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Ieri, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

locuitorii din Drobeta Turnu Severin

au sărbătorit 1850 de ani de existență 

a municipiului și 90 de ani de la înființarea 

Uzinei de vagoane

Populația orașului sărbătorit a făcut o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid 
și de stat.

INTILNIRE CU ȚARA
LA PORȚILE ISTORIEI, LA PORȚILE LUMINII

Plecarea 
din Capitală

primul secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Con
stantin Băbălău, membrii Birou
lui Comitetului județean de 
partid, ai Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, 
activiști de partid și de stat.

Conducătorii de partid și de 
stat se îmbarcă apoi în eli
coptere, continuindu-și drumul 
spre Turnu Severin,

\ ,
• Marea adunare populară — grandioasă manifestare a unității 
de nezdruncinat dintre partid și popor, a atașamentului profund față 
de politica internă și externă a țării noastre, a hotăririi de a da 
viață mărețului program de infăptuire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
plecat, luni dimineața, la Turnu 
Severin, pentru a participa la 
inaugurarea oficială a Sistemu
lui hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., E- 
mil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică, Ștefan Andrei, secre
tar al. •C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec 
cu'soțiile, Iosif Banc, Petre Bla- 
j o viei, Cornel Burtică, Miron 
Constantlhescu, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan.

Erau prezenți Bojidar Buku- 
mitici, consilier al Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
cu soția, și.membri ai ambasadei.

Pe aeroportul municipiului 
<5raiova. in întlmpinare au venit

Starea vremii impune o singura tactică

In județul Timiș, semănatul 
culturilor a început în această 
primăvară încă din luna februa
rie, iar devansul de cate s-a be
neficiat face ca, acum, stadiul 
de vegetație al culturilor să fie 
înaintat. Raidul anchetă între
prins în această zonă a țării rie-a 
dat posibilitatea constatării unui 
tablou îmbucurător — al cîmpu- 
lui t culturi viguroase ce dau ga
ranția unor recolte sporite. Con
statările din unitățile agricole cu
prinse în perimetrul raidului nos
tru demonstrează că participarea 
mecanizatorilor și a cooperatori
lor la executarea lucrărilor de în
treținere este mai bună compara
tiv cu alți ani, dar că realizările 
puteau fi altele dacă se lucra 
mai susținut. La Sînpetru Mare 
de pUdă, președintele coopera
tivei agricole tovarășul Svetozar 
Petrov, ne-a spus că în cîmp, la 
prăștiul culturilor sint prezenți 
zilnic aproape 300 de coopera
tori, de două ori mai mult decît 
in alți ani. Cu o asemenea parti
cipare credem, însă, că suprafețe
le de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui prășite a doua oară pu

teau fi mai mari. Or, aici, pravi
la a doua nu era aplicată decît 
pe 20 hectare din totalul de 510, 
deși stadiul culturii cerea impe
rios intrarea sapelor, pentru dis
trugerea buruienilor. Este adevă
rat, datorită faptului că unitatea

dispune de brațe de muncă pu
ține, suprafața ce revine pe 
membru cooperator angajat în a- 
cord global este mare, (numai 
porumb cite două hectare). Dar 
așa cum mărturisea șeful de e- 
chipă Milan Radivoi, mulți oa
meni ies la lucru numai dacă 
timpul e bun și sînt siguri că vor

Ca întotdeauna și de astădată vizita secretarului general al partidului a căpâtat un pronunțat caracter de lucru.

avea în față o zi întreagă de 
muncă. Cu ploile căzute în a- 
ceastă perioadă însă „tactica" se 
impune a fi schimbată, fiecare 
trebuind să meargă la prășit în 
oricare moment al zilei dacă sta
rea terenului permite. Așa au 

In fiecare ceas prielnic, 
TOATE FORȚELE LA PRĂȘIT I

procedat mecanizatorii reușind să 
aplice prima prășită la timp pe 
cele 70 hectare sfeclă de zahăr. 
130 hectare floarea-soarelui, 30 
hectare sfeclă furajeră, 32 hecta
re cartofi, 100 hectare porumb 
iar prașila a doua pe întreaga su
prafață de floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr. „Din 26 de meca

nizatori ai secției, 20 sînt tineri 
— ne spune tovarășul Ion An- 
draș, aflat la prășitul porumbului. 
Aplicîndu-se acordul global am 
hotărît cu toți să efectuăm foar
te bine toate categoriile de lu
crări. De altfel fiecare dintre noi 
este repartizat pe formații de lu
cru, răs'punzînd de anume tere
nuri pe care le-am și semănat și 
pe care le vom îngriji pînă la re
coltare. In cadrul organizației

U.T.C. s-a lansat și o întrecere: 
care formație de cooperatori de
servită de noi va recolta cea mai 
mare producție de porumb, sfe
clă și floarea-soarelui. Eu sper

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a V-a)
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Irile noastre de radio și ■ 
televiziune vor transmi- | 
te , direct de la Porțile

Ide Fier întîlnirea dintre I 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul 
losip Broz Tito, președin-

Itele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Co- 

| muniștilor din Iugoslavia, 
’ cu prilejul inaugurării o- 
Ificiale a Sistemului hi

droenergetic și de navi
gație Porțile de Fier.

P rimăvara s-a așezat de
plin peste cetatea Severi- 
nului. După zile de vreme 

Incertă, cu ploi repezite și 
înseninări rapide, după săp- 
tămîni de staționare din
colo de păturile opace ale no
rilor, soarele și-a revărsat astăzi 
întreaga strălucire peste aceste 
plaiuri mehedințene, ca oaspe
te și martor al evenimentelor 
sărbătorești care domină în a- 
ceste zile viața locuitorilor de 
la țărmul ‘ Dunării drobetane. La 
mijloc de mai, în plin aflux al 
primăverii îndelung așteptate, 
hărnicii locuitori ai orașului Tr. 
Severin, și o dată cu ei întreaga 
țară, celebrează date memora
bile. Se împlinesc 1850 de ani 
de atestare documentară a mu
nicipiului, atestare care se păs
trează ca un mesaj prin mile
nii al activității noastre, pre
țioasă relicvă a legăturii de sin
ge dintre locuitorii bravi ai ți
nuturilor de dincoace de Du
năre și mesagerii Romei antice. 
Tot în aceste zile se împlinesc 
9 decenii de cînd pe malul bă- 
trînului Danubiu au prins con
tur atelierele menite să asigure 
repararea mecanismelor purtate 
pe calea ferată ce fusese, în a- 
cea vreme, nu de mult con
struită între București și Vîr- 
ciorova. La Gura Văii este pre
gătită panglica inaugurală a 
sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, gran
dioasă operă • a industrializării, 
ilustrînd, prin dimensiunile teh
nice și prin efortul de construc
ție fără precedent în această 
parte a. lumii, capacitatea de a 
gîndi și de a construi, vocația 
de creator a poporului nostru și, 
totodată, constituind o înaltă 
expresie a roadelor conlucrării 
dintre două țări vecine și prie
tene, înfrățite prin dorința co
mună de a valorifica la maxi
mum condițiile oferite de orîn- 
duirea socialistă.

Cele 3 sărbători au fost pre
gătite de harnicii mehedințeni 
cu piuită vreme înainte, iar 
vestea că vor avea ca oaspeți 
pe conducătorii partidului și 
statului i-a însuflețit și mai 
puternic, stimulîndu-i în vred
nicia, minuția și fantezia cu 
care- s-au pregătit de sărbă
toare. în primul rînd, prin re
marcabile suc’cese în efortul 
productiv — nici o întreprinde
re mehedințeană nu s-a aflat în 
această perioadă sub plan —, 
apoi prin bogatul program de 
acțiuni politico-ideologice și 
cultural-educative desfășurat pe 
întreg cuprinsul județului ; în 
sfîrșit, prin, sîrguința emoționan
tă cu care au dat un nou chip 
— proaspăt, multicolor, incan
descent — orașului Tr. Severin, 
întregului județ. în această di
mineață municipiul a îmbrăcat 
veșmintele cele mai frumoase. 
Pe marile bulevarde inundate 
de verdeață, în parcuri, frumoa
sele parcuri severinene, alune- 
cînd coline spre unda domoală 
a fluviului, pe clădiri, la bal
coanele caselor, au fost așezate 
însemnele ‘ festive : scuturi 'cu 
cifra 1850, cu emblema orașului, 
afișe aniversare, panouri, foto
montaje. în adierea ușoară a 
vîntului flutură drapele, aleile 
străjuite de castani au devenit 
superbe arcuri de triumf, adău
gind, prin policromia lor, o 
notă aparte. Au apărut pretu
tindeni splendidele covoare ol
tenești. alunșcînd pe înălțimea 
zidurilor pastelate. Oamenii au 
scos la vedere tot ce' au mai 
frumos, iar orașul a scos și el 
în stradă ceea ce are mai fru
mos : oamenii. Ei au inundat la 
această oră a dimineții artera 
principală a municipiului, ne
răbdători să-și salute fierbinte 
înaltul oaspete, să transmită din 
adîncul ființei lor un bun sosit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit, care a fost 
de atîtea ori în mijlocul severi
nenilor dindu-le imbold și spri
jin în cele mai importante mo
mente ale activității lor con
structive dedicate dezvoltării 
socialiste a acestor locuri.

Este ora 10,00. Elicopterul la 
bordul căruia au călătorit tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, împreună cu soția, Elena 

Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Emil Drăgănescu, Ștefan An
drei. aterizează îh uralele mul
țimii.

în întîmpinarea conducători
lor de partid și de stat au venit 
tovarășii Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., președin
tele Consiliului popular -jude
țean, Ion Radu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Turnu Severin, primarul 
municipiului, membrii birourilor 

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET
Cu prilejul aniversării a 1850 de ani de existență atestată docu

mentar a municipiului Turnu Severin,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Incepînd cu data prezentului decret, municipiul 

Turnu Severin va purta denumirea de municipiul Drobeta Turnu 
Severin.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I municipiului Dro

beta Turnu Severin
Dînd o înaltă apreciere istoriei străvechi a municipiului Drobeta 

turnu Severin, contribuției aduse de locuitorii săi în decursul 
veacurilor la lupta întregului popor pentru libertate și progres so
cial, participării la acțiunile conduse de Partidul Comunist Român 
in anii ilegalității, la insurecția armată și la cucerirea puterii poli- 
hce de către clasa muncitoare, precum și pentru participarea activă 
la înfăptuirea politicii partidului și statului de construire și dezvol
tare a societății socialiste în patria noastră,

cu prilejul aniversării a 1850 de ani de existență atestată docu
mentar,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
Romania clasa I, municipiului Drobeta Turnu Severin.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 

Uzinei de vagoane din municipiul Drobeta 
Turnu Severin

Pentru contribuția deosebită adusă la industrializarea socialistă 
și participarea activă a colectivului de oameni ai muncii de la 
Uzina de vagoane din municipiul Drobeta Turnu Severin la opera 
de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul aniver
sării a 90 de ani de activitate neîntreruptă a uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă ,.Ordinul Muncii" clasa I Uzinei de 
vagoane din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 90 de ani de activitate neîntreruptă a 

Uzinei de vagoane din municipiul Drobeta Turnu Severin,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Pentru rezultatele remarcabile obținute în 

muncă și pentru contribuția personală adusă la dezvoltarea Uzinei 
de vagoane din municipiul Drobeta Turnu Severin și la realizarea 
an de an a sarcinilor de plan, se conferă titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :

Dumitru M. Dumitrescu — lăcătuș mecanic/maistru la Uzina 
de vagoane.

Gheorghe A. Zaharia — lăcătuș construcții metalice.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

comitetelor județean și muni
cipal de partid și ai comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județean și municipal.

Sînt prezenți primi-secretari 
ai comitetelor municipale de 
partid și primari ai municipii
lor din întreaga țară, precum 
și delegații de partid și de stat 
din orașele riverane Kladovo și

PETRE DRAGU, 
NEAGU UDROIU 

Foto : GHEORGHE CUCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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ADUNAREA JUBILIARĂ 
de la Casa de cultură a municipiului 

Drobeta Turnu Severin
Ora 13,30. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat se 
îndreaptă spre Casa de cultură 
a municipiului Turnu Severin 
pentru a lua parte la adunarea 
jubiliară prilejuită de aniversa
rea a 1850 de ani de la atesta
rea documentară a municipiului 
Drobeta și de sărbătorirea a 
nouă decenii de existență a 
Uzinei de vagoane din Turnu 
Severin.

în sală sînt. prezenți membrii 
comitetelor județean Mehedinți 
al P.C.R. și municipal Turnu 
Severin al P.C.R., deputății con
siliilor populare județean și 
municipal, muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul întreprin
derii sărbătorite, din celelalte 
unități economice din localitate, 
intelectuali, activiști de partid 
și de stat, alți cetățeni ai mu
nicipiului.

Se află, de asemenea, primii 
secretari ai comitetelor munici
pale de partid și primari ai mu
nicipiilor din întreaga țară, pre
cum și delegații de partid și de 
stat din orașele riverane Kla- 
dovo și Negotin din R.S.F. Iu
goslavia, invitate la marea săr
bătoare a severinenilor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat la 
adunarea jubiliară este întâmpi
nată cu aplauze prelungite, cu 
urale. Minute în șir, cei pre
zenți scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".

în prezidiul adunării iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș. Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Emil Drăgănescu, 
Ștefan Andrei, precum și Tra
ian Dudaș. prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, primarul 
municipiului, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai uzinei de 
vagoane sărbătorite, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
municipiu și județ.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Traian Dudaș a spus :

Trăim astăzi momente deose
bit de importante în viața mu
nicipiului Turnu Severin și a 
județului Mehedinți, prilejuite 
de sărbătorirea a 1850, de ani de 
Ia atestarea documentară a mu
nicipiului Drobeta, străveche a- 
șezare daco-romană, cu puter
nice rezonanțe în istoria mile
nară a poporului nostru, și de 
sărbătorirea a 90 de ani de la 
înființarea Uzinei de vagoane 
din Turnu Severin, mare unita
te a industriei mehedințene, cu 
bogate tradiții în lupta revolu
ționară a proletariatului, cunos
cută pe ansamblul economiei 
naționale prin produsele sale de 
nivel tehnic și calitativ ridicat.

Avem deosebita cinste ca la 
adunarea noastră jubiliară și 
manifestările consacrate acestor 
aniversări. în numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor mun
cii din județul Mehedinți, să a- 
dresăm. cu toată dragostea și 
căldura inimilor noastre, tradi
ționalele urări de bun venit con
ducerii de partid și de stat, ce
lui mai iubit fiu al partidului și 
poporului român, strălucit ex
ponent al înțelepciunii și geniu
lui său creator, militant • de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, sti
mat și prețuit în întreaga lume, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți, de 
asemenea, să aducem cele mai 
calde urări de bun sosit tovară
șei Elena Ceaușescu, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer și tovară
șei Elena Maurer.

Salutăm cordial pe reprezen
tanții organelor județene și mu
nicipale din țară, pe toți oas
peții care ne onorează cu pre
zența la aceste festivități.

Împreună cu întregul popor, 
locuitorii Mehedințiului și Se
verinului își exprimă încă o 
dată, și cu acest prilej, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
atașamentul lor profund la în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și statului. 
Comuniștii, toți oamenii mun-cii 
day o înaltă apreciere și apro
bă din toată inima munca neo
bosită și contribuția remarcabi
lă pe care o aduceți în aplica
rea creatoare a principiilor 
marxism-leniniismului, pentru 
slujirea ou abnegație a intere
selor și aspirațiilor fundamenta
le ale poporului, pentru conti
nua dezvoltare a tuturor loca
lităților țării noastre și crește
rea prestigiului ei în lume.

Asemenea celorlalte orașe ale 
patriei, Turnu Severin — pînă 
mai deunăzi înapojat din punct 
de vedere economic — a creat 
tradiție și renume unei indus
trii în plină dezvoltare, dinami
ce și competitive;

Aplicind în viață prețioasele 
dumneavoastră indicații, date 
cu prilejul vizitei de lucru din 
septenibrie 1971, colectivele de 
oameni ai muncii din munici
piul Turnu Severin și din jude
țul Mehedinți, sub conducerea 
și îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, au înde
plinit și depășit sarcinile la 
principalii indicatori în primul 
an al actualului cincinal, iar 
pe primele patru luni ale aces
tui an au obținut succese re
marcabile, exprimate printr-o 
creștere a volumului producției 
globale industriale de 38,3 la su
tă.

Așadar, municipiul Turnu Se
verin se prezintă la multise
culara sa aniversare cu o pro
ducție globală industrială de 
trei ori mai mare deoît în a- 
nul 1970, cu un ritm mediu a- 
nual de peste 24 la sută.

în aplauzele asistenței, vorbi
torul a declarat apoi deschisă 
adunarea festivă consacrată 
Sărbătoririi a 1850 de ani de Ia 
atestarea documentară a muni

cipiului Drobeta-Turnu Severin 
și a 90 de ani de la înființarea 
Uzinei de vagoane.

Acest moment a fost marcat 
de solemnitatea înmînării unor 
înalte distincții.

Intr-o atmosferă de . vibrant 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general' al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat înaltele distinc
ții.

Tovarășul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat citire Decretelor 
Consiliului de Stat al'Republi
cii Socialiste România prin care 
se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I\ municipiului Drobeta 
Turnu Severin, ,,Ordinul Mun
cii" clasa I Uzinei de vagoane 
din municipiul Drobeta Turnu 
Severin, precum și titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și Cio
canul" unor muncitori ai Uzinei 
de vagoane.

întreaga asistență aplaudă și 
ovaționează îndelung, exprimîn- 
du-și recunoștința față de con
ducerea partidului și statului 
pentru înalta prețuire acordată 
activității depuse de colectivele 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri.

în cadrul adunării au fost în
mânate, de asemenea, pentru 
merite deosebite, în muncă, cu 
prilejul aniversării a 90 de ani 
de activitate neîntreruptă a Uzi
nei de vagoane din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, „Or
dinul Muncii" clasa I tovarășu
lui Vasile P. Bacalu, directorul 
Uzinei de vagoane ; ordinul „23 
August" clasa a II-a tovarășilor 
Constantin V. Bălulescu, ajus- 
toir, Alexandru C. Căprare, in
giner, Nicolae N. Ciurel, tâm
plar, și Iulian N. Megan, lăcă
tuș la Uzina de vagoane.

Prin același Decret al Consi
liului de Stat au mai fost con
ferite 47 de ordine și 87 meda
lii ale Republicii Socialiste Ro
mânia unor muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri de la U- 
zina de vagoane.

Cu prilejul aniversării a 1850 
de ani de existență atestată do
cumentar a municipiului, pentru 
merite deosebite în muncă, s-a 
înmînat, în cadrul adunării, or
dinul „Meritul cultural" clasa I 
tovarășului Mișu Davidescu, 
profesor, director al Muzeului 
„Porțile de Fier" ; ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a II-a tovară
șului V-irgiliu D. Balaure, pen
sionar ; ordinul „23 August" 
clasa a II-a tovarășilor Ion. D. 
Albulețu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al jude
țului Mehedinți, Ion N. Gașpar, 
pensionar, și Iulian Gh. Ploști- 
naru, activist de partid ; „Or
dinul Muncii", clasa a II-a, to
varășului Aurelian N. Bogdan, 
activist de partid, și ordinul 
„Meritul cultural", clasa a II-a 
tovarășului Mihail I. Gușiță, 
pensionar.

Prin același decret al Consi
liului de Stat au mai fost con
ferite 33 de ordine și 48 medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia unor muncitori, tehnicieni, 
ingineri, activiști de partid și de 
stat, cetățeni ai municipiului.

In continuarea adunării festi
ve, a luat cuvîntul Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Drobeta 
Turnu Severin, președintele 
Consiliului popular municipal.

Vă rugăm să ne îngăduiți — 
a spus el — ca, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, să exprimăm 
cele mai calde mulțumiri, 
profunda noastră recunoștință 
conducerii partidului și statu
lui, personal secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tele distincții acordate munici
piului Drobeta Turnu Severin, 
Uzinei de vagoane, unor oameni 
ai muncii și activiști de partid 
și de stat, distincții care repre
zintă o cinstire a luptei și mun
cii înaintașilor noștri, o dovadă 
a aprecierii eforturilor pe care, 
împreună cu întregul popor, le 
depun locuitorii Severinului pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și obiectivelor ce ne 
revin din amplul program de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Exprimind întreaga noastră 
gratitudine pentru marea onoare 
ce ne-ați făcut-o de a fi prezent 
la această, sărbătoare și a ne în- 
mîna personal înaltele distinc
ții, ne angajăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci 
cu abnegație și totală dăruire, 
cu responsabilitate civică și pa
triotică, pentru a adăuga noi 
succese la bilanțul înfăptuirilor 
de pînă acum.

Existența municipiului nostru 
de aproape două milenii are o 
importanță deoșebită in viața 
poporului român, ilustrează per
manența și continuitatea sa isto
rică, sporind tot mai mult sen
timentele noastre de adine res
pect și înaltă cinstire a pămin- 
tului românesc, a gloriei străbu
ne lăsate de strămoși, față de 
curajul, dîrzenia și dorința lor 
de libertate, față de luptele pe 
care poporul nostru, clasa mun
citoare în frunte cu comuniștii, 
le-au dus împotriva exploatării, 
a nedreptăților sociale, pentru o 
viață liberă și independentă.

Dezvoltîndu-se ca un puternic 
centru muncitoresc, această așe
zare modernă, în care se îmbi
nă armonios trecutul cu prezen
tul socialist, prefigurează un vii
tor luminos și se înscrie în rîn- 
dul orașelor care își afirmă zi 
de zi, tot mai profund, marile 
sale posibilități economice și so- 
cial-culturale.

La această sărbătoare ne pre
zentăm, tovarășe secretar gene
ral, cu bucuria victoriilor dobîn- 
dite în cincinalul încheiat și în 
etapa pe care am parcurs-o din 

actualul cincinal, dar și cu ho- 
tărirea nestrămutată de a parti
cipa cu toate forțele și capaci
tatea noastră la înfăptuirea o- 
biectivelor și sarcinilor ce ne 
revin, pentru continua înflorire 
a municipiului Drobeta Turnu 
Severin, pentru sporirea con
tribuției județului nostru la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste.

Tot ce s^-a înfăptuit, sub con
ducerea partidului, in munici
piul Drobeta Turnu Severin și 
in județul Mehedinți, în ulti
mul sfert de veac, rezultatele 
activității noaștre economice 
și social-culturale sînt o re
flectare fidelă a politicii înțe
lepte a Partidului Comunist 
Român pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor 
țării, pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc.

Cu acesț prilej, vă rog să-mi 
permiteți, stimate tovarășe se
cretar general, ca, în numele or
ganizației de partid din munici
piul Drobeta Turnu Severin, 
să vă raportăm că am res
pectat și îndeplinit cu înaltă 
răspundere îndemnurile deose
bit de prețioase pe ‘ care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei de 
lucru din luna septembrie 
a anului trecut, că fiecare 
comunist, fiecare om al mun
cii este animat de dorința 
fierbinte de a contribui, cu toa
te forțele, la dezvoltarea și în
florirea municipiului Drobeta 
Turnu Severin și a județului 
nostru.

înaltele aprecieri date de 
dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, tradi
țiilor de luptă și de muncă ale 
muncitorimii severinene au con
stituit un permanent izvor de 
energii creatoare, un prilej de 
exprimare a hotăririi tuturor 
de a trăi și munci în chip so
cialist și comunist, în spiritul 
amplului program de măsuri a- 
doptat, la propunerea dumnea
voastră, de Plenara Comitetului 
Central din noiembrie 1971.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, învățînd 
din exemplul dumneavoastră 
luminos, de înalt patriotism și 
spirit revoluționar, de totala 
dăruire în muncă pentru binele 
și fericirea poporului, oamenii 
muncii din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, din. întreg ju
dețul Mehedinți își vor pune 
în valoare toată experiența, 
competența profesională, capa
citatea și energiile de care 
dispun pentru a-și spori con
tribuția la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

Mulțumindu-vă încă o dată, 
din toată inima, pentru partici
parea la festivitățile noastre ju
biliare, vă dorim, iubite tova
rășe secretar general, viață în
delungată, multă sănătate și pu
tere de muncă, noi și strălucite 
succese in activitatea de mare 
răspundere încredințată de par
tid și popor.

Ca semn al dragostei și recu
noștinței noastre pentru grija 
deosebită pe care o poartă con
ducerea partidului și statului, 
dumneavoastră personal, dezvol
tării și înfloririi municipiului 
și județului nostru, vă rugăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, să primiți 
cheia de aur și placheta jubi
liară a municipiului Drobeta 
Turnu Severin 1850.

In aplauzele participanților la 
adunare, primarul municipiului 
Drobeta Turnu Severin în- 
mînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de aur a mu
nicipiului și placheta jubiliară 
„Drobeta Turnu Severin — 
1850“.

De asemenea, a fost înmînată 
placheta jubiliară „Drobeta 
Turnu Severin — 1850“ tovară
șei Elena Ceaușescu, tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer și so
ției sale, Elena Maurer, tovară
șilor Emil Bodnaraș, Paul Nicu
lescu-Mizil, Virgil Trofin. Emil 
Drăgănescu și Ștefan Andrei.

...Un moment solemn. întreaga 
sală este inundată de un mare 
grup de pionieri. Un detașa
ment al micuților cetățeni ai 
municipiului urcă la masa pre
zidiului și înmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer și celor
lalți oaspeți bogate buchete de 
flori.

De la tribuna adunării jubi
liare, pioniera Eleonora Fojica 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul pionierilor 
severineni.

Cei mai tineri locuitori ai mu
nicipiului Turnu Severin, pio
nierii, vă transmit prin noi, în- 
tr-un buchet sărbătoresc, sen
timentele noastre de dragoste, 
de prețuire și respect pentru 
toi ce ș-a înfăptuit în munici
piul nostru.

Pentru noi, 1850 de ani de e- 
xistență a municipiului Drobe
ta, aZi Turnu Severin, înseam
nă : formarea poporului român, 
lupta îndîrjită pentru apărarea 
gliei strămoșești de-a lungul 
vremii, destinul unui popor 
avînd sentimentul demnității, al 
curajului și bărbăției, eare s-a 
întâlnit cu asprimea istoriei în 
momente epopeice, ieșind mereu 
învingător.

Iată, de ce, și cu acest prilej, 
cinstim pe Decebal și Traian, pe 
Mjrcea cel Bătrin și pe Mihai 
Viteazul, pe domnul Tudor și 
pe Bălcescu, pe eroii războiului 
de neatârnare și pe cei din pri
mul și al doilea război mondial, 
pe înaintașii mișcării muncito
rești. pe comuniștii care s-au 
jertfit pentru eliberarea patriei 
de sub jusul fascist, pe care me
moria noastră îi păstrează la 
loc de. cinste.

Iată de ce cinstim devotamen
tul față de patrie și spiritul de 
sacrificiu al clasei muncitoare 
condusă de Partidul Comunist 
Român, in cei peste 50 de ani 
de existență a partidului, pe iu
bitul nofitru părinte și conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri au construit și au în
frumusețat continuu acest oraș, a 
cărui virată o sărbătorim astăzi. 
Municipiul Drobeta Turnu Seve
rin, așezare străveche, în care 
trecutul Și prezentul sînt puter
nic reprezentate s-a dezvoltat și 
se dezvoltă mereu, ca urmare a 
politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român. De sub patina 
vremurilor șe păstrează ruinele 
podului lui Apollodor, durat de 
legiunile romane, simbol al cu
tezanței unei epoci îndepărtate. 
Tot pe Dunăre, se înalță astăzi 
falnică una din cele mai mari 
cetăți ale luminii, aceea de la 
Porțile de Fier, simbol al cute
zanței epocii noastre socialiste.

Noi, pionierii, sîntem hotărîți 
să fim urmași demni ai comu
niștilor, să muncim cu pasiune, 
pentru a spori realizările pre
zentului, pentru a face~ din 
România o țară a demnității și 
•prosperității umane, așa cum au 
visat-o părinții și strămoșii noș
tri din toate veacurile, așa cum 
o doriți dumneavoastră, împreu
nă cu întregul popor.

Sîntem mîndri de poporul că
ruia îi aparținem și promitem 
în aceste momente solemne că 
ne vom forma pentru muncă și 
viață, sub semnul cinstei, al a- 
devărului șiv datoriei față de pa
trie, după exemplul luminos al 
comuniștilor, al celui mai iubit 
fiu și conducător al partidului și 
poporului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căruia îi do
rim din toată inima viață înde
lungată. sănătate și putere de 
muncă, pentru continua înflori
re a României socialiste.

După salutul pionierilor, în 
continuarea adunării festive, a 
vorbit inginer Vasile Bacalu, di
rectorul Uzinei de vagoane a 
municipiului Drobeta Turnu Se
verin, care a spus :

In numele Biroului Comitetului 
de partid, al Comitetului oame
nilor muncii de la Uzina de va
goane, permiteți-mi să exprim 
marea bucurie pe care o trăim 
și mulțumirile noastre tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat pentru vizita 
de lucru făcută astăzi în uzina 
noastră, pentru onoarea deose
bită ce ne-a fost acordată, de a 
participa la această adunare 
festivă.

Este deosebit de plăcut și e- 
moționant pentru noi faptul că, 
la aniversarea celor nouă dece
nii de existență, Uzina de va
goane a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa I, - iar un număr 
însemnat de muncitori, ingineri 
și tehnicieni au primit înalte 
titluri, ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. Noi 
vedem în aceasta o înaltă pre
țuire pe care conducerea parti
dului și statului, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o acordați colectivu
lui nostru de muncă, tradițiilor 
de luptă revoluționară ale mun
citorilor din municipiul Drobe
ta Turnu Severin, pentru care 
vă mulțumim din adîncul ini
mii și ne angajăm solemn să 
fim mereu în primele rînduri 
ale luptei pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

Astăzi, cînd aniversăm nouă 
decenii de existență a uzinei, 
devenită în anii construcției so
cialiste un puternic obiectiv in
dustrial, este bine să cunoaștem 
că la primele ei începuturi lu
crările se efectuau în aer liber 
și în totalitate manual. Abia în 
1893 s-a construit o hală de 
1 560 mp. și s-au adus cîteva u- 
tilaje care erau antrenate de 
forța aburului. Trebuie mențio
nat, de asemenea, căxabia după 
40 de ani de la înființare, în 
1923, energia electrică își găseș
te loc în uzină pentru produc
ție. Această situație exprimă cît 
se poate de concludent în ce 
condiții făceau muncitorii noș
tri de atunci reparațiile generale 
la locomotive și reparațiile pe
riodice la vagoane. Sudura e- 
lectrică a fost introdusă în uzi
nă abia în anul 1942. iar astăzi 
ea constituie principalul proce
deu al» activității noastre de 
producție.

în acele condiții deosebit de 
grele.de muncă și de viață .s-a 
format conștiința înaintată a 
muncitorilor de la Atelierele 
C.F.R., care s-a manifestat tot 
mai mult ca o forță revoluționa
ră în acțiunile revendicative, e- 
conomice și politice organizate 
de mișcarea socialistă și comu
nistă.

Treptat, în uzină au apărut și 
activat numeroase nuclee comu
niste, ceferiștii severineni adu- 
cînd o contribuție însemnată la 
lupta generală a clasei munci
toare din România pentru edi
ficarea societății cu care astăzi 
ne mîndrim. Numeroase sînt sec
toarele de producție în care-și 
desfășoară activitatea pentru 
realizarea sarcinilor de partid și 
de stat foști muncitori ai uzinei, 
comuniști de nădejde, care au 
învățat abecedarul vieții, al ac
tivității politice în uzina seve- 
rineană.

Exprimăm recunoștința noas
tră 1 fierbinte conducerii partidu
lui, personal tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pen
tru politica înțeleaptă a partidu
lui și stalului, de dezvoltare și 
perfecționare a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, 
politică ce se reflectă și în uzi
na noastră. Hotărîrea partidului 
și guvernului ca. începînd din 
anul 1960, uzina severineana să 
treacă de la reparații de mate
rial rulant la construcții de va- 
goane-marfă a permis folosirea, 
cu rezultate superioare, a poten
țialului uman și material din a- 
ceasta parte a țării.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele colectivului de muncă al 
Uzinei de vagoane să ne anga
jăm cu acest prilej în fața 
conducerii de partid și de stat, 
a dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că vom înfăptui cu 
înaltă răspundere partinică și 
patriotică sarcinile ce ne sînt în
credințate. că ne vom perfecțio-

înmînarea înaltelor distincții în cadrul Adunării Jubiliare de la Casa de cuUură.

na continuu metodele de muncă 
și de conducere a activității e- 
conomice a uzinei, la nivelul 
sarcinilor trasate de partid. în 
așa fel îneît sa sporim con
tribuția noastră ta opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

Luînd cuvîntul, profesoara 
Jenica Ștefan eseu, director ad
junct al Liceului nr. 3 Turnu 
Severin, a spus •

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele intelectualilor din acest 
străvechi municipiu, șă adresez 
din toată inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele 
noastre de adîncă bucurie, pen
tru cinstea ce ne-o face de a 
participa alături de noi la ani
versarea a 1850 de ani de la 
atestarea documentară a muni
cipiului Drobeta și sărbătorirea 
a 90 de ani de existență a U- 
zinei de vagoane.

Cu acest prilej memorabil, 
gîndurile de dragoste și caldă 
recunoștință ale locuitorilor a- 
cestor frumoase meleaguri situ
ate pe Dunăre se îndreaptă că
tre gloriosul nostru partid, că
tre dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, fiu iubit și de
votat al poporului român, care, 
în fruntea partidului și statului 
nostru, conduceți cu mină si
gură destinele patriei noastre 
socialiste spre culmi tot mai 
înalte de prosperitate, de feri
cire. g

Aceste evenimente pe care le 
sărbătorim astăzi au loc în e- 
tapa în care întregul nostru po
por pășește pe drumul edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate. Mehedințiul, 
trup din trupul țării, se înca
drează și participă prin harni
cii săi locuitori, alături de în
treaga țară, la făurirea istoriei 
României socialiste.

Se cuvine, în aceste momente 
emoționante, o privire retros
pectivă în istoria acestor me
leaguri. Străvechi leagăn de is
torie, legat de începuturile plă
mădirii poporului român, muni
cipiul Drobeta Turnu Severin și 
județul Mehedinți au constituit 
teatrul unor evenimente istorice 
de mare însemnătate. Pe aici 
au trecut legiunile romane spre 
interiorul Daciei, ridicînd puter
nicul centru administrativ, pu
blic, economic și militar Dro
beta, care, în anul 121, va căpăta 
rangul de municipiu. Aceste 
locuri au devenit apoi scut de 
apărare în evul mediu, împotri
va turcilor; de ele sînt legate 
nume glorioase, nume ca ale lui 
Mihai Viteazu și Tudor Vladi
mir eseu.

Se poate spune cu justificată 
mîndrie că municipiul nostru 
s-a afirmat prin lupta clasei 
muncitoare ca o citadelă a miș
cării, a conștiinței muncitorești 
cu puternice tradiții revoluțio
nare, tradiții înscrise cu slove 
de aur în istoria glorioasă a 
partidului nostru, în istoria po
porului.

Călătoria pe coordonatele spa
țiului și timpului mehedințean 
continuă în zilele noastre, în a- 
cest climat al efervescenței cre
atoare, constructive, de înaltă 
responsabilitate comunistă în 
îndeplinirea sarciruloj asumate 
în fața conducerii partidului și 
statului nostru

Folosesc acest prilej, stimate 
tovarășe secretar general, de a 
vă informa că intelectualii din 
municipiul Drobeta Turnu Se
verin și din întregul nostru ju
deț își aduc contribuția pe fron
tul muncii creatoare, partici- 
pînd cu elan și dăruire la opera 
de înnobilare spirituală a ma
selor, la formarea profilului 
omului nou.

Vastul program de dezvoltare 
a conștiinței socialiste a între
gului popor a generat și în rîn- 
durile intelectualității din jude
țul nostru un suflu nou, o pu
ternică angajare în munca de 
educare și instruire a tinerei 
generații, munca de pasiune a 
adevărurilor științifice, de des
cifrare a tainelor lumii.

Am trecut la traducerea în 
viață a prețioaselor dumneavoas
tră indicații, asigurîndu-va că 
vom închina toată munca noas
tră formării unei generații ca
pabile să ducă mai departe ceea 
ce noi am început, o generație 
care, prin forța brațelor, prin 
iscusința minții, să poată ridica 
minunata noastră patrie pe 
culmi nebănuite.

Acestea sînt gîndurile noastre 
cele mai sincere cu care vă în
conjurăm, gînduri exprimate 
deschis, căci a vorbi in fata 
dumneavoastră înseamnă de 
fapt a vorbi în fața întregului 
popor ; ne-am obișnuit să ve
dem in dumneavoastră cea mai 
desăvîrșită întruchipare a tră

săturilor poporului nostru. In 
faptele dumneavoastră — dîrze
nia poporului, în politica pe 
care o promovați cu atâta con
secvență revoluționară — înțe
lepciunea poporului.

învățînd de la partid, de la 
dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, că între 
vorbe și fapte trebuie sa existe 
o unitate deplină, vă asigurăm 
că, însuflețiți de înalta distinc
ție acordată municipiului, de 
acordarea înaltului ordin 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, vom pune 
întreaga noastră capacitate și 
energie, entuziasmul și elanul 
caracteristic locuitorilor severi
neni, în slujba înfloririi și dez
voltării patriei noastre socia
liste.

A vorbit apoi tovarășul Virgil 
Balaure, vechi militant al Parti
dului Comunist Român, cu sta
giul din anii ilegalității, care 
a spus :

Sint deosebit de bucuros că, 
la vîrsta mea, am posibilitatea 
să particip, împreună cu dum
neavoastră, la măreața sărbă
toare a municipiului Drobeta 
Turnu Severin, orașul în care am 
trăit și trăiesc, unde am muncit 
și mi-am desfășurat activitatea 
de muncitor, de om și cetățean.

Ca membru al Partidului Co
munist Român de la înființarea 
sa. din anul 1921, ca participant, 
încă din anii anteriori creării 
partidului, la mișcarea muncito
rească socialistă din orașul 
Turnu Severin, am cunoscut și 
am luat parte direct la toate 
frămîntările și luptele pentru 
progresul și bunăstarea celor ce 
muncesc.

• MÎINI DE AUR, STELE DE AUR
Palatul Culturii din Tr. Se

verin. Impunătoarea clădire 
vibrează de aplauzele și ura- 
lele cu care e subliniată lec
tura decretelor ce investesc 
un municipiu, o întreprinde
re, oameni ai municipiului și 
întreprinderii cu o înaltă dis
tincție. Unul dintre aceștia e 
maistrul Dumitru Dumitrescu 
din secția strungărie a uzinei 
nonagenare MEVA, distins 
cu titlul de Erou al muncii 
socialiste. Cînd conducătorul 
partidului și statului înmî
nează muncitorului severi
nean înaltul însemn, cînd îi 
strînge mîna cordial, cînd 
sala întreagă explodează în 
aplauze, tînărul care ne stă 
alături, Ștefan Țăroi, secretar 
al comitetului U.T.C. pe u- 
zină, se ridică în picioare o- 
vaționînd într-un elan in
stinctiv.

După încheierea adunării 
tînărul secretar ne declară: 
„E o mare cinste pentru în
treaga uzină să știe că doi 
membri din unita ei familie 
sînt recunoscuți oficial ca 
eroi ai muncii socialiste. Iar 
pentru noi, tinerii, faptul con
stituie un puternic imbold. 
Un erou al muncii constituie 
un model pentru orice tînăr, 
iar eroii noștri au toate cali
tățile pentru a ne fi model. 
De pildă maistrul Dumitru

Astăzi, cînd municipiul nostru 
împlinește 1850 ani de la prima 
atestare documentară, iar Uzina 
de vagoane — 90 de ani de ac
tivitate, alături de toți cetățenii 
severineni trăiesc și eu cele mai 
fericite momente din viața mea.

După cum cunoașteți, stimate 
tovarășe secretar general, or
ganizația de partid, mișcarea 
muncitorească din municipiul 
Drobeta Turnu Severin au 
fost prezente la toate bă
tăliile mai importante pentru 
democrație, libertate socială, 
dar și la munca entuziastă pen
tru construirea socialismului in 
patria noastră.

Noi, comuniștii mai în virstă, 
avem imaginea clară a ajutoru
lui permanent pe care l-am pri
mit. atât în timpul ilegalității, 
.cit și în etapa revoluției și con
strucției vieții noi, de la con
ducerea partidului, de la dum
neavoastră personal, dragă to
varășe Ceaușescu, și de fiecare 
dată încrederea în viitorul lu
minos al patriei ne-a însoțit în 
asprele, dar neînfricatele bătălii 
de clasă.

Oamenii muncii din munici
piul Drobeta Turnu Severin și 
județul Mehedinți vă cunosc bine 

pe dumneavoastră, iubite tovară
șe secretar general, vă prețuiesc 
nespuis de mult și văd în acti
vitatea dumneavoastră neobosi
tă un model strălucit de dăruire 
pentru binele patriei și poporu
lui, al întregii noastre națiuni 
socialiste.

Oraș mai puțin dezvoltat in 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc, municipiul Drobeta 
Turnu Severin a înregistrat, 
în anii construcției socialis
te o puternică înflorire, deve
nind tot mai bine cunoscut în 
țară și peste hotare. Cei care 
sîntem mai în virstă aducem un 
profund prinos de recunoștință 
partidului nostru pentru tot ce 
a făcut în întreaga țară și pe 
meleagurile Mehedințiului.

Noi ne-am desfășurat activi
tatea in condiții extrem de grele 
în anii burgheziei și prețuim 
cu atît mai mult viața nouă de 
astăzi. Nu mi-am propus să fac 
un istoric al luptei și muncii 
desfășurate de severineni pen
tru că nu este timp. Mi-am ex
primat dorința să fiu prezent 
în rîndul vorbitorilor pornind d-e 
la profunda mea dăruire pentru 
partid, pentru viitorul patriei.

Municipiul Drobeta Turnu Se
verin mi-a fost întotdea
una drag, nu numai că sînt 
fiu al său, dar și pentru că a 
avut și are oameni capabili, 
pricepuți, neînfricata cu pro
fund devotament patriotic, gata 
oricind de fapte mari.

Ceea ce s-a realizat astăzi, 
perspectivele ce se deschid pen
tru etapele viitoare mă îndeam
nă să fiu mereu alături de or
ganele locale de partid și de 
stat, să-mi aduc contribuția, pe 
măsura posibilităților, la con

Dumitrescu e om de aur. El 
ne oferă pilda unui atașa
ment emoționant față de u- 
zină, lucrează aici în una și 
aceeași secție din anul 1928 
și, de asemenea, pilda dra
gostei față de tineri. Nici 
dînsul nu mai știe numărul 
seriilor de tineri strungari 
care i-au trecut prin mînă și 
pe care i-a modelat ca in
structor, ca maistru, ca teh
nician comunist, cu dragoste 
și simț de răspundere față de 
viitorii oameni. Chiar și în 
prezent avem în preajmă 
atîția tineri care îl iubesc ca 
pe un părinte priceput, exi
gent și drept. De aceea 
ne-am bucurat de această 
înaltă recunoaștere a merite
lor maistrului Dumitrescu de 
parcă ar fi fost vorba de pro
priul nostru tată“.

E primul comentariu pri- 
vindu-l pe harnicul maistru în 
noua lui ipostază, aceea de E- 
rou al muncii. O apreciere cu 
atît mai fierbinte, mai dreap
tă, cu cit vine din partea ți
nui tînăr, unui reprezentant 
al tinerilor.

Maistrul Dumitru Dumi
trescu poate să-și prindă Ic 
piept, alături de steaua de 
aur care îl recomandă ca om 
de aur și floarea prețuirii ti
neretului uzinei.

tinua dezvoltare a județului. 
Sint ca întotdeauna optimist. 
Doresc ca anii care urmează să 
fie cit mai fertili, iar la noile 
întâlniri pe care le vâm avea 
cu dumneavoastră, dragă tova
rășe Ceaușescu, să ne găsiți cu 
noi și importante rezultate eco
nomice și edilitar-gospodărești.

Promit și asigur conducerea 
de partid, pe dumneavoastră 
personal, că voi munci în con
tinuare cu toată dragostea acolo 
unde va fi nevoie de mine.

Vă doresc din toată inima, 
stimate tovarășe secretar gene
ral. multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și fericirea 
poporului nostru, constructor al 
socialismului.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu urale care nu conte
nesc, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Minute în 
șir, întreaga asistență aplaudă, 
ovaționează pentru Partidul Co
munist Român și Comitetul său 
Central, pentru secretarul gene
ral aî partidului. Este o atmos
feră de mare însuflețire și en
tuziasm.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu a- 
tenție și subliniată în repetate 
rînduri de îndelungi și putemi- 

ce aplauze. Practic, întreaga 
populație a municipiului a ur
mărit în direct cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tră
ind îndemnurile înflăcărate ale 
secretarului general al partidu
lui. în jurul cașei de cultură, 
pe străzile care duceau spre a- 
cest lăcaș, mii și mii de oameni 
ai muncii, masați în jurul me
gafoanelor, urmăreau cu inte
res și atenție cuvîntarea secre
tarului general al partidului. 
Vestea că vechea lor așezare va 
purta numele „Drobeta Turnu 
Severin" a fost primită cu vie 
satisfacție.

In încheierea adunării, expri
mind sentimentele severinenilor, 
locuitorilor din această parte a 
țării, tovarășul Traian Dudaș a 
spus :

Vă rog să-mi dați voie să ex
prim, încă o dată, mulțumirile 
și recunoștința noastră profundă 
conducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija și aten
ția deosebită pe care o acordați 
județului nostru, pentru înalta 
cinste de a onora prin prezența 
dumneavoastră aceste festivități 
jubiliare.

Vă mulțumim din inimă, sti
mate tovarășe secretar general, 
pentru înaltele distincții acordate 
municipiului și Uzinei de va
goane, pentru aprecierile la a- 
dresa muncitorimii severinene 
și mehedințene, a luptei sale din 
anii ilegalității, din anii cuceririi 
puterii și instaurării regimului 
socialist în România. Este un. 
titlu de înaltă mîndrie patriotică 
pentru noi toți faptul că muni
cipiul Drobeta Turnu Severin 
a devenit, prin grija partidului, 
un oraș al industriei modeme, 
contribuind tot mai mult la îm
bogățirea patrimoniului econo
mic și spiritual al României so
cialiste. însuflețiți de perspecti
vele luminoase ce se deschid în 
fața poporului nostru, asigurăm 
conducerea partidului și statului, 
pe dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, că ne vom con
sacra întreaga noastră pricepere 
și energie îndeplinirii sarcinilor 
ce ne revin, aplicării prețioase
lor indicații și îndemnuri mobi
lizatoare pe care ni le-ați dat de 
fiecare dată cînd ați fost prezent 
în mijlocul nostru. Ne angajăm 
să întâmpinăm Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Ro
mân și cea de-a XXV-a ani
versare a proclamării Republicii 
cu noi și importante realizări, 
care să contribuie la înflorirea 
continuă a patriei noastre dragi, 
pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Adunarea ia sfirșit într-o at
mosferă insuflețitoare. Partici
pant!! aplaudă. ovaționează, 
scandează lozinci de slavă la a- 
dresa Partidului Comunist Ro
mân. a Republicii Socialiste Ro
it, mia. Cei prezenți își exprimau 
și in felul acesta recunoștința 
fată de partid șî Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru viața 
nouă, fericită, pe care o trăiesc, 
atașamentul profund față de po
litica internă și externă a țării 
noastre, hotărîrea lor de a da 
viață mărețului program de în
făptuire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Invitați de gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, sem
nează apoi în Cartea de onoare 
a municipiului :

„La împlinirea a 1850 de ani 
de Ia w atestarea documentară a 
localității Drobeta, a municipiu
lui Turnu Severin, felicit în mo
dul cel mai călduros pe toți lo
cuitorii acestei străvechi așezări 
cu o bogată și glorioasă istorie, 
cu minunate tradiții de luptă 
pentru libertate și progres, și 
care astăzi, în anii socialismului, 
a cunoscut și cunoaște o puter
nică dezvoltare și înflorire. Le 
doresc tuturor locuitorilor mu
nicipiului multă sănătate și fe
ricire,’ succese cît mai mari în 
dezvoltarea economico-socială și 
de ridicare edilitar-gospodăreas- 
că a orașului".

După adunarea jubiliară, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sint rugați de ministrul turismu
lui, Ion Cosma, să primească ex
plicații în legătură cu studiile 
întreprinse, la indicația secreta
rului general al partidului, pri
vind dezvoltarea turistică a zo
nei de Ia Porțile de Fier. Prin 
intermediul unor machete și 
hărți sînt prezentate unele ac
țiuni inițiate în vederea am
plasării unor baze turistice și 
valorificării complexe a posibi
lităților ce le-a deschis construc
ția mărețului sistem hidroener
getic și de navigație din apro
pierea Severinului.

grele.de
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Turnu 
Severin și județului Mehedinți, 
uri călduros salut din partea Co
mitetului Central al Partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, urale).

Sărbătorim astăzi două eveni
mente deosebit de importante 
pentru locuitorii acestor melea
guri, pentru muncitorii din Tur
nu Severin : împlinirea a 1850 de 
ani de la prima atestare docu
mentară a municipiului Turnu 
Severin — antica Drobeta, și a 
90 de ani de existență a Uzi
nei de vagoane din orașul dum
neavoastră. Cu acest prilej, do
resc să felicit, în mod călduros, 
pe locuitorii municipiului, pe 
muncitorii uzinei de vagoane și 
să le adresez tuturor cele mai 
calde urări de noi succese în ac
tivitatea lor. Intr-adevăr, sînt 
două evenimente de o deosebită 
importanță — și dumneavoastră, 
oamenii muncii din municipiu, 
din întregul județ, întâmpinați 
sărbătorirea lor cu succese re
marcabile în înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea 
al partidului, în toate domeniile 
de activitate. (Aplauze puternice, 
prelungite I). Vă înfățișați la a- 
ceastă sărbătoare măreață cu suc
cese deosebite, atît în industrie, 
cît și în agricultură, în activita
tea politico-educativă; aveți o or
ganizație de partid puternică, 
care constituie garanția înfăptui
rii neabătute a politicii partidu
lui de către toți oamenii muncii. 
(Aplauze prelungite).

Istoria vorbește că încă cu 
5 500 de ani în urmă pe aceste 
meleaguri existau așezări ome
nești.

In epoca statului geto-dac s-a 
dezvoltat așezarea Drobeta care, 
după cum știți, a dăinuit multă 
vreme ; descoperirile atestă că, 
practic, în toată perioada de la 
înființarea sa și pînă astăzi, a- 
ceastă așezare a fost — dacă se 
poate spune așa — un sîmbure 
al dezvoltării poporului român, 
deoarece timp de aproape 2 000 
de ani, în împrejurări grele, lo
cuitorii au înfruntat năvălirile, 
au făcut față greutăților, păstrîn- 
du-și existența, contribuind, prin 
aceasta, la menținerea și afirma
rea ființei poporului român. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Vă mîndriți cu primul pod 
construit acum aproape 2 000 de 
ani, așa cum, pe bună dreptate, 
astăzi vă mîndriți cu cea mai 
mare hidrocentrală de pe Du
năre — expresie a geniului crea
tor al poporului român, a forței 
societății socialiste pe care o 
edificăm în România. (Aplauze 
puternice, urale).

Desigur, cunoașterea istoriei, 
prețuirea ei, constituie un im
portant factor de educație, un 
izvor de învățăminte și, totodată, 
un îndemn de a face totul pen
tru a duce mai departe făclia 
civilizației materiale și spiritua
le, de a înălța tot mai mult edi
ficiul socialismului și comunis
mului în România. (Aplauze pu
ternice).

Avînd în vedere că sărbătorim 
existența de 1850 de ani a ora
șului, ne-am consfătuit aici, cîți- 
va membri ai conducerii de 
partid și de stat, și am hotărît să 
dăm municipiului dumneavoastră 
denumirea de municipiul Dro
beta Turnu Severin. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“). Inmănun- 
chind aceste două denumiri ale 
municipiului, într-una singură, 
dorim să subliniem și mai mult 
unitatea dintre trecut, prezent și 
viitor, faptul că poporul român 
există de veacuri și va dăinui 
peste veacuri pe aceste melea
guri, edificînd cea mai înaltă 
societate din lume — comunis
mul ! (Aplauze puternice, urale; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Alături de glorioasele tradiții 
de luptă împotriva jugului 
străin pentru eliberarea națională 
și socială, orașul și județul dum
neavoastră sînt și purtătorii unor 
vechi tradiții revoluționare ale 
clasei muncitoare. încă în secolul 
trecut s-au dezvoltat aici organi
zații muncitorești, au avut loc 
lupte de clasă împotriva asupri
rii capitaliste, pentru libertate și 
o viață mai bună. Aici, la Turnu 
Severin, în anii 1918—1920 au 
avut loc puternice lupte revolu
ționare. Reprezentanți ăi organi
zației revoluționare de aici au luat 
parte la constituirea Partidului 
Comunist Român, în 1921. Iată 
de ce se poate spune că, într-a- 
devăr, municipiul Turnu Seve
rin și județul Mehedinți, întru
chipează și înmănunchează în 
mod minunat tradițiile poporu
lui nostru de luptă împotriva a- 
supririi străine, pentru eliberare 
națională și socială, de luptă îm
potriva claselor asupritoare bur- 
ghezo-moșierești, pentru cuceri
rea puterii, pentru făurirea socia
lismului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

întotdeauna, în anii ilegalității, 
am avut la Turnu Severin o pu
ternică organizație revoluționară ; 
aș menționa numai faptul că în 
alegerile din 1936, mehedințenii 
au provocat înfrîngerea forțelor 
reacționare, înscriind prima vic
torie a forțelor unite democratice 
din România. (Vii aplauze). în 
timpul războiului, la 23 August 
1944, mehedințenii au răspuns cu 
însuflețire apelului Partidului Co
munist Român, aducînd o contri
buție de seamă la realizarea cu 
succes a insurecției naționale an
tifasciste, la transformarea demo
cratică, revoluționară a României 
și apoi la toate acțiunile care au 
urmat în opera de construcție 
socialistă.

După cum am mai spus și 
altă dată, cunosc organizația de 
partid din Turnu Severin din 
1935 ; am cunoscut-o, de aseme
nea, și în primii ani de după eli
berare și pot afirma că, într-ade- 
văr, aceasta a fost întotdeauna o 
organizație de nădejde, care și-a 
făcut în permanență datoria de 
a organiza și însufleți masele 
muncitoare atît în lupta împotri
va asupririi, cît și în activitatea 
pentru construcția socialismului. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Astăzi, organizația de partid din 
municipiul Drobeta Turnu Se
verin, ca și întreaga organizație 
din județul Mehedinți sînt pu
ternice, își îndeplinesc cu cinste 

sarcinile încredințate de partid. 
Cunoașteți singuri succesele ob
ținute prin munca pe care o 
desfășurați; se dezvoltă uzinele, 
se transformă orașul, viața locui
torilor, și, fără îndoială, în toate 
acestea un rol de frunte îl au 
comuniștii, organizația de partid, 
comitetul județean de partid. (A- 
plauze puternice).

Acordarea unor înalte distinc
ții atît municipiului Drobeta 
Turnu Severin, cît și Uzinei de 
vagoane, precum și unor mun
citori, activiști de partid și 
de stat și altor oameni ai 
muncii constituie o expresie a 
înaltei aprecieri pe care Comite
tul Central, Consiliul de Stat și 
guvernul o dau activității orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
populare ale municipiului și ju
dețului, oamenilor muncii, tutu
ror cetățenilor pentru realizările 
obținute în munca desfășurată 
pînă acum. (Vii aplauze).

Astăzi au fost declarați „Eroi 
ai Muncii Socialiste" 2 muncitori 
ai uzinei de vagoane, iar mîine 
vor mai apare — ca să spun așa 
— în Turnu Severin încă 3 eroi ; 
am dori ca la sfîrșitul cincinalu
lui din rîndul mehedințenilor să 
se ridice noi și noi Eroi, în așa 
fel încît ceea ce s-a cîntat astăzi 
„eroi au fost, eroi sînt încă“ să 
constituie o expresie a realității 
și în muncă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Adresez cele mai calde felici
tări noilor „Eroi ai Muncii So
cialiste", tuturor celor care au 
fost distinși astăzi cu ordine și 
medalii și, în primul rînd, oame
nilor muncii de la Uzina de va
goane. (Aplauze puternice).

Desigur, aprecierile date impli
că și obligații, sînt și un îndemn 
de a munci mai bine — și am 
reținut cu satisfacție din cele 
spuse aici de primul secretar al 
Comitetului județean, de directo
rul uzinei, de ceilalți tovarăși care 
au luat cuvîntul că vor milita cu 
și mai multă fermitate pentru ca 
fiecare la locul său de muncă 
să-și îndeplinească sarcinile tot 
mai mari ce le revin în prezent, 
cît și în anii viitori.

După cum știți, Congresul al 
X-lea al partidului a trasat un 
vast program de dezvoltare a pa
triei noastre, a stabilit ca obiec
tiv fundamental făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România. în orașul 
dumneavoastră urmează să fie 
dezvoltate unele întreprinderi și 
să se construiască noi obiective 
economice și culturale. în anii a- 
cestui cincinal, producția indus
trială urmează să se dubleze, 
dar, după cele ce am văzut as
tăzi la uzina de vagoane și 
după cele ce am văzut în toam
nă la șantierul naVal, cred că 
există posibilități ca aceste uni
tăți, cît și noua unitate de celu
loză, care a început deja să pro
ducă, să dea o producție mult 
mai mare decît cea prevăzută în 
plan; în felul acesta, oamenii 
muncii din Turnu Severin vor 
aduce o contribuție și mai impor
tantă la înfăptuirea cu succes a 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cunoașteți că oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, întregul popor, 
înfăptuiește cu succes prevede
rile cincinalului. Nu mă voi mai 

referi la anul 1971, deoarece vă 
sînt cunoscute realizările — 
faptul că planul pe anul trecut a 
fost nu numai realizat, dar și 
depășit. De asemenea, pe primele 
4 luni ale acestui an, ritmul de 
creștere în industrie a fost de 
12,4 la sută față de perioada a- 
nului trecut, fiind superior pre
vederilor planului. Trebuie spus 
că întreprinderile din județul 
dumneavoastră au adus și în a- 
ceste 4 luni un aport însemnat 
la succesele obținute de întreaga 
noastră țară.

Din toate aceste realizări, din 
felul cum se îndeplinește planul 
cincinal, reiese că prevederile și 
obiectivele stabilite de Congre
sul al X-lea sînt pe deplin rea
liste, că stă în puterea muncito
rilor, țăranilor, inginerilor și teh
nicienilor, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră de a 
înfăptui cu succes aceste preve
deri. în felul acesta, țara noastră 
va parcurge o etapă importantă 
pe calea industrializării, a dez
voltării sale economice în gene
ral, pe calea apropierii de ță
rile avansate din punct de ve
dere economic, pe calea făuririi 
unei puternice baze tehnico-ma- 
teriale a socialismului și comu
nismului în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dintotdeauna partidul nostru 
a acordat o mare atenție învă- 
țămîntului, științei, culturii — 
factori hotărâtori pentru progre
sul oricărei națiuni, pentru fău
rirea societății socialiste. Cu 
atît mai mult în condițiile de 
astăzi, ale puternicei revoluții 
tehnico-științifice mondiale, ale 
eforturilor pentru realizarea pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea, dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii consti
tuie una din dele mai impor
tante sarcini ; municipiul Turnu 
Severin trebuie să se preocupe 
de această latură de activitate, 
hotărîtoare pentru progresul in
dustriei, agriculturii, pentru ri
dicarea nivelului general de cul
tură și civilizație al oamenilor 
muncii. (Aplauze puternice).

Preocupîndu-'ne de dezvolta
rea economică-socială, punem pe 
primul plan ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor — aceasta 
constituind țelul suprem al în
tregii activități a partidului, e- 
sența însăși a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România. (Aplauze puternice, 
prelungite). Așa cum âm men
ționat, în 1971 am realizat cu 
succes programul în industrie și 
în agricultură. Aceasta ne-a per
mis să trecem mai devreme la 
realizarea măsurilor de creștere a 
nivelului de viață, față de pre
vederile înscrise în cincinal. Din 
dorința de a contribui la creș
terea bunăstării oamenilor mun
cii, urmează ca în acest an, în 
toamnă, să trecem la sporirea 
salariilor mici și a pensiilor, ast
fel încît, realmente, în cincinal 
prevederile privind veniturile oa
menilor muncii să se realizeze 
cel puțin la nivelul prevăzut de 
Congresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze puternice).

Desigur, realizarea cu succes 
a programului de dezvoltare a 
României socialiste cere în con
tinuare eforturi mari. Este ne
cesară îmbunătățirea continuă a 
organizării activității în toate 
sectoarele, perfecționarea condu

cerii și planificării economiei 
naționale. De altfel, Conferința 
Națională a partidului, care ur
mează să aibă loc în luna iulie 
a acestui an, se va preocupa toc
mai de felul cum se realizează 
aceste măsuri, de stabilirea căi
lor pentru a ridica la un nivel și 
mai înalt întreaga activitate, 
pentru asigurarea participării în
tregului popor la conducerea 
vieții ecoriomico-sociale, pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste. Pornim de la faptul că nu
mai cu participarea deplină a 
întregului popor, care în mod 
conștient își făurește propriul 
său viitor, se poate asigura vic
toria socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție organizării activi
tății din întreprinderi și institu
ții, din agricultură, problemei 
productivității muncii, introdu
cerii tehnicii moderne, perfec
ționării mașinilor și utilajelor, 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție, creșterii venitului națio
nal. Pînă la urmă, stă în pu
terea noastră și depinde de noi 
ca să obținem cu mijloacele pe 
care le avem sau, mai bine-zis, 
cu cheltuieli mai mici decît 
cele prevăzute în cincinal, re
zultate economice mai mari; 
aceasta ne va permite ca și în 
ce privește bunăstarea oamenilor 
muncii să obținem realizări tot 
mai însemnate. De noi depinde 
ca dintr-o mie de lei pe care o 
cheltuim să obținem un spor de 
producție de 2 000 sau de 2 500 
și, pe această bază, să facem să 
crească continuu avuția naționa
lă și bunăstarea poporului. Alt
fel nu vom putea realiza obiec
tivele pe care ni le-am propus, 
înfăptuirea programului de bu
năstare stă, deci, în mîinile 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, ale întregului nostru po
por, în crearea unei economii e- 
ficiente, productive, bazate pe 
cele mai noi cuceriri ale tehni
cii și științei contemporane. Iată 
sarcina principală ce se pune 
actualmente în fața noastră, to
varăși ! (Aplauze puternice, pre
lungite). Am obținut pe acest 
drum succese remarcabile, dar 
avem încă mari posibilități — 
și de aici încrederea și convin
gerea că vom putea nu numai să 
realizăm, dar și să depășim pre
vederile cincinalului în ce pri
vește producția, productivitatea, 
creșterea bunăstării, astfel ca, 
realmente, România să pășească 
în primele rînduri ale națiunilor 
care doresc ca prin munca lor 
să-și făurească o viață nouă, li
beră. (Aplauze puternice).

Pornind de la rolul important 
pe care îl are conștiința socia
listă, activitatea de educație 
marxist-leninistă, Comitetul Cen
tral al partidului a adoptat anul 
trecut un șir de măsuri privind 
ridicarea la un nivel superior a 
muncii de educație, corespunză
tor noii etape de dezvoltare în 
care a pășit societatea noastră. 
Cunoașteți cu toții aceste pre
vederi și nu doresc să mă opresc 
la ele. Ceea ce vreau să men
ționez și de această dată este 
faptul că aceste măsuri repre
zintă o parte integrantă a între
gului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, că numai reali- 
zînd în totalitate măsurile în 
domeniul economiei, științei, 
culturii și educației vom putea 
edifica societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, vom deschi

Adunarea jubiliara s-a desfășurat într-o atmosferă însufleți toare. Participant ovaționează îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

de calea spre făurirea socie
tății comuniste în România. 
(Aplauze puternice; se scandea
ză : ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

După cum am spus și la ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, considerăm că una 
din problemele importante ale 
activității de educație socialistă 
este combaterea unor stări de 
lucruri învechite, moștenite — 
ca" să,,spun așa — de la vechea 
orînduire burghezo-moșierească, 
orînduire pe care am lichidat-o 
pentru totdeauna, dar ale cărei 
obiceiuri se mai resimt, mai ră
bufnesc cîte o dată ici și colo. 
Este vorba de atitudinea față de 
proprietatea obștească ; nu tre- 
buie”* să admitem în nici un fel 
și nimănui să dăuneze, să știr
bească această proprietate, să 
dobîndească mai mult decît 
merită ca urmare a muncii sale, 
să-și însușească prin furt o parte 
din această proprietate. Vedeți, 
tovarăși, trebuie să ne referim și 
la aceste probleme pentru că a 
fauri socialismul presupune nu 
numai a vorbi de etica și de 
echitatea socialistă, ci și a ac
ționa ca acestea să se manifeste 
din plin, a combate stările de 
lucruri și manifestările vechi 
care se mai fac simțite în pre
zent.

De la aceasta a pornit plenara 
Comitetului Central din aprilie, 
adoptînd măsurile care vă sînt 
cunoscute împotriva unor acti
viști care au comis abuzuri în 
munca pe care au îndeplinit-o. 
De asemenea, Consiliul de Stat 
a hotărît trecerea în proprietatea 
statului a unor imobile realizate 
de unii activiști de partid și de 
stat ca urmare a abuzurilor pe 
care le-au săvîrșit în funcțiile 
ce le dețineau, a încălcării legii, 
a folosirii unor practici necin
stite. Recent, la ultima sa reu
niune, Biroul Executiv al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste a hotărît să pro
pună alegătorilor revocarea unui 
număr de 4 deputați din Marea 
Adunare Națională și a unui 
număr ceva mai mare Re depu
tați din consiliile populare ale 
diferitelor județe, care au încăl
cat legea, au comis abuzuri, s-au 
discreditat din punct de vedere 
moral și nu mai pot reprezenta 
cu cinste pe alegătorii lor în or
ganele puterii de stat.

După cum vedeți, tovarăși, 
ceea ce am discutat la plenara 
Comitetului Central din noiem
brie în legătură cu etica și echi
tatea socialistă avem de gînd să 
aplicăm cu toată fermitatea în 
viață. Partidul comunist este 
partidul cel mai umanist, deoa
rece întreaga sa activitate este 
închinată omului, bunăstării, fe
ricirii acestuia. Facem totul pen
tru a ridica omul, demnitatea 
sa, pentru ca omul să fie stăpîn 
pe propria sa soartă — dar, toc
mai pornind de la aceste înalte 
îndatoriri față de om, de la fap
tul că avem obligația să acțio
năm pentru înălțarea omului, 
pentru a-1 face să stea cu frun
tea sus în fața semenilor săi, nu 
putem admite încălcarea de 
către nimeni a demnității 
de om. Nu pot fi socotiți 
oameni înaintați ai epocii socia
liste cei care lovesc în interesele 
semenilor lor! Trebuie să fim 
necruțători cu cei care încalcă 
normele și rînduielile societății 
noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Luînd mă
suri împotriva unor asemenea 
acte antisociale, este necesar 
să desfășurăm, în același timp, 
o intensă activitate cu caracter 
educativ, pentru transformarea 

mentalității oamenilor, pentru li
chidarea concepțiilor înapoiate, 
pentru ridicarea conștiinței so
cialiste a tuturor cetățenilor pa* 
triei.

Noi facem totul pentru bună
starea și fericirea omului; dorim 
să asigurăm ca fiecare cetățean 
al patriei noastre să ducă o 
viață cît: mai demnă, cît mai fe
ricită, dar nu putem admite ca 
unii să-și însușească pe nedrept 
ceea ce nu le aparține, dăunînd 
astfel semenilor lor, bunului 
mers al societății noastre socia
liste. Procedînd astfel ne înde
plinim datoria de Partid. Comu
nist, de forță conducătoare a în
tregii societăți socialiste româ
nești. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Desigur, sînt puține asemenea 
cazuri de încălcare a legilor și 
normelor societății noastre, ca 
cele la care m-am referit mai 
înainte, dar măsurile pe care le 
luăm urmăresc tocmai ca ele să 
devină tot mai puține, să dispa
ră complet din societatea noas
tră. Avem deplina convingere că 
îmbinînd în mod just activita
tea pentru dezvoltarea economi
că, grija pentru bunăstarea oa
menilor, cu activitatea educativă, 
aceste stări de lucruri vor ră- 
mîne tot mai mult triste amin
tiri, iar în societatea noastră vor 
domina relațiile noi socialiste, 
principiile comuniste despre 
viață — principiile ce vor 
călăuzi pe fiecare cetățean. 
(Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, la sfîr
șitul anului 1972 vom sărbători 
împlinirea a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Române — astăzi Republica So
cialistă România — victorie is
torică a poporului nostru care a 
marcat trecerea la înfăptuirea 
societății socialiste. In cei 25 
de ani de la proclamarea re
publicii, România, sub conduce
rea Partidului Comunist, a obți
nut succese de însemnătate isto
rică în toate domeniile de acti
vitate. Sărbătorirea acestui eve
niment trebuie să se transforme 
într-o puternică manifestare a 
elanului de muncă pentru înde
plinirea planului, a perfec
ționării conducerii și planificării 
economiei, a vieții sociale, pen
tru ridicarea nivelului întregii 
activități de partid și de stat. Să 
facem din această sărbătoare o 
sărbătoare a victoriei în lupta 
pentru îndeplinirea planului cin
cinal, pentru înaintarea tot mai 
rapidă pe calea bunăstării po
porului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,

Punînd pe primul plan al 
preocupărilor noastre înfăptui
rea cu succes a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului privind dezvoltarea 
economică-socială a țării, nu ui
tăm nici un moment că putem 
realiza cu succes acest pro
gram dezvoltînd și întă
rind necontenit prietenia și 
colaborarea cu toate țările so
cialiste, cu țările care au pășit 
pe calea independenței și își 
făuresc o economie proprie și 
o viață corespunzătoare năzu
ințelor lor, cu toate popoarele 
lumii, fără deosebire de orîn
duire socială. Pornind de aici, 
România desfășoară o intensă 
activitate internațională, dez
voltă larg relațiile sale de cola
borare cu țările socialiste, cu 
celelalte state, considerînd că 
participarea la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și 
spirituale constituie un factor de 

o importanță crescândă pentru 
progresul generat al fiecărei na
țiuni, deci și pentru progresul 
țării noastre.

Știm că în lume mai acționează 
forțe ostile progresului social, 
care doresc continuarea politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
a practicilor colonialiste și neo- 
colonialiste ; considerăm că tre
buie făcut totul pentru a se pune 
capăt acestei politici, pentru a 
se realiza între statele lumii re
lații noi, bazate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, pentru a se renunța la 
folosirea forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre state. 
Este adevărat că aceste principii 
s-au afirmat și se afirmă cu pu
tere, că ele călăuzesc tot mai mult 
popoarele în- stabilirea relațiilor 
dintre ele ; în același timp, asis
tăm însă la diferite acțiuni care 
vin în contradicție cu aceste 
principii — și care țin de ve
chile stări de lucruri, de ve
chea politică, imperialistă. De a- 
ceea, este necesară unirea efor
turilor tuturor popoarelor — fie 
ele mari sau mici — a tuturor 
forțelor antiimperialiste, pentru 
a face să triumfe în lume relațiile 
noi, bazate pe principiile de de
plină egalitate între națiuni. (A- 
plauze prelungite)

România este hotărîtă să-și 
intensifice eforturile pentru a 
dezvolta colaborarea cu toate sta
tele, pentru a contribui la de
pășirea stărilor de încordare și 
conflictelor care mai există în 
lume. Recentele evenimente din 
viața internațională, măsurile 
adoptate de Statele Unite pri
vind intensificarea războiului în 
Indochina, precum și alte acți
uni care duc la încordare și a- 
gravează situația internațională, 
trebuie să constituie un semnal 
de alarmă pentru toate popoa
rele care doresc să se asigure 
pacea și cooperarea în lume. 
Considerăm necesară unirea e- 
forturilor tuturor popoarelor care 
doresc să-și organizeze viața co
respunzător năzuințelor și inte
reselor lor vitale, fără amestec 
din afară. Avem convingerea că 
stă în puterea forțelor antiimpe
rialiste, a popoarelor, ca, unite, să 
pună definitiv capăt practicilor 
imperialiste și neocolonialiste, 
să asigure victoria noilor relații 
de egalitate între state, a păcii 
și cooperării internaționale. A- 
plauze prelungite)

în încheiere, aș dori, dragi to
varăși, să-mi exprim convingerea 
că oamenii muncii din munici
piul Drobeta Turnu Severin, din 
județul Mehedinți, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin 
din programul elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Vă urez din toată inima, dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului și județului, succese 
tot mai mari în întreaga activi
tate ! Să vă situați, la sfîrșitul 
cincinalului, cel puțin pe pri
mele locuri în întrecerile dintre 
cele patruzeci de unități admi- 
nistrativ-teritoriale existente în 
România, și care, toate, aspiră la 
locul întîi. (Aplauze puternice)

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul"; 
cei prezenți Ia miting ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu).
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LA PORȚILE
INTILNIRE CU ȚARA
ISTORIEI, LA PORȚILE LUMINII

(Urmare din pag. 1)
Negotin din R. S. F. Iugoslavia, 
invitate la marea sărbătoare a 
severinenilor.

O companie de pnoare, forma
tă din . militari, din membri ai 
gărzilor patriotice și din deta
șamentele- de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul conducătorului 
partidului și statului nostru, co
mandantului suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se intonea
ză Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. Apoi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, trece în revistă 
garda de onoare. Un bătrîn din 
partea locului, pensionarul Va- 
sile Fota, însoțit de băieți și 
fete îmbrăcați în costume popu
lare mehedințene, gferă condu
cătorilor de partid' și de stat 
tradiționala pîine și sare, ploști 
cu vin din renumita podgorie 
Corcova. Pionieri oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celor
lalți oaspeți garoafe roșii.

Pe aeroport domnește o mare 
însuflețire. Pajiștea de la poa
lele munților a devenit un ade-

Acolo unde bate
în imediata apropiere a gării, 

însoțind malul Dunării pe o dis
tanță de cîțiva kilometri, se 
întind halele unuia din cen
trele de producție ale industriei 
severinene. Pe locurile unde as
tăzi se înalță semețul paraleli
piped de beton și sticlă al uzinei 
de vagoane — MEVA — au 
luat ființă cu 90 de ani în urmă 
atelierele C.F.R., înființare de
terminată de construcția liniei 
ferate de-a latul Olteniei către 
Cazane. Ca între coperțile unei 
cărți de istorie industrială și 
politico-isocială, între zidurile 
întreprinderii stă scris aproape 
un secol de efort, luptă și jertfă 
în condiții grele, apoi de amplă 
dezvoltare, sub lumina socialis
mului. Ne amintim în aceste 
momente ceea ce ne relata, cu 
cîteva zile în urmă, un bătrin 
muncitor de aici, azi pensionar. 
De pildă, spunea el, lucrările 
de reparații locomotive, cele 
de lăcătușerie și tîmplărie de 
vagoane se executau în trecu
tele timpuri în cea mai mare 
parte, în mod manual, în con
dițiile în care primul dinam e- 
lectric pentru iluminatul locu
rilor de muncă a apărut abia 
în 1919. Cu toate acestea, atelie
rele de reparații din Tr. Severin 
au continuat să-și dezvolte pro
ducția, datorită priceperii și 
hărniciei muncitorilor de aici, 
dar abia în anii socialismului 
întreprinderea a cunoscut acea 
amplă dezvoltare menită să facă 
din Mehedințiul de astăzi o 
principală unitate producătoare 
de material rulant a țării.

Aici, la Uzina de vagoane, 
fac primul popas conducătorii 
de partid și de stat veniți să 
participe la festivitățile mehe
dințene. Intrarea principală a 
uzinei este împodobită sărbă
torește. Deasupra porții, o lo
zincă exprimînd în cuvinte sim
ple, emoționante, sentimentele 
muncitorilor, își etalează lite
rele de zăpadă și foc : „Bine 
ați venit la aniversarea uzinei 
noastre. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
persoanele care îl însoțesc, sînt 
întîmpinați și salutați cu căldu
ră de ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ioan A- 
vram, de Nicolae Iosif, directo
rul general al’ Grupului de u- 
zine pentru construcția de va
goane cu sediul la Arad, 
de membrii Comitetului de 
direcție al întreprinderii, ai 
comitetelor de partid, sindi
catului și organizației U.T.C. 
din uzină. O companie, formată 
din membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei prezintă onorul. Un grup 
de fete și băieți înmînează con- 

vărat amfiteatru ; mii și. njii de 
severineni au ținut să întîmpi- 
ne cu dragoste pe conducătorul 
partidului și statului nostru. 
Minute în șir nu contenesc u- 
ralele și ovațiile celor prezenți. 
Răspunzând cu prietenie acestei 
emoționante manifestări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu salută 
pe locuitorii orașului, dă mîna 
cu numeroși severineni care îl 
înconjoară pe conducătorul par
tidului și statului nostru.

în această atmosferă de en
tuziasm conducătorii de partid 
și de stat părăsesc aeroportul. 
Mașinile trec pe sub un impu
nător arc de triumf împodobit 
cu covoare multicolore țesute 
de meșterii populari, deasupra 
căruia cuvintele ce simbolizea
ză gîndurile întregului popor 
— „Ceaușescu și poporul" — 
sînt încadrate de urările „Bine 
ați venit în județul Mehedinți, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușesc u“, „Bun sosit în 
străvechea așezare a municipiu
lui Drobeta Turnu Severin".

Oaspeții, însoțiți de urările a 
numeroși locuitori ai munici
piului ce formează un culoar 
viu de-a lungul străzilor, se 
îndreaptă spre zona industrială 
a orașului.

inima tînără...
ducătorilor de partid și de stat 
frumoase buchete de flori, urînd 
bun sosit oaspeților dragi. Re
cunoaștem în grup pe surorile 
Niculina și Ecaterina Cînepan, 
luliana și Gabriela Hustea, pe 
lăcătușii Nicolae Streciu, Octa
vian Manafu, Barbu Mihalcu 
și Titi Iaoobescu, tineri de nă
dejde ai uzinei, mîndri de 
cinstea ce li s-a acordat de a 
transmite în numele tinerilor 
din uzină, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, florile dragostei și 
respectului tinerei generații din 
această întreprindere.

Domnește o atmosferă de vi
brant entuziasm. Toți cei pre
zenți aplaudă, ovaționează pen
tru partid, pentru conducerea 
sa, adresează urări de bun ve
nit. Minute în șir se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
șj poporul".

înalții oaspeți sînt invitați de 
directorul • întreprinderii, ing. 
Vasile Bacalu. să viziteze atelie
rele și secțiile uzinei. La in
trarea în hala de debita
re, sau cum este cunoscută 
de lucrătorii ei, hala K, se află 
o mică expoziție care înfățișea
ză în cîteva date sugestive pre
ocupările actuale și de perspec
tivă ale colectivului întreprin
derii. Directorul uzinei pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușesou principalele etape de 
dezvoltare ale uzinei, accentu- 
înd îndeosebi asupra etapei în 
oare, ca urmare a indicațiilor 
conducerii de partid s-a trecut 
de la reparații la construcții de 
vagoane. Un moment crucial 
în viața uzinei, un moment 
rodnic. In 1960 au fo6t a- 
similate două tipuri de va
goane pentru nevoile inter
ne, pentru ca în 1965 să 
fie lucrate primele produse pen
tru export. Prin grafice și date 
sugestive sînt subliniate repere 
comparative privind creșterea 
calității producției, ascendența 
performanțelor în domeniul 
parametrilor calității, ăl eficien- 
parametriilor calității, al efi
cienței economice. Este sub
liniată atenția care se dă în 
uzină introducerii progresului 
tehnic pentru organizarea su
perioară a producției și a mun
cii. Bilanțul constructorilor de 
vagoane este impresionant. Din 
uzină debitoare la capitolul teh
nicității, unitatea severineana 
a devenit mai ales în ultimii 
ani locul de aplicare a nume

roase și importante procedee 
tehnologice. Este de amintit 
extinderea sudurii automate sub 
strat de flux, folosirea sudurii 
electrice în medii de. bioxid de 
carbon.

Vizita prin uzină se trans
formă intr-un prilej de a cu
noaște îndeaproape pe cei care 
semnează toate aceste realizări 
ale industriei severinene de a 
discuta cu ei problemele ce 
privesc mersul producției, în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. O metodă folosită 
curent de secretarul general al 
partidului în vizitele sale o- 
bișnuite de lucru pe meleagu
rile țării, în fabrici și uzine, pe 
șantiere, pe ogoare. Este mijlo
cul de a se sfătui cu producă
torii bunurilor materiale asu
pra celor mai importante aspec
te care privesc viața noastră e- 
conomică și socială. La fel și 
astăzi, în halele spațioase ale 
uzinei severinene, acolo unde 
muncitorii și tehnicienii, maiș
trii, inginerii salută cu bucurie 
pe secretarul general al parti
dului, îi string mîna întinsă cu 
prietenească prețuire, îi zâmbesc 
din inimă. Printre cei care și-au 
oprit pentru cîteva . clipe lu
crul în dorința de a ura bun 
venit, de a-i ura sănătate con
ducătorului partidului și statu
lui, recunoaștem figurile des
chise, pline de optimism ale ti
nerilor. Ei uteciștii, repre
zintă o pondere însemnată în 
cadrul colectivului uzinei. Sînt 
mîndri că la atingerea succese
lor pe care întreprinderea le 
raportează an de an în contul 
economiei naționale se află cu
prinse și cota de entuziasm și 
pricepere pe care vîrsta le-o 
conferă, dăruirea lor însumînd 
efortul de încadrare în normele 
de conduită muncitorească, 
munca înglobată zi de zi în re
alizarea producției, preocuparea 
pentru perfecționarea profesio
nală continuă. Ne-am notat 
faptul că în Uzina de vagoane 
funcționează în prezent mai 
multe forme de calificare și de 
perfecționare. Acum se pregă
tesc aici pentru meseria de 
lăcătuș 80 de tineri, 70 pentru 
cea de sudor, 30 pentru meseria 
de strungar. Toți aceștia se ini
țiază în tainele meseriei, chiar 
aici în ateliere, aici unde vor 
lucra și mai tîrziu ca muncitori, 
aici între oamenii cu experiență 
ai • uzinei, prejuînd o dată cu 
volumul de cunoștințe, cu de
prinderile practice și calitățile 
spirituale ale clasei muncitoa
re, însușindu-și principiile eti
cii și echității socialiste.

Se vizitează secția a Il-a, tre- 
cindu-se printre mașinile de de
bitare a materialelor pentru 
corpul vagoanelor de transportat 
ciment in vrac, modernizata 
după proiectul specialiștilor uzi
nei. Șeful acestei secții, Ingine
rul Dușan Ieremici, originar din 
Orșova, a terminat facultatea la 
Timișoara și lucrează în uzină 
chiar de la' absolvire. Am stat 
de vorbă cu acest tinăr inginer 
cu puțin timp înainte de înce
perea vizitei, cînd a ținut să ne 
împărtășească sentimentele cu 
■care așteaptă el, colectivul pe 
care îl conduce, vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușesou. „Sîritem 
preocupați, ne spunea el, ca, ur- 
mînd îndemnul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușesou, să 
rezolvăm cit mai economicos 
consumurile de materiale, de 
metal îndeosebi. Aici, in punctul 
de croire al tablelor, avem la în- 
demină un important punct de 
comandă al evitării risipei. E 
una din ceie mai de seamă pre
ocupări ale colectivului nostru".

Asemenea ginduri, așezate sub 
semnul dorinței de a obține as
tăzi rezultate mai bune ca ieri, 
de a dobindi miine rezultate mai 
bune ca azi, de a realiza cu fie
care nou an al cincinalului per

formanțe superioare Celor din 
anul precedent; le rostesc în a- 
ceste clipe de puternică emoție, 
■cînd în mijlocul lor se află con
ducătorul partidului și statului, 
tineri și vînstnioi, miile de sala-

riați ai uzinei, mobilizați de în
demnurile adresate lor în atîtea 
rînduri de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Lozincile ex
puse la loc vizibil în înaltul ha
lelor transmit lapidar aceste gin
duri, aceste .sentimente. „Con
structorii de vagoane vă salută 
din inimă, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“, „Vom 
sluji patria și poporul după 
exemplul dumneavoastră lu
minos, tovarășe Nicolae
Ceaușescu !“, „Ne angajăm, to
varășe Nicolae Ceaușescu, să în
făptuim în mod exemplar sarci
nile ce ne revin din planul de 
producție pe 1972 și in viitorii 
ani ai cincinalului

Angajamente fierbinți pentru 
noi și cit mai mari succese în 
îndeplinirea sarcinilor cincina
lului. Angajamente solemne față 
de conducătorul partidului și 
statului, că muncitorii și specia
liștii de la M.E.V.A. nu vor face 
economie de efort; de inteligen
ță, pentru a introduce în circui
tul economic al țării bunuri ma
teriale la nivelul cerințelor.

La ieșirea din hală, din hala 
mai veche â uzinei, pe o supra
față întinsă de teren e amena
jată o expoziție de produse. Sînt 
tipurile de vagoane construite 
aici și propulsate pe magistralele 
de oțel ale țării. Se află expuse 
în acest triaj ad-hoc, vagonul de 
marfă descoperit, pe două osii 
cu cuzineți și cu rulmenți, cis
terna, vagonul buncher pe 4 osii, 
vagonul conteiner, vagonul 
marfă acoperit, pe două și 4 osii. 
E loc să amintim că producția 
anului 1960 se realizează în 1972 
în numai 60 de zile, producția 
ajungi nd în prezent la 22 de ti
puri de vagoane. Din anul 1960 
pînă în februarie 1972 uzina a 
lucrat 30 000 vagoane marfă, mai 
mult de o treime dintre ele mur
gind la export.

Conducătorii le partid și de 
stat trec în revistă exponatele 
expozițiej. in aer liber, i.ndrep- 
tindu-se apoi către locul unde a 
fost amenajat un alt lot de pre
zentare. Adică, în fața halei noi, 
cu o suprafață de peste 15 000 
de mp dată în funcțiune la fi
nele anului trecut, și dotată cu 
utilaje de înaltă productivitate, 
acolo unde s-a fabricat, în pri
mele luni ale anului, vagonul 
buncher pe 4 osii pentru trans
portat piatră spartă, acolo unde, 
din această lună, se construiește 
un vagon acoperit pentru di
verși beneficiari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
folosirea deplină a spațiilor de 
producție din noua hală. Secre
tarul general al partidului ara
tă că, printr-o mai rațională u- 
tilizare a acestor spații, prin 
mai buna organizare a fluxu
lui de producție se pot crea con
diții pentru a se amenaja încă 
o linie de montaj.

Pretutindeni, • de-a lungul ha
lelor industriale străbătute, 
constructorii severineni de va
goane întîmpină pe secretarul 
general al partidului, pe . cei
lalți conducători de partid și de 
stat, cu deosebită căldură, ma- 
nifestîndu-și bucuria de a avea 
din nou în mijlocul lor pe iubi
tul conducător al partidului și 
statului nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al parti
dului se oprește deseori, dă 
mîna cu muncitorii, stă de vor
bă cu ei. Printre aceștia sînt și 
mulți veterani ai uzinei, astăzi 
pensionari.

Lăcătușul Ion Honcescu spune 
cu mîndrie secretarului general 
al partidului : Lucrez de 32 de 
ani în această uzină. Ca om care 
am cunoscut condițiile grele 
din trecut, vă mulțumesc din 
inimă pentru tot ce a făcut par
tidul, pentru tot ce ați făcut 
dumneavoastră, pentru viața 
nouă de astăzi.

„Ne-ați făcut o mare Bucurie 
venind în mijlocul nostru" - 
subliniază mulți dintre munci
torii cu care se întreține secre
tarul general al partidului.

Colectivul de aici a primit cu 
un sentiment de mîndrie înalta 
apreciere dată de conducătorul 
partidului și statului. In cartea 
de onoare a uzinei este scris :

„Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la înființarea uzinei de 
vagoane din municipiul Drobeta 
Turnu Severin și pentru reali
zările obținute în producție, 
adresez muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor acestei în
treprinderi — cu îndelungate 
și bogate tradiții — cele mai 
calde felicitări.

Urez din inimă acestui harnic 
colectiv noi și importante suc
cese în activitatea viitoare, con
sacrată progresului industriei 
constructoare de material ru
lant, dezvoltării și modernizării 
transporturilor feroviare, pro
pășirii și înfloririi patriei noas
tre socialiste".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, semnează în Cartea 
de onoare.

în aclamațiile celor prezenți, 
ca semn al dragostei și deosebi
tei prețuiri, maistrul . Dumitru 
Dumitrescu, distins în această 
zi cu înaltul titlu de Erou al 
muncii socialiste, oferă tovară
șului Ceaușescu macheta unuia

Lingă respirația mileniilor

Din nou pe străzile inundate 
de lume ale orașului, de la a- 
testarea căruia a trecut nu mai 
puțin de 18 secole și jumătate. 
Pe bulevardul Republicii, arteră 
încadrată în briiele de verdeață 
ale primăverii, convoiul oficial 
se îndreaptă către Muzeul Por
țiilor de Fier, inaugurat astăzi 
în prezența conducătorilor de 
partid și de stat. Așezat pe un 
splendid tăpșan verde înălțat 
deasupra Dunării, complexul 
muzeal include mai multe punc
te de mare interes istoric și do
cumentar. Aici, în curtea mu
zeului se află piciorul podului 
înălțat de iscusitul meșter de a- 
oum 2 000 de ani, Apolodor din 
Damasc. Aici se află urmele 
Castrului Drobeta ridicat de 
Traian pentru apărarea podu
lui pe această parte a Dună
rii.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de. partid și de stat sînt întîmpi
nați de tovarășii Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ion Albulețu, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Me
hedinți, Gheorghe Nica, pre
ședintele Comitetului județean 
Mehedinți de cultură și educație 
socialistă, de reprezentanți ai 
vieții culturale locale.

Directorul Muzeului, profe
sorul Mișu Davidescu, adresează 
oaspeților urări de bun venit *, 
pionieri le inmînează frumoase 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală.

Primirea conducătorilor de 
partid și de stat în incinta 
muzeului se desfășoară intr-un 
cadru impresionant. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
conducători, le sînt prezen
tate date despre existența ro
mână a acestor locuri. Se vizi
tează în continuare muzeul, reu
șită amenajare evocatoare a 
evenimentelor pe care memo
ria istoriei le-a înregistat în 
perimetrul acestor locuri. Sînt 
înfățișate obiecte descoperite 
în zonele din jur din cele 
mai vechi timppri. Pe spații 
largi sînt prezentate cifre și 
date privind existența econo
mică și socială în zona Mehe
dinților de la începutul pri
mului mileniu, despre cetatea 
Severinului, din epoca feuda
lă. O impresie deosebită face 
macheta podului de peste Du
năre a lui Apolodor prezentată

Venerație marilor ctitori
In micul parc din centrul ora

șului, unul din multiplele spații 
verzi cu care se piindrește acest 
municipiu al arborilor și florilor, 
răsună in această dimineață, co
menzile bărbătești, solemne ale 
gărzii militare care îl întîmpină 
pe conducătorul partidului și sta
tului. Aici, locuitorii municipiu
lui sărbătorit l-au invitat pe înaL 
tul oasnete să le facă cinstea de a 

din noile tipuri de vagoane pro
duse de uzină, și îi urează mul
tă sănătate și fericire.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid și 
de stat își iau rămas bun de la 
oonștruetorii de vagoane severi
neni. La despărțire, miile de 
oameni ai muncii ovaționează 
îndelung pentru conducătorul 
iubit al partidului și statului, ei 
își exprimă astfel încă o dată 
bucuria de a-1 avea ca oaspete, 
de a-i fi putut înfățișa aspecte 
din preocupările lor de fiecare 
zi. O vizită care se încheie în 
nota de tonic impuls creator care 
caracterizează întâlnirile de a- 
oest gen. Harnicul colectiv al 
uzinei sărbătorite și-a gravat în 
conștiință și mai adine, semnul 
hotărîrii de a munci mai bine, 
mai eficient, pe măsura condi
țiilor create, pe măsura obiecti
velor cincinalului, pe măsura 
îndemnurilor primite din partea 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

într-una din sălile muzeului. In 
perioada contemporană eveni
mentele sînt încadrate ’n con
textul general al istoriei patriei, 
este evocată închegarea mișcării 
muncitorești și revoluționare în 
teritoriul de azi al Severinului.

Secretarul general al partidu
lui, ceilalți conducători de partid 
și de stat se opresc îndelung în 
fața exponatelor ce prezintă 
luptele desfășurate împotri
va dictaturii fasciste și a 
războiului, meritul nepieritor al 
P.C.R. în pregătirea și înfăptu
irea insurecției armate victorioa
se din August 1944. eroismul 
muncitorimii severinene in 
luptele pentru zdrobirea rezis
tenței hitleriste_ și instaurarea 
puterii populare. Direcționind 
atenția spre zilele noastre, nu
meroase exponate prezintă vi
zitatorului expresiv și sintetic 
marile înfăptuiri din viața eco
nomică și social-culturală a ju
dețului Mehedinți în anii con
strucției socialiste.

Un etaj întreg este rezervat 
condițiilor naturale, de floră și 
faună din zona Porților de Fier, 
înalților vizitatori le sînt arătate 
speciile descoperite cu ocazia 
cercetărilor efectuate in ultima 
vreme unele dintre ele exem
plare unice : broasca țestoasă de 
uscat, racul de ponoare, șarpele 
de sadină, musca columbacă, vi
pera cu corn, vulturul codalb. la
leaua de Cazane, vișinul turcesc, 
talpa ursului etc.

La parterul muzeului se află 
amenajat acvariul, frumoasă și 
instructivă completare a profi
lului acestui muzeu consacrat 
zonei deosebit de interesantă și 
atractivă, zonei geografice de la 
Porțile de Fier.

In încheierea vizitei la muzeu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
semnează următoarele in Cartea 
de onoare : „Am vizitat cu mul
tă plăcere Muzeul „Porțile de 
Fier" în care sînt înmănunchiate 
emoționante vestigii ale culturii 
materiale înflorite pe aceste me
leaguri, mărturii ale străvechii 
civilizații daco-romane, ale bo
găției și originalității creației 
populare românești. Felicit co
lectivul muzeului pentru aceas
tă realizare, pentru reușita pre
zentare a bogatului tezaur de 
valori materiale create, descope
rite și conservate în zona Turnu 
Severin și îi urez succese cît 
mai mari în activitatea sa con
sacrată operei de educare patrio
tică a poporului".

dezveli monumentul care evocă 
figura marelui rege dac Decebal, 
personalitate de seamă a istoriei 
antice, bărbat viteaz, străjulnd 
pentru totdeauna izvoarele isto
riei noastre. în jurul soclului, o 
gardă simbolică, alcătuită din 
muncitori, membri ai gărzilor 
patriotice. din tineri în unifor
me albastre și pionieri, dau în
trupare vie sentimentului patrio

tic cu care severinenii știu să 
cinstească trecutul de glorie al 
neamului. Primarul municipiu
lui invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să dezvelească monu
mentul. Pe prima trea-ptă a so
clului doi pionieri, reprezentanți 
ai celei mai tinere generații a 
municipiului, pășesc în întâmpi
narea conducătorului iubit. Ră
sună cristalin, emoționant ver
surile ; Cu inima ca zarea 
fără nori / Cu glasul cum; e 
apa de izvor, / Vă intimpinăm, 
iubite conducător, / Noi. puii 
plaiului mehedințean / Mlădițe 
vii de dac și de roman, / Rostind 
cuvinte de mîndrie adincă / Sub 
care dascăli și părinți ne cresc:/ 
„Eroi au fost, eroi sînt încă / 
Și-or fi cît neamul românesc !“.

în ovațiile și aplauzele a- 
sistenței. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește monumen
tul. Corul salută cu cîntec puter
nic acest moment. Soarele dă vi
brație bronzului în care e mode
lat chipul lui Decebal, cu privi
rile ațintite spre Danubiu.

înaîntind pe alee, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu e întâmpinat 
lingă monumentul împăratului 
Traian, lucrătură în marmură, 
ridicat la începutul secolului 
de către un grup masiv de pio
nieri, cu brațele/ încărcate de 
flori. Dintre ei se desprind * doi 
copii care rostesc legămîntul 
pionieresc :

Noi, florile acestui sfint pă- 
mînt, / Noi, muguri pe ai istoriei 
tulpină, / Scîntei dintr-a prezen
tului lumină / Și ciocârlii zbu- 
trîrid spre viitor. / Ne angajăm 
în fața întregului popor. / Parti
dului să îi urmăm îndemnul / 
Și in inimă să păstrăm adine 
consemnul / Ce ni l-a dat. cu 
vorbe de văpaie, / Conducătorul 
— Ceaușescu Nicolae : „învăță

Omagiu și angajamente sub arcadele 
florilor de lumină

„La porțile istoriei, la porțile 
luminii". Astfel și-au intitulat 
severinenii sugestiv și cuprinză
tor spectacolul de sunet și lu
mini dedicat marii lor sărbători, 
spectacol oferit cu bucurie și 
dragoste conducătorului partidu
lui și statului, oaspete iubit că
ruia se cuvine să-i ieși în în- 
tîmpinare, cum se spune în pro
logul reprezentației, cu „pîinea 
inimii și sarea cîntului, așter
nute pe năframă de gînd curat 
ca argintul strecurat".

Ora 20. Stadionul din Tr. Se
verin. Ovații nesfîrșite salută 
sosirea în tribuna oficială 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat. Pe 
arenă, sute de tineri scriu cu 
trupurile lor cifra 1850. Apoi în
cepe spectacolul. Amplă desfășu
rare de haruri tinerești. de mă
iestrie artistică valorificată fie 
prin momente solistice, fie prin 
tablouri la care participă mii de 
oameni. Reprezentația, structu
rată pe trei idei principale — 
„Sărbătoarea Severinului, săr
bătoarea țării întregi", „Dunărea, 
cronicar cu glas de val" și „Spre 
viitor — pe aripi de turbină" — 
oferă un panoramic asupra 
timpului istoric al patriei de la 
decretul lui Hadrian și pînă în 
zilele noastre, pînă la docu
mentele timpului socialist, 
fundamentând edificii giganti
ce, cum e cel de la Por
țile de Fier. Impinînd ver

Oaspeți de peste hotare
La invitația guvernului Repu

blicii Socialiste România și a gu
vernului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, la 15 mai 
au sosit în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, pentru a 
participa la festivitățile de inau
gurare oficială ă Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", reprezentanți 
ai guvernelor țărilor membre ale 
Comisiei Dunării : Erwin
Fruhbauer, ministrul federal 
pentru comunicații din Austria, 
Dimităr Popov, ministrul finan

tură, muncă omenie / Ca să în
florească scumpa Românie !“

înaltului oaspete i se oferă 
flori fragede din grădina acestui 
mai. Urale și aplauze puternice 
subliniază emoția care potențea
ză acest moment. Răsună puter
nic cuvintele :

„Ceaușescu și poporul !“ Un 
moment de adincă valoare civi
că, emoționant și educativ tot
odată, un moment ce va rămine 
pentru totdeauna gravat în. con
știința severinenilor de toate 
viratele.

★
La amiază, în saloanele res

taurantului Parc-Hotel, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și soția «sa, 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnar aș, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgțl Trofin, Emil Drăgănescu 
și Ștefan Andrei au luat parte 
la o masă oferită de Comitetul 
județean-Mehedinți al P.C.R. și 
de Comitetul municipal de 
partid cu ocazia sărbătoririi a 
1850 de ani de atestare docu
mentară a municipiului Drobe
ta Turnu Severin.

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., ai guvernului, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri ai con
ducerii unor întreprinderi eco
nomice, instituții de artă ș.i cul
tură din municipiu, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
județul Mehedinți.

Au luat parte, de asemenea, 
prim-seoretari ai comitetelor 
municipale de partid și primari 
ai municipiilor din întreaga țară, 
precum și delegațiile de partid 
și de stat din orașele iugoslave 
riverane Kladov o și Negotin. in
vitate la marea sărbătoare a 
severinenilor.

sul patriotic cu muzica, exer
cițiul geometrizat cu proiecția 
cinematografică, spectacolul se 
distinge prin prospețime și cu
loare, frumusețe directă, vibran
tă, suflu agitatoric. Sînt îndelung 
aplaudate aparițiile marilor chi
puri ale istoriei noastre stră
vechi. momentele evocind lupta 
ilegală a comuniștilor români, 
insurecția, reconstrucția, etapele 
edificării hidrocentralei. Urale 
nesfîrșite însoțesc momentul 
care evocă întîlnirile tov - 
rășului Nicolae Ceaușescu r 
constructorii Porților de F’~ . 
Zeci de hore se adună ir.- 
tr-o uriașă turbină. se 
recompun în zeci de hore, 
mareînd noile șantiere deschi
se pe Someș, pe Olt, pe Jiu, in 
întreaga țară. Un final apoteo
tic, de puternică rezonanță pa
triotică și civică, transcrie anga
jamentul oamenilor muncii din 
municipiul sărbătorit de a mun
ci. cot la cot cu întreaga țară, 
pentru a întimpina cu noi vic
torii Conferința națională a 
partidului și sărbătorirea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii.

Prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în municipiul 
Tr. Severin se încheie sub ar
cadele de flori incandenscente 
ale jocurilor de lumini. în urale- 
le care r-ămîn peste întregul oraș 
ca un fierbinte omagiu adus de 
străvechea dar mereu tinăra 
Drobetă conducătorului partidu
lui și statului.

țelor din R. P. Bulgaria. Jaromir 
Matusek. ministrul combustibi
lilor și energeticii din R. S. 
Cehoslovacă. Gyula Szeker. mi
nistrul industriei grele din R. P. 
Ungară. Vladimir Feodorovici 
Jigalin. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport din Uniu
nea Sovietică, precum și amba
sadorul loan Cotoț, președintele 
Comisiei Dunării, și Gyorgy 
Fekete, directorul secretariatu
lui Comisiei.

Tn fața unei machete se dau expheafii cu privire la folosirea spațiilor de producție. Pe străzile municipiului Drobeta Turnu Severin, m aclamații le mulțimii.
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN a adresat tovarășului FRIEDL FURNBERG, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Austria, 
următoarea telegramă :

Draga tovarășe Furnberg,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, 

vă adresăm dumneavoastră, militant de seamă al Partidului Co
munist din Austria și al mișcării'comuniste și muncitorești in
ternaționale, cele mai calde felicitări și urări de sănătate.

Vă urăm, dragă tovarășe Furnberg, viață îndelungată și noi 
succese în activitatea ce o desfășurați pentru apărarea intere
selor vitale ale-clasei’ muncitoare și ale poporului austriac, pen
tru triumful păcii, democrației și socialismului.

Vizitele delegației Secției Internaționale

a CC. al Partidului
Delegația Secției Internaționa

le a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de tovară
șul Kim long Nam, membru al 
Comitetului Central, prim-ad- 
junct al șefului Secției Interna
ționale, care se află în țara noas
tră la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut, în zilele de 14 și 15 mai, 
o vizită în județul Brașov.

Muncii din Coreea
Delegația a fost primită de to

varășul Constantin Drăgan 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., a vizitat uzi
nele „Tractorul" și „Steagul 
Roșu", precum Și unele obiecti
ve turistice.

La Kladovo (R. S. F. Iugoslavia)

La Kladovo a avut loc, luni 
după-amiazăț, solemnitatea în- 
mînării de ordine ale Republi
cii Socialiste România unor 
constructori, montori, maeștri, 
proiectanți și alți specialiști 
iugoslavi care și-au adus o 
contribuție deosebită la rea
lizarea Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Belgrad, Vasile Șandru.

înmînînd înaltele- distincții, 
în numele președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, ambasado
rul României la Belgrad a 
subliniat că măreața operă a 
oamenilor muncii români și 
iugoslavi reprezintă o reali
zare de înaltă valoare științi- 
fico-tehnică, un obiectiv de

mare însemnătate pentru am
bele economii și, totodată, un 
exemplu de cooperare frățeas
că în spiritul relațiilor de co
laborare statornicite între 
cele două țări vecine și prie
tene.

Mulțumind, în numele celor 
decorați, inginerul șef-con- 
structor Miloș Kudici a rele
vat, în cuvîntul său, că aceste 
distincții reptezintă o dovadă 
a înaltei aprecieri pe care to
varășul Nicolae Ceaușeșcu a 
dat-o succeselor în muncă ob
ținute de constructorii^ iugo
slavi și români. O dată cu ri
dicarea acestui obiectiv — a 
spus el — s-au cimentat și 
mai mult legăturile de prie
tenie și relațiile de bună ve
cinătate dintre popoarele ce
lor două țări. Sistemul de la 
Porțile de Fier va rămîne în 
amintire ca un simbol al prie
teniei noastre cu tovarășii ro
mâni.

PATR!®TȘC&

UN NOU ȘANTIER 
AL TINERETULUI

istorie autentică, un loc central 
ccupînd figura haiducului Bujor 
și cea a domnitorului Ion Vodă 
cel Viteaz. Și-au adus contri
buția formațiile artiștilor ama
tori ale caselor de cultură din 
Berești și Tg. Bujor, ale cămi
nelor culturale din comunele în
vecinate, precum și artiști pro
fesioniști din Galați.

C. ION

ta de la Lasău, Cununa griului, 
Sinvasiiul, Mers cu duba, Colinzi 
laice etc.) creații folclorice stră
vechi, interpretate cu o inegala
bilă măiestrie de cătpe rapsozi 
populari din Lasău, Săcămaș, 
Căstau și Dăfoica.

Față de alte manifestări si
milare, ștafeta „Căutătorii de 
comori" se distinge prin origi
nalitatea și autenticitatea crea
țiilor prezentate, prin participa- 

’ rea masivă a tinerilor la valo
rificarea și redarea lor. Cîntece- 
le vechi interpretate de către fe
tele din Densuși au fost culese 
chiar de către acestea, fapt care 
atestă pasiunea și venerația cu 
care tînăra generație se apleacă 
asupra nestematelor artistice ale 
înaintașilor. Pe aceeași linie se 
înscrie și simpozionul științific 
organizat cu ocazia spectacolu
lui final

AL. BALGRĂDEAN

MICROINTERVIU |

A GÎNDI DIFERENȚIAT
— de vorbe cu sculptorul Șer- 

ban Rusu între invenție și 
realitate —

— Stimate Șerban Rusu, sînteți 
recunoscut — datorită expozițiilor 
dv. din 1968 și din 1970 la Apo)lo
— drept unul dintre cei mai in- 
teresanți sculptori, aș spune cău
tători de materie inedit modelată, 
pe care tînăra geperație de plasti- 
cieni i-a impus opiniei publice. 
Cred că este momentul unei des
tăinuiri, unei arte poetice.

— Faptului că meditez la o for
mă, care rezumă pentru mine, 
într-un fel, universul, i se poate 
adăuga o explicație în cuvinte, nu 
la fel de adevărată, dar adecvată 
spre mijloacele publicisticii. N-aș 
vrea să înțelegeți greșit, poate 
exprimarea mea e stîngace, dar 
atunci cînd, obsedat, filozofezi în 
linii și volume, cuvintele par a 
fi un balast. Și totuși, aș vrea, 
să-ți spun că meditalia mea asu
pra exprimării realului într-un 
material dur și expresiv s-a con
cretizat în cîteva lucrări pe care 
îmi îngădui să le consider repre
zentative...

— Cred că printre ele se numără 
acel minunat ,,Labiș“ ori „Seceră- 
torul", lucrări de factură figura-

In Editura politică a apărut

IOSIP BROZ TITO
Iugoslavia socialistă

Peste 1 200 de tineri organi
zați în brigăzi de muncă patrio
tică din comunele limitrofe lo
calității Dămieneșți din județul 
Bacău și din comunele Icușeșți, 
Ion Creangă, din județul Neainț 
în prezența organelor locale de 
partid și de stat au inaugurat 
ieri șantierul inter-județean de 
irigația Dămieneșți—Olărești.
Tinerii s-au angajat ca prin 
hărnicia și entuziasmul lor să 
contribuie alături de muncitorii 
șantierelor la darea în folosin
ță înainte de termen a acestui 
important obiectiv, să facă ca 
de pe cele 2 240 hectare cît cu
prinde sistemul de irigații să 
curgă apa mai devreme decît 
termenul planificat, iar rodul a- 
cestor pămînturi să însemne 
producții mari la hectar. -Apa 
pompată din Șiret cu ajutorul 
unei puternice stații va stră
bate prin mii de tuburi de ci
ment dealurile Drăgeștilor și 
Spiridoneștilor. iar cu ajutorul 
a două stații de repompare. vor 
iriga ogoarele C.A.P. din Dă- 
mienești, Spiridopeșto. Icușeșți și 
ale întreprinderilor agricole de 
stat Roman . și Bacău. Tinerii 
vor lucra la trasarea canalelor, 
la executarea de umpluturi cu 
pămînt. tenasări și acoperiri de 
conducte, Tinerilor de pe șan
tier li se vor alătura Pe timpul 
vacantei de vară uiț număr în
semnat de elevi organizați în 
cele trei tabere de muncă pa
triotică.

„CĂUTĂTORII DE 
COMORI"

La Deva s-a desfășurat spec
tacolul final al „Căutătorilor de 
comori", manifestare folclorică 
de amploare organizată de către 
comitetul județean al U.T.C. în 
colaborare cu comitetul jude-? 
țean pentru cultură și educație 
socialistă. Pe parcursul a 5 luni, 
ștafeta a străbătut principalele 
zone etnografice ale județului 
Hunedoara oferind sătenilor, du
minică de duminică, programe 
artistice interesante, atractive, 
care au scos la lumină minuna
tele tradiții, obiceiuri și creații 
populare locale.

Lg faza finală au participat 
cele mai reprezentative formații 
de amatori, realizîndu-se un 
spectacol dens, plin de origi
nalitate care a stirnit admirația 
sutelor de spectatori. Ceea ce 
le-a ^caracterizat a fost diversi
tatea și originalitatea profilului 
lor, fapt deloc surprinzător dacă 
îl raportăm la bogăția folclorică 
a meleagurilor hunedorene. Res- 

fpectîndu-li-se autenticitatea, pe 
scenă au fost reînviate obiceiuri 
pline de farmec și culoare (Nun-

tivă...
— Lucrări 'la care țin, și care, 

într-un fel, sînt suportul unor in
venții mai noi, epurate de tenta
ția spre ceea ce numea Brâncuși, 
vorbind despre Michelangelo, „bif- 
teek“. Adică încercări de esenția- 
lizare a gîndirli plastice.

— La Măgura în cadrul Taberei 
de sculptură din 1971, ai realizat o 
foarte expresivă decupare a spa
țiului, pe care ai intitul'at-o : „Mo
bil". Dacă îngădui un joc de cu
vinte, care a fost mobilul acestui 
„Mobil" ?

— Pentru Să 1 -am pomenit pe 
Michelangelo, aș vrea să spun, 
că după moartea sa a ur
mat, timp de un secol poate două, 
o perioadă de epigonism. Poate 
chiar mai mult de un secol, două ! 
După Brâncuși, mai ales pentru 
noi românii, care-1 avem la ini
mă. structural, se întîmplă un fe
nomen aseifțânăt'or. Singura noas
tră șansă este să depășim tipul 
său de abstracționism, de esenția- 
lizare a gîndirli plastice.

— De ce ? Mai bine zis, în ce 
context ?

— în contextul arhitecturii dina
mice, care supune gîndirea sculp
torului la un anume tip de me
ditație asupra „încremenirii" celei 
mai . dinamice epoci. Desigur, 
o acoperire metaforică, o profun- 
zitme în „jocul" acesta aparent pe 
care recompunerea formelor ni-1 
impune, șînt date sine qua non. O 
atitudine activă, un mod de-a 
reacționa eficace, de pe pozițiile 
unui umanism socialist, profund 
ingerat, apar ca jaloane esențiale 
ale gîndirii. în acest cadru, a a- 
riunța, a gîndi diferențiat, perso
nal, a impune un tip de viziune 
plastică cît mai nou, mai revolu
ționar, cred că este ambiția ori
cărui artist autentic.

VERA LUNGU

Volumul cuprinde' o cule
gere de texte • din rapoarte
le, expunerile și cuvântările 
tovarășului Iosip Broz 
președintele Republicii 
cialiste Federative 
via, președintele 
Comuniștilor din '

• Editarea acestor 
punde interesului 
piniei publice din 
tră de a cunoaște 
realitățile politice- 
ale Iugoslaviei de 
zițiile și acțiunile ei pe a- 
rena internațională.

Lucrările incluse în volum 
reliefează coordonatele fun
damentale ale dezvoltării 
Iugoslaviei socialiste în spe
cial în ultimul deceniu, peri
oadă în ea ne popoarele Iu
goslaviei au repurtat noi 
succese în construcția socia
lismului. în progresul econo
miei, științei și culturii, ’ în 
consolidarea și 
noii orînduiri. Este 
același timp, de o 
în care Iugoslavia 
versificat și lărgit 
șale internaționale, 
prin poilitiaa și activitatea sa 
externă, o contribuție spori
tă la împlinirea idealurilor 
de pace, independență națio
nală‘și progres social ale po
poarelor lumii. în culegere 
ocupă u-n Ioc. important ma
terialele Congresului, al IX- 
lea al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a avut 
loc în martie 1969.

O serie de materiale sînt 
închinate fundamentării 
nui vast program de acțiune 
menit să asigure continuita
tea dezvoltării revoluționare 
a Iugoslaviei socialiste. E- 
sența acestui program o con- 
sțituie perfecționarea cadru
lui de manifestare construc
tivă a inițiativei și capacită
ților creatoare ale clasei 
muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii, perfecțio
narea sistemului politic și 
adîncirea democrației socia
liste, consolidarea unității și 
coeziunii popoarelor Republi
cii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Textele cuprinse în cule
gere înlesnesc mai buna cu
noaștere a rolului conducă
tor al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și a contribu
ției personale a tovarășului 
I. B. Tito la promovarea prin
cipiilor care călăuzesc poli
tica externă și întreaga ac
tivitate internațională a Iu
goslaviei socialiste.

După cum este cunoscut, 
Iugoslavia promovează o 
politică de nealiniere, înțe
leasă și definită ca o politi
că de angajare activă în 
frontul de luptă al popoare
lor pentru pace, independen
ță națională și 
litează pentru 
în lume a unor 
internaționale, 
din care să fie eliminate po- 

' litica de forță și de agresi-

Ti to,
So- 

lugosla- 
• Uniunii 
Iugoslavia, 
texte răȘ- 
viu al o- 
țara noas- 
mai bine 
și sociale 

astăzi, po-

dezvoltarea 
vorba, în 
perioadă 

și-a ' di- 
relațiile 

aducând,

u-

progres, mi- 
stator.nicirea 

noi raporturi 
democratice,

une, presiunile de 
împotriva statelor suverane, 

Iugoslavia se 
consecvent pentru ___
focarelor de război și încor
dare din lume, pentru aboli
rea definitivă a colonialis
mului, înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale, lichi
darea decalajelor economice 
mondiale și asigurarea pro
gresului țăiri-lor în curs de 
dezvoltare, întărirea eficien
ței O.N.U.

Scrierile înmănunchiate în 
acest volum reliefează preo
cuparea autorului' pentru a- 
firmarea tot mai puternică 
în lume a influenței socialis
mului, subliniind importanța 
pe care o are în acest sens 
promovarea între țările so
cialiste a relațiilor de tip 
no-u, întemeiate pe principiile 
internaționalismului orole- 
tar, pe egalitate în drepturi 
și neamestec în treburile in
terne, pe respectul^ indepen
denței și suveranității națio
nale, pe întrajutorare și a- 
vantaj reciproc, Iugoslavia 
dezvoltă relații de colabora
re și prietenie cu toate ță
rile socialiste, întărește so
lidaritatea cu ele în lupta 
pentru împlinirea idealurilor 
și năzuințelor comune.

Parcurgjnd filele acestei 
culegeri, cititorul român va 
desprinde cu deosebită sa
tisfacție statornicele senti
mente de știmă și prețuire 
ale popoarelor Iugoslaviei și 
ale conducătorului lor față 
de poporul nostru, importan
ța pe care o acordă priete
niei și colaborării cif Româ
nia, relațiilor tovărășești 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Această lucrare va contri
bui la întărirea raporturilor 
de colaborare și frățească 
solidaritate româno-iugosla- 
ve.

Volumul este prefațat de 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
vechi militant al mișcării 
noastre muncitorești.

în anexă, volumul prezintă 
amplu note biografice despre 
Iosip Broz Tito.
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Joi mai,18 19,30..ora

ora

mai, ora

ora 
ora

mai, 
mai,

Marți
Miercuri

19
20
21
21

19,30
19,30
11
19,30

Vineri 
Sîmbătă
Duminică
Duminică

ora 
ora

mai» 
mai, ora 
mai, 
mai,

Marți
Biletele

ghiu-Dej nr. 70—72, tel. 13.18.57 și la Agenția din Calea 
Victoriei nr. 40 (Pasajul Majestic), tel. 16.48.20, zilnic între 
orele 10—13 si 17—19.30.
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OPERA ROMANA ANUNȚA
Trubadurul
Amorul vrăjitor, 

Tricornul
T o s c a, cu Tito
— Sala Palatului
M-me Butterfly 
Boemă
Răpirea din Serai
Mandarinul miraculos 

Sărbătoarea primăverii 
L a k m e

TOATE FORȚELE LA PRĂSIT!

orice fel

manifestă 
stingerea

• LOTUL de fotbal al României 
a plecat la Belgrad, in vederea ce
lui de-al treilea, meci cu selecțio
nata Ungariei, pentru sferturile de 
finală ale campionatului european 
inter-țăii. -Au făcut deplasarea toți 
jucătorii care au participat la pri
mele două meciuri, încheiate, 
după cum se știe la egalitate : 1—1 
la Budapesta și 2—2 la București. 
Al treilea joc se va disputa 
miercuri seara, pe stadionul 
„Partizan" din Belgrad, cu începe
re de la ora 20,00 (ora locală).
• BALCANIADA de box, una 

dintre cele mai interesante com
petiții ale sportivilor din țările 
balcanice, începe astăzi la „Palatul 
sporturilor Kemal Ataturk" din 
Ankara. La actuala ediție, care 
este și o verificare înaintea Olim
piadei de la Munchen, participă 
pugiliști din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România’ și «Turcia. 
Pînă joi inclusiv, se dispută me
ciuri preliminare și semifinalele, 
vineri este zi de repaus, iar sîm
bătă seara au loc finalele compe
tiției.

în ordinea celor 11 categorii, 
România prezintă la Jocurile 
balcanice următorii boxeri : Aurel 
Mihai, Constantin Gruiescu, A- 
drian Moraru, Gabriel pometcu, 
Vasile Antoniu, Calistrat Cuțov, 
Alexandru Popa, Ion Gyorfi, Al. 
Năstac, Horst Stump, Iancu An- 
ghel.

în gala de astăzi, Aurel Mihai 
îl întilnește pe pugilistul bulgar 
Fugacev, Moraru boxează cu Mi- 
loslavevici (Iugoslavia), iar Iancu 
cu Suvacev (Bulgaria).

• CAMPIONATELE europene de 
haltere au continuat în „Sala 
Sporturilor" din localitate cu des
fășurarea întrecerilor de la cate
goria pană (60 kg). La triatlon, 
medalia de aur a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Dito Șanidze cu 
un total de 395 kg. Pe lacul doi 
s-a clasat Nurair Nurikyan (Bul
garia) — 387,500 kg, iar locul trei 
a fost ocupat de polonezul Mia- 
ceslav Nowak — 375 kg.

La cele trei stiluri, titlurile de 
campioni continentali au revenit 
următorilor sportivi : Henryk Tre- 
bicki (Polonia) — 125 kg la „îm
pins", Dito Șanidze — 120 kg la 
„smuls" și Dito Șanidze. 152,500 kg 
la „aruncat".

Astăzi sînt programate întrece
rile la categoria ușoară.

• DESFĂȘURATĂ pe traseul 
Gotwaldow—Trinec (163 km), cea 
de-a 10-a etapă a competiției ci
cliste „Cursa Păcii" a avut o des
fășurare calmă (deși media orară 
a depășit din nou 40 km), astfel 
că- la sprintul final s-a prezentat 
un pluton compact de 61 de aler
gători. Primul a trecut linia de 
sosire polonezul Ryszard Szurkow- 
ski, cîștigătorul ultimelor două e- 
diții ale cursei, El a fost crono
metrat în 3h 53’ 29”, timp realizat 
și de cicliștii români N. Andro- 
nache, A. Sofronie și V. Selejan. 
Sosit pe locul trei în etapă și be
neficiind de bonificația de 15”, 
rutierul cehoslovac Vlastlmil Mo
ravec a preluat tricoul galben, 
fiind urmat în clasamentul general 
individual, la 14”. de fostul lider, 
V. Neliubin (U.R.S.S.). In rest 
clasamentele nu au suferit modifi
cări. Astăzi este zi de repaus la 
Trinec.

® ÎN Ziua a doua a turneului 
de polo pe apă pentru calificarea 
la Jocurile Olimpice de Vară, se
lecționata României a învins qu 
scorul de 6—2 echipa Angliei. Alte 
rezultate : Spania-Franța 8—0, 
Bulgaria—Austria 9—3, Suedia— 
Grecia 2—2. In clasament conduc 
echipele României și Spaniei cu 
cite 4 puncte. Primele trei clasate 
în acest turneu vor participa la 
competițiile olimpice 
Munchen.
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TRAFIC ! rulează la Patria (o- 
rele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,39).

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Scala (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Ca
pitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Select (ora 20); 
Grădina Capitol (ora 19,30).

R.OBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 1J,15; 13.30; 16; 
18,30; 21), . București (oreLe 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 19,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 12,30; 16;
19.30) , Giulești (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.30; 20,45).

GOYA : rulează la Miorița (ore
le 9, 12,30; 16; 19,30).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Excelsior (orele 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30), Feroviar (orele 9,15; 
12,30; 16; 19,30), Modern (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Grădina Modern 
(ora 20,15).

ASTA SEARA, DANSĂM ÎN 
FAMILIE : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,15), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; lfi; 18,15; 20,30), Grădina To
mis (ora 20).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15,
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18,30; 20,45).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Bucegi (orele 
15,45; 18; 20.15), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18.30 în continuare), (la ora 20,15 
— program de documentare).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR ! “ * ‘
(orele 15,30;
(ora 20).

19 FETE ȘI 
lează la Dacia (orele 9; 
13.30; 16: 19,15; 20,30), Victdria (o- 
rele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45).

INCIDENTUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 17.45; 20).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30: 18).

LOVE STORY : rulează la Crîn- 
gași (erele 15,30; 18; 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora
19.30) .

PRERIA : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15; 20,30), 
Grădina Arta (ora 20), Arta (orele 
15.30: 17.45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCALDĂTOR : rulează la 
Viitorul (orele 15.45: 18: 20,15).

silvia : rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18,30; 20,30).

MARY POPPINS : rulează 
Popular (orele 15,30; 19).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Moșilor (orele 15,3Q; 17,45), 
Grăcîina Moșilor (ora 20).

WATERLOO : ruleăză la Munca 
(orele 1G: 19).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Progresul (orele 15.30: 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

HELLO DOLLY : rulează la Fla
căra (orele 15.30: 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20).

OSCEOLA ; rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30: 19,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Buzeștl (ora 20).

VIKINGII (ora 8). BONJUR E- 
LEFANT (orele 10; 12; 14; 16). O- 
MUL VESEL, INIMA INSINGERA- 
TA (ora 13,15), UN DON JUAN 
DE ALTĂDATĂ (ora 20.30). ru
lează la Cinemateca, „Union".
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Opera Română : TRUBADURUL 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20; Tea
trul ,,C. I. Noittara" (Sala Maghe- 
ru) ; OMUL CARE... — ora 19,30; 
(Sala Studio) : GAIȚELE — ora 20; 
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 2Q; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Victoria) : GRQAPA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 10; BU-ALI — ora 17; Circul 
„București" : INTER-CIRCUS — 
ora 19,30; A.R.I.A, (La Sala Pala
tului) : CONCERTUL ORCHES
TREI SIMFONICE DIN BIRMIN
GHAM — ora 20; (La Sala An
samblului „Rapsodia Română) : 
TEATRUL SATIRIC DE STAT DIN 
SOFIA — „CĂSĂTORIA" — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă" 1 
PINOCCHIO — ora 16.

MARȚI, 16

PROGRAMUL I

emisiunii de 
9,05 Teleșcoală.

9,00 Deschiderea 
dimineață. Telex. „„ 
Biologie (anul III liceu). Televi
ziune școlară integrată „Aplicații 
și probjenre privind fiziologia apa
ratului circulator". Matematică 
(clasa a Vin-a). Elemente de geo
metrie (IV). Arii și volume. 10,00 
Curs de limba rusă — lecția a 
15-a. 10,30 Căminul. 11,15 Muzică 
populară.

LEPĂDAT ilie

I îNmATwi"]

TEHN1UM 72
La Liceul industrial de con

strucții de mașini din Galați a 
fost deschisă, sîmbătă, din ini
țiativa comitetului județean al 
U. T. C. expoziția Tehnium ’72. 
Ctlprinzînd peste 400 de lucrări 
ale elevilor din școlile din mu
nicipiul Galați, lucrări execu
tate în cadrul orelor de practi
că în atelierele școlare, expozi
ția prilejuiește o cuprinzătoare 
trecere în revistă a eforturilor 
depuse pentru o cît mai mare a- 
propiere între școală și pro
ducție, a reușitelor deja obținu
te pe această cale, Am putut 
admira multe aparate, mașini 
sau dispozitive construite în 
întregime de elevi, lucrări care 
vorbesc grăitor despre pasiu
nea și dăuruirea în muncă, 
despre nivelul înalt al înțelege
rii problemelor tehnice și a 
dragostei pentru o activitate 
tehnico-productivă.

„SARBATOAREA 
BUJORULUI"

Duminică, în pădurea din co
muna Roșcani, județul Galați, 
s-a desfășurat a patra ediție a 
„Sărbătorii Bujorului", a.mpiâ 
manifestare cultural-artistică 
organizată de comitetul de cul
tură și educație socialistă. Co
mitetul județean Galați al 
U.T.C., Consiliu] județean al sin
dicatelor. In cadrul sărbătorii, 
de o bună ținută artistică, s-au 
succedat evocări folclorice și de

I 
I

(Urmare din pag. I)

că pe suprafețele lucrate de 
mine se 'vor atinge 
cifre*'.

Aceleași gînduri le-am auzit 
exprimate și de Ion »Mareș, Keller 
Ion, Ștefan Cioaia, Milan Popov, 
de alți tineri pe care i-am întâl
nit la lucru în cîmp.

Și la secția de mecanizare care 
deservește cooperativa agricolă 
din Saravale majoritatea mecani
zatorilor o constituie tinerii, 18 
din 25. I-am găsit în mai multe 
sectoare de producție, dată fiind 
complexitatea lucrărilor ce se cer 
executate. 8 dintre ei erau la 
prășitul porumbului și sfeclei de 
zahăr, 6 la aratul terenului care, 
după ridicarea producției de 
masă verde, va fi însămînțat cu 
culturi duble, 3 la pregătit și 
unul la recoltat masă verde. Ne 
oprim la cei care efectuează pra
șila mecanică la sfecla de zahăr.

— De ce ați rămas în urmă cu 
prima prașilă ? — îl întrebăm 
pe Ștefan Gruici.

— In primul rînd pentru că 
nu toți cooperatorii au venit să-și 
prășească parcelele în același 
timp și noi nu intrăm pînă nu 
este toată tarlaua gata. Apoi, 
cred că există acum o solicitare 
mare a tractoarelor și în conse
cință la prășit nu s-au repartizat 
decît 10, deși cultivatoare avem 
mai multe. \

Să remarcăm că optica de a 
prăși mecanic doar atunci cînd 
prașila manuală este în întregime 
efectuată nu se arată, în condiții
le date,. cea mai nimerită. Apoi

cele mai mari

faptul că pentru cele 30 de trac
toare existente nu sînt angajați 
decît 25 de mecanizatori și că 
alături de tineri buni, conștiin
cioși ca Ion Albulescu, Miroslav 
Draganov, Constantin Șuștrean, 
Miroslav Capetanov, Ștefan Gru- 
ici, continuă să lucreze cu ran
dament scăzut și nu cu aceeași 
grijă pentru calitate, și tineri ca 
Dumitru Crișu sau Florea Nico- 
lescu care întîrzie la program, 
nu-și întrețin mașinile în mod 
corespunzător. Colectivul de 
muncă din care fac parte trebuie 
să dea dovadă de mai mare exi
gentă, să-i sprijine pentru a de
veni și ei în cel mai scurt timp 
meseriași pricepuți, disciplinați. 
De asemenea, afirmăm că un 
motiv serios nu a existat nici 
pentru mecanizatorii de la secția 
Pesag a S.M.A. Periam, care 
n-au efectuat încă prașila a doua 
mecanică la culturile și pe tere
nurile ce ofereau condiții. Coo
peratorii din această comună 
realizaseră la data raidului nos
tru primele doua prașile manua
le pe întreaga suprafață de sfe
clă de zahăr și sfeclă flirajeră, 
iar din cele 849 hectare porumb, 
prășiseră peste 100 hectare. La 
lucrările mecanizate, însă, la po
rumb nu se începuse, iar la sfe
clă se încheiase doar prima pra- 
șilă. In curtea secției găsim par
cate nu mai. puțin de 12 trac
toare din totalul de 27. La pră
șit erau repartizate doar 4, deși 
cultivatoarele din dotare sînt 9 la 
număr. „Nu știu cum să-i mai 
împart pe băieți. Ne lipsesc 8 
tractoriști de bază pe care i-am

înlocuit eu 3 cooperatori care au 
urmat cursurile de scurtă dura
tă și cu 5 elevi practicanți. dar 
în ei nu prea pot să am nădej
de. Chiar azi, a trebuit să refa
cem arătura pe care a execu
tat-o un elev. Concomitent tre
buie să reparăm și combinele, 
căci se apropie 1 iunie, dată cînd 
s-a stabilit să se termine si a- 
ceastă lucrare. In orice caz n* 
vor strădui să facem la toata 
față“. Optimismul șefului 
secție are, însă, puține temeiur1 
practice, ătîta timp cît activitatea 
mecanizatorilor e defectuoasă. 
Iată, de pildă, aflăm că prășitul 
porumbului nu s-a început la 
cooperativă deoarece tractoarele 
au prășit culturile din loturile 
personale ale membrilor coopera
tori, De asemenea, alîta timp cît 
întreținerea culturilor deține prio
ritate nu este admis ca 5 culti
vatoare să stea nefolosite. Este 
discutabila, apoi, și prencuvarea 
pentru controlul .și îndrumarea 
tinerilor care debutează acum în 
meserie. La toate aceste stări de 
lucruri sînt necesare „corecturi* 
cit mai rapide, în acest sens, un 
*ol important revenind organiza
ției, U.T.C. din cadrul stațiunii.

Starea timpului, schimbătoare 
și capricioasă, precum si stadiul 
realizărilor impune o concentrare 
mai mare de forțe mecanice și 
manuale, în fiecare interval- favo
rabil desfășurării lucrărilor de în
treținere. La ploi bune trebuie 
să se adauge și prașila bună neu
tru că numai așa condiții favo
rabile ale acestui an agricol vor 
fi folosite din plin și materiali
zate în producții superioare.

rulează la Unirea
18), Grădina Unirea

UN MARINAR : ru- 
‘ ‘ 11,15;

la

In jurul orei 11,45 posturile 
noastre de Radio și Televiziu
ne vor transmite direet, de la 
Porțile de Fier, intîlnirea din
tre tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
— secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii socialiste România, și 
tovarășul Iosip Broz Tito — 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia cu prilejul 
inaugurării oficiale a Sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier.

14,00 Muzică populară- 14.10 Te
lex. 16,30—17,00 Curs de limba 
franceză — lecția a 15-a. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. 17,35 Interpreți și rolurile lor 
— Baritonul David Ohanezian. 18,15 
De la Alfa la Omega — enciclope
die pentru elevi. 18,45 întrebări și 
răspunsuri. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri — „Crăiasa zăpezii" 
(III). 19,30 Telejurnal. 20,10 Tea
tru TV. „Piticul din grădina de 
vgră" de Dumitru Radu Popescu. 
Premiera TV. în distribuție : Sil
via Popovici, Draga Olteanu, Iri
na Mazanldis, Ion Marinescu, Va
sile Nițulescu, Adrian Georgescu, 
Ștefan Iordache, George Moțoi, 
Lazăr Vrabie Ernest Maftei. 
Transpunere pentru TV. și regia ;

Stu-

20,00 Țelecinemateca pentru

Petre Bokpr. 22,10 Vedete ale 
zJicii ușoare. Sacha Dlstel la 
dio Uno. 22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL ii

zu.oo îeiecinemateca pentru co
pii și tineret : „O sută de băieți 
și o fată“. In rolul principal Dea
nna Durbin. 21,30 Agenda. 21.40 
Concert simfonic. 22.25 Telex teh- 
nico-științific. 22,35 Dicționar mu- 
zical-distraetiv.

Școlile hunedorene de toate gradele sînt dotate cu aparatura de laborator necesară însușirii 
temeinice de către elevi a cunoștințelor nou predate

CALCULATOARE CU 
PROGRAM SI TEORIA 

PROGRAMĂRII
Lucrarea cu titlul de mai sus 

a apărut în Editura științifică și e 
semnată de Constantin Popovici. 
Volumul cuprinde elemente de ci
bernetică și teoria informației, me
tode de elaborare a schemelor lo
gice ale programelor, procedee de 
codificare a numerelor întregi și 
reale în vederea prezentării lor 
intr-o mașină de calcul, limbaj de 
programare Fartran, elemente de 
teoria codurilor etc. Cercetătorii 
din domeniul mașinilor de calcul, 
programatori, ingineri, profesori 
din liceele de specialitate găsesc 
în această lucrare cele mai noi 
probleme din acest domeniu im- 
pprFSnt și de o deosebită perspec
tivă.

H. L.

ANUNȚ
în perioada 19 iunie-3 iulie 1972 se organi

zează concursuri de admitere în anul I al licee
lor pentru prelucrarea automată a datelor.

Liceele pentru prelucrarea automată a date
lor sînt licee de specialitate, cu durata de șco
larizare de 4 ani și bacalaureat, ai căror ab
solvenți vor deveni specialiști în informatică și 
vor putea :

— să fie încadrați la centrele de calcul în
ființate în orașele de pe teritoriul țării și 
în marile întreprinderi ca programatori, 
ajutori analiști sau operatori la calcula
toarele electronice de tip Felix C-256 și 
similare ;

— să continue studiile în învățămîntul su
perior, la facultăți și secții de informatică 
sau profil apropiat.

Programul de învățămînt cuprinde cunoștințe 
de cultură generală tehnico-științifică (matema
tică, fizică, chimie), similare celor din liceele 
de cultură generală, secția reală, cunoștințe

de cultură umanistă, două limbi străine și dis
ciplinele de specialitate corespunzătoare pro
filului de pregătire.

La concursul de admitere se pot prezenta 
absolvenți ai clasei a Vlll-a din școlile de cul
tură generală.

Detalii asupra programului de învățămînt al 
liceului și asupra probelor de concurs, condi
țiilor de admitere și modalității de înscriere pot 
fi cerute de la liceele pentru prelucrarea auto
mată a datelor, care funcționează în următoa
rele locuri :

— Liceul pentru prelucrarea automată a da
telor București, Str. Arhitect Ion Mincu 
nr. 10, telefon 18.46.70 ;

— Liceul pentru prelucrarea automată a da
telor Cluj, Str. 23 August nr. 22, telefon 
1.41.94.;

— Liceul pentru prelucrarea automată a 
datelor lași, Str. Culturii nr. 2, telefon 
4.15.99 ;

— Liceul pentru prelucrarea automată a da
telor Timisoara, Str. Ghirlandei nr. 4, te
lefon 1.57.49.



Acordul dintre R.D.G.
și R F. G. in problemele

traficului
Agenția A.D.N. a transmis textul acordului dintre Republica 

Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei în pro
blemele traficului încheiat — după cum subliniază în pream
bulul acordului — din dorința celor două state de a aduce o 
contribuție la destinderea în Europa și de a dezvolta între ele 
relații normale de bună vecinătate, uzuale între state indepen
dente, și din dorința de a reglementa problemele traficului între 
cele două țări.

Obiectul acordului îl constituie 
traficul reciproc și în tranzit pe 
autostrăzi, pe căi ferate și căi 
de comunicație pe apă, cu mij
loace de transport care sînt ad
mise sau înregistrate în dome
niul de valabilitate a acordului. 
Statele contractante, prevede a- 
cordul, își asumă obligația de a 
asigura, de a înlesni și de a or
ganiza în condiții optime trafi
cul în și prin teritoriile supuse 

. suveranității lor, în conformitate 
cu uzanțele internaționale, pe 
bază de reciprocitate și nedis- 
criminare.

Traficul este supus jurisdic
ției acelui stat pe al cărui teri
toriu se efectuează. Traficul se 
realizează prin punctele prevă
zute pentru trecerea frontierei.

Acordul menționează în con
tinuare o serie de prevederi 
concrete referitoare la docu
mentele personale, contribuțiile

• • LA BRAZZAVILLE a fost 
publicat luni un decret al pre
ședintelui Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi, pri
vind atribuțiile Comisiei mili
tare permanente a Comitetului 
Central al Partidului Congelez 
al Muncii — transmite agenția 
TASS, Conform decretului, Co
misia are ca sarcini „orientarea 
și conducerea activității pentru 
înfăptuirea securității generale 
a revoluției, elaborarea princi
piilor organizatorice ale armatei 
și ale serviciilor de securitate, 
crearea organizațiilor de partid 
în cadrul armatei și conducerea 
activității lor".

Președinte al Comisiei 
Marien N’Gouabi, președintele 
Comitetului Central aî partidu
lui, șeful statului congolez.

și taxele percepute în legătură 
cu traficul, acordarea de ajutor 
în caz de avarii și accidente, 
traficul feroviar, circulația de 
autovehicule, traficul în apele 
teritoriale ș.a.

Eventualele deosebiri de pă
reri asupra aplicării sau inter
pretării acordului vor fi apla
nate de către o comisie a celor 
două state contractahte.

Acordul se încheie pe termen 
nedeterminat. La cinci ani după 
intrarea sa în vigoare, el poate 
fi denunțat cu trei luni înainte 
de sfîrșitul anului calendaristic 
respectiv.

Acordul intră în vigoare în 
ziua în care cele două guverne 
își vor comunica reciproc, prin- 
tr-un schimb de note, că sînt 
îndeplinite premisele corespun
zătoare pentru intrarea lui în 
vigoare.

O adnotare pe marginea docu
mentului relevă că R. D. G. și 
R. F. G. au hotărît să încea
pă, la o dată potrivită, tratative 
asupra încheierii unui acord 
privind desvoltarea colaborării 
în domeniul traficului aerian.

In cursul vizitei pe care o 
întreprinde la Bogota. Nico- 
lae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, a fost 
primit de președintele Repu
blicii Columbia, Misael Pas
trana Borrero. Cu această o- 
cazie, s-a făcut o trecere în 
revistă a relațiilor româno- 
columbiene și s-au discutat 
posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor comerciale și a 
cooperării economice dintre 
cele două țări. Au fost rele
vate domeniile în care aceas
tă cooperare prezintă interes 
pentru ambele părți.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Au participat O. Bărbu- 
lescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
în Columbia, și membri ai 
delegației economice române.

S.U.A. ÎN
• La New York, Washington, 

Boston, San Francisco, Chicago 
și în alte orașe din S.U.A. au 
avut loc noi demonstrații de 
protest' împotriva escaladării 
războiului dus de Statele Unite 
în Vietnam.

In fața bazei aeriene Westo
ver, din statul Massachusetts, 
continuă de 22 de zile manifes
tațiile antirăzboinice organizate 
de populația locală. Poliția a 
intervenit în repetate rînduri,

• Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C. din Luxemburg a dat 
publicității o declarație de pro
test împotriva minării porturi
lor nord vietnamezi și bombar
damentelor aviației militare ă 
S.U.A. asupra R.D. Vietnam. 
Declarația subliniază solidari
tatea comuniștilor luxembur
ghezi cu lupta poporului viet
namez.

qperînd numeroase arestări, dar 
nu a putut dispersa manifes- 
tanții.

Guvernatorul George Wallace, cunoscut pentru vederile sale conservatoare, de dreapta, a 
fost nevoit să-și întrerupă o întâlnire electorală la Washington în fața avalanșei de pro

teste a alegătorilor. |

CU PRILEJUL
SEMICENTENARULUI U.T.C

• Primul ministru al Repu
blicii Democratice și Populare 
a Yemenului, Aly Nasser, a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă agresiunea Statelor 
Unite împotriva poporului viet
namez, relatează agenția M.E.N.

EXPOZIȚIE IN SUEDIA
• IN CADRUL mani

festărilor organizate în 
Suedia cu prilejul împlini
rii a 50 de ani de la consti
tuirea Uniunii Tineretului 
Comunist din România, la 
15 mai s-a deschis, la Casa 
studenților din Urnea, ex-

poziția „Tineretul Repu
blicii Socialiste România".

Ambasadorul României 
la Stockholm, Eduard Me- 
zincescu, a vorbit despre 
activitatea tineretului ro
mân. A participat un nu
meros public.

• In fața clădirii Consulatu
lui american din Montreal s-a 
desfășurat o demonstrație de 
protest împotriva escaladării 
războiului dus de Statele Unite 
în Indochina. Poliția 
relevă agenția France 
a intervenit, dispersînd 
manstranți.

locală, 
Presse, 
pe de-

DECLARAȚIILE 
LE DUC THO

LUI

După o noapte calmă, în 
capitala Republicii Malgașe 
a fost declarată luni, la cere
rea sindicatelor, o grevă ge
nerală >de 24 de ore a sala- 
riaților din instituțiile pu
blice și particulare. în ace
lași timp, în ciuda apelurilor 
la calm transmise la postul 
de radio de președintele țării, 
Philibert Tsiranana, mai 
multe mii de demonstranți 
s-au îndreptat, luni dimi
neața, spre Palatul preziden
țial, unde se desfășura o reu
niune a guvernului malgaș.

într-o alocuțiune rostită 
luni la postul de radio Ta
nanarive, președintele Tsi- 
ranana a anunțat că va or
dona punerea în libertate a 
tuturor studenților arestați, 
cu condiția ca demonstrațiile 
studențești să înceteze.

OKINAWA A FOST
RETROCEDATĂ JAPONIEI

In cursul nopții de duminică spre luni, la ora 0,00, ora localăj 
Okinawa a fost retrocedată Japoniei. Luni dimineața, actul retro^ 
cedării a fost marcat oficial prin ceremonii desfășurate simultan li 
Tokio și Naha (capitala Arhipelagului Ryu-Kyu).

La ceremonia din Tokio, desfă
șurată în sala Nippon Budokan"; 
în prezența împăratului Hirohito, 
vicepreședintele S.U.A.; Spiro Ag
new, a citit în numele președin
telui Nixon proclamația prin care 
Statele Unite renunță la adminis
trarea Arhipelagului Ryu-Kyu.

Intr-o scurtă cuvântare, împăra
tul Hirohito a subliniat că retro
cedarea Okinawei a fost posibilă

datorită eforturilor susținute ale 
poporului japonez, în special ale 
locuitorilor Okinawei, șl relațiilor 
de prietenie dintre Japonia și 
S.U.A.

Premierul Eisaku Sato a declarat 
că guvernul său este hotărît să 
depună toate eforturile pentru 
promovarea unei dezvoltări cu
prinzătoare și construirea unei 
prefecturi Okinawa puternice, care

Remaniere
la Bagdad

TRENUL VIITORULUI
„Ne-am pro

pus să constru
im in Japonia 
trenul secolului 
XXI" — declara 
recent Satoshi 
Isozaki, preșe
dintele societății 
de stat japoneze 
pentru căile fe
rate (J.N.R.). Și 
el adăuga : „Noi 

aici la J.N.R. lucrăm la o 
industrie a viitorului".

In birourile de proiectare 
ale societății și în moderne
le hale de construcție, sute 
de specialiști cercetează și 
experimentează cele mai 
bune soluții pentru „trenul 
viitorului". Propulsat ele așa- 
numite motoare liniare cu in
ducție și circulînd pe șine 
magnetice acest tren va tre
bui să atingă o viteză maxi
mă de 500 kilometri pe oră.

Osaka. Acest tren, circulind 
cu o viteză de 210 kilometri 
pe oră și purtînd denumirea 
pe cit de sugestivă pe atît de 
adecvată „Hikari" (rază de 
lumină), este în momentul 
de față cel mai rapid, mai 
conforiabil și mai punctual 
tren din lume. Pe această li
nie ultrarapidă sînt transpor
tați actualmente zilnic, în 
medie, 350 000 de pasageri 
(iață de 61 000 cit era media 
zilnică în primul an de ex
ploatare). Marea afluență de 
pasageri a făcut ca, în pofi
da marilor cheltuieli pe care 
le-a necesitat construcția li
niei (peste un miliard de do
lari), traseul rapid Tokio — 
Osaka să aducă încă din 1967 
(după trei ani de exploata
re) profituri înalte.

Acum, societatea de stat 
japoneză pentru căile ferate 
are în preocuparea ei ime-

în Irlanda de nord situa
ția se menține încordată. în 
ultimele zile s-au produs noi 
incidente.

Fotografia pe care o re
producem din „Neue Zurcher 
Zeitung", înfățișează un mi
litant al organizației I.R.A. 
— în imagine mascat — 
controlînd circulația în plin 
centrul orașului Derry.

După cum a anunțat postul de 
radio Bagdad, reluat de agen
țiile Reuter, Associated Press și 
France Presse, președintele Ira
kului, Ahmed Hassan Al Bakr, 
a procedat, duminică, la o re
maniere a cabinetului irakian, 
în urma căreia au fost numiți 
șase noi miniștri, iar alți trei 
au părăsit guvernul. Moukram 
Al Talabani și Amer Abdallah, 
membri ai C.C. al P.C. Irakian, 
au fost numiți .ministru al iri
gațiilor și. respectiv, ministru 
de stat fără portofoliu. Hikmat 
Al Azazi și Jawad Hashem, 
membri ai Partidului Baas, au 
preluat, respectiv, portofoliul e- 
conomiei și portofoliul planului, 
în timp ce Hisham Al Shawi și 
Nazar Al Tabakchