni- 
cipiului și județului Bacău.

Intîlnirea secretarului general 
al partidului cu ministrul indus
triei de mașini-unelte și electro
tehnicii, Gheorghe Boldur. di
rectorul uzinei, ing. Vasile Tal
pă, cu alți factori de răspun
dere, a prilejuit, din primele 
momente, un schimb de opinii in 
probleme de larg interes pentru 
activitatea viitoare a întreprin
derii, în centrul atenției aflîn- 
du-se măsurile preconizate în 
vederea apropierii momentului 
intrării în funcțiune a acestui 
important obiectiv economic.

Discuția începe în fața unor 
grafice, unde gazdele prezintă 
cîteva date semnifictive privind 
amplasarea si profilul întreprin
derii, structura și dinamica pro
ducției, volumul investițiilor, or
ganizarea tehnologică, pregătirea 
cadrelor. Din cele relatate re
iese că unitatea — concepută ca 
o mare hală monobloc, cu mai 
multe linii de fabricație cuprin
zând ateliere de mecanică grea și 
ușoară, de montaj și sub ansam
blu și altele — va realiza, în 
principal, două familii de

1 produse : mașini de ale
zat și frezat și mașini de fre
zat longitudinal portal, capabile 
să execute o gamă largă de o- 
perații Este exprimată hotări- 
rea inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor de a transpune cu 
hotărîre în fapt recomandările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la diversificarea pro
ducției, arătîndu-se, în acest 
sens, că pentru 1974 sînt prevă
zute cinci tipodimensiunl. iar 
pentru anul 1975 — opt tipodi- 

mensiunl. Valoarea producției 
globale este prevăzută să se ci
freze la 440 milioane lei. Se a- 
preciază, însă, că, în cincinalul 
următor prin extinderea capaci
tăților existente, prin creșterea 
gradului de folosință a suprafe
țelor și mașinilor, prin diversi
ficarea . în continuare a produ
selor, această valoare a produc
ției poate spori la 600 milioane 
lei.

în cadrul acestui dialog de lu
cru. sînt împărtășite unele greu
tăți întîmpinate în realizarea la 
timp a investiției. Se subliniază 
faptul că, deși întreprinderea 
trebuia să producă din luna iu
nie a anului curent, acest ter
men de intrare in funcțiune a 
fost amina t cu mai bine de un 
trimestru. Gazdele arată că a- 
ceastă întîrziere se datorește. în 
mare măsură, nelivrării la vre
me a utilajelor.

Analizînd cu cei de față aceas
tă situație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trasează sarcina de a 
se lua de urgentă măsurile care 
se impun în vederea dotării în
treprinderii cu utilajele necesa
re, pentru ca unitatea să intre, 
cît mai curînd, în circuitul eco
nomic. cu atit mai mult cu cît 
construcția halelor este aproaoe 
gata. Secretarul general al parti
dului propune conducerii mi
nisterului să afhă în vedere o 
redistribuire a utilajelor, în sen
sul ca acele instalații care se 
găsesc în dotarea unor fabrici 
și nu-și găsesc o întrebuințare 
completă să fie îndreptate acolo 
unde este cu adevărat nevoie de 
e^e. Aceeași prioritate trebuie 
să fie acordată si la utilajele ce 
urmează să fie livrate altor în
treprinderi, din producție pro
prie sau import.

Cerînd ca în termen de două 
săotămîni acest program de re
distribuire să fie pus la punct, 
în colaborare si cu alte minis
tere. si prezentat sore aprobare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția că în ceea ce pri
vește mașinile din import să se 
analizeze posibilitatea asimilării 
lor. „Trebuie să vedem — subli
nia secretarul general al parti
dului — dacă asemenea mașini 
nu se pot produce în țară".

Conducerea ministerului, a în
treprinderii îl asigură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că, în 
lumina indicațiilor sale, vor ac
ționa cu fermitate pentru pune
rea neîntîrziată in funcțiune a 
acestui obiectiv economic. în 
septembrie — precizează minis
trul Gheorghe Boldur — uzina 
va intra parțial în funcțiune, a- 
sigurindu-se condiții pentru des
fășurarea concomitentă a pro
ducției și montării instalațiilor.

Vizita conducătorului partidu
lui și statului nostru a impulsio
nat activitatea ministerului, a 
mobilizat energiile inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor în
treprinderii. ele concentrindu-se 
în direcția recuperării rămîneri- 
lor în urmă, a îndeplinirii in 
mod exemplar a sarcinilor ce 
le revin în anul 1973, în acest 
cincinal.

U
nele din aspectele 
agriculturii băcă- 
oane, domeniu ce 
dispune de serioase 
posibilități și con
diții optime care 
trebuie să fie va

lorificate mai deplin — du
pă cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în discuția 
cu membrii biroului Comitetului 
județean de partid — au lost 
discutate direct, pe teren.

Unul din locurile acestei ana
lize : întreprinderea zootehnică 
de gtat din comuna „Nicolae 
Bălcescu". Complexul de aici o- 
feră o imagine concretă a mo
dului cum se aplică programul 
național de dezvoltare a zooteh
niei, indicațiile secretarului ge
neral al partidului — date cu 
prilejul vizitării altor ferme — 
privind sporirea eficienței eco
nomice în unitățile agricol? de 
tîp industrial, a realizărilor în
registrate în aceste direcții, dar 
și a neajunsurilor care mai Der- 
sistă. remedierea lor făcînd o- 
biectul unor recente măsuri.

In cadrul acestei sfere de 
preocupări, ministrul agricul
turii, tovarășul Angelo Micules- 
cu, arată că, în prezent, în în
treaga țară au fost construite. în 
cadrul întreprinderilor d? stat, 
32 de astfel de complexe zooteh
nice. Fiecare dintre aceste uni

tăți agricole de tîp Industrial de 
creștere și îngrășare a porcilor 
dispune de capacități între 30 000 
și 150 000 de animale, reaiizîn- 
du-se astfel prevederile de pînă 
acum pentru acest sector. Coo
perativele agricole au construit, 
de asemenea, 55 de astfel de u- 
nități cu capacități de cîte 
15 000—60 000 de animale. In ge
neral ele sînt amplasate în 
partea de sud-est a țării unde 
există o puternică bază fu
rajeră.

Urmărind aplicarea cu stric
tețe a hotărîrilor partidului, a 
indicațiilor dumneavoastră, to
varășe secretar general, privind 
economisirea terenurilor agri
cole, subliniază Sabin Deaș, di
rectorul întreprinderii, în cola
borare cu proiectanții și cons
tructorii am amplasat întregul 
complex pe o suprafață cu 12 
hectare mai mică, față de cît 
ocupă unitățile mal vechi de 
acest tip. De asemenea. în vede
rea intrării rapide în circuitul 
economic, am început activita
tea în hale, succesiv, De măsură 
ce au fost terminate. Ca urma
re, în primele 4 luni dîn acest 
an. am livrat 200 tone carne pes
te plan, am obținut 16 000 purcel 
în plus, a sporit greutatea me
die zilnică a acestora cu 4,3 Ia 
sută fată de grafice. Pînă la sfîr- 
șitul cincinalului întreprinderea 
va livra anual 150 000 de norci, 
iar. r>e măsura îmbunătățirii fu
rajelor. consumul zilnic va fi di
minuat continuu, rentabilitatea 
pe tona de came sporind de a- 
proane trei ori.

— La ce greutate livrați ani
malele, întreabă secretarul ge
neral al nart’dului.

— La 105 kg si vom ajunge 
să-i livr'm la 120 kg. răspunde 
directorul întreprinderii.

— Trebuie să realizați aceasta 
pe seama intens’filării sporului 
de greutate zilnică si nu crin 
prelungirea «•uratei de creștere 
— indică tovarășul Nicolae 
Ceauspsru.

Se vizitează, apoi, cîteva com
partimente de producție. Cură
țenia exemplară, sistemul de 
aerisire asigură animalelor con
diții optime de dezvoltare. Spe
cialiștii au soluționat, totodată, 
problemele legate de asigurarea 
unor utilaje pentru stațiile de 
epurare a apelor reziduale, ast
fel că întreprinderea dispune în 
prezent de instalații care permit 
respectarea strictă a legilor pri
vind poluarea.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 

preciază eforturile specialiștilor 
pentru aplicarea neabătută a in
dicațiilor date. Totodată, obser
vațiile sale vizează îmbunătă
țiri constructive, în condiții e- 
conomice mai avantajoase, care 
să asigure o bună aerisire și ilu
minare a halelor, potrivit teh
nologiilor recomandate. De ase
menea. se recomandă Ministeru
lui Agriculturii sâ studieze po
sibilitățile de amplasare a cen
tralelor de încălzire în așa fel 
încît să se evite racordurile 
lungi, care sînt costisitoare și pe 
deasupra ocupă mult teren Re- 
ținînd faotul că spațiile dintre 
hale au fost mult reduse, ceea 
ce constituie un lucru bun. se
cretarul general al partidului a 
indicat ca și drumurile de acces 
să fie îngustate.

Asigurind că aceste Indicații 
vor fi îndeplinite, directorul în
treprinderii agricole de stat 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu hotărîrea muncitori
lor de a nu-și precupeți efortu
rile pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen, de a soorl 
contribuția lor la buna aprovi
zionare a poDulației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită gazdele pentru succese
le obținute și le urează noi re- 
a’îzări în muncă, pentru a a- 
sigura cantități tot mai mari 
de produse alimentare.

La încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului, cei
lalți oaspeți, sînt din nou în
conjurați cu multă căldură de 
către populația comunei. pre
zentă cu mic cu mare. Ei au 
ținut să exprime direct tova
rășului Nicolae Ceaușescu dra
gostea pe care țărănimea coo
peratistă o păstrează conducă
torului iubit al poporului nos
tru, încrederea de neclintit, 
care Ie sporește forțele, în po
litica dusă de partid pentru 
înflorirea țării și bunăstarea 
celor ce muncesc.

Luîndu-si rămas bun de la 

locuitorii comune!, oaspeții. în
soțiți de aplauzele și uratele 
mulțimii, se urcă în elicoptere, 
la bordul cărora își continuă 
călătoria spre platforma petro
chimică de la Borzești, urmă
torul obiectiv al vizitei.

P
opulația tlnără a 
unuia dintre ora
șele tinere ale ță
rii — orașul Gheor
ghe Gheorghlu- 
Dej — care a îm
plinit nu de mult 

două decenii de existență, a 
făcut, la fel ca oamenii muncii 
din localitățile și unitățile eco
nomice ale județului Bacău vi
zitate în cursul dimineții, o 
călduroasă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat

In fața machetelor de la „Letea" se discută despre prezenței și viitorul fabricii

E o zi luminoasă, însorită de 
primăvară, aici, pe meleagurile 
ce-și leagă numele de vestitul 
voevod al Moldovei Stefan cel 
Mare. Pe platoul de lîngă im
punătoarea casă de cultură a 
sindicatelor și modernul hotel 
„Trotuș" — etalon al liniei ar
hitecturale armonioase, inge
nioase — sînt prezenți mii de 
locuitori ai orașului. Pe fațada 
hotelului, alături de portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este înscrisă urarea de hun ve
nit adresată conducătorului 
partidului și statului nostru.

