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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL 

IOSIP BROZ TITO

Președintele 
Republicii Finlanda,

Urho Kekkonen,

Sîmbâtâ dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, ș-a întîlnit, la Porțile de Fier, în baza înțelegerii stabilite în comun, cu tovarășul losip 
Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

în cadrul întâlnirii au fost vizitate obiective ale sistemului hidroenergetic și de navigație de pe ambele maluri ale Dunării. 
La Kladovo și Turnu-Severin s-au desfășurat convorbiri oficiale între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări care au 
relevat încă o dată relațiile de strînsă colaborare, prietenie trainică statornicită între poporul român și popoarele Iugoslaviei, 
dorința comună de a sluji cauza socialismului și păcii în lume.

COMUNICAT COMUN

(Continuare în pag. a II-a)

al Partidului 
președintele 

; al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, losip Broz Tito, 
s-au întîlnit la Porțile de Fier, la 
20 septembrie 1969.

Cei doi președinți, împreună cu

faza finală a construcției acestui 
obiectiv de mare importanță pen
tru economiile celor două țări și 
marchează un moment hotărîtor 
în eliminarea dificultăților din ca
lea navigației internaționale în a- 
ceastă zonă a Dunării. Președintele 
Ceaușescu și președintele Tito au 
constatat cu satisfacție că în cursul 
desfășurării de pînă acum a lu
crărilor s-a realizat o colaborare

Secretarul general i 
Comunist Român, 
Consiliului de Stat

deosebit de reușită între cele două 
țări socialiste, care reprezintă un 
exemplu de relații prietenești, de 
bună vecinătate și o afirmare a 
principiilor colaborării internațio
nale pe baza egalității în drepturi.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și cetățenii din Turnu-Severin și 
Kladovo au întîmpinat și au salu
tat cu deosebită căldură pe înalții 
oaspeți.

în timpul întîlnirii au avut loc 
convorbiri între președintele 
Ceaușescu și președintele Tito, la 
care au participat:

Din partea română : Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar. al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-, 
niștri, Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Vasile Șandru, am
basadorul României în R.S.F. Iugo
slavia.

Din partea, iugoslavă : Mitia Ri- 
bicici, președintele Vecei Executi
ve Federale, membru al Prezidiu
lui U.C.I., Mialko Todorovici,, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Marko Nikezici,

soțiile și cu înalți conducători de 
partid și de stat din cele două 
țări, au vizitat Șantierul hidro
energetic și de navigație pe par
tea română și partea iugoslavă a 
Dunării. Ei au dat o înaltă apre
ciere constructorilor pentru rezul
tatele pe care le-au realizat pînă 
acum, îndeosebi pentru închiderea 
eficace a Dunării, ceea ce repre
zintă un succes tehnic de seamă în

Continuîndu-și drumul spre 
Porțile de Fier, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stai 
caje îl însoțesc, au părăsit sîmbătă 
dimineața Craiova, îndreptîndu-se 
spre Turnu-Severin.

Mii de locuitori ai Craiovei au 
ieșit de-a lungul străzilor să-i 
salute pe oaspeții dragi. Pretutin
deni, conducătorii de partid și de 
stat sînt înconjurați de populație 
cu stimă și căldură. Mulțimea a- 
clamă îndelung, ovaționează, scan
dează „P.C.R. *— Ceaușescu — 
P.C.R. — Ceaușescu". Se întind 
buqhete de flori. Se aud urări 
de sănătate și putere de mun
că adresate secretarului gene
ral al partidului. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii unită
ților industriale din zona de vest 
a Craiovei — pe unde trece coloana 
oficială — ieșiți pentru a saluta 
pe înalții oaspeți, îi însoțesc cu u- 
rale și ovații entuziaste. Coloana 
mașinilor trece pe lîngă întreprin
derea de prefabricate din beton, pe 
lîngă șantierul noii fabrici de bere. 
Sînt lăsate în urmă, la ieșirea din 
Cetatea Băniei, alte două obiective 
— adevărați giganți ai industriei 
noastre socialiste — combinatul 
Chimic șl centrala electrică de ter- 
noficare, mărturii expresive ale 

impetuoasei dezvoltări industriale 
a patriei noastre.

Străbătînd județul Dolj, comune
le și orașele sale, împodobite săr
bătorește, conducătorii de partid șl 
de stat sînt salutați cu entuziasm 
de locuitori, care își exprimă prin 
urări și ovații dragostea nețărmu
rită față de secretarul general al 
partidului, atașamentul profund 
față de politica marxist-leninistă 
promovată consecvent de partidul 
și statul nostru, hotărîrea lor de a 
o înfăptui neabătut.

La ieșirea din județ, tov. Con
stantin Băbălău, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean, mulțumește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți con
ducători de partid și de stat pen
tru scurta vizită și le urează 
„drum bun".

Coloana de mașini trece apoi po
dul de peste Jiu. La intrarea pe 
meleagurile mehedințene se află o 
frumoasă poartă țărănească, pe 
frontispiciul căreia sînt înscrise u- 
rările : „Bine ați venit pe melea
gurile mehedințene, iubiți conducă
tori de partid și de stat", „Să ne

In timpul convorbirilor oficiala (Continuare în pag. a III-a)

sosește mîine
în tara noastră
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La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, luni, 22 septembrie, sosește în 
țara noastră, într-o vizită oficială, președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen.

Urho Kaleva 
Kekkonen s-a 
născut la 3 sep
tembrie 1900 în 
familia unui 
muncitor foresti
er din localitatea 
Pielavesi, din 
nordul Finlandei. 
Și-a făcut studii
le medii în oră
șelul Kajaani, 
iar apoi a urmat 
cursurile Facul
tății de drept a 
Universității din 
Helsinki, pe care 
le-a absolvit în 
anul 1926. In a- 
nul 1936 Urho 
Kekkonen a ob
ținut titlul de 
doctor în științe 
juridice.

Din anul 1926 
Urho Kekkonen 
a ocupat diferite 
funcții în admi
nistrația comu
nelor rurale, și 
apoi în Ministe
rul Agriculturii. 
Este perioada în 
care își începe 
și activitatea po
litică, în cadrul 
Partidului agra
rian. In cadrul acestui partid a de
ținut funcții de conducere, făcînd 
parte pînă în 1946 din Comitetul 
Executiv al partidului. In anul 1936 
este ales în parlament, al cărui 
membru a fost fără întrerupere pî
nă în 1956. Tot în 1936 a fost nu
mit ministru al justiției, iar în anii 
1937—1939 a deținut portofoliul de 
ministru al internelor. In 1944 a re
devenit ministru al justiției, timp 
de doi ani conducînd concomitent 
și serviciul raționalizării. A fost a- 
les, în anul 1947, vicepreședinte al 
Parlamentului finlandez, iar în a- 
nul următor președinte al acestui 
for. In anii 1950—1955, Urho Kek
konen a fost prim-ministru al ca
binetului finlandez.

In februarie 1956 dr. Urho Kek
konen a fost ales președinte al Fin
landei. Mandatul său pentru aceas
tă înaltă funcție a fost reînnoit în 
anii 1962 și 1968.

Realegerea sa repetată în cel mai 
înalt post de conducere al țării 
demonstrează prețuirea pe care 
poporul finlandez o acordă politicii 
promovate de președintele Kekko
nen. Pe plan intern au fost înfăp
tuite importante realizări menite să 
asigure dezvoltarea Finlandei pe 
calea progresului economic și cul
tural, pe calea bunăstării popu
lației. Pe plan extern o po
litică de neutralitate, de rela
ții constructive prietenești i cu 
toate țările lumii. Orientarea 
politicii inaugurate de prede
cesorul său J. K. Paasikivi — o po
litică de neangajare, de bună veci
nătate și prietenie cu toate popoa
rele — este cunoscută acum sub 
numele de „Linia Paasikivi-Kekko- 
nen". în acest cadru se înscrie pro
punerea formulată în urmă cu cî- 
țiva ani de președintele Kekkonen, 
ca țările din nordul Europei — Da
nemarca, Suedia, Norvegia și Fin
landa — care constituiau deja o

zonă denuclearizată de facto, să 
consfințească această realitate prin- 
tr-un acord cvadripartit. Crearea 
unei asemenea zone, o. afirmat pre
ședintele, ar consolida pozițiile și 
prestigiul țărilor respective, oferin- 
du-le, totodată, garanții de securi
tate. In același cadru se înscrie re
centa propunere a Finlandei, prin 
care guvernul acestei țări se oferă 
să inițieze contacte în vederea 
unei conferințe în problema secu
rității europene și, în eventualita
tea unor rezultate satisfăcătoare ala \ 
contactelor, să găzduiască această 
conferință.

Personalitate marcantă a vieții 
politice finlandeze, președintele 
Urho Kekkonen se bucură de o 
mare autoritate și prestigiu, atît în 
țara sa, cit și peste hotare. Ințele- 
gînd să promoveze bunele relații 
cu alte țări și pe calea contactelor 
directe, în ultimii ani a întreprins 
călătorii în mai multe țări ale lu
mii, printre care Austria, Canada, 
India, R.A.U., Uniunea Sovietică, 
Marea Britanie, Franța, R.S.F. Iu
goslavia și mai multe țări nordice.

în cadrul bunelor relații statorni
cite între România și Finlanda, vi
zita pe care președintele Urho Kek
konen o începe luni în țara noas
tră prilejuiește o reafirmare a do
rinței celor două țări și popoare 
de mal bună cunoaștere, de înțe
legere reciprocă. Ea se înscrie, tot
odată, ca o acțiune concretă me
nită să faciliteze destinderea pe 
continentul nostru, să influențeze 
pozitiv cooperarea internațională, 
pacea și securitatea în . Europa și 
în întreaga lume.

Poporul român, animat de sen
timente de stimă și prietenie față 
de poporul finlandez, adresează 
președintelui Finlandei, Urho Kek
konen, o caldă urare de „Bun ve
nit" în prima sa vizită în România.

T elegramă
Excelenței Sale Domnului MAURICE DORMAN

Guvernator general al Maltei
LA VALETTA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Maltei, în numele Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să 
adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de prosperitate poporului maltez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al' Republicii Socialiste România
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trăiți mulți ani tovarășe Ceaușescu, 
spre binele și fericirea poporului". 
Aici, secretarul general al partidu
lui și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întîmpinați de tov. 
Constantin Drăgoescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, de con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești. Sosirea 
conducătorilor de partid și de 
stat la hotarul județului Mehe
dinți este marcată de uralele, 
ovațiile puternice ale locuitorilor 
comunelor învecinate, veniți în 
întîmpinare. Se oferă oaspeților 
tradiționala pîine și sare, buchete 
de flori. Pe întregul traseu par
curs pînă la Turnu-Severin — la 
Butoești și Lunca Banului, Ia 
Strehaia, Tîmna și Prunișor — 
comune cu gospodari iscusiți și 
vestiți — pretutindeni, conducă
torii de partid și de stat sînt în
tîmpinați cu aplauze și înflăcărate 
urări de bun venit.

Armonios închegat în comple
xul economiei noastre naționale, 
județul Mehedinți a înregistrat în 
anii construcției socialiste o con
tinuă dezvoltare industrială și so- 
cial-culturală. In județ se produc 
nave maritime și fluviale, va
goane de marfă de diferite ti
puri, minereuri nemetalifere, mo
bilă, placaj, plăci fibrolemnoase, 
furnire estetice, țesături din bum
bac, confecții, precum și impor
tante cantități de bunuri alimen
tare.

• ÎNTÎLNIREA
CU CONDUCĂTORII

DE PARTID Șl DE STAT
Al R. S. F. IUGOSLAVIA

Ora 10. Conducătorii partidului 
și statului nostru sînt primiți pe 
șantier în aplauzele puternice ale 
constructorilor și montorilor. Co
loana mașinilor oficiale străbate 
podul înălțat deasupra ecluzei și 
viitoarei centrale electrice și înain
tează încet pe digul care a zăgă
zuit cu o lună în urmă apele Du
nării. Șantierul este împodobit cu 
drapelele celor două țări vecine și 
prietene, cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Pe mari pancarte erau în
scrise în limbile română și sîrbă 
urări adresate prieteniei frățești 
și colaborării rodnice dintre po
porul român și popoarele iugo
slave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Elena Ceaușescu, și ceilalți 
conducători de partid și de stat ai 
țării noastre se îndreaptă spre 
frontiera dintre cele două țări, 
aflată la mijlocul digului, pe firul 
Dunării.

în același timp, de pe malul ve
cin al Dunării, se îndreaptă spre 
același loc tovarășul Iosip Broz 
Tito, cu soția, Iovânca Broz, cei
lalți conducători de partid și de stat 
iugoslavi.

Intîlnindu-se, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, și Iosip Broz Tito, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, își 
string prietenește mîinile, se îm
brățișează călduros.

Garda de onoare aliniată pe dig 
prezintă onorul. în momentul în- 
tîlnirii celor doi președinți, pe 
ambele maluri ale Dunării, se trag 
cite 21 de salve de artilerie, In 
semn de salut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
persoanele oficiale române care-1 
însoțesc: tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului

VIZITAREA ȘANTIERULUI
COMPLEXULUI

HIDROENERGETIC
Conducătorii de partid și de stat 

români și iugoslavi vizitează apoi 
obiective de pe șantierul românesc, 
în fața turbinei nr. 1 — aflată în 
curs de montaj — a viitoarei cen
trale, ministrul energiei electrice, 
Octavian Groza, dă explicații asu
pra mersului lucrărilor de construc
ție și montaj, a caracteristicilor 
tehnice ale utilajelor. Cele șase 
turbo-agregațe ce vor funcționa 
aici vor avea o putere instalată de 
1050 megawați. Anual, Porțile de 
Fier urmează să furnizeze sistemu
lui nostru energetic mai mult de 
5 miliarde kilowați/oră.

Se face în continuare un scurt 
popas la porțile ecluzei de pe ma
lul românesc — inaugurată recent

... Coloana mașinilor se apropie 
de Turnu-Severin, reședința ju
dețului. De pe panta de la Balota 
se deschide în față o frumoasă 
priveliște, dominată de prezența 
solemnă a Dunării și îmbogățită 
de imaginea obiectivelor indus
triale ridicate în oraș în ulti
mele două decenii. în dreptul insu
lei Șimian, conducătorii parti
dului și statului sînt salutați cu 
deosebită ■ căldură de localnici, 
precum și de membrii colectivului 
de muncitori și specialiști care, 
în apropiere, amenajează 6 „insu- 
lă-muzeu“ — reconstituind cu fi
delitate imaginea insulei Ada 
Kaleh, care va fi acoperită de 
apele Dunării. i

Mii și mii de muncitori șl teh
nicieni din întreprinderile orașului 
Turnu-Severin, alcătuind, în ciuda 
ploii intermitente, de-a lungul stră
zilor adevărate culoare vii, flutură 
stegulețe tricolore și roșii, aclamă 
pe conducătorii partidului și sta
tului, scandează „Ceaușescu și po
porul", „P.C.R. — Ceaușescu".
Manifestația plină de căldură o- 
glindește dragostea poporului față 
de conducătorii săi de partid și de 
stat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat răspund manifestărilor entu
ziaste ale locuitorilor orașului.

însoțită de ovațiile',zecilor de mii 
de cetățeni din Tr. Șeverin, co
loana oficială se îndreaptă spre 
Porțile de Fier, unde, în colabora
re cu R.S.F. Iugoslavia, țară so
cialistă vecină și prietenă, se 
construiește importantul sistem 
hidroenergetic și de navigație.

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul României în 
R.S.F. Iugoslavia.

Tovarășul Iosip Broz Tito pre
zintă secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat âl Repu
blicii Socialiste România, persoa
nele oficiale iugoslave care-1 înso
țesc : tovarășii Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive Federa
le, membru al Prezidiului U.C.I.', 
Mialko Todorovici, membru al 
Consiliului Federației, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Marko Nikezici, președin
tele C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, Krste Trvenkovski, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Mika Tripalo, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Dușan Gligorie- 
vici, membru al Vecei Executive 
Federale, președintele părții iugo
slave din Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică. 
Anton Vratusa, locțiitorul secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne, Iso Niegovan, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, îl invită pe pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, să treacă în revistă garda da 
onoare. Se intonează imnurile do 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. Un grup de pio
nieri oferă buchete de flori înalți- 
lor oaspeți. Președintelui Iosip 
Broz Tito și soției sale, precum și 
persoanelor oficiale iugoslave ca
re-1 însoțesc le sînt prezentate apoi 
oficialitățile locale 1 prezente și 
membrii colectivului' de conducere 
al șantierului.

— unde se asistă Ia primele faze 
ale ecluzării navei fluviale „Car- 
pați". Oaspeților li se dau explica
ții asupra tehnicii de funcționare 
a ecluzei, subliniindu-se că darea 
în exploatare a ecluzelor de pe 
cele două maluri va permite creș
terea de patru ori a traficului a- 
nual de mărfuri.

De cinci ani, circa zece mii de 
constructori și montori — mulți 
dintre ei participant la construc
ția marilor obiective energetice du- 

, rate în țara noastră în anii de edi
ficare a socialismului — se află 
angajați într-o aprigă bătălie cu 
apele fluviului, cu munții, pentru 
a smulge lumină și putere din 
curgerea apelor Dunării. Cu fiecare

în timpul trecerii navei fluviale „Carpafi" prin ecluza de pe malul românesc

zi, cu fiecare lună, care a trecut 
din septembrie 1964 — cînd au în
ceput lucrările pe șantier — Sis
temul hidroenergetic și de naviga-4 
ție de la Porțile de Fier a căpătat 
și capătă contururi tot mai pre
cise. Este o imagine vie a roade
lor pe care le-a adus cu sine co
laborarea în muncă a harnicilor 
constructori români și iugoslavi, 
care prin rezultatele obținute în
făptuiesc politica de colaborare 
prietenească între cele două po
poare vecine ale noastre, legate 
prin trainice țradiții de prietenie 
frățească.

Aici, la Porțile de Fier, pe malul 
românesc al Dunării, înalților oas
peți români și iugoslavi le sînt pre
zentate grandioasele construcții 
arhitectonice, drumurile spectacu
los înălțate ■ în pieptul munților, 
noua cale ferată cu viaducte și po
duri lucrate după cutezătoare pro
iecte cu mîini de mari meșteri. în
tre stîncă și apă, statura de beton 
și oțel a barajului, lucrările com
plexe pe care le-a determinat, o- 
feră peisajului o frumusețe robus
tă, expresie emoționantă a ener
giei și forței de creație a omului, - 
constructor al socialismului. -Noile 
trasee de circulație feroviară și ru
tieră, numite pe drept „lucrări de 
artă", sînt unice în țara noastră și 
pot fi comparate cu cele mai iz
butite lucrări asemănătoare din lu
me. Calea ferată și drumul națio
nal trec peste 56 de poduri și via
ducte, 100 de podețe, prin 9 tu- 
nele și sînt susținute de mai bine 
de 20 km ziduri de sprijin.

