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tovarășului Iosip Broz Tito

(Continuare in pag. a n-a)

Emojionanta Intilnire do la mijlocul barajului

metri 
do 13

iîteno-»

colectivelor uzinelor

, Permite ți-mi să vii salut In mo
dul cel mai cordial pe dumnea
voastră, dragă tovarășe Tlto, pe to
varășa Iovanka Broz, pe celelalte 
personalități o'ltialo Iugoslave șl, 
totodată, să adresez un cald salut 
constructorilor șl energeticienilor 
români șl iugoslavi, tuturor celor 
prezențî la acest miting, al priete
niei romăno-lugoslave. (Aplauze

s-au pierdut cîteva prețioase vieți 
omenești Folosesc acest prilej

nlei româno-iugoslave. 
puternice, prelungite).

Inaugurarea complexului hidro
energetic șl de navigație de la 
Porțile de Fier constituie un eve
niment memorabil în istoria stră
vechilor șl bogatelor relații romă- 
no-iugostave, este, tun putea spune, 
o adevărată sărbătoare a prieteniei 
dintre cele două țări.

Realizarea aceste! lucrări a ne
cesitat eforturi uriașe, a impus re
zolvarea unor probleme de o com
plexitate cu totul deosebită. Semni
ficativ pentru .amploarea construc
ției este faptul că lacul de acumu
lare are un volum de 2 miliarde 
metri cubl șl ocupă o suprafață de 
170 kilometri patra ți, iar barajul 
deversor are o lungime de 441 

o capacitate de deversare 
1 metri cub! pe secundă

•tă Tur- 
Ju tutor 

j calde 
cinstire

al Reptiblicii Socialisto li©mâmass
și a ordinului „Victoria socialismului”

lan parte, do asemenea, reprezen
tanți al Republicii Socialiste Serbia 
al' tuturor celorlalte republici șl, re
giuni socialiste din R.S.F. lugosta-

Consillul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează : 

Articol unic. — Se conferă titlul 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România- șl ordinul „Victoria 
socialismului" tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Mulțumesc cordial, ’ in numele 
soției inele, al colaboratorilor mei 
și al meu personal,• pentru cuvin
tele: calde de bun sosit pe care le-a 
rostit aici tovarășul Ceaușescu. 
Dragi prieteni, permitețl-ml ca din 
acest loc să salut,'în modul cel mal 
cordial, pe tovarășul Ceaușescu. pa 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe toate 
Înaltele oficialități prezente aici. 
Doresc, totodată, să dau o înaltă 
apreciere muncitorilor, tehnicieni
lor șl inginerilor șl-celorlalțl spe
cialiști .din România șl Iugoslavia, 
căre, prin eforturile lor excepționa
le șl prin înalta lor pregătire, nu 
reușit să realizeze - acest măreț 
obiectiv șl sd-1. dea în folosință 
înainte de termenul prevăzut. A- 
ceasta este, Intr-adevăr, o faptă 
demnă de admirație; E .suficient 
doar să privim această mare ope
ră pentru a înțelege despre ce ac
țiune excepțională este vorba. Să 
îmblînzești forța ' Dunării, s-o pul 
în slujba omului n-a fost cîtuși de 
puțin un lucru ușor; (Aplauze pu
ternice, prelungite). .

Asemenea mari opere nu se rea
lizează, ■ din păcate, fără victime. . r.
Ș; la construirea Porților de Fier (Continuare In pag. a TI-a)

' Stimate tovarășe Tlto, 
Stimată tovarășă Iovanka Broz, 
Stimați tovarăși șl prieteni,

- spjemij, ritoyar&șul-
Nicolae Ceaușescu/ secretar -ge
neral al Partidului Comunlst'Ro- 
mân, președintele Consiliului- de 
Stat, a luminat tovarășului Iosip 
Broz Tlto, președintele Uniunii 
Comuniștilor din ■ Iugoslavia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, titlul de 
„Erou al Republicii Socialiste 
România'' șl ordinul „Victoria 
socialismului-, conferite’ pentru 
merite .deosebite in îndelungata, 
sa activitate revoluționară con-

Llsta"' șl medalia de aur „Secera 
și Ciocanul- tovarășilor: Vrtslle 
O. Gheorghlță, maistru, șef de 
lot'Ia întreprinderea energomon- 
taj, șantierul Porțile de Fier; 
Tudor Gr. Morar, miner lal.CH 
— Grupul de șantiere de con
strucții șl Instalații Porțile da 
Fler ; Gheorghe Gh. Zaharia, in- 
glner-șef la întreprinderea da 
construcții hidroenergetice Bucu
rești. "

Președintele Consiliului de Stat 
ni Republicii Socialisto România

NICOLAE CEAUȘESCU

onoare al municipiului Drobeta 
Turnu-Sevcrin.

Cu același prilej, tovarășei Ib- 
vanka Broz l-a fost luminată 
Medalia jubiliară de aur \ „Dro- 
beta Tumu-Severln 1 838“.'

Președintele Iosip Broz Tlto șl 
Iovanka: Broz au adresat prima
rului municipiului Dro!?e; " 
nu-Severln, șl, prin ei, 
cetățenilor municipiului, 
mulțumiri pentru înalta 
ce le-a fost făcută.

Pentru rezultatele ' remarcabile 
obținute In muncă și pentru con
tribuția personală adusă la reali
zarea șl darea In , exploatare a 
Sistemului- hidroenergetic șl de 
navigație Porțile de Fler,

cu prilejul inaugurării acestui 
obiectiv

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialisto România decre
tează:

Articol unic. — Se conferă 
Uliul de „Erou al Muncii Soria-

Prcșcdîntcle Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Puterea instalată a hidrocentralei 
se ridică la 2 050 megawați, dind o 
producție medie anuală de ener
gie electrică de 1.0 miliarde 400 de 
milioane kliowați-oră.- înălțaren a- 
cestui:^grandios- edificiu al energe
ticii moderne este o expresie e- 
locventă a capacității tehnice a 
celor'două țări ale noastre, a înal
tei competențe, a spiritului de 
eroism în muncă ol ptoiectanțllor. 
Inginerilor, tehnicienilor șl mun
citorilor' români și Iugoslavi. Per- 
miteți-mi, dragi tovarăși, să adre
sez din toată inima specialiștilor șl 
muncitorilor români șl Iugoslavi 
care au contribuit la această mă
reață realizare cele, mai călduroa
se felicitări. (Aplauze puternice; 
turale).

Aș dori, totodată, să exprim vii 
mulțumiri 
din Uniunea Sovietică care nu li
vrat o parte a utilajelor hidrocen
tralei, precum șl specialiștilor so
vietici care au acordat asistență 
tehnică în realizarea acestei con
strucții. (Aplauze puternice).

Prin dimensiunile, forța produc
tivă și gradul ei înalt de1 tehnici
tate, hidrocentrala de’ la Porțile 
de Fier poate fi considerată unn 
dfntre cele mai mari construcții

c'fzio 5 li 
ribqloe . 
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Pentru- merite deosebite în în
delungata sa activitate revoluțio
nară, consacrată cauze! democra
ției, eliberării naționale șl sociale 
a popoarelor Iugoslaviei, triumfu
lui idealurilor socialismului, păcii 
șl securității Internaționale, cauzei 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale,-pentru marea sa contri
buție la dezvoltarea și adînclrea 
prieteniei frățești, tradiționale

Ipțlior. mentorilor si energetldemlor 
români, si iugoslavi, care, tn colabo
rare armonioasă au Înălțat grandiosul 

HHHL __ ... sistem ..hidroenergetic' si! da naviga-ț
via. reprezentant! al organelor slnrll- . țio‘de pe Dunăre, operă peste 
cale, al-tineretului. ei -Camerei Eco- ■ __
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vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vlrgil Trofin, membru 
al Comitetului, Executiv, al Pre
zidiului Permanentx al C.C. al 
P.CJl., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Emil 
Drăgânescu, membru al Comite
tului. Executiv al C.C. al P.CJL, 
vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de’• Stat, 
Traiân Dudaș, prim-secretar ăl 

sacrală cauzei democrației, ellbe- Comitetului județean Mehedinți 
rării naționale șl sociale a popoa- ol P.C.R,, alte personalități ofi-

------ —•■■> .< !j„ claie române.
‘De asemenea, au fost prezențl 

tovarășii Mialko Todorovld, pre
ședintele Adunării Federale a 
R.S.F.I., Krste Țrvenkovskl, vice
președinte al Prezidiului R.S.F.L, 
eGemal Bledid, președintele Con
siliului Executiv Federal,' Stane 
Do’.anț, secretarul Biroului Exe
cutiv al . Prezidiului .Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
cum: șl alte persoane oficiale 
Iugoslave.., 

în aplauzele asistenței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a tnmtnat

.. . r- . , ... , ...

privind conferirea titlului de „

Broz Tlto, a tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz, a con
ducătorilor de partal ți de stal ro
mâni șl Iugoslavi, care iau parte la 
festivitățile prilejuite de acest eve
niment. este tnțlmplnaiă cu înde
lungi aplauze’-' de raiUd1’ de, particl- 
panti. la miting.

Pe malul românesc al Dunării a 
avut loc Ieri un insuflețltor mltina 
al prieteniei româno-lugoslave. or
ganizat cu prilejul Inaugurării ofi
ciale a Sistemului hidroenergetic si 
de navigație Porțile de Fier.'

S AparULtț la Ăiib’jna oficială a, to-
9 «dn-i IosipS‘-a rin Ch-Ș- w’.'.,»-'- » ji (
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relbr Iugoslaviei, triumfului idea
lurilor socialismului, păcii și 
securității Internaționale, cauzei 
mișcării comuniste șl muncito
rești mondiale, pentru marea sa 
contribuție la dezvoltarea ,’și a- 
dtnclrea prieteniei ,frățești, tra
diționale dintre popoarele Iugo
slaviei șl poporul român, a rela
țiilor de colaborare multilaterală 
dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Socia
listă Federativă 'Iugoslavia și: Re
publica Socialistă Rognânlo.

La festivitate au participat to
varășa; Eleua Ceaușescu șl tova
rășa Iovanka Broz.

Au luat porte tovarășii Ion 
Gheorghe Maiirer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C.' al 
'P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri; Emil Bddnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte, ol 
ConsUiului.de. Stat, Paul Nicu- 
lescu-ăllzll, membru al Comite-

în semn de prețuire a priete
niei dintre poporul român șl po- 

; poarele. Iugoslaviei, dintre orașele 
Drobeta Turnu-Severln și Kla- 
dovo, primul secretar al' Comite
tului municipal Drobeta Turnu- 

! Severin al P.CJL, primarul mu
nicipiului, Ion Radu, a luminat 

, tovarășului Iosip Broz Tito cheia 
de aur a orașului, cu prilejul 
prezenței sale in acest cel mal 
vechi municipiu al României șl 
i-a acordat titlul de cetățean de

dintre popoarele Iugoslaviei șl 
poporul român, a relațiilor de 
colaborare multilaterala dintre 
Uniunea ’Comuniștilor din Iugo
slavia șl Partidul Comunist Ro- România" 
mân, dintre Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia șl Republica 
Socialistă România,

cu prilejul împlinirii vlrstel de
80 de ani,

' „Avînd în vedere că tovarășul 
Tlto urmează să împlinească, 
peste clteva zile, virata-de! 80 de 
ani — a spus cu acest prllel to
varășul Nicolae Ceaușescu — Co
mitelui Central al partidului nos
tru, Conslllal de Stat șl guver
nul au hotărît să-l acorde cea mal 
înaltă distincție a Republicii So
cialiste România șl să fie .Erou 
al României socialiste".

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, tovarășul' Iosip 
Broz Tlto a spus : j

"„Primesc aceste distincții ca 
încă o dovadă a prietenieii șl co
laborării dintre cele două po
poare ale noastre, ca Încă un 
simbol prin care poporul român 
Iși exprimă, prin mine, prețuirea 
față, de popoarele Iugoslaviei.

Evident că aceasta este, In ace
lași timp, șl o obligație pentru 
mine, pentru a munci șl mal mult 
și a contribui șl mal mult Ia în
tărirea colaborării noastre.
'încă o dată vă mulțumesc pre

tând dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Conciliului de 
Stat șl guvernului dumnea
voastră".

. . .
Stimate tovarășe .Ceaușescu, i
Stimată tovariLșâ Elenii Ceaușescu, omenești. Folosesc
Tovarăși și tovarășe, ’ pentru a le aduce im omagiu și

pentru a exprima profunda mea 
compasiune familiilor lor.

Am avut plăcerea să vin aici de 
mai multe ori. Am urmărit de la 
început construirea acestui enorm 
complex energetic șl de navîgațje. 
Șl de fiecare datăs m-am convins 
tot mai mult de capacitatea oame-" 
nllor muncii din'cele două țări 
ale noastre ș! de dorința lor ca 
prin forțe comune să ducă la bun 
sfirșit construcția acestei* ■ opere 
grandioase. (Vil aplauze).

M-au Impresionat buna organi
zare â muncii, modul în care au 
fost însușite tehnologia șl tehnica 
cea mal modernă, și- perseverența ■ 
în învingerea, tuturor , greu ță ții or, 
care nu âu' fost puține șl care la 
astfel d'e lucrări sînt inerente.

însăși Ideea acestui proiect a 
fost îndrăzneață, deși nici-’un mo
ment nu m-atn Îndoit că c! se va 
realiza. Acum, dnd acest gigant 
este aici. In fata ochilor noștri, se 
poate spune fără nici un fel de 
exagerare că n fost Intr-adevfir 
realizată o operă cu care se pot 
mlndri- șl ’ țările cele mal’ dezvol
tate. - (Aplauze îndelungi, uralc).
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© Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în 
onoarea tovarășului Iosip 
Broz Tito și a tovarășei 
Iovanka Broz
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© Realizare istorică a muncii 
înfrățite a două țări care 
construiesc socialismul
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Cuvîntarea tovarășului
Coaușosou

(Urmare din pag. I) țiflce. Impune eu acuitate unirea 
eforturilor popoarelor pentru in
tensificarea progresului lor mate
rial șl spiritual, o largă cooperare 
între națiuni po baza egalității de
pline ta drepturi șl avantajului 
reciproc, pentru ridicarea civiliza
ției umane pe trepte tot mai înal
te. (Aplauze puternice). Este evi
dent că nici una din 'tarile noastre 
nu ar fi putut crea, în această pe
rioadă, singure, gigantica construc
ție energetică pe care o inaugu
răm astăzi. Unlndu-ne forțele, am 
putut depâșl greutățile, am putut 
da viață uneia din marile aspira
ții ale popoarelor noastre. Conju
garea eforturilor popoarelor ta 
producția materială, în știință șl 
tehnică, participarea activă In di
viziunea internațională a muncii, 
cooperarea multilaterală între sta
te stnt o necesitate imperioasă a 
evoluției lumii contemporane. (VII- 
aplauze). Privit. In’acest context, 
rodul cooperării româno-iugoslave 
de la Porțile de Fler constituie o 
expresie a superiorității relațiilor 
de Up nou Intre popoare — baza
te pe respectarea Independenței șl 
suveranității naționale, a egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne șl avantajului re
ciproc — relații pe care viața le 
impune ca singurele în măsură ta 
asigure colaborarea, întărirea în
crederii și prieteniei între popoare, 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. (Aplauze puternice).

Muncind împreună, muncitorii 
șl specialiștii români șT Iugoslavi 
s-au cunoscut îndeaproape, s-au 
întrajutorat, au creat în practică 
o bază pentru găsirea de noi for
me șl modalități de dezvoltare a 

aceea, am putea spune că această 
construcție este o expresie a cola
borării clasei muncitoare, care ta 
țările noastre este conducătoarea 
societății, garanția victoriei so
cialismului. (Aplauze puternice, 
ovații).

O importanță deosebită 'ta dez
voltarea prieteniei șl colaborării 

* ' ” ' '* au 
dintre Partidul 

Comunist Român șl Uniunea Co- 
'munLștllof din Iugoslavia, retațâila 
lor do solidaritate întemeiate pa 
respect șl stimă reciprocă, pe prin
cipiile rixarxlsm-lcnlnismulul și In
ternaționalismului proletar.

Construirea complexului Por
țile de Fiei , oglindește hotărîrea 
cu care popoarele noastre muncesc, 
sub conducerea partidelor comu
niste, pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a socialismului, pentru pro
pășirea lor economică și socială. 
(Aplauze prelungite).

Poporul român este In prezent 
angajat cu toate forțele In munca 
pentru înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul ni X-lea al 
partidului comunist, . în vederea 
dezvoltării susținute a industriei, 
modernizării agriculturii, perfec
ționării relațiilor de producție so
cialiste, a organizării întregii so
cietăți, înfloririi științei, culturii, 
învățămintulul, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor 
celor ce muncesc. Ne bucură, de 
asemenea, succesele dobîndite de 
popoarele frățești din Iugoslavia 
ta dezvoltarea economiei șl cultu
rii, în toate domeniile construcției 
socialiste.1 ■ ■

Victoriile pe care fiecare tară le 
obține în construcția socialismului 
corespund Intereselor vitale ale 
propriului popor șl, totodată, slnt 
o contribuție de cea mal mare Im
portanță la cauza generală a so
cialismului, a colaborării șl păcii 
ta lume. (Aplauze prelungite, 
urale).

do acest gen ridicata pînă acum 
In Europa. Zăgăzuirea apelor Du
nării și transformarea forței lor 
in energie și lumină constituie o 
minunată demonstrație a capaci
tății creatoare a omului, a uria
șelor resurse de care dispune so
cietatea socialistă pentru a asi
gura dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție, progresul o- 
menlrll, ridicarea gradului de. ci
vilizație’ și bunăstare al popoare
lor. (Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceausescu— 
Tlto").

Lucrarea pe care o inaugurăm 
astăzi constituie, totodată, o expre
sie grăitoare a rodniciei colaborării 
și cooperării dintre popoarele ro
mân și iugoslav. Hidrocentrala de 
la Porțile de Fier este cea mai mare 
construcție economică realizată 
prin cooperarea a două țări socia
liste și — țlnind seama de contri
buția adusă la edificarea ■ ei de 
Uniunea Sovietică — este cea 
mai mare operă de cooperare mul
tilaterală dintre țările socialisto. 
Ea reprezintă, am putea spune, 
un model de conlucrare intema- 
țlonallstă Intre popoare care edi
fică ortnduirca socialistă, de în
trajutorare In efortul pentru înflo
rirea fiecărei economii naționale, 
pentru înaintarea pe calea pro
gresului și prosperității. (Aplauze, 
urale. Se scandează „Ceaușescu— 
Tito’ ; „Tito—Ceaușeacu").

După cum se știe, tovarăși, na
tura, apele au despărțit munții 
Balcani și Carpați; a revenit po
poarelor noastre ca, In epoca so
cialismului, să realizeze unirea - ------------—-------------------  -
Carpați lor și a Balcanilor — ceea cooperării dintre țările noastre. Da 
ce constituie un simbol al unității 
noastre. (Aplauze, urale, se scan
dează „Ccaușescu-Tito" 5 „Tito- 
Ceatițescu").

Hidrocentrala de Ia Porțile de 
Fler este o nouă șl puternică ve
rigă a prieteniei și solidarității 
dintre popoarele român și iugo
slav, care, de-a lungul secolelor, âU.J «.B, uu a-;-------

conviețuit în această parta.aTlurni.l .româno-iugoslave au avut și 
ta bună înțelegere, au luptat im- taporturi dintre Pai
preună. șl s-au întrajutorpt Jn, bțl- "
taliile duse pentru scuturarea ju
gului asupririi străine, pentru cu
cerirea libertății șl independenței 
naționale, pentru făurirea unei 
vieți mal bune, Independente.
(Aplauze puternice t urale). Acest 
Impresionant complex hidroener
getic făurit împreună de popoa
rele noastre este un simbol al le
găturilor trainice ce le unește în 
mersul lor avintat pe calea socia
lismului, al unității lor ta lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
triumful cauzei generale a socialis
mului, pentru «colaborare și pace în 
lume, un simbol al hotărtril noas
tre, de a merge veșnic înainte îm
preună.. (Aplauze puternice, urale. 
Sa scandează „ueaușescu-Tito" ; 
„Ti to-Ceaușcs cu“).

Putem afirma cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia so 
dezvoltă în mod ascendent, pe 
toate planurile — în economie, în 
știință șl tehnică, In viața politică 
șl socială și în alte domenii de ac
tivitate. Sporesc an de an schimbu- 

, rlle romăno- Iugoslave, se sdlncește 
cooperarea in producție, In special 
ta construcția de mașini, in chimie 
șl petrochimie, ta dotarea Industriei 
alimentare și In oile ramuri indus
triale. Fără îndoială că experien
ța, încununată de succes, a coope
rării realizate la Porțile da Fler 
deschide noi posibilități de conlu
crare în domeniul energeticii, ta 
valorificarea în continuare a po-_ 
tențlalulul hidrologic al Dunării 
îmi exprim convingerea că ro
mânii șl iugoslavii vor conlucra cu 
succes șl în alte sectoare de activi
tate f*' >-......
centrală constituie un exemplu și 
un model de felul cum putem or
ganiza cooperarea pentru realiza
rea ta comun .ți a altor obiective 
Industriale.

Este o realitate Incontestabilă că 
epoca ta care trăim, epoca marii 
revoluții tehnlco-ștllnțlfice mondia
le, a dezvoltării rapide a forțelor 
de producție șl a cunoașterii ștlln-

consider că această hldro-
Dragi tovarăși,

Acțtonind neabătut pentru asi
gurarea bunăstării șl fericirii po
porului, pentru ridicarea șa in rîn- 
dul țărilor avansate ale lumii, 
România se manifestă, totodată, ca 
un detașament activ al luptei mon
diale pentru socialism, pentru de
mocrație șl progres sorini, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de liberta
te, prosperitate șl pace ale popoare-
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lor. (Aplauze prelungite, urale). 
Imblntad strîns politica internă 
cu cea externâ, îndeplinirea sar
cinilor naționale și a jndaloriritor 
lnternaltonnle, țara noastră îșl a- 
ducc contribuția acUvă la viața 
politică mondială, la dezvoltarea 
colaborării neîngrădite între toa
te statele, pentru crearea unul 
climat de încredere și prietenie 
între popoare, pentru destindere 
șl securitate ta lume. Acționăm 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea securității europene. îm
preuna cu eelelalte țări socialiste, 
cu forțele progresiste, ănUlmpe- 
rlallste, cu toate statele Iubi
toare de pace, militam pentru 
Înlocuirea vechilor stări de lu
cruri negative din viața interna
țională cu relații noi, de egalitate 
șl stimă între națiuni, de respec
tare a dreptului fiecărui popor de 
a-țl hotărî singur destinul, de a 
se dezvolta independent, fără nici 
un amestec din afară. (Vil aplau
ze). Considerăm că problemele 

. majore care confruntă omenirea 
contemporană Impun participarea 
activă 1a viața Internațională a 
tuturor statelor — mari șl mici 
— promovarea contactelor, dis
cuțiilor și tratativelor ca mijloc 

, de lichidare a conflictelor, do de
pășire a Utlglltor, găsirea de so
luții politice pentru stingerea fo
carelor de Încordare, pentru întă
rirea păcii mondiale. (Aplauze 
prelungite). Ne îngrijorează in 
mod deosebit încordarea, din In
dochina, ca urmare'a noilor mă
suri ale Statelor Unite de Intensi
ficare a războluîuL Considerăm 
că este necesar să se reia tratati
vele de la Paris pentru a se ajun
ge la, o soluție politică, «iare să 
ducă la retragerea totală a trupe
lor S.U.A. din Vietnam, din în
treaga Peninsulă Indochlneză ți 
care să creeze condiții ca popoare
le vietnamez, cambodgian șl lao
țian să-și rezolv© problemele co
respunzător dorinței șl interese
lor tor, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm, de asemenea; 
necesar ca ln Orientul. Mijlociu 
să se ajungă, pe liazn rezoluției 
Consiliului de Securitate, la o so
luție pașnică rapida, care să ducă 
la retragerea trupelor Israelicue 
din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea Integrității și^suverg- 
nltățihfiecărui staț .dlntaceâst^''las» 
giuneps Uri!rezol varea ■ problemei 

nî P^uU?țifei!SpâJestlnenc,f'potrlvit"fn- 
teresetor el naționale. (Vil a- 
plauze).

Profund convins că forțele pro
gresului și păcii, forțele anUimpe- 
riallste dețin astăzi superioritatea 
în lume, că acțtonlnd unite ele pot 
zădâmlcl poHWca impariallstă de 
agresiune și război, pot instaura 
pacea și securitatea, poporul ro
mân va milita șl în viitor cu toată 
energia pentru promovarea colabo
rării Intre popoare, pentru destin
dere șl securitate internațională. 
(Urate puternice, aplauze).

Dragi tovarăși,
■ ■ < ! '

ȘInt încredințat că 'marea con
strucție comună pe care o inaugu
răm astăzi va ' rămlne peste 
veacuri’ o mărturie nepieritoare a 
prieteniei frățești care leagă po
porul român șl popoarele Iugo
slaviei, a muncii . lor eroice în
chinate adt bunăstării celor de 
azi, cit și fericirii generați
ilor viitoare- (Aplauze, urale ; 
se scandează „Ceau.șescu-Tite“; 
„Tito-Ceaușescu"). Fără îndoială 
că prietenia șl colaborarea din
tre România și Iugoslavia se 
vor întări și vor înflori tot mai 
mult, spre folosul ambelor noastre 
popoare, în interesul cauzei gene
rale a socialismului, progresului șt 
păcii ta lume. (Aplauze puternice ; 
urale).

Trăiască prietenia, și colaborarea 
dintre România șl Iugoslavia, din
tre poporul român și popoarele 
Iugoslaviei. (Urale puternice, a- 
plauze prelungite).

Să trăiască țț sa învingă cauza 
socialismului! (Urale puternice, a- 
plauze îndelungate).

Trăiască pacea ți colaborarea 
Intre popoare I (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează a „Ceaușescu- 
Tito" j „Tlte-Ccaușrecu").
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(Urmare din pag. I)

cutezanța, capacitatea șl aspirațiile , 
- ~. _ . _ _ „ . comune ;ale cșjoi două țâri vecine
voacuri a prieteniei 1 trainice si co- și prietene. _ - - , ’
laborărli rodnice romAno-lugoslavs, Acest sentiment de legitimă nun- 
roprczentanțl al ministerelor econo- «z*0 capătă noi yelonto acum. etaA 

.................................................... ... le Inaugurarea oficiala avem ta mij- 
J topul .nostru, c» oaspeți dragi, po 

«mciusătorii de partid Și do stat- ai ’.'♦xi RHaxihui' enro ’
cu înțelepciune șl, ne-au ajutat per
manent, cu grijă părintească, să dăm 
Iugoslaviei și României puternice 

„ . Izvoare'de energie și lumină.,
■ cate de partid și de stat din cele Adroatadu-se președintelui Corwl- 

două tari, uh maro număr de t-a- liulul de-Stat al Republicii Soda-
----- . ----- ---------------- r^._ ijjte România și președintelui Repu

blicii Socialista Federative Iugosla
via, PANTA IAKOVLIEVICI, direc
torul general al H. E. „Djorclop’ din 
R. SI F. Iugoslavia, a spus :

Slnt fericit că ml-a revenit dn- 
stea de a vă saluta ln numele con
structorilor iugoslavi și de a vă mul
țumi că ați acceptat invRatla de a 
participa la această festivitate a 
noastră. Slnt bucuros, în mod deo- 

, setat pentru faptul ’ că pot să trans
mit cu acest prilej eduturfle cor
diale aio constructorilor iugoslavi- a- 
dresate conducătorilor celor două 
țări prietene alo noastre, tovarăși
lor Idsdp Broz Tlto șl Nico'ae 
Ceaușoscu șl loV.irflșelor lor. In ace
lași tlmp/exprlmănț. mulțumiri pen
tru sprijinul șl ajutorul acordat

(Urmare din pag. I)

taborării rodnice romăno^lugorsiave,

. mice dur cele două țări participan
te la construcția acestei 'lucrări,■ oi 
întreprinderilor românești si lugosla- 
vei furnizoare do echipament hidro- tarilor noastre, caro ne-au povățuit
energetic șl ai întreprinderilor sovla- cu Înțelepciune șl ne-au ajutat per-
tlce care au-colaborat prin livrarea manent. cu grljă pârlnlească. să dăm 
de utilaje și acordarea de asistenta 
tehnică, conducători al organelor. !o-

r

teres vital .șl de durată al popoare
lor și țărilor acestei regiuni șl baza 
dezvoltării lor nestingherite. O ast
fel de colaborare, bazată pe prin
cipiile Independenței, egalității ‘în 
drepturi șl Integrității teritoriale, 
este de mare importantă pentru 
pacea și securitatea nu numai în 
această regiune, ci •?!; pe un plan 
mai larg. (Aplauze puternice, 
detangl).

Tovarășe șl tovarăși,

Noi sîntem profund Interesați ct 
principiile coexistentei active șl 
pașnice, pe care România șl Iugo
slavia le-au Întrețesut ferm ta re
lațiile lor, să devină o practică 
generală in viața Internaționa
lă. Numai în acest fel se ppate a- 
slgura ca flecare, popor să fie a- 
pârat de amestec șl amenințări, să

Tovarășe șl tovarăși,

Aid nu fost obținute deja mi
liarde de kilowați de energie elec
trică, care alimentează obiectivele 
Industriale și oferă posibilități pen
tru dezvoltarea șl mal rapidă a 
economiilor țărilor 'noastre socia
liste. Flotele fluviale ale țârilor ■ 
dunârene șl n.le altor state pot a- 
cum sfl navigheze mol repede și 
mal sigur pe acest fluviu. Au fost 
create condiții favorabile șl pen
tru promovarea turismului in a- 
ceostă frumoasă regiune. Acestea 
nu slnt însă singurele foloase. Prin 
construirea acestui obiectiv, unul 
dintre cele mai mari de acest gen 
în Europa șl ta întreaga lume, se 
deschid noi posibilități pentru mal 
buna cunoaștere șl apropiere a oa- ■ •
monitor muncii din Jugoslavia .șl.
România. (Vil aplauze). Această " ” *
realizare este o expresie a celei "mal 
modeme concepții a colaborării e- 
conomice în care, prin cooperare șl 
asocierea mljlodeelor, se realizează 
efecte utile de lungă durată pentru 
ambele țări.

Aș dori, de asemenea, să evi
dențiez și contribuția importantă 
a Uniunii Sovietice în construirea 
Porților de Fier. întreprinderile ți 
specialiștii sovietkd, pe baza Acor
dului de colaborare tehhtco-econo- 
mlcft, au participat la proiectarea 
și livrarea unei părți a echipamen
tului tehnic de nivel atît de Înalt.

Podul pesta care am trecut a- 
dineauri simbolizează ‘ năzuințele 
noasfre comune șl perspectivele 
noastre. Aceasta măre realizare va 
rămine însă, în primul rind, ca un 
monument durabil al colaborării 
cu succes șl al bunel vecinătăți 
între Iugoslavia ți România, pre- 

, „cura șl ca un .Imbold pentru po-‘
• r. L.Î. 1^'«.tajreri îto=<l./;«3ră\i WSt . • li. yIK (fo
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mont at muncii din municipiul Dro- 
beta Turnu-Șeverln șl orașele Kla- 
dovo șl Negotln.