La aterizarea elicopterului 
cu care sosește în oraș secre
tarul genera] al partidului, 
mulțimea. îmbrăcată sărbăto
rește, ca pentru un moment ce 
va rămîne întipărit în inimi, 
izbucnește în aplauze, în o- 
vații : ..P.C.R. — Ceaușescu !", 
..Ceaușescu și poporul !‘‘ răsu
nă puternic, din mii de piepturi.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 

au venit tovarășul Valerian 
Ghineț, primul secretar al Co
mitetului municipal de partid,' 
activiști ai organelor locale de 
partid și de stat. Primul secre
tar al organizației municipale 
de partid urează un călduros 
bun venit pe meleagurile trotu- 
șene oaspetelui iubit și stimat. 
O gardă de onoare, formată din 
membri ai formațiunilor patrio
tice și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea pa
triei, prezintă onorul. Mai mulți 
pionieri, intre care și eleva Min- 
că Gabriela, deținătoarea unui 
premiu internațional pentru pic
tură, oferă buchete . de flori. 
Șase tineri de douăzeci de ani, 
de o vîrstă cu orașul, se apro
pie apoi de secretarul general al 
partidului. „Vă rugăm să pri
miți aceste buchete de flori din 
partea noastră, a tinerilor. Vă 

urăm o tinerețe veșnică, tova
rășe Nicolae Ceaușescu", spune 
unul din tineri.

Secretarul general al partidu
lui răspunde cu prietenie ova
țiilor, semnelor de dragoste și 
prețuire ce-i sînt adresate de 
pretutindeni.

în drum spre combinatul pe
trochimic Borzești, unul din o- 
biectivele deosebit de importan
te al vizitei de lucru — sînt 
străbătute cîteva din principale
le străzi ale tînărului oraș. De-a 
lungul lor, cu mic cu mare, lo
cuitorii îl salută pe cel ce. în 
fruntea partidului, cu pilduitoa
re dăruire revoluționară, patrio
tică. acționează pentru ca țara 
să se înalțe mereu mai puterni
că, mai bogată. pentru ca pro
gramul cutezător adoptat de 
Congresul al X-lea. de Confe
rința națională a partidului să 
fie înfăptuit, spre binele și pros
peritatea tuturor oamenilor 
muncii, de la orașe și sate.

Orașul, creație a socialismului, 
impresionează prin tinerețea sa. 

prin optimismul oamenilor săi. 
Cu numai două decenii în urmă, 
aici era o comună oarecare, cu 
case modeste, multe vechi. în 
1952, se construia primul bloc. 
Casele modeste ale Oneștiului 
de altă dată au rămas doar în 
fotografiile de acum douăzeci de 
ani ori în jurnalele cinemato
grafice care au consemnat, de-a 
lungul anilor, biografia noului 
oraș, către care s-a îndreptat a- 
tenția țării întregi, vazînd în 
„nașterea" lui, un simbol viu al 
puterii creatoare a omului.

Ar fi fost, evident, greu de 
imaginat, cu decenii în urmă, a- 
ceastă impetuoasă replică a pre
zentului. materializată în blocu
rile luminoase, cu o arhitectură 
pe potriva vîrstei orașului. Ar 
fi fost greu de imaginat edifi
ciile social-culturale. între care 
se impun noul spital, casa de 

cultură, complexul sportiv, cele 
4 librării, 3 cinematografe, 4 li
cee. 4 policlinici, bibliotecile o- 
rașului. școlile de cultură gene
rală etc. Noul, prezența lui în
cărcată de semnificații, — lată 
„cartea de vizită" a orașului, 
care prin chiDUl ce-1 arată de 
pe cei 52 km cît măsoară cele 
96 de străzi existente azi (pen
tru că orașul se va extinde în 
viitor, iar unde se află acum 
una din marginile sale, hotelul 
„Trotuș" și Casa de cultură, de 
unde a început vizita, va deveni 
peste ani centrul civic), mărtu
risește că oneștenii sînt buni 
gospodari, oameni îndrăgostiți 
de urbea lor.

în numele acestor realități, a 
vieții noi ce s-a afirmat impe
tuos pe legendarele meleaguri 
— realități economice, social- 
umane. rezultate, din traducerea 
în viată a politicii partidului co
munist. de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor tării, — au 
făcut oamenii muncii din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o pri- 

mira sărbătorească, încărcată de 
căldură, oaspeților dragi, con
ducătorilor de partid și de stat. 
Erau prezenți, pentru a-și măr
turisi sentimentele de înaltă 
dragoste și prețuire față de se
cretarul general al partidului, 
oameni ai muncii din Combina
tul petrochimic, elevii care al
cătuiesc peste un sfert din 
populația orașului, cadre didac
tice (aici, la 21 de elevi revenea 
în 1972 un profesor ; tot aici, 
un medic revenea în acelaș an, 
la 316 locuitori). ...Era prez.ent 
orașul întreg, exprimînd mulțu
mirea oamenilor pentru viața 
ce o duc, pentru perspectivele 
ce le deschide înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid a- 
firmării lor multilaterale.

Primirea făcută aici, ca, de 
altfel, pretutindeni în cursul vi
zitei, s-a constituit intr-un sim
bol al legăturii strînse dintre 
partid și popor, dintre condu
cerea partidului și oamenii mun
cii. al încrederii și prețuirii cu 
care poporul no6tru îl încon
joară și urmează pe cel mai iu
bit fiu al său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu aceleași sentimente a fost 
lntîmpinat secretarul general al 
partidului la Combinatul petro
chimic Borzești, puternică ceta
te a industriei noastre socia
liste. La sediul Combinatului, 
inginerul Petru Bunea, directo
rul combinatului. Ion Drăghici, 
secretarul Comitetului de partid, 
numeroși specialiști, oameni ai 
muncii au făcut o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat. Sînt, de a- 
semenea, prezenți tovarășii Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industriale, 
specialiști din conducerile mi
nisterelor de resort.

Vizita la combinat a prilejuit 
un fructuos dialog de lucru. Au 
fost discutate și analizate, la 
fața locului, problemele majore 
cu care este confruntat colecti
vul acestei unități economice în 
îndeplinirea sarcinilor asumate 
în actualul cincinal, stadiul lu
crărilor pentru extinderea și 
modernizarea producției, rezul
tatele obținute în sporirea pro
ductivității muncii, creșterea ca
lității și diversificarea substan
țelor chimice. S-a analizat, de 
asemenea, modul în care sînt 
valorificate capacitatea și pre
gătirea cadrelor tehnice, nemij
locit în producție, precum și 
probleme privind relațiile de lu
cru existente în cadrul centralei 
industriale, colaborarea cu uni
tățile economice — furnizori și 
beneficiari — stadiul îndeplinirii 
sarcinilor planului de export.

Chimiștii de pe platforma in
dustrială a Borzeștilor au fost 
bucuroși să raporteze secretaru
lui general al partidului o sea
mă de succese obținute în între
cerea socialistă, în îndeplinirea 
angajamentelor asumate. în cele 
două decenii care au trecut de 
la inaugurarea, în 1952, a șan
tierului primului obiectiv — 
termocentrala — oamenii muncii, 
constructori și chimîști, și-au 
scris cu majuscule numele în 
cartea eroică a industrializării 
socialiste. Termocentrala, uzina 
chimică, rafinăria, combinatul 
de cauciuc sintetic — iată cîte
va din „cotele" care, în acești 
ani, s-au atins cu pricepere teh
nică, cu eforturi și dăruire 
exemplare. Dacă în iulie 1963 
— ca să ne referim la unul din 
multele repere comparative pe 
care le oferă munca harnicului 
colectiv al combinatului — se 
realiza aici prima șarjă de cau
ciuc sintetic românesc, acum, de 
pe cei 10 km de industrie chi
mică, se livrează peste 80 de 
produse, între care, alături de 
cauciuc — produsul suveran al 
combinatului — se află solvenți 
organici, săruri pe bază de clor, 
alchilamine, insectofugicide, bio- 
stimulatori, fenoli, acetone, sti- 
ren, copolimeri de stiren, ben
zine. motorine, cocs din păcură 
etc. Practic, în spectaculoasa 
orgă industrială, alcătuită din in

stalații de înaltă tehnicitate, va
loarea tonei de țiței a crescut, 
prin prelucrare, de 10 ori. Dacă 
producția Uzinei de autoturisme 
de la Pitești s-ar menține la ni
velul anului 1971, atunci, timp 
de 14 ani, ea ar putea avea aco
perite cerințele numai cu cau
ciucul produs la Borzești intr-un 
singur an. Dar, cum este firesc, 
nici uzina de autoturisme și nici 
combinatul nu vor rămîne la ni
velul producției din acel an. 
Competiția pentru „mai mult, 
mai bine, mai ieftin" este un 
titlu de glorie al industriei 
noastre, al tuturor oamenilor 
muncii. Iar în această competi
ție cei peste 10 000 de salariat! 
ai Combinatului petrochimic 
Borzești, sînt hotărîți să-și ono
reze tradiția de muncă, pricepe
rea și capacitatea creatoare. 
Această hotărîre a colectivului 
de oameni ai muncii din combi
nat, avînd în frunte pe cei mai 
buni dintre ei — comuniștii — 
a fost înfățișată cu mîndrie se
cretarului general al partidului 
pe întreg parcursul vizitei. Mai 
întîi, în fața graficelor și ma
chetelor expuse în sala de șe
dințe a comitetului oamenilor 
munci! de unde a început vizita, 
insistîndu-se asupra problemelor 
pe care le ridică noua uzină de 
cauciuc poliizoprenic aflată în 
construcție, uzină care urmează 
să fie pusă în funcțiune în acest 
cincinal.

A avut Ioc o discuție concretă, 
eficientă, în cadrul căreia mi
niștrii prezenți, directorul Com
binatului au informat în amă
nunt asupra măsurilor ce s-au 
inițiat sau urmează să se iniție
ze pentru ca producția să spo
rească, pentru ca să se realizeze 
investițiile destinate moderni
zării și dezvoltării acestei pu
ternice cetăți a chimiei. Sînt 
prezentate pe rînd principalele 
obiective ce se vor dezvolta în 
actualul cincinal și pînă în 
1980. Se dau explicații amănun
țite asupra măsurilor întreprin
se pentru ca instalațiile să-și 
depășească capacitatea proiecta
tă. Se relevă faptul că oamenii 
muncii din combinat, a căror 
hărnicie a fost distinsă în 1971 
cu Ordinul Muncii clasa I și cu 
Steagul de fruntaș pe ramură în 
întrecerea socialistă, au posibi
lități să-și sporească rodul mun
cii. în cadrul discuțiilor ce au 
loc la începutul vizitei, se anali
zează, totodată, cauzele rămîne- 
rilor in urmă la realizarea unor 
investiții, între care sînt amintite 
restanțele în livrarea unor uti
laje pentru instalațiile ce ur
mează să fie ouse în funcțiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
stadiul investițiilor la noua uzină 
de cauciuc poliizopernic și de 
proiectele existente pentru dez
voltarea platformei industriale.

Specialiștii combinatului, ai 
ministerului, răspund la întrebă
rile adresate, informează asupra 
măsurilor luate pînă în prezent, 
asupra eșalonării lucrărilor in 
viitor.

La observația că pe județ sînt 
rămîneri în urmă, că prin mai 
buna organizare a producției în 
combinat se pot diminua mult 
aceste restanțe, se preconizează 
unele soluții care urmează să 
fie analizate și adîncite în vede
rea creșterii contribuției colec
tivului de pe platforma indus
trială Borzești la realizările 
economice ale județului.