în tot timpul vizitei, conducăto
rii de partid și de stat ai celor 
două țări sînt puternic aclamați 
de miile de constructori și mon
tori care scandează cu însuflețire : 
„Ceaușescu—Tito", „Trăiască prie
tenia româno-iugoslavă", „Trăias
că prietenia și colaborarea dintre 
țările socialiste!“, „Trăiască uni
tatea partidelor comuniste și mun
citorești, alianța forțelor antiim- 
perialiste în lupta pentru pace, de
mocrație și progres social".

Tovarășul Iosip Broz Tito și soția 
îi invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe soția șa, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat să 
viziteze șantierul de pe malul iu
goslav.

La punctul de frontieră, o com
panie militară iugoslavă prezintă 
onorul. Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, trece 
în revistă garda de onoare. Tineri 
iugoslavi oferă buchete de flori 
oaspeților români. Sînt prezentate 
apoi oficialitățile locale venite în 
întîmpinare. Constructorii și mon- 
torii iugoslavi prezenți pe șantier 
întîmpină cu entuziasm pe cei doi 
președinți, pe ceilalți oaspeți, flu
tură stegulețe, aclamă îndelung 
pentru prietenia frățească stator
nicită între -popoarele celor două 
țări. Din mulțime se scandează: 
„Tito, Ceaușescu" ; se aud urări 
de bun venit. Pe mari pancarte 
sînt înscrise în limbile română și 
sîrbă : „Trăiască pacea și priete
nia între popoare", „Trăiască con
structorii români și iugoslavi", 
„Porțile de Fier — exemplu de co
laborare între cele două țări so
cialiste vecine”.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, ceilalți conducă
tori de partid și de stat români 
și iugoslavi vizitează șantierul 
turbinei numărul 1, aflată în curs 
de montaj la centrala electrică de 
pe malul iugoslay. Directorul ge
neral al întreprinderii construc
toare iugoslave, Panta Iacovljekici, 
dă explicații cu privire la stadiul 
desfășurării lucrărilor, la tehnicile 
folosite.

Realizările constructorilor iu
goslavi ai hidrocentralei sînt preg
nant vizibile. Angajați într-un im
presionant efort de concepție și 

execuție a acestui îndrăzneț pro
iect, constructorii și montorii iu
goslavi au demonstrat prin munca 
depusă pe acest șantier măsura 
hărniciei și priceperii lor. înfăp
tuind cu succes sarcinile ce le re
vin în realizarea acestei gigantice 
construcții — simbol al prieteniei 
care leagă cele două popoare ale 
noastre, al forței pe care o dă 
colaborarea dintre țări socialiste, 
bazată pe înțelegere și respect 
reciproc — muncitorii și spe
cialiștii iugoslavi, împreună cu 
harnicul colectiv al șantie-

CĂLDUROASA PRIMIRE
FĂCUTĂ DE LOCUITORII 

ORAȘELOR KLADOVO 
Șl TURNU SEVERIN

încheind vizita pe șantierul de 
pe malul iugoslav, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări se îndreaptă, însoțiți de urale- 
le și ovațiile celor prezenți, spre 
orașul iugoslav Kladovo, aflat 
față în față cu orașul Turnu Se
verin.

De-a lungul drumului, împodo
bit cu drapelele celor două țări, 
localnicii salută cu bucurie pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. în centrul orașului Kla
dovo, o mare mulțime de oameni 
face o însuflețită primire oaspeți
lor. Răsună urări și ovații la adre
sa celor doi președinți.

La Hotelul „Gerdap" din Kla
dovo au început, a$oi, convorbirile 
oficiale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, la 
care au participat conducători de 
partid și de stat din cele două țări 
prietene.

în după-amiaza zilei, de Ia Kla
dovo, după ce trec în revistă gar
da de onoare aliniată în port,. to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 

Pe străzile orașului Turnu-Severin tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito răspund ovațiilor muljimii

rului românesc, apropie clipa cînd 
puternica hidrocentrală de la Por
țile de Fier va produce miliarde 
de kilowați-ore de lumină și ener
gie.

Sistemul hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier este 
un exemplu concret de colaborare 
între țări socialiste frățești, o con
tribuție elocventă la dezvoltarea 
economică și socială, la creșterea 
prosperității celor două popoare 
aflate în plin și dinamic proces 
de construcție socialistă.

Broz Tito se îmbarcă împreună 
cu celelalte persoane oficiale ro
mâne și iugoslave pe motonava 
„Carpați", îndreptîndu-se spre 
Turnu Severin. în semn de oma
giu răsună salve de artilerie. Se 
intonează imnurile de stat ale ce
lor două țări.

Locuitorii din Kladovo își iau 
un călduros și prietenesc rămas 
bun de la conducătorii partidului 
și statului nostru, cărora le-au fost 
gazde ospitaliere în această zi. Se 
flutură stegulețe, buchete de flori, 
se fac semne prietenești. De la bor
dul navei, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România își ia un prietenesc ră
mas bun _de la locuitorii acestei 
pitorești așezări de pe malul Du
nării. Motonava, pe catargul că
reia flutură drapelele de stat ale 
celor două țări, a fost escortată de 
nave ale flotelor militare fluviale 
române și iugoslave.

în portul Turnu Severin, aceeași 
atmosferă entuziastă. înalții oas
peți au fost întîmpinați de o mare 

mulțime de oameni care au ținut 
să-și mărturisească și astfel sa
tisfacția și acordul total cu politi
ca de consecventă dezvoltare a 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări, convingerea lor că în 
acest fel partidele și popoarele 
noastre își aduc o contribuție ac
tivă la întărirea frăției dintre ță
rile socialiste, a unității mișcării 
comuniste și muncitorești, la slu
jirea cauzei păcii și progresului în 
lume.

Din port, coloana mașinilor se 
îndreaptă spre Palatul Culturii din 
Turnu Severin, unde vor continua 
convorbirile oficiale dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Sosirea în centrul orașîilui 
Turnu Severin prilejuiește o nouă 
și puternică manifestare a priete
niei româno-iugoslave. Ovații și 
urale puternice îi însoțesc pe con
ducătorii de partid și de stat din 
cele două țări de-a lungul între
gului traseu parcurs. Se scandea
ză „Ceaușescu — Tito".

...Seara tîrziu, mii de locuitori 
ai orașului Turnu Severin s-au 
strîns în centrul orașului pentru 
a-i saluta încă o dată pe conducă
torii celor două țări. Tovarășul 
Iosip Broz Tito, cu soția, îm
preună cu celelalte personali
tăți mgoslave, însoțiți de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
și de ceilalți conducători de partid 
și de stat români, se îndreaptă spre 
portul Turnu Severin.

Președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, 'împreună cu pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, trec în revistă 
garda de onoare. Se intonează im
nurile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut răsună 21 salve 
de artilerie. Văzduhul este luminat 
de feerice focuri de artificii.

în aplauzele neîntrerupte ale 
mulțimii venită să-i conducă pe 
înalții oaspeți iugoslavi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia un căl
duros rămas bun de la tovarășul 
Iosip Broz^Tito.

De la bordul navei iugoslave — 
escortată de vedete ale flotei flu
viale românești — cu care se îna
poiază în patrie, conducătorii de 
partid și de stat iugoslavi răspund 
prin semne prietenești urărilor de 
„drum bun" ce le sînt adresate.

★
în cursul zilei de ieri, tovară

șele Elena Ceaușescu și Iovanka 
Broz au făcut vizite în orașele Kla
dovo și Turnu Severin. La Kladovo 
au fost vizitate o veche cetate ro
mană, noile cartiere ale orașului 
și școala elementară din Kostol- 
Kladovo. La Turnu Severin au fost 
vizitate Liceul nr. 3 și Castrul ro
man Drubeta.

★
...Este seara tîrziu. Pe străzile o- 

rașului Turnu Severin se menți
ne aceeași atmosferă de animație 
entuziastă. Mii de severineni au 
ținut să-și ia un fierbinte rămas 
bun de la conducătorii de partid 
și de stat, care în aceeași seară 
au plecat spre Capitala țării, șă-1 
salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., pe conducătorul iubit al în- 
tregului nostru popor.

Din mulțimea entuziastă răsună 
urale neîntrerupte: „Să ne tră
iești, iubite tovarășe Ceaușescu !“, 
„P.C.R. — Ceaușescu", „Trăiască 
Partidul Comunist Român", „Tră
iască România, patria noastră so
cialistă".

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a mul

țumit pentru calda manifestare do 
dragoste față de partid. Referin— 
du-se la întîlnirea care a avut loa 
cu tovarășul Tito, secretarul ge
neral al P.C.R. a spus că s-au pur
tat convorbiri deosebit de rodnice, 
foarte bune, care vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor româno-iugo- 
slave, la întărirea unității țărilor 
socialiste, a păcii și înțelegerii în
tre statele lumii.

Tovarășul Nicolae' Ceaușescu a 
transmis calde felicitări construc
torilor Sistemului hidroenergetic 
și de navigație, români și iugo
slavi, pentru realizările obținute, 
urîndu-le succese în înfăptuirea 
cit mai repede a acestui mare o- 
biectiv de pe Dunăre. De aseme
nea, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a urat locuitorilor din 
Turnu Severin, tuturor celor pre
zenți, să obțină noi succese în ac
tivitatea lor, multă sănătate și fe
ricire. ■

în văzduh continuă să înfloreas
că în constelații impresionante 
focurile de artificii. Este încă un 
semn al cinstirii pe care populația 
orașului ține să o aducă conducă
torilor de partid și de stat. Minute 
în șir, mulțimea continuă să a- 
plaude, să ovaționeze pentru par
tid, pentru conducătorul său în
cercat, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru. Sute de glasuri 
rostesc urarea : „Drum bun iubiți 
conducători".

★
Întîlnirea și convorbirile oficia

le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, des
fășurate în spiritul relațiilor de 
bună vecinătate și prietenie care 
leagă popoarele noastre, a prile
juit o puternică manifestare a sen
timentelor de aprobare a po
poarelor celor două țări față de 
politica dusă de partidele și gu
vernele lor pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare, 
bazate pe încredere, stimă și în
țelegere reciprocă, pe hotărîrea co
mună de a construi societatea so
cialistă.

Vizita pe care cel doi șefi de 
State au făcut-o la sistemul hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, obiectiv în a cărui 
edificare s-au relevat calitățile 
constructive ale oamenilor muncii 
din cele două țări, hărnicia și pri
ceperea lor, dovadă elocventă a 
roadelor unei • colaborări la baza 
căreia se află respectarea princi
piilor de egalitate și avantaj reci
proc, va rămîne întipărită în me
moria miilor de constructori ro
mâni și iugoslavi, care au avut 
cinstea de a primi în mijlocul lor 
pe înalții oaspeți.

Prin căldura și entuziasmul pu
ternic cu care l-au întîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat de-a lungul întregului tra
seu străbătut în drum spre Por
țile de Fier, zeci și zeci de mii de 
oameni ai muncii și-au exprimat 
încă o dată devotamentul nețăr
murit față de partid, față de po
litica sa internă și externă, hotă
rîrea de a-și mobiliza întreaga e- 
nergie și pricepere pentru îndepli
nirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R., pentru 
făurirea societății socialiste, pentru 
înflorirea și prosperitatea patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România.

Reportaj realizat de : Andrei 
VELA, Mircea IONESCU, Nicola* 
DRAGOȘ, Mircea S. IONESCU.
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Dejun oferit de președintele 
losip Broz Tito

Dineu oferit de tovarășii
Nicolae Ceaușescu

Sîmbătă Ia amiază, tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, împreună 
cu soția, a oferit un dejun 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România, și 
a soției sale, în saloanele Hotelu
lui Gerdap din Kladovo.

La dejun, au participat conducă
tori de partid și de stat români 
și iugoslavi, conducători ai orga
nelor locale din Kladovo și Turnu 
Severin, reprezentanți ai întreprin
derilor române și iugoslave care

construiesc Sistemul hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier, alte persoane oficiale româ
ne și iugoslave.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu au rostit, 
toasturi.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu soția, a oferit un dineu 
în onoarea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din

Iugoslavia, și a soției sale, în saloa
nele Hotelului „Parc" din Turnu 
Severin.

La dineu au participat conducă
tori de partid și de stat români și 
iugoslavi, ai organelor locale din 
Turnu-Severin și Kladovo, repre
zentanți ai întreprinderilor româ
nești și iugoslave care construiesc

sistemul hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier, și alte 
persoane oficiale.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul tovarășului Toastul tovarășului Toastul președintelui Toastul președintelui
losip Broz Tito Nicolae Ceaușescu Nicolae Ceaușescu losip Broz Tito

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu,

Dragi oaspeți,
Tovarășe și tovarăși,

Permiteți-mi să-mi exprim satisfacția pentru fap
tul că am posibilitatea să vă salut în momentul de 
față pe teritoriul nostru, în numele soției mele, al 
colaboratorilor și în numele meu personal, precum și 
în numele tuturor iugoslavilor care se află aici.

Consider că astăzi, cînd reprezentanții celor două 
țări, ai Iugoslaviei și României, s-au întîlnlt pe uscat, 
în mijlocul Dunării, este o zi mare. Că această întîl- 
nire a fost posibilă, trebuie să mulțumim specialiști
lor, inginerilor, tehnicienilor și colectivelor de muncă 
de la noi și de la dv. care, prin eforturile lor crea
toare, au desfășurat o muncă grandioasă și au zăgă
zuit acest fluviu — veșnic liber — pentru ca energia 
»a să nu meargă nefolosită mai departe spre mare.

Cele două țări socialiste, România și Iugoslavia, au 
determinat acest fluviu să servească interesele socia
lismului, să servească interesele popoarelor noastre, 
pentru a putea ridica și mai repede nivelul de trai al 
oamenilor muncii din țările noastre. Este un exemplu 
că popoarele noastre pot colabora împreună și mai 
bine, în interesul ambelor țări.

Relațiile dintre cele două țări ale noastre au fost 
bune și înainte de aceasta. Acum, însă, cînd cele două 
țări socialiste ale noastre sînt legate aici și pe uscat, 
cînd între noi s-a mai stabilit încă o legătură, este de 
datoria noastră să acționăm pentru ca prietenia și 
colaborarea noastră să fie cît mai puternice și mai 
trainice.

Cred că acesta este un exemplu elocvent cum se pot 
dezvolta relațiile multilaterale între două țări — po
litice, economice și de altă natură — iar aceasta 
creează o prietenie trainică. Am convingerea că acest 
baraj peste Dunăre va fi întotdeauna o punte a prie
teniei și a păcii între țările și popoarele noastre.

Acest obiectiv grandios, cu adevărat impresionant, 
chiar și acum cînd nu este încă gata, reprezintă o 
mare operă creatoare a oamenilor muncii de la noi și 
de la dumneavoastră, o realizare de care putem fi cu 
toții mîndri.

Propun să toastăm pentru întărirea continuă a re
lațiilor multilaterale dintre cele două țări ale noastre, 
pentru victorii creatoare în continuare ale oamenilor 
muncii din țările noastre, pentru prietenia dintre 
România și Iugoslavia.

Dragă tovarășe Tito, Dragă tovarășe Tito, Dragă tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Iovanca Broz,
Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră 

și celorlalți tovarăși iugoslavi un călduros salut, în 
numele meu și al soției mele, al tovarășilor mei care 
se află în această vizită, în numele întregului nostru 
popor.

Întîlnirea noastră de astăzi are o însemnătate cu 
adevărat istorică. Ea marchează, într-un anumit fel, 
succesul marii construcții elaborate și realizate în 
comun de specialiștii iugoslavi și români, de oamenii 
muncii din țările noastre. De multă vreme Dunărea 
a constituit o legătură între poporul român și popoa
rele iugoslave. Deși timp de aproape 2 000 de ani nu 
a existat pod peste fluviu, totuși între popoarele noas
tre au existat strînse relații de prietenie. Această 
prietenie s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor, iar în 
anii socialismului a cunoscut o înflorire și mai puter
nică.

Construirea acestei gigantice hidrocentrale este un 
simbol al bunelor relații dintre noi, al prieteniei ro- 
mâno-iugoslave. Ea demonstrează ce pot realiza două 
popoare care construiesc orînduirea socialistă, sînt 
stăpîne pe destinele lor și hotărîte să colaboreze în 
toate domeniile de activitate. Hidrocentrala aceasta, 
digul care leagă cele două maluri ale Dunării și 
apropie și mai mult popoarele noastre, este într-un 
anumit sens o construcție comună ; ea contribuie la 
întărirea economiei fiecăreia din țările noastre, la 
consolidarea independenței și suveranității lor na
ționale. Prin aceasta se dovedește că o colaborare rod
nică, construirea în comun a unor obiective econo
mice, dacă se face pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului, poate servi atît la dezvoltarea economică, 
cît' și la întărirea independenței și suveranității țări
lor care realizează cooperarea. Eu consider că hidro
centrala de la Porțile de Fier are, în acest sens, și o 
însemnătate internațională, nu numai datorită faptu
lui că ușurează trecerea vapoarelor — ce aparțin di
feritelor state — prin această porțiune dificilă a Du
nării, dar mai ales prin aceea că ea contribuie la afir
marea principiilor ce trebuie să stea la baza colabo
rării între țările care construiesc orînduirea nouă, 
socialistă. Ea demonstrează de asemenea că între so
lidaritatea și activitatea comună a țărilor vecine, pe 
de o parte, și interesele naționale, pe de altă parte, nu 
este nici un fel de antagonism, ci, dimpotrivă, între 
ele există o strînsă unitate dialectică.

Iată de ce consider că putem să ne felicităm în- 
tr-adevăr pentru succesele obținute pînă acum, să-i 
felicităm pe muncitorii, inginerii și tehnicienii, pe 
toți aceia care au contribuit la proiectarea și edifi
carea acestui măreț obiectiv și să le dorim să-1 reali
zeze cît mai repede și în cele mai bune condiții. Tot
odată, putem să felicităm reciproc partidele noastre, 
conducerile lor, care contribuie la dezvoltarea prie
teniei dintre țările noastre — pe baza principiilor 
marxism-leninismului — la cauza unității țărilor so
cialiste, la cauza păcii în lume.