Participă de asemenea, prim-sa- 
crclari al comitetelor municipale do 
partid și primari- ai ■ municipiilor, dm 
țară precum si delegațiile do partid 
și do stat din orașele riverane Kla- 
dovo $! Negolin.

La miting au fost invitați repre
zentant! ai guvernelor țârilor parti
cipanta la Comisia Dunării, amba- 
aactoril acestor țări acreditau ta 
București șl Belgrad, reprezentant! 
ai întreprinderilor de navigația din 
bazinul dunărean.

Deasupra tribunei oficiale se a- 
flă portretele tovarășilor Nicolae 
Ceauseacu și, Ioslp Broz Tito, înca
drate de drapele de stat alo Romi-

să-și dezvolte valorile sale mate
riale șl spirituale. Numai pe o ase
menea bază se pot edifica relații 
democratice și egale în drepturi șl 
se pot uni cu succes eforturile ln 
rezolvarea problemelor existente și 
In înlăturarea cauzelor crizelor și 
conflictelor.

Din păcate, în lumea contempo
rană lucrurile nu stau Încă așa. 
Mal mult dedl atlt, aceste prin
cipii slnt încălcate grosolan, ceea 
ce se manifestă îndeosebi în folo
sirea forței șl ignorarea drepturi
lor și intereselor legitimă ale unor 
popoare și țări. Toate acestea gre
vează In permanență relațiile iti- 
ternațlonaJe și provoacă Incertitu
dine șl Îngrijorarea oamenilor In 
lume.

ln ultimul timp, de pildă, Inter
venția străină în Vietnam a căpă
tat asemenea dimensiuni Incit în
treaga lume este confruntată cu 

IU4WU ® nwi vor‘
■poareieabelor^ două țfin>raIe‘!rîîoâsCt'sîî'bi "dcSșprd jffirtfei'e foarte mârfk^.‘ 
tre ■ -sproJ riol a etortUrt -cbSune^ i^nMne'șȚ mfitffil^e lh-carereste
'(Aplaîjze*’putefniee). ‘ ^’’■'AiiMupușȘ'e&RțJoiiuț’^por vietnamez.

Doresc șl cu acest prilej să spun 
că între Iugoslavia șl România se 
lărgește In permanență, și capătă 
un nou conținut colaborarea reci
proc avantajoasă In diferite do
menii — politie, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii.

Garanția dezvoltării cu succes în 
continuare a colaborării constă în 
faptul că ea se bazează pe o prie
tenie sinceră, egalitate în drepturi 
și respect reciproc.

No! sîntem de mult timp orien
tați unii spre alții, iar astăzi ne 
leagă șl mal mult eforturile co
mune în construirea socialismului, 
in lupta pentru pace șl colabora
re Internflțtonală egală ln drepturi.

Clasa muncitoare șl popoarele 
Iugoslaviei șl României urmează în 
construirea societății socialiste ace
le căi care corespund cel mai mult 
condlțlLtor șl necesităților lor. Oa
menii muncii din Iugoslavia ur
măresc cu mare interes realizările 
României șl se bucură de succe
sele pe care poporul român prie
ten le realizează în edificarea ță
rii sale. (Aplauze prelungite, urale). 

în actuala fază de dezvoltare, 
noi, în Iugoslavia, depunem în con
tinuare eforturi pentru a asigura 
un rol cit mal mare șl mal di
rect ol omului muncii “în societa
tea socialistă autoepnducfitoare. 
Paralel cu aceasta, acționăm în per
manență în direcția adînclrll ega
lității In drepturi a tuturor po
poarelor șl naționalităților. Și una, 
șl alta au ca scop consolidarea co
munității noastre socialiste.

Iugoslavia, ca țară socialistă 
nealiniată, acordă o mare Impor
tanță dezvoltării colaborării prie
tenești cu toate țările vecine. Co
laborarea întemeiată pe principiul 
bunel vecinătăți reprezintă un In-

nlel și Iugoslaviei și urarea „Trăiai- constructorilor po parcursul desfă- 
că prietenia și cotaboraroa frățească țurăril lucrărilor, ajutor a cărui ne- -3“ 
dintre popoarele României șl lugo- cesltato am rimțlt-o mal alea in-pe- 
atavlel . _, rloadele critice.

Este o atmosferă sărbătorească. Din Raportul cu privire la lucrările d« 
mii de piepturi se scandează construcție ieste toarte scurt: am

„Ceausescu—P.C.R.“. ..Ceausescu— început construirea sistemului de la
. Tito", nTlto-Ccauje»cu“. In aplau- ,i>OrUto de Fler ta septembrie 1®M- 

zale mulțimii, un detașament do Plo- Am zăgăzuit Dunărea in comun In 
august 1&3D. am dat th comun Ih •

se scandează construcție este toarte scurt : am 
..Ccausaacu— Început construirea sistemului de . la

mbkf® > n---'; .-y—-r- ■ *“ aplau- ,porțile de Fler In septembrie ..MM.
zale mulțimii, un detașament do plo- Am zăgăzuit Dunărea in comun In 
Jlleri urcă la tribuna oficială si In- 1CCC. ..... l.. „czsui. Ir.
minează ■ tovarășilor fosip Broz Tlto funcțiune primele a a regate In Iulie 
și Nlcolao Ceausescu, tovarășelor Io- 1070. Pină in prezent am produs,in 
van lui Broz și Elena Ceausescu, con- ambele centrale peste 8.3 miliarde
ciuc-atorilor de partid si de stat ro- kwh energ!e •electrică. Prin ecluza

măr.i șl iugoslavi prezenH șl celor- _u ..k™., aoroioe MO» nave, rare
ambele centrale peste J0L3 miliarde 

. - - -- ----- au trecut aproipe So6oj) nave, care
Laltl invitați la festivitate buchete Bu transpo-tat aproximativ 4.5 mill- 

oana tone mărfuri.
Constructorii I iugoslavi stat bu

curoși eă-1 pot anunța pe tovarășul 
Tlto că și-au îndeplinit sarcina xe
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Și in Orientul’ Apropiat situa? 
țla este foarte aerloajjă. Deoarece 
Israelul refuză cu încâpățlnare sil 
accepte o rezolvare rezonabilă pen
tru a se obține o pace Justă, pu-’ 
tem și acolo,- astăzi sau mîtae, eA 
fim puși'ta fața unui nou focar 
de război. Iar acest lucru nu țre; 
bule sft fie permis. Nimeni nu ațte 
dreptul, nicăieri ta lume, să’ pună" 
în pericol pacea mondială, să a- 
mcmlnțe securitatea (topoarelor .și 
țârilor, sA pună interesele sale 
mai presus de drepturile șl inte
resele altor popoare, de Interesele 
generale.

Noi am subliniat întotdeauna, șl 
facem acest lucru șl astăzi, că men- 

’ ținerea păcii esle o cauză a tutu
ror. Toate țările au, obligația sQ se 
angajeze In menținerea sa, pă de
pună eforturi pentru rezolvarea 
problemelor Internaționale șl să 
respecte drepturile și inierescla al
tora.

Dacă nu se va proceda așa, nu 
numai că nu vor fi înlăturate ac
tualele conflicte șl crize, d In per
manenta vor apărea altele noi, cu 
intensitate șl mai mare șl cu im
plicații mai largi.

Tovarășe șl tovarăși,

Permltețl-ml ea, ta încheiere, '.ta 
adresez tuturor felicitările cete 
mai cordiale pentru această marc 
realizare șl să vă doresc noi succese 
în muncă, pentru prosperitatea in 
continuare a țărilor noastre socia
liste, (Aplauze prelungite).

. Trăiască prietenia între popoare
le Iugoslaviei șl României I (Aplau
ze puternice, urale).

Să se dezvolte ta continuare cu 
succes colaborarea noastră multila
terală ! (Aplauze puternice, pre
lungite, urale, se scandează „Tito— 
Ceaușescu“, „Ceaușeseu — Tito").
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de, tovarășul Constructori! iugoslavi slnt bu- TRAIAN DUDAS, membru supleant ■ - ■ - - - ■
S.1 lP C7Ji’, Pr’-?,-1fT‘?1r “I 
Comitetului jurfelean-Mehodtall al. )o.n tost ln seplembrle ItiSM.
P.C.R., președintele consulului popa- f.u prgcjui iniugurăril festive a slu- 
lar județean, caro adresează un câl- - ■ 
duros-salut tovarășilor Ioslp Broz 
Tito șl Nteolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni șl iugoslavi prezente Vorbito
rul a salutat, de asemenea, pe repre
zentanții constructorilor și monturi
lor, oamenii de stltata șl specialist!! 
romă.nl șl Iugoslavi., po reprezentan
ții -Comisiei mixte de colaborare

■ rotnâno-lugoslavă. minUteretor și 
Întreprinderilor din cele două țări 
participante la construcția acestui 
important obiectiv, reprezentanții 
Administrației fluviale Porțile ele 
Fier șl Întreprinderilor de navigație 
fluvială, pe npecliiJlîlll al delegații 
Întreprinderilor din Uniunea Rcpu- 
Wlsltor Sovietice Socialiste. ; " J Mîrrilhfi'TpriiHtPltrii ««•<«"■tmoootlnuaro.: obia adresat salu-oairram 
iuri jrpprezeatantllpr. .guvernelor ■ tfi-.- ^general,-;al -Partiduluir.Comunlst Rorv; £3

Beigrnd al acestor tari, , delegației - In aceeași atmosferă de entuziasm, 
Comisiei Dunării, precum si renrâ- iu apoi cuvlntul tovarășul Incjn
zentanlllor organelor locale de partid _ .. . , “T■ ■ ■ - - ■ ■ . Broz Țjțo președintele Republicii

Socialiste Federative Iugoslavia, -pre- 
țedtatcJo Uniunii- Comuniștilor ■ dta 
Iugoslavia.
Cuvlntarile conducătorilor de partid 

și do stat ai celor două țâri slnt-lh- 
delung aplaudate. Se tovajlonvază 
pentru prietenia romăno-lugoslaKă, 
pentru ■ colaborarea frățească dintre 
partidele, popoarele și țările noastre, 
puse in slujba cauzei unității țărilor 
socialiste, a păcii și progresului . in 
lume. Din mulțime se scandează : 
„Cenusescu-Tito,‘, „Tlto-Coaușescu", 
ln limbile română și slrbocrootă w 
aud lozinci „Trăiască prietenia romfi- 
no-lugoslavă „Trăiască pacea șl 
prietenia tatțe popoare B", „Trăiască 
constructorii români și Iugoslavii’;, 

In aplauzele mulțimii, după tennl- 
narea ciivlntarflor, tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu șl Ioslp Broz Tito Tri 
string- călduros mllnile; se felicită, 
răspund manifestărilor prietenești 
adresate de coi prczcnțl la miting. ’ 

în Încheierea mlttagutai, tovarășul 
Troian Duda® a spua : Vă rog să-mi 
permiteți să dau glas nemărginitei Ijz 
bucurii, Înaltelor sentimente do stimă ' " 
șl dragoste, po care le nutresc po-

Uniunea Repu-

arărilor.
Prin construirea în comun a bara

jului de la Porțile de Fier a-a ci
mentat prietenia Intre popoarele. iu
goslav și român. Eîe vor ■ continua 
colaborarea Pe bazele deplinei ega
lități ta drepturi șl ale respectului 
intereselor reciproce, pe bazele -as 
care a fost construit sistemul de la 
Porțile de' Fler. ' ,

SInt po deplin nigur că; exprim ri 
glodurile constructorilor români spu- 
nlnd că noi vom îndeplini noile sar
cini cu mai mult eucecj, știind că to
varășii Tito șl Ceaușescu, vor fț cu 
noi nu numai astăzi, el și In viitor.’ ■

In aplauzele mulțimii prezenia 
la miting, ia cuvtntul tovarășul 

iNic0jaee Wwiescy, •ccre^K2m

Belgrad al acestor țări. . delegației 
Comisiei Dunării, precum și repr.a- 
zentanlllor organelor locale de partid 
și de stat din Romania și Iugoslavia, 
tuturor celor venit! să sărbătorească 
această lzblndă. a ’ «sodaHanulul. a 
prieteniei »1 înțelegerii frățești ro- 
snâno-lugoslave.

în cuvlntul său, GIIEORGIIE 8A- 
TAGEANE’, Erou al Muncii Socialiste, 
Ingtaor la grupul de șanHerc LC.H. 
ForlUe du Fler, a apus : Ingădulti-ml 
ca ta acest cadru sărbătoresc:să adre
sez, in numele constructorilor români, 
un călduros salul conducătorilor de 
partid șl do stat din țările noastre 
ri să exprim totodată recunoștința 
noastră profundă pentru atentla deo
sebită cu care nm fast Înconjurat! ta 
timpul construcției acestui important 
obiectiv.

Simțim astăzi inimile vlbrtad de 
«molie șl de Justificată mln.dr.le pa
triotica, amlnllndu-ne hotărîrea 81 
<Ji-zcnia cu care, printr-o sirinsă co
laborare cu constructorii iugaatavi, 
am Învins furia apelor, tăria «tlnd- 
lor, ■ greutăți Io determinate de com
plexitatea si dimensiunile acegid 
construcții.

Acum, cînd cele două cetăți do 
lumină, ta betoanele cărora fiecare 
constructor ș!-a Incrustat cu demni
tate nurnele.teau țărilor noastre ml- poarele noastre față de conducătorii
ltartla de kltowațl-ort, no amintita lor, mulțumind tovarășilor Ntcolăe
flezaro etapă de iriundb “ ................ ~

Dar, In primul rlnii. ne amintim do 
oameni, de ----- ■-----*—
care, însuflețiți 
dezvoltare soda

partidele, popoarele și țările 
puse In slujba cauzei unități

Ceaușcscu șl loaip Broz Tito pentru 
participarea la festivitățile do inau
gurare oficială a. Sistemului hidro-.' 
energetic și de navigație Porțile dș 
Fler, pentru inalta apreciere date 
activității coMlructorllor, mentorilor 
șl energetlcienllor români șl iugo
slavi. ..

Dedartad Închis ’ mitingul comun 
româno-lugoalav. Ingădulți-tnl, de a- 
semenca, să adresez mulțumiri celor
lalți tovarăși din contiuccrilo de 
partid șl de stat ale țărilor noastre, 
reprezentanților guvernelor, prezenU 
la fesUvltățl, pnrliclpnnțiior la aceas
ta Impresionantă manifestare a prie- 

bol ni dezvoltării relațiilor de colabo
rare șl coopera-o In toate domeniile 
de activitate.

NIcolae POPESCU- 
BOGDANEȘH 
Adrian IOxNESCU 
Mircea S. IONESCU
Foto : Amrhel Pasat 

Rada Cristescu 
Dumitru Ion

mlllo' da constructori, 
’.! de,- programele da 
.allstă a țărilor noastre, 

au venit alcj. la Porțile de Fier, pen
tru a făuri, Intr-o unitate de voință 
și acțiune, acest important obiectiv, 
cnre reprezintă o expresie a geniului 
creator și a prieteniei frățești ce lea
gă popoarele noastre.

Azi, cînd cetățile luminii de la Por
țile de Fler se «nalță maJesluos șl 
îmbogățesc bilanțul marilor Înfăp
tuiri ate țărilor noastre, cred că este 
un prilej potrivit de a aduce din _ __ _ „ „ll=-
ncu. din pârlea noastră, a .construe- teniei dintre popoarele noastre, aim-
lorilor. un sincer elogiu specialiștilor -------- - " ..........................
și oamenilor de știință români șl 
iugoslavi, tuturor celor care, in În
treprinderile șl instituțiile cu care 
m cooperat au glndit si acționat zi 
de ri. în raport cu: exigentele ce
rute de construcția acestui Important 
obiectiv.

Personal, mă simt mindra si feri
cit că mă număr printre ce! care 
au fost părtași la Înălțarea acestei 
opere monumentale, care liustroiză
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care conștrasese

Vaslle Șandru, alte per-

(ConHnuare în pag. a IV-a)

u^îvnps
Spirei ni

'Jegovan. ambasadorul lugoda- 
n România. și alte persoane ofi-

publica Socialists 
Iugoslavia, simbol 
bunei vccinăiâ|i".

Mii de oameni ai muncii ovajioneozâ pentru prietenia roaiâno-iugoslavi

ir, Emil Bodnoraș, Paul NIcu- 
■Mîzi!, Virgll Trofln, Constan- 

Ionlță, Ștefan

title între partide, între țâri. Por
nind, desigur, de la condițiile în 
care flecare partid șl popor Iși des
fășoară activitatea, de la respecta- 

sentlmentelorișkdorintelofefle- .
___ I «popor și partid,i este ineeeșar ■ il

Dragii tovarășe Tlto,
Stimata tovarășă îovanka Broz, 
Stimați tovarăși șl tovarășe,

Atmosfera ■ festivă
«’•■ai fr ■ iAÎfl m in1 — - .

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, seeretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de. Stat al Repu
blicii Socialiste România,-împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au 
oferit, la Casa de oaspeți Gura 
Văii, un dejun In. onoarea tova
rășului losip Broz Tito, președln-

Socl albite Ser- 
Dresedlntele 

din Serbia, 
membru al 

iugoslavia.; Tvle- 
MlalovIcL membru al Pre- 

Unlunll Comuniștilor din 
. Klro Gllgorov. mem- 
Prczldlului Uniunii Co- 

, din Iugoslavia..Mllenao 
președintele Consiliului

Andrei, Cornellu Mflnescu, Con
stantin Stătescu, loan Avram, Tra
ian Dudaș, Vaslle Șandru, alte per
soane oficiale române.

Au participat, de asemenea, to
varășii Mlallto Todorovlcl, cu .soția, 
Krste Țrvenkovskl,; Gemal Bledlci, 
cu soția, Stane Dolanț, Dragqslav 
Morkovlcl, Draghi' Stnmenkovlcl,

* ' ;
Moment, solemn s după dezvelirea 'plăcii inaugural

Au fost invitați la acest eveniment 
re jwvzen tânji al guvernelor țărilor 
membre ale Comisiei Dunării : Erwin 
Frtlhbauer, ministrul federal pentru 
comunicații din Austria, Dlmltar 
Popov, ministrul finanțelor din R. P. 
Bulgaria, Jaromir Matusek. minis
trul combustibililor șl energeticii 
din R. Ș. Cehoslovaca. Gyulă 
Szeker. ministrul Industriei grele 
din RJ>. Ungară, Vladimir Feodoro- 
vlcl Jlgalln. ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini grele, ener
getice si de transport din Uniunea 
Sovietică, ambasadorul loan Cotoi, 
președintele Comisiei Dunării. «1 
GyOrgy Fekete. directorul Secreta
riatului comisiei, precum șl amba
sadorii' țărilor participante la acest 
organism acreditați la București șl 
Belgrad.

„Astăzi, 16 mai 1972, în prezența președintelui Consiliului de Stat 
al Ropublicii Socialiste România, Nicolae Ccciușescu, ți a președin
telui Ropublicii Socialiste Federative Iugoslavia, losip Broz Tito, a 
fost inaugurat oficial Sistemul hidroenergetic ți do navigație „Porțile 
da Fier", aiperâ a eforturilor comune alo oamenilor muncii din Re- 

_ . .. .. Roman;a <j din Republica Socialista Federativa
al prieteniei ți colaborării socialiste fructuoase, al

Klro Gllgorov, Mirko Tepavaț, Ni
kola Llubicld, Iso Njegovan și 
alte persoane oficiale Iugoslave.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl losip Broz Tito au 
rostit toasturi.

nlunlt Comuniștilor dlri lugostavlnl 
dezvelesc împreună plăcile Inaugu
rale . încastrate, una alături de alta, 
in peretele de beton al barajului, la 
frontiera dintre țările noastre.

Mesaj peste timp pentru viitori
me, placa inaugurată imortalizea
ză. In limbile română șl sirbo-croalfi. 
încununarea muncii pașnice a cel.jr 
două popoare vecine șl prietene :

Octavian 
_____.____ MU. „ electrice, 
Trsdan Dudaș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., Trandafir Coririft, prim-secare- 
tar al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R., Vaslle Șandru, am
basadorul României In Iugoslavia, ți 
alte persoane oflctale.

Sini prezențl, de asemenea, tova
rășii. Mialko Todorovlcl, președintele 
Adunării Federale a R. S. F. Iugosla
via, cu soția, Erate Țrvenkovakl, 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Bledlci, preșadln- 
tele Consiliului Executiv Federal, cu 
soția. Stane Dolanț. secretarul Birou
lui -Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Dra- 
goslav Markovici, președintele A- 
durtărll Republicii 
bla. Marko Nikezlel. 
Uniuni! Comuniștilor 
Draghi Stamenkovicl, 
Prezidiului R.S.F. 
tin M'-------- '
zidiului 
Iugoslavia, 
bru ai 1 
munlșKlor —....... ............. .
Botanici președintele . Consiliului 
Executiv al R. S. Serbia. Marian Rp- 
jlci. secretarul Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, Jarko Bulalci. pre
ședintele Consiliului Executiv al 
R. S. Muntenegru, Mirko Tepavaț, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne, general de armată Nikola Uu- 
bield, secretar federal pentru apă
rarea națională. Rudi Kolak, pre
ședintele Camerei Economice Fede
rale, Dușan Gligorievlci. membru in 
Consiliul Executiv Federal, președin
tele pârtii Iugoslave In Comisia mixtă 
lugoalavo-română de colaborare eco
nomica, Dragomir Milolevlci, mem
bru al Consiliului Executiv Federal, 
tecrtNI' - - -
vie! In 
dale.

miercuri 17 mai 1972

16 mal 19T2ț ora 12. Clipă solem-. 
nfi. mooienL simbolic : Tovarășii j 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re- ' 
publicll Socialiste România, și losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, au inaugurat oficial Sis
temul hidroenergetic și de navigație 
.Porțile de Fiert.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
S Broz Tito se lnUinosc la mlj- 

barajulul împodobit cu drape
lele de stat ale celor două țări, unde 
se află Înscrisă in limbile română șl 
nlrbocroată. urarea : „Bine ați 
venit, dragi oaspeți”, după ce 
au parcurs, salutați cu onorari 
militare, arcul de beton ce unește 
țărmurile românesc șl Iugoslav ale 
fluviului. Participă tovarășele Elena 
Ceaușescu șl îovanka Broz. In mo
mentul inlllnlrii, in semn de salut, 
de pg ambele maluri ale Dunării, se 
trag 21 de salve de artilerie.

Cel doi conducători de partid șl de 
stat Jși string Îndelung mllnile; cu 
cordialitate, se Îmbrățișează cu căl- 
durih Este stringerea do mină a două 
popoare," gest care cuprinde in el vi
brația istoriei contemporane. îți 
string mina popoarele României so- 
etallrte șl' Iugoslavie) socialiste; clasa 
muncitoare care, de o parte,și de alta 
a Dunării, a durat eroic o operă ne
pieritoare : Cetatea luminii și ener
giei de la „Porțile de Fier”.

Sînt clipe solemne, definitorii pen
tru prietenia trainică româno-lugo- 
®lav£ ce înscrie In analele el 6 pa
gină de onoare, la care asistă înalțl 
reprezentanți a! Republicii Socialiste 
România șl Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Se află aici, la această înlllnlre 
Istorică, tovarășii Ion Gheorflhe 
Maurer, membra al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri. împreună cu so
ția sa, Elena Mauțer. Emil Bodnaraj, 
membra al Comitetului .Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C.' al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Paul Niculescu-Mlzll. mem
bra al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent a! C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al-Consiliului de Mi
niștri. Virgll Trofln. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicalelor. 
Emil Drăgânoscu,1 membru al Co- 

’ miletului Executiv, al C.C. al P.C.lț, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române In, 
Comteta mixtă romăno-lugoslavâ de 
colaborare economică, Constantin 
Băbălău, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C: al P.C.R., 
prim-seoretar al Comitetului Județean 

"Dolj rfl-P.c:n.?-Ton lonlță, membra 
o&iptaâfl feEGSnfltetului ExGSÎUVb aSfă 
a-tcics tdffE&Etai ministrulStorțelwio^y-pîa 

a'ia'p.CJL/rCorneîlu Mflnescu.''1 mî&| 
Irul ataceritor externe, ConstanUn 
SUXascn, secretarul Consiliului de 
Slat, loan Avram, mlnls&ul' industrial, 
construe UHar da mașini, l—
Groza, ministrul energici

___  _______ .acestui- mo
ment, de mare sărbătoare a prieteniei 
româno-Iugoslave, este, marcată de 
acordurile Imnurilor de stat ale celor 
două țâri.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
losip Broz Tito ce felieitâ reciproc 

I panini buna colaborare rom&no-luao- 
Islâvă. pentru victoria realizată de 
oamenii muncii din cele două târî.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat apoi de tovarășul lado Broz 
Tito să treacă in revteiă garda de 
onoare Iugoslavă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută drapelul Republicii 
Sodaliste Federative Iugoslavia. In 
continuarea ceremoniei tovarășul 
losip Broz Tito șl tovarășul Nicolae 
Ceaușcsm trec In reidstă garda de 
onoare alcătuită din ostași al forțelor 

.armate ale tării noastre. Tovarășul 
Ioaip Broz Tito salută drabelul do 
stat al Republicii Socialiste România.

.„Porțile de Fier au devenit porțile 
luminii, porțile energiei. Aici, la 
Porțile. de Fler, două târî vecine s1 
prietene și^au celebrat una din

de temerarii constructori.

înțrucît sărbătorim două evenl-, =,reă si 
mCTS foarte șaSHiai^cărul , . , .
ce să'”fncepv‘]?brmitefl-Tnl"Să’ 'apfe^^-i ’xsă gffislm'Călle ■'p6h.gif‘■JfgâfPTMF^- 
dez’feii cu ce sfirtn^ep^'^^țn'cl!^'Iii“i£orturilt,'. a uni foâțfe ®f6r®5"B^,' 
prin a Vorbl. desp'rertovarășul'îito; 'greșului șl socialismului, pentru n' 
care peste dteva zile va împlini 80 
do anl-de viațA 11 rog pe tovarășul 
Tito sfl mă ierte pentru că, aniver- 
slndu-I astăzi ziua de naștere, ,H 
tabătrfnesc cu cîtcva zile. Consi
der însă că fiind împreună șl săr
bătorind darea în folosință; a hi
drocentralei Porțile de Fler, nu 
aș putea să încep acest toast fără. 
a sublinia contribuția importantă 
pe care a adus-o șl o a'duce tova
rășul Tito la' dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele noastre..

Desigur, activitatea: tovarășului 
Tito a început In Partidul Comu
nist din Iugoslavia, Iar întreaga sa 
viață a închinat-o clasei' muncitoa
re și popoarelor iugoslave, co
munismului. Dor; servind Intere
sele popoarelor Iugoslave și co
munismului în .Iugoslavia, el a 
contribuit mult la așezarea pe baze 
noi a relațiilor dintre, poporul' ro
mân și popoarele Iugoslave. Iată 
de cc consider că începuturile lui 
în; activitatea revoluționarii, au o 

, .însemnătate și pentru prietenia.
’“dintre popoarele șl partidele noas

tre. ' .
E greu să vorbesc în cadrul a- 

cestul cuvlnt despre întreaga acti
vitate a tovarășului Tito. Cred că 
nu numai noi,' românii, dar și to
varășii Iugoslavi ■' prezențl aid II 
știu ca un luptător dlrz, holărît, 
pentru socialism, pentru comunism 
și, în același timp, pentru relații 
de deplină egalitate între partide șl 
popoare.

în anii construcției socialiste, 
relațiile dintre partidele și popoa
rele noastre au cunoscut o dezvol
tare puternică. Această hidrocen
trală, așa cum ani spus și la mi
ting, esto o expresie vie a acestor 
relații noi între partidele șl popoa
rele noastre ; dar, în -același timp,1 
ea poate constitui șl un exemplu 
de felul In care trebuie să se rea
lizeze, In condițiile, do astftzl, reia-

Dragă tovarășe'Ceaușescu, 
Dragă tovarășă Ceaușescu,

■ Tovarășe și’tovarăși, a
- , - ■ '■ ' f

Inii „este acum puțin cam greu.
1 să-(răspund;, la acest ffmimoș toast,1-» iefriltoarok’esl 
•«în Care^ește.-vorba sd®pre nminajrrr.rtă dljecjle 

recu.no?clițțR.|j,.ltoya-1;(3i;puare ’ 
rășulul Ceaușescu pentru cuvintele nească __ 
exprimate alei, Trebuie să vă spun 
că acum cîteva cUpe am fost 
realmente -profund impresionat de 
primirea celor mai înalte distincții

■ ale statului român; ale guvernului 
șl poporului român, înmînate de 
tovarășul Ceaușescu. Nu aș dori să 
vă rețin prea mult atenția asupra 
sentimentelor pe care le încerc în 
acest moment, pentru eă oricum ele 
nu pot fi exprimate în cuvinte ; a? 
dori să mă refer numai la darea 
în funcțiune astăzi ă acestei' mari 
hidrocentrale. Este tin obiectiv 
grandios, operă a oamenilor muncii 
și a specialiștilor cu înaltă califi
care din Romflnla și Iugoslavia. Un 
asemenea lucru nu pulul să-l reali
zeze doar două țări socialiste care 
au asigurat posibilități depline 
pentru pregătirea tinerelor gene
rații/ ' • ,
. Este adevărat că. privite prin 
prisma istoriei; relațiile dintre 
Iugoslavia și, România au fost.trâ-;- 
dlțlonnl întotdeauna strînsc. întot
deauna ele au fost bune, firește 
cu diverse nuanțe, nu din voința 
noastră, ci din voința altora. Și în 
ce privește construirea acestui o- 
blectlv, reprezentanți! României 
și lugoslnvlei au căzut de acord 
asupra lui tn mod pe deplin auto
nom și Uber.

Acest fluviu nu mal poate separa 
România de Iugoslavia, Cele două 
țări ale noastre sînt legate, fapt 
confirmat; aici, prin inimă șl prin 
sentimente. în trecutul lor, poporul 
român și «popoarele Iugoslaviei au 
avut destule momente grele. Dor. 
consider că aceste timpuri, dintre 
cele mal grele, au trecut șl că avem 
în prezent în fața noastră perspec
tive mari pentru colaborarea în 
continuare.

în lume ar trebui să domnească.; l

principiile coexistenței pașnice ac
tive, ale unei coexistențe de felul 
celei create între România și Iu
goslavia. Datoria noastră, a condu
cătorilor, .ajgenerhțlllor actuale .și

■ ';tc de a ncțiorm Ipjpceas-j- 
'•■lupt® fel «ytfh 

pentru ca în lume șărdQțnrs, 
nească cu adevărat aceste prin-’ 
dpll.