Specialiștii informează pe larg 
asupra mtincîi de cercetare, de 
asimilare de noi produse, cu ca
racteristici superioare, valorifi
cării mal bune a materiei prime. 
Un loc distinct în cadrul discu
țiilor revine problemei folosirii 
cit mai eficiente a forței de 
muncă, a cadrelor tehnice. Con
ducătorii de partid și de stat au 
fost informați, de asemenea, a- 
supra stadiului punerii în func
țiune a celor 4 capacități plani
ficate pentru acest an, între care 
mărirea capacității la cauciuc 
sintetic, realizarea Instalației 
pentru producția N-metil-pirali- 
donelului, instalației de gamacid 
etc. care vor face nomenclato
rul produselor combinatului să 
se lărgească.

(Continuare In pag. a lll-a)

S-A ACȚIONAT ENERGIC
(Urmare din pag. I)

dihnindu-ne noi, sâmlnța nu 
are cum sâ ajungă m paminl. 
în aceste clipe, aie semănatu
lui, noi, mecanizatorii, purtam 
răspunderea recoltei Cum ani 
fi putut rămîne acasă știind ca 
încă 400 hectare mai trebuie 
semănate Și nu numai că 
n-au rămas acasa dar au și lu
crat cu spor, apropiind mult 
clipa cind satisiacția va fi de
plină.

Tot ieri» și tot la Poiana, 300 
de tineri cooperatori și elevi au 
sapat la cazma, canale pentru 
drenarea apei în exces de pe 
400 hectare in lunca pinului 
Bai. 3 6z4 mc pămint au 
dislocat în condițiile grele pri
cinuite de apa care se aduna 
în locul fiecărei brazde de pă- 
niînt răsturnat. Acum, pâmin- 
tui este incă acoperit de apă, 
cum a fost in primăvara a- 
ceasta și in perimetrul brigăzi
lor Plîngerea, Bordei și Tufani, 
dar oamenii spun că in cîteva 
zile vor semăna porumbul.

lUNuULETU. Aici mecaniza
torii au semănat iar cooperato
rii au prășit cartofii, principala 
cultură a cooperativei. Sint 400 
de hectare plantate iar cultura 
a răsărit excepțional. Acum se 
impune cu cea mai mare strin
gență prașila și tratamentul 
chimic împotriva atacului gin- 
d acului de Colorado. Ieri s-a 
reușit tratamentul pe întreaga 
4_s-afațâ, plantatul cu cartoti 
•a- praștia pe 36 de hectare.

LEORDENT. Pe inginerul u-
Dumitru tordănescu l-am 

yxT*  t in din luncă. Aco-
,. - 7-;—.?.ra acestui
... , ■ 75 hectare 

cu vișini. împreună cu uteciștii 
a plantat cartofi. în felul aces
ta într-o duminică s-au pus ba
zele unei recolte insemnînd 
peste 100 de vagoane din pro
dusul care va aduce unității un 
venit de peste 200 000 lei.

CIUPA. Pe tarlaua din Ul- 
miș, 5 discuri în flux cu alte 
două semănători au pregătit și 
au insămințat pe zi lumină 50 
hectare cu porumb. „Fac trea
bă oamenii, ne spune președin
tele Ion Nicu, fapt ce ne dă 
garanția că vom recupera ră- 
mînerea în urmă. Cel tîrziu joi 
vom raporta încheierea semă
natului".

OARJA. în punctul Pădure cu 
4 semănători s-au așezat suo 
brazdă semințele pe 100 hecta
re cu porumb.

Continuîndu-ne drumul la 
Mozăceni. Izvorul și Rătești, în 
cimp n-am găsit pe nimeni. Nici 
pe cooperatori, nici pe mecani
zatori Interesîndu-ne am atlat 
motivul : mecanizatorii au ieșit 
la semănat, dar pentru că ni

Sperăm să ne menținem pe primul loc"»,
Comitetul U.T.C. al Grupului 

școlar „23 August" a lansat în 
ziua de 4 mai a.c. o chemare 
la întrecere către toate școlile 
sectorului 3 : „Cît mai multe 
ore de muncă voluntar-patrio- 
ticâ pentru înfrumusețarea Ca
pitalei". Ieri dimineață, peste 
100 de elevi ai școlii au parti
cipat la amenajarea spațiilor 
verzi din parcul „23 August". 
Numai în cursul lunii aprilie, 
elevii Grupului școlar „23 Au
gust" au efectuat un număr de 
35.200 ore muncă patriotică, 
pentru Întreținerea și amena

meni de Ia cooperativa agrico
lă de producție n-a asigurat 
semințe au revenit și ei aca
să. Din cauza neglijenței celor 
din conducerea cooperativelor 
agricole de producție. 6-a pier
dut astfel o foarte bună zi de 
lucru.

NEGREN1. Aici s-a lucrat 
toată noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Iar duminică s-au se
mănat cu porumb 86 hectare. 
Dumitrescu Vasile. Cornescu 
Ion. Gheorghe Popescu sînt 
doar cițiva dintre mecanizatorii 
ce s-au evidențiat în această zi 
de odihnă, tranformată în zi 
de muncă.

O vie activitate s-a întilnit 
ieri pe ogoarele celei mai mari 
părți din județul Olt. S-a lucrat 
ca într-o zi obișnuită. Sprijinul 
acordat de către specialiști și 
de către activiștii de partid și 
U.T.C. a făcut ca in aceasta zi 
să se realizeze viteza de lucru 
planificată pentru .oricare din 
zilele săptămînii la peste 10 000 
hectare.

jarea bazei sportive Panteli- 
mon, precum și a spațiilor 
verzi din parcul „23 August" 
sau a celor din jurul școlii.

— Prin participarea noastră 
masivă la acțiunile de înfru
musețare a Capitalei ne-am si
tuat la sfîrșitul trimestrului 
trecut pe primul loc în sector, 
ne spune elevul Constantin 
Hongu. Sperăm să ne menținem 
și în acest trimestru locul de 
frunte, îndeplinind astfel cu 
cinste obiectivul propus în che
marea noastră la întrecere.

M. S.

Cei peste zece mii de studenti 
care au inundat pur și simplu 
întregul perimetru al parcului 
cultural-sportiv „Tei**,  împodobit 
festiv cu stegulețe și lumini 
multicolore, panouri și placarde 
umoristice, produse de cea mai 
inspirată fantezie, sub aureola 
buchetelor de artificii, au avut 
de ales între variatele numere 
ale spectacolelor prezentate pe 
cele trei estrade și numeroasele

Carnavalul
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puncte distractive plasate în mai 
multe locuri ale parcului. Din

I
I
I momentul în care trompeții au

anunțat deschiderea carnavalului

și pînă spre dimineață, progra-

I
mele non-stop au oferit o mul
țime de plăcute surprize. „Pro-

u

tagonișiii*  acestora au fost nu
meroși. Fanfara reprezentativă a 
Ministerului Apărării Naționale, 
cu muzică de promenadă, Corul 
de cameră al Centrului Univer
sitar București, soliștii șl dansa
torii Ansamblului folcloric „Doi-

na**,  formațiile de muzică ușoară 
„Mondial" și „Capitol" s-au în
trecut intr-un dialog artistic de 
cea mai elevată factură și exu
beranță tinerească. Apariția pe 
scenă a Corinei Chiriac sau a lui 
George Enache, a umoriștilor 

Nicu Constantin și Alexandru 
Lulescu, precum și a „rivalilor*  
acestora din partea studenților. 
Jean Stănescu și Teofil Ghera- 
sirn, au fost tot atîtea momente 
de animație. Concursurile de 
dans și cele distractive, dotate 
cu premii, tombola, filmele de 
animație ale lui W. Disney, mo
mentele poetice sau acrobațiile 
executate de studenții de la 
I.E.F.S. s-au intercalat armonios 
în programul artistic propriu-zis, 
punctînd atmosfera generala de 
bună dispoziție. Nimeni nu a 
pierdut ocazia să-și invite parte
nera la dans, atunci cind pe es
tradă, hazul prezentatorilor, ca 
Andrei Partoș sau George Gold, 
devenea irezistibil.

S-a petrecut pînă tîrziu, cînd, 
pe sub cupola zorilor, studenții 
s-au retras spre cămine, cu satis
facția unei minunate acțiuni ti
nerești.

Foto-reportaj de :
V. RAVESCU 
și ORESTE PLECAN

IERI, S-A DESCHIS

„ESTIMO 73"
în complexul expozitionai din 

Piața Scînteii s-a deschis Ex
poziția internațională de mașini 
și echipamente pentru silvicul
tură, industria lemnului și a 
mobilei, transporturi, construc
ții și instalații — „Estimo ’73".

Expoziția ..Estimo ’73“ reu
nește circa 80 de firme produ
cătoare și exportatoare din 
Anglia, Austria. Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Danemarca 
Elveția, Finlanda. Franța. R.D. 
Germană. R.F, Germania. Ita
lia. Iugoslavia, Olanda. Polonia, 
și Ungaria, multe dintre ele fiind 
întreprinderi reprezentative in 
produci ia și exoortul de mașini 
și echipamente din sectoarele 
care alcătuiesc pioflx1 expozi
ției.

Tara noastră, principala 
pozantă' (deține mai bine de c 
treime din suprafața totală da 
12 500 mp rezervată expoziției), 
este reprezentată de 16 între
prinderi de comerț exterior și 
centrale industriale din econo
mia forestieră și a materialelor 
de construcții, construcția de 
mașini grele, mașini-unelte și 
electrotehnică, chimie, din do
meniul construcțiilor industriale 
și al transporturilor. Participă, 
de asemenea, cu creații speci
fice, institute de cercetări și 
proiectări care își desfășoară 
activitatea în ramurile repre
zentate în expoziție.

Expoziția este deschisă timp 
de opt zile, între 6 și 13 mai.

(Agerpres)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)

Secretarul general al partidu
lui recomandă să se studieze 
și să se întreprindă măsurile 
corespunzătoare pentru ca o par
te din materia primă produsă In 
combinat să fie prelucrată tot 
aici, pe platforma industrială. 
Se preconizează cîteva soluții. 
Ministrul chimiei informează 
despre proiectele existente în 
acest sens, care urmează să fie 
supuse aprobării.

Sînt apoi vizitate pe rînd sec
țiile de cauciuc sintetic și de 
stiren-polistiren, din uzina de 
cauciuc, platforma noii uzine de 
cauciuc poliizopernic, secția 
PVC, instalația de alchil-amine, 
pusă nu de mult în funcțiune 
la Uzina chimică. Pretutindeni, 
secretarul general al partidului 
a fost informat de specialiștii 
din uzină asupra realizărilor ob
ținute, a perspectivelor economi
ce. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile în
treprinse pentru ca diferitele 
secții ale combinatului să con
tribuie cît mai rodnic la înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Se fac recomandări 
pentru gospodărirea superioară 
a spațiilor de producție, intro
ducerea unor tehnologii avansa
te, folosirea mașinilor de pâlcul 
electronic în vederea optimizării 
proceselo- tehnologice.