Propun să toastăm pentru prietenia dintre parti
dele și popoarele noastre, pentru întărirea colaborării 
multilaterale dintre România și Iugoslavia.

Stimată tovarășă Iovanca Broz, Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

COMUNICAT
(Urmare din pag. I)

președintele C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Krste Țrven- 
kovski, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., Mika 
Tripălo, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., Dusan 
Gligorievici, membru al Vecei E- 
xecutive Federale, președintele 
părții iugoslave din Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colaborare 
economică, Anton Vratușa, locții
torul secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Iso Niegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină încredere re
ciprocă, s-a efectuat un schimb de 
păreri privind relațiile bilaterale 
șl unele probleme actuale ale si
tuației internaționale și ale mișcă
rii muncitorești internaționale, 
precum și o informare t reciprocă 
despre construcția socialistă în cele 
două țări.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție că colaborarea din
tre Republica ' Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile și au 
exprimat hotărîrea lor pentru ex
tinderea continuă a colaborării po
litice, economice, .tehnico-științi- 
fice și în alte domenii, pentru fo
losirea unor forme și metode noi, 
în primul rînd a cooperării în pro
ducția industrială, în scopul pune
rii mai largi în valoare a posibili
tăților economice ale celor două 
țări. în legătură cu aceasta, s-a 
convenit ca președinții guvernelor 
celor două țări să se întîlnească în 
vederea concretizării acestei co
laborări. Totodată, ei au subliniat 
importanța contactelor, a schimbu
rilor de păreri și experiență la 
toate nivelurile între reprezentan
ții celor două țări, ca o expresie a 
eforturilor continue pentru o co
laborare cît mai eficace și mai cu
prinzătoare.

în cursul schimburilor de pă
reri privind problemele actuale in
ternaționale, cei doi președinți 
au subliniat, și de data aceas
ta, în mod deosebit hotărîrea Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia de a depune în con

tinuare eforturi în scopul îm
bunătățirii atmosferei în rela
țiile internaționale, al dezvoltă
rii unei largi colaborări interna
ționale și al întăririi păcii, de a 
dezvolta cea mai largă colabora
re cu toate statele, pe baza res
pectării principiilor independenței, 
suveranității, deplinei egalități în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne. Ei au exprimat do
rința celor două țări de a acorda 
sprijin deplin inițiativelor îndrep
tate în această direcție, convinși că 
astfel vor contribui în modul cel 
mai eficace la întărirea proceselor 
și tendințelor pozitive. în relațiile 
internaționale. Acționînd în acest 
spirit și constatînd că aceste idei 
se bucură de adeziunea tot mai 
largă a statelor și popoarelor con
tinentului nostru, cei doi preșe
dinți s-au pronunțat pentru orga
nizarea unei conferințe a statelor 
europene, precum și pentru alte 
acțiuni și propuneri care pot să 
contribuie la întărirea colaborării 
și securității în Europa.

Cele două părți au reafirmat so
lidaritatea și sprijinul lor luptei 
eroice a poporului vietnamez, s-au 
pronunțat pentru încetarea agre
siunii în Vietnam, pentru rezol
varea problșmei vietnameze pe 
baza respectării dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

Exprimîndu-și îngrijorarea față 
de creșterea continuă a încordă
rii în Orientul Apropiat, cele două 
părți s-au pronunțat din nou pen
tru intensificarea eforturilor în 
vederea rezolvării acestei crize 
prin aplicarea neîntîrziată de că
tre toate părțile interesate a re
zoluției Consiliului de Securitate 
din noiembfie 1967.

Președintele Ceaușescu și pre
ședintele Tito s-au pronunțat cu 
hotărîre și de data aceasta pentru 
rezolvarea problemelor litigioase 
în relațiile internaționale în mod 
pașnic, pe calea tratativelor.

Cele două părți au exprimat din 
nou hotărîrea Republicii Socia
liste România și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, a Par
tidului Comunist Român și a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia de 
a dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie și colaborare egală în 
drepturi cu toate țările socialis-

te, cu partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele și mișcările 
revoluționare, democratice ș^pro- 
gresiste, aducîndu-și astfel contri
buția lor la lupta pentru pace, 
progres social și socialism.

Este pentru o noi o deosebită plăcere să vă avem 
oaspeți în această seară pe dv. și pe ceilalți tovarăși 
iugoslavi. întîlnirea de astăzi a fost prilejuită de 
succesul obținut în zăgăzuirea apelor Dunării. De mii 
de ani Dunărea a trecut prin Porțile de Fier și nimeni 
nu a reușit să o oprească. România și Iugoslavia, două 
țări socialiste, două țări mici, au realizat în cîțiva ani 
această operă măreață. Ea este o dovadă a posibili
tăților pe care le au țările. cînd își unesc eforturile 
pentru a realiza lucruri în folosul oamenilor, al pro
gresului și civilizației.

Desigur că noi, fiind comuniști, avînd răspundere în 
conducerea statelor noastre, am făcut cu acest prilej 
și un schimb de păreri asupra problemelor dezvoltării 
în continuare a relațiilor dintre țările noastre, dintre 
partidele noastre, asupra situației internaționale. Țin 
să subliniez că nouă ne-a produs o satisfacție deose
bită acest schimb de păreri și mai cu seamă faptul că 
s-a manifestat dorința comună de a dezvolta în con
tinuare relațiile de colaborare' și cooperare, atît eco
nomice, cît și în alte domenii de activitate între Iugo
slavia și România. în același timp, așa cum era și 
natural, în aceste domenii, cît și în cel al problemelor 
internaționale, s-au evidențiat puncte de vedere co
mune, dorința de a acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre țările socialiste, dintre toate 
statele lumii, pe baza principiilor egalității în drepturi, 
respectului reciproc, al suveranității și independenței 
naționale.

Noi apreciem că dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Iugoslavia, colaborarea lor în domeniul problemelor 
internaționale sînt nu numai în interesul țărilor noas
tre, dar și în interesul atît al popoarelor din țările 
socialiste, cît și al tuturor popoarelor din Europa și 
din întreaga lume.

A devenit o practică în v'țimii ani ca să ne în- 
tîlnim anual de cîteva ori'— în afară de întîlnirile 
la diferite niveluri care au loc foarte des între 
reprezentanții partidelor și statelor noastre. Noi a- 
preciem că aceste întîlniri sînt o dovadă a relațiilor 
prietenești dintre partidele și popoarele noastre și 
totodată o dovadă a relațiilor prietenești dintre noi, 
dintre conducătorii partidelor și statelor noastre.

Poate presa internațională va face tot felul de 
speculații cu privire la ce au discutat Tito șț Ceaușescu. 
Noi le putem spune că discuțiile noastre au fost dis
cuții dintre oameni animați de dorința de a asigura 
colaborarea dintre state și dintre popoare, de a asi
gura dezvoltarea liberă și socialistă în țările lor. 
Convorbirile noastre au fost convorbiri între doi co
muniști care doresc victoria socialismului și comunis
mului în lume — aceasta fiind direcția în care se vor 
dezvolta și în viitor relațiile dintre România și Iu
goslavia.

Propun să ridicăm acest pahar pentru victoria 
socialismului și comunismului în țările noastre, pentru 
dezvoltarea tot mai largă a prieteniei dintre partidele 
și popoarele noastre.

în sănătatea tovarășului Țito și a soției sale, în 
sănătatea celorlalți tovarăși iugoslavi !

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în cîteva cuvinte să răspund la 
toastul pe care l-a rostit tovarășul Ceaușescu. înainte 
de toate, în numele meu, al tovarășei mele, al colabora
torilor mei, țin să vă mulțumesc pentru primirea mă
reață pe care ne-a făcut-o populația din Turnu Se
verin.

Astăzi, noi am purtat discuții foarte detaliate atît 
pe malul nostru, cît și pe malul românesc. Sînt absolut 
de .acord cu tovarășul Ceaușescu asupra aprecierii pe 
care â dat-o acestor convorbiri. Ele au avut un caracter 
deosebit de deschis, prietenesc și putem spune că prin 
aceasta au fost deosebit de utile. în cursul convorbiri
lor, care au durat mult, nu a apărut nici un element 
care ar putea tulbura relațiile noastre, relații care sînt 
foarte bune.

în legătură cu problemele internaționale punctele 
noastre de vedere sînt absolut identice. în privința re
lațiilor dintre țările socialiste ele sînt întrutotul ace
leași. Și, de asemenea, țin să subliniez că am ajuns la 
o manifestare deplină a părerilor noastre și în legătură 
cu principiile care trebuie să stea la baza relațiilor din
tre țările socialiste, respectiv principiile respectării in
dependenței și suveranității, ale neamestecului în tre
burile interne.

Tovarășe Ceaușescu,

Aminteați adineauri că în presa străină se vor face 
diferite speculații în legătură cu ceea ce am făcut noi 
aici. Este clar că noi nu ne-am înțeles aici să facem 
revoluție mondială. Noi nu am avut în gînd. și nici nu 
am discutat ceva în dauna altor țări și, mai ales, în 
dauna altor țări socialiste. Dorim din toată 
inima ca între țările socialiste să existe relații cît mai 
bune, să fie respectate principiile de care ați 
amintit, să nu existe nici un fel de amestec în tre
burile altora. Am discutat, de asemenea, despre nece
sitatea de a se dezvolta relații cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială și aceasta nu în dauna 
țărilor socialiste, ci în folosul unei mai bune înțele
geri internaționale, necesară în actuala situație foarte 
complicată din lume. într-un cuvînt am putea spune 
că astăzi, într-o singură zi, noi am făcut multe, că 
pe lîngă cele văzute în cursul vizitării construcției 
grandioase a hidrocentralei, a barajului și a celorlalte 
instalații — am obținut ceea ce se realizează de obicei 
în șase-șapte zile de convorbiri internaționale. Iată, 
deci, că aceste convorbiri ale noastre au fost foarte 
utile, foarte cordiale și au dat acele rezultate pe care 
ambele noastre părți le așteptau. Noi am discutat, 
de asemenea, ca împreună să facem totul ca între 
țările socialiste să existe relații cît mai bune, ca ele 
să se înțeleagă.

Această mare construcție pe care o ridicăm pe 
Dunăre va fi nu numai în folosul țărilor noastre, 
ci al tuturor statelor riverahe.

Ridic acest pahar pentru constructorii și pentru 
tehnicienii care au muncit ca această operă să fie 
încununată de succes. Doresc să toastez pentru prie
tenia dintre țările noastre și pentru a face cît mai 
mult pentru dezvoltarea relațiilor ‘dintre statele lumii, 
în sănătatea tovarășului Ceaușescu și a soției sale, 
pentru dumneavoastră toti, stimați tovarăși.

■a

IMi!

In orașul Kladovo

AUTOCAMIONUL
CU NR. 175 000

De pe banda de montaj a uzi
nei „Steagul Roșu" din Brașov 
a coborît autocamionul cu nr. 
de fabricație 175 000.

Paralel cu sporirea numărului 
de autocamioane și depășirea 
sarcinilor de plan, metalurgiștii 
brașoveni au acordat o atenție 
deosebită îmbunătățirii calității 
produselor prin reproiectarea 
unor repere și modernizarea lor. 
De exemplu, a fost îmbunătățit 
substanțial diferențialul autoca
mionului. Asigurîndu-se utiliza
rea cu randament ridicat a ma
șinilor și forței de muncă, în 
scopul realizării ritmice a pla
nului, uzina brașoveană a pro
dus de la începutul anului și 
pînă acum, suplimentar, 850 au
tocamioane.

AVANSEAZĂ RAPID LU
CRĂRILE AGRICOLE ÎN 

I.A.S.
Lucrătorii din întreprinderile 

agricole de stat s-au angajat cu 
toate forțele la strîngerea recol
tei și însămînțarea griului. Ei 
au cules porumbul de pe a- 
proape 20 la sută din cele 440 000 
ha cultivate, iar floarea-soarelui 
de pe mai bine de 60 la sută, 
în această muncă, fruntași sînt 
lucrătorii din I.A.S. din jude
țele Iași, Teleorman, Ilfov, Dolj, 
Buzău și Vaslui. Se lucrează, 
totodată, intens la recoltarea 
cartofilor, strugurilor și celor
lalte culturi de toamnă. îndată 
după recoltare, suprafețele des
tinate culturii griului sînt pre
gătite pentru insămințare, . a- 
ceastă lucrare fiind pînă acum 
executată, in întreaga țară, în 
proporție de 41 ’ lâ sută. De cîte
va zile, s-a trecut in toate uni
tățile la însămînțarea păioase- 
lor, I.A.S. din numeroase jude
țe, printre care Arad, Botoșani. 
Iași, Ilfov, Teleorman, reali- / 
zînd rezultate bune. în uijele u- 
nități însă, mai ales din cele cu 
pondere în cultura cerealelor, 
printre care cele din județele 
Ialomița, Dolj, Galați, atît lu
crările de ■ recoltare, cît și cele 
de pregătire a terenurilor și în- 
sămînțările trebuie mult inten
sificate. .

La Complexul industrial 
Brazi

0 NOUĂ INSTALAȚIE ÎN 
PROBE TEHNOLOGICE

Pe platforma Complexului in
dustrial de Ia Brazi a început să 
producă, în cadrul probelor teh
nologice, instalația de etilark n 
benzinei, cu o capacitate anuală 
de G(> 000 tone. Realizată după 
proiecte românești și dotată cu 
utilaje fabricate în țară, insta
lația asigură benzinelor o cifră 
de peste 98 octani. Obiectivele 
intrate în funcțiune în acest an 
— complexul de xileni — pre- / 
cum și cele aflate în construc
ție — instalația de cocsare — 
vor spori cu aproape 50 Ia sută 
valoarea produselor realizate 
de moderna rafinărie de la 
Brazi, care prelucrează mai bine 
<le un sfert din producția de țiței 
a țării.

„CAPACITĂȚILE NOU 
CONSTRUITE AU INTRAT 

ÎN PRODUCȚIE"
A început producția în noua 

hală de prelucrări mecanice și 
montaj a fabricii de rulmenți 
din Bîrlâd. Ocupînd o suprafață 
de aproape 12 000 m p, noua con
strucție, prima din cele prevăzu
te în planul de extindere a cu
noscutei întreprinderi, a fost do
tată cu mașini și utilaje de înalt 
nivel tehnic, cu un flux tehno
logic perfecționat. A fost termi
nată și noua hală de forjă și 
nu demult a început construcția 
noii turnătorii.

Obieotivele prevăzute în pla
nul de extindere vor fi termi
nate în întregime în anul 1371. 
Prin noile capacități și moder
nizări, întreprinderea bîrlădeană 
va livra anua), începînd cu. 
1975, 6 milioane rulmenți, majo
ritatea de tip greu, de două ori 
mai mult decît în prezent. în 
același an, exportul va repre
zenta circa 45 la sută din pro/ 
ducția globală a fabricii, față 
de aproximativ 30 la sută în 
prezent.

Uzinei® 
chimico-itietalurgice 

Copșa Mică 
FABRICA DE ACID SUL
FURIC A ATINS PARA

METRII PROIECTAȚI
Noua fabrică de acid sul

furic de la Uzinele chimico- 
metalurgice Copșa Mică și-a 
atins parametrii prevăzuți în 
proiect. Fabrica, ale cărei 
instalații și utilaje poartă în 
proporție de 90 la sută marca 
unor uzine și fabrici din țara 
noastră, a ajuns la un nivel 
de producție de 72 000 tone 
anual.

Specialiștii uzinei au preco
nizat un complex de măsuri 
a căror aplicare va ridica 
producția anuală la 100 000 
tone cu aceleași utilaje și in
stalații.

„1 SEPTEMBRIE" SATU- 
MARE ÎSI MODELI

ZEAZĂ PRODUCȚIA
' Specialiștii întreprinderii „1 
Septembrie" Satu-Mare des
fășoară o intensă activitate 
pentru modernizarea produse
lor. Pînă în prezent li s-au 
adus substanțiale îmbunătățiri 
tehnico-funcționale aragazelor 
cu trei și patru ochiuri, sobei 
metalice „Super 2“, mașinilor 
de gătit „Menaj", „Meteor” și 
„Gutin". Noile aragaze au o 
greutate mai mică cu 9—12 kg 
și parametri termotehnici 
mult superiori. Specialiștii 
sătmăreni lucrează în prezent 
la elaborarea tehnologiei ara
gazelor mixte, care vor putea 
fi folosite și lă curent electric. 
De asemenea, este în faza fi
nală de execuție noul tip de 
aragaz cu termoregulator la 
cuptor.
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DIVERS
Pentru
bucureșteni

Atenție bucureșteni, vă pre
venim : azi se întreprinde o lar
gă acțiune obștească pentru spri
jinirea recentei decizii a Con
siliului Popular al Municipiului 
București, privind păstrarea cu
rățeniei pe străzile Capitalei. E- 
chipe obștești formate din con
trolori, pionieri, femei și lucră
tori de miliție vor acționa in 
toate sectoarele orașului. Mă
sura este justificată. Se consta
tă că mulți cetățeni, după ce fac 
întreținerea mașinii, in fața imo
bilelor, lasă în stradă bidoane 
de ulei, cirpe și hirtii; alții a- 
runcă resturi de alimente pd 
trotuare și în stafiile de vehicu
le. Menținerea curățeniei pe 
străzi este o îndatorire cetățe
nească. Vi se solicită să sprijiniți 
echipele care și-au început acti
vitatea azi la ora 7. Și, mai ales, 
nu vă puneți in situația peni
bilă de a vi se face morală pen
tru lipsă de respect față de as
pectul civilizat al străzii.

Cum să nu
iei foc?

De necrezut ! O pagubă de 500 000 
de lei datorată unul minut de 
neglijență I Faptele s-au petrecut 
în Giurgiu; la depozitul de pro
duse petroliere Cloranl. In ziua 
de 12 septembrie, din dispoziția 
inginere! —
lăcătușul 
desfăcut 
scurgere 
vorul nr. 
ceastă operație, încărcătura unei 
garnituri de cisterne — 195 000 
litri benzină — a fost pompată în 
rezervorul respectiv. Orificiul de 
scurgere fiind deachls, întreaga 
cantitate s-a scurs la canal. Din 
toți salariații — șl nu au fost pu
țini I — care au supravegheat 
descărcarea vagoanelor, nici unul 
n-a observat nimic. Cînd și-au 
dat seama era prea tîrziu. Se în
țelege că banii statului trebuie 
recuperați. Douăzeci de vagoane 
de benzină la canal I Cum să nu 
iei foc 7

chimiste Florlca Tonca, 
Gheorghe Mărgineanu a 

capacul orlficlulul de 
și aerisire de Ia rezer- 
7. La două zile după a-

Omagiu
„Zilele trecute s-au împlinit 

40 de ani de cînd Ion Robe, în
vățător la școala din comuna 
Axintele (Ilfov}, a pășit pen
tru prima dată la catedră. Au 
fost patruzeci de ani de muncă 
fără preget, de dragoste față 
de copii, față de nobila mese
rie aleasă. Timp în care, elevi 
din tot atîtea promoții, instruiți 
și educați de bătrînul dascăl, au 
ajuns oameni de nădejde la lo
cul lor de muncă". Sint rînduri 
din scrisoarea pe care cetățenii 
din sat, foști elevi, o adresează 
cu recunoștință și respect. în 
semn de omagiu, venerabilului 
învățător, în această toamnă a 
vieții sale plină de roade.