Tovarășul Ceaușescu a avut re
cent prilejul să viziteze marele 
continent Africa. El a putut să 
vadă în ce măsură aceste popoare, 
ale căror țări se află îneă In sta
diul do acută nedezvdltare, se stră
duiesc să se ridice pentru a se în
cadra în rîndul țărilor dezvoltată. 
Multe din aceste popoare au rea
lizat atlta, intr-o perioadă foarte 
scurtă d6 timp, Incit omul se poate 
minuna, avlnd In vedere mijloa
cele de care dispun aceste popoare. 
Datoria noastră este de a ajuta a- 
ccste popoare să lasă din starea 
de nedezvpltare, să intre în rindul 
țărilor dezvoltate. Dar acest lucru 
nu este ușor de realizat. Totuși, 
ceea ce acum zece ani părea im
posibil, astăzi s-a realizat de acum.

Țările socialiste au realizat, în- 
tr-adevăr, un progres uriaș în 
dezvoltarea lor. Doresc să amintesc 
In primul rind România, deoarece 
astăzi am văzut generatoare pro
duse tn țara dumneavoastră. Este 
o realizare Importantă, un progres 
tehnic însemnat., Asemenea gene
ratoare nu sint" încă realizate in 
multe, țări dezvoltate. Progresul 
tehnic nu poate £1 obținut Intr-un 
ritm atlt de accelerat șlrtbcmaJ de 
aceea am fost Impresionat de cete 
văzute astăzi. ■ ,

Cele nouă țări ule noastre au 
mar! posibilități de colaborare In 
domeniul tehnic șl In toate celelal
te domenii,- Incluzlnd șl producția 
mijloacelor de apărare. Din păcate, 
trebuie să ne mal glndlm încă și la 
apărarea țărilor noastre. Trebuie 
să fim . întotdeauna gata să ne 
apărăm ceea ce am creat șl 
ceea ce 'vom mal crea încă,' 
fără a împiedica prin aceasta pe 
cineva să se dezvolte .șl să tră
iască așa cum glndește că este ce1 
mal bine. întotdeauna am consi
derat că slntem responsabili fie
care în fața propriului său popor, 
dar, ca Internaționaliști, sinlem 
responsabili și față de evoluția si
tuației în lume, slntem obligați să 
ajutăm acolo unde este necesar In 
așa fel Incit să învingă progresul 
în lume.

■' . = • . • .

Iugoslavia șl România slnt cu
noscute ra țări iubitoare de paco. 
Ambele sînt țări socialiste și Intre 
țările soclultste relațjlle trebuie să 
se bazeze pe deplina egalitate în 
drepturi, în așa fel înclt flecare 
din ele să se dezvolte în confor
mitate cu condițiile specifice. A- 
ceastn nu este’ în detrimentul ni
mănui, ci în folosul tuturor. In o- 
cesl context, tovarășe Ceaușescu. 

•dorința men ar ti să colaborăm In 
continuare și să efectuăm schim
bul de păreri în toate problemele 
relațiilor bilaterale șl ale activită
ții de politică externă. Uneori nu 
trebuie să fim de acord in toate 
problemele, dar consider că ne în
țelegem ’In ce privește obiectivele 
ăe. bază ale dezvoltării socialismu
lui șl păcii în lume.

■ Ridic acest pahar pentru priete
nia dintre popoarele noastre.

■ Vă mulțumesc, tovarășe Ceaușescu. 
pentru toastul dumneavoastră șl 
vă urez multă Bănătate și succese 
In viață. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
salută pc conducătorii de partid șl 
de stat lugoolăvl, precum șl pe re
prezentanții coMiructoritor. La dudul 
său. tovarășul losip Broz Tjto. Îm
preună cu tovarășa îovanka Broz. ea- 
lulă pe conducătorii de partid si de 
stat români, precum și pe reprezen
tanții constructorilor. Cel doi șefi 
de state salută, de asemenea. îm
preună. pe reprezentanții guvernelor , 
țărilor membre ale Comisiei Dună
rii. pe soS.1 misiunilor diplomatice, 
pe ceilalți Invitați.

Tn continuarea ceremoniei, tova
rășul Nicolae Ceaușeacu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro- . 
mân. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Romă-.'/ 
'nta. tovarășul 'losip Broz Tito. pre
ședintele Republicii Socialiste re

asigura un progres mol rapid al 
fiecăruia șl al tuturor pe calea 
făuririi unei vieți ‘noL

Consider că, In mod - fericit, a- 
ceastă dare In folosință a hidro
centralei coincide cu sărbătorirea 
celor 80 de ani de viață ai tovară
șului Tito. Ml-aș permite să apre
ciez — nu știu dacă-și tovarășul 
Tito va fl de acord — că această 
coincidență constituie un simbol. 
Dăinuind peste secole, accaslă;,lu-, 
orare va'vorbi generațiilor viitoa
re despre felul, tn care două par
tide, două țări — tocmai In 
perioada .In cațe în fruntea uncia 
din ele, în fruntea Iugoslaviei s-a 
aflat tovarășul Tito — au edificat 
această măreață- realizare a prie
teniei și au pus o'bază nouă rela
țiilor între comuniști, între po
poare.

Pentru a marca-acest eveniment 
important în viața partidului frate 
iugoslav șl a popoarelor iugoslave, 
noi ota hotărlt să atribuim tova
rășului Tito Uliul de „Erou al Re
publicii Socialiste • România” și 
ordinul „Victoria socialismului*. 
Am dorit să simbolizăm și să sub
liniem prin aceasta relațiile deose-' 
bit de bune Inîre partidele șl po
poarele noastre, contribuția tovară
șului Tito la dezvoltarea acestor 
relații, precum și la cauza socialis
mului în cadrul țărilor noastre, la 
cauza generală a socialismului. ■ 
“ Rîdlclnd acest pahar, doresc să 
urez tovarășului Tito multă sănăta
te șl putere de muncă tn slujba 
comunismului In Iugoslavia, în 
România — el este acum șl erou 
al României — în slujba comunis
mului In general, a cauzei prie
teniei șl colaborării între toate po
poarele lumii ; fie ca popoarele 
celor două țări ale noastre să con
viețuiască șl să conlucreze întot
deauna împreună I (Aplauze înde
lungate).

marile victorii comune, rod al 
colaborării prietenești, al holărirll db 
a face viata popoarelor lor mereu 
mal frumoasă, mal luminoasă.

întreaga țară a urmărit, de-a lun
gul a peste 1 ani. cum s-a scris aici, 
ta Porllle.de Fler, o pagină lumi- 
noa-iă a construcției sociollate. a iz- 
blnzllor pe care, si i le -pot făuri po
poarele animate de aceleași idealuri. 
Alătur!
tara întreagă a .participat ta, epopeea " 
Periilor de Fler. Victoria asupra’.na- / 
rclui fluviu, tranfiformarea forței ■ 
apelor In energie, vis scuni'i al unor 
înaintași; vizionari, a devenit reali- 
tale concretă. ■ .■

Orldt de multe, orlcît de pateti
ce ar fl cuvintele, ele nu slut in- ,v 
deajuns pentru a ' evoca- Incandes
centa marii sărbători de Ieri. După. ; 
88 de luni de efort titanic, de lupta 
grea eu apele ce nu ec lăsau cu u- ' 
surintă domolite șl dlrltale. dar care 
au trebuit să &e supună forței șl iii- -

tele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, șl 
a tovarășei îovanka Broz.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurjer, și soția, Elena 
Maurer, Emr' “ 
lescu-i 
Un Băbfllâu, Ion

- ’

-oO BanuiaU _ _„.^8lflI{rrî0 lacotolmini
prezehtanțll organelor locale dc par
tid șl do stat din municipiul Dro- 
beta Turnu-Sevorin, orașul Orșova șl 
județul Mehedinți șl orașele KJndovo 
și Negotln, precum și al constructo
rilor români șl Iugoslavi care au 
înălțat prin eforturi unite, de-o lun
gul a peate 7 ani de muncă eroică, 
această monumentală operă ti tehni
cii șl artei construcțiilor.

Porllle.de
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La tribună, dupâ rostirea cuvlniârilor la mitingul prieteniei româno-iugoslave

Biedici

ai Întreprinde- 
Bazinul dună-

participat 
Krste

iar, Dunărea a fort pusă la 
la o muncă mal frumoasă de-

directorul 
proiectări 
Gheorgho

unde are ioc un însuflețltor 
al prieteniei româno-lugo-

iie'harriich muncitori

Nicolae DRAGOS 
Ion ANGJHJEL

si
Inginer

(Urmare din pag. a 111-a)

JiârigifiTăJ, terni fiJBiznoa 
L'ESJRI'nl fllrilSfi/W t-’Eî

_ parte, de ase- 
Emll Bodnareș, Paul 
Vlrgll Trofln, Emil 

Drăgănescu, Ion fonlță, ion Siănescu, 
Andrei Ștefan, Cornellu Mftnescu, 
loan Avram, Octavian Groza, Traian 
Dudaș, Vasile Șandru și alte persoane 
oficiale române,

grafice 
principalilor 

luni. 
_________ dome- 
s-au primit -prețioase 

cu prilejul vizitei, prece- 
tlpurile de nave ce se con- 
In prezent, perspectivele 

de producție.

o pu-
Iguranța rostirii celor 
răniri — s-ou formal 

nostru 
lui, vrednici

au fost Intonate imnurile 
celor două țări.
s-a desfășurat intr-o at- 
cordioUtate șl caldă prie-

ln mod solemn, in fata conducerii 
de partid, ‘a ’ tovarășului -Nicolae 
Ceausescu. ' ' .

Iată citeva realități ale șantierului 
de azi, care prefigurează . realizările 
lut de mllne. Întreaga producție a 
șantierului naval dintre anii 1858 
(anul înființării) si 1M4 se realizea
ză acum In numai doi ani !

Ritmul do dezvoltare a capacități
lor de producție s-a Intensificat; 'n 
actualul cincinal, astfel Incit plnă in 
anul 1875 vor fi date în funcțiune 
no! obiective, dotate cu utilaje mo
deme, care vor permite ca volumul 
producției globale să cunoască o 
creștere accelerată.

Principala Idee care se desprinde 
din cifrele înscrise pe grafice este 
aceea că — așa Cum a indicat se
cretarul general al partidului — ta 
loc de o creștere de 2.1 or!. capaci
tatea de producție a șantierului na
val Drobeta Turnu-Severin ee va 
tripla In anul 1075 față de nivelul 
anului 1970.

în continuare. taalțil oaspeți trec 
în revistă navele aflate ta diferite 
fazo do construcție pe cala de mon
taj. De o parte și de alta sa profi
lează siluetele masive ale c.iraourl-

comtruirea drumului roman de pe 
malul drept al Dunării. In vremea 
Împăraților Tiberiu și Tralan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresnt mulțumiri oficialităților de la 
Kiadovo pentru acest frumos dar. 
semnificativ pentru evenimentul Inau
gurării marelui complex Porțile de 
Fier.

George-Radu CHIROV1C1 
Mihai DUMITRESCU

— Vă așteptăm cu multă plăcere.
Apreciind faptul că, de la vizita pre

cedentă, ciclul <fe staționare a unui 
cargou a fost redus do la 7 la 3 luni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a trans-

\ Ș

analizat cu răspundere muncito
rească posibilitățile existente pentru 
valorificarea superioară a priceperii 
și entuziasmului oamenilor muncii, 
n condițiilor existente și s-au Inițiat 
o acrie de măsuri practice care vor 
permite dovansorea lucrărilor de In
vestiții, in așa fel incit ta hala de 
amenajări do nave, la hala corp, la 
atelierele de confecții metalice, la 
hala de pregătire, a tablei fi pro- 
filtdor. In cola de lansare, la cheul 
de armare, lucrările să se Încheie 
Înainte de termen. Practic, ta primul 
trimestru al anului 1073 vor fi În
cheiate lucrările do Investiții ’din 
elaPA P'evăzute Inițial pen-.

«Jrie’de reproiectărl, ei nu reușit să 
reducă greutatea și dimensiunile u- 
nor instalații. realMnd po flecare 
cargou o economie de metal care se 
ridică la 1C0 tone. Totodată, capacita
tea de transport a cargoului a cres
cut cu 100 tone. Este primul cargou 
dintr-o scrie de asemenea nave care 
i-inl construite aici in acest an șl 
care vor spori capacitatea flotei co
merciale maritime românești.

înainte de a se da semnalul lan
sării noii nave, directorul șantierului 

tovarășului 
tovarășe! Elena

Elena 
--—, , Joslp Broz
Tilo, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Jugoslavia, Împreună cu tovarășa 
Iovanka Broz, au luat parte, marți 
seara, la recepția oferită la Kladovo 
do președintele Consiliului de Mi
niștri ai Republici! Socialiste Româ
nia, Ion Gbeorghe Maurer, cu soțiaj 
si’ președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialisto Fe
derative Iugoslavia, Gemal Blcdid, 
cil soția, eu prilejul Inau/Urării festi
ve a Sistemului hidroenergetic ți de 
navigație Porțile de Fier.

La recepție au luat 
menea,’ tovarășii 
Nlculescu-Mlzil,

Cu prilejul Inaugurării festive a 
Sistemului hidroenergetic șl de navi
gație Porțile do Fler, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice al Repu
blicii Socialiste România, șl Drago- 
mlr Mllolevlci, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R. S. F. Iugo- 
(iiavla, ou oferit, marți, un dejun in 
sttloarwde hotelului Parc din Drobeta 
Tumu-Sevedn.

Au luat parte memhrl ol Comitetu
lui Executiv ai C.C. al P.C.R., al 
Cornutului de Stal, al Marii Adunări 
Naționale și ai Consiliului de Mi
niștri, reprezentanți ai unor ministere 
economice, conducători. al organelor 
locale de partid șl de stat, reprezen
tanți al unor comitete Județene de 
partid, primari al unor munScăpti din 
țară și alte persoane oficiale române.

Au participat reprezentanți al Pre
zidiului R. 8. F. Iugoslavia, ai Adu
nării .Federale, al ConBHIuțuiJExedip; tiv -Pt«, jț.al,-Bird® gtf.
Prezidiului- Uniunii ConiuâtșMlqr.,tUn 
Iug^aâyBî,- reprezerilHnjJ ai-irepubn^

naval se adresează 
Nicolae Ceausescu, . _
Ceaușcscu, celorlalți oaspeți, trans
mitted călduroase mulțumiri pentru 
faptul că au răspuns invitației comi
tetului Județean de partid șl a colec
tivului șantierului de a participa ta 
lansarea primului cargou românesa 
de 2 OTO tdw.’

— Acest eveniment — arată direc
torul șantierului. Constantin Pândele 

, — are loc In cadrul manifestărilor pri
lejuite de sărbătorirea a 1830 de ani 
de existență atestată documentar a 
municipiului Drobola Turnu-Severin.

Din partea Iugoslavă au 
tovarășii Mlaiko Todorovlc!..........
Țrvenkovskl, Slane Dolanț, Drago- 
sJav ■ Markovlcl,. Țvletln Miato- 
vid, Klro Gllgorov, Miîenko Bota
nici, Marian Rojld, Jnrko Bulaid, 
Mirko Tepnvaț, Nikola Liubicici, 
Rud! Kotak, Dușan Gllgortevlci, Dra- 
gomlr Milolevld, Iso Njegovan ți 
alte persoane ofictale.

La recepție au’luat parte reprezen
tanți ai guvernelor țărilor membre 
ale Comisiei Dunării șl al acestui or- 
ganLsm, ambasadorii acestor state a- 
credltațl la București șl Belgrad, in
vitați ta inaugurarea festivă a Siste
mului de ta Porțile de Fier.

Au fost Invitați, de asemenea, re
prezentanți al constructorilor români 
șl Iugoslavi.

La Intrarea ta sala de'■recepție a 
tovarășilor Nicolae Ceauțescu șl loslp 
Broz Tilo, 
de stat ale

Recepția 
mosferă de 
tenie.

tr.i'j - 
.’.•ir!

■arfSșllo- 
Broz Tito, 

-«..ss—---------------- — partid șl
de stat conferă semnificații șl dimen
siuni deosebita avenimanluluL Prin 
cei mal do seamă Reprezentanți ai lor, 
oamenii muncii din colo două țări 
frățești ou reînnoit Iegămtatul de 
prietenie veșnică ce te unește.

Ieri, ta Porțile de Fier, a avut loc, 
in fapt, o solemnă sărbătoare a prie
teniei trainice dintre popoarele Româ
niei șl Iugoslaviei,, popoare unite 
prin aceleași nobile Idealuri șl aspi
rații : idealurile socialismului șl parii.

lor, șatenele! or maritima — de 500 
mc autopropulsate, alo dosurilor, 
plutitoare. Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu este informat că nu de 
mult a început pe șantier realizarea 
unui nou ttq .de.. navă.: cargoul 
de 2 300 tdw. câ a-o fac-deja pregă
tiri pentru ca peste citeva săptămîni 
să Înceapă construcția taiicurllor pe
troliere de 5 3M tdw. cele mai mari 
nnvo realizate plnă acum la Drobata 
Turnu-Severin.

Dinspre dunga albastră a Dunării, 
acolo unde se află cala de lansare a 
navelor lu apă, răsună puternica u- 
rale.,;E, un moment,. cmoUonanL 
vtața» «riepUyulițj șantierului. .Sp-.faejini 
pregjUrl'i" pentru a, «fi. lansa Ut ■ ja japău . m uS&fî 

Protectanțli au reușit să lmbunăiă- 
țaască substanțial această navă față 
de cele construite anterior.. Printr-o 
serie’do repcolectări, ei

tiv anii epopei
Fier. Pagini cărora 
lipsiți — reporterii le-au adăugat 
Ieri, cu prilejul festivi taților inaugu
rale, altele noi, pe cele menite să 
Încununeze apoteotic o operă pildui
toare. ;

Prezența ta festivități a tov: 
Nicolae Caaușescu și loslp 
a celorlalți conducători de

T ovarăș ui Nicolae 
Ceausescu, secretarul ge- 
aerai al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului do Stat, !m- 
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu, t a vizitat 
mărfi dimineața Șantie
rul naval din Drobeta 
Turnu-Severin. împreună 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, au vizitat 
șantierul tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, cu so
ția, Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Nlculcica- 
MizlI, Virgil Trolin, Emil 
Drăgăncscu, Ion Ionlță, 
Corneliu Mănescu, minis
trul atacurilor externe. 
Oaspeții au lost Însoțiți 
de tovarășul Tralan Du- 
daș, prim-sccrctar al Co
mitetului ludețcan Me
hedinți al P.C.R.

și Iosip Broz Tito. tovarășele Elena 
Ceaușcscu și Iovanka Broz șl tova
rășii Ion Gheorghe Maure- șl Mlaiko 
Todorovlri, împreună.cu soțiile, vizi
tează hidrocentrala românească.

In Intimpinnrea oaspeților vin Ni
colae Armencolu. adjunct al minis
trului energiei electrice. Inginer Gri- 
gore Sandul, directorul Centralei 
hidroelectrica Porțile de Fler, ingi
ner Alexandru Nourescu. 
Institutului de studii 
hidroenergetice. ....
Millțcscu. directorul general al Trus
tului de construcțli-montaj energe
tic. înalțllor oaspeți 1! se rapor
tează că hidrocentrala ..Porțile de 
Fler* funcționează cu toate hldro- 
agregatele 1a Întreaga putere insta
lată.

Se vizitează sala turbinelor, o con
strucție modernă, de pesta 2®0 m lun- 
& Înaltă de peste 40. Cele 0 hl- 

egata — 3 realizate In țara 
noastră șl 3 furnizate do întreprin
deri sovietice — produc energie. Sala 
este decorată cu un panou cinetic de 
mari dimensiuni, realizat do C. Pi- 
lluță, panou care Impredoneizâ prin 
expresivitate și forța simbolurilor.

De aid, oaspeții se îndreaptă spre 
tribuna oficială, amenajată pe un 
platou de pe malul românesc al Du- 
nâril, 
miting 
stave.

încă da dimineață, munci tarii șan
tierului care hu ee oftau in schimb, 
alături de muncitorii oftau ta lucru, 
au venit ®ă-l intlmplne pe oaspeți. 
Pe aleea principala de ta Intrarea in 
marele șantier, mii‘de .oameni au fă
cut o călduroasă primire tovarășului 
Nteotae Ceaușcscu, celorlalți condu
cător! <ie partid șl de stat. Pe maca
ralele gigant ale șantierului fluturau, 
in bălaia viatului prlmăvăralic. stea
gurile patriei' șl partidului; La 
poarta de intrare in șantier. împodo
bită cu ghirlande de stejar, urarea 
„Bine ați venit in mijlocul nostru, 
tovarășe Nicolae Ceaușcscu* expri
ma bucuria miilor de muncitori ai 
șantierului de a-1 primi din nou In 
mijlocul lor pe conducătorul iubit al 
partidului șl statului. întreg colecti
vul .Irita un eveniment deosebit, 
pentru care se pregătise îndelung. O 
mărturiseau șl lozincile expuse in 
Incinta șantierului : „P.C.R. —
Ceaușescu — România*. „Ne anga
jăm, tovarășe Nicolae Ceaușcscu, să 
înfăptuim in mod exemplar sarcinile 
eo ne revin din planul de producție 
pe anul 1972* ; o exprimau urările 
de bun venit po cure muncitorii le 
rosteau din adincul inimii.

La sosirea in șantier. Inaltll oas
peți s!nt lnllmplnatl de tovarășii loan 
Avram. > ministrul, țlndustrfejlSon-S 
șirucțlilor de mașini GojyțlahtlnJ 
Pândele, directorul șantierului na
val. Mlșu Busescu. secretarul comi
tetului de partid, de membri al 
oomllciulul oamenilor muncjl al șan
tierului naval In fața unor grafice șl 
machete, directorul șantierului pre
zintă onapețllor realizările obținute 
de colectivul de aici In răs
timpul care a trecut de la vizita 
făcută In septembrie 1971 de sesre-j 
tarul general al partidului Slnt În
fățișate cu ajutorul unor grafice 
edificatoare realizarea 
indicatori pe primele patru 
acțiunile de autoutllare — . 
niu In care 
indicații 
danie — 
stniiesc In prezent, 
extinderii capacităților 
stadiul asimilării uiior noi prototi
puri. de nave, creșterea indicatorilor 
economici — ca urmare a valorifică
rii mal hune a resurselor materiale 
și umane, organizării științifice a 
producției, creșterii productivității 
muncii. Un grafic deosebit de suges
tiv prezintă angajamentul colectivu
lui do n devansa termenele Investi
țiilor. Tovarășul Nicolae Caaușescu 
este Informat.că. In urma vizitei de 
anul trecut, colectivul șantierului a

j. . - .
La încheierea recepție!, președinți

lor Nicolae Ceaușcscu șl loslp Broz 
Tito le-au fost oferite în dar de că
tre reprezentanții orașului Kladovo 
plachete reprezentlnd cunoscuta in
scripție descoperită In defileul de la 
Cazane — „Tabula Tralana* — impor
tant document eplgraflc al prezenței 
romane In zona Dunării, săoat Intr-o 
stincâ de 300 tone, care menționează

; ■ ■... ■ . .. . . •

Muncind cu abnegație pentru tradu
cerea In .viață a prețioaselor Indica
ții primita de ta dv, Iubite tovarășa 
Nicolae Coaujescu, făcute cu ocazia 
vizitei din septembrie 1971, șantierul 

' nostru va cunoaște o dezvoltare fără 
precedent. Practic, in 1975, față de 
1970, se va realiza un spor anual de 
4 nave de 2 5®0 tdw. Constructor'll de 
nave din întreaga lume -r a spus ta 
Încheiere inginerul Constantin Pân
dele — au p veche tradiție P« care o 
respectăm șl noi, șl anume : Înainte 
de lansarea fiecărui vas, acesta, este 
botezat, aci ce se Kăvlrșește ta mod 
simbolic prin ..spargerea unei . atlete s 
de' 'Șarapahlg itfernravfe Permiteți-nț', fa 
știma ta; tovarășă .Elena Ceav.șewtu,, să^ij 
vă .aikes,!Z.:m-..nu:p<.îiș Întregului J&wt 
Iccțrv-'do-la-Șantlerul naval. Drobetajfb 
Turnu-Severin, Invitația de a1 oficia 
botezul navei noastre, • acordindu-i 
numele pa care.U va purta, navlglnd < 
pe toata mările șl oceanele lumii, sub 
pavilionul Republicii SodaJiste 
România.

Tovarășa Elena Ceaușcscu a accep
tat Invitația șl sparge tradiționala 
sticlă de șampanie de prova vasului, 
roslind cuvintele : ,.Acest cargou va 
purta numele -Drobela—1830-“. 
.. Răsună puternice aplauze, ural», 
ovații. Este un moment deosebit, 
emoționant, care va rămine viu 
Întipărit ta memoria oamenilor ■ , 
șantierului, ta Istoria sa. Slnt senti
mentele pe care ni le împărtășesc , 
mulțl dintre coi prezcnțl.

— Tovarășul Nicolae .Ceaușeacu 
ne-a vizitat șantierul anul trecut — 
no- apune și lăcătușul Ion Boborocu. 
De atunci, mobilizați de cuvintele 
sale, do grija pe care a manlfestal-o, 
ne facem, la rindul nostru, datoria 
mal bine șl rezultatele se vf;d In rea
lizările șantierului nostru.

Aceleași cuvinte de bucurie, expri
mind satisfacția de a avea din 
nou oaspete pe tovarășul Nicoiae 
Caaușescu, aceleași angajamente de a 
traduce In viață Indicațiile salo 
ne-au fost Împărtășite șl de Constan- 
tin Flru, șef de echipă ta asamblare, 
Petro . Dumitrescu, șef da echipă ta 
aecțla corp nave.

— Lucrez ta această secție de 28 
de ani — ne-a spus C. Iachlroovsehl. 
Că nu se compară cu ce a fost este 
inutil să vă spun. Dar vom face to
tul, urrnlnd Îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușeacu, pentru a fi ta 
Înălțimea sarcinilor încredințate.

Un angajament pe măsura calități-^ 
lor, talentata! șl hărniciei colectivu
lui șantierului, in fața căruia, șl cu 
prilejul acestei vizite, secretarul ge
neral el partidului a pus noi sarctal, 
intre care extinderea unor lucrări ce 
pot fi. efectuate ta spațiul liber, evl- ! 
tarea consirucțlUor de hale rostlsitoa- 
rc; accelerarea ritmului de lucru pe 
câta de montaj, ta vederea scurtării 
timpului .de staționare a navelor, mă
rirea gradului de saturare a secțiilor 
prin realizarea unor lucrări simulta
ne. In numele colectivului de munci
tori, directorul șantierului s-a anga
jat In fața conducătorilor de partid 
și de stat că vor pune In apLtaare a- 
ceste indicații, a asigurat pe cel pre- 
zenți că ta viitor capacitatea șan Ut- i 
ruiul va fi de o novă pe lună.

— Dacă veți reuși să realizați acest 
lumi — a apus, eurizlnd, tovarășa 
Elena Ceaușeccu — vă promit că voi 
participa ta flecare ceremonie de

| muncii
cit col mai frumos vis de plnă acum.
Pentru „noblețea muncii" Dunării 
au muncit, tu exemplară dăruire, 
zeci de mii de constructori, de mon
turi șl energeUclenl. rare ș!-au în
scria ta trupul maiestuos al baraju
lui numele — un nume al demnității 
șl cutezanței. Multora dintre el 11 
s-atl Luminat înalte distincții ale ce- 

-.lor două state angajata laolaltă In 
făurirea celei mal mari lucrări hidro
energetice de pe Dunăre.

între constructori, așa cum era fi
resc, ce! dinții au fost comuniștii. El 
au fost prozenU, cu înalta lor răs
pundere, cu mnturltate, acolo unde 
Ideas, visul luau prima înfățișare — 
pe htrtta de calcul, ta liniile nu
meroase șl complicate alo cutezătoa
relor proiecte. Tot el, comuniștii au 
fost prezențl acolo unde era mai 
greu, unde «a cereau dlsccrnămtat,

teligentel omului. . epopeea Porlllor 
dp Her s-a tachetal. Ea va râmlne 
ia.(S pentru cel de azi. pentru ge
nerațiile -ce vor urata — un simbol 
mereu viu.

Pentru a sugera dimensiunile aces
tei construcții, amintim doar citeva 
dintre „premierele mondiale" care' 
au avut Joc aid, ta Porțile de Fler : 
'.dhnologla de execuție a batardou- 
iul celular, care a asigurat atacarea 
cbnoomitenta a lucrărilor de exca
vați! de ta centrata, ecluză, avan- 
portui aval ; tehnologia de execuția 
ai podului fix din albia fluvluiul : 
lucrările clin etapa de deviere a 
cursului fluviului, clnd viteza apai 
atinsese, ta locul unde urata să șe 
înalțe barajul dsveraor. 10—17 mts ; 
excavațIUe ta stlncă. sub ană. prin 
explozii. Unicate ta materie : recor
durile mondiale reprezentate de di
mensiunile ecluzelor ; portul din a- 
val cu o suprafață de GO CE® mp. ceh 
mal mare conalrucție de acest fel : 
prezența celor mal mari turbine de 
tip Kaptan ; utilizarea celor mal 
nucrl generatoare tip umbrelă. Pr1- 
rria platformă plutitoare autoridiefl- 
oare concepută și realizată de că

tre ' spectallștll noștri, realizarea ta 
ară a Întregului echipament hldro- 
rrteeanlc de o maro complexitate, și 
nUele. se adaugă la realizările amln- 
.ite, ca rt cele privind îmbunătățirea 
•.ivigatle! în aceasiă zonă : redu- 

ecsraa de aproape patru ori a Umpu- 
.■u de parcurgere a distanțe! de 117 
:m. Intre Drobeta Turnu-Severin șl 
Moldova Veche, creșterea tonajului 
.navelor oare vor parcurge Intr-un 
.mtfur an această zonă de ta 15 m‘- 
■'oane tone, di sa Înregistra plnă nu 
de mult, la peste 60 milioane tone.

lată, așadar. conturata sintetic. 
valoarea efortului, a entuziasmu
lui. o glndlril tehnice Înaintate.

De ia primul aemn topografic plnă 
la solemnul moment inaugural. de 
laici, care a avut loc ta prezența con
ducătorilor de partid șl, de stat din 
cele două tari vecine și nrlelcne. 
aid, ta Dunăre, s-a Înălțat dtn 
baton, nu numai o co'v.lrueiie 
ritagnlflcfl. d a-a cimentai, s-a 
ititadt o prietenie șl colaborare tra
dițională, superior afirmate' In anii 
sodallsnuIuL

După solemnitatea oficiata a Inau
gurării, tovarășii Nicolae Ceawescu

j ...îssjBjSci

■r-: ■

dais iuposlnve. 1
Erau preaanț! constructori și ener- 

getldeni români șl lugostavl, .repre- 
zxjnlanți ai tmor Întreprinderi româ
nești, iugoslave șl sovietice care au 
colaborat prin livrarea de utilaje șl 
acordarea de asistență tehnică pe 
șantierul Porților de Fler.

Au luat parte, de asemenea, repre
zentanți aî guvernelor țărilor membre 
ale Coroiatei Dunării, ambasadori! a- 
ceirtor țări acreditați ta București și 
Belgrad, reprezentanți — • ■ •
rilor de navigație din 
rcan.