Informînd că pe primele patru 
luni ale acestui an planul pro
ducției globale a fost depășit cu 
peste 50 milioane lei, că s-a rea
lizat o reducere a cheltuielilor 
materiale cu 17 lei la mia de lei 
producție-marfă, iar beneficiile 
obținute peste plan se ridică la 
34 milioane lei, între altele și 
ca urmare a creșterii producti
vității muncii, gazdele s-au an
gajat să ia cele mai corespun
zătoare măsuri pentru ca plat
forma industrială a chimiei 
Borzești să poată raporta la 
ftîrșitul cincinalului, un bilanț 
cit mai bogat. Cele peste 1 500 
tone cauciuc sintetic, 400 tone 
polistiren, 400 tone P.V.C., 14 800 
tone benzine, 7 000 tone motori
ne, 2 300 tone alchilamine reali
zate peste plan, în primele 4 luni 
ale acestui an anticipează, în con
dițiile unei bune organizări a 
producției, ale unei bune apro
vizionări, ale realizării în timp 
a investițiilor, rezultate de 
prestigiu. Ele vor -putea fi de
osebite dacă se vor lua măsuri
le necesare, așa cum s-a subli
niat pe parcursul vizitei, pen
tru ca instalațiile noi puse în 
funcțiune — ca, de exemplu, 
cea de fenolacetonă — să-și a- 
tingă înainte de termen para
metrii proiectați.” Printre pre
mierele Industriale din ultimul 
timp, a fost prezentat oaspeți
lor un nou produs — Carom 60, 
realizat pe baza unei rețete 
elaborate de specialiștii uzinei, 
produs ou largi utilizări în in
dustria încălțămintei care În
locuiește cu rezultate excelente 
duramitul, procurat pînă acum 
din import. Numai prin fabri
carea a 1 000 tone de Carom 60 
se va obține, anul acesta, o e- 
conomie de 1,5 milioane Tel 
valută.

Străbătînd secțiile modeme 
ale combinatului, oprindu-ie 
în fața instalațiilor de înaltă 
tehnicitate, luîind cunoștință de 
calitatea produselor, de pers
pectivele diversificării, ale uti
lizării lor superioare, discutînd 
cu specialiștii despre căile care 
pot duce la creșterea producți
ei, a productivității muncii, a 
calității produselor, la mai 
buna folosire a potențialului 
uman, secretarul general al 
partidului a venit, ca în atîtea 
tf&e rînduri, în sprijinul colecti
vului de oameni al muncii, ln- 
dicînd adoptarea unor măsuri 
menite să determine o perfec
ționare a activității economice, 

sporirea contribuției combina
tului la marele efort pe care-1 
face întregul popor pentru a 
aduce cît mai repede România 
în rîndul țărilor cu o economie 
dezvoltată. Vizita la Combina
tul petrochimic Borzești, hotă- 
rîrile adoptate, ilustrează încă- 
odată caracterul de lucru, con
structiv, mobilizator al întîlnî- 
rilor secretarului general al 
partidului cu colectivele de oa
meni ai muncii, cu specialiști’. 
Despre aceasta au vorbit, la 
sfîrșitul vizitei în combinat, to
varășii Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale. Petru Bunea, direc
torul combinatului, ale căror 
aprecieri le inserăm în conti
nuarea reportajului.

„Vizita pe marea platformă 
industrială de la Borzești — a 
spus tovarășul Mihail Florescu 
— s-a impus prin caracterul 
său de lucru, prilejuind o ana
liză amplă a principalelor o- 
bîective ale dezvoltării combi
natului. în special în vederea 
creșterii producției de cauciuc 
sintetic, de mase plastice și 
antidăunători.

Pentru noi. ea a constituit 
un îndemn în a ne mobiliza 
toate forțele în vederea înde
plinirii cincinalului înainte de 
termen. în acest scop, au fost 
analizate posibilitățile punerii 
în funcțiune a unor instalații 
menite să valorifice superior 
materiile prime existente în 
țară, pentru dezvoltarea și com
pletarea altora a căror produc
ție are o desfacere asigurată, 
fiind mult solicitate atît în 
țară, cît și peste hotare. îm
preună cu secretarul general al 
partidului, am examinat și am 
jalonat, totodată, principalele 
direcții de dezvoltare în pers
pectivă — pînă în 1980 — a 
producției pe această mare 
platformă industrială".

„Constructorilor — a spus 
♦ovarășul Matei Ghigiu — le 
revine sarcina să revadă pla
nurile de execuție a unor im
portante investiții, în vederea 
accelerării ritmului lucrărilor, 
îndeosebi la uzina de cauciuc 
poliizoprenio, unde trebuie sâ 
*»xecutăm un volum mare de 
construcții pentru a asigura 
montarea la timp a utilajelor.

Consider că avem forța ne
cesară pentru a face față unor 
sarcini sporite și să sprijinim 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal în județul 
Bacău".

Atît ministrul Industriei chi
mice, cît șl ministrul cons
trucțiilor industriale au asigu

Pretutindeni, conducătorul partidului și statului nostru a fost intimpinat cu entuziasm, cu sen
timente de stima și prețuire.

rat că vor acorda tot sprijinul 
pentru îndeplinirea. în cît mai 
bune condiții, a sarcinilor de 
dezvoltare a producției combi
natului.

„Combinatul nostru — ne-a 
declarat tovarășul Petru Bunea 
— este antrenat activ în între
cerea socialistă. Rezultatele pe 
care le-am obținut, pe care 
le-am raportat cu mîndrie mun
citorească secretarului general 
al partidului nostru, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. sîntem 
hotărîți să le îmbunătățim în 
viitor. Avem condiții ca șl în 
1973 să obținem noi depășiri de 
plan. Vom face totul pentru ca, 
așa cum ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să valorifi
căm mai bine rezervele exis
tente, să obținem o producție 
suplimentară cu aceleași capa
cități. Vom munci cu toată 
energia, vom mobiliza toate re
sursele de care dispunem pen
tru a pune în funcțiune 
înainte de termenul plani
ficat noua uzină de cauciuc 
poliizoprenic, pentru a obți
ne astfel o producție sudIî- 
mentarâ față de cea prevăzută 
în actualele angajamente. Tot
odată. adînc satisfăcuți de indi
cația dată pentru a dezvolta in
dustria de prelucrare pe plat
forma noastră, vom acționa cu 
hotărîre în acest scop, apelînd 
la folosirea mai bună a persona
lului tehnic, militînd pentru 
creșterea productivității muncii.

Prin indicațiile date, prin mă
surile preconizate, secretarul ge
neral al partidului ne-a pus în 
fată un mobilizator program de 
lucru. Vom face totul pentru a-1 
îndeplini pentru a fi la înălți
mea prețuirii acordate colecti
vului nostru".

...La încheierea vizitei în com
binat. mii de muncitori țin să-și 
ia rămas bun de la secretarul 
general al partidului, să-i aducă 
mulțumiri pentru activitatea ne
obosită ce o desfășoară în frun
tea partidului și statului. Tn a- 
mintirea vizitei, gazdele oferă 
un album cu imagini semnifi
cative din viața orașului, ornat 
cu motive decorative din bazi
nul Trotușului, plachete în me- 
taloplastie care reflectă scene 
din viața lui Ștefan cel Mare, 
al cărui nume se leagă de me
leagurile BorzeștiuluL

In album, o poezie scrisă de 
un tînăr poet tiin ti nărui oraș 
de pe Trotuș aduce un omagiu 
vibrant tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aniversării a 55 de 
ani de viață și 40 de ani de ac
tivitate revoluționară.

A
flată în Imediata 
vecinătate a cetății 
petrochimiei, de 
care nu o despart 
decit cîțiva zeci de 
kilometri, cunos
cuta stațiune bal- 

neo-climaterică Slănic-Mol- 
dova, următoarea etapă a vizi
tei, prefigurează o altă industrie 
cu vaste resurse locale — turis
mul, care tinde să-și ocupe lo
cul ce i se cuvine în peisajul 
economie al acestui județ cu o 
paletă atît de vastă de posibili
tăți. Valoarea terapeutică a ape
lor minerale de aici, atestată șl 
de metialiile de aur obținute la 
expozițiile de la Paris, Viena și 
în alte confruntări internaționa
le, tradiția de peste o sută de 
ani a acestui centru de trata
ment, așezarea sa pitorească și 
la răspîntia a numeroase drumu
ri turistice care o unesc cu alte 
stațiuni balneoclimaterice de 
pe ambii versanți ai Carpaților, 
au impus Slănic Moldova tn 
rîndul celor mai importante lo
curi de agrement și de îngrijire 
a sănătății din țara noastră ofe
rind, de asemenea ,tot atîtea ar
gumente în favoarea dezvoltării 
sale. De altfel, stațiunea a cu
noscut, în ultimii ani, o largă 
extindere, facilitată și de apari
ția în jurul ei a unei puternice 
zone de exploatări petroliere și 
forestiere.

La ora 13,30 elicopterul pre
zidențial a aterizat in centrul 
stațiunii, în mijlocul a mii și 
mii de oameni — turiști, local
nici, săteni și muncitori din 
centrele învecinate. In aclama
țiile mulțimii, secretarul general 
al partidului, ceilalți oaspeți 
sînt salutați de Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Petre Urs, 
prim-secretar al Comitetului oră- 
șănesc de partid, primarul loca
lității, reprezentanți ai organe
lor de partid s*  de stat din Tg. 
Ocna. Tn amintirea acestei vi
zite, ca semn de prețuire, pri
marul localității oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu cheia 
de aur a orașului.

Cu aceleași sentimente de 
înaltă prețuire și stimă este sa
lutat secretarul general al par
tidului în timpul vizitei sale in 
Slănid Moldova, stațiune care 
se înfățișează ca o reprezenta
tivă imagine a grijii permanente 
pe care statul nostru o manifestă 
pentru ocrotirea sănătății popu
lației. pentru crearea unor con
diții cit mai bune de viață oa
menilor muncit Edificator în a-

La Combinatul petrochimic Borzești

cest sens este faptul că pentru 
modernizarea și Uezvoltarea sta
țiunii au fost investite pînă a- 
cum 120 milioane lei — replica 
modernă a primelor „Odăi de 
tratament" din 1836 constituind-o 
marele complex sanatorial al 
sindicatelor, hotelul și zecile de 
vile ce au sporit zestrea locali
tății pînă la 50 000 de locuri de 
tratament pe tot parcursul anu
lui. Mulțumind pentru tot ceea 
ce a beneficiat orașul lor, pentru 
dezvoltarea economică a zonei 
înconjurătoare, edilii localității 
informează pe secretarul 
general al partidului, pe ceilalți 
oaspeți. în fața schiței de siste
matizare a stațiunii, desure ceea 
ce și-au propus în viitorul apro
piat. Se arată. între altele, că 
aici se va construi un nou com
plex balnear, vor fi captate 
izvoare de ape minerale cu va
loroase proprietăți curative, se 
vor extinde amenajările exis
tente.

In timpul discuțiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu indică, 
prin întrebările sale, direcțiile 
spre care trebuie să se îndrepte 
preocupările edililor: sporirea 
eficienței activității stațiunii 
prin punerea în valoare a re
surselor locale, gospodărirea ju
dicioasă a complexelor balnea
re, a bogăției pe care o repre
zintă apele minerale, ocrotirea 
izvoarelor prin îmbunătățirea 
amenajărilor de captare a lor.

— Aveți o stațiune frumoasă, 
eu mari posibilități de dezvolta
re — subliniază secretarul ge
neral in încheierea dialogului 
purtat pe marginea schiței de 
sistematizare a Slănicului Mol
dovei.

D
in nou, elicopterul 
survolează melea
gurile județului, o- 
ferind o generoasă 
panoramă a peisa
jului industrial al 
Văii Trotușului, a 

întinderilor nesfîrșite ale ogoa
relor, îndreptîndu-se spre Sas- 
cut, ultimul obiectiv al vizitei 
secretarului general al partidu
lui.