Aveți 
potcovari ?

Un cooperator din comuna 
tipia — Buzău, ne scrie cu 
amărăciune : „Nu se /găsesc, 
în tot județul, caiele de potco
vit caii. Ni se spune că nici 
în alte județe nu' găsim — și 
numai cooperativa noastră 
gricolă are urgentă nevoie 
10 000 de bucăți. De ce nu
fabrică 7 Cine este vinovatul" ?

Ei, dacă am ști !.,. Vi l-am 
da pe mină. Potcovari aveți 7

a- 
de 
se

Ca Tîndală
ts dată început, este pe 
sfîrșlt. De reținut, pe 
șl nu pe de-a-ntregul

Lucrul, 
jumătate 
jumătate 
— așa cum s-a considerat la În
treprinderea de legume șl 
fructe din Capitală. La Com
plexul de însllozărl „Ellade" s-au 
construit două șoproane pentru 
depozitat cartofi. Cum — veți ve
dea ! Constructorii au montat nu
mai 
In 
reții 
tofil 
lipsesc cu desăvîrșlre. In locul lor, 
s-a ridicat o „baricadă" din... 6 500 
de lăzi de ambalaj șl 3 000 de ro
gojini. Zidul nu se va mal 
pentru că... reprezintă o 
ție de 60 000 lei — lăzile 
jinile costă peste 200 000 
pe deasupra nici nu rezolvă pro
blema păstrării cartofilor. De vom 
avea o lamă blîndă, problema s-ar 
rezolva de la sine. Pentru că alt
fel, pereți! din lăzi nu fac nici cît 
un... cartof degerat.

scheletul șl acoperișul, 
rest, fluieră vîntul. Pe- 
lateralt, fără de care car- 
nu vor fi feriți de îngheț,

construi 
Investi

și rogo- 
lel 1 Șl,

Dialoguri
La tribunal: — Dumneata, din 

veniturile ilicite ți-ai cumpă
rat o mașină.

— Mică, don’ 
ca alții...

La un depozit
Dumnealui de
scarpină la ureche, e șeful 
pozitului 7

— Nu, adjunctul.
— Și șeful, ce semn de 

cunoaștere face 7

judecător, nu

de lemne: — 
colo, care se 

de-
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ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR „MALÎI TEATR" LA BUCUREȘTI

La Întreprinderea 

de produse 

din ceramică fină 

pentru construcții 

din București

în timpul dezbaterilor din aduna
rea generală a salariaților de la în
treprinderea de produse din cera
mică fină pentru construcții-Bucu- 
rești a luat cuvîntul și muncitoarea 
Dumitra Monea. Nemulțumită de 
modul în care se desfășurau lucră
rile, ea a spus : „Este nu.știu al cîte- 
lea an de cînd aud aceeași... placă, 
de cînd se vorbește despre lipsuri, 
fără ca vreo măsură efectivă, radi
cală să fie luată". Intervenția 
muncitoarei caracterizează discuțiile 
care s-au purtat în această adunare. 
S-au atacat probleme nodale, ce 
depășesc puterile comitetului de di
recție, făcîndu-se apel, la sprijinul 
forurilor superioare — Ministerul In
dustriei Construcțiilor și chiar Comi
tetul de Stat al Planificării — ai că
ror reprezentanți participau la adu
nare.

Tonul discuțiilor a fost, în general, 
critic, deschis și direct. Totuși, la ca
pătul acestei dezbateri-maraton, nu 
s-au prefigurat cu claritate măsurile 
necesare înlăturării neajunsurilor, de
ficiențelor semnalate și în alte împre
jurări. Cauzele acestora sînt bine cu
noscute de comitetul de direcție, fapt 
evidențiat de altfel și in referatul 
prezentat de ing. Marin Cristea, di
rectorul întreprinderii. Dar măsurile 
care ar fi trebuit să constituie 
„capul de afiș" al dezbaterilor au 
rămas in suspensie. Ca și în alte 
dăți. Nu întîmplător, secțiile placaj 
ceramic și tuburi din gresie (pentru 
export) și-au realizat planul pe 8 luni 
doar în proporție de 76 la sută și, 
respectiv, 80 la sută, iar pe întreprin
dere o serie de indicatori economici și 
financiari sînt serios afectați : prețul 
de cost s-a depășit cu 8,3 milioane 
lei, cheltuielile neproductive s-au ri
dicat la 3,7 milioane lei.

La întreprinderea

metalurgică

din Aiud

înainte de a începe lucrările adu
nării generale a salariaților, în bi
roul directorului întreprinderii me
talurgice Aiud a avut loc o discu
ție aprinsă. Participau la această 
discuție tovarășii loan Cheșa, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice, ing. Nicodim Roșea, se
cretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., loan Niță, director adjunct 
al Centralei industriale Hunedoara, 
căreia îi este subordonată unitatea 
din Aiud, inginerul Vasile Fufezan, 
directorul întreprinderii, Mircea 
Popa, inginerul șef și alții. Tema 
discuției ? Nivelul de producție co
municat de forul de resort, care ar

■ depăși capacitatea întreprinderii ->- 
fapt constatat și de o brigadă de. 
specialiști trimisă de minister. în 
principiu, reprezentanții forului de 
resort au recunoscut că planul pe 
anul viitor trebuie restructurat la 
nivelul posibilităților reale de care 
dispune întreprinderea. Totuși, nu 
s-a luat o hotărîre definitivă ; diș-

■ cuția s-a întrerupt, întrucît trebuia 
să înceapă adunarea generală a sa
lariaților...

De îndată ce au început dezbate
rile în adunarea generală, discuția 
din cabinetul directorului a fost 
dată uitării. Salariaților le-a fost 
prezentat ca plan de producție pe 
1970 cel inițial — care, după cum 
am arătat, nu este definitivat. Con
siderăm că participant! la adunare 
au fost într-un fel dezinformați, iar, 
din această cauză, intervențiile ce
lor care au luat cuvîntul au avut, 
uneori, un caracter formal. Cum de 
au putut directorul întreprinderii, 
ceilalți membri ai comitetului de di
recție să nu spună adevărul, să nu 
înfățișeze realitatea în fața colecti
vului de muncitori, tehnicieni, eco
nomiști și ingineri al întreprinderii 7

S-a discutat aprins despre înlătu
rarea neconcordanței care există în
tre programarea producției și pla
nul de aprovizionare. Șeful serviciu
lui aprovizionare, Valentin Mănaru, 
a arătat că de ani de zile serviciul 
pe care-1 conduce se află între „cio
can și nicovală" ; necunoscîndu-se 
din timp ce se va produce în tri
mestrul următor, nu se poate asi
gura o aprovizionare judicioasă cu 
materiale în funcție de cerințele 
procesului de producție. „Se ivesc 
și alte consecințe — a subliniat Ni- 
colae David, tehnologul șef al între
prinderii. Uneori, sîntem obligați să 
elaborăm tehnologia exactă de fa
bricație... peste noapte, chiar în luna 
în care un utilaj sau altul se lan
sează în producție. Sîntem informați 
că, pentru utilajele, siderurgice ce 

- trebuie executate în anul viitor de 
unitățile Ministerului _ Industriei 
Construcțiilor de Mașini, forul nos
tru de resort a asigurat documenta
țiile. Numai nouă nu ni s-au trimis. 
Cum să ne descurcăm dacă docu
mentațiile sosesc cu întîrziere și, de 
multe ori, conțin greșeli mari, care 
trebuie corectate" 7 Alți vorbitori, 
printre care Mircea Dumitru, șeful 
serviciului desfacere, și Tiberiu 
Olaru, șeful serviciului dispeceri, au 
subliniat consecințele negative pe 
care le are această necorelaire asu
pra respectării disciplinei contrac
tuale, domeniu în care întreprinde
rea înregistrează numeroase recla- 
mații.

'Din păcate, însă, toate acestea sînt 
probleme mai vechi ale întreprin
derii. Perpetuarea lor a determinat 
apariția unor fenomene negative ca : 
pierderile din rebuturi, formarea de

Dezbaterile au vizat
probleme nodale, dar

au lipsit măsurile concrete
—H—WM—B——Q

Deci, sub aspectul măsurilor teh- 
nico-organizatoriice eficiente, aduna
rea generală a salariaților acestei 
întreprinderi bucureștene nu a adus 
nimic nou. Căci nu este suficient să 
se descopere, să se analizeze și să 
se dezbată neajunsurile pe toate 
fețele, dacă nu se face pasul hotărî- 
tor, acela al stabilirii măsurilor celor 
mal potrivite pentru înlăturarea lor. 
Este de neînțeles cum cadre din con
ducerea întreprinderii, inginerii și 
șefii unor secții — care se fac răs
punzători în mod direct de perpetua
rea deficiențelor — în loc să vină 
cu sugestii, cu măsuri efective, au 
căutat să găsească explicații și mo
tivări. Tov. Dumitru Suță, se
cretarul comitetului sindicatului, apre
cia : „Avem resurse pe care trebuie 
să le „valorificăm". Iar ing. Adriana 
Dinescu, la sfîrșitul intervenției sale, 
a precizat: „Noi știm ce avem de 
tăcut. Va trebui să respectăm cs 
ne-am propus". Cine îi oprește oare 
să nu valorifice rezervele interne, 
să-și respecte cuvîntul dat 7 De ce 
nu se pune stavilă indisciplinei în 
producție ? Cît timp se vor mai ad
mite absențele nemotivate și învoi
rile, care, în 8 luni din acest an, se 
ridică la peste 30 000 de ore ?
, Unii maiștri sau șefi de secție nu 
intervin împotriva abaterilor de la 
disciplina în muncă și în producție. 
Sînt cazuri cînd contractele de muncă 
ale chiulangiilor se desfac și se... în
cheie la loc..Crede cumva comitetul 
de direcție al întreprinderii că, adop- 
tînd o asemenea atitudine tolerantă, 
lucrurile se vor îndrepta pe făgașul 
cel bun ?

in adunare s-a spus că matrițele

confecționate în întreprindere sînt 
necorespunzătoare, că periclitează 
calitatea producției și încetinesc 
ritmul de lucru. Era de așteptat ca, 
în cuvîntul său, inginer,ul-șef ad
junct energo-mecanic, Ștefan Mun- 
teanu, să explice cauzele acestei si
tuații și, mai ales, să înfățișe
ze măsuri concrete, eficace pentru 
înlăturarea ei. Dar cuvîntul său a 
dezamăgit : „Există întreprinderi cu 
un stagiu vechi în metalurgie, care 
execută numeroase matrițe inutili
zabile. Putem să pretindem ca noi să 
le facem perfecte 7 Chiar dacă 
muncitorii noștri au fost în străină
tate pentru specializare, nu putem 
conta prea mult pe ei". Cu un ase
menea climat de „exigență", întreți
nut de un cadru de conducere al în
treprinderii, nu trebuie să mai mire 
pe nimeni starea de lucruri de aici.

Au luat cuvîntul atît reprezen
tantul C.S.P.-ului, ing. I. Arsenoiu, 
cît și cel al Ministerului Industriei 
Construcțiilor, director I. Penculescu. 
N-au dat nici un răspuns concret, nu 
s-au angajat că vor acționa în ve
derea lichidării neajunsurilor ce re
vin forurilor respective. Nota de 
critică ușoară, „tovărășească", care a 
străbătut luările lor de cuvînt- nu 
este cu nimic justificată. „Vom re
zolva problemele care cad în 
sarcina forului de resort" — a spus 
directorul Penculescu. Dar cînd și 
cum n-a mai precizat. Este clar că 
lipsurile despre care s-a vorbit în 
adunare nu vor fi înlăturate dacă 
C.S.P.-uI și Ministerul Industriei 
Construcțiilor nu vor interveni ener
gic, neîntîrziat în sprijinul colectivu
lui acestei întreprinderi.

Cristian ANTONESCU

Colectivul așteaptă un
sprijin mai eficient din

partea forurilor de resort
stocuri supranormativ®, cheltuirea 
unui număr mare de ore suplimen
tare. întreprinderea din Aiud s-a 
transformat în „bază" de aprovizio
nare, vînzînd materiale din stocuri 
supranormative In valoare de 12 mi
lioane lei, cu o pierdere netă de 
338 0(10 lei.

Spuneam că aceste neajunsuri sînt 
mai vechi. Ele au fost criticate a- 
proape de aceiași oameni și în adu
narea generală a salariaților din ia
nuarie 1969. Comitetul de direcție, 
Centrala industrială Hunedoara, 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Metalurgice nu au luat 
măsuri energice de redresare pen
tru a se îndeplini riguros planul de 
măsuri aprobat atunci și iată că 
situația s-a înrăutățit.

Pe bună dreptate, unii vorbitori, 
printre care muncitorii Pavel 
Crisboi, Florian Tăbreanu și mais
trul Ioan David au cerut să se pună 
capăt lipsei de răspundere în pro
ducție și aprovizionare, să se curme 
încă din acest an neajunsurile. 
Maistrul David arăta, în cuvîntul 
Hău, că trebuie create condițiile ne

cesare continuității procesului de 
producție, că trebuie eliminată dezor
dinea din domeniul aprovizionării, 
care are consecințe negative asupra 
pregătirii și realizării producției.

Salariații întreprinderii au fost 
surprinși cînd tov. loan Niță a 
anunțat: „Cifra globală de plan 
este realizabilă, cu toate că struc
tura planului nu este definitivă. în 
octombrie-noiembrie vom ști în 
mod sigur acest lucru". Precizarea 
aceasta, făcută ca o concluzie a dez
baterilor, cu aerul că centrala „a- 
jută" întreprinderea, se află în con
tradicție flagrantă cu cererile for
mulate în adunare de a se ști de 
pe acum cel puțin structura pro
ducției trimestrului I 1970 pentru a 

’ se lua măsurile pregătitoare. Ad
junctul ministrului s-a abținut să-și 
spună părerea în fața salariaților 
Sperăm că problemele ridicate au 
fost notate cu atenție, că ele vor fi 
rezolvate operativ și în mod efi
cient.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

O mare, o strălucită tradiție 
a teatrului clasic

Scena românească a pri
mit la acest început de 
toamnă cea de-a doua vi
zită a unuia dintre cele 
mai mari și mai prestigioa
se colective sovietice de 
teatru : „Malîi Teatr" — 
Teatru Academic de Stat, 
decorat cu ordinul „Lenin". 
„Malîi Teatr", continuator 
al tradițiilor celei mai 
vechi instituții scenice 
ruse, și-a deschis, prin tur
neul întreprins zilele aces
tea în România, cea de-a 
146-a stagiune a sa.

în zecile de ani care 
s-au scurs după primul 
sfert de veac al secolului 
al XIX-lea, cînd a luat 
naștere, la „Malîi Teatr" 
s-a prezentat un vast re
pertoriu autohton. „Malîî 
Teatr" s-a distins de-a lun
gul întregii sale istorii prin 
orientarea sa socială înain
tată, democratică și prin 
sentimentele înalt patrioti
ce care l-au animat. Răsu
nătoarele succese ale lui 
„Malîi Teatr" se leagă de 
nașterea și afirmarea dra
maturgiei — pe atunci 
contemporane — azi clasice 
ruse. Pe scena Iui au 
figurat cu succes opere de 
Ptfșkin, Griboiedov, Ler
montov, Fonvizin. Dar nu
mele lui „Malîi Teatr" este 
puternic legat de cel al 
unei anumite personalități 
scriitoricești. Statuia de 
bronz a acesteia domină 
azi în fața clădirii teatru
lui aflată în centrul Mos
covei. Este statuia unuia 
dintre cei mai cunoscuți 
dramaturgi ruși ai secolu
lui trecut : Alecsandr Ni- 
kolaevici Ostrovski. '

Timp de peste treizeci de 
ani, marele scriitor, „pă
rinte al teatrului național 
rus", a desfășurat la „Malîi 
Teatr" o bogată activitate 
în calitate de dramaturg, 
regizor, teoretician și pro
fesor de artă dramatică. 
Multe dintre piesele sale 
și-au găsit prima întruchi
pare spectaculară aici, pe 
scena lui „Malîi Teatr". 
Concepțiile lui A. N. Os
trovski, trăsăturile caracte
ristice artei sale au avut o 
contribuție hotărîtoare la 
definirea profilului teatru
lui acesta de .tradiție rea- 
list-democratică.

Tocmai de aceea, de un 
secol încoace, „Malîi Teatr" 
trăiește îh conștiința spec
tatorilor săi drept „Casa 
lui Ostrovski.

Vechea legătură a teatru
lui cu opera lui, A. N. 
Ostrovski, devenită tradi
ție, este consolidată de la 
stagiune la stagiune. „Malîi 
Teatr", care are în reper
toriul său peste 30 de ti
tluri de piese clasice,- mo
derne și contemporane, in
clude mereu în repertoriul 
său noi piese — din cele 
peste cincizeci pe care le-a 
lăsat A. N. Ostrovski.

înscriindu-se tocmai pe 
linia acestei tradiții de care 
vorbim, turneul lui „Malîi 
Teatr" în București (turneu 
ce are loc după reprezen
tațiile date, cu deosebit 
succes, la Timișoara și 
Craiova) a început cu 
„Banii turbați", celebra 
comedie a lui N. A. Ostrov
ski. Piesă scrisă în urmă 
cu aproape o sută de ani, 
„Banii turbați" reprezintă 
premiera lui „Malîi Teatr" 
în această stagiune. Așa
dar, Cum teatrul și-a des
chis stagiunea în țara noas
tră. noi am putut urmări 
vineri seara, pe scena Na
ționalului, înaintea specta
torilor moscoviți, o nouă 
interpretare a acestei piese.