în timpul dejunului, care a-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie- 
teucască. Octavian Groza șl Dragam ir 
Mlloicvld au tonstat pentru prietenie 
șl colaborarea rodnică româno-iugo- 
siavă. (Agerprea)

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consulului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa 
Ceaușesou, șl tovarășul Io;

'arășul N icnise Ceaușescu a teană- 
mta calde felicitări constructorilor de 
nave, le-a adresat îndemnul de a per
fecționa, In continuare, procesul de 
producție, de a Îmbunătăți ritmul de 
lucru.

întregul colectiv, al șantierului șl-a 
exprimat hoiăriraa ■ ferma de’ a-șl 
consacra toate forțele Îndeplini
rii mărețului program do făuri
re a ood etății fiodaitate multi
lateral dezvoltate In patrta noas- 
Srâ, de a Intimpina cu succese deose- 
bite In producție Conferința Na- 
țloMlă a partidului și cea de-a 
n aniversare. a proclamăriiRepublicii.

vizita ta șantierul navei s-a Înche
iat Intr-o atmosferă de puternică În
suflețire, miile de coastruciari de 
nave ovațlonlnd Îndelung, minute ta 
șir pentru partid, pentru conducerea 
șa ta .frunte cu secretarul său gene
ral, pentru noi, victorii In construcția 
socialistă.

putere de decizie șl de sacrificiu. 
Primn organizație de partid, consti
tuită ta 1GM, număra doar 17 comu
niști ; apoi, In; perioada de vlrf a 
construcției, a ajuna ta citeva mil. 
Cetatea lumini! a devenit o Înaltă 
școală a caracterelor. A'c! 
tom spune cu slț 
mal curate adevi 
oameni, oameni al timpului 
socialist, creatori ai ’ 
de e!.

După ce momentul ______ __ __
Inaugurării marii realizări va rămine 
ta amintirea celor prezențl, ca șl a 
celor ce au urmărit la televizor festi
vitățile, alei, In apropierea Hercula- 
nelor, a Cazonelor, &e va așterne li
niștea. Vor veni din țoală (ara oa
meni să admire opera semenilor lor 
șl să se bucure de frumusețea împre
jurimilor. Barajul impunător, via
ductele cu arcuiri ta care calcului 
rezistenței, s-a Îngemănat cu pasiunea 
frumosului, „marea fluviului* născu
tă In fața barajului, cu prețul unor 
insule, sate și chiar orașe dispărute 
sub upâ și apoi din nou Înălțate ta 
alt loc, or putea părea generațiilor 
de mllne ca fiind aici dlntotdeauna. 
Vor depune insă mărturie asupra 
adevărului istoric, a datei de „naște
re* a acestor minunății ale muncii 
omului, paginile He cronică contem
porană, care au însoțit ca un lelt-mo- 

ili acrise ta Porțile de 
martori ne-
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dentare*. „Diagnosticul 
cancerului bucal" ;,Ihteg 
RlcĂ a proteze! i 
iâ ocazie vor 1

stăvilire a acestora prin mijloace do

tineretului,

Astăzi se deschid
■ ■ / . * ■ 

e unei importante

iTHrtltutuhjl.’de 'Siif-bv București; Gheorghe’i 
iriWhiafpoiSerBetlSjKJJ • ■ - ------------ “ ' •
svefelberg, director

ndiștll. caartjlRaâi t
— —t ce Ia ni

I Eiano. I tn I In. prof. Boltin Bopinov,

!

îi

șef de 
ștefan N. 
București.

frumoMă unor 
din afară. Or,
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nu înseamnă cabinet

în municipiul Drobata Turnu-Se- 
verin a avut loc marți după-amlnză 
solemnitatea decorării unor munci
tori, tehnicieni, maiștri. Ingineri el 
activiști de partid șl do stat rare.au 
contribuit la realizarea Statemuiul 
hidroenergetic șl do navigaita Porțile 
de Fler. . ",

înaltele distincții au fost inmlnate 
de tovarășul Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La solemnitate au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
Si de stat, al unor ministere si insti
tuții centrale.-

Secretarul Consiliului do Stat to
varășul- Constantin Stătescu. a dat 
clUre Decretului privind conferirea, 
titlului de „Erou hl Muncii Sorta- 
ltata" șl medalia da aur „Secera șl . 
Ciocanul0 unor muncitori si tehni
cieni. pentru rezultatele remarcabile 
obținute în muncă.șl contribuita per
sonală la realizarea si dorea In ex
ploatare-a Sistemului hidroenergetic 
șl de navigație Porțile de Fler. ’ 

Pentru contribuția adusă ta con-
6 trai rea șl dorea In funcțiune a Sis
temului hidroenergetic sl de navlga- 

' 'tie Portlie de Fler, n-nu ' conferit 
ordinul „Tudor Vlndlmlrescu" clasa 
I tovarășilor : Adalbert I. Gilbert, 
directorul întreprinderii de-corâtruc- 
țll hidroenergetic» București. Octa
vian P. -Groza, ministrul energiei 
electrice: „Ordinul Muncii" clasa I 
tovarășilor : Ștefan D. Fîntoscu. di
rector’tehnic la întreprinderea de- 
construcții hidroenergetice Bucu
roșii, Ton C. Irofte. monta tor. șef de 
echipă . la înlrenrinderea enargo- 
montaj. Nlcolne Gh. Măneacu. direc
tor la înlronrinderoa de construcții 
hidroenergetice București. Constan
tin AL Marinescu. Inginer îa- 
Ministerul- Energiei Electrice. Io
sif A. Mezel, șef de brigadă ta 
întreprinderea cnergomontaj, NI-.' 
cotee M.-Nlcotae, maistru-principal 
la întreprinderea cnereomontaj, A-’ 
dolf M. Pfinstgraef. șef de șantier 
la I.C.H.E. București.. Dumitru V. 
Șchlopu. inginer-șef la I.C.H.E. 
București, Ion Alexandra I. Vaalllu, 
Inginer principal la Institutul de 
stadii șl proiectări hidroenergetice 
București : ordinul „Meritul știin
țific* clasa 1 tovarășilor: George 
Alexandru P. Diacon. Inginer ..la 
I.S.P.IL, Dorin I. Pavel, .profesor 
universitar. Radu R. Prlșcu. rectorul 
Institutului de construcții Bucu
rești : ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste Rom&nla" clasa a 11-a 
tovarârtlor : Nloolae Gh. Cernescu, 
Inginer, la LC.H.EL Bucureștii Flo
rin L lorgulescu, președintele Con- . 
slliulul Național al Apelor. Gheor- 
ghe .Gh. Mii Ițe*, cu. director general . 
ai‘.Trustului do construcții .ri-. -mon? pb 
tajtta ftfMjrgetlce.. AlexandroW»Nou-d-’« 
resc® directorul ’ ‘ *■-
dlF’^f^ proiectă rl'/vhldfbenergetieâ:'®! 
Anhtol- W. -Schwefelberg, director 
In Ministerul Energiei Electrice ; or
dinul „53 August" clasa a n-a to
varășilor : Traian Dudas, prim-sc- 
cretar al Comitetului iutleteau Me
hedinți al P.C.R.. Mihail I. Ivan, se
cretar al Comitetului județean Me
hedinți ol P.C.R., Andrei Gh. Sălă- 
Rean. șef de șantier la I.C.H.E. 
București : ordinul „Tudor Vladlmi- 
rescu" clasa n Il-a tovarășilor : 
Ion M. Anton, rectorul Institutului 
politehnic Timișoara. Aurel A. 
Beleș. academician, profesor doctor 
docent. Ion C, Bugar. inolner-sef la 
întreprinderea energomonlal. Ion A. 
Radu, prirn-secrelar nl Comitetului 
municipal Drobeta Turnu-Severîn 
al P.C It., Mihai V. Volcu. Vice
președinte ai Comitetului executiv 
nl Consiliului popular al județului 
Mehedinți, Remus Rădulet" vlce-
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Kdinte nl Academiei Republltil tincțll acordate In aceasta memora- 
llste România ;

cil" clasa a Il-a. tovarășilor : Gheor- 
fihe C. BMnduță, șef, de briga
dă la LCJLE. București, Dumi
tra ,F. Bulzan, nudor ia LC.H.E. 
București, Nlcnlae D. Bonls, 
lot la IC.HÎ ■ București, Ștefan N. 
Chibrit, sudor la, I.C.II.E. București. 
Ion ȘL Corbovlanu, scafandru la 
I.C.H.E București, Ludovic Demeter, 
directorul Grupului dc șantiere do 
construcții căi- ferate Drobeta Turrtu- 
Severin, Fierea L Dobre, șef de lot 
In . între prinderea eneraombntaj,
Gițeorghe c, Dordea. șef do lot te în
treprinderea * cnergomontaj, Iurte 
P. Dniță, Inglner-șef la LC.H.E. 
București, Alexandru A. Dragomlr, 
muncilor la întreprinderea cnergo
montaj, Mlhal Gh.' Fillmpn, maistru 
ta înlrenrinderea energomontai. Va- 
sUo*,D. Gh'.țfl. Inglner-șef la I.C.H.E. 
Bucuroșii.- Mircea Mihai V. Ilart'a, 
director, la Grupul de șantiere Someș, 
Pavel I. îarob, șef de brigadă ta 
I.C.H.B.. București. Mircea A. Iile, in- 
gine--țef la întreprinderea energo-: 
montaj, Constantin N. Ioriescu, șef 
de echipă la Î.C.H.E. Bucuroșii; Con
stantin C. Istodoroscu, șofer ta 
I.C.H.E. București, Ion S. Leușlean, 
inginer ta Ministerul Energiei Electri
ce, Ștefan Gh. âlanole, șef dc șantier 
ta, LC-HIe; București. Gheorghe 
D. MeguJele, Inglner-șef adjunct la 
întreprinderea cnergomontaj, Pavcl 
N., Misoroșl, . inglner-șef ta LC.ELE. 
București, Alexandru L Peuescu. di
rector general al Sistemului hidro
energetic ți de navigație Porțile, de 
Fier;- TIberiu N. Pojjescu. director in 
Ministerul Energie! Electrice, Gheor- 
ghe M. Plăcinta, mecanic ta LC.ELE. 
București, Nleolae Gh. Popa, șef de 
brigadă , la LC.EI.E. București. Con- 
fiiantin D. Priseeara, betonlst la 
I.C.H.E. București. Ion Gh. Radoslav, 
diroc’.ora! Institutului de proiectări 
din Timișoara, Gberaslm A. Rus, be- 
tonlst la I,C,H.Ed Grigore N. Sandul, 
director ta întreprinderea centrala 
hidroelectrică Porțile de Fier. .Felix 
M Scvorțov, inginer la Institutul 
da studii șl proiectări hidro
energetice București, Mihai M. 
Sllav.. mecanic la I.C.ELEL București, 
Gheorghe Gh. Savin, maistru la 
I.C.H.E. București. Alexandru M. 
Szok, șef do brigadă la I.C.EI.E. 
București, Ion Șîefănescu, maistru 
la Grupul de șantiere de construcții 
căi ferate* Drobeta Turnu-Severln, 
Gheorghe L Tancău, șofer la I.C.H.E. 
București. Alexandra I. Toadcr. se
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.FL, Eugen S. Tomuș, 
director la Trualul eloctromontaj, 
Traian Horla I. Udrescu. inglner-șef 
ta Institutul de studii și prolectâri 
hldroenergollce, Gavrl" " "
lnghier-Ș&f Ia £C.H:E? 
mitra Vană;-Inginer

.Ordlnul Mun- bilă zl a Inaugurări! uneia din cele 
mal însemnate lucrări care s-a ridi
cat în ultimii an! In Europa, exprimă 
recunoașterea unor Incontestabile 
merite ale celor care nu realizat n- 
ceasta operă, prețuire pentru dărui
rea cu care aceștia, Însuflețiți da 
chemarea partidului, au Înfruntat 
dificultățile, prin asocierea minților, 
a talentului, a voinței șl a hotâriril 
lor.

Vorbitorul a relevat că înălțarea 
sistemului de la Porțile de FlersiRte.muJui de la Porțile de Fler a 
demonstrat valoarea ronccpțlol ști
ințifice, a soluțlBor tehnico gindite 
de specialiștii români șl Iugoslavi, 
capacitatea creatoare a muncitori
lor din cele două țări socialiste, 
subliniind, în același timp, valoarea 
politică a actului măreț do a Înfrun
ta Împreună Dunărea, do a-1 pune 
slnvliă șl a o subordona holărlrlL 
voinței ambelor ponoare, în Inte
resul socialismului; nl dezvoltării ci
vilizației In această porte a lumii. 
Valoarea politică o aroatut act mă
reț, a spus vorbitorul, a fost cel mal 
bine exprimată In' cuvîntarea- da ari 
a tovarășului N'lroiae Ccaușescu.' Noi 
ne mindrlm cu înfăptuirile al căror 
realizatori nemljloclțl ați. fost dum
neavoastră. Ne așteaptă alte noi 
sarcini, trasate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, In făurirea so
cietății noastre socialiste ‘ multilate
ral dezvoltate. Pe aceasta cale vă 
urăm noi succece. acolo unde veți 
fl chemați să vă afirmați din nou 
talentul, priceperea și hotăriren In 
slujba țelurilor mărețe pe care nl le 
trasăm, a cauzei socialismului, prie
teniei Intre popoarele socialiste.

Mulțumind pentru înaltele dlsilne- 
țll "acordata, tovarășii Adalbert I. 
Gilbert, directorul întreprinderii de 
construcții hidroenergetice București, 
șî Eroul Muncii Socialiste Ghcorghe 
Gh. Zaharla, inglner-șef la: între
prinderea de eonatracțll hidroener
getice București, au exprimat recu
noștință conducerii de partid șl de 
stat pentru înalta apredere acordată 
activității desfășurate de construc
torii, monlorll prolectarițll șl furni
zorii de echipamente In realizarea 
Sistemului hidroenergetic șl de na
vigație Porțile ide , Fler, angailn- 
dtt-so să nu precupețească șl In viitor 
nici'un efort pentru punerea In func
țiune înainte de termen si n celor
lalte obiective hidroenergetice și 
hidrotehnice prevăzute în ad-ualul 
plan cincinal

Sub înaltul patronaj al președin
telui. Consiliului de Stat ol Republl- 
cLl Socialisto Routftjita. Nicolue 
Ceaușe&cu, Mtăz! fie deschid in Cî- 
pltală life rării o unei triple manifes
tări medicale cu caracter național și 
internațional — al VIT-lea Congres 
român de stomatologie, al Vll-lea 
Congres International de stomatolo
gie jl o Ill-a Reuniune a stomatolo
gilor din țările balcanice. La această 
prestigioasa manifestare științifică 
medicală participă peste 1 200 de fito 
matolosi din țarii șl un maro număr 
de specialiști din douăzeci de țări 
ale lumii, printre,care personalități 
medicale cu renume mondial ca 
prof. Michel Dechaume. președinte 
de onoare al Asociației Intemațlo- 
nale de Stomatologie, prot Joao Bn- 
cno LeaL președintele ■asociației; 
prof. N. Baum. expert O.M.S. In 
problema profilaxiei dentare, prof. 
A. Schatz, din S.U.A.. prof. Pierre 
Cernea. "Franța, profi Andrea Bdna- 
Buîgarla. prof. îl J. Baume, Elveția

Timp de trei zile vor fi dezbătute 
probleme majora ale stomatologici 
contemporane : „Profilaxia cariei 

JMi precoce . ul 
«u „Integrarea biolo- 
lor dentare*. Cu aceas- 
fi prezentate, de către 

oamenii -de știința români și etr&ini, 
aproape o sută de rapoarte șl comu- 
niefiri.’

Tlnlnd seama de frecvența maro a 
cariilor dentare, oamenii de știință 
pun In discuție problema metodei do 
stăvilire a acestora prin mijloace do 
prevenire cum sini : fiuorlzarea apei, 
dlapetmrlzarea copiilor șl tinerelului, 
metode combinate ete. .Șlltu'fiind că 
diferitele forme de cancer bucal, re
cunoscute șl tratate In fazele lor In
cipiente. oferă cele mai mari șanse 
de vindecare, se urmărește ca dozba- 
tcrlte să conducă la elaborarea unul 
ghid practic șl util stomatologilor din 
rețea, rara prin contactul, zilnic cu 
numeroși paciențl ar putea avea un 
rol Important in depistarea unor ast
fel do forme. A treia temă Importan
tă, „Integrarea biologică a protezelor 
dentare* va prilejul un schimb utQ 
de păreri In problema legării aspec
telor tehnice nie realizării protezelor 
de aspectele medicale, funcționale.' ‘

Organizarea celui de-al‘ Vll-len 
Congres Internațional de stomatoto- 
gle In țara noastră, ca sl prezentarea 
unui însemnat număr de rapoarte șl 
comunicări, rezultat al unor ample 
cercelărl originale de specialitate, 
slnt o dovadă a prestigiului șl apre
cierii de care se bucură In lumea 
științifică atomatotosia românească.

Al. PLA1EȘU

O Cîteva experiențe pozitive —dar.și rămășițe de formalism 
O Prin ușa zăvorită e greu de dat consultații 
O O „concepție muzeistică^

funcționalității

• ■ •

în contradicție cu cerințele

' ■ U t»ÎUi
FmJionunr

lot îa’’LCM.E.._____
...Meritul șlUnțlfie" clasa a H-a to
varășilor ; Constantin V. Budeanu, 
director tehnic la Institutul de studii 
și proiectări hidroenergetice Dueu- 
rcșll, Constantin I. Dlnculescu. pro-

Prin același decret al Consiliului 
de Stal au mnl fost conferite 723 or- •

fesor universitar. Paul Dlmo. Inginer. 
1' V c.....

de Stal nu mal fost conferite 723 or
dine șl 860 medalii ațe Republicii 
Socialiste România unor muncitori, 
tehnicieni. maiștri, ’ Ingineri șl acti
viști de-partid sl de stat care au con
tribuit la realizarea Sistemului hi
droenergetic si de navigație Porțile 
de Fior.

Adresind celor decorați felicitări 
din partea tovarășului Nieolae 
Ceanșeseu, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ?i a 
Consiliului de Stat, tovarășul Emil 
Bodnaraș a subliniat efi înaltele dls-

DuVUrUoUncț
- ---- - , - ■ ... :■ ! ...p fg

La sediul Uniunii Scriitorilor au 
fost Inmlnate marți la amiază pre- 
mlLle Asociației Scriitorilor din Bucu
rești pe anul 107L

Au fost atribuite următoarele pre
mii :

Poezie t Vlrțill Teodorescu. pentru 
volumul „Poemul Intllnlrllor” : Pe
tre Stoica, centra volumul „Caseta 
cu șerpi*.

Proză : Sorin Titel. pentru roma
nul „Lunga călătorie a prizonieru
lui* : Harnlămb Zincă, pentru roma
nul „Șl a fost ora H“.

Dramaturgie : Paul Cornel Chitic." 
pentru oie*?a „Drumul încrederii* : 
șl Kocsls Tstvan. pentru piesa „A- 
murnul Iul Bolyai Janos*.

Critică literară-: Matei Căllnescu. 
pentru volumul „Clasicismul euro
pean" : C. Stănescu. pentru volumul 
„Cronici literare*.

smlint into ifs I 
.1.. nlm . mm v.
| ib ioUilnm

..an iuluisltrîfî ;4vfzlb; Webșc.
. TraduceriȘtefan Crudu. pentru 

traducerea romanului „VlceragLI* 
de Federlgo de Roberto : N. Caran- 
dino. pentru traducerea Diesel „E- 
lectra* de Sofocle.

A fost, de Momenca. acordat Pre
miul special ai Asociației Scriitori
lor din București noetulul Mlron 
Radu Puroschivescu (prat mortem), 
pentru volumul de poezii „Ultimele* 
gi pentru traducerea romanului „Ca- ■ 
tea regală*, de Andrd Molraux.

La. festivitate nu nartlclpat arad. 
Zabarin Stancu. președintele Unlu-' 
nil Scriitorilor. Gcorse Macovescu. 
secretarul Asociației Scriitorilor; din 
București, membri al Biroului Uniu
nii Scriitorilor și ai Comitetului A- 
flocîațieL

Categoria I : (12 rezultate) 10,13 va
riante a 9.8M I

Categoria a 
M.M varianta

Categoria a
374,23 variante

laL
II- a :
a 3 323
III- a : .

i a 4ffiJ leL

(11 rezultate)' 
lai.
(10 rezultate)

Prin ®a!e trei spec
tacole prezentate ta 
București, Teatrul sa
tiric de Stat din So
fia șl-o definit cu 
claritate șl strălucire 
personalitatea : un
teatru al-, satirei po
litico ascuțite, un tea
tru care înțelege să 
demaște cu artă, dar 
necruțător, tenomeno 
șl moravuri Înapoiate. 
Această trăsătură a 
fost prezentă vizibil 
atlt In repertoriul tur
neului, cit șl in mijloa
cele de expresie folo
site. în adoptarea u- 
nor modalități artisti
ce de largă populari
tate. menite să ■ spo
rească pertinența și ac
cesibilitatea criticii so
ciale. Artiștii bulgari 
nu întruchipat tipuri 
de o mare pregnanță 
comică, merglhd plnă 
ta grotesc șl caricatu
ră. recurglnd ta hi
perbolă pentru a sub
linia lin conținut de 
Idei fără echivoc. Dar 
convențiile scenice nu 

i j” au întunecat nici o cli
pă autenticitatea cu- 

I rasterelor șl a situa
țiilor, ci au pus In- 

1 tr-o lumină șl mal pu
ternică adevărul In
terpretări! actoricești.

De un interna deo
sebit s-n bucurat 
„Golem&nov” de Ștefan 
Kostov, comedie clasi
că bulgară care con-

toți ce! interesați în cunoașterea șl 
aprofundarea unor problema trebuia 
să găsească atlt Indicații bibliografi
ce cit și materialul bibliografic adec
vat — șl nu numai atlt : cabinetul .dej 
'științe sociale trebuie să organizeze 
consultam, dezbateri, răspunsuri la 
întrebări date de cadre competente.

, Tn concepția care a stat la baza or
ganizării lor, cabinetele de științe 
sociale sînț menita* să devină puter
nice nuclee ale muncii politice șl ac
tivității ideologico tn școli, înireprin- 
derl, Instituții, la sate. Data fiind 
claritatea cropului urmărit, proble
ma care sa pune In momentul do 
față vizează in exclusivitate mo
dul In. caro, cabinetele au reușit, prin 
activitatea lor practică, să răspundă 
exigențelor puso In fața lor tio 
conducerea partidului, investigația 
întreprinsă in mal multe Instituții de 
lnvățâminl șl unități economice din 
județul Maramureș ne-a furnizat u- 
nelo elemente edificatoare în acest 
sens.

Realitatea faptelor ne obligă, din 
păcate, sa începem rindurUe de față 
eu o constatare nu tocmai îmbucură
toare : din cele 10 licee și 50 do școli 
generale de 10 ani ale Județului, abia 
In 23 dintre, ele au fost înființate 
cabinete de științe sociale. Așadar, 
cabinetul de ștlLnțe sociale nu a că
pătat încă o Identitate concreta, tn 
primul rind, In întreg peisajul școlar 
al județului. (Nici In Lntreprindorllo 
industriale situația nu este cu mult 
mai bună)

Dar să revenim la cabinetele șco
lare do științe sociale. Tărăgănarea 
in acest sector este de neînțeles : de 
altfel, nici col In drept să pnrtlclpo 
nemijlocit In crearea cabinetelor de 
științe socialo nu nu fost In măsură 
să ne furnizeze explicații plauzibile. 

_ mai ales dacă avem in vedere că In 
' unele școli din iudei funcționează de 

ma! mult timp asemenea cabinete, 
cu rezultate bune.

Unul dintre acestea l-am Intlbiit Ia 
Liceul nr. 3, din municipiul Bala 
Mare. Amenajat Intr-un spațiu co
respunzător, cabinetul dispune de 
toate mijloacele necesare — monta
je, schițe, planșe, fond documentar 
bogat, aparatură de proiecție — pen
tru n asigura explicarea științifică a 
unor procese soclal-economice .mal 
complicate. Fiind folosit curent In 
procesul de predare a unor discipli
ne, cum slnt filozofia, economia poli
tică. socialismul științific. Istoria ș.o.. 
cabinetul contribuie considerabil la ____ ______ ____ _

inlcă de cătrojelevi a-»- mâtoarea factură : 
‘ "■'ițifice marxlst-lc-av’em nevoie, cab! 

râ viață' ș!f.socie-.?-7î Cițlva -dintre ■ 
iagandlștlir®ar5fe •-—*-»—- 
;I tot ceea ce fa 

este necesar pentru propria lor Dre- 
gătlro poUtlco-ldeoloslcă. în scopul 
Informării curente a elevilor, șl nu 
numai a lor. cabinetul dispune de nu
meroase materiale, colecții de ziare, 
ca și de ci Interesantă hartă a lumi! 
pe care slnt înfățișate la zl principa
tele evenimente politice.

Tot ceea ce am văzut la liceul băl- 
mărean ne-a dovedit că organizația 
de partid de aici conducerea scolii 
s-au străduit și au reușit să confere 
cabinetului de științe sociale un rol 
activ, să-l transforme Intr-un instru
ment de lucra pentru stadial științe
lor sociale, pentru dezbaterile de la 
cercurile de profil, pentru . consulta
ții. pentru lărgirea orizontului tio cu
noaștere în general, toate realizate In 
slrinsă legătură cu actualitatea.

Fărind această remarcă pozitivă. 
mi atins, in fapt, miezul problemei

—i

E în discuție : funcționalitatea ca
lelor de științe sociale.’Nimic nit- ’ 
ceva nu le-poate justifica menirea' 
decit măsura In cnre reușesc să con

tribuie ta procesul de pregătire poli- 
lico-ldeologlcă a elevilor, a maselor 
de oameni ai muncii, la formarea 
conștiinței lor socialiste. Din păcate, ---- ....——,
lucrurile nu se prezintă peste tot la tnlr-un euvlni să fie oricînd în mfl- 
fel de bine din acest punct de vedere. '—--■ » |
Pentru a rfimlne fideli 'adevărului, 
trebuie să spunem că marea majori
tate a cabinetelor pe care le-om vizi
tat sînt încă departe do cerințele 
unei funcționalități reale. Cauzele 
sînt diverse..

Cabinetul de științe sociale de la 
Uzina metalurgică de metale rtefo- 
roa.se șl rare din Bata More, de exem- 
glu, ta prima vedere pare destul de.

Ine pus ta puncL Orice cursant ta

ANCHETĂ IN ClTEVA ȘCOLI 
Șl ÎNTREPRINDERI

DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ

Invăț&n.întul de partid sau propagan
dist poate găsi ari materialele biblio
grafice care 11 Interesează ; colecții 
bogate de ziare, reviste, seturi com
plete de ptanșe II pot ușura înțelege
rea unor probleme do economie poli
tică, fllozoflo sau construcție de 
partid și de «lat. Un singur lucru 
Insă nu găsește cel care eventual ar 
apela ta serviciile cabinetului de 
științe sociale : ușa deschisă.' Timp 
de 4 zile dt ne-nm aflat In uzină. 
Inexplicabil, cabinetul a continuat să 
rămlnă permanent Încuiat.

Pentru a nu ne forma, eventual, o 
părere pripită am cerut șl părerea 
mal multor cadre, tinere șl vlratnlce.. 
din secțiile de mecanică, de oxlz! de 
plumb, electroliza cuprului. Cei mai 
mulți ne-nu dat un răspuns' de ur- 

: „Da regulă, cind 
cabinetul este închis". 

Cijlva^intre celj cu careworn disc-a- 

acea dată de existența cabinetului 
de științe sociale.

Investigația 
rcană pune Ir 
cabinetul de 
fundă cu un ; ■ - " 
de tos "felul, "care să faci impresie 

eventuali vizitatori 
din afară. Or, prin natura ea. ca
binetul de științe sociale este con
ceput nu ca un muzeu, el trebuie «ă. 
constituie un Instrument viu. ac
tiv în munca pollUco-ideotogică ; aici, 
eursanțil. propagandiștii. agitatorii.

surii sS răspundă oricărei solicitări 
de asemenea natură.

Cu nimic mal bună nu este situa-: 
tla cabinetului de științe -sociale de? 
Iu Uzina chlmlcă-metulurglcfi din 
Femezlu. Aici cabinetul de știința 
sociale so află deschis cea mal mare 
parte din zl ; nid, n-ar putea sta 
Închis, pentru că el este amenajat 
In anticamera linul birou, unde Iși 
desfășoară activitatea mal multe se
cretare șl este un ; permanent du-ta 
vino. Cîteva planșe pavoazenzfi pe
reții, Iar undeva, isc o masfi, Intr-un 
colț, se află răsfirate broșuri, revis
te șl o colecție de ziare.' Asta-i totuL 
Funcționalitatea scăzuta a unui ase
menea cabinet cite evidentă. De 
altfel, in, discuția ce am purtat-o 
aici, nici factorii cu munci de rita-’ 
pondere din uzină nu au putut ocolii 
acest adevăr. Din păcate, din discu
ție nu a reieșit limpede Intenția de 
a schimba această stare de lucruri 
necorespunzătoare.

Alto comitete de partid au slm-; 
plLfical șl mai mult lucrurile ; prin1 
cabinele de științe socialo so În
țelege... un simplu raft In rare sini; 
grupate cărți politice șl broșuri cu- 
prinzind .documenta de partid. De* 
regulă, aceste colțuri ale cărții po
litice sini amenajata In cadrul bi
bliotecilor. Asemenea situații am 
Inlllnli Ia Exploatarea minieră Bata 
Borșa. Unitatea do. exploatare șl In
dustrializare a lemnului din VLjeu, 
Combinatul de exploatare șl Indus
trializare a lemnului din SlgheV.. 
Grupul școlar minier din Bata ălare.'

Cele clteva fapte Inserate In rin-' 
durlle de față atestă că o acțiune 
importantă In domeniul muncii de.