Aici, în plină zonă agricolă, 
sînt abordate din nou probleme 
actuale ale acestui important 

domeniu al economiei noastre, 
ale programului național de dez
voltare a zootehniei, de data a- 
ceasta la întreprinderea interco- 
operatistă de creștere și îngră- 
șare a tineretului taurin din co
muna Sascut. Rod al conlucră
rii a 46 de cooperative, com
plexul ilustrează rezervele de 
care dispune agricultura județu
lui, în general posibilitățile largi 
pe care le oferă concentrarea e- 
forturilor in direcția creării 
unor unități moderne, de tip in
dustrial. in ceea ce privește spo
rirea producției de came și 
lapte.

Această concluzie se desprin
de cu pregnanță din discuția se
cretarului general cu ministrul 
agriculturii, cu specialiștii care 
au relevat că experiența unor 
unități fruntașe demonstrează 
posibilitatea îndeplinirii preve
derilor cincinalului la acest ca
pitol.

Numai prin sporirea greutății 
animalelor la 400t—450 kilogra
me, fără prelungirea duratei de 
îngrășare, în loc de 350—380 kg 
— greutate la care sînt sacrifi
cate acum, sa va asigura prin
cipala sursă prin care unitățile 
de stat și cooperatiste din jude
țul Bacău vor putea realiza și 
depăși prevederile cincinalului 
La producția de came.

Respectarea cu. strictețe a a- 
cestei indicații 'a secretarului 
general al partidului prezintă o 
deosebită însemnătate econo
mică, cu atît mai mult, cu cît 
în întreaga țară există acum 21 
de complexe intercooperatiste. 
Iar pînă în 1975 numărul lor va 
spori cu încă 11, totalizînd o 
capacitate pentru creșterea a 
peste 200 000 de animale, în ve
derea sporirii producției de 
lapte șl carne. Pe o singură u- 
nltate, cum este cea din Sas- 
eut, depășirea sporului de greu
tate. ziLnic cu 130 de grame, a- 

» duce un piu» anual, în venitul 
cooperatorilor, de peste 1.3 mi
lioane lei, ceea ce, în planul 
aprovizionării populației, re
prezintă contravaloarea unei 
importante cantități suplimen
tare de carne.

In timpul vizitei, s« poposeș
te în cîteva hale ale întreprin
derii intercooperatiste ; cons
trucțiile, gradul de mecanizare 
al lucrărilor, metodele științl- 

ce folosite, calificarea munci
torilor fac ca această unitate 
sâ nu se deosebească cu nimic 
de cele similare din sectorul de 
stat.

Se merge apoi la ferma de 
vaci de lapte a întreprinderii 
agricole de stat Bacău, situată 
în apropierea complexului in- 
tercooperatist, unde se exami
nează rezultatele cercetărilor 
efectuate aici în vederea îm
bunătățirii raselor de animale, 
a unei mai raționale zonări a 
acestora. In acest scop se are 
în vedere reducerea numărului 
de rase de vaci de lapte, de 
la 6—7 cîte sînt în prezent, la 
trei : bălțata românească, bru
nă de Maramureș și HolsteLn, 
care. în condițiile țării noastre, 
asigură producții sporite. Sînt 
vizitate apoi cîteva comparti
mente ale fermei și padocurile. 
Ferma dispune de 2 000 de vaci 
de lapte, din rasa Holstein, 
cumpărate de întreprindere din 
Olanda. Animalele s-au aco
modat bine șl în prezent se 
obține de la fiecare mal mult 
de 3 700 litri lapte, iar în urmă
torii ani se va ajunge la circa 
7 000 litri. De la unele exem
plare se obține încă de pe acum 
această cantitate. Pentru fura
jare, întreprinderea a organizat 
o pășune cultivată pe 100 ha, 
unde animalele sînt lăsate în 
tot timpul verii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază realizările unităților 
vizitate, urează colectivelor de 
muncitori și specialiști noi suc
cese In munca lor pentru înflo
rirea agriculturii. Totodată, se
cretarul general al partidului 
recomandă ca unitățile agricole 
de stat să sprijine și mai mult 
cooperativele agricole de pro
ducție In organizarea unor fer
me asemănătoare.

*
...După aproape două zile de 

însuflețite și rodnice întîlnirî 

Reportajul vizitei a fost realizat de :
ION MARGINEANU, ADRIAN lONSSCU, NICOLAE 

DRAGOȘ, NICOLAE VAMVU, MIRCEA IONESCU, CON
STANTIN ZLAVOG, IOSIF SOCACIU, GHEORGHE BRA- 
TESCU.

Fotografii : ANGHEL PASAT, ION DUMITRU, PETRE DU
MITRESCU, RADU CRISTESCU.

eu activiști de partid șl 
de stat, cu personalități ale 
vieții economice, cu mari 
colective de muncă dLn 
industrie și agricultură, din do
meniul turismului și edilitar 
gospodăresc, după aproape două 
zile de contact viu, nemijlocit, 
cu oamenii muncii, cu realitățile 
locului, vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în mu
nicipiul și județul Bacău s-a 
încheiaț sîmbătă după-amiază.

Pretutindeni, secretarul gene
ral al partidului a fost întîmpi- 
nat Cu Ospitalitate și deosebită 
afecțiune, băcăoanil raportîndu-1 
cu satisfacție realizările obținute 
în dezvoltarea județului, vorbin- 
du-i, deschis, despre unele nea
junsuri ce mai persistă în acti
vitatea lor, împărtășindu-i cu 
căldură din preocupările lor ac
tuale și de viitor. Trăind bucu
ria reîntîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, el «i-au ma
nifestat — și de această dată — 
dragostea fierbinte fată de par
tid și de secretarul său general, 
și au reînnoit angajamentul de a 
milita cu hotărîre pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al X-lea si de 
Conferința Națională ale P.C.R., 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, de a-și pune 
întreaga capacitate creatoare în 
slujba edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a 
înfloririi patriei, pe calea lumi
noasă a socialismului gi comu
nismului. Această vizită a con
ducătorului iubit al partidului si 
statului nostru — ca și cele 
precedent# — va rămîne vie în 
conștiința și Inimile băcăoanilor, 
care văd în ea o nouă și preg
nantă mărturie a grijii manifes
tată față de județul Bacău și 
locuitorii săi, o nouă expresie a 
activității neobosite a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu consacrată 
propășirii patriei și fericirii 
poporului nostru.

VICTORIA DE CARE AVEAM NEVOIE sărbătoare
România-Albania. început de 

sezon fotbalistic oficial. După o 
serie de meciuri „test" în care 
tricolorii ne-au dat speranțe sau 
ni le-au spulberat și pe cele 
puține existente, iată-i în fața 
unui început sau, tot atît de 
bine, a unui sfirșit de drum 
calificarea la Miinchen.

Partida, disputată în fața u- 
nei foarte numeroase asistențe, 
pe stadionul ,,Kemal Stafa" din 
Tirana, constituia o încercare 
cheie pentru noua formulă a 
naționalei române, mai aleg că 
gazdele se aflau la primul meci 
pe teren propriu, după o serie 
de trei eșecuri consecutive în 
deplasare, și țineau să nu-și 
dezamăgească „pe viu“ susți
nătorii.

Unsprezecele român a reușit 
să tempereze, totuși, elanul 
„din start44 al albanezilor și în
cetul cu încetul să-și impună 
stilul de joc, cu toate că tem
peratura foarte ridicată consti
tuia un al doilea adversar pen
tru jucătorii noștri. Jocul teh
nic și tactica superioară încep 
să dea roade și în minutul 12 
Dumitru reușește să concreti
zeze situația de „facto“ printr-o

La tineret: România-Albania 2-1 (2-0)
Peste 6 000 de spectatori au 

urmărit duminică dimineață, pe 
stadionul ..23 August" din Capita
lă. meciul de fotbal dintre echi
pele de tineret ale României și 
Albaniei, contînd pentru Cam
pionatul European (jucători 
pînă la 23 ani). Fotbaliștii ro

magistrală lovitură de la 20 m. 
Mai trec 12 minute și după o 
combinație frumoasă, pe ruta 
Dumitru, Troi, Marcu și din 
nou Troi, ultimul majorează 
scorul la 2—0, cu care, de alt
fel, după un joc „de poziție44, 
ia sfirșit prima repriză. După 
pauză localnicii par hotărîți să 
recupereze handicapul și por
nesc vijelios spre poarta jui Ră- 
ducanu, dar șutul lui Bizi tre
ce, fulgerător pe lîngă bară, 
dînd emoții echipei noastre. 
Dar „focul de paie" se stinge și 
este rîndul lui Troi să plece pe 
cont propriu spre buturile lui 
Rama și singura soluție pentru 
apărarea albaneză este faultul. 
Execută Dumitrache (minutul 
68) fără drept de apel și tabela 
indică 3—0 pentru noi.

După numai 8 minute, noul 
introdus în formație, Țarălun
gă, își „serbează" revenirea la 
națională și aniversarea celor 
27 de ani împliniți ieri cu cel 
de-al patrulea gol al echipei 
noastre.

Jocul poartă apoi mingea în 
lungul și în latul terenului șl 
cînd se părea că nimic nu se 
mai întîmplă Bizi este cel ce 

mâni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (2—0) prin punc
tele marcate de Dumitriu IV 
(min. 4) și Moldovan (min. 56 
dintr-o lovitură de la 11 m). 
Pentru oaspeți a înscris Ca- 
lucci (min. 60). 

salvează prestigiul gazdelor 
mareînd singurul gol al echipei 
sale. Scor final, deci, 4—1.

S. UNGUREANU
CLASAMENTUL 

GRUPEI A IV-A
1. România 3 2 1 0 7-2 5
2. R.D. Germana 2 2 0 0 7-0 4
3. Finlanda 3 1 1 1 2-6 3
4. Albania 3 0 0 3 0-5 0

M c RI DIA M
• IN CADRUL Campiona

tului republican de atletism 
pe echipe, duminică dimi
neață, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, atletul 
Tudor Stan (Dinamo Bucu
rești) a stabilit, în proba de 
aruncarea ciocanului, cu 
performanța de 66,90 m, un 
nou record național. Vechiul 
record aparținea lui T. 
Schneider (C.S. Mediaș) cu 
66,80 m.

• TREI NOI CALIFICĂRI 
în finalele campionatelor 
balcanice de box au reușit 
pugiliștii români în cadrul 
galei desfășurate sîmbătă 
seara pe stadionul „Pana- 
thinaikos din Atena. Prin 
victoriile obținute de Ciochi
nă, Gyorfi și Constantinescu, 
numărul boxerilor români 
calificați în finale se ridică

În parcul tineretului din Capitala

Parcul Tineretului din Ca
pitală a găzduit ieri o frumoa
să și pasionantă întrecere spor
tivă, reunind un număr mare 
de tineri care îndrăgesc probe
le de alergări, jocurile de volei 
și fotbal, concursurile de ci
clism. Capul de afiș al acestui 
reușit*  program sportiv l-au de
ținut întrecerile finale din eta
pa pe municipiu a „Crosului 
tineretului", una dintre cele 

astfel la cinci. Cerchia șl 
Dascălu au fost eliminați.

Meciurile finale pentru 
desemnarea noilor campioni 
balcanici la box se vor des
fășura la „Panathinaikos 
stadion" din capitala Greciei, 
luni 7 mai, cu începere de la 
orele 20,30.

• CU PRILEJUL unei re
uniuni atletice, desfășurate 
la San Jose (California), a- 
mericanul AI Feuerbach 
(1,85 m înălțime, 114 kg 
greutate) a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
aruncarea greutății cu per
formanța de 21,82 m. Vechiul 
record, deținut de Randy 
Matson, era de 21,78 m. Seria 
aruncărilor realizate de 
Feuerbach a fost următoa
rea : 21,59 m ; 21,82 m ; 21,17 
m ; 21,05 m ; 21,18 m ;
21,52 m.

a sportului 
mai populare competiții de 
fond, organizată de U.T.C., în 
colaborare cu U.G.S.R. La star
tul concursurilor de ieri dimi
neață s-au prezentat peste 
2.000 de tineri, reprezentînd 
mai multe asociații sportive din 
întreprinderi și școli de toate 
gradele. Prezenți la întrecerile 
de ieri, o serie de antrenori și 
specialiști ai curselor de fond 
au avut satisfacția să remarce 
mai multe elemente tinere, cu 
frumoase calități pentru pro
bele de alergări. Bunăoară, 
maestra sportului Georgeta Du
mitrescu, antrenoare la clubul 
sportiv „Metalul", a scos în 
evidență evoluția promițătoare 
a tinerelor : Maria Pintilie, 
Florica Muschici, încă junioare 
mici.

Prima cursă, de 800 m., re
zervată celor mai tinere con
curente, junioare mici (15—16 
ani), a fost dominată de ele
vele de la Școala profesională 
Electromagnetica, Petrica Ioni
că și Florica Muschici, clasate, 
de altfel, pe primele două 
locuri, iar pe locul 3 s-a clasat 
Maria Pintilie. O dispută dîrză 
și echilibrată a prilejuit proba 
de juniori mici, desfășurată pe 
distanța de 1.500 m., cîștigată, 
în final, de Gabriel Ghiță, de 
la Grupul școlar de construcții, 
La junioare mari pe pri
mele două locuri s-au clasat 
Chira Jarnea (Grupul școlar 
I.T.B.) și Mihaela Achim (Li
ceul „Ion Neculce"), iar la bă
ieți. victoria a revenit repre
zentantului Uzinei „23 August", 
Stelian Sandu. O evoluție re-

0 inimoasă 
de masă

marcabilă a avut tînăra Elena 
Popa (Meteorologie), care a 
cîștigat detașat cursa senioare
lor.

M. LERESCU

RUGBI

ETAPĂ
AGITATĂ

Dintre cele trei partide pro
gramate în Capitală (dar pe 
terenuri diferite...), am optat 
pentru întîlnirea din Parcul 
Copilului, dintre „Grivița roșie" 
și „C.S.M.44 Sibiu. Alegerea, cre
dem noi, nu a fost zadarnică, 
pentru că am urmărit un meci 
interesant, presărat cu faze de
osebit de spectaculoase și spre 
cinstea sibienilor... ei fiind au
torii unor „iscusite" acțiuni de 
atac.

Primul sfert de oră aparține 
jucătorilor din Sibiu, care, nu 
au însă resursele să depășească 
linia de 22 m. Finalizarea unor 
șarje se oprește de apărarea, 
totuși nu prea sigură, a grivi- 
țenilor. Pînă la urmă cei care 
vor înscrie prima încercare vor 
fi cei de la Grivița roșie, prin 
Pavlovici : 4—0, încercare trans
formată de Simion : 6—0. Va 

• FOSTUL CAMPION 
MONDIAL de box la catego
ria cocoș, brazilianul Eder 
Jofre, a reușii o performan
ță rar întîlnită în istoria pu- 
gilismului. După ce și-a în
trerupt activitatea în anul 
1966 (cînd a fost învins de 
japonezul Harada) Jofre a 
revenit de cîțiva ani în ring 
trecînd la categoria pană și 
acum, la vîrsta de 37 de ani, 
a cîștigat titlul mondial la 
această categorie învingîn- 
du-1 sîmbătă, pe deținătorul 
centurii, Jose Legra.

urma apoi interceptarea unui 
balon de către Negoescu, care 
va mări scorul printr-o nouă 
încercare : 10—0. Perioadele de 
dominare și apărare alternează 
de o parte și cealaltă, mai har
nici fiind jucătorii bucureșteni. 
După o lovitură de pedeapsă 
bine executată de Munteanu, 
sibienii reduc din handicap : 
10—3. Scorul, care după fizio
nomia jocului, ni se pare exa
gerat, va fi modificat în favoa
rea „Griviței roșii" prin Tîbu- 
leac (1. p.) — 13—3 și Pavlovici 
(încercare, transformată de Si
mion) 19—3. Superioritatea gri- 
vițenilor s-a datorat în primul 
rînd aportului celor două aripi ; 
Comănici și Negoescu,

Arbitrajul lui P. Niculescu, 
satisfăcător. Justă decizia eli
minării unui grivițean, pentru 
lovire intenționată, dar nu a 
lui... Scarlat.

Alte rezultate : Sportul stu- 
dențesc-Știința Petroșeni 12—18; 
„Gloria"-Precizia Săcele 12—11 ; 
„Universitatea" Timisoara — 
„Vulcan" 19—15 ; „C.S.M." Su- 
ceava-Dinamo 3—12 ; „Rulmen
tul" Bîrlad-„Steaua“ 6—6 ; „Fa - 
rui“-„Politehnica" Iași 12—15.

GABRIEL FLOREA

PENTRU 
TIMPUL 

DV. LO^EK

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30: Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA are 
CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 53-a — reluare. 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei. Azi, 
județul Satu Mare. 18,20 Căminul. 
19,00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 looi 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a 
Întregului popor. 20,00 Cîntecul 
săptămînil : Viața-i frumoasă. 20,05 
Ancheta TV. Medicamentul — a- 
liat sau dușman ? 20,45 Roman foi
leton : Femeia în alb. Episodul II. 
21,35 Revista llterar-artistică TV. 
22,30 34 de ore. 22,50 Luminile 
rampei.

PROGRAMUL H

20,00 Avanpremiera. 20,05 FHnf 
serial pentru copii : Daktarl — r& 
luare. 20,30 Dans și muzică de pre
tutindeni. 21,05 Film documentar. 
Stele cu coadă. 21,15 Cîntece de 
voie bună și muzică lăutărească. 
21,35 Film serial : Pe urmele Iul 
Caplja. Reluarea episodului H.



întilnirea prietenească dintre membri 
ai Birourilor Comitetelor Centrale ale de peste hotare

Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN LIBAN

(Urmare din pag. I)

mari unități de acest fel din 
R. P. Bulgaria. Aici, oaspeților 
români le-au fost prezentate 
modalitățile de organizare știin
țifică ale acestei unități dotată 
cu moderne sisteme informațio
nale și de conducere, și a fost 
vizitată una dintre cele trei 
fabrici ale întreprinderii. De 
asemenea, s-a realizat un fruc
tuos schimb de opinii cu mem
bri al U.T.C.D., pe marginea ex
perienței proprii în mobilizarea 
și organizarea tinerilor in pro
cesul de producție.

La Biblioteca de stat din ora
șul Ruse a fost deschisă, în 
prezența unui grup d£ tineri 
din localitate, expoziția „Tine
retul român — tradiții și actua
litate".

In cursul aceleiași zile, dele
gația U.T.C. a fost primită la 
Comitetul județean Ruse al 
Partidului Comunist Bulgar. Fă- 
cîndu-se o prezentare de an
samblu a locului pe care ora
șul și județul Ruse îl ocupă in 
cadrul succeselor economiei na
ționale bulgare, din partea Co
mitetului județean de partid 
au fost transmise calde salutări 
și urări de succese comuniștilor 
și uteciștilor din județul Ilfov, 
exprimîndu-se hotărîrea . orga
nizației Ruse a P.C.B. de a con
tinua și dezvolta bunele lega
turi dintre cele două județe ve
cine, pe linia relațiilor de prie
tenie și colaborare tovărășeasca 
existente între partidele și sta
tele noastre.

Cea de a doua zi a intilnirn 
prietenești dintre membri ai 
Birourilor Comitetelor Centraie 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica Socialista

A intrat în funcțiune 
Uzina cocsodiimică

(Urmare din pag. I)

3 milioane mc săpături, 2.4 mi
lioane mc umpluturi, au intro
dus in operă 250 000 mc betoa
ne, 10 000 piloni tranky, 50 000 
tone oțel beton. 14 000 tone con
strucții metalice, au montat 
14 000 tone de utilaj tehnologic. 
Cifrele vorbesc grăitor despre 
eforturile constructorilor. Acum, 
după elaborarea primei șarje 

.de cocs, oi s-au retras la cele
lalte patru baterii aflate in 
construcție. Acolo pot fi întil- 
nite acum brigăzile conduse 
de Ion Ifrim și Ion Zăihescu, 
brigăzi formate in majoritate 
din tineri care, lucrînd la pri
ma baterie au reușit să-și de
pășească sarcinile de plan lună 
de lună cu peste 20 la sută. La 
elaborarea primei șarje de cocs, 
puteam citi pe fețele lor nu 
numai emoție autentică, pură ci 
și o îndreptățită mihdrie.

Evenimentul ne dă și prilejul 
de a evidenția o bună expe
riență gălățeană, in ce privește 
colaborarea dintre beneficiar și 
constructor în executarea aces
tui obiectiv industrial. „Am 
participat alături de constructor 
la înzidiroa bateriei, la toate 
lucrările de montaj, ne spunea 
tînărul maistru cocsar Gheor
ghe Manolache. Ne-am integrat 
echipelor de constructori îm
preună cu toți muncitorii, atit 
pentru a grăbi ritmul de execu
ție cit și pentru a cunoaște bine 
toate instalațiile și utilajele 
pentru ca fiecare dintre noi să 
știe nu doar cum 6e acționează 
niște manete, niște butoane, ci 
și ce se ascunde dincolo de car
case în interior, pentru a cu
noaște procesul tehnologic în 
toată complexitatea sa. atit teo
retică cit și practică-. Tinerii 
operatori Gheorghe Prata și 
Vasile Onica. supraveghind 
procesul de încălzire la prima 
șarjă ne declarau că in timpul 
perioadei de pregătire n-a tre
cut zi in care să nu învețe ceva 
nou, foarte folositor acum. Iși 
exprimă convingerea că tinerii 
cocsari și chimiști. prin nivelul 
profesional atins, vor putea asi
gura o bună funcționare a uzi
nei. Lucrînd alături de con
structori, dinamizind ritmul de 
execuție, ei și-au însușit noi 

România și Uniunii Tineret al« 
Comunist Dimitrovist din Re
publica Populară Bulgaria a 
continuat pe teritoriul țiru 
noastre.

In cursul aceleiași zile, ■■ 
avut loc convorbiri intre dele
gațiile U.T.C. și V.T.C.D. Dele
gația U.T.C., condusă de tava- 
rășul Ion Traian Ștefan eseu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a expus reprezentan
ților tineretului din Bulgaria 
principalele preocupări și 
obiective ale U.T.C., formele 
participării tineretului la înde
plinirea hotiririlor Congresului 
al X-lea al P.C.R. și ale Confe
rinței Naționale a partidului, in 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Exprimind sentimente de 
profundă stimă și prietenie, 
uteciștii din municipiul Giurgiu 
au pregătit oaspeților un bogat 
program de vizite și intilniri, 
pentru a le face cunoscute suc
cesele repurtate de tineretul 
orașului și județului lor in di
ferite domenii de activitate. La 
întreprinderea textilă „Dună
reană-, un grup de tinere mun
citoare îmbrăcate în salopete 
de lucru i-au întimpinat pe 
oaspeți încă de la intrarea in 
noua și moderna unitate indus
trială a orașului Giurgiu, cu 
flori și urări de bun sosit, scri
se în limbile română și bulgară. 
Parcurgind secțiile. însoțiți de 
conducătorii întreprinderii și ai 
organizației de tineret, repre
zentanții tineretului bulgar au 
făcut cunoștință cu realizările 
harnicului colectiv de muncitori 
și specialiști a cărui medie de 
virstă nu depășește 21 de ani. 
Ei le-au vorbit membrilor Bi
roului C.C. al U.T.C.D. despre 

cunoștințe și deprinderi, dar 
s-au cunoscut bine și intre ei 
așa incit acum, colectivul nou
lui obiectiv este deja închegat. 
Respectarea tehnologiei de fa
bricație a tuturor normelor dis
ciplinei de producție sînt de pe 
acum parametrii care vorbesc 
grăitor despre coeziunea celui 
mai tinăr colectiv de muncă de 
pe platforma siderurgică gălă- 
țeană.

Prima șarjă de oțel Învăluit

în Capitală

LUNA
PATRIOTICE

(Urmare din pag. 1)

250 de elevi ai Liceului econo
mic. plivind plantațiile de tran
dafiri și tamarix, cărind iarba 
cu brațele și incărcînd-o in ca
mioane, greblînd, taluzînd pelu
zele cu flori. Aici, in pepinieră, 
și-au stabilit principalul șantier 
de muncă. De aceea, au fost 
prezente, alături de elevi. si 
cadrele școlii. Cum aprecia tî- 
năra tehniciană Eugenia Solos- 
chi. elevii și-au făcut din plin 
datoria. Asta în vreme ce alți 
400 de elevi ai Grupului școlar 
I.O.R. curățau în zona Parcului 
Pionierilor, cei de la Liceul 45 
și Școala generală 200 la Pri- 
saca Dornei, cei de la Școala 
generală 145 ia Complexul Pos
tăvarii, liceenii de la 39 și Ma
tei Basarab pe prelungirea 
„Leontin Sălăjan". pe Bd. Ion 
Șulea, iar cei de la Grupul șco
lar de construcții cu 100 de 
muncitori de la I.O.R. plantau 
ultimii puieți in poligonul lec

rolul Important pe care organi
cii* * U.T.C. U joacă in Îndepli
nirea sarcinilor de producție, în 
formarea politieo-ideologică a 
tinerilor. In continuare, delega
ția U.T.C.D. a fost primită la 
întreprinderea agricolă de stat 
Giurgiu, luind cunoștință de 
bunele rezultate in producția 
vegetală și animală ale acesteia.

R
egatul în cauza 
este Tailanda. Ex- 
ministrul dispus să 
scoată adevărul la 
lumină se numește 
Thanat Khoman și 

s-a aflat 12 ani in fruntea di
plomației tailandeze (pînă ia 
•17 noiembrie 1971, cînd o stra
nie lovitură de șiat consumată 
intre zidurile palatului guverna
mental a dus la schimbarea 
unor miniștri). Deci, Thanat 
Khoman pare calificat să apre
cieze evenimentele unei epoci 
in care a jucat pe scena poli
tică tailandeză un rol de prim- 
plan. Mai mult : el nu intră în 
categoria politicienilor ostili 
S.U.A. prin fizionomia lor poli
tică. De aceea, dezvăluirile sale 
au produs o oarecare uimire.

In primul rînd, Thanat Khoman 
afirmă că cei 5 000 pușcași ma
rini americani care și-au făcut 
apariția în Tailanda în 1961 n-au 
fost solicitați de guvernul de la

• LA INVITAȚIA comitetului 
orășenesc de partid din orașul 
Kromeriz, cu prilejul împlinirii 
a 28 de ani de la eliberarea Ce
hoslovaciei de sub jugul fascist 
și a eliberării acestui oraș de 
către trupele române, ambasa
dorul României la Praga, Teo
dor Haș, împreună cu atașatul 
militar, colonel Petru feotariu, 
au făcut o vizii la Kromeriz, 
unde, Împreună cu organele lo
cale de partid și de stat, au de
pus coroane de flori la Monu
mentul eroilor români.

A avut loc, apoi, o întîlnire 
prietenească, la care au parti
cipat activiști de partid și de 
stat din localitate, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești din cadrul Frontului Na
țional.

La Casa de cultură a munici
piului Giurgiu, in prezența a 
numeroși tineri din oraș, a fost 
deschisă expoziția „60 de ani de 
luptă revoluționară a tineretu
lui bulgar".

Membrii delegației U.T.C.D. 
au fost primiți de către tova
rășul Gheorghe Neeula, prim- 
•ecretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R.. care a prezen
tat oaspeților preocupările oa
menilor muncii din județ pentru 
îndeplinirea !■ patra ani «i ju- 
mauie a obiectivelor prevăzute 
in artualnl cincinal, și contribu
ția tinerilor la înfăptuirea aceo- 
tera. Frimu! secretar a! Cemite-

In ea-a «o fwtfviMți a Cweî 
de cultură diu orașul Giurgiu, 
po al eărei fundal se afla oerisă 
lori nea -Trăiască prietenia fră
țească dintre popoarele *4  tine
retul român si bulgar solii 
tineretului din Bulgaria au avut 
• intOnire prietenească eu nu- 
raerori tineri din municipiu, la 
care an luat corintul conducă
torii driegatiilot U.T.C.D. ri 
U.T.C.

In cadrul convorbirilor pur
tate de-a lungul celor două 
iile. dHogntiile U.T.C. și 
U.T.C.D. au rrahzat un larg și 
fructuw schimb de experiență 
abordind totodată unele proble
me ale mișcării internaționale 
de tineret și studenți, ale pre
gătirii si organizării cehii de-al 
X-lea Festival Mondial al tine
retului și studenților. Cu acest 
prilej s-au relevat căile și do
meniile in care se vor dezvolta 
si diversifica relațiile de co
laborare și prietenie frățească 
dintre eele două organizații, 
dintre tineretul român și bul
gar.

StringiBdu-si din nou mii ni le 
pe „Podul prieteniei", la linia 
albă care marchează granița 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, membrii delegațiilor 
U.T.C. și U.T.C.D. și-au luat 
rămas bun cu hotărîrea de a 
întreprinde reciproc activități 
menite să ducă la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite in cursul 
intilnirii care se înscrie ca o 
contribuție importantă pe linia 
continuării și dezvoltării legă
turilor tradiționale de colabo
rare dintre tineretul celor două 
țări, la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român 
și bulgar.

în nori de aburi și de scintei a 
pornit spre tumul de atingere, 
un prim pas înainte de a ajunge 
la furnale. Sute de ochi tineri 
le-au urmărit drumul care, de 

* acum înainte ca orice cale a 
energiei va fi in fiecare zi lu
minată și parcursă. In urmă, 
cele 62 de cuptoare ale primei 
baterii (capacitate anuală 33 000 
tone) pregăteau la înaltă tem
peratură noi șarje de cocs me
talurgic.

MUNCII
torului. Numărul total al tine
rilor care au acționat aici se 
ridică, după informarea primi
tă de tovarășul Constantin Pen- 
ghiș. secretar al comitetului 
U.T.C. al sectorului, la peste 
2 000. Cu același elan și bune, 
rezultate au muncit și cei a-’ 
proape 80 de uteciști ai secției 
locomotive de la Uzina ..23 Au
gust" la baza sportivă și de a- 
grement a tineretului din sec- * 
torul III, Pantelimon II. la des
fundarea șanțurilor, degajarea 
Îjrilajelor in vederea vopsirii
or. plantatul unor pomi.
Cu toate că nu am reușit să 

adunăm intr-o singură cifră e- 
forturile tinerilor de mai sus, 
ca și ale colegilor lor prezenți 
in alte puncte de lucru (Strău- 
lești. bazele sportive Fundeni și 
..Barbu Văcărescu". Parcul ti
neretului. Drumul Taberei etc.), 
putem afirma cu certitudine că. 
ieri dimineață. Bucureștiul a 
fort pentru citev*  ore un ade
vărat șantier al tineretului.

Pentru a doua zi consecutiv- 
capitala Libanului a fost, du
minică, centrul unei intense 
activități diplomatice, consa
crată, in esență, stabilirii mij
loacelor celor mai adecvate 
pentru evitarea unor noi inri-

Construcții 
școlare în Cuba

Cuba a trecut la punerea 
in aplicare a celui mai am
bițios plan aJ construcțiilor 
școlare — transmite agenția 
PRENSA LATINA. în pre
zent, sint in construcție 145 
de obiective, care vor servi 
școlarizării a 80 OM de stu- 
denii și elevi. Cea mai marc 
parte a edificiilor sint pla
sate in provincia Oriente. 
soni eu o eotâ demografică 
superioară celorlalte regiuni 
ale tării. Programul mai pre
vede construcția a M de 
șeob secundare in mediul 
rural, a not institute tehno
logice. fc»li pedagogice, 
seub primare dotate eu apa
ratură modernă de laborator 
si u bogat material didac
tic de specialitate. 

JAPONIA : Demonstrație la Tokio pentru înlăturarea imediata și completa a bazei militare 
americane de la Yokota.

1
L'd I

O istorie destul de proaspătă este răscolită 
de un ex-ministru de externe. Fostul ministru nu 
caută prin arhive, spre a scoate la iveală do
cumente acoperite de praful uitării, ci se ocu
pă de perioada relativ apropiată cînd dirija 
treburile diplomatice ale țării sale. El încearcă 
să demonstreze în prezent că trupele străine 
care și-au făcut apariția pe teritoriul unui re
gat asiatic aparțin categoriei musafirilor ne
chemați și că misiunea lor era aceea de a apă
ra interesele foarte concrete ale unei mari 
puteri.
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dente între armata libaneză și 
unitățile palestiniene și pentru 
normalizarea completă a situa
ției.

Intr-un discurs televizat, re
luat de agenția Associated 
Press, premierul Amin Hafez a 
declarat, că primele două pre
vederi ale acordului de încetare 
a focului au fost îndeplinite. 
Este vorba de încetarea com
pletă a ostilităților dintre ar
mată și unitățile rezistenței și 
de retragerea trupelor celor 
două părți pe pozițiile deținute 
înainte de declanșarea inciden
telor. „în prezent, a subliniat 
Amin Hafez, acționăm pentru 
restabilirea deplină a calmului 
și pentru a preveni apariția 
unor probleme asemănătoare în 
viitor*.  Pe de altă parte, Orga
nizația pentru Eliberarea Pales
tinei se pronunță, intr-un co
municat referitor la incidentele 
din ultimele zile, pentru trans
punerea in practică a Înțelege
rilor survenite intre cele două 
părți, pentru efectuarea unui 
schimb reciproc de prizonieri si 
de armament capturat în cursul 
ciocnirilor. Totodată, O.E.P. »e 
pronunță pentru analizarea cu 
răbdare și In spirit de frater
nitate a problemelor in suspen
sie și pentru formarea unor noi 
comisii mixte în vederea apli
cării acordurilor.

Bangkok. La momentul respectiv, 
Washingtonul a justificat debar
carea trupelor sale printr-o ce
rere tailandeză în urma eveni
mentelor ce se petreceau în Lao- 
sul vecin. In fapt, cererea apar
ținea chiar... Washingtonului.

Este interesant că în prima 
zi a lui mai, primul ministru tai- 
landez, mareșalul Thamon Kit- 
tikachorn, s-a ocupat de același 
subiect spinos. El a încercat să 
salveze aparențele. Debarcarea 
trupelor americane, pretinde 
mareșalul, a fost inițiativa... 
S.E.AT.O. (alianță militară cre
ată sub egida Washingtonului). 
Dar mareșalul a făcut o mărtu
risire ce merită a fi reținută : 
trupele americane n-au venit in 
Tailanda la cererea guvernului 
acestei țări. Subliniem — mărtu
risirea aparține actualului prim- 
ministru. Dar să revenim la ceie 
spuse de ex-ministrul de ex
terne.

Thanat Khoman susține că 
s*a  început construcția bazelor

Un val de atentate 
în Irlanda de Nord

• UN NOU VAL DE ATEN
TATE a marcat, în ultimele 24 
de ore, situația din Irlanda de 
Nord. La granița dintre cele 
două Irlande, trei soldați și-au 
găsit moartea în cursul unei 
acțiuni revendicate de membri 
ai Armatei Republicane Irlan
deze (I.R.A.).

Totodată, o bombă de 45 kg 
a explodat pe o stradă comer
cială din Londonderry, provo- 
cînd importante pagube materi
ale ; nu a fost însă înregistrată 
nici o victimă, deoarece cetățe
nii au fost avertizați printr-un 
telefon anonim. Actualmente, 
numărul victimelor înregistrate 
în cei patru ani de la izbucni
rea conflictului din Irlanda de

Stare 

de urgență la 

Santiago de Chile 

în cadrul unei conferințe 
de presă organizate după 
decretarea stării de urgență 
în capitală și în provincia 
Santiago de Chile, Daniel 
Vergara, ministrul adjunct 
de interne, a relevat că mă
sura a fost luată „datorită 
climatului de agitație creat 
prin ciocnirile dintre o serie 
de grupuri extremiste, care 
provoacă neliniște în rîndul 
cetățenilor și ale căror con
secințe nu pot fi prevăzu
te". Pe toată durata menți
nerii stării de urgență — re
levă agențiile de presă — în 
zonă sînt interzise întruni
rile și manifestațiile de 
stradă, precum și portul de 
arme de foc, excepție fădnd 
reuniunile organizate, cu a- 
probare specială, în localuri. 
Comandant al zonei decre
tate sub stare de urgenți a 
fost numit generalul Mano 
Sepulveda.

TAINELE ISTORIEI
• Cum au ajuns pușcașii marini americani in Tailanda fără ca 

oficialitățile de la Bangkok să fi solicitat debarcarea lor

• Critici la adresa prezenței militare străine

militare americane din Tailanda 
fără știrea membrilor guvernu
lui de la Bangkok, inclusiv fără 
ca el — ministru de externe — 
să fie în cunoștință de cauză. 
Doar un pumn de conducători 
militari locali fuseseră avizați de 
planurile americane. Articolul 
lui Thanat Khoman (publicat 
inițial de o revistă locală și re
luat în urmă cu cîteva zile de 
cotidianul THE NATION) relevă 
că atunci cînd a aflat de ope
rațiunea întreprinsă sub parava
nul secretului ar fi protestat. 
Mai tîrziu, el a primit misiunea 
de a semna acordul privind 
baza americană de la Utapao 
- cea mai mare din Tailanda 
și care în anii conflictului indo- 
chinez a devenit binecunoscută 
prin aceea că a servit raiduri
lor aviației S.U.A. Thanat Kho
man afirmă că în calitatea sa 
oficială din momentul încheierii 
acordului a arătat limpede in
terlocutorilor săi americani că 
baza de la Utapao va putea fi 
utilizată doar în timpul războ
iului din Vietnam. întrucît, a- 
cest război a luat sfîrșit, folo
sirea bazei de la Utapao nu mai 
are nici o justificare.

Tailanda a dobindit renume- 
le lipsit de glorie de „port

Nord s-a ridicat la "84 persoa
ne.
Nord s-a ridicat la "84 persoa
ne.

• CEA MAI ÎNALTA 
CONSTRUCȚIE din regiunea 
Alsaciei a fost inaugurată, 
simbătă, în localitatea Mul
house, în prezența a nume
roase personalități franceze 
și străine. Este vorba de un 
turn, de construcție triun
ghiulară, înalt de 114 metri, 
care cuprinde un restaurant 
turnant (o rotație completă 
se realizează în 45 de mi
nute), cea mai mare parte a 
construcției fiind destinată 
locuințelor.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Israelului ZALMAN SHAZAK, următoarea telegramă :

A 25-a aniversare a statului Israel îmi oferă prilejul să adre
sez Excelenței Voastre și po,porului i&raelian sincere felicitări 
și cele mai bune urări de pace și progres.

Israelul sărbătorește a 25-a aniversare a proclamârii Indepen
denței sale de stat. Fotografia noastrâ înfățișează o Imagine a 

orașului Tel Aviv.

Definiția agresiunii — 
un eficient instrument

juridic internațional
Intervenfia reprezentantului român

Luind cuvîntul în cadrul grupului de lucru al Comitetului 
special pentru definirea agresiunii, reprezentantul României, 
Aurel Preda, a subliniat importanța cristalizării conceptului de 
agresiune și adoptării neîntîrziate, prin eforturi comune, a 
definiției agresiunii, care ar conduce la stabilirea criteriilor*  
științifice pentru calificarea politico-juridică a actelor de agre-*
siune.

Elaborarea definiției agre
siunii ar constitui astfel un 
instrument juridic internațional 
eficient, menit să descurajeze 
agresorul potențial și să ajute 
la promovarea climatului de 
pace și înțelegere în lume.

în continuare, vorbitorul a 
relevat IMPORTANȚA INCLU
DERII ÎN DEFINIȚIA AGRE
SIUNII A PRINCIPIULUI RES
PECTĂRII SUVERANITĂȚII 
STATELOR, FAPT CARE AR 
FACE CA SCOPUL DEFINI
ȚIEI SA APARĂ MAI SPECI
FIC $1 MAI CLAR. Arâtînd 
că problema interzicerii folosi
rii sau a amenințării cu folo
sirea armelor de distrugere în 
masă a constituit în ultimii ani 
obiectul a numeroase reuniuni 
internaționale, delegatul ro

avion nescufundabil' al S.U.A. 
Numeroase baze au făst insta
late in interiorul țării, mai ales 
în apropierea frontierelor indo- 
chineze. Numele lor au apărut 
frecvent în comunicate de 
război. De pe teritoriul tailan- 
dez au pornit (și pornesc încă) 
superfortărețele zburătoare B-52 
care au transformat satele cam
bodgiene (iar pînă nu de mult 
pe cele vietnameze și laoțiene) 
în mine. Aprecierile privind 
efectivele militare ale S.U.A. dis
locate în Tailanda variază între 
50.000-75.000 soldați.

Socotită multă vreme drept 
un aliat docil, necondiționat al 
Washingtonului, Tailanda cu
noaște tendințe de reevaluare 
a opțiunilor sale. Chiar dacă 
autoritățile practică o politică 
imobilă, de aliniere la tezele a- 
mericane, în lumea politică se 
exprimă nemulțumiri crescinde 
față de existența unor impor
tante contingente străine pe te
ritoriul țării. Este semnificativ 
că asemenea nemulțumiri pot fi 
înregistrate în cercuri depărtate 
de stînga, cercuri care o lungă 
perioadă au acceptat orientarea 
pro-Washington dar care, în 
prezent, atrag atenția asupra 
necesității de a se apăra inde

• GREVA DOCHERILOR DIN 
PORTURILE BELGIENE An
vers și Gant se apropie de sfîr- 
șit, greviștii primind asigurări 
că revendicările lor vor ti sa
tisfăcute. Greva a fost declan
șată in urmă cu patru săptâ- 
mini. participants cerînd îmbu
nătățirea condițiilor de lucru și 
de viață, o mai judicioasă cla
sificare profesională ; ea a dus 
la paralizarea aproape in între
gime a activităților portuare 
belgiene.

Capriciile vremii 
în Europa

• UN VAL DE CĂLDURĂ, 
care a cuprins la sfîrșitul sâp- 
tămînii trecute întreaga Sicilie, 
unde termometrele indicau 34 
de grade la umbră, s-a extins 

mân a specificat : „Nu este deci 
întâmplător că această proble
mă se află în discuția Comite
tului special, al cărui obiectiv 
final nu poate ignora mijloace
le de înfăptuire a agresiunii. 
Ținînd seamă de consecințele 
deosebit de grave pe care le-ar 
avea actele de agresiune prin 
folosirea armelor de distrugere 
în masă, DELEGAȚIA ROMA
NĂ SE PRONUNȚA PENTRU 
INCLUDEREA ÎN DEFINIȚIA 
AGRESIUNII A UNEI PRE
VEDERI SPECIALE, CARE SA 
CONSFINȚEASCĂ OBLIGA
ȚIA STATELOR DE A NU 
FOLOSI SAU A NU AMENIN
ȚA CU FOLOSIREA UNOR 
ASTFEL DE ARME ÎN NICI 
O ÎMPREJURARE $1 ÎMPO
TRIVA NICIUNLT STAT".

pendența națională, de a se ține 
seama de adevăratele interese 
ale țării. „Este clar că trupele 
străine nu sînt aici pentru a 
proteja Tailanda ; ele nu sînt 
aici decît pentru a apăra pro
priile lor interese*  - afirmă 
răspicat Thanat Khoman în re
chizitoriul său la adresa prezen
ței militare americane. Această 
prezență — ca de altfel, în ge
neral, prezența trupelor străine 
pe teritoriul altor țări — este ge
neratoare de periculoase impli
cații. Tailanda nu are doar ro
lul de bază aeriană pent^ 
distrugerea unor țâri vecine, ci, 
deseori, trebuie să îndeplinească 
ingrata misiune de furnizor de 
carne de tun pentru supravie
țuirea unor regimuri respinse de 
propriile lor popoare.

Tailandezii doresc să încheie 
definitiv acest capitol. O dove
desc dezvăluirile fostului ministru 
de externe (devenit în utimele 
luni „campion al retragerii a- 
mericane din țara sa" - cum îl 
denumea LE MONDE), dezvă
luiri cu ample rezonanțe, chiar 
dacă autoritățile pretind că nu 
vor proceda la modificarea o- 
rientării lor.

EUGENIU OBREA

treptat spre centrul Italiei. La 
nord de Roma, termometrele 
înregistrau simbătă 33 de gra
de, cea mai ridicată temperatu
ră din această perioadă a anu
lui jncepind din 1948. Tempe
raturi de peste 30 de grade 
s-au înregistrat și in alte orașe 
italiene, ca Florența și Pisa.

O furtună puternică s-a abă
tut, simbătă seara, asupra ora
șului Kiel, din R.F.G. Potrivit 
primelor informații, o persoana 
și-a pierdut viața și peste o 
sută au fost rănite. Vîntul, care 
sufla cu o violență deosebită, 
a smuls numeroși arbori din 
rădăcini, a avariat sute de aco
perișuri, iar pe unele străzi din 
centrul orașului multe turisme 
au fost pur și simplu azvîrlite 
în aer. Un prim bilanț aprecia
ză că pagubele materiale se ri
dică la sute de milioane de 
mărci.
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