„Banii turbați" trebuie 
să fi părut — prin acuita

tea observațiilor realiste — 
prin revelațiile necruțătoa
re, în marea lor lucidita
te, pe care le conține, o 
comedie destul de amară 
contemporanilor lui A. N. 
Ostrovski. Piesa oferă o 
partitură dramatică de cea 
mai bună calitate. Ea e 
concepută ca o succesiune 
de confruntări, fiecare a- 
vînd capacitatea ca, o dată 
cu complicarea și progresul 
acțiunii, să dea la iveală 
noi și noi detalii caracte
rologice. Secvențele — ta
blourile sînt destul de scur
te, ritmul schimbării lor 
viu, la fel de vii sînt și re

se de redresare financiară. 
Această eroină frivolă, or
golioasă și cinică va fi în
vinsă și umilită — „îmblîn- 
zită" dacă vreți, precum ce
lebra eroină a lui Shakes
peare, dar altfel, cu alte 
„argumente" — fiindcă nu 
a intuit cu anticipație a- 
ceste răsturnări sociale cu 
.forță de lege. întreprinză
torul și calculatul Vasilkov 
se va îmbogăți peste noap
te, în timp ce vîntul sărăci
ei va bate prin buzunarele 
unor Teleațev sau Kuciu- 
mov, le va aduce ipotecarea 
și exproprierea averilor. Se 
va îmbogăți, dar nu va reuși

E. A. Brstrițkaia, în rolul Lidiei Iurievna, și E. M. Șa
trova, în rolul Nadejdei Antonova Cebocsarova, mama 
Lidiei, într-o scenâ din spectacolul „Banii turbați", 

prezentat la București
Foto : M. Andrcescu

plicile care se succed cu o 
naturalețe cuceritoare.

în această piesă A. N. 
Ostrovski face o radiografie 
a raporturilor sociale e- 
sențiale ale momentului in
cipient al acumulării capi
talului, dintr-o perspectivă 
morală.' Răsturnarea „de 
situații!* a. piesei este re
flectarea unor transformări 
radicale în cadrul societății 
contemporane scriitorului. 
Sărăcită, nobilimea este 
constrînsă să pactizeze cu 
cei mai noi dintre îmbogă
țiți, și ajunge să o facă fără 
nici un alt fel de scrupule 
în afara celui a unui preț 
cît mai ridicat. Pactul pre
supune un comerț. Neavînd 
altceva, nobilimea vinde Ia 
licitație frumusețe, distinc
ție, aparentă onorabilitate 
și chiar sentimente ; este 
dispusă să joace cu grație 
și „o comedie a sentimentu
lui", dacă ea e cumpărată 
cu preț bun de proaspeții 
parveniți. Ambelor părți, 
mersul obișnuit al bursei le 
e deocamdată necunoscut.. 
Lidia Iurievna Cebocsarova,
— interpretată cu distincție, 
simț al nuanțelor și cu 
dezinvoltură de frumoasa, 
maiestuoasa și talentata 
artistă a poporului a 
R.S.F.S.R., E. A. Bistrițka- 
ia, cunoscută publicului din 
filmul „Pe Donul liniștit"
— nu știe că toți cei din 
clasa sa sînt complet sără
ciți și făTă capacități și șan

să cumpere cu bani, chiar 
„bani cuminți", fericirea.

Dar comedia moralizatoa
re a lui A. N. Ostrovski nu 
își propune să dea o lecție 
practică despre modul.„cum 
se reușește în viață", așa 
cum ar părea la prima ve
dere. Ea se dorea o medita
ție despre incompatibilita
tea dragostei cu interesul 
material, cu patima după 
bani nemunciți, „bani tur
bați". Este o lecție pe care 
o învață, fiecare din punc
tul său de vedere, cel pu
țin trei dintre personaje și 
poate, într-o măsură chiar 
mai mare decît Lidia, „în
vingătorul" Vasilkov. Să re
marcăm cu ce sobrietate a 
mijloacelor a compus în 
schițe de numai cîteva li

nii, numeroasele trăsături 
contradictorii ale acestui 
interesant personaj — I. I. 
Kaiurov, artist emerit al 
R.S.F.S.R.

Tocmai acest aspect cu 
rezonanțe comice, dar și 
dramatice, al incompatibili
tății dragostei cu interesul 
și-a propus și a reușit să-1 
realizeze cu remarcabilă in
teligență artistică și știință 
a dozării mijloacelor, regi
zorul I. V. Varpahovski, 
artisf» al poporului al 
R.S.F'.S.R.,- maestru emerit 
al artei al R.S.S. Gruzine. 
Montarea sa — făcută în 
cadrul scenografic de ex
presivă plasticitate, bogat 
în simetrii, al renumitului 
pictor scenograf E. G. 
Steinberg — și în contribu
ția unuT creator de costume 
de bun gust și mare fante
zie, M. E. Permiak — a va
lorificat cu pătrundere prin 
numeroase detalii adîncimi- 
le textului fără a-i modifica 
nici una din datele esen
țiale.

Ironie șî chiar fină auto
ironie, o ușoară, abia per
ceptibilă distanțare, un ci
nism mai afișat în rostirea 
replicilor ; o muzicalitate 
atent supravegheată a fra
zei și a cuvintelor ce se 
întîlnesc în aer ; o descom
punere minuțioasă, viteză 
sau lentoare, grație de 
dans, vagă șarjă în gesturi 
— toate înscriindu-se în- 
tr-un ansamblu armonios 
și rafinat, savant articulat. 
Acestea sînt, credem, nuan
țele pe care le capătă în 
„Banii turbați" cunoscutul 
stil de joc conceput între 
spirit de profundă stimă 
față de principiul realis
mului psihologic specific 
Teatrului Academic de 
stat „Malîi Teatr".

El. se realizează grație 
talentului, înaltei profesio- 
nalități a interpreților, ur
mași distinși ai celebrei 
serii de mari actori pe 
care i-a dat de atîtea ge
nerații încoace „Malîî 
Teatr".

Făcînd o mențiune spe
cială despre dezinvoltura, 
comică a interpretării lui 
V. I. Ezepov, ne exprimăm 
admirația față de ridicolul 
fin, îngroșat cu grijă al 
aparițiilor în scenă ale lui 
V. V. Kenigson, artist al 
poporului al R.S.F.S.R., 
laureat al premiului de 
stat al U.R.S.S., în ro
lul lui Kuciumov, și față 
de atît de minuțioasa 
și Inteligenta compoziție, 
față de dozajul excelent al 
mijloacelor interpretative 
de care a dat dovadă S. M. 
Șatrova, artistă a poporului 
a U.R.S.S., laureată a Pre
miului de Stat al U.R.S.S.

Spectacolul cu „Banii 
turbați" pe care ni l-a oferit 
„Casa lui Ostrovski" a fost 
pe bună dreptate primit de 
numeroșii spectatori bucu
reșteni cu repetate ridicări 
de cortină și calde aplauze.

Natalia STANCU
★ ★

Sîmbătă seara, Teatrul Mic din Moscova, care se află 
într-un 'turneu în țara noastră, a prezentat, pe scena 
Teatrului Național ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia), un 
spectacol cu piesa ,,Unchiul tău, Mișa" de G. D. Mdivani.

Regia spectacolului aparține maestrului emerit al artei 
V. B. Monahov, iar scenografia lui V. A. Kloț. In ro
lurile principale au apărut actorii: V. I. Hohreakov, 
artist al poporului, E. M. Solodova, artistă a poporului, 
S. V. Harcenko, S. F. Konov, M. I. Sedova, L. V. Iudina, 
A. M. Toropov, artiști emeriți.

In asistența prezentă la spectacol se aflau' Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și I. S. Ilin, ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei 
sovietice.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.
(Agerpres)
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Singuf. și nesilit de 
meni m-am prezentat 
Spitalul Central. Sper că 
știți, printre altele, cu ce 
se ocupă această unitate. 
M-am prezentat chiar la 
director care m-a întrebat)

— Pretindeți că sinteți...
— De legat.
— Ce știți să faceți ?
— Să omor....
— Asta nu $ așa grav, 

altceva 7
— Deschid șantiere.
— Așa, da. Ce fel de 

șantiere 7
— Orice fel. In special 

construcții și reparații ca
pitale la construcții, inves
tiții...

— Dacă nu mă înșel ați 
adus vorba și de niște 
omoruri. Ce omoriți 7

— Milioane. Zeci de mi
lioane. Am in plan sute de 
milioane, dar...

— Nu v-am reținut nu
mele. Cum spuneți ci vă 
cheamă 7

— Numele mic îmi este 
9. Acasă mă dezmiardă, îmi 
spun 8 și chiar 7,25.

— Nouă și mai cum ?
— I.C.R.—9.
— Și de ce deschideți 

șantiere 7
— Așa-mi place mie. Am 

deschise zeci de șantiere... 
Tovarășe director, aveți 
puțin timp liber 7 Mie îmi 
place să vorbesc la con
cret. Să aduc în sprijinul 
internării mele fapte con
crete. Vreți să mergeți cu 
mine pînă la București 7

— Domnule 7,25, cum să 
mergem la București dacă 
sintem in București 7 «

— Stimate domnule di
rector, pentru dumnea
voastră sint 9 nu 7,25, și 
v-am invitat la magazinul 
„București" nu în Bucu
rești. Am mașini, vreți 
să...

— Accept propunerea 
numai pentru faptul că 
n-ați venit după mine cu 
trotineta ori cu o barcă.

ni- 
la

— Aici, domnule direc
tor, am deschis șantier cu 
cițiva ani în urmă. Și 
dacă voi fi sănătos pînă in 
anul 3614, atunci îl închid.

— De ce v-ați fixat la 
anul 3614 și nu 3613 
3615?

— Așa am vrut eu.
— Dar trebuie să ai 

motiv ca să vrei. Eu
exemplu îmi cumpăr pastă 

1 de dinți pentru că am dinți.

ori

un 
de

— Și vom lucra pînă în 
anul amintit. Vreau să văd 
dacă pune cineva piciorul 
în prag. Vreau să văd dacă 
spune cineva „ajunge". Dar 
să mergem pe alt șantier. 
Directorul spitalului și țu 
ajungem la Spitalul P.T.T.R.

— Și ăsta « tot șantie
rul dv. 7

— Tot.
— Cind l-ați deschis ?
— Anul trecut. Trebuia

de faianță le spargeți în
acord 7

— Domnule doctor, am
impresia că... Eu sînt 9 !
Puteți să-mi spuneți Și7,25. Risipa de materiale, 
distrugerea lor nu se plă
tește in acord.

— Domnule 7,25, să știi că 
n-ai motive să te internezi. 
Pe alocuri ești coerent.

— Mă fac, tovarășe di
rector. Dar asta e situația.

— Deschid eu un șantier.
— Pină termini calea fe

rată se pune pază.
— Dacă nu sinteți de 

acord să mergem la „A-. 
desgo".

— De ce m-ai adus aici 7
— Și aici am un șantier. 

Da nu pentru asta te-am 
invitat., Vreau să vezi un 
nebun și mai autentic decît 
mine.

I-am arătat mai. întîi 
niște lăzi cu geamuri ar-

ns

De ce n-am putut fi internat
la Spitalul Central

Dumneata de ce vrei să 
amini terminarea lucrării 
pînă în 3614 7

— Cifra am 
întâmplare. Eu 1 
pagube prin 
rea lucrărilor... 
nul „București" 
mărfuri mai
4 010 000 lei In 
1968, in trim. 1
5 992 000 mai 1

luat-o la 
le-am adus 
netermina- 

Magazi- 
‘ a vîndut 

puțin 
trim.

.......... î 1969 
5 992 000 mai puțin 
Asta pentru că eu cu 
parațiile mele le-am închis 
niște raioane. In afară de 
asta mai bag în spital cî
teva zeci de mii de vînză- 
toare pînă la data anun
țată mai sus. Știți cum 7 
Nu le termin încălzirea 
magazinului, nu le pun în 
funcție nici perdeaua de 
aer cald, nici...

— Dar văd că lucrați 
aici.

cu 
IV 
cu 

în... 
fe-

SZ

foileton de Nicuță TÂNASE

terminăm lucrările lasă 
sfîrșitul acestui an.

— Și nu le terminați ?
— Dacă nu intervenea 

neprevăzutul poate că erau 
gata 7și ne făceam autocri
tica pentru faptul că ne-am 
ținut de cuvînt.

— Ce neprevăzut a in
tervenit 7

— Oamenii mei au lăsat 
niște robinete deschise sus, 

. la ultimul etaj și...
— O luați de la început 

cu reparațiile 
Spune-ți-mi, vă rog, văd 
aici o risipă de materiale 
soră cu moartea. O distru
gere de materiale care mă 
înspăimîntă. Plăcile astea

capitale 7

Ajungem la șantierul de 
locuințe Topologu.

— Domnule doctor, am o 
propunere.

— Te rog, dragă 7,25.
— Hai să ne apucăm de 

furat.
— Ce să furăm 7
— Tragem o linie ferată, 

pină aici, pe acest șantier, 
care e tot al meu și furăm 
tot' ce vrei dumneata. Că
rămizi, ciment, elemente de 
calorifer, orice material de 
construcție. Putem fura și 
un apartament cu patru 
camere. Șantierul nu e în
grădit, pază ioc...

— Dar cum tragem linia 
ferată pînă aici 7 M-ar in
teresa problema.

mate, dar și noi, care costă 
niște bani și care geamuri 
sint sparte înainte de a 
trage cineva cu praștia în 
ele. l-am arătat zeci de 
suluri de carton asfaltat, 
depreciat și aruncat in col
țuri de șantier, i-am arătat 
ciment, mortar pietrificat, 

■ i-am arătat într-o ladă de
gunoi niște plăcuțe J66, 
valoarea circa 20 000...

— Și unde este acel ne
bun autentic 7

I-am arătat un- cetățean 
care cu multă răbdare cu
răța cărămizi provenite din 
demolări. Omul lua cără
mida bucată cu bucată și 
curăța de pe ea fostul mor
tar.

— Unde vezi dumneata 
nebunia aici — m-a între
bat pe bună dreptate direc
torul spitalului.

— Asta care curăță că
rămida demolată e mult 
mat nebun decît mine.

— Ce te face să crezi 7
— Vreți să vă uitați ală

turi de el 7 Colo ! Ce ve
deți 7 Mii de cărămizi noi, 
nouțe peste care s-au a- 
runcat pămînt, fier vechi... 
Nu e nebun 7 Curăță că
rămizile demolate și pe 
cele noi...

Domnul director și-a dat 
seama că in sfirșit aveam 
dreptate. S-a apropiat de 
el:

— Ce faci dumneata aici?
— Sparg nuci.
— Văd că sînt cărămizi, 

nu nuci.
— Dacă ai constatat că 

sînt cărămizi de ce mă mat 
întrebi 7

— Pe cele not le distru
geți și pe astea care le-ați 
scos din dărimături le în
grijiți ca pe moaștele sfin
tei Anastasia 7

— Dacă ar fi ălea noi 
ale mele... Astea vechi 
le-am cumpărat eu de la 
întreprindere. îmi fac o 
căsuță. Am aprobare. Mă 
credeați 
sint ăștia 
I.C.R.-9...

nebun 7 Nebuni 
cu șantierele lor.

*
șantiere de astea— Cite . 

ai deschise 7
— Zeci !
— Si toate sînt în situa

ția asta 7
— V-am dus la șantierele 

fruntașe. La unele am ter
minat lucrările și 
luat de la început. Alții 
ne-au trimis scrisori să le 
redeschidem.

— Fii drăguț și dă-mi 
buletinul să-ți fac interna
rea. Meriți ! Ești o bom
boană de nebun.

S-a uitat în buletin șt 
mi-a respins internarea.

— Dumneata nu ești 
I.C.R.-9.

— Sint doar 7,25, dar mai 
cresc..!

le-am
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VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REPUBLICII MALGAȘE

Cronica zilei întoarcerea din U.R. S. S.

Sîmbătă, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Malgașe, Jacques 
Rabemananjara, care întreprinde o 
călătorie în țara noastră, a vizitat 
Uzinele de autocamioane din Brașov. 
Oaspetele a fost întîmpinat de Du
mitru Sima, director adjunct al uzi
nelor, care l-a informat despre pro
cesul de fabricație a autocamioanelor 
românești și preocupările specialiș
tilor pentru diversificarea produc
ției. în cursul aceleiași zile, oaspe
tele a vizitat Uzinele de tractoare. 
Constantin Petcu, director adjunct al

uzinelor, a făcut un scurt istoric al 
cunoscutei întreprinderi. în conti
nuare, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Malgașe a vizitat în
treprinderea agricolă de stat Prej
mei- din preajma Brașovului și sta
țiunea turistică Poiana Brașov.

Prim-vicepdeședintele Consiliului 
popular al municipiului Brașov, ing. 
Marin Decu, a oferit în cinstea oas
petelui un dejun în saloanele restau
rantului „Internațional" din Poiana 
Brașov.

(Agerpres)

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC 
ROMÂNO- FRANCEZ

Sîmbțită seara a sosit în Capitală 
o delegație de personalități științi
fice în domeniul economic din 
Franța, în frunte cu Franțois Per- 

, roux, directorul Institutului de . ști- ; 
ință economică aplicată .din Paris, 
care va participa la Colocviul ro- . 
mâno-francez pe tema : „Planifica
rea, metodele și tehnicile sale", or
ganizat de acest institut în colabo
rare cu Institutul de cercetări eco
nomice al Academiei Republicii So
cialiste România.

Din delegație fao parte : Jean- 
Marcel Jeanneney, fost ministru, 
Pierre Le Brun, membru al Consi
liului Economic și Social, Henri 
Chambre, director adjunct al labo
ratorului de pe lîngă College . de 
France, Guy Josă Bretones, profesor 
la Institutul agronomic meditera
nean, Raymond Courbis, Inginer de 
mine, Claude Charmeil, inginer de 
poduri și șosele, Henri Bourguinst 
profesor la Facultatea de drept și 
științe economice din Bordeaux, 
Evâline Pretre. cercetătoare la In- • 
stitutul de știință economică aplica
tă din Paris, Raymond Mo.ch, direc
tor adjunct al laboratorului de pe

lîngă College de France, Franșois 
Denoel, de la Serviciul de publica-' 
ții al Institutului de știință' econo-, 
mică aplicată din Paris.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului economic, Mihai Leven
te, directorul Institutului de cerce
tări economice al Academiei, Gh 
Zane, Costin Murgescu și I. Rach- 
mut, membri corespondenți ai Aca
demiei, de specialiști și cercetători 
din domeniul științelor economicedin domeniul științelor 
din țara noastră.

Erau prezenți, de 
membri ai Ambasadei 
Bucu rești.

Colocviul care se va deschide luni 
22 septembrie, oră 10, în aula Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, va reuni pentru; a doua oară 
personalități ale vieții științifice 
economice din cele două țări, prile
juind un. schimb de idei —!”!-
ța cercetării economice
rane.

Lucrările colocviului 
pînă la 27 septembrie.

asemenea, 
franceze la

în privin- 
contempo-

vor dura

(Agerpres)

„Timișoara
700“

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
VIOREL SALAGEAN

La Timișoara au continuat .ieri 
manifestările consacrate împlini
rii a șapte veacuri de existentă 
a orașului.

La expoziția „Timișoara în anii 
socialismului", deschisă ieri în 
noua Sală a sporturilor, pe unul 
din graficele expoziției citim : 
producția industrială a munici
piului este de 22 de ori mai mare 
față de anul 1948. La venera
bila vîrstă de 700 de ani, dar 
trăind o nouă tinerețe, Timișoa- 
-a se prezintă ca un puternic 
•entru industrial al țării. „Facem 

azi, la Timișoara, țesături dar și 
motoare, mănuși dar și macarale 
și poduri rulante, conserve dar și 
fontă și oțel" — îmi spunea cu 
justificată mândrie un bănățean 
get-beget, cum s-a recomandat 
tovarășul Ioan Sandor, director la 
o întreprindere timișoreană.

In aceeași expoziție, grafice, pa
nouri, ‘Cărți și fotografii cuprind 
dovezi convingătoare ale dinamis
mului dezvoltării industriale și so- 
cial-culturale a orașului.

Tot ieri s-au deschis alte trei 
exvoziții: „Timișoara în imagini" 
— deschisă în Piața Libertății —■ 
iar la Muzeul Banatului, expozi
țiile „Arta plastică timișoreană" și 
„Timișoara de-ă lungul veacu
rilor".

Sîmbătă, la ora 12, în prezența 
delegaților din 30 de municipii 
ale țării, veniți să participe la 
marea sărbătoare a orașului de pe 
Bega, și a unui numeros public 
s-a așezat piatra fundamentală a 
obeliscului „Timișoara 700", „în
tru aducerea aminte a bănățeni
lor de mîine de hărnicia genera
țiilor de astăzi", cum a spus cu 
această ocazie tovarășul Leonida 
Tamaș, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal. 
Seara, în parcul de cultură, mii 
de timișoreni au asistat la un bo
gat spectacol folcloric, iar Teatrul 
de Operă și Filarmonica din Ti
mișoara au marcat acest eveni
ment prin programe festive. As
tăzi va avea loc sesiunea jubili
ară a Consiliului popular al mu
nicipiului Timișoara, iar după-a- 
miază o demonstrație de gimnas
tică și Carnavalul tineretului.

r 
A 
A 
A 
A 
A 
b 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
} dimineață. 16,00 — Realitatea llus-

1 trată TV — emisiune magazin.
17,00 — Fotbal : Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova (transmi
siune de la Iași -- repriza a Il-a). 
17,45 — Campionatele europene 
de atletism. Finalul probei de 

1 maraton, festivități de premiere
și ceremonia de închidere. Trans, 
misie directă de la Atena. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 20,00 — Re- 
portaj-anchetă : „Poimîine". Re
dactor Carmen Dumitrescu. Ima
ginea Sabin Devderea. 20,30 — 
Miniaturi muzicale (Interviziune). 
21,00 — „Retrospectivă" — film 
dedicat aniversării a 700 de ani 
de existență a orașului Timișoara.
21,10 — Film cu trei stele : „Har
vey" — producție a studiourilor 
americane cu James Stewart, 
Josephine Hull, Peggy Daw. 22,40 

j — Telejurnalul de noapte șl bu-
I letinul meteorologic. 22,45 — Pu

blicitate. 23,00 — Telesport. 23,25' — 
închiderea emisiunii.
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Mesajul de salut al C.C. al P.C.H. 
adresat Congresului Partidului 

de stînga-comuniștii din Suedia
a delegației de activiști ai C. C. ai P. C. R.Ministrul comerțului exterior, Cor

nel Burtică, a plecat sîmbătă di
mineața spre Plovdiv pentru a lua 
parte, la invitația vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Lîcezar Avramov, minis
tru al comerțului exterior, la festi
vitățile ocazionate de deschiderea 
Tîrgului internațional de la Plovdiv.

La actuala ediție a acestui tîrg, 
țara noastră va fi prezentă cu o 
expoziție cu caracter tehnic, întinsă 
pe o suprafață de peste 1 400 m p.

★
La invitația Comitetului Executiv 

Centrocoop, a sosit in Capitală o de
legație a Uniunii cooperativelor de 
consum din Republica Democrată 
Germană, condusă de .Heinz Fa- 
hrenkrog, președinte al acestei uni
uni.

Oaspeții au fost intimpinați de 
Constantin Mateescu, președintele 
Centrocoop, și de alți membri ai 
conducerii uniunii, precum și de re
prezentanți ai Ambasadei R.D. Ger
mane la București.

★
Sîmbătă s-au închis lucrările Con

gresului național de dermatologie, 
organizat de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale, la care au par
ticipat academicieni, cercetători, ca- 

1 dre didactice din centrele universi
tare din țară, precum și reputați 
specialiști în dermatologie sosiți din 
14 țări.

Comunicările și rapoartele prezen
tate, precum și discuțiile purtate în 
cele trei zile cît au durat lucrările 
congresului, au dat o imagine amplă 
a direcțiilor și tendințelor de dez
voltare a cercetărilor celor mai im
portante și actuale din domeniul 
patologiei cutanate și autoimunității, 
precum și a dermatozelor dismeta- 
bolice. Au fost scoase în evidență o 
serie de cercetări complexe, moder
ne de clinică dermatologică. Dezba
terile din cadrul mesei rotunde pe 
tema „Probleme actuale în sifilis" 
au constituit, de . asemenea, un 
schimb util de păreri între oameni 
de știință români și străini. Conclu
ziile congresului urmează a fi va
lorificate în etapa următoare în ac
țiunile cadrelor medico-sanitare 
ce-și desfășoară activitatea în acest 
domeniu.

★
La Casa prieteniei româno-sovleti- 

ce din București a ’avut loc sîmbă
tă seara o întîlnire a actriței de tea
tru și film Elina Bistrițkaia din co
lectivul Teatrului Mic Academic din 
Moscova, cu oameni de artă și cul
tură din Capitală.

Cu acest prilej, artista sovietică a 
vorbit despre creația sa in filmul 
„Pe Donul liniștit", vizionat în con
tinuare de asistență.

La manifestare au fost prezenți 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Aldeă Militaru, memhru . al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a făcut o 
vizită de schimb de experiență în 
U.R.S.S

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Ion Cîrcei și Ilie 
Rădulescu, membri ai C.C. al P.C.R.,

șefi de secție la C.C.lai P.C.R., Du
mitru Lazăr, adjunct de șef de sec
ție la C C. al P.C.R.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

★
La aeroportul Șeremetievo din 

Moscova, delegați^ a fost salutată 
de P P. Anisimov, adjunct de șef 
de secție Ip C.C. al P.C.U.S.' și de 
activiști ai P.C.U.S

Erau prezenți Ion Ciobotaru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova, și membri ai 
ambasadei.

încheierea vizitei in R. P. Ungară 

a delegației de activiști ai P.C.R.
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de tovarășul George Ho- 
moștean, membru al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., care la invita
ția C.C. al P.M.S.U. a făcut o vizită 
de schimb de experiență în R.P. 
Ungară, s-a intors simbătă la amia
ză în Capitală.

La aeroportul Băneasa, delegația a 
fost salutată de tovarășii Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
loan Florescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

4r
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 

Delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de George Homoștean, membru 
al C.C. al P.C.R., prirri-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R., 
care la invitația C.C. al P.M.S.U. a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență în R.P. Ungară, a fost pri
mită de Bela Biszku, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U. La' primire au participat 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
La Stockholm continuă lucrările 
celui de-al XXII-lea Congres al 
Partidului de stingă — comuniștii 
din Suedia. Au continuat dezbate
rile pe marginea raportului de 
activitate prezentat de președinte
le partidului, C. H. Hermansson. 
In intervențiile lor, delegații au 
subliniat necesitatea consolidării 
bazelor ideologice ale partidului, a 
respectării neabătute a principii
lor marxism-leninismului și ale in
ternaționalismului proletar. Dele
gații au examinat, de asemenea, 
propunerile de modificare a statu
tului partidului și proiectul pri
vind programul de activitate a 
partidului pe următorii ani.

în cadrul lucrărilor Congresului, 
tovarășul Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a în- 
mînat tovarășului C. H. Hermans
son, președintele Partidului de 
stingă — comuniștii din Suedia, 
mesajul de salut adresat congre
sului de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român.

în mesajul adresat de C.C. al 
P.C.R. se spune :

Comuniștii români, poporul nos
tru urmăresc cu simpatie și viu 
ipteres activitatea Partidului de 
stingă — comuniștii din Suedia, 
consacrată înfăptuirii unității de 
acțiune a clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor populare în lupta 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, 
pentru împlinirea idealurilor de 
democrație, progres și socialism. 
Partidul dumneavoastră aduce o 
contribuție importantă la lupta 
pentru pace și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume, pentru, 
zădărnicirea planurilor- agresive 
ale imperialismului, pentru stator
nicirea unor relații de înțelegere 
și colaborare între popoare.

Folosind acest prilej, se spune 
în mesaj, dorim să exprimăm sa
tisfacția partidului nostru pentru 
relațiile de prietenie frățească, de 
stimă și respect reciproc statorni

cite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul de stînga — co
muniștii din Suedia, întemeiate pe 
principiile marxist-leniniste, ale 
internaționalismului proletar, ega
lității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne. Sîntem a- 
nimați de hotărîrea de a dezvolta 
în continuare aceste relații în in
teresul întăririi prieteniei între 
cele două partide și popoare ale 
noastre, al cauzei unității mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Totodată, subliniem bunele ra
porturi de colaborare ce se dez
voltă între România și Suedia, do
rința noastră de a le extinde și în 
viitor spre binele ambelor popoare, 
în interesul cauzei păcii și înțele
gerii între toate statele.

După ce se face o trecere în re
vistă a succeselor obținute de po
porul român în construcția socia
listă și se evidențiază principiile 
fundamentale ale politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, în mesajul adresat de C.C. 
al P.C.R. se spune : Ca detașa
ment activ al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ani
mat dintotdeauna de profunde sen
timente internaționaliste, Partidul 
Comunist Român acționează pen
tru refacerea și întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, dezvoltă legături de 
colaborare și prietenie cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
militează activ pentru unirea tutu
ror forțelor revoluționare, progre
siste și, democratice în lupta îm
potriva imperialismului, pentru de
mocrație și progres social.

în încheierea mesajului, C.C. al 
P.C.R. adresează celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului de 
stînga — comuniștii din Suedia 
urări de succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor congresului, în în
deplinirea hotărîrilor acestuia, noi 
victorii în lupta pentru realizarea 
nobilelor țeluri ale democrației, 
socialismului și păcii.
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mea a fost,în general umedă, cu 
cerul mal mult acoperit. Tem
porar a plouat. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a a- 
tins 18 grade.

Timpul probabil pentru 22, 23 
și 24 septembrie. In țară : Vremea 
se va ameliora, 
variabil. Vor cădea averse locale 
de ploaie. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura va crește u- 
șor în sudul țării. Minimele vor 
ti cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 17 și 27 grade. 
Ceață slabă dimineața. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Ger 
variabil. Ploaie slabă la începu
tul Intervalului. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în creș
tere.

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general rece, cu cerul variabil, 
mal mult acoperit în sudul țării, 
unde temporar a plouat. Vîntul a 
suflat în general slab cu inten
sificări în zona de munte. Tem
peratura aerului la ora ' 14 era 
cuprinsă între 10 grade la Bor- 
sec, Turda, Huedin și Sărmaș 
și 22 grade la Constanța. In re
giunea de munte s-a semnalat 
ceață, iar la peste 2 000 metri 
— lapovlță. In București : Vre-

cerul .devenind
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8,30 — Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei. 9,00 — Matineu 
duminical pentru copil și tine
retul școlar. 10,30 — Ora satultil. 
11,30 — Concert simfonic : Or
chestra Filarmonicii de Stat din 
Cluj. Dirijor Emil Simon. Solist 
Friedrich Guida. In program : 
Concertul pentru pian și or
chestră în SI bemol major KV 595 
de Wolfgang Amadeus I____
12,15 — închiderea emisiunii de

PROGRAMUL II

19,30'— Telejurnalul de 
20,00 — Medalion muzical — Paul 
Constantlnescu. Emisiune în re
luare Ia cererea telespectatorilor. 
Prezintă Theodor Bălan. 20,30 — 
Teleclnemateca umorului. Filmele 
„Cei trei Fatty" și „Beția scenei" 
21,00 — Seară de teatru : „Bă- 
trînul- de Hortensia Papadat- 
Bengescu. Adaptare pentru tele
viziune și regla Lldla Ionescu, 
23,15 — închiderea emisiunii.

teatre

seai’ă.

« Teatrul Mic din Moscova (în sala 
Comedia a Teatrului Național) : 
Bătrînul — 10 ; Banii turbați — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : Sfîntul Mitică Blajinu — 
10,30. Victimele datoriei — 20.
• Teatrul Mic : De viață, de dra
goste, de moarte — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : papuclada — 11, 
(sala din str. Academiei) : Punguța 
cu doi ban! — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(la grădina „Boema") : Nu te lăsa 
Stroe I — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vaslles- 
cu“ (la Sala Palatului) ; Festival 
estival — 16 șl 19,30.

I-
• My fair lady : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 18,30 ; 20,15.
O Angelica și sultanul : REPUBLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, STADIONUL DINAMO — 19.
« Omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA EX
POZIȚIA — 19.
O Un glonte pentru general : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15;
29, ARENELE ROMANE — 19,30, GRA
DINA AURORA - 19,15.
o Omul, orgoliul, vendetta : VIC
TORIA — 8,30 ; 10,45 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45, FLAMURA — 9—13,30 In 
continuare : 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ
DINA DOINA — 19, GRADINA RAHOVA — 19,15.
• ultima lună de toamnă : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21.
0 Aventurierii : LUMINA — 8,30—18,15 în continuare.
O Vadul iadului : LUMINA — 18,30 ; f 
o Omul momentului : DOINA — 11 ;
VOLGA T- 9—16 în continuare ; 18,15
15.30 în continuare ; 18 ; 20,15.
• Cirul voi fi mort șl livid : UNION — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.

cinema

20,45.
; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
i ; 20,30, ARTA — 9,30—

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

rp

‘-ții-

ZIUA FINALELOR
« •

Șl A RECORDURILOR
Rezervată in exclusivitate finale

lor, ziua de ieri a campionatelor eu
ropene a pus organizatorii în situa
ție dificilă, dată fiind afluența spec
tatorilor care au umplut pînă la re
fuz tribunele de 35 000 de locuri ale 
stadionului Karaiskakis. Unii dintre 
confrații de breaslă erau tentați să 
explice „succesul de casă" mai de
grabă prin prezența în luptă directă 
pentru un titlu european a mult sim- 
patizatului atlet grec Papanicolau, fi
nalist în proba.de săritură cu prăji
na. Acest puls „pro Papanicolau" a- 
veam intr-adevăr să-l constatăm în 
special în momentul cind acesta a 
sărit peste ștacheta înălțată la 5 
metri, anunțîndu-se, deci, candidat la 
una dintre medalii, poate chiar la 
cea de aur. Desigur, în acea clipă 
nimeni dintre compatrioții săi nu 
avea de unde să știe care vor fi le- 
zultatele finale ale probei ; de spe
rat, însă, sperau... cu toții I Pînă la 
urmă, recordmenul european, Nord
wig (R.D.G.), a cucerit, pentru a doua 
oară consecutiv, titlul continental 
(5,30 m) aplaudat călduros de su
porterii lui... Papanicolau.

Karin Balzer (R. D. Germană) a 
cîștigat cu o ușurință remarcabilă fi
nala la 100 m garduri, înregistrînd 
un timp foarte bun (13,3 secunde) 
și deschizînd astfel seria campioa
nelor europene la această probă ce 
înlocuiește de puțin timp cursa fe
minină de 80 m garduri.

DINAMO-PETROLUL1-0
Sîmbătă, pe stadionul Dinamo 

din Capitală, într-un meci contînd 
pentru campionatul cat. A la fot
bal, Dinamo București a învins cu 
1—0 (1—0) pe Petrolul Ploiești, prin 
punctul înscris în minutul 10 de 
Ghergheli. !

.1.

• Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 în cont!- I
nuare. ’
«Soarele vagabonzilor: GRIVIȚA — 9,30; 12; 15,30;
18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
GRADINA BUCEGI — 19,30, GRADINA ARTA - 19,30.
• Căsătorie din interes : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15 ; 17,45 ; 20.
• Tarzan, omul junglei : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Sherlock Holmes: DACIA — 8,45—20,45 în continuare, 

GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Vîrsta ingrată : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,15—13,45 în continuare ; 16 ;
18.15 ; 20.30, GRADINA BUZEȘTI
— 19,30.
« Tigrul : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS - 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

« Fata din parc : DRUMUL SĂRII - 15.
« Comisarul X șl banda „Trei cîlni verzi" : DRUMUL 
SĂRII — 17,30 ; 20, UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
« Străin în casă : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
« Profesioniștii : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Dragoste la Las Vegas : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
CRINGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
« Cavalerii acrului : MUNCA — 16 : 
15,30 ; 18 ; 20,30.

18 ; 20, RAHOVA
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FINALA „CUPEI DÂVIS“

Echipa S.U.Â. a rămas 
în posesia „Cupei Davis44

CORESPONDENȚA SPECIALA DE LA CONSTANTIN
ALEXANDRO ASE

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA ATENA, 

ION DUMITRII!

O luptă înverșunată 's-a dat în 
proba feminină de 1 500 m. După ce 
au condus majoritatea timpului, 
olandeza Gommers și italianca Pigni 
au fost întrecute, pe ultima parte a 
cursei, de cehoslovaca Jehlikova al 
cărei timp realizat (4’10”8/10) repre
zintă un nou record mondial ! Elve
țianul Clerc a parcurs și a cîștigat 
proba de 200 metri plat în 20,6 sec. 
urmat la trei zecimi de secundă, în 
ordine, de Burde (R D. Germană) 
și Nowosz (Polonia).

Un nou record al lumii s-a înre
gistrat și la aruncarea ciocanului.

registrate în finalele probelor 
ștafetă, remarcăm pe acela de 
4x400 m feminin realizat de echipa 
Angliei cu 3’30”8/10, nou record 
mondial. Al treilea al acestei zile a 
finalelor...

Pentru atletismul, nostru, europe- 
s-au încheiat eu 
două locuri II 
de argint), la să- 

temei I (Viorica 
la 20 km marș

de. 
la

nele de Ia Atena 
următorul bilanț : 
(deci două medalii 
ritura în lungime
Viscopoleanu) și ... ..... ......,
(Leonida Caraiosifoglu) ; două locuri 
IV — la aruncarea discului femeiIV — la aruncarea discului .
(Lia Manoliu) și la triplusalt (Carol 
Corbu) ; două locuri VI — la 
plat femei (Mariana Goth) și la a- 
runcarea discului femei (Olimpia 
Cataramă). Ceilalți s-au rezumat la 
o prezență în general simbolică, ne- 
remarcîndu-se nici prin performan
te, nici prin ocuparea unui Ioc ono

CAMPIONII

200 m

de ieri
(Budapesta —

de azi 
(Atena — 1969 )

W. Nordwig (R.D.
5,10 metri

1966)
Prăjină

W. Nordwig (R.D. Germană)
5,30 metri

Germană)

100 m.
Proba, nu era în programul 

„europenelor" din 1966

garduri
Balzer (R.D. Germană)

13,3 secunde (
K.

R. Klim (U.R.S.S.) 
70,02 metri

1 500 m.
Proba nu era în programul 

„europenelor" din 1966
1 500 m.

B. Tilmmler (R.F. a Germaniei) 
3 min. 41,9

200 m. plat
R. Bambuck (Franța) 

20,9 secunde

Ciocan
A.

74,68 metri (n.r. mondial 1) 
(feminin)

J. Jehlikova (Cehoslovacia)
4 min. 10,8 (n.r. mondial !) 

(masculin)
Whetton (Anglia)

3 min. 39.4
(masculin)

P. Clerc (Elveția)
20,6 secunde

Bondarciuk (U.R.S.S.)

Astăzi, la ora 13,20, ora locală, 
a început cea de a doua zi a fi
nalei „Cupei Davis" dintre echi
pele României și Statelor Unite ale 
Americii, cu desfășurarea partidei 
de dublu dintre Ion Tiriac, llie 
Năstase — Stan Smith, Bob Lutz

S.U.A. aliniază cea mai puternică 
formație de dublu din istoria te
nisului american. Sint doi jucători 
de talie înaltă care se completează 
perfect unul pe celălalt, cunoscîn- 
du-și dinainte deplasările din te
ren și schemele tactice. Și jucătorii 
noștri sint neînvinși la dublu, 
în toate cele șase meciuri susținute 
pină la această finală.

Se merge din egal în egal, 
nici una din echipe nereușind să 
se detașeze. Se ajunge pină la 6—6, 
ca apoi Năstase să greșească de ci- 
teva ori și să trimită in fileu sau 
in racheta adversarului, care fruc
tifică ocazie după ocazie, și astfel 
americanii câștigă primul set cu 
8—6, Subliniez că la Năstase am ob
servat azi de la bun început un de
clin de formă.

După primul set a început să 
plouă. Așa că meciul s-a întrerupt, 
urmind să continue după încetarea 
ploii.

Al doilea set debutează cu alte 
greșeli ale lui Năstase in timp ce 
Țiriac face eforturi supraomenești 
și, cu o claritate rară, pune, pe rind, 
minge după minge, in imediata a- 
propiere a celor două tușe pe colț. 
Dar serviciile lui Năstase sint ușor 
preluate de Lutz și de Smith, ast
fel că se pierd două ghemuri pe 
serviciul său. Setul se încheie in 
15 minute, socotite cu tot cu pauza 
provocată de ploaie : 6—1 în favoa
rea echipei gazdă. Al treilea set în
cepe cu l—i0 la ghemuri pentru 
cuplul românesc, majoritatea punc
telor fiind din nou realizate de Ti
riac din servicii și lovituri de pe 
stînga. Americanii refac echilibrul 
pe tabela de marcaj prin citeva

retururi plasate. Apoi dublul ro
mânesc preia iar conducerea, cu 
2—1, fără insă ca Năstase să-și fi 
revenit din crisparea cu care a in
trat pe teren. Viteza sa de acți
une — atît de elogiată pe terenul 
din Forest Hills la campionatele 
internaționale recente ale S.U.A. 
— parcă l-a părăsit complet. Dife
rența intre felul în care a jucat 
Năstase. în prima zi a meciului cu 
Ashe și cel de acum este enor
mă. Totuși, continuăm să condu
cem la ghemuri, tatonați îndeaproa
pe de americani. Publicul, la fel 
ca în prima zi, aplaudă acum echi
pa română. In cel de-al 10-lea ghem 
conducem cu 40—0 pe serviciul lui 
Lutz și avem o splendidă ocazie 
de a ciștiga un set, rezultatul la 
ghemuri fiind 5—4 pentru români, 
insă dublul american revine din 
urmă și egalează cu citeva lovituri 
imparabile. Ghemul se joacă in 
prelungiri și echipa americană ob
ține egalarea : 5—5. In cel de-al 
13-lea ghem Năstase marchează o 
revenire, reușind stopuri și reveruri 
spectaculoase, mult aplaudate de 
public. Scorul ne este iar favora
bil : 8—7 la ghemuri. Resursele lui 
Smith și Lutz nu s-au epuizat insă 
și ei refac handicapul.

La scorul de 9—9 la ghemuri, ci
teva greșeli ale lui Năstase duc la 
pierderea unor puncte prețioase și, 
in cele din urmă, americanii cîști- 
gă ghemul al 19-lea, tocmai ' pe 
serviciul lui Năstase ! Aviiid acum 
avantajul scorului și al serviciului, 
ei le valorifică copios, cîștigă cel 
de-al lll-lea set cu 11—9 și înving 
cu 3—0' (8—6, 6—1, 11—9). Acest 
rezultat ridică scorul general al in- 
tîlnirii dintre tenismenii americani 
șt cei români la 3—0 in favoarea 
echipei gazdă. Prin urmare, a- 
ceasta va păstra în continuare „Sa- 
latiera de argint", indiferent de re
zultatul ultimelor două partide de 
simplu.

110 m. garduri
E. Ottoz (Italia) E. Ottoz (Italia)

13,7 secunde 13,5 secunde
3 000 m. obstacole

V. Kudlnski (U.R.S.S.) M. Jelev (Bulgaria)
8 min. 26,6 8 min. 25

Noul recordmen mondial este sovie
ticul Bondarciuk, cu 74,68 metri ! Pe 
locul II, în această probă s-a clasat 
tot un atlet sovietic, fostul record
men, R. Klim, cu 72,74 m.

O dispută spectaculoasă a caracte
rizat proba de 3 000 m obstacole. A 
cîștigat favoritul nr. 1, bulgarul Je- 
lev cronometrat în 8’25”, urmat de 
Morozov (U.R.S.S.) — 8’25’’ 6/10
Hurdlerul italian Eddy Ottoz și-a 
păstrat titlul cucerit acum 3 ani la 
Budapesta. El a parcurs 110 m gar
duri în 13”5/1O. Italianul a știut să 
respingă în final atacurile cunoscu
tului campion englez Hemery, care 
a obținut medalia de argint. Engle
zul Whetton, care a avut resurse 
excepționale în finalul cursei de 
1 500 m plat, a intrat în posesia me
daliei de aur cu • rezultatul de 
3’39”4/10. iar printre rezultatele In-

rabil. Nu ne propunem să dăm atle- 
ților noștri un calificativ atotcuprin
zător în legătură cu comportarea 
lor la Atena Ar fi prea simplu și, 
bineînțeles, ar ascunde unele aspec
te negative, concrete, ale activității 
atletice de performanță

Semne ale pregătirii insuficiente 
(acesta este adevărul) au apărut 
încă cu mult timp înainte de euro
pene, însă mai ‘nimeni din antura
jul apropiat al federației (ne refe
rim la specialiștii salariați) nu s-a 
arătat îngrijorat Se înțelege, nu-i 
bine să fi pesimist, dar realitatea 
trebuie să știi s-o privești în față 
Drept să spunem, cu toate că situa
ția atleților noștri la „europene" 
n-a prea fost roză, aci, printre spe
cialiștii sosiți cu delegația sau ca 
simpli turiști, se vîntură — culmea 1 
— mulțumirea de sine...

Declarații după r

HARRY HOPMAN : „Cred că 
Ghedrghe Cobzuc, in calitatea sa 
de căpitan de echipă, trebuia să 
conteste de mai multe ori deci
ziile greșite ale arbitrului. Nu pot 
ști de ce nu a făcut-o în meciul 
Țiriac-Smith. Jocul a fost de cea 
mai înaltă clasă. După meci eram cu 
Țiriac în mașină, gata să plecăm 
la hotel. Zeci de americani au 
înconjurat mașina, felicitîndu-1 
sincer și călduros pentru fasci
nantul spectacol, de o rară fru
musețe, în care a Jucat; cu for
ță, eleganță, finețe și voință de a 
învinge. „Sorții", pe care ii cunoaș
teți, i-au răpit răsplata binemeri
tată a succesului deplin".

GHEORGHE COBZUC : „Țiriac a 
fost mai bun și merita să cîștige. 
Smith . a obținut victoria datorită a 
două loburi fericite pentru el, care 
au fost aduse în teren de vînt și- a 
unui „fileu" intervenit la situa
ția de 4—4 și avantaj pentru Ți
riac. In unele situații decisive, ar
bitrii au fost neatenți, avantajînd 
deseori echipa gazdă. în privința 
arbitrajului imi rezerv, insă, drep-

,î! Țiriac — Smith

tul de a face aprecieri complete la 
sfîrșitul întîlnirii".

STAN SMITH : „A fost un meci 
de zile mari, extrem de strîns, în 
care oricare din noi merțta vic
toria, în special în setul al 5-lea, 
decisiv pentru întreaga partidă. Ți
riac a luptat formidabil și nu 'a 
cedat nici o mingie inainte de a 
încerca și imposibilul pentru a o 
transforma in punct. în ultimul 
set au existat unul sau două punc
te vitale care au hotărit situația 
de pe tabela de marcaj. Din feri
cire pentru mine, acestea m-au 
avantajat.

A fost un meci pe care nu-1 voi 
uita. Nu voi uita de asemenea nici 
exemplul de cinste al lui Țiriac, 
care a refuzat să accepte 15 punc
te pe care i le-a dat arbitrul în 
mod nejust.

într-un asemenea meci tare sint 
desigur și greșeli de arbitraj, mai 
ales ale arbitrilor de tușe, Asupra 
unora dintre acestea s-a revenit, 
insă altele au rămas neschimbate.

îl consider pe Țiriac drept un 
redutabil și mare jucător de tenis 
al lumii".

proba.de
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Dezbaterile de politică generală
NEW YORK 20 (Agerpres). — în 

ședința de vineri seara a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Torsten Nilsson, 
și-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu continuarea războiului din Viet
nam și situația încordată din Orientul 
Apropiat. După părerea vorbitorului, 
Statele Unite sînt cele care ar trebui 
să purceadă la „dezescaladarea mili
tară". Suedia — a spus el — este con
vinsă că trebuie să se înceapă de pe 
«cum reconstrucția Vietnamului în ca
drul unui program internațional de 
ajutor masiv. Referindu-se la criza 
din Orientul Apropiat, Torsten Nilsson 
a subliniat că părțile aflate în conflict 
trebuie să aplice recomandările Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967. /El s-a pronunțat, de ase
menea, în favoarea recunoașterii drep
turilor R. P. Chineze la O.N.U.ț.. . - __________

Ministrul afacerilor externe al Re-

NEW YORK 20 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko; a adre
sat o scrisoare secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în numele de
legațiilor R.S.S. Bieloruse, Republi
cii Populare Bulgaria, Republicii 
Populare Ungare, Republicii Popu
lare Mongole, Republicii Socialiste 
România, Uniunii Republicilor Socia
liste Sovietice, R.S.S. Ucrainene și 
Republicii Socialiste Cehoslovace la 
cea de-a XXIV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., în care cere în- 

/ scrierea pe ordinea de zi a sesiunii 
, ca punct important și urgent, a pro- 
I blemei „încheierii unei convenții pri

vind interzicerea proiectării, produ- 
; cerii și depozitării de arme chimice 
) și bacteriologice (biologice) și distru

gerea lor".
Statele amintite mai sus au elabo

rat, de asemenea, un proiect al a- 
cested convenții, pentru a fi dezbătut 
de delegațiile prezente la cea de-a 
XXIV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Proiectul prevede ca statele sem- 
aatare ale Convenției să se oblige

NEW YORK. — Ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, An
drei Gromîko, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o scri
soare în care, în numele guvernului 
U.R.S.S. cere să fie înscrisă pe or
dinea de zi a celei de-a XXIV-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
problema „întărirea securității inter
naționale" ca un punct important și 
urgent. Totodată, guvernul sovietio 
propune spre dezbaterea sesiunii un 
proiect de „Apel către toate statele 
lumii" privind întărirea securității 
Internaționale.

în Apel se subliniază că menține
rea păcii și securității internaționale, 
adoptarea de măsuri colective pentru 
preîntîmpinarea și îndepărtarea a- 
menințării la adresa păcii în lume și 
zădărnicirea actelor de agresiune este 
sarcina primordială a Națiunilor U- 

. uite stabilită de Cartă. <
Documentul propune ca Adunarea 

Generală a O.N.U. să afirme cu ho- 
tărîre că pentru asigurarea secu
rității internaționale este necesară 
retragerea trupelor din teritoriile ce 
au fost ocupate ca urmare a acțiuni
lor forțelor militare ale unor state 
împotriva altor state, precum și res
pectarea de către toate statele a ho- 
tărîrilor Consiliului de Securitate 
privind retragerea trupelor din teri
toriile ocupate. Documentul sublini
ază, de asemenea, că în interesul 
menținerii și întăririi securității 
internaționale, toate statele, indife
rent de sistemul lor social, trebuie 
să se conducă în activitatea lor pe 
plan extern după principiile coexis
tenței pașnice, ale respectării suvera
nității, egalității, integrității terito
riale a fiecărui stat, neamestecului 
în treburile interne, respectării drep
tului tuturor popoarelor de a-și_ho- 
tărî singure soarta. Statele trebuie 
să-și rezolve conflictele dintre ele 
exclusiv prin mijloace pașnice, fără 
folosirea forței sau amenințării cu 
forța. Adunarea Generală este împu
ternicită să adopte, în cazurile nece
sare, măsuri efective practice împo
triva actelor de agresiune.

Apelul exprimă convingerea că la 
întărirea securității internaționale 
pot contribui sistemele regionale de 
securitate bazate pe eforturile co
mune ale statelor din aceste regiuni 
și cheamă statele respective să stu
dieze problema sistemelor regionale 
efective de securitate cu scopul de a 
lua măsuri pentru crearea lor.

★
NEW YORK. — Secretarul general 

»1 O.N.U., U Thant, a propus vineri 
"n cadrul Adunării Generale, înfiin- 

•<x unei universități a Națiunilor 
'are să servească păcii și pro-

„Nhan Dan“ despre recentele
declarații ale președintelui S. U. A.

cu privire la Vietnam

Un act samavolnic
al autorităților marocan©

o DIZOLVAREA PARTIDULUI ELIBERĂRII ȘI SOCIALISMU
LUI • SECRETARUL GENERAL, ALI YATA, CONDAMNAT 

LA ÎNCHISOARE
publicii Peru, Edgardo Mercado Jar- 
rin, s-a ocupat în cuvîntarea sa în 
special de problemele economice ale 
Americii Latine. „Nu putem să con
cepem ca vreun ajutor economic să 
fie acordat în baza unor condiții po
litice său militare" — a declarat el. 
„Nu putem să admitem ca unele țări 
să exercite o presiune economică sau 
politică asupra voinței suverane a al
tor țări, pentru a încerca să obțină 
anumite avantaje și respingem, tot
odată, măsurile sau acțiunile care ar 
constitui o amenințare la dezvoltarea 
altor țări, ceea ce înseamnă, în fapt, 
o agresiune economică", a subliniat 
vorbitorul. Ministrul afacerilor externe 
al Noii Zeelande, Keith Holyoake, a 
încercat să justifice, în intervenția sa, 
agresiunea împotriva poporului viet
namez și s-a erijat în apărător al inte
reselor regimului saigonez.

Ultimul vorbitor al ședinței a fost

ministrul afacerilor externe al Israe
lului, Abba Eban, care a prezentat cu
noscutele propuneri ale guvernului său 
privind soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat. El a propus, de 
asemenea, ca ziua Națiunilor Unite, 
sărbătorită la 24 octombrie, să fie pro
clamată „Ziua unei încetări universale 
a focului" — în Vietnam, Nigeria și 
în Orientul Apropiat

★
NEW YORK. — Adunarea Gene

rală a Organizației 
a aprobat sîmbătă 
lucrărilor actualei 
XXIV-a.

Agenda cupHnde 
tre care se detașează cele referi
toare la problemele păcii și secu
rității internaționale, la lichidarea 
colonialismului, apartheidului, la 
reducerea decalajului dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele avan
sate din punct de vedere economic.

HANOI 20 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan", organ de presă al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
a publicat un comentariu în legă
tură cu recentele declarații făcute 
de președintele S.U.A. cu privire la 
intenția Statelor Unite de a găsi o 
„soluție echitabilă" războiului din 
Vietnam și de a folosi „toate măsu
rile rezonabile și logice" pentru a- 
ceasta. în realitate, se arată în arti
col, trupele americane și ale țărilor 
satelite nu au încetat să își intensi-

Națiunilor Unite 
ordinea de zi a 
sale sesiuni, a

104 puncte, din-

ÎNTREVEDERE

CORNELIU MANESCU -

/■

Apelul P. C. German
către alegători

BERLIN 20 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
German a adresat un apel alegăto
rilor vest-germani, cerîndu-le să vo
teze la alegerile din 28 septembrie 
pentru candidații prezentați de „Ac
țiunea progresului democratic". 
Partidul Comunist German critică 
politica Uniunii Creștin-Democrate 
și avertizează asupra pericolului 
neonazismului. După ce subliniază 
că „Acțiunea progresului democra
tic" grupează comuniști, socialiști, 
democrați — muncitori, țărani, inte
lectuali, reprezentanți ai burgheziei 
liberale — apelul se referă la pro
gramul de transformări democrati
ce pe pare această formațiune poli
tică îl propune alegătorilor.

socialiști,

fice acțiunile militare în Vietnamul 
de sud. Avioanele americane de tip 
„B-52“ lansează zilnic mii de tone 
de bombe asupra satelor și culturi
lor agricole din Vietnamul de sud. 
în orașele controlate de americani și 
de trupele saigoneze se intensifică 
măsurile teroriste. Aviația america
nă, arată „Nhan Dan“, efeotueazâ 
permanent zboruri de recunoaștere 
și bombardamente asupra unor nu
meroase localități din Vietnamul de ' 
nord.

Poporul vietnamez, scrie în conti
nuare ziarul, respinge intențiile ame
ricane de a pune pe picior de egali
tate Statele Unite — agresorul — și 
poporul vietnamez care luptă împo
triva agresiunii și cere retragerea 
totală și necondiționată a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud. Tot
odată, poporul vietnamez respinge 
propunerile înșelătoare ale S.U.A. cu 
privire la organizarea de alegeri în 
Vietnamul de sud și cere să se res
pecte dreptul populației sud-vietna- 
meze la autodeterminare.

„Lupta poporului vietnamez, se a- 
rată în încheiere în articol, este o 
luptă dreaptă. Poziția poporului viet
namez, exprimată în declarația în 
patru puncte a Guvernului R. D. 
Vietnam și în programul în zece 
puncte al F.N.E. din Vietnamul de 
sud și al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, este o poziție justă, logică 
și rezonabilă. Dacă imperialiștii a- 
mericani își vor continua războiul de 
agresiune, forțele armate și popu
lația vietnameză vor continua să 
lupte pînă cînd agresorul va fi com
plet învins și corpul expediționar 
american se va retrage complet din 
țara noastră", scrie „Nhan Dan".

RABAT 20 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Elibe
rării și Socialismului din Maroc, 
Aii Yata, a fost condamnat de tri
bunalul regional din Rabat la 10 
luni închisoare — transmite agen
ția „France Presse". Un alt mem
bru al conducerii acestui partid, 
Chouaib Rifii, a fost condamnat la 
opt luni de închisoare, sentință 
fără drept de apel. Concomitent cu

aceste condamnări, tribunalul a di
zolvat Partidul Eliberării și Socia
lismului.

Anunțînd aceste condamnări, a- 
genția France Presse subliniază că 
numeroase organizații politice și 
sindicale internaționale au protes
tat împotriva acestui act arbitrar, 
cerînd eliberarea lui Aii Yata și 
a celorlalte personalități arestate 
de autoritățile marocane.

DUPĂ HOTĂRiREA CANADEI DE A-ȘI REDUCE

EFECTIVELE DIN CADRUL N. A. T. 0.
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

Imediat după anunțarea hotărîrii 
definitive a Canadei de a reduce 
treptat la aproximativ jumătate 
efectivul trupelor sale dislocate în 
țările vest-europene în cadrul Pac
tului nord-atlantic, secretarul ge
neral al N.A.T.O., Manlio Brosio, 
a dat publicității o declarație în 
care își exprimă îngrijorarea față 
de perspectiva unei slăbiri a capa
cității militare a alianței nord-at- 
lantice. El a arătat că, pentru evi
tarea acestei posibilități, trebuie 
luate „măsuri de remediere", 
scopul întăririi N.A.T.O.

în

BONN. — Ministerul Afacerilor 
Externe al R. F. a Germaniei a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă nemulțumirea față de ho- 
tărîrea Canadei privind reducerea 
efectivului său de trupe staționata 
în Europa occidentală și abando
narea rolului său în ce privește 
capacitatea nucleară, pînă în anul 
1972. Declarația exprimă, de ase
menea, dorința guvernului vest- 
german ca contribuția Canadei pa 
viitor în cadrul N.A.T.O., deși re
dusă, să fie totuși „importantă din 
punct de vedere militar, și nu doar 
simbolică".

să nu proiecteze, să nu producă, să 
nu depoziteze și să nu procure prin 
nici un mijloc arme chimice și 
bacteriologice (biologice). De aseme
nea, ele se obligă să nu ajute, să 
nu încurajeze și să nu îndemne 
un alt stat, un grup de state 
sau organizații internaționale la 
proiectarea, producerea sau procu
rarea și depozitarea armelor chiT 
mice și bacteriologice (biologice). 
Proiectul de convenție prevede, tot
odată, că fiecare stat semnatar 
poartă responsabilitatea pentru res
pectarea prevederilor acestui docu
ment de către persoanele juridice și 
fizice de pe teritoriul său, precum și 
de cetățeni ai statului respectiv 
aflați în afara granițelor sale. De 
asemenea, statele semnatare se o- 
bligă să adopte în termenul cel mai 
scurt, în conformitate cu procedurile 
sale constituționale, măsuri 
tive și administrative pentru 
cerea proiectării, producerii 
pozitării armelor chimice 
teriologice, precum și 
lor.

legisla- 
interzi- 
și de
și bac-

distrugerea

greșului social. Propunerea a fost in
clusă în partea, introductivă a rapor
tului său anual asupra activităților 
O.N.U.

NEW YORK — La 19 septem
brie, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a avut o în- 
tîlnire de lucru cu Abdel Moneim 
Rifai, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe al Iordaniei.

întrevederea,' desfășurată în
tr-o atmosferă prietenească, a pri
lejuit interlocutorilor un schimb 
de păreri asupra dezvoltării rela
țiilor bilaterale dintre cele două 
țări, asupra situației actuale din 
Orientul Apropiat, precum și a 
altor probleme ale situației in
ternaționale aflate în atenția Or
ganizației Națiunilor Unite.

★
NEW YORK — în cadrul con

tactelor diplomatice întreprinse 
la O.N.U. în scopul reglementării 
crizei din Orientul Apropiat, mi
nistrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii, Michael Stewart, s-a 
întîlnit cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și cu Gu
nnar Jarring, reprezentantul per
sonal al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat. El 
a avut, de asemenea, întrevederi 
cu ministrul afacerilor externe al 
Iordaniei, Abdel Moneim Rifai, cu 
ministrul de externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, și cu ministrul de 
externe israelian, Abba Eban.

MAREA BRITANIE
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agențiile de presa
Expoziție consacrată ani

versării R.D.G. Walter uibricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.G., 
a inaugurat vineri la Berlin o expozi
ție intitulată „Luptători și învingă
tori", consacrată aniversării a 20 de 
ani de la crearea Republicii Demo
crate Germane. La festivitate au par
ticipat conducători de partid și de stat, 
activiști pe tărîm obștesc, reprezen
tanți ai oamenilor muncii. Fotografii 
cu valoare de document și alte expo
nate oglindesc drumul parcurs de clasa 
muncitoare sub conducerea partidului 
în cei 20 de ani care au trecut de la 
crearea R.D.G., realizările obținute 
în economia națională, aspecte din 
viața cetățenilor.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. 
IUgOSlaVia, ^*Ba Ribicicî, a primit 
delegația parlamentară daneză, con
dusă de Karl Skytte, președintele 
parlamentului, care se află în vizită 
în această țară. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme privind rela
țiile bilaterale, precum și unele pro
bleme internaționale — anunță agen
ția Taniug.

0 demonstrație In semn de 
protest față de desfășurarea pe teri
toriul Danemarcei a unor manevre ale 
forțelor militare ale N.A.T.O. a avut 
loc vineri seara la Copenhaga.

transmit
Guvernul Cubei a em!s 0 

lege ale cărei prevederi urmăresc să 
pună capăt climatului de insecuritate 
creat în navigația aeriană și maritimă 
prin devierea de pe rutele lor nor
male a unor avioane și nave. Legea 
stipulează că autorii unor asemenea 
acte care sosesc pe teritoriul cuban 
vor fi extrădați statului afectat, dacă 
acest lucru va fi cerut de statul res
pectiv.

Un împrumut în valoare de 
985 milioane de dolari pentru urmă
toarele 12 luni a fost aprobat Franței 
de. către Fondul Monetar Internațional, 
împrumutul este destinat să ajute 
Franța să-și echilibreze balanța de 
plăți.
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Partidul liberal in căutarea
unui profil propriu

Conferințele anuale ale 
celor trei parti'de brita
nice reprezentate în par
lament — laburist, con
servator șl liberal — fac 
parte din vechiul și sta
tornicitul calendar autum
nal al vieții politice și 
se desfășoară de regulă 
într-un oraș de coastă. 
Anul acesta toate parti
dele au ales aceeași lo
calitate, Brighton, ' unde 
seria conferințelor a 
inaugurată săptămina 
ceasta de liberali. O 
de delegați au luat 
dezbatere o agendă 
luminoasă, încărcată 
rezoluții și amendamen
te în numeroase proble
me economice, politice, 
sociale, de învățămînt, 
precum și în domeniul 
relațiilor externe ale Ma
rii Britanii. Textele a- 
doptate reflectă preocu
parea autorilor de a 
găsi soluții care să di
fere pe cît posibil de 
cele ale celorlalte parti
de, să poarte amprenta u- 
nei așa-numite orien
tări specific liberale.

In cadrul acestor ten
tative au fost prezen
tate, sub forma unor re
vendicări considerate a 
îi mai „radicale", un șir 
de rezoluții care se pro
nunță pentru adoptarea 
de către parlament a u- 
nei legi a drepturilor, cu 
menirea de a defini pre
cis drepturile și libertă
țile cetățenilor și egalita
tea în fața legii : pentru 
o politică destinată să 
apere interesele maselor 
largi împotriva scumpe-

fost 
a- 

mie 
în 

vo- 
cu

tei crescînde; pentru a- 
sistență imediată fami
liilor fără adăpost, ca ur
mare a faptului că „după 
13 ani de conducere con
servatoare și cinci ani de 
guvernare laburistă pro
blema locuințelor nu a 
fost încă rezolvată"; 
pentru introducerea unor 
reforme politice și socia
le în Irlanda de Nord și 
altele.

S-a constatat însă că

tratativelor cu „cei șase" 
a primit aprobarea ma
jorității delegaților, dar 
numai după ce în text 
a fost introdus un im
portant amendament. A- 
cesta conține șase punc
te — apreciate ca ade
vărate condiții prelimina
re legate de rezolvarea 
cererii de intrare — prin
tre care și cerința de a 
preconiza în cadrul 
C.E.E. o politică externă

CORESPONDENȚA DE LA L. RODESCV

de fapt cele mai multe 
păreri exprimate cu a- 
cest prilej nu s-au do
vedit a fi fundamental 
distincte de unele for
mulări generale din pro
gramele laburiștilor și 
conservatorilor, lucru con
firmat in special de dez
baterile în problema a- 
derării la Piața Comu
nă. Deși liderii liberali 
susțin de cițiva ani ideea 
candidaturii britanice, 
în rîndurile partidului 
s-au înmulțit în ultimul 
timp criticile împotriva 
acestei linii, iar la 
Brighton o parte din vor
bitori au insistat asupra 
perspectivelor întunecate 
pe care le oferă 
Comună economiei 
tanice, mai ales în 
meniul agriculturii , 
nivelului de trai. In fi
nal, rezoluția în favoarea

Piața 
bri- 
do- 

și al

independentă și de în
țelegere cu țările socia
liste din răsăritul Euro
pei. Amendamentul a- 
parține organizației tine
rilor liberali și Uniunii 
studenților liberali, ale 
căror presiuni puternice 
exercitate la conferin
ță i-au convins pe au
torii rezoluției să accep
te în cele din urmă o 
soluție de compromis, 
pentru a evita accentu
area unei dezbinări con
turate mai demult. De 
altfel, tineretul liberal, 
care a avut la Brighton 
peste 200 de delegați, și-a 
întărit considerabil 
zițiile în partid, ca 
mare a deplasării 
aripa de stînga, în 
cial în ce privește 
primarea ideilor 
ce prin acțiuni extrapar
lamentare.

po- 
ur- 

spre 
spe- 
ex- 

politi-

Deși neînscrisă pe or
dinea de zi, problema 
care a dominat în cea 
mai mare parte atmos
fera întregii conferințe 
a fost, ca și în trecut, e- 
valuarea șanselor de vii
tor ale liberalilor in via
ța politică a Marii Bri
tanii. Optimismul ex
primat de unii lideri ai 
partidului este contraca
rat pe de altă parte de 
scepticismul altora, și 
mulți se întreabă dacă 
liberalii pot aspira să 
dețină un rol proemi
nent pe o scenă politică 
dominată de tradițio
nalul dualism al labu
riștilor și conservatori
lor. E drept că o anumi
tă reanimare a avut loc 
în ultima decadă : de la 
alegerile generale din 
1955, cînd candidații li
berali obținuseră doar 
722 000 de voturi (2,7 la 
sută din total), s-a în
registrat o oarecare re
dresare ilustrată de cele 
trei milioane de voturi 
obținute în alegerile din 
1964. Astăzi, cu 13 de- 
putați în Camera Comu
nelor și cu 10—13 la sută 
din voturile prezumtive 
ale sondajelor în opinia 
publică, partidul liberal 
speră să-și păstreze, — 
dacă nu să mărească 
— proporția de adepți 
în corpul electoral, e- 
ventualitate care i-ar 
permite să ocupe în par
lament un rol de arbi
tru în condițiile unul 
echilibru al raportului de 
forțe dintre laburiști șl 
conservatori.
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Congresul al 4-lea al 
Asociației combatanților 
pentru libertate și democra
ție din Polonia ?i a încheiat lu
crările la Varșovia. Participanții Ia 
congres au trecut în revistă realiză
rile de pînă acum, au elaborat pro
gramul și formele de activitate pe 
următorii 5 ani și au ales noua con
ducere. în funcția de președinte al 
Consiliului Central al Asociației com
batanților pentru libertate și demo
crație a fost reales Mieczyslaw Moczar.

Ministrul comerțului ex
terior ui Ungariei, J°zsef Biro> 
a plecat sîmbătă într-o vizită oficială 
în Canada. El va discuta cu omologul 
său canadian posibilitățile și formele 
extinderii legăturilor comerciale dintre 
cele două țări.

Submarinul nuclear ame
rican „Snnook" a ancorat sîm- 
bătă dimineața în portul japonez Yo
kosuka. în ajunul sosirii submarinului, 
mai mulți membri ai Camerei Repre
zentanților a Dietei japoneze au vizitat 
ambasada S.U.A., unde au depus note 
de protest.

COMUNICATUL 
DIRECȚIUNII 

P.C. ITALIAN *
ROMA 20 — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te: Ziarul „L’Unita" publică un 
comunicat al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, întrunită 
sub președinția secretarului ge
neral al partidului, Luigi Longo, 
pentru a examina problemele pe 
care le ridică în fața întregii 
țări mișcările revendicative ce 
se desfășoară în prezent și care 
au luat o amploare deosebită. în 
comunicat se arată necesitatea 
găsirii unor noi forme de colabo
rare în ce privește unitatea for
țelor de stînga, pentru a se asi
gura succesul acțiunilor oameni
lor muncii și o soluționare pozi
tivă a actualei situații politice, 
„în acest scop — subliniază dcx Q 
cumentul — comuniștii sînt gal 
pentru o confruntare de pozțțxl 
ca și pentru discutarea propuneri
lor concrete".

Tratative între împutemi- 
ciții ministerelor poștelor și 
telecomunicațiilor din cele 
două state germane,cu prfvira 
la achitarea revendicărilor formulate 
de R.D.G.. și decontarea serviciilor 
prestate în transportarea reciprocă a 
corespondenței și în telecomunicațiile 
peste frontiera dintre cele două țări, 
precum și în vederea încheierii unei 
convenții corespunzătoare, au început 
vineri la Berlin — anunță agenția 
A.D.N.

fl I4-a ediție a Tîrgului 
internațional al cărții de la 
Belgrad 8 încePut Vineri. Sînt pre
zentate circa 45 000 de cărți editate în 
18 țări, printre care și România.

Conferința miniștrilor a- 
griculturii dinir-o serie de 
țări arabe 3 începui sîmbătă în 
capitala R.A.U. Pe agenda dezbaterilor 
figurează probleme ale colaborării în 
domeniul agriculturii, proiectul de in
stituire a unei organizații arabe pen
tru alimentație și agricultură, crearea 
unei piețe agricole arabe.

Președintele Adunării Na
ționale a Coreei de sud, Hv° 
Sang, și-a prezentat sîmbătă demisia, 
asumîndu-și responsabilitatea morală 
pentru adoptarea amendamentului la 
constituția sud-coreeană în virtutea 
căruia actualul șef al regimului de la 
Seul, Pak Cijan Hi, își poate prezenta 
a treia oară consecutiv candidatura 
pentru funcția de președinte al regimu
lui sud-coreean.

Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Irak a adus 
un amendament constituției pentru a 
concentra toate puterile legislative în 
mîinile sale. Noul amendament exclude 
necesitatea ca pe viitor legile elaborate 
de consiliu să fie supuse spre aprobare 
Consiliului de Miniștri, Consiliul Co
mandamentului Revoluției devenind 
astfel autoritatea executivă și legislativă 
în stat.

ROMA 20 (Agerpres). — Mișca* 
rea grevistă din Italia a cuprins 
sîmbătă noi sectoare economice. 
Regiunea Florenței a fost pa
ralizată de o grevă generală or
ganizată de principalele sindi
cate, ca protest împotriva di
ficultăților ce se fac simțite 
în domeniul locuințelor. în im
portantul centru industrial Torino, 
aproape 80 000 de metalurgiști au 
încetat lucrul, iar alte greve ale 
metalurgiștilor au izbucnit la Mi
lano și în alte orașe din nordul 
Italiei. Tratativele dintre sindicate 
și patronat, începute la Roma în 
vederea unui nou contract de mun
că pentru'cei 1260 000 de metalur
giști din țară, au intrat într-un nou 
impas și au fost întrerupte. în 
cursul diminețiij producția uzinelor 
de cauciuc „Pirelli" din Milano 
era, de asemenea, paralizată în pro
porție de 50 la sută.

Libia. Locuitori ai orașului Benghazi manifestînd în favoarea noului regim
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Adunarea Națională 
Franceză 

a acordat guvernului 
votul de încredere
PARIS 20. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Cu o întîrziere de 24 de 
ore, sesiunea extraordinară a Adu
nării Naționale Franceze, deschisă 
marțea trecută, a luat sfîrșit sîm
bătă. Ea a fost marcată prin- vo
tul masiv de încredere (368 contra 
85) acordat de Adunarea Naționa
lă guvernului, după declarația de 
politică generală a primului minis
tru Jacques Chaban Delmas, pre
cum și prin votul asupra proiectu
lui de lege cu privire la primele 
măsuri fiscale ale planului de re- 
dresare economică și financiari 
elaborat de guvern.
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