' propagandă cum; este . crearea cabi-’ 
netelor de științe sociale șl răsplndl- 
rca cunoștințelor științifice nu are" 
pretutindeni o evoluție firească : sa 
constată tacă tărăgănări nepermi

de la uzina bălmă- 
reană pune în evidență faptul că aid 

» științe sociale se ron- 
fel de muzeu, tn care 

sînt depuse spre păstrare exponate 
Impresie 
vizitatori

••■colo- mal multe 
neînțelegerea de rătre unii factori 
politici din întreprinderi și școli a 
realei meniri a cabinetului de știin
țe sociale. Este de datoria organelor 
județene șl municipale de partid să 
impulsioneze crearea cabinetelor, dar, 
mal ales să dctermlno pretutindeni 
o optică Justă In ce rrivește rostul 
lor. Cabinetele dc științe sociale și 
răs-plndlrea cunoștințelor științifice 
nu pot fl confundate In nici un caz 
cu un depozit de exponate, vlzllabll 
•doar din etnd In cind,

Ioan ERHAN

(AHerores)

mal mărunte gesturi 
_  ____ .. sau Intonații. astfel 
lașul Golemnnov. gata Incit In mintea spec-

—*■ ■ — v taiorului ’ <se Întipă
rește o figură do neui
tat. Cită măiestrie, de 
pildă, In acea simplă 
scenă dnd zglreitul 
Golemnnov, cu degete 
tremurătoare, evită 
prin nenumărate terti
puri să scoată din por
tofel hlrlla de 3 leva 
cerută de fiul său. ȘI

glie pusa la cale cu 
înverșunare de bogă-

orice josnicie «pre 
a deveni ministru, ex
tazul eare-1 cuprinde 
In clipa dnd pare a-sl 
fi atins țolul, ml-sua-l 
mintit un faimos pam-< 
flet din aceeași epocă, 
in care Geo Boazo pro
punea să se IntoculM- 
că titlul de ministru 
cu acela da „fădiet”

de aslă-dată un perao- siv al concepțiilor ob- 
nal care desfășoară o tuze șl retrograde ce 
Infinită gamă de vicle- alcătuiau. In ansasn- 
nlî pentru a pune la cale blul șl In sistemul lor. 
o afacere matrimonia
lă. Alături de el au e- 
voluat, ca șl ta „Gole
mnnov*. un șir de ex- 
celențl actori. La loc 
de frunte trebuie să 
cităm numele actritel 
Stolanca Mutatova.

i.

mentalitatea de „su
flete moarte* a nerso- 
najolor liil GogoL

In fine cu comedia 
lui Dario Fo „A șap
tea poruncă : fură mal 
pnțln“. Teatral satiric 

____  _____ . _ din Sofia a adus In 
care ne-a oferit In sconă șl conlradlcUlîe

ambele spectacole a- societății burgheze

I

i

Insemnări pe marginea spectacolelor 
Teatrului satiric din Sofia

Întreba Ironic 
ică găunoșii puter- 

____  nici ni timpului ar imaJ 
damrta" politicianismul rosti cu aceeași em.'a- 
veros nl fostei pături ză In fața oglinzii :
conducătoare sub regi- sînt făcăleț I Piesa lui
mul burghezo-moșle- Ko’îtov șl^montarea lui 
resc. Deși poartă 
marcat specific 
(ional, piesa — u 
In 1028 - a gf "

un 
na-

■ s-criril 
...___ a găsit un
drum'direct către sen
sibilitatea publicului 
românesc, deoarece o 
înrudită cu dramatur
gia noastră post-enra- 
Rlalescă dintre cele 
două războaie ; regizo
rul Nelclo Popov l-a ac
centuat universalita
tea scoțlnd la Iveală 
jocul de Interese șl 
mecanismul de - gln- 

• dire propriu clasei pa
razitare. De aici de
curge construcția so
lidă. substanța adlncă 
□ spectacolului. .Intrl-

a Waterloo : MUNCA — 18; 18.
• Puterea șl Adevărul ■ PROGRE
SUL — :5.»; io.
■ Cea mal frumoasă solie ■ COS
MOS - 1543f ÎS; 23,15.
a Pădurea pterduUL I RAHOVA — 
13.33: 18; ÎS. ÎS
n, Hello, Dolly i FLACĂRA — 
15,»; 10.
a Steaua Sudului i VTTAN
IB, la grădină - S3.
a Osceola : LAROMET
17.S9; 10,33.

a Trefle : i PATRIA — S.30; 11,13; 
13; 17,45; K.W.
a Inima e un VInâtcrr singuratec : 
SCALA - 8,3!); 1,1; 13,20: 18; 18,3); 
Sl. GRADINA SELECT — îi. CA
PITOL - 3.30: 11; 13.30: IE: u,30; 
Sl.
o Robin 1IOCK1 : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.13; I3J3; 10: îe.TD: Sl, BUCU
REȘTI - B.W: 11; 13,33: 16:'I8A3; 
fl, GRADINA DOINA — l®,!0.
a Felix țl OUIla : SALA PALA
TULUI - 19 (seria de bilete HM), 
CENTRAL - 8.IS: 13.30; IUI) 19.39, 
CIULEȘTI - ’.5,30; 19.
a ■ Un minut do reculegere : VIC
TORIA - «JO; 11.45; IS^B; 10; 18,34). 
a Doamna șl vagabondul : FESTI
VAL - 0; 11,13; 13,30: 18; 18.30;
20.43. FAVORIT - 8.18; 11.30; 13.43; 
10; 18.13: 20.39, MELODIA — <B: 
11.15: 13.30: ÎS: 18,30; 20.45.
a Goya t MIORTTA — 8; 12.30; ÎS: 
19.313.
a Toamna Clicyennilor : EXCEL
SIOR - 0,18 .. ............................
FEROVIAR -
MODERN -..................................
la griîdlnă — SP.I8.
a Asta-searâ dansăm In familie i 
GRIVITA - 9; 11.13; 13,30; ÎS: 13,13; 
ffl.OT. TOM1S - 9; 11,13; 13J0: 18; 
18.15. Ia grfidlnfi - 20J0. FLAMU
RA - 9: 11.15: 13.20: 13; 10.18; 29.39. 
a Program de desene animate 
pentru copil 1 DOINA — 10.
a Marea dragoste : DOINA — It.M: 
13.43: 18; 18.15: 30.30, AURORA - 
9: 11.13: 13.30: 13.43; 18: 23.15. la 
grădina — îl.13
a Zestrea domniței Italu : LUMI
NA - 0: 11,13: 13J3; 18: 1®JO: 20.43. 
a Ultimul domiciliu cunoscut ■ 
BUCEGI - I5.«: 18: 20,18. la gra
dina — 23,13: GLORIA - 0: 11.13; 
13.M: 16: 1B.13: »,K.
a Tinerele fără bâlriitețe - 9—18JM 
In continuare. Program de docu
mentaro — 18,43; 20,13 t TIMPURI 
NOI.
a Zile de dragoste — 10: 12: 14, 
Secretara particulară — 13: 18,13, 
Două Inimi fericite — K.S3 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Evadare din Planeta maimuțe
lor : UNIREA - 13-30: 18. Ia gră
dina -20.
a 19 fete șl un marinar i DACIA
- s: h.13: 13.30; 18: ieis: m.so. 
a Nu le întoarce : BUZESTI — 
15.30: 18.
a Această temele : BUZESTI —
a Love Story : CHINGASI - IB.30: 

■ ia: M.13 ■
a Vis de dragoste : LIRA — ISJ3: 
ta grădina — HJ0.
a Preria : VOLGA — 9: 11,15;,
13,30: IS: 18.15: ÎOJO. ARTA - 13J0;
17.43. la g-AtJInS - 50.
a Pentru că se Iubesc : PACEA — 
13.45: 18: 20.
a Micul 
15.43: 10: 
o Silvia 
18: M.to. 
a Marv 
15.3?: tî.
a Cinci pentru Infern : FEREN
TARI - 10: 13.33.
a Taina Sofiei Gruslto : FEREN
TARI- 17.45; 20.
o Aventuri In Ontario : MOȘILOR
- ISJO: 17.43. Ia grădina - SO.

rea treptată a unor 
realități grave sl n dat 
In final tinerel sale e- 
rolno o toarte convin
gătoare undă do lirism 
șl triste te, îmbogățind 
datele destul de firave 
do care I le oferea sub 
acest raport textul. 
Partenerul său. Nleola 
Anastasov, s-n remar
cat do asemenea orln- 
tr-un loc expresiv, 
printr-un 
personal, 
va actori 
amintim 
Pelcev 
Mancev — au compus 
cu talent. flecare din- ■ 
tre ei. mal multe per
sonaje succesive.

Ne-am gLndlt die o 
dată, pe parcursul ce
lor trei reprezentații, 
că tendința teatrului 
spre plasticitatea și 
vlzualltalea locului nu 
este întotdeauna sus
ținută de invenția sce
nografică. sau că ten
tele accentuat ca
ricaturale in mimică 
șl machia! riscă ue 
alocuri să schematizeze 
unele figuri secunda
re. Am înțeles insă că 
aceste riscuri 
de depășit — erau Ine
rente efortului de uni
ficare a stilului și de 
formare a profilului 
teatrului, care, mai de
parte. dlrounlnd de o 
trupă atlt de înzestra
tă. se îndreaptă spre 
lărgirea continuă a re
gistrului său interpre
tativ.

Spectacolele Tea 
Iul satiric din S 
au stabilit din primele 
momente un conlaet sl 
o comunicare vie cu 
sala. $1 aceasta, nu 
numai pentru că tex
tele erau traduse la 
cască, d mal ales pen
tru că spectatorii
bucureșteni au fost cu
cerii! de vivacitatea
Jocului, de factura 
pbnulară a acestui tea
tru- șl a actorilor săi. 
de 'coloritul Imaginilor 

întruchipau' Idei.

umor foarte 
Iar aitl cltl- 
— dintre caro 

bo Petăr 
șl Dlmităr

utor

■ 13.»;

15.» I

t V

; 1W; 1S.1B; 19 JS,
9.15; iz.K: 1S; ie,», 

9: îs,»; 18: ujo.
i-searA dansăm in funiile I

PROGRAMUL I
®,to DcichMerea emUIunU ,da til- 

mteeață o Telex.
9.13 Reportajul săptamlnU : „Unul 

dintre muie do constructori*.
S.îj Vedete ale muzicii ușoare — 

Sacha Diatei la Studio Urto.
S.ii Deșerte animate.

10.M Cară de limba franceză — 
lecția a 18-a-10J3 Teleclncmateca pentru • copil 
șl tineret : „O guta do băieți 
șl o fată*.

is.to întrebări șl răspunsuri, 
lî,» Telejurnal.
10,®3 Teleșcoata a Biologia (anul 

IJI liceu). Aplicații și proble
ms privind fiziologia apara
tului circulator a Matematică 
(In ajutorul candldațllor la 
concursul de admitere). Pla
nul și dreapta tn spațiu.

1S,M—17,so Cura do limba englezi
— lecția a 15-a.

17, rt Deschiderea emisiunii da
după-amlază.

17.15 O viață pentru o Idee A Otte 
Jullevld Schmid (I).

18,09 Timp șl anotimp In agricul
tură. **

18, M Expoziția „Secolul de aur al
picturii napolitane*. Comen
tează : Dan Hăulică. 4

18.15 Conferința națională a scriito
rilor - Anchetă TV.

19,18 Publicitate.
l«,îi KMi do «cri — Crăiasa răpe

rii (IV)
IS,33 Telejurna.1.
15,10 Recital Florica nradu.
S9A» Lumea de inline — Roboti 

pentru anul îtoi.
50.55 Muzică ușoară.

Fotbal : România — Ungaria 
(med de baraj In sferturile 
de Bnalfi aie campionatului 
european) Transmisiune di
recta de la Belgrad. Comen
tator : Cristian Topereu.
Film documentar „Norvegia*
— realizat de Mlhal Lazăr șl 
Lucian Penescu.

S3,OT ..Si de ore-.
PROGRAMUL U

„JS) Romănla în lume.
M.49 Binom muzical. Emisiune 

realizată de TV din R.D.G.
Î1.5S Agenda.
11.15 Cluburi sportive bucureștene.
11.55 Teatru foileton „Mușatinll* 

după trilogia Iul Barbu Șle- 
fănescu Dolavrancea. Scena
riul șl regia : Sorann Coroa- 
mă. Seria a 5-a : „Cumpăna 
vremurilor*.

devărato demonstrații - modeme, sub o formă 
de virtuozitate â corn- alertă, amuzantă, cu 
poziției șl transfigu- cuplete dntate șl chtar 
rării scenice. Tatiana cu momente dovoestl 

sau de pamflet estra- 
dlaUc In sensul bun 
al cuvlntuluL Aid 
ne-am putut. convinge 
încă o dată do inteli
gența dinamică si ver
va srlnteletoare u unui 
regizor oe care-1 cu
noșteam din activita
tea sa cinematografică. 
E vorba de Grisa Os- 
trovschi. autorul ad
mirabilului film „Oco
lul* Rolul, principal a 
kănova: vedetă de tUm 
exceptional dotată, pe 
care ne-a făcut multă 
plăcere să o putem 
revedea pe -scenă; Ea 
a trecut’cu farmec si 
dezinvoltură de ta nal- 

. _ __ _____ vitatea Inițială a per-
tabloui satiric Iad- sonalulul. ta Inlelese-

ce tulburător simț de 
observație psihologică 
in momentul de va
loare teatrală antolo- . ___
giefl. In care persona- Lotova. Gheorgh! Par
iul, cuprins de delir, țalev. Sarklo Muhl-
incepe să clnte și să blan. Konstantin Ko-
danseze la vestea că țerv. Kosta Karagheor- 
vn fi numit ministru I 
Kalolancev l-a Inzes- .

____  _____ ___ _ xlrat pe Golemanov cil o'; 
ceău posibilă ridicarea ’ ' pasiune aproape mala-
unor oameni de nimfe divă, care la forma u-
prln forța banului, ce nel energii cheltuite a-
răstarna valorile șl fa- beranl, In gol — sil-
trnrivn 1 F Lui p-QrSO'Tial ftl ’ acio* r

.iilu! lriscrlliidu~s« asl- 
tel perfect In formula lra[ulbalB uo ■' '.n •'■‘'țiu MJ t W,8.<iua.»vnJtH4 -x«,
preferată a teatralul ufleare a,colegilor «41. revenii -Novenel Ko- 

i nclev.1- Râmlnlnd fide.1 tradl-,?.,1 
la Hei realiste clasice.

regizorul a Imprimat 
In același timp specta
colului o atitudine 
contemporană. reall- 
zlnd — ma! mult de
alt o galerie de tipuri

Nelcio Popov dezvă
luie cu precizie șl u- 
mor latura ridicola a 
acelor relații care ffij-

prin forța banului, ce 

voriza impostura.
Fără îndoială, acest 

mesa) a căpătat deplin ... 
relief pe scenă in pri- preferată a 
mul rinei datorită ma- său. ridicarea 
relui actor GheorgȘl ruluF scenic oină. groJfiJC_

Am putut admira din 
nou talentul remarca
bil al lul'Gh. Kolotan- 
cev In Koclcarlov din 
„Căsătoria” de Gogol.

ghlcv au Interpretat 
■ la rindul lor. alte nar- 
, Uturi extrem de difi

cile ale comediei ao- 
gollene. Regizoral Nel- , 
do Popov, fiind el în
suși șl actor de pro
fesie. a condus cu mî-

: mă sigură munca pro
fesională de înaltă ca

?3.îJ Lumea de inline
29.50 
a i.oi

n p
,tij

22, 4 S

Kalolancev, Interpre
tul rolului titular. Este 
uimitoare naturalețea 
cu rare Kalolancev In
tră In pielea perse 
najulut. particulari 
zlndu-1 plnfi îi tn cel

V

Andrei 
BALEANU

sdUMtor : VIITORUL — 
10.13

---- IO5!

popular -
I FLOREASCA
Poppins i

rare.au
I.S.P.IL
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fn ultimul timp, ziarul nostra a abordat Insistent sl 

analitic o seric de probleme ale Îmbunătățirii activității 
de programare'șl de desfacere a producției de metal fa 
economie. Și nu Intimplător. Consecințele unor imper
fecțiuni afe actualului sistem organizatoric șl ale meto
dologici fa acest domeniu, concretizate în neonorarea 
la timp și integrală a obligațiilor contractuale de către 
unii producători de metal, se resimt direct In fabricația 
anumitor produse necesare economiei naționale. Peniru

L .1* 
ți î .1 l

discutarea unoraspecte ale problemei, perfecționării 
programării1 ți dcslaccrii metalului, problemă ridicată 
facă la Conferința Națională a partidului din decembrie 
1907, și identlilcarea unor câl și posibilități concrete In 

■ acest sens, ne-am adresat-onor specialiști din domeniul 
prodacțlci și desfacerii metalului, cărora le dăm cuvlntal 
fa rlndariie de față. Punctele lor de vedere ic supunem 
atenției organelor în drept

*•_

produsele din sfera sa de activitate : 
contractarea cu beneficiarii de metal 
a necesarului acestora (pentru midi 
consumatori, prin întreprinderile te
ritoriale de aprovizionare) șl cumpă
rarea pe bază de contracte a pro
ducției combinatelor șl uzinelor me
talurgice ; optimizarea programelor 
dâ laminare, a Importurilor șiI expor
turilor. astfel Incit să go asigure în
tregul necesar Intern sl să se reali-, 
zeze aportul valutar maxim : gestio
narea unitară a stocurilor de metal 
din economie, prin concentrarea trep
tată a acestora Intr-o rețea unică 
de baze șl asigurarea livrărilor de 
sortimente In cantitătl mid. din 
stocuri.; la cerere: unele atribuții 
privitoare la orientarea consumurilor; 
de metal In econobnle. extinderea în
locuitorilor.

încheind contracte de lungă dura
tă șl anuale, pe grupe de produse, 
acest organism de desfacere a meta-, 
lulul ar .putea aplica întocmai pre
vederile Ix.'ffi.! contractelor economi
ce. - De asemenea, prin prelucrarea 

' directă a comenzilor de la benefi
ciari . s-ar elimina volumul actual 
foarte mare de lucrări ce se executa 
În paralel, care conțin de fapt ace
leași informații (specificațiile și dls- 
tribui'.oare’.e care cuprind anual un

Mal multe argumente de ordin 
tehnic șl economic pledează pentru 
crearea unui organism specializat' 
de desfacere a metalului. Ca:e 
slnt aceste argumente f în pri
mul rlnd osie vorba de numărul spo
rit de consumatori (In total, peste 
10 GOT de puncte de consum de metal 
In economie), de numărul foarte 
mare de sortimente, tipuri sl dimen
siuni (ca ordin de .mărime, peste 
IOT GOT), dt șl de creșterea gamei 
de produse metalurgice fabricate In 
larii. In mod deosebit, construcției 
de mașini, principala ramară con- 
samatoarc de metal, trebuie să I se 
asigure la timp o sortimeniatle rela
tiv mare de produse metalurgice. In 
eantllăll uneori miel, dar care au o 
deosebita însemnătate economică.

.Irxsa. de pildă, a unei tone dintr-un 
ihumit sortiment de metal. în va- 
>are do drea 4 GOT lei. are ca efect 
nobillzarea In medie a altor 10 tone 

le materiale In valoare de 40 GOT țel 
sl ncoxecutarea la termen n unul uti- 
■ij In valoare de 2M 000—500 0©0 lei 
□lntr-p recenta anchetă efectuată fn 
cîteva’mnri uzine consumatoare de 
metal s-a desprlras concluzia că. In 
consumul total- ai acestora, metalul 
cuprinde o gamă de 2—4 mH sorto- 
•i pod imens luni. Majoritatea sorti
mentelor — pesta (S la suta — eo 
consumă In cantități foarte mici, 
de ordinul a 4—8 tone.pe an. Aceste 
exemple, evidențiază cu claritate 
Importanta asigurării ealltatll și ope
rativității aprovizionării, cerințe ce 
nu pol fla a.itisfăcutc în mod eco
nomic dlreei de către producători, 
fiind necesare .relnlll mult mal suple 
in procesul de asigurare cu metal a 
benefîdarllor. Iu.s. fn sistem ui
actual de rc 
ril loturilor 
prodUcfilofH,' 
din capacltaț.„„

Se desprinde concluzia că modul' 
actual de organizare a desfacerii me
talului. realizat direct de flecare 
combinat siderurgic In relație cu drea 
2 5OT beneficiari* coniraclnnU — mod 
care so menține de peste 20 ani, prac
tic. neschimbat — nu mal poate răs
punde cu promntîtudinea si elasti
citatea necesare cerințelor unul con
sum foarte diversificat sl extins, fo
losirii In condiții ontlme a liniilor 
de laminare, creșterii eficientei 
schimburilor externe de metal. Solu
ția : să se înființeze o centrală d® 
desfacere a metalului.

Sarcinile de bază care ar trebui „. ____Jl____
să Intre In atribuțiile acestui orga- consilier In Ministerul Aprovizionării
nlsm nr fl următoarele, după pire- Tehnico-Moleriole și Controlului
rea mea a coordonarea balanțelor ta Gospodăririi Fondurilor Fixe

producțleL Cu unele dotări supli- 
merttaro alo rețelei actuale de baze 
do desfacere ale M.I.M.., dl și prin 
crearea de baze noi șl depozite In 
principalele puncte de producție si 
de consum vom ti in măsură să 
sprijinim mai eficient uzinele noastre 
producătoare in preluarea cantități
lor mici- șl distribuirea lor la benefi
ciari. dcgrevlnd astfel furnizorii de 
un număr mare de contracte.

Nu pot fi de acord cu unele păreri 
eare propun ca acel organism central 
de desfacere a metalului să albă o 
dublă subordonare, cu sarcina prin
cipală de cumpărare a producției si
derurgice șl de revinzare a acesteia 
beneficiarilor. Aceasta ar fl In’ 
contradicție cu " IjCgea contractelor 
economice șl ar duce practic la elu
darea . condițiilor do Încheiere a 
contractelor economice, prin contact 
nemijlocit, .Intre furnizori șl benefi
ciari. cu Implicații asupra exercitării

funcției comerciale de către centrale 
și întreprinderi. Totuși, nu resping 
Ideea înființării unei centrale de pro
gramare șl desfacere a metalului — 
șl îmi permit chiar s-o - denumesc 
„CENTROMETAL* — dar într-o a- 
semenea situație se recomandă o 
mare atenfle in stabilirea sarcinilor 
șl atribuțiilor el. Mă refer, tn s»e- 
claL.Jn crearea posibilităților de în
lăturare a neajunsurilor actuale tn 
aprovizionarea -economie! nallosiale' 

• cu metal, care nu pot fi eliminate 
doar prlntr-o simplă reorganizare a 
sistemului de dcafaccre a metaluIuL 
Slnt necesare,, Inlll de toate, măsuri 
e’lclenlo de disciplinare a tuturor 
celor care participă la nroeesul da 
programare șl desfacere a metalului.
lng. Petre CANȚALARE 
director adjunct 
în Ministerul Industriei Metalurgice

i-

S n ocolim problenie!e i!e fond!
Uzinele constructoare de mașini nu 

slnt In măsură, la ora actuală, să-șl 
Întocmească la termen specificațiile 
pe tlpodlmenslunl. mal ales din cau
za carențelor care mnl exista In asi
gurarea documentației de către be
neficiarii utilajelor tehnologice, pre-
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Județul Ilfov, nu mai puțin de 
23 de butelii. Incerdnd să sta-

Ibllească de unde șl pe ce căi le 
procura, organele cțe^tesoțt au 
descoperit că I.F.’ mal avea a- 

....— -

IGuutu 
spun 
K

I
llu- I .„J.... ..... îW’Urtl

Socrujenl unde, do asemenea, bo ma
nifestă liosă de'preocupare din par- | 
tea consiliului de conducere pentru I 
popularizarea avantajelor ce Ie oferă I 
sistemul de retribuție In acord glo
bal. Asemenea situa ți 1 impun mă
suri urgente din partea comitetelor1 
comunale de partid, a consiliilor de

• conducere din cooperativele agricole 
pentru definitivarea modalităților de 
aplicare a acordului global, pentru a 
stimula participarea cooperatorilor, 
a tuturor locuitorilor satului la exe
cutarea heintlrztată a lucrărilor “ da 
Întreținere n culturilor, la tot ’ ceea 
ce este necesar de făcut tn dmp pen
tru creșterea recoltei.’

L.l
J ■

'i 1 Știați că o albină, după o raită 
prin împărăția florilor, aduce 
In stup 75 de mlligrame de nefc-

■ 7 Dar că, din aceeași cursă,

? JL A Xla timp, un plusde recoltă !
..... “ " ' . - ■

Întreaga suprafață do 118 ha, Iar In 
prezent se execută rfiritul plantelor 
șl cea. de a doua prașllă manuală.. 
Un prețios aport: ta executarea lu
crărilor aduc mecanizatorii. La acea
sta cooperativă — după cum ne-â 
informat-loan Juncănaru, șeful sec
ției de mecanizare, tractoriștii slnt 
repartizați De formațiuni de lucru, 
cunosc producțiile , planificate șl mo
dul cum vor fi premlați pentru de
pășirile de recoltă, ceea ce li deter
mină să manifeste mal multa exi
gență pi răfepundere .In executarea lu
crărilor mecanizate. De altfel, cola
borarea fructuoasă dintre mecaniza
tori șl .țăranii cooperatori să mate
rializează In rezultate dintre cela 
mai bune.

Eforturi deosebite la întreținerea 
culturilor depun, de asemenea, ma
joritatea țăranilor cooperator!: ș! din 
alte unități agricole ca cele din- Ștlu- 
blenl. Havinvi. Bllndeșll.' Vlăsineșll, 
Trușeșll etc. De altfel, din ultima si
tuație operativă existentă la direcția 
județeană agricolă rezultă că plnă In 
seara zilei de 15 mal prime pragllă 
a fost executată pe 88 la sulă din su
prafața cultivată cu sfeclă de zahăr 
și pe (0 la suta la floarea-soareluL

în raidul tanchetă Întreprins am 
Intllnlt șl unele deficiențe peniru a 
căror Înlăturare consiliile de condu
cere trebuie să la măsuri energice. 
CI leva exemple. In cooperativele a- 
grlcole Gorbâneijti, Buhăcenl șl altoi® 
este nevoie să se precizeze formele 
de aplicare a acordului global astfel 
Incit flecare cooperator să cunoască 
ce -producție trebuie să realizeze de 
pe suprafețele repartizate șl dt va 
clșllga In funcție de rezultatele obți
nute. La Gorbăneștl, de exemplu, 
Ing, Ioan Maxim ne-a prezentat ta
rife de plata pe-tona de produs sau 
la mia de Ici venit bine calculate, a- 
vantnjoase pentru cooperatori. Ce 
folos Insă că ele nu slnt cunoscute și 
de cel de dincolo de pragul biroului, 
da cooperatorii care lucrează In 
dmp! Această situație ne-au confir- 
mal-o mal multi cooperatori lntilnițl 
la lucru pe tarlale șl care spuneau 
că nu cunosc nimic cu privire la 
producțiile planificate și modul de

tar ---------,. , ...
neobosita lucrătoare vine lncăr- I 

mH dev,|î; 
datele

cată șl cu 50 de mlllgram^ — 
polen 7 Absolut exacte, datele 
cla mai sus au fost furnizata de 
un evenlmcnt-premleră ee se 
„oficiază* In pădurea de enl- 
rfml de la FoenI, In „universul* 
albinelor din stupii secției api
cole a Inspectoratului silvic 
Satu Mare. Aid' au fost Intro
duse la două din stupine o ln-

{ i. e ta':.-:;'' 7'

în ultimele două săpîămînl. In ju
dețul Botoșani au fost puține zile 
bune de Iuctu In dmp, ceea ce a 
creat dificultăți la executarea lucră
rilor de Întreținere a culturilor pră
sitoare. Ma! mult ca orldnd. in acea
stă perioadă, consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole, sprijinite 
concret de organizațiile de partld.de 
specialiști, au dovedit. In cele mal 
multe cazuri, spirit de buni gospo
dari. capacitate organizatorică, grijă 
deosebită pentru asigurarea tuturor 
condițiilor in vederea executării netn- 
Urzlata a lucrărilor de Întreținere la 
flecare cultură. La baza organizării 
producției șl a mundi stă aplicarea 
acordului global care, așa cum a ară
tat experiența anului- trecut, consti
tuie un puternic stimulent șl factor 
moblllzalor in executarea la timp șl 
de calitate a lucrărilor agricole.

Din raidul ancheta Întreprins fn, 
multe unități agricole din Județ se 
desprinde conduzia că este posibil 
să se treacă peste .Impedimentul 
creat le vremea nefavorabilă dacă 
sa folosește cu pricepere orice oră 
bună de lucru In dmp. Acum este 
deosebit de Important faptul că fîe- 
cârc cooperator, pe baza angajamen-, 
lulul scris privind munca In acord 
global, știe ce are de. făcut șl ce va 
dșllga Jn cazul Îndeplinirii și depă
șirii producției. Inginerul-Constantin 
Banii, de la cooperativa agricolă Dur- 
neștl. sublinia faptul că majoritatea 
țăranilor cooperatori. Ințeleglnd pe 
deplin avantajele noului sistem do 
retribuție n muncii, participă In masă 
la executarea luarărilor de Întreține
re a culturilor. Zilele trecute, lucrind 
In „ferestrele* dintre ploi. 1 IOT de 
cooperatori au executat prima pra- 
șjlă pe două sule de heetare cultiva
te cu sfeclă de zahăr. în același mod 
s-a procedat pentru a executa prima 
pra’ilă pe alte 148 ha Insămlnțatc cu 
diverse culturi.

Faptul că Ja cooperativa agricolă 
Drislea. ca de altfel In multe alte u- 
nltățl. tarifele de plată s-ău stabilit 
din timp, pe fiecare cultură șl tarla 

planificate, repartizarea suprafețelor 
șl încheierea angajamentelor cu ță
ranii cooperatori a fost mult ușurată. 
Savel - Cojocaru, președintele coope
rativei. sublinia* fapiul că oamenii au 
îrrjplrtzJl’ timpurile, lucrlrulir.dlh - zorita î1

’(

1

î

„constringe" albinele ca. la tre
cerea prin urdiniș, să-șl go
lească Încărcătura de polen In
tr-o sită colectoare. Pe această 
cale, „vameșii* albinelor vor re
colta IOT de kilograme de po
len, care, după cum se’ știe, are 
multiple întrebuințări In Indus-

lor™ o sută de milioane de rai- 
llgrame de „colb mărunt de ■ I
mir”, albinele de' „elită" ale. a- I 
plătitorilor silvici sătmăreni _
vor efectua nu mal puțin 
două milioane de „curse". In
tr-adevăr, albinele nu-șl 
mint hărnicia.

de.«

Ion Florescu din București, 
str. Senealnv Voevod nr. 20, sa
lariat Ia Întreprinderea „Preci
zia* a fost surprins Intr-una din 
zilele trecute vlnzlnd o butelie 
do aragaz cu un preț de drea 
10 ori mal mare declt cel legat 
* - cercetările ulterioare s-a sta- 

l că ci comercializase. In a- 
celeași condiții, prin comunele 
Pulcnl, Prandu și Pietrele din

numeroase tipodîmenslunt de ma
teriale In cantități submlrilrnate. 
strict necesare realizări! sarcinilor 
de plan In urinele beneficiare. Tot
odată. problema nellvrăril de către 
unele uzine șl combinate siderurgice 
q anumitor cantitătl șl sortimente 
de metal, conform termenelor con
tractuale. des! face obiectul unor 
analize lunare la nivelul conduce
rilor- MAGE, nu
51-a găsit rezolvarea plnă In pre
zent. ceea ce creează serioase nea
junsuri In realizarea planului de 
producție fn diferite uzine benefi
ciare. determinînd chiar neonorarea 
unor contracte de către unele uni
tăți constructoare de maslnL 

iPentra eliminarea, 
s?. cd co manifestă. In :az
mom rsî tai a consumata.™ ... cun

referit doar în parte In rlndurile de 
față, consider că organele centrale 
de sinteză sl ministerele economice, 

cum șl a necontractărll In toate ea- interesate ar trebui aă analizeze 
zurlie a exportului In timp util Da cauzele fiecărei deficiente de fond
aceea, se recurge uneori-ia elabora- aau curente șl să proourta măsuri
rea unor specificații fundamentale a- pe linia holărfrllor Conferinței Na-' 
proape exclusiv statistic, fapt ce se țîonale a P.C.R. din decembrie 1087: 

■' ............ ' ’ * eventual. In cazul In eare se consi
deră oportun, ar putea si se treacă 
ta Infllnțarea unei centrale do des
facere • metalului. Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale șl

1 Gospodăririi Fonduri-- 
lor Fixe ar trebui ca. Împreună cu 
această centrală și cu, ministerele 
interesata, să soluționeze In mod 
treptat problemele privind : meto
dologia de calcul a necesarului de 
—_ta., {care să curme discuțiile In
terminabile Intre factorii! responsa
bili din MAGF și mLnlstcrole «co

interesate) : dimensionarea

i

I
In parte. In raport cu producțiile 

Bl încheierea angajamentelor cu țfi- 

Cojocaru, președintele coope- 
ubilnla faptul că oamenii au

cosă două butelii, confecționate , 
chiar de el (de prisos să mal 
spunem, că acestea prezentau un I 

iv pericol pentru cumpără- 1 
-_.') cu materiale sustrase de la 1 
întreprindere. Pîhă la clarifica- j 
rea întregii afaceri, Încă-de pe I 
acum un lucra este cert: „făli- i 
meniul" care IT așteaptă nu va I 
putea fl evitat.

*șlriKMtoir
£xpl3zivi!

In ultimul timp, tn undfiato 
• ctiorca pescari amatori din ora- I . țul Luduș, ieșlți la peicuit 

malul “ Mureșului, s-au agi 
cinci „pești*, pe cit de neo\ 

Inuifi, pe atlt de peric.uk, 
cinci proiectile de brand rătă
cite din timpul războiului I Toți 

1. . . . . . . . . . . . . . . .
I
I

lor

cS nu cunosc nimic cu privire 

retribuire a muncii lor. Așa stlndlu-

’ei9CÎW
irile, nu-J'da mirare că numai 

•cooperatori: de aid au ț 
ijamente ; scri.sc pentru

I
111

'juri 
d t>t) ejrilix 

tel 
. jșizoa Li 

!>«t ÎUM5ÎP0ședlntelur au fost Însoțite, de "al 
șl de dteva cifre șl fapte convin
gătoare : prima prașllă a fost terml-- 
nată pe, HO ha, cu sfeclă de zahăr șl 
pe întreaga suprafață de 2OT ha cu 
floarea-soa relui.

Retribuția mundi In acord global 
stimulează participarea la lucra a_ țft- 

llmltrofe centrului de județ, acolo 
unde există un număr maj-mare da 
saîartațl. Un exemplu edificator fl 
constituie rezultalale cooperativei a- 
gricole Stăuceni. Alcj toți cooperato
rii slnt Ia lucru pe dmp. Alături de 
ol. in orele libere, muncesc nume
roși salarlațl cu domiciliul !n Stău-. 
eoni, dar rare slnt salarlațl In difer, 
rite Întreprinderi din Botoșani. Da
torită acestui fapt, prima prașllă, la 
afeda de zahăr a fost executată pe

taJta

Ministerul AprovSonirll Tehnico- metal (cs 
Materiale ți Controlului Gospodăririi terralnabi

.r..

-?•

ri

noi o să urăm „Gospodl-

DFO-

1

sJde-
măl

; ■ ;
\î

cu țeăvă proprie, 
«-au dus 

ier. Au tre-'

._______ iSțlde
Planificării nu an stabilii

tell". N.

stimulează participarea la lucra a ță
ranilor cooperatori sl din localitățile

N. 7AMFIRESCU 
corespondentul „Sclnteii"

H : o ’ ■- " ||

merf. Am «crii la toft prie
tenii din toate județele șt

I

în ultimul timp. In cadrul măsuri
lor întreprinse de ministerul nostru 
s-a trecut de la programarea trimes
trială la programarea semestrială a 
producției de metal, cu defalcare ne 
trimestre, ceea ce dă posibilitatea 
consumatorilor să-și cunoască mai 
din timp resursele, tar furnizorilor 
să-șl pregătească mal bine producția. 
Da asemenea, a fost lărgită’ rețeaua 
de baze de desfacere a metalurgiei, 
prin darea .in folosință a depozitului 
Pcstis-Huncdoara. construcția bazei 
1 București și bazei 5 Caranwbeș. 
caro contribuie, efectiv, la PTeiuaxea 
și desfacerea unu! volum sporit do 
laminate In cantități mici necesare 
beneficiarilor noștri.

Nu se poate însă afirma că 
s-ar fi lichidat toate neajunsu
rile In acest domeniu de activi
tate. neajunsuri care, după pâre- , 
rea mea. nu-sl au cauza numai In 
sistemul organizatoric, ci trebuie să 
(le analizate și In raport cu deficien
țele și greutățile care persista In ac
tivitatea de aprovizionare tehnico- 
malerlală a unităților economice. 
Printre acestea, aș menționa in 
primul riiwl nccorclarea ■ termene
lor de întocmire și definitivare a 
planului de producție, investiții șl 
do export cu cele de, elaborare, 
șl definitivare a planului, de a- 
provlzlonare șl de încheiere a con-, 
traetelor economice. Spro exemplu, 
II.C.&L COT/1B70 privind executarea 
investițiilor prevede ca termen do 
predare a proiectelor de ' execuție . 
ifirșllul trimestrului III ol.anului In 
-■urs pentru lucrările din anul urmă-- , 
tor. ceea ce; exclude posibilitatea do 
a se Încheia contracte cu 0 luni 
înainta de Începutul anului de plan. 
Apoi, este vorbă de faptul, că prin 
„■omplexltatea problemelor echilibră
rii unor balanțe la anumite sorturi 
de metal (știut fiind că ele se reali
zează din mal multe surse), prin 
necesitatea corelării la nivel de ra
mură și de^economie a.reroirselor din 
producția Internă cu cele din import, 
apare cerința nrbaramării produdlel 
si încheierii de contracte economico 
numai In anumite etape. Cerința la 
care m-am referit este Impusă de 
aplicarea unei politici Juste, realiste, 
in ceea co privește angaiarea impor
tului. eficienta acestuia oe relații sl 
In funcție de conjunctură. Pe do 
altă parte, necesitatea atll a încărcă
rii Judicioase a caoacltalllor de pro
ducție pe agregate în urinele 
rarglce. dl și a utilizării In ___
mare măsură a stocurilor din baze 
Implică întocmirea unitară a ... 
gramelor de fabricație. în .-legă
tură cu problemele de organiza
re a activității de programare a 
producției in ministerul nostru, putem 
afirma că sinlein bine organizați.

număr de date de ordinul milioane
lor șl care repeta , Informațiile din 
comenzi șl contracte).

Un accent deosebit In activitatea 
organismului de daafăceSe a metalu
lui ar trebui pus pe crearea unul sis
tem adecvat de informatici. Acosta 
trebuie să asigure In principal In
formații operative privind necesită
țile și dlsponJbilitațlJc de sortimente 
de metal de pe întreg teritoriul, ur
mărirea «Jrslematlcă a livrărilor con
form termenelor contractuale.
Ing. MIrceo P1RJOL

Tohnico-Maîeriale și Controlului

bine, pregătiți să programăm produc
ția pe un tm întreg, că uzinele noas
tre pot să încheie contracte enri'ale. 
Insă aceasta nu depinde numai de 
noi. d este condiționată, fn nrinri- 
pal, de posibilitățile de cunoaștere a 
necesarului de metal de către bene
ficiari.

Consider că metodologia de pro
gramare.semestrială, aplicată in ure
ze nt. corespunde necesităților actuale, 
lntrudt'ține seama de gradul de no
minalizare a producției In celelalte 
ramuri Industriale, aradul de cunoaș
tere a necesarului concret cit si da 
cerințele reale ale uzinelor noastre 
In ce privește timpul de pregătire a

SÂ-I FIE „GOSPODI
NEI" BOALA 
CU LEAC !

■
Tn orașul Bălan-llarghl- 

’ ta, dupd cum ne ■ infor
mează -cititorul hbștr.u C. . 
Godocl, există un '/țingurt, 

. magazin.. „Goipodinâ*.
. — Doriți mai multe 7

■ — Unui e de 'ajuns.- dar 
.să fie I,

. — Dacă este, cum nu 
este'?' . ' î',....

— 'Este, dar este închis 
ds reitera tdptdmlni;’ pen
tru că s-ă îmbolnăvit-gbs- 

i ‘ ; podlna care : gestionează 
„Gospodina*. '.

Ca să nu„dcrranjdrn con
ducerea O.C.L., cu rugă
mintea de a se ocupa mal
serios de această problemă, 

l noi p ta urăm ..Gospgdi- 
) net" «d-J fie boala cu leac.

ț „MODERN",
DAR STAȚIONEAZĂ 

J . Honoriu Pop, din Si- 
t. blu, sirada Turnului 23,
i zice că l-a costat 2 3OT de
J lei aparatul de radio „Mo-
l dern“ pe care l-a cțimpi-
’ rât ' care ii staționează
ț de foarte multă vreme.
i — De ce nu mai merge 1
} — Din cauza unel pldcufe

eu contacte imprimate, care 
costă circa 15 tel și care 
plăcuță nu o pot cumpăra 
pentru cd nu ertitd in co-

reflectă negativ. In mare măsură. 
In evoluția stocurilor de metal In 
perioada de plan..in Imobilizări, dar 
Si în lipsa unor sortimente de me
tal. în ultima vreme. Ministerul In- -----------
dustrlel Construcțiilor de Maslul a Controlului 
creat Ministerului - Industriei Sie- -
talurgtee unele greutăți, datorită nc- 
depunerl! la timp a specificațiilor 
de materiale feroase șl neferoase, 
Intr-urii organele de specialitate din 
Ministerul

Fondurilor Fixe șl Comitetul 
Slat al ri____
cantitățile de metal ee trebuie alo
cate uzinelor noastre pentru anul 
3572. pe. bază. de nonne de consum 
șl volume de producție, conform 
melodoloalel In vigoare.

O alta, problemă de fond care, 
deși sesizata organelor In drept nu 
Șl-a găsii soluționarea, ei te aceea a 
stocurilor normate alocate consu
matorilor, ne care le consider neco- 
respunzfiloare ele nefllnd corelate 
Judicios cu stocurile curente — pen
tru a nulen asigura consumul Intre 
două livrări succesive — d cu sîo- 
cul de siguranță necesar In cazul 
unor abateri de Ia ’ ritmul mediu al 
livrărilor curenie.

Dar se mențin șl dificultăți orga
nizatorice In conlucrarea dintre pro
ducătorii ți consumatorii de metal 
— Sl aceasta de ani de zile. Astfel, 
cu țoală dezvoltarea rețele! de baza 
de desfacere a Ministerului Indus
trie: Metalurgice, rtmln in perma
nentă Reasigurate. Jncă de la întoc
mirea programelor de fabricație.I . /.

nomlcxi 
stocurilor la consumator! sl produ
cători ; redistribuirea operativă a 
unor stocuri cu mișcare lentă sau 
fără mișcare (probleme de sistem 
informațional) ; practicarea unor 
relații de aprovizionare șt desfacere 
mal suple șl operative: găsirea unor 
modalități de prezentare a necesa
rului pe tlpodlmenslunl la termene 
mal elastice, pe parcursul anului. în 
funcție da modificările în structura 
producției, contractarea exportului, 
elaborarea documentațiilor tehnico. 
s.a. : organizarea mal bună a livră
rilor : revederea sistemului de pre
turi de livrare a metalului.' In care 
seria ar putea fi luate în conslde-' 
rare stabilirea unor prețuri stimula
tive. aplicarea de taxe de urgență, 
rabaturi pentru cumpărări tn loturi 
optima de fabricația

Ing. Ion POPESCU 
director tehnic
In Ministerul Industriei 
Conslrucjiilor de Mașini

Noi produse la Fabrica 
„13 Decembrie"-Sibiu

SIBIU (corespondentul „Sdn- aproape 50 de modele no! de
teii". N. Brujan) î La Fabrica poșete, realizate din piele șl în
de piele șl marochinărie „13 De- locuitori, In forme șl culori dlfe-
wmbrle" din Sibiu completarea rite, ține seama atitde cerințele
cu noutăți a colecției de modele pieței, di și deî tendințele modei,
n devenit:o preocupare perma-

: nentă a lucrătorilor de la servi
ciul de concepție a întregului 

i i t<colecliv.de muncă de'alel. In,ut 
tlmul timp, au fo.v. create noi

. modele de-valize, serviete, gea- __ ____  ,______
montane, sacoșe ele. Do' reținut textil cu fermoar,’ practic® (1 
este faptul că flecare din cele elegante.

tai execuția lor se aplică tehno
logii moderne de fabricație In 
curind vor opărea In magazine 
noi .modele de valize din mate
rial textil cu motive florale, 
precum șl valize din jnaterlnl

mW^WT^SCRIȘPAREAS'DV.4

orașele (Arii. ji nici unul 
nu m-a putut «erul.

Touardșe Pop, fii drăguț 
și descrie-ne cu exactitate 
despre ce plăcuță testa 
vorba.

plăcuță leita
Avem un udr la-r» ir

„Electronica" jî vom ihter- 
veni pe lingă el Poate Iți 
va face una In rate "plnâ 
apar In comerț. Ce ■ melo
die să v-ă comand la ^Me
lodia prelevată" ? t

REȚINERILE SE FAC?
CÎND?...

In ziua de M noiembrie 
1971 (ora precisă nu se 
știe), toEțarâșui Constantin 
Necțulescu. din strada 6 
Martie 16; Tr. Măgurele, 
s-a dus la l.G.O. și a re
clamat că s-a spart

dueta de apă dfrt fața- ca- ză că, htceplnd din 1 aprilie nu e bine. 5i mal zicem cd 
o scrisoare asemănătoare 

‘ ne-a sosit side la Asociația 
de locatari a btoculul E.0. 
din strada ' Băiculesti 73, 
sectorul 8. București, care 
ne dă șl niște nume de rdu- 
piatniri. •

— Și de ce nu „eolden- 
țlați" numele rdu-platnid- 
larl

— De rușine I Dupd nume 
par o-a m en i icrioși.

sel. A venit o echipă >,Jul- 1072, plata taxei de inlre-
ger“, a tăiat țeava de unde ținere nu «e mai făce la
i-a spart și a pui un dop. I.L.L.* ci to I.P.C.. unde
A bUrcbat de ce pun un este șef Vidrolu, zii „mină
dop șl nu intoculeic tea- forte“i . -
va, dar i s-a spus că nu au — Cum a luat in primi-
țe'avă. A făcut Necșulescu re. ne-a ri oprit apă caldă.' 
rost de țeavă și s-a dus 
iar la l.G.O. si-i cheme pe 
.Julgeriști- să repare con
ducta 
„Fulgeriftli" nu 
pentru că era ger. Au tre
cut gerurile și Necfulescu 
nu are apă în cajul nici azi 
pentru că l.G.O. cică are 
alte treburi maț urgente.

— $1 mai e o problemă.
— Ce problemă . mai e. 

touardșe Necșulescu ?
— De atunci, din noiem

brie. de clnd s-a pus dop ta 
teacă, adică de sase luni 
plătesc lunâ de land apa ta 
l.G.O

Tovarășe Necșulescu. slnt 
bine pMtltf torardșll ăștia 
care au „treburi mai ur
gente'" ? Inte-resați-vă ce 
rețineri U se fac li, clnd.

DUPĂ NUME PAR
OAMENI SERIOȘI I

T. Darie, din Ploiești, tir. 
Republicii 130, ne informea-

— Ne-a . 
ăstora. care ilntem cu viata

oprit-o nouă.

Ia zi. ca să-i convingem pe 
. reitanfleri id nu mal fie
restanțierl. Mliiie. noimllne. ' 
o sd ne evacueze din apâr- 
'lammle.pt noi. care rintem 
cu chiria ta zi. ea să se 
simtă prost cei care nu plă
tesc chiria. Ca ziceți de 
chestia asta 7

—'Ce zd zicem 7 Zicem ed

DEOCAMDATĂ, CAI.
IN PERSPECTIVĂ, 

ELEFANȚI I
■

Zamfir Po-dăriță. dupd ca 
ne descrie eu lux de amă
nunte cile blocuri s-au ri
dicat. cite magazine s-au 
deschis In cartierul „1 ăfal- 
C.A M " Tg. Jiu. aduce vor
ba de nițte arbori ornamen
tali care au fost plantați, ne 
vorbește despre zona verde 
și zice că ți-e mai mare 
dragul să te uiți la această 
zonă verde, sa mat laudă șl 
cu niște ronduri cu flori, 
boschete de Iranda/IriP^ea 
.plnă la urmă să blesteme 
niște cai'

cei ce le-au capturat au sesizat 
Juni tmediat organele in drept, 

■care'au chemat la fata tocului 
specialiștii militari pentru a le 
face inofensive. Cu acest prilej, 
zona respectivă a fost cercetata 
îndeaproape, in vederea „pes
cuirii", și a ailor™ exemplare 
care n-au tras la undije. 

După 
circum

— Ce-at eu căli, nea Po- 
dărlță. și care cal 7

— Păi niște cai care ne 
calcă tn picioare munca 
noastrd șl ne paie «paliul 
verde. De ani de rile s-au 
pripășit pe aici si nu putem 
scăpa de ci. Dacă dormi cu 
fereastra deschisă te tre
zești că-ti nachează calul 
In caid,

— Cei de la etajele supe
rioare nu ud inoidiazd 7 Ori 
rtnt și girafe printre cai ?

Nu rideți. tovarășe...
— Cine ride, tovarășe Po- 

dărlță 7 Ba, din contră Eu 
am jl început să mă rog ni 
nu se aciuase pe lingă - 
blocurile dumneavoastră ți 
elefanți. Ăștia ddrimă ți 
blocurile clnd se scarpină, $1. 
pe unda-o si scoată cămașa 
întreprinderea de gospodă
rire a orașului clnd™

Micuță TANASE

Ioan Breazu, profesor suplini
tor la Liceul din orașul Sebiș 
(Arad), devenise * „personajul" 
principal al unul dosar penal 
și, vrind-fflcvrlnd, se îndrepta 
cu pași siguri spre dcznodfunln- 
tul final Dumnealui ținea însă 
cu orice chip să schimbe cursul 
firesc al acțiunii-In care era 
implicai. Peniru aceasta ar fl 
suficient — șl-a zis el —^eă de
termine dbl martori „cheie*
®ă-șl modifice declarațiile Ini
țiale. încercarea s-a soldat Jnsă 
cu. un rezul lat contrar celui 
scontat Ajuns fn fața instanței 
de judecată, dosarul șl-a urmat 
cursul nornui! : LB. a fost con
damnat la doi ani închisoare 
pentru infracțiunea de sjACCulă, 
la care s-a mal adăugat Încă 
unul pentru... „circumstanța* cu 
cei doi, martori.

în coarnele 
taurului

S-a fculînplat acum etleva 
sila la ferma Aita Mare ■ din 
cadrul I.A.S. Ozun-Covasna. În
grijitorul de 'animale Franclsc 
Volcovca a pornit «fi prindă un 
taur care scăpase din g 
Faptul, deși părea banal, 
soldat cu un epilog tragic, 
un moment dat taurul s-a repe- 
sit spre îngrijitor și, lovlndu-l 
puternic cu coamele, l-a 
denial'mortal.

Bunicel., 
de accident!

Mlcrobuxul 31—VL—1S9, pro
prietatea Combinatului chimic 
Rm. Vilcea, înainta cu pitezd 
pe șoieaua Sibiu-Făgăraț. Deo
dată, în dreptul comunei Arga
tul de Jos, cauciucul uneia din 
roțile din față, considerai „bu
nicel" înainte de plecarea tn 
cursă, a 1ăcut explozie și mașina , 
a intrat in șan{ In urma aces
tei „perie" au fost accidentați 11 
pasageri, until dintre ei pterzln- 
du-și viața și alți șase fiind in
ternați în stare gravă la spital. 
Acum, cei ce âu dat calc liberă 
mașinii din gsraj vor .trebui să 

porte consecințele corespun-

Rubricâ redactata do
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
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Cronica gliei
E

(Agerpres)

,1
R. P. BULGARIA■i

de arad, 
ite a! Con- 
I.. de actl- 
tel pXi'.g-’rt

ne! Pogăceanu. nrecum șl penslOna- 

de partid.

sosit, în
Capitals o delegația economica japo-

■ Cema- 
Constanța —

p Kiln's-; 
•lir.-..-- »'» 
'utios n I 
■teefi. ihs*.

și partid. '
ej, în continuare, delegația a
cu Uzina de fibre, sintetice, Unlv

tea „Alexandru loan Cura1 
preclun șl unele obiective

Maiestății Sale
Regele OLAV. AV V-LEA AU NORVEGIEI

I

ilstic contemptira'îî! aE'ih'A''’1 
fii i wwarrwp

In' onoarea «țlșleEațîti parlamenta

te! e Comitetului executiv sl Conal-

La sosire, pe aeroportul Ofopenl, 
oaspeții au fost salutați ” 
Iorgu Iordan, vlcepreședini 
......... “ ' " R,CU.S.

aău fost prozențl membri af Am
basadei Unlunlj Sovietice la Bucu-

(Agerț>res)

5 mol. județul Iași. Cu acest orile; 
■j"-'"jjr*" ‘

mombru al

cu și «iclal-ralturale din orașul Inși șl
tulul din județ, ‘

OSLO

Cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, lini este deosebit de plăcut să 
vă adresez sincere felicitări și cele mal bune urări de fericire personala, 
de pace și prosperitate pentru poporal norvegian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat 

dl Republicii Socialiste România

0 delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-române a sosit in Capitală
La invitația Consiliului. General 

A.R.L.U.S., marți a sooiț ln Capitală 
o delegație a Asociației de,prietenie 
sovieto-române. condusă de ■ Muha- alllulul General /V.R.L.U.S. 
medov Abdula, membru al conduce- vlștl ai A.R.L.U.S. 
rll centrala a asociației, adjunct, al 
mlntotrulill culturii din R.S.S. Uz
becă, care va tace o vizita In țara reșlL 
noastră. •

Delegația P. C. din Australia 
in județul lași

Delegația Partidului Comunist din 
Australia, condusă de tovarășul 
Laurie Aarons, Mcrefar .national al 
partidului, "a vizitat. In zilele de 14 și 
15 m..... “
mem'-jll delegației s-au Intllnlt c.. 
tovarășul Vaslie Potop, mombru al 
C.C. ' ai P.C.R.. prlm-®ecretar al co
mitetului județean de partid, st 
alțl membri al biroului comltetu

■—------- ;------------

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-BELGIENE

Marți dimineața au Început, con- pe terțe Piețe, prin construirea 
vorbirile economice romăno-belglene.

‘ Din partea română participă : Ma
nea Mărtescu. președintele Consiliu
lui economic, Ion Fățan, «copre
ședinte el Consiliului de Miniș
tri, ministru! comerțului ‘exterior, 
Korea Dumitrescu, ministrul fi- 
nanțolor( Roman Moldovan, pre
ședintele' Camerei do comerț', Va- 
slle Gllga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Romănu, 
coMllier’ șl alte persoane oficiale.

Din partea bel dană Iau parte: 
Constant Helssan. președinte al Co
mitetului economic . baigo-romăn. 
Edouard Dccastlaux, ministru pleni
potențiar la Ministerul Afacerilor 
Externe. Willy Monfils, inspector 
general" la Oficiul belatan de comerț 
exterior., precum sl ceilalți membri 
ol delegației Oficiului belgian de co
merț exterior ?l Comitetului econo
mic balgo-jornăn, A participat, de 
asemenea. Jan Adrlaenssan, ambasa
dorul Belgiei' la București.

In cadrul inUInlril de lucru, des
fășurata iatr-o atmosferă de cordia
litate. s-a reliefat evoluția pozitivă a 
schimburilor economice ®l a coope
rării romăno-belglene sl a tost ex-

exterior., ’precum șl ceilalți membri 

merțexterior și 
ml cbelgo-romfin.

dorul Belgiei' la București.
In cadrul inUlnlril de lucn

județean. OaspciM au fost informați 
de-forc -activitatea și preocuoărlln ac
tuale ale organizație! . judetena de

- , ______ _ J a vizitat
------. .... fibre, sintetice, Universita
tea „Alexandru loan Cura" din Iași, 
precum .el unele obiective economice

VIZITA DELEGARE! SECțlEI INTERNATIONALE
Al PARTIDULUI MUNCII DIN CORELA

CxHitlnulndu-sl călătoria tn tara 
noastră, delegația Secției Interna
ționale a C.C. al Partidului Mundi 
din Coreea, condusă de tovarășul Klm 
long Nam, membru al Comitetului 
Central, prim-adjunct al șefului 
Secției Internaționale, a făcut In 
cunșifl zilei de 10 mal o vizită ln lu-

■■ .. ■ . ......... .

deț'jl Galați. Detesatta a avut, o con
vorbire cu tovarășul Constantin IMs- 
călescu,' membru al C.C. al P.C.R.. 
prlm-sncretar al .comitetului Jude
țean “de partid, a vizitat comblruițul 
siderurgic si unele obiective șoctal- 
ciiilurale dbi municinlul Gatail.

------------------- ---- -—■ -

Delegația parlamentară finlandeză 
în județul Suceava

Contlnulndu-?1 vizita ln țara noas
tră. delegația partamahtasfi finlande
ză, Însoțita da Iile MurgulCMU, vice
președinte. șl Iuliu Fejes. secrctef al 
stării Adunări Naționale, a făcut rin 
JXftSvS ■“"‘•ÎSWȘS.

La ’sosire, pe aeroportul Saîcea, 
oaopațll au fost lntîmptnațj, de .NI-' 
coins ătornriu. prim-vlcepresedinta 
al Comitetului’ Executiv al Consiliu
lui popular Județean'Suceava.' da alte 
persoane oficiale.

în timpul șederii In aceri Județ, 
parlamentarii ’ finlandezi nu vizitat 
renumitele monumente Istorice și do "

artă de la Drngomlma, Sueevlța, 
Moldoylța Și Voroncț, Expoziția per
manenta de arta populară do ta Ha
nul Domnesc din Suceava șl alte o- 
blectlve do Interes turistic din nar
dul Moldovei. .Da asorfen'ek;’'flu "fost 
viatate’ WJe, .cmwtnicțil’j-M 
iblurf -ite "locuirile' ce "con! 
îuuieW^&L::;' _: 
nlclplulul .Suceava.

rilbr finlandezi,'Emil Bobu. presedjn- 
:'.............~'

llulul populnr nl județului Suceava, 
a oferit un dineu.

MODIFICĂRI IN MERSUL UNOR TRENURI
Departamentul căilor ferate anun

ță că datorită efectuării unor lucrări 
de întreținere tehnică șl de consoli
dare a .liniei In zona Fetești — Cer
navodă, in ziua de 18 mal, Intre ore- 
fa 6,10—20.10, in mersul trenurilor 
vor Interveni unele modificări. Astfel 
ee anulează trenul 8022 Constanta —

... Li___ . ■ ■..'■"I;. Fe
tești, ■ trenul 822 Constanta — Bucu
rești pe distanta Constanta — Fe
tești, trenul 831 București —-Tulcca,

~ ' ,J — Tuleea. trenul 
tonslnnțn pe dlstan-

____  .. , ____ jnSI 
comun de obiective economice, acor
darea de asistență tehnică, efectua
rea de cercetări tehnologice etc. .

Ambele părți au subliniat dorința 
lor de a dezvolta In perspectivă re
lații economice stabile sl echilibrate 
prin creșterea exporturilor Româ
niei. in paralel cu achiziționarea de 
pe plata belgiană de instalat!!, uti
laje. precum și de alto produse. In 
acest context, a-a relevat locul Im
portant pe caro trebuie aă-1 ocup® 
cooperarea economică, Industrială sl 
tehnlco-știlnțlfică dintre cele două 
țări, cooperare care poate să ducă 
la dezvoltarea sl diversificarea no 
multiple planuri a relațiilor econo
mice dintre România șl Belgia.

De asemenea, au fost evidențiate 
largile posibilități create do Legea 
cu privire ta activitatea de comerț 
exterior, do cooperare economică Bl 
tehnlco-ștllnțlflcâ a Republicii So
cialista } România In direcția promo
vării relațiilor economico, precum și 
preocuparea pârtii belgiene do a în
treprinde noi măsuri pentru a faci
lita dezvoltarea Importurilor .de Pro
duse românești;

în încheiere, cele două pârli și-au 
exprimat convingerea că vizita pe 
care o face delegația Oficiului bel
gian de comerț' exterior 91 Comlte- 

■ tulul economic. belgo-român se va 
concretiza prin’ noi' acțiuni privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice. Industriale.

Plenara C.C. 
al P. C. F.

PARIS. 19 — Corespondentul Ager- 
presc Paul Dlaconescu. • transmite : 
Ziarul „L'Humanltâ'* anunță câ 
marți a început la Pari? plenara 
Comitetului Central.al P.C.F., rare 
va dura pînă Joi- 18 mal. Ordinea de 
zJ cuprinde : analiza rezultatelor re
ferendumului organizat Ln Franța la 
23 aprilie sl a situației politice — ra
portor Gaaton .Plbsonnler., șl evolu
ția bătăliei pentru mijloacele finan
ciare ale partidului — r-wortor 
Georges Gosnat.

tnțndrie dc faptul că lut" dispun? de două 
lucrările dc conatrge- Instalații rlc acest fel, 
fie și montaj ala Infra- cu o capacitate totală 
prinderii au fort reali- J‘ ' 
cate înainte de termen 
datorită muncii pline 
de responsabilitate și 

____ _ ...., doDotamcnt prestată 
tor acvatice, va deveni aici dș „brigada comu-. 
uri centru industrial al nlrta de conatrucdon 
- ■ ■_______________________________ ‘Șrișadd .

dir, membri de partid

Cu ani tn uraf. ni
meni n-ar fi crezut cd 
Cienfuegoi, ,.Perla Su
dului", orașul liniștit 
și cochet de pe țărmul 
Sfdrii Caraibilor, re- 
carnat pared anume 
turismului și iporturi-

primată de ambele nări! (satisfacția 
pențru rezultatele obținute. Cu «cest 
prilej au fost examinate perancrtl- 
vele exțlnderil ln continuare a coo
perării economice Industriaie. teh- 
nico-ștJlnUflce. creșterii volumului 
sdiimburilor comerciale reciproc a- 
vnntajoase dintre România și Belgia. “.,?°J’“1erur"■ “”iT!ni'iT . ,raLUSI"al1c-Cele două părHt ținlntl seamtâ de S’-lfoflfice si tehnice dintre România
potențialul economic.’ In continuă ?l Belgia^ In folosul celor două țări
dezvoltare al României șl Belgiei, de 
legăturile țraditlonute dintre ele. ou 
exprimat dorința de o întreprinde 
noi acțiuni- in scopul amplificării re
lațiilor economice ne baza avantaiu-

. lui reciproc. Experiența Inlreorlnde- 
rilor roffiânestl .și n firmelor ■bel
giene oferă ■ bune oersnșctive nen- 
tru cooperarea industrială? Inclusiv

șl ponoare?' X. . ,
Se'nra. președintele Camerei de co

merț. Roman Moldovan, a oferit In 
salonul hotelului „Intercontinental", 
o recepție In cinstea delegație! Ofi
ciului belgian de comerț exterior șl 
Comitetului economic belgo-romăn. 
condusă de Constant Helisseh.

j (Agerpres)

tățile do dezvoltare șl extindere a 
schimburilor comerciale, a cooperării 

, tehnlco-economlce și Industriale in
tro România și Japonia.

La sosire, pe aeroportul Otonenl. 
oaspeții japonezi au fost salutat! do 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei do comerț, Vaslie Răuțfi, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, Ion Morega, adjunct al mlnls- 

ranunu urme oc reuumiic om jinxi- ?Jt,Uur^e' con3irucțlllo, de
nia,-vor avea o serie de întrevederi mașini. „1 a.te persoane oficiale.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
ECONOMICE JAPONEZE

„Marț/ după-amtază e

neiâ. condusă de Masashl Isano. vice
președinte al Corpului de consilieri 
a! Federației Organizațiilor Economi
ce din Japonia — Koldanren, .pre
ședintele grupului Industrial Kawa- 
«ak Heavy Industries. care va face 
o vizită In tara noastră. ,

- Membrii delegației, formată din in
dustriași, șl oameni de afaeeriropre- 
zentlnd firme de reputație; din Jnoo- 
mni «w» «as ««is V »*_. MV IMUL» VliU*
63 vor nurța convorbiri cu conduct- Au fost prezerițj membri ni A mina
tori al vletlt de «lat șl economice din «ader Japoniei la București.
Ura noastrfi cu privire la posibili- (Ascrpres)
1 ■' "'n' f * / • ■ •

Minlrtrul' a faceri tor externe j Corriq -£ 
. ' nellu-Mâncecu, «a transmiamin irhcfiajo >, 

‘ ",:do fcllâtare'ffioului ministru-tifos ex-ă n 
terms a!' Nepalului. Gyanendra Balta*;! «■ 
dur Karfel. cu prilejul numirii oale ln 
această funcție. în răspunsul aău. 
ministrul do externe hepalez mulțu
mește ptMV.ru mesajul transmis..

.'în aceste'zile' au loc rhnnlfestări 
consacrate împlinirii a GO de ani de 
la nașterea, poetului revoluționar, co
munist șl umanist Salamon Ernb, 
asasinat mișelește <le fasciștii hortișii 
ln 1043. în orașul Gheorghlenl. orașul 
nlu natal, la liceul care ii poartă 
numele, a avut, loc o .seară comemo
rativă dedicată vleUI șl onerei revo-, , ;■

— Făurcl, trenul 823 București — 
Constanță pe distanta Fetești — Con
stanța, trenul r>®ts București «---Con
stanta pe distanta Fetești — 
vodă Pod. trenul BW8 Const 
București pe distanta Constanța — 
Fetești, trenul 833 Tulcoa — Bucu
rești pe distanta Tulcca — Fetești, 
trenul Constanța — Tecuci pe

a vodă Pod — Fetești. 
______  " — Constanta P® 
distanța Fetești' — Cernavodă Pod, 
trenul 828 Constanța -- București po 
toată distanța. Pentru ziua rexnecli- 
vă ora de nlccare'a trenului 821 Bu-

bo unu., ----------- - ------
Buzău pa distanța Medgidia, ■ 

.renui 822 Constanța — Bura- distanța Cornavod 
reșll pe distanta Constanța — Fe- trenul Ră23 Buzău 
teșii, trenul 831 București — -Tulcca, “ 1 ” 11
pe distanța Fetești — Tulcca. trenul 
8031 Tecuci — Constanta pe dlslan-, 
ța Fetești — Constanța, tronul 8WM 
Constanța — București pe distanța 
CcrA .roclă Pod — Clulnlța, trenul 
8003. Burn rest! — Constanța pe dis
tanța Clulhița — Constanta, trenul 
881 Iași — Constanța pe distanța Fă- 
urel -- Constanța, tronul 883 Con
stanța — iMl no distanta Constanța

cureștl — Constanța va fi la 3,05 In 
loc de 5,57.

în aceeași zl se mine In circulație 
trenul 0022.1a pe distanța Conalanțn 
— Buzău cu plecarea din Constanța 
la ora 4.M.

■ (Agerpres)

mumele, a avutjjoc o .rears comemo
rativă dedicată vleUI șl operei rovb- 
luționhro a iul Salomon ErnO. Au 
vorbit Flajdu Gyozb., rednetor-șef al 
revistei ■ de limbă maghiară „Igaz* 
Szo“ din Tg. Mureș, publicistul Cor
ne! Pogăceanu. nrecum și pensiona- • 
rul Vargancslk Jo&șef. vechi membru 
de partid.

La Tg. Mureș, în sala Studio a avut 
Im-o adunare festivă organizată de 
către Consiliul județean al oameni
lor muncii de naționalitate maghiară, 
în.colaborare cu Comitetul municipal ■ 
pentru cultură șl educație socialistă. 
Criticul literar Nagy Pal st prozato
rul Mihol Sin au evocat momente 
semnificative ale vieții șl activității 
poetului uminlțt 0l a revoluționaru
lui SalamDn Ernfi. A urinat un mon
taj liric inspirat din opera poetului 
comemorat.

(Agerpres)
comemorat.

DISCUIIIIE CU P.S.F.
PARIS 10. (Agerpres). — Ziarul 

..L’HUMANTTE" publică o declarație 
in care se arată că Biroul Politic al 
P.C.F. a trecut In revistă, împreună 
eu reprezentanții săi in grupul de 
lucru, discuțiile anvaiatg cu Partidul 
socialist In vederea elaborării unul 
program comun de guvernare. Șn 
exprimă dorința ca dlicuțlUc efl fie 
continuate In mod activ, cu scopul 
de a se ajunge. In termenul cel mal 
scurt ia obiectivul fixat BlroUl Po
litic reafirmă că este gata să facă 
totul pentru, a alunge la o lnțstegăre 
«solidă, limpede- șl letală Intre Parti
dul comunist șl Partidul soțțtallfct — 
înțelegere care va consiliul bara 
unei adunări majoritare â tuturor 
forțelor muncitorești, democratice șl 
naționale franceze.

RM. VlLCEA (prin telefon, de la 
Ion Slanrlu). în zUele de 15 si 10 
mal a avut loc la DrAoâșvni o șe
dința do lucru a consiliului oame
nilor muncii din'Centrala vleC’șl vi-' 
nulul București. La lucrări au par
ticipai membri al consiliului oame
nilor muncii din centrală, directori 
31 Inglrieri-șefi cu 'viticultura din 
Întreprinderile vlcb si 'vinului din 
toate Județele țării, numeroși alU 
Invitau. Cu acest prilej s-au dezbă
tut uneie probleme privind rezulta
tele de producție șl econom Ico-fi- 
nanriare înregistrata In trimestrul 
I a.c.. precum sl măsurile re trebuie 
Întreprinse in cursul trimestrului II. 
Dezbaterile au continuat pe margi
nea expuneri! „Stadiul lucrărilor In 
viticultură sl măsurile ’ce se Impun 
In continuare pentru realizarea pro- 
ducțJcl. planificate". Cu acest prilej 
au avut loc schimburi do experien
ță in podgoriile cooperativelor agri
cole de producție Ștefăneștl. Orient!, 
precum si la Stațiunea experimen
ta lă viticolă Drăgăsahl.

• SPORT •-SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT SPORT » SPORT • SfrORȚ •' SP.ORȚ

ASTĂ-SEARĂ (ORA 21) LA BELGRAD

Âl treilea meci de fotbal
Ungaria

Joră o dovedește ®l faptul că la Bel
grad au sosit asearSț șl vor continua 
să sosească șl In, cursul zile! da as
tăzi numeroși suporteri.

Partida Roraânia-Ungarla. ca va fi 
transmisă In direct do rețeaua In- 
tervlzlunll și Eurovlzlunll, precum șl 
da numeroasa posturi de radio este, 
Intr-adevăr, un eveniment folbajlslic 
Internațional. După cum ne-a trans
mis corespondentul nostru ta Bel
grad, In acest sens, conducătorul teh
nic al echipei Partlzan-Uelgrad a- 
precta. Intr-un articol ‘ dedicat par
tidei : „Am avut ocazia să vedcim 
prin intermediul lelovlziunll. două 
mari echipe de fotbal care la Buda
pesta și apoi la București au termi
nat la egalitate. Acum ale trebuie 
gfi-șl dispute calificarea In semifina
le. Este un eveniment care, de ta sine 
înțeles, prezintă un Interes deosebit®.

I. D.
Fotbaliștii maghiari, așteptați eă 

sosească marți, au modificat in uiu
mul moment prograniul, anunțind 
că vor sosi miercuri cu cltcva are 
înainte de med. șl vor pleca Imediat 
după aceea. In ce privește echipa, 
antrenorul Illovraky nu s-a stabilii 
Irjcî asupra numelor celor 11.

Antrenorii A. NIculescu și lllovgzlțy 
R. vor alinia probabil următoarele 
formații : Romania : Răducanu — 
Să&năreanu, Lupescu, Dinu, Delea- 
nu, Dumitru, Radu Nurwelllar, Lu
ces™, Dobrin. Neagu, Ddmlde : Un
garia : GecrJ — Fabtan. ; Pancrics. 
P. I uluia. I. lubariz, Szflra. Kocsls, 
Fazekas, Bfanlkovlls, Bene, Zambo.

5.1

BERLIN " 10. — CoresiKmdantifl
nostru. Șt- Deju, transmite■: Delegația 
R. D. Germane, condusă de prof. df. 
Ludwig MeckUngcr, ministrul, sfiita ta
ții, care participă ța lucțărilo Organi
zație! Mondiale a Sănătății, la Gnne-

.i S?„c^|3ud>
■ 7 ză că o ho tarlre pozitivă de primire • 

R.D.G. In O.IMLS. ar contribui lâ pro
movarea procesului de destindere In 
Europa șl ar Influența , pozitiv ea- 
labararca pașnică, barată pe egalitate 
In drepturi a statelor.

Memorandumul face un apoi ța 
pariicSpanUi la cea dc-a 25-a sesiune 
a OAÎ.S. să aprobe primirea R.D.G,, 
subliniind că aceasta coreapunde tu
turor prevederilor regulamentului 
Organizației Moodtale a S&tatățil.
1? C..‘

da I Sfld dc tone pe 
oră! O navă de zece 
mii de' tone, care alfd- 
dală necesita aproxi
mativ zece zile pentru 
Încărcare,*, fără a mai 
pune la socoteală cosr 
tul iacilor da iută, 
este încărcată acum în 

___  cîtevu ore. Termina-' 
care fi ,'al Uniunii (ineriîor Iul de ta Cienfuegos 
ihaoi comuniști.______________Cfta cea mal mare in

stalația din lume pen
tru încărcarea zanăru- 

■lui în vrac. Recent, 
colectivul da oameni 
ai muncii de la ter
minal, puțini la nu
măr, pentru cd foaie 
operațiunile sirii com
plet automatizate, au 
sărbătorit un mie ju
bileu ; încărcarea ce
lui de-al 280-lea vas. 
A fiind că slntem ro
mâni, Juan Rodrl- 
guaz, unul din opera
torii de ta macarale, 
ține să ne spună că 
unele dintre vasele |n- 
eănate .... __ __ 1
drumul spre portul 
Constanța.

Platforma industri
ală de la Cienfuegos 
se va îmboffă(i ln cu- 
rind cu un nou obiec
tiv ; portul pescăresc, 
aflat in plină cons
trucție." care va dis
pune de instalații mo
deme de depozitare fi 
prelucrare a peștelui, 
da daturi șl atelier? 
pentru reparatul pes
cadoarelor. Cel din 
Cienfuegos ’afirmă, nu 
fără temei, că lucră
rile de construcție ale 
acestui mare și mo
dern port pescăresc 
(care va rivaliza .cu 
portul simitar al Hava
nei) vor fi terminate 
înainte de data fixată, 
deoarece ele sint exe
cutate de ..brigada co
munista de constrac- 
cion y monta ie", a- 
ceiașl oameni care au 
făcut să răsară „ca 
din pimtnt" marele 
combinat de îngrășă
minte chimice.

Tot ce s-a făcut H 
se face pe marea plat
formă industrială de 
la Cienfuegos este ro
dul unei politici pro- 

ra*mOvaie:ttie dul ?i 
;,mg- . 

e" 
humei

Cubei. y montaje*, brtaadtl
'Dacd în trecut pune- exemplarii alcătuită 

tui de atracție ăi ori
cărui ciîifator, ( 
cenca ta Clenfuegos 
«ts frumoasa esplana
dă, paralelă cu țărmul 
coifului, mdrcinitd da 
vile elegante, pierdute 
1.1' vcc 
ae elegante ale castelui

comuniști.
,,Terminalul* de la 

Cienfuegos, al treilea 
, , mare obiectiv al plat-
leflantc, pierdute formei industriale, este 
letafia tropicală, [n esență o mare șlln esență o mare șl 

adlfidite la fel da modernă inzlalafie de 
„.„jante ale cartelului înedreare aufomafi! a 
Maur (capriciu al unui zahărului crud direct 
fost milionar), al? ho- in cajcIe „avelor ma- 
toluliil ,Jagua șau ala 
cluburilor jporfiue. a«- 

#făzl arte da nalmagbiai 
o vizițd ta „Perla Su
dului" care să nu cu
prindă. in program un 
„recorrido“, o raild 
prin noua rond indns- 
irfata a orașului, crea- 
ție a sociallsmutui.

Pfa tforma ind urfria- 
M de ta Cienfuegos, 
cum este cunoscută-ea 
in limbdiul curent al 
localnicilor, ic întinde 
In' formă de ări: Ia 
extremitatea nordică a 
0olf11hli.ro aceiași nu- ......
me. Primul obiectiv urmărite cu ochiul U- 
cgre-l iese In caie-vl- bvr. aici ta terminal, o- 
rltatorului este termo- perațtunile slnt șpec- 
cențrata ..Carlos Ma- facuioaxe, fa lumina 
miel de Cestmle?-. rtlet Totul începe ta 
nroiectatJ sl realizată sțfl((o de descărcare a 
intr-o „cizlun^ tront- vagflflnetor-bunkcr (de 
cală : inșfalatUle sint fabricație romdnedscăA 
montate in aer liber, U!Kfa zahărul crud 
iar ia prima vedere ai ge ia fabri-
impresia cd te afli in die din nrovin- 
fata unei urine chlmi- dile Las Villas șl 
ce-, . Crmaouoy esfg pre-

Puncțul de atracție luat de benzi tranșpor- 
al zonei ii consiliate tocre șl dus plnâ (a nî- 
marefe combinat ac voiul superior al ma- 
iBîrrdjdmfnfa chimice, șelui depozit din apro- 
tin obiectiv economic pfore. De la o îndi- 
de. cec mal mare im- jime de 30 de metri 
portantă pmtru dez- zahărul este depus, 
voltarea aoriculturii prin cădere, pa intrea- 
șoclalWe. Pe o dlstan- ga suprafață a depozi
tă dc . citind, kilometri ' tulul. Pereții și acope- 
șe ' întind inslalallile fișul formează un mo- 

■ UUramodcrnc ale acgs- nobloc in formă da arc 
' tui combinat, blfuterio suspendat — construc- 
a senului, renresentind . ția este din balon ar
ced, mat mare interii- rin — protefat în 
|ie din ptahuț de con- exterior de placi «511- 

£StaucJll induzlțiaje r.ea-, pțtoar? . de aluminiu,^.
\lnp*W«(pl TrJScx

' e^m'enjln

riljme. Dacă la termo
centrală fluidul elec
tric se produce pe „ne
văzute*. dacă la com
binat procesele intime 
ato reacțiilor In infe
riorul retortelor gigan
tice, nu pot fi nici ele 

';is 
I iese Ini cale-vi- bar, aici fa terminal, o-

...... ....Jf

V--...;, ...................................
firma engleză „Col- ie menjine o tempe-
osr01,'-ie ridică la apro- raturd optimii. De aici,
xlmatln 4O0df)OM do- mașini speciale Im-
lari. -Căpacitațea. fina- pjnp, după nepolc,
lă de producție a cam- zahărul spre gurile al-
blnatuiui (aflat in faza tor transportoare ea-
probelpr tehnologice) re-l duc pe dlstanfă
va fi", de 4S0&M de .de S(H) de metri plnă 
tone intre care ZSOC'W fa „macaraua* rutan- . . .
Mo.'at de amoniu și x fa din portul de ln- înălțarea unei opere
180 OM uree. edreare c rohdruIuL demne dc timpurile

. Directorul combina- de fapt, o instalație de •odaUșmulul.
«ului. ing. Franciieo încărcare, acționată ; "
Pgdrpii,-ne-a vorbit cu pneumatic, „Termina- V. STAMATE

•B-.

SăMs&me a 80 de wi & h 
nS^aAs^e er^sssisațies 
de partid din Plovdiv

SOFIA 16 — Corespondentul A-- 
gerpres, C.' Amarlțal. transmite : La 
Plovdiv a avut loc o adunare con
sacrată sărbătoriri! a 80 du ani de 
1a întemeierea organizația! do par
tid din acest oraș. In prezidJul adu
nării au luai loc primul secretar al 
C.C. al P.CJ3.. președintele, Comi- 
llulu! de Stat al R-P- Bulgaria, To-

CONAKRY

dar Jlvkov. șl elți condiicăiorl de 
partid bțilgarl. ’

în cuvlntul de salut- rosljl ln n- 
dunare. “Todor Jlvkov a făcut o 
succinta „trecere In ■ revistă a bogatei 
IstorH . , revoiuțlonaro a organizație! 
do partid din Plovdiv șl a evocat. 
Sorta Întemeietorului ol. Djmitar 

_.odv.
R&ferlndu-se ln c-.icoJndarea de că

tre S.U.A a războiului dtn Vietnam, 
vorbitorul a arătat că aceasta'com
plică In mod deosebit,eltuatia din In
dochina. - ■

________
Infdțișarea unor locuri 
fi regiuni pcjnlc ne- 
glljate de regimurile 
trecute ci și olafa 
oamenilor, care, cu 
propriile lor •eforturi 

’ șl Mcri/icii, au eontri- 
Ituiț și contribuie la

ALGER 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, Fidel Castro, și-a 
încheiat vizitele Întreprinse In cen
trele industriale algeriene.

Președintele Algeriei, Houarl 
Boumeditae. a prezidat. In prezența 
premierului cubanez. Fidel. Castro, 
ceremonia punerii in funcțiune b 
un®! etalării șl a unul laminor la 
cald din cadrul complexului side
rurgic de ta El Had jar. precum sl a 
unul complex de Ingrășămlnta fos
fați ce construit ta Annaba.

România-
Cal mal disputat „sfert de finali" 

al actualului campionat.european de 
fotbal Inter-țfiri •.« încheie. In fine, 
aatansearA cu o intirzlere de patru 
zile'— Intlrzlerp, totuși, nedorita de 
ertilpeio In pauză (dar regulamen
tară) — 'față do celelalte trei sferturi 
de ? finală, Evident, de valoare 
foarte apropiată — o atestă rezulta
tele, realizate Jn primele două manșe 
(1—1 la Buttapesta, 2—2 la Bucu
rești) — echipele României șl Unga
riei s-au văzut In situația de a dis
puta o a „treia rondă", runda hotâ- 
ritbare, pe toron neutru. La această 
oră tuturor amatorilor de fotbal le 
este cunoscut tocul do desfășurare a 
acestui meci : stadionul ,.I.N.A.". al 
dubulu! Partlzan-Dolgrad, precum el 

. ora do Începere : 21 (ora Bucu- 
"ueri'dimineață." fotbaliștii noștri au 
făcut ântrenamentol prevăzut, da 
menținere a condiției fizice, toți ma- 
nlfestlnd o bună disporJțle. Antreno
rul Angelo Nleutescir fnkă nu a pu
tut să se decidă asupra formației, 
pe oare o va stabili de abia In 
cursul dimlnețlj de astăzi, Cum ară
tam șl In relatarea din ziarul nostru 
do ieri, semne de întrebare sini In 
fixarea liniei ofensive. Fără îndo
ială Insă câ meciul de astă-seară — 
al cărui rezultat depinde șl de găsi
rea formulei de echipă — solicită 
înainte de orice capacitatea Indivi
duală șl colectivă a fotbaliștilor în
șiși, încrederea amatorilor r.oțt-l de 
fotbal, dorința lor de a vedea un 
joo de bună valoare șl un reziiltal 
do prestigiu pentru naționala trico-

■ț

j

Campionatele europene 
de haltere

® LA CATEGORIA UȘOARĂ, UN NOU RECORD MONDIAL
CONSTANTA ! (Coorapondentul ---- I

..Sc!nieR“. Radn Aposfol). Număra! mâtoaEoa alcătuire ; 
mare do participanli la categoria.67.5’■  ................... "
kg (ușoară) a determinat pe organi
zator) să alcătuiască două .anine. In 
prima gală am ahtetat fa o întrecere 
mediocră.

Gala țje dimă-amfazâ. a fost Irwă 
mult mal disputată. Bulgarul M. Kti- 
chev a rxrâpat Primul loc ln ctosa- 
mpntul final El a rtablllț, ta sti
lul împins, cu-IM kg din a goua în
cercare.' un nou record european sl

1 j:

o Turneul inleraațlonnl do fotbal 
U.E.F.A.. rezervai echipelor de Ju
niori. a programat iniilnirile din .tu
rul doi a!. grupelor preliminare, lată 

■ rezultatele : ' Spania — India 1—1 
(0—1) ; România — . Malta 8—0 ■
(3—0) ; Olanda - ' Polonia 0—0 ;

' Franța - 'Norvegia 2—1 ; Iugosla
via — Belgia 2—1 ; Anglia - Irlanda 
4—0 ; Scoția — R >'• a Germaniei 
1—0 ; Ungaria — U.ILS.S. 2—1.

GIMNASTICA.:— La Katowice a-a 
desfășurat InUlnlrea in’.er.tațtonală ■ 
feminină de gimnastică dintre echipa 
de tlriarct a clubului sportiv din 0- 
rașul -Gheorghe Ghwcghlu-DeJ ;î o 
selecționată a cluburilor tocate, vic
toria a revenit cui scorul da 184—182.85 
puncta gimnastelor românce.

8ĂJL — La Budapesta o început 
meciul de șah (la șase mese), dintre 
selecționatele feminine' alo României 
și Ungariei. După primul Uir, scorul 
este favorabil ~ ‘ ---ssr
for.

(

mondial. Clasamentul final are ur
mătoarea alcătuire ; ne primul loc 
M. Knehev (Bulgaria) — «7.3 kb (133 
—125—187,5) : pe locul II Z. Kaczma
rek (Polonia) — ‘112,5 kg (IM—125— 
157,5) pe tocul HI M. Kirzhlnov 
(U.R.S.S.) — 433 kg (137,5—135—157,5).

Reprezentantul nostru. Fill Balaș, 
6-a clasat pe locul IV cu 415 kg 
(133—120—100). La stilul aruncat, el 
a corectat oi cinci kilograme recordul 
național care-J aparținea (155 kg).

TENIS. — Disputata la Vancouver 
ln cadrul „Cupe! Davis”, Inlllntrea 
dc terds dintre echipele Mexicului șl 
CanndM 8-a Incheafgu scorul de 3—2 
in favoațea tentamanllor moxtaml. 
în țiltyma partWă'de simplu, cam
pionul canadian Mike Belkin l-a în
vins cu 7—3..‘G—4, 5—2 pe Raul Ra
mirez.

In urma acestei victorii selecțio
nata Mexicului s-a calificat pentru 
turul următor al zonei nord-ameri- 
cane. In rare va InlUnl formația

BOX. — Turneul Internațional do 
box desfășurat'In Olanda a luat sflr- 
șlt la, Grdnlngen, La categoria grea. 
In cel mal spectaculos meci al galei. 
Erich Seidel (R.F.G.) l-a Învins la 
puncte pe Emery Chapman (S.U.A). 
în limitele categoriei ușoară, Peter

ăl 4^2 puncte gazde- r^,tz (R-F.G.) l-a întrecut po Gheor- 
gbc Ciochină.

Un. sfert de veac 
de la crearea

Democrat din Guineea
CONAKRY ÎS' (Agerpres), — Cu 

nrllejul celei de-a 25-a aniversări a 
c nării Partidului Domocral din Gui
neea, pa stadionul central din Co
nakry a avut loc o adunare, ta caro a 
luni cuvlntul președintele Sokou 
Tourfi. Vorbitorul a relevat succese
le obținute de poporul Guineei, g- 
vlnlul economiei țării și Înflorirea 
culturii naționale. O maro Importan-' 
ță pentru dezvoltarea Guineei,, a 
arătat SeKw Tourfi, o va avea noul 
plan cincinal. Președintele Guineei 
a relevat aprijlnulrâe care tara tta 11 
acordă mișcărilor de eliberare na- 
țlonnlă ți a exprimat solidaritatea ea 
toata forțele care se pronunță' pen
tru lichidarea asupririi și exploa
tării. .. . ’

CONSULTĂRIIE 

REPREZENTANȚILOR 
0. N. U. LA NICOSIA

NICOSIA 10 (Aserprra), — Co
mandanții forțelor militare O.N.U. 
staționate In Cipru au Început t. o 
rundă de consultări cu liderii ”■ cl- 
prioțl. înaintea pregătirii raportatei 
ce urmează sfi fie înaintat Copilu
lui de Securitate, luna viitoare, clnd 
ccat organism se va întruni pentru 
a discuta prelungirea mandatului 

‘forțelor Națiunilor Unite din insulă. 
Reprezentantul special al secretaru
lui general al O.N U In Cipru, Oso
rio Tafall. șl comandantul forțelor 
de pace, genernlul-mnior Pram 
Chand, l-au Intllnlt pe președintele 
Makarios.

Sărbătoarea națională
dochina.

Intre llomănia șl Norvegia s-au 

ții de prietenie și colaborare, eare 
cunosc o continuă dezvoltare. Deși

România și Norvegia se 
de a dezvolta aceste legături, do a 
conlucra pentru Instaurarea in Eu
ropa a unul climat de pace șj secu
ritate. ,

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Norvegleli poporul rpmăn transmite 
poporului norvegian sincere felici
tări, urări dc pace șl prosperitate, 
în fotografia de rnal sus : o vedere 
din Oslo. în prim plan — primăria.

L. . <

Ailăzl'este. Eărbăloarca națională . ..................... .....
a Norvegiei. La 17 mal 1014. in mica statornicit de-u lungul anilor rela- 

; localitate Eidsvpll, s-au adunat pri- *" 1 ■ ■ ■ ...
mi[ deputat! aleși de popor, care au _ _ . _____ ___
adoptat Constituita Norvegiei Înde- sln.t situate ia mari distante geo- 
poriderite, In bara Căreia au fost grafice, Rnmflnia șl Nnevonla se 
ulterior înfăptuite o sarfa de refor- simt apropiate da dorința comună 
me democratice. Eldsvoll a devenit ' ‘ ‘ ” ........................
astfel ujn simbol a) dragostei do li
bertate șl. al demnității naționale.
. Muncind cu hărnicie șl tenacita
te, poporul norvegian a reușit sâ 
ridica continuu tara pe treptele 
progresului. ș! civilizației, adurfn- 
du-șl o contribuție de seamă ta 
îmbogățirea patrimoniului de valori 
materiale îl spirituale ale omenlriL

ptMV.ru
0olf11hli.ro
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Pentru lichidarea

Sub lozinca : „Noi sîntem pentru tratatele cu Râiârilul Is, 3 500 do ojolari 
și motalurgijfi au demonstrat la Gelsonkirchon pentru ratificarea tratatelor 

...h-Vpentru pacea Internațională". încheiate do R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia
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prezentată de delegațiile R. D. V. și G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

PARIS 16 (Agerpres). — Delejța- 
țlBe Republicii Democrato Vietnam ' 
șl Guvernului Revoluționar1 Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud la Conferința qvntiriparLItă asu
pra Vietnamului au propus, la 16 
raal, reluarea activității conforLnței 
de la Paria șl ținerea următoarei 
ședințe ordinare io). 18 mal în de
clarația făcută de delegația R.D.V. 
se subliniază că1 întreaga răspunde-’ 
re pentru torpilarea conferinței re
view S.U.A., care au întrerupt In 
mod unilateral tratativele pe o du
rată de timp nedelenmlna'.ă.

Delegația G.R.P. a dat, de aseme-

Declarația M. A. E. al R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvlnt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a' 
dat publicității. Juni, o declarație in 
M-e se arată că la 14 mal.n.c. 
forțele S.U.A. au continuat să mi
neze gurile riurîlor din provincia 
Nghe An șl să. efectueze raiduri 
masive de bombardament împotriva 
zonelor populate din provinciile Nani 
Ha, NInh Dinh, Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tlnh, - Quajitș Rlnh, zona 
Vlnh fJnh șf Insula Long Chan din ■ 
rada portului Halfong. C.a’iflciml

------- deckirațte țprln 
l reafirmă dorință do a re-

r.-aa.
. - ■ --------------- -- — •• ••.

ztnva problema vietnameză p® cale 
pașnică s! Invită delegația S.U.A. 
să reia lucrările Sa cadrul con fer in- 

'HzS .' I» to^wiâi ’■ • .' -7-,5 .

publici taur o 
tei reaflrtr

pașnică slJnvllă delegația S.U.A, 
țel de La Paris.

*
Purtătorul de cuvlnt nl Departa- 

menâdui de Stat al S.U.A., diaries 
Bray, a dtictar.it marți că Statele 
Unite refuză să reia, săptămina aceas
ta, negocierile de 1*’ l’aris în pro
blema vietnameză,

WDJlam Porter, șeful delegației 
americane la negocieri,- a fost reche
mat pentru co;isultări la Washington.

neeste acte ca o încălcare n suvera
nității si -securității R. D. Vietnam, 
a dreptului international privind 
JUba-Latca navigație! maritime șl a 

- schimburilor . comerciale. ’ declarația 
cere' cu-hotărlro că se, pună imediat 
«.'Păt acestor acțiuni.

*
S.U.A. au lK>tărIi. să trirnilă’ port

avionul „Ticonderoga", specializat. In 
acțiuni. aaU-sattmărbt In apropierea 

. teatrului de operațiuni din Vietnam. 
Esto al șaptelea port-avion* american 
in.zona operațiunilor;

PROTESTUL OPINIEI PUBLICE 

față de măsurile S.U.A. de intensificare 
a războiului împotriva R. D. Vietnam

OlIAVANA. — Guvernul Cubei a 
dat publicității o declarație In caro 
filnt condamnate noile acte de răzbi» 
ale S.U.A. In Vietnam.

o ROȘIA. — După impreslonar.'.a 
„noapte de veghe", de slmlAtă spre 
duminică, ce a avut loc In j.Plazza 
del Popolof din Roma, fl la care au 
participat zeci de mii de persoane, In 
întreaga Italic so ea tinde mișcarea 
populară du protest împotriva răz
boiului din vietnam. Confederația 
Generala a Muncii (C.G.I.L.) a dat 
publicității mnr|l un comunicat In 
care condamnă hotărlraa preyedlntc- 
Jul N'lxon do a mina porturile ți de 
u bloca căile de acera In fi. D. Viet
nam.' ....

© LONDRA. — Camera Comunelor 
s-a Întrunit luni. Intr-o sesiune de 
urgență panlru a dezbate o moțiune 
prezentată de opoziția laburistă, in 
care s© cp,c. guzemulukbri tonic eă 
sa disocieze > de «wl-.Cra- durA de 
S.U.A. In Vietnam.

După încheierea dezbaterilor, mo
țiunea laburistă a fost pusă Ia voi ; 
guvernul conservator, care deține 
majoritatea In Comora Comunelor, a 
obținut respingerea acesteia cu nu
mai 260 de voturi contra 237.

MEMORANDUMUL
SECRETARULUI GENERAL

AL 0.0.
!

NEW YORK IS (Agerpres). — Se- 
crelaral general al O.N.U., Hurt ' 
Waldheim, a atras atenția Consiliului 
de Securitate asupra situației din 
\ ielriun, pe care o consideră primej
dioasă pentru pacea 'și securitatea In
ternațională. El a adresat oresedlnto- 
lul Gonsiliulul do Securitate pe luna 
in cura. George .Bush (S.U.A.), un me
morandum- In care .recomandă con.- 
■sultAri între membrii arestul orga- 
nlam ■ In șoopul hotărirli ..măsurilor 
care ar putea ti luate pentru a pune

■ capă!; In mod" onorabil si lust pen
tru toț! cel Interesați. îndelungatului 
5l dngroz!toni!uLrFăzbm-diA'A!I<rfrifcn»j 

fe. femora nd urn;' gecre taru 1 •genera), 
al O.N.U. arată cfl. avlnd In vedere 
erea’ndarea actuală a conflictului, 
„șir. t f.'Onvirus că . 0.N;U. nu. nial ooate 
rimlne speeiaiorul mut al ororilor 
războiului si nl primejdiei De care 
acosta o reprezintă din co In co mal 
njillt"'-

„CHILE 
lucrează 
pentru

CHILE"
In Chile, ultima duminici a 

avut un caracter iejli din co
mun. In reci de întreprinderi ți 
instituții, pe diferite șantiere a 
fost. zi de lucru. Obișnuită — 
pentru că s-a muncit normal; ' 

c neobișnuită — pentru ci parii- 1 
ț ciparea a fost voluntară, izvorî- i 

' z tâ din eontrfnperi profund pa- i 
n Motive. A /ort o acțiune de , 

i mare răsunet naționali la care 
s-a făcut simțită prezenta- ma
sivă a oamenilor muncii de ' 
toate categoriile, din toate gene- ' 
rafiile. Tinerii au avut o parti-1 
tipare entuziastă la numeroase i 
acțiuni de utilitate pubîicd. Stu- i 
denții de la unlveriitalea. tehni- ( 
cd, de pildă, au lucrat la recon- ( 
strulrea fi repararea caselor din 
cartierele periferice, unde ploile 
de săptămina trecută au provo- 1 
cat mari daune. . . t 1

M mai a terminal,' prin emu- 1 
lațla patrioticii a participanților i 
la „Ziua națională a muncii i 
voluntare". îi un însemnat rpo- , 
pentru producția naționalii. La ' 
diferite întreprinderi textile din < 
Santiago, care se află in aria i 
proprietății sociale, s-a lucrat cu i 
In’rcapa capacitate de producție. ( 
La „Textil pro-gresso* a fost . 
prezent președintele repubUcU, 
dr. Salvador Allende, care
— după munca voluntară, efec- 1 
fuafd intr-un earlier periferic - < 
a sosit la această întreprindere I 
pentru a semna, aici, decreta1 i 
prin care se instituie „Ordinul, 
Meritul Muncii Voluntare*. .

In diferite regiuni ale tării 
„Ziua naftonsM a muncii volun
tare* a mobilizat "largi energii ’ 
populare. Formele participării < 
au fost din cele mai cariate, < 
Muncitorii de la miri” ChuquU < 
carnala au evacuat SătXJO de tone , 
ie steril. La mina Coqulmbo s-au ( 
extras 3 COD de tone de minereu-, 
de cupru. Un numdr de medici ’ 
au dat cgnțultalil gratuite. , 
Funcționarii de Ia diferite insti
tuții publice au fost la postu
rii'’ lor. 1

Ziarul „El Stolo* apreciază c.î 1 
aproape un milion de chilieni < 
au participat la țJZiua ndliona'.O i 
a muncii voluntare*. Astfel. a- , 
ceastă zi a prileiuit o puternleă ( 
manifestări’ a atitudinii patrlo- ( 
ties a cetățenilor, intr-o perioa
dă de profunda transformări ln- ' 
voitoare, clnd — asa cum aîdsuta ' 
apelul Ia acflri'dliîc voluntare 1
— „Chile lucrează pentru Chile*, j

Eugen POP , 
Santiago de Chile (

' rt - .f. ■

Soaretcnul general ai
Kurt.iWaldheim, șl nirnl?-

trul atacărilor exîerne.al Republic!! - 
Africa- da-Sud. Hilgard Mtîller. âu 
început, la eedlul. Națiunilor Unite, o 
serie . da convorbiri plivind viitorul

■ Africii do Sud-Vdfît1 (Namibia). 
Aceasta esto cea de-a două rundă a 
dUcuUilor Inltlate^de secretarul ge
neral al O.N.U. In, problema mențio
nată.

O delegație militoâ a
R. D.G., do genexalul-colo-
nel Heinz Hoffmann, ministrul a- 
părăril naționale, a sosit la Praga 
!nțr-o' virită oficlalȘ.,

Relații diplomatice R.D.P. 
Yemen—Cuba. rLD-p- a Yemenu
lui «1 Republica Cuba au hotărît eh 
stabilească,-relaill dlplonwllce la.nl- • 
vej de ambasadă, anunță agenția 
LN.A.” "

■ ■ IV.-i -fU " :'"l
Minkbnl do finanțe al

S. U^.r J?-11 Connaily, Blngurul 
reprezentant al .Partidului Democrat ■ 
In- guvernul american, șl-a dat demi
sia. După cum n anunțai'președintele 
Nlxon, Connally a fost înlocuit de 
George Shultz — plnă in prezent 
director al Oficiului directorial ții al 
bugetului. John Connally !.șl va păs
tra postul., toiațl, plnă co Shultz va 
fi confirmai de;Senat (A.P.).

^espetl^rea prin tipiilor funtlainisntale 
ale legalității internaționale — 

eonilîție a progresului economic 
și extimlerii cooperării

O INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN
^SANTIAGO DE CHILE __ _ ____

mite .- In țedințele plenare ale conferinței U.N.C.Ț.A.D. continuă dez
baterile asupra proiectului de rezoluție cu jrrivlre la principiile care 
trebuie să călăuzească retafilla comerciala internaflonate.

. ;I?-r î . 1' ți ii--- 'i i-' t ’•

16. — Corespondentul nostru trcns-

Reprezentantul, ronihn, - Nlcntae 
Ecpbîsscu, adjunct al mlnlslirulul afa
cerilor externe, a mibllniat, In cuvta- 
tul său, că Ihxnfii’.la acordă o atcnțfb 
debfebilăi -«
gtivemezd re.

•nise să favorizeze dezvoltarea. Impor
tanța problemei 'câta* atestată .de În
seși realitățile contemporane, care 
confirmă că relații sănătoase Intre 
state — Inclusiv in domeniul conifr- 
țulul șl al eoopcritril economice, știin
țifice țl tehnice — nu se pol dezvolta 
cu succes decil pe fundamental trai
nic nl principiilor funilamenialc ale 
Icgalltăiil Internaționale.

Este vorba de respectarea In
dependenței șl suveranllățil na
ționale, neamestecul ln afacerile 
Inleroe, egalitatea deplină in 
drepturi, nerecurgercn Ia folosi
rea forței sau amenințării eu 
forța, inadmfsibllilatea presiuni
lor de orice națoră. Acestea sini 
principii cu o valoare universală, 
aplicabile relațiilor dintre toate 
statele șl obligatorii pentru fie
care dintre ele, fără nici o ex
cepție.

RomAnta a militat cu consecvență 
pentru ca fespeclaroa acestor prin
cipii, să devină o reguLă obli galerie, a 
comportării fiecărui Btat, mare sau 
mic. ■ .

Reprezentantul romfin a rcOTitallt 
că țara noastră a supus atenției Adu
nării Generale a O.N.U., Încă In 1937, 
o proțmncre vlzindradopiarea do nor
me șl principii căra eă.'consUiujo fen- 
damesnlul cooperării economice Inter
naționale.

Delegația romănă — a conilnuat 
vorbi torul — salulă Inițiativa țărilor 
în curs de dezvoltare concretizată ln 
proiectul de rezoluție prezentat în nu
mele grupului „eeior Ti*. Aș dori să 
menționez, ta mod deosebit Înscrierea 
prEncspiuîui potrivii căruia „flecare 
țară arc dreptul suveran să dispună 
liber de resursele sale naturale în in
teresul dezvoltării economico țl bună
stării populației sale. Orlec. măsuri 
sau presiuni politico exterioare de 

prejuaia® jejțfiEî
citare a acestui dreDi ■ o vio
lare flagrantă a principiu jr" ■ autode- 
tcrminărli șl neintervenției, enunțate 
In Caria Națiunilor Unite, și ar pu
tea, daci slnt perpetuate, să amenințe 
pacea șl securitatea Internațională".

,După cum ®o ștte — a relevat re
prezentantul awnâh — acest prind-, 
piu și-a găsii rocunoașterea ți În alte 
■■r' J'.i >.! ' •, i ,- ■ 1 ■ ;. __ ș.

prind p Iilor care trebuie sâ 
retailî!e bornerdale Lnter- 

naționate sî poliUcilo comerdalo me-

documente ele Națiunilor Unite. El 
este o expresie a faptului că po
poarele dini tot mal Ixtuărllo să nu 
cedeze nimic din prerogativele lor 
suverane, să-și apere cu orice preț 
libertatea și Independența națională. 
Respectarea acestor norma este una 
dintre condițiile accelerării progresu
lui economic al tuturor statețo.-. ale 
extinderii- cooperării Inlre popoare. 
Așa cum oubltala recent președintele 
Cotwlllului de Stat al Romflnle.1, 
MCOI.Ai: CEAUȘI-NCU, „dezvol
tarea largă a colaborării Intre 'state, 
însănătoșirea climatului internațional 
cer să se pună capăt politicii Impe
rialiste de dominație șl dldat, de 
amestec in treburile Interne ale ailor 
popoare, să se respecte, dreptul fie
cărui popor de. a-șl • liolări singur 
soarta conform voinței șl Intereselor 
sale supreme".

Acestea slnt' dteva considerente 
care explică de . ce delegația iwnănă 
sprijină Intru totul proiectul de res 
zoiuțfc prezentat. Delegația , rom&nă 
apreciază, de asemenea, propunerea 
avanssuă ta cuvtatarea președintelui 
MexlcuHul, Luis Echeverria Alvarez, 
vlzlnd Instaurarea principiilor echi
tății și legaUlățil internaționale la re
lațiile economice dintre rdaie — a 
opiu® ta Încheiere’.; rcprcaonțantul, ro
mân.

Largă recunoaștere a necesității 
ratificării tratatelor R. F. G 

cu ILR.S.S. și Polonia
o AZI SE REIAU DEZBATERILE ÎN BUNDESTAG Șl, PRO

BABIL, VA AVEA LOC VOTUL
Miercuri, ta ora I4X®, ora locală, vor fi reluate In Bundestag 

dezbaterile asupra tratatelor încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S; și eu 
Polonia. La ora 18,0'0 ar urma ca deputății Bundestagului td-ji expri
me votul ln legătură cu trațatala menționate.

Președintele S.U.A, Richard Nlxon, fondase recent Ca urmare, guvernul 
a apreciat eforturile guvernului șl de coaliție P.S.D.—P.L.D. a pierdut
opoziției de la Bonn- privind ratifica- majoritatea absolută do care dlspu-
reo tratatelor semnate de R.F. a Ger-•" a<-
manlei cu U.R.S.S. și cu Polonia „un 
curs înțelept”. Intr-o declarație a 
Casai Albe, care a fost adusă la cu
noștința presei de către purtătorul de 
cuvlnt Rbnald Ziegler, președintele 
S.U.A. a.înlăturat orice îndoială In 
ceea ce privește dorința Washingto
nului de a vedea ratificate tratatele 
răsăritene. fT.A,S.S. șl D.P.A.).

Klaus SchOlz, primarul Berlinului 
occidental, a reafirmat necesitatea țl 
importanța ratificării de către Bun- 
dertagul veil-german a tratatelor În
cheiata de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.Ș. șl cu Polonia. E3 a subliniat 
că un vot afirmativ asupra lor ar fa
voriza procesul de destindere Înre
gistrat ln ultimii ani. (Iliilelioul de 
presă nl P.S.D.).

BONN. „Conducerea federală a 
Uniunii Cre—Jn Democrate din R.F. 
a Germaniei a hotărih In cursul șe
dinței sale de luni, să dea mini li
beră. reprezentanților In Bundes
tag să voteze în favoarea sau Imno- 
triva>' Iritatelor semnale de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și cu Polonia, 
în conformitate cu conștiința fiecă
rui deputat”. (O.l’A.).

■ * ' .
BONN 16 (Agerpres). — Gtinther 

Mflller, deputat în Bundestag din 
partea P.S,D., a fost exclus marți din 
partid, In urma refuzului său de a 
părăsi grupul electoral saparallst 
..Soz.lale Dr"X'krn!cn 72*. ne care U

it ■ <7

0 ‘

de coaliție P.S.D.—P.L.D. a pierdut 

nea” In Bundestag (249 locuri din 
405). (A.F.P.).KgyaKffiMuStf> v : : ’ i. el. r-

Președintele Austriei' 
in vizită oficială la Helsinki

IIEL^jlNKl 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Austriei, Franz Jonas, a 
«Mit, ieri dimineață, pe calea aeru
lui, ln Finlnnda, Intr-o vizită oficială, 
în convorbirile cu președintele Urho 
Kekkonen vor fi abordate problema 
privind relațiile bilaterale șl unele 
probleme Intei-hațlonale, printre care 
șl organizarea conferinței general- 
europehe pentru aeairitate și coope
rare. Cel doi șefi de stat vor aborda, 
tie asemenea, conflictul din Peninsula 
Imlochinei șl evoluția situației din 
Orientul Apropiat Președintele aus
triac este Însoți! de ministrul de 
țarine,' Rudolf Klrchschlaeger.';

• *
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Consiliului, de Stat al R.P. Chineze, 
șl.'Fan I, ministrul pentru relații e- 
conomlco cu străinătatea, au avut, 
marți, o convorbire cu membrii de-

, legație! Ministerului Industriei U- 
șoare din RomăniaJ condusă de mi
nistrul Ion Crficiiin. Au participat 
ambatiadorul Românie! la Pekin, Nl- 
colae Gavrilcscu, fjrecum șl persoa
ne oficiale chineze. i

Convorbiri bulgaro-coho- 
slovace. La au Începui, 
marți, cari vorbirile' oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe nl R.P. 
Bulgaria, Pelăr Mladttnov, șl minis
trul afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, Bohuxlav ChnoupoS, care 
face o vizită ln Bulgaria. în aceeași 
zi, ministrul cehoslovac a fost primit 
do Slanko Todorov, președintele 
ConslUuiuj d®Miniștri al R.P.B.

Strae Dolonf, ®‘-
, roiilul Executiv al, Prezidiului U.C.L, 
• a primit p delegație a Partidului 

Progressist al oanwhllor muncii din 
Cipru (AKEL), condusă de llrhtoa 
Betași niembrju al Biroului Politic.

VizitH Iui I. Greciko la 
Cairo. între Mohamad Sadele, vl- 
cepreșcdinle ai Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, mi- 
nisirul apărării, șl Andrei Greciko, 
ministrul apărării al U.H.S.S.. a ăviit 
ioc o convorbire in probleme ale dez
voltării colaborării militare dintre 
cele două țări.

IN LEGĂTURĂ
CU PROIECTATA VIZITA 

A PREȘEDINTELUI S.U.A.
U. R. S. S.

WASHINGTON Ifl lAgerpres),.— 
Guvernul S.U.A. — a relevat purtăto
rul de cuvlnt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, Ln cadrul unei conferințe da 
presă — „continuă să se pregătească 
pentru proiectata vizită a președinte
lui Nixon în Uniunea Sovietică". Co
respondenții au fost anunțați că, la 
2fl mal, președintele va pleca la Salz
burg, unde face o escală in drum 
spre Moscova.

Agenția T.A.S.S. relevă că rfispun- 
zind întrebărilor, referitoare la, pro- 

iblemp . carc ar putea fi abordate: ln 
cursul întrevederilor dLntre președLn- 

: UMconducători 1, .UnJunJ 1 
' Sovietico, Ziegler s-a referit la mp-' 
sajul adresat de președinte, la O fe
bruarie 19T2, Congresului S.U.A. 
Acest rneaaj, a spus el, Înfățișează 
problemele existente Litre cele două 
țări țl poziția Statelor Unite ln pri
vința lor.

Recenzia obiectivâ 
a unei reviste 

destul de prohibite
Simbioza dintre aviație șl li

teratură nu l-a caracterizat nu
mai pe marele Sainl-Exupirt/. 
li pasionează ți pe unii aviatori 
americani, deși ar fi porlra mai 
puțin de Literatură ctt de pu
blicistică.

Astfel, uh prup de ofițeri, 
subofițeri și soldați ai bazei‘mi- 
lUare aviatice Clark din, FUipi- 
he au început sd editeze o re
vistă, intitulata , „Cry Oul*. Si 
Intrucît revista; deși nu este 

x prohibită, nu poate fi găsită 
prea ușor — din motive absolut 
inexpUcabllc — ne vom mulțumi 
cu un sumar-recenzie. Coperta : 
o caricalurd a clasicului „unchi 
Sam* — rdnit In Vietnam, cu 
textul „încă n-a înțeles cd tre
buie sd lase Jfielnamul vltina- 
merilor*. Pagina a 2-a t o peti
ție colectivă, semnală de perz^ 
naiul bazei, care urmează să'lfe 
trimisă direct Congremlul, pro- 
lezt'.nd împotriva, angajării șale 
ln conflictul vietnamez,, Paglms 
a 3-a : are caracteT practic, de 
lucru ; o hartă fnsofitd de adre
se și numere de telefoane ale 
unor gvocați americani displisl 
sd acorde gratuit asistență juri
dică soldaților în caz de „con
flict cu superiorii* șl opoziție la 
ordinele de participare la bom
bardamente. Pagina a 4-a : este 
ocupată cu o întrebare „„.de ce 
ne trebuie peste 2 0t^> de baze 
In, străinătate 7* — și cu propriul 
rdsnuas, din care spicuim : „ca 
militari, nu vedem prin ce pre
zența noastră ln Filipine «au ln 
altă parte In străinătate serveș
te interesele târli noastre. Pre
zența aid a societăților ameri
cane care jefuiesc resursele na
turale ale țării menține Filipi- 
nele In stare de subdezvoltare. 
Prezența bazei militare a trans
format orarul Angcles-Clty In-- 
tr-o adunătură de filipinezi șo
meri, loviți de sărăcie, care 
fură, se prostituează, fac bursfl 
neagră și vtnd droguri spre a 
supraviețui*. Pagina a 5-a : e 
niai -veselă ; se dau recoman
dări cum sd fie trpnsformată 
ziua forțelor armate ln ziua far
selor. armate. Pagina a 6-a : « 
orupatd de un grupaj de mate
riale cu titlul: .„o tentativă (a- 
merlcană) de genocid ln Viei-, 
nam*. Pagina a 7-n : continuă 
recomandările"’juridice cbhțfet^ 
din pagina a 3-a tn spriilnul 
mllîfdfTtor ‘pințestatari. Pattfns 
a' 8-a : se ocupi de polițiștii a- 
mericanl șl vietnamezi s cu toa
tă obiectivitatea prezentării, na 
putem reproduce nimic. Intrucît 
violența limbajului ți a expre
siilor folosite «!nl inlrahsplan- 
tabile In coloanele presei noas
tre. Tot ce se poate spune este 
cd le slnt adresate „cuvinte ’ 
tari*. :

...Revista are nymal 8 pagini1 
ți nu este prohibită. Dar e foar- 

. te greu de găsit, din motive, de
sigur, inexplicabilei Poate sd se 
găsească ceva mal ușor In unele 
blb’iotecî. De pildd. In colecțiile 
F.B.L-ulul — cu note biografice 
despre autorii articolelor.

definitivă 
a colonialismului 

din Africa
KAMPALA 16 (Agerpres). — In 

capitala Uganda! au Începui lucrările 
celei de-a’ J9-a sesiuni a Comitetului 
Eliberării al Organizației Unității A- 
frleane. Participă delegații din cele 
12 țări membre șl reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare din Africa. 
Sesiunea a fost deschisă de președin
tele Ugandcl,' Idl Amin, care a rele- 

fvat necesitatea consoILdârii unității 
de acțiune a țărilor africane ln «to
pul’oliberfiri! continentului de sub 
dominația colonialistă și s-a pronun
țat ln favoarea adoptări! unor mă
suri eficiente, care să grăbească vic
toria tuturor acelora care lup'tă îm
potriva regimurilor; coloniala șl ra
siste.

In ședința .de deschidere au luat 
cuvlnrul reprezentanți ol Etiopiei, 
Republicii Arabe Egipt,. Senegalului,

Centrul 
triunghiului 

sau quadra tura 
cercului ?

Imposibilul, cu cit este nțpj,, 
imposibil,’cu citi mal‘.mult pxȘ. 
slpneazd pe oamenL Ața ■' sTa ' 
născut, pentru fizicieni, atracția ; 
construirii unui aparat pe prin
cipiul lui „perpetuam mobile* ; 
aia, pentru geometri, teorema 
quadraturli cercului. Tot afa s-a 
născut ?1 pentru Somoza care 
se află de treizeci de ani la' 
conducere In Nicaragua, blindai 
confrate al cuviosului Duvalier 
din Haiti șt al lui Siroessner —, 
Inlmă-De-Idamă din Paraguay, 
teorema democrației dictaturii 
unipersonale.
' Si ce n-au reușit .flricicr.il sau 
geometrii a izbutit Somoza. 
Foarte- simplu : Somoza însuși 
fl personal, de bund voie țl ne
silit, de nimeni, a remis condu
cerea republicii unui triumvirat 
compus din doi reprezentanți al 
partidului de guvcrnămlnt țl a 
unuia al opoziției. Act măreț. 
Insolit de o declarație nu mal 
puțin'măreață : „In Nicaragua 
a început o revoluție In pace. 
Actul de acum este un triumf 
al dialogului Intre cele două 
partide tradiționale șl o demon
strație că buletinul de vot este 
mal puternic dealt pușca țl stll- 
pul de execuție șl mai convin- 
gător detit exilul';

Dezitindu-se astfel public de 
vechile tale instrumente șl me
tode favorite de guvernare, So- . 
,moza a precizai clar alribujlUe 
triumviratului care „ie va bucu-

președintelui republicii*.

amănunt.-. In ce •_____
„imunltâflle șl obligațiile*, ci 
„funcțiile de conducere* acestea 
vor fi de resortul— secretarului 
triumviratului, căci n-ar aveari 
sens ca triumvirii sâ-și plardâ 
timpul cu asemenea mărunțișuri '■ 
tehnice. Iar secretarul triumvi
ratului (iau centrul triunghiu
lui) este — ce ciudat, . ce bizgr 
ți ce coincidență — un om de 
casă al familiei Somoza.

Incit problema Iul perpetuum 1 
mobile s-a . transformat ln per
petuam ilcbile, iar quadrature 
cercului In chestiunea identifică
rii centrului triunghiului. Ches
tiune simplă, încă de pe vremea 
lui Arhlmede șl Pllagpra.

N. C.

Regina Elisabeta a Ii-a a

In Franța, ,a participat, teri, ■ la. o 
i serie de manifestări protocolare, intre 
care șl un dLneu ln ambasada filării 
Britanii din Paris oferit ln onoarea 
președintelui Georges Pompidou. ’în 

: cursul dimineții de marți,- miniștrii 
'atacărilor externa nl Franței șl Marii 
Britanii au conferit asupra unor pro
bleme Internaționala nctualo.

Ministrul de externe al 
Republicii Chile a a®1 puh31c!- 

, tățll o declarație In care so arată ,câ 
persoane necunașcute au- pătruns; la 
sfirșilul sfiplămlnll trecute, In sediul 
ambasadei chiliene-din Statele Unite, 
sușlrăglnd documente, cărți șl aptț- 
rale, du' radio — Informează ugențln 
l’renwi Latina. în legătură cu aceasta, 
ambasadorul Statelor UnIto la Santia
go de Chile a fost primii de AnLlial 

țPalriia, subsecretar la Ministerul ide, 
Externe, care a exprimat „neliniștea 
guvernului chlllon pentru securitatea 
misiunii fiale in S.U.A.", sollcllinrl 
organizarea unei Investigații' rapide 
îl severe, precum țu adoptarea unor 
mil'airl care să • Lmpledlrij repetarea 
unor asemenea "acte. Depijwamentul 
de Stat a exprimat ambasadorului 
chlltan la Washington „profundul 
sfiu regret” în legătură cu cele' Inifm- 
plate (Prcnsa Latina).

întrevedere Penn Nouth - 
Xucni Thuy. Penn Pr®_ 
ședințele Biroului Politic al Frontu
lui Unit Național, primul ministru al 
Guvernului. Regal de Unitate țNațfo- 
nolă al Cnmbodgiel, a primit la Pe
kin pe Xuan Thuy; conducătorul de
legației guvernului R. D. Vietnam la 
convorbirile cvadrlpartlte de la Pa
ris în problema Vietnamului. A avut 
loc o convorbire cordială (V.NaV).

Uîi detașament de nove 
militare sovietice . T101^
din Marea Neagră a eosdt la i Ale
xandria. Intr-o vizită de prietenie 
(T.A.S.S.). ,

Regina EUsaheta a n-a a. Ciu En-lai,' c0Mi-
Kligliei care *!lce 0 vițiui oficială llulul de Stat al 1LP. Chineza, a pri-

3 1 mit o delegație a Partidului Kome!-
to din Japonia, condusă de Bunzo Nl- 
nomiya,- vicepreședinte al Comitetu
lui Central ăl partidului, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

BUENOS AIRES — Un grav accidant s-a polracut în apropierea estuarului 
Rio de la Plata. In urrna ciocnirii vasului comercial britanic „Royton Grange® 

cu petrolierul liberian „Tien Chee", 84 de persoane fi-au pierdut viaja

Fumatul, care influențează a- 
parlfla cancerului pulmonar sau 
al laringelul, accentuează,. In a- 
cclafl timp, ți- liiibatrlntrea o- 
mulul. In urma unor cercetări, 
întreprinse timp ds doi ani asu
pra a paste 1W de fumători țl 
nefumători, un .grup de medici 
americani, au ajun.i la concluzia 
că o persoană,iĂ pirită de 45 de. 
ani, care fumează fn medie, 10 
țigări pe zi, este tot atit de rl- 
datd ca ți un pefumător care a 
trecut de e<0 de ani.

i

& ?

Delegația C.C. al P.S.U.G., 
condusă da Hans Mod now, membru 
ol C.C. nl P.S.U.G„ caro se află în- 
tr-o vizită In Japonia, n fost primită 
la Comisia pentru politică externă a 
lAtrJameniului japonez.

. Organizația „Tapama- 
rOS" a> pi.ls !n bberbite luni seara 
pe fostul ministru Carlos Frick' Da
vies, răpit țl sechestrat la o adresă 
necunoscută de la 14 mal 1071.

II Arabe Egipt,. Senegi 
care au reafirmat hotărlrea do n a- 
corda sprijin moral și material miș
cărilor de eliberare națională din 
Africa.

S. U. A.
ț ’■ &

• Atentatorul, un tin&r de 
. ,21 de ani o Declarațiile 

unor personalități ale 
vlefll politice

WASHINGTON 10 (Ager- 
pres). — Guvernatorul stalului 
Alabama, George Wallace, can-' 
tl I tl at la obținerea Învestiturii 
Partidului democrat, pentru ale
gerile prezidențiale din nofern- . 
brie, a foit, luni, victima unui 
atentat in suburbia Woshlngto- 

' nulul — Laurel, la putin limp 
după ce tșl‘. rostise" discursul in 
.'campania pentru alegerile pre
liminare d'.n statul Maryland.

Transportat de urgență La spital, 
George Wallace a fost supus unei In
tervenții chirurgicale. Au fost ex
tinsa. trei Rloanțe. Un ■' nl _ patrulea 
g’.oriț, rămas In corpul victimei, 
caia iocatlz.it In cotoann vertebrală. 
Buletinele medicale relevă că guver
natorul Wall ace suferă de o paralizie 
parjlală. De lit epilal s-a comuni
cat că Intervenția chirurgicală. • de
curs normal.

Ministerul de Justele ni S.U.A. a 
anunțai că un tlnâr de 21 de ani, pe 
nunțe îArJhur Bremer, Imobilizat de 
persoanele care se aflau In apropie
rea guvernatorului, a fost Inculpat 
șub acuzația de comitere â atenlatu- 
îul >1 va li deferit justiție!.

CI

Arthur Bremer este originar din 
localitatea .Milwaukee, statul V." 
conțin. Asupra lui poliția a găsit 
revolver de calibrul 38, armd identi- 
cd cu cea cu care t-a tras asupra Iul 
Wallace. Arthur Bremer va apărea 
ln fața insianfei sub acuzația de a fi 
violat legea drepturilor civile din 
J5SS, atemlnd la viața unui candidat 
In alegeri șl la aceea a’ unui agent 
însărcinat cu protecția candidatului.

Președintele Nlxon a dat ieri publl-s' 
cltâțli o declarație In care condamnă 
atentatul comis Împotriva lui Wai
te, arătlnd că Statele Unite an su
ferit prea mult pini acum din cauza 
pătrunderii violenței ln viața’ poli
tică.

La rindtil său, senatorul Edward 
Kennedy «-a declarat mlhnlt să con
state că „tragedia a pătat, o dată- 
mol mult, procedura de alegere a 
liderilor politici americani*.

Pastori,!] Ralph AJbdmathy. succe
sorul lui Martin Luther King — 
caro a fost nșaslnat In aprilie 1IKJ9, 
— Ln conducerea princ palei mișcări 
a negrilor din Statele Unite, a apre
ciat că ^acesl fapl ne dovedește eă 
America este încă și mai bolnavă 
deeft credeam*.

Senatul S.U.A. n adoptat marți ln 
unanimitate o declarație prin care 
depllngc tentativa de asasinare a gu
vernatorului statului Alabama, nien- 
țlonlnd că „această vjo'.ențâ ’ este 
condamnată de toți americanii".

Witi
I un

vechile tale instrumente si me
tode favorite tie guvernare, Sa- , 
.moza a precizat clar atribuțiile 
triumviratului care „te va bucu- • 
ra de imunitățile îi obligațiile-, 
președintelui republicii*.

Eu drept,, trebuie precisa! un 
privește nu 

iligaIJila*, ei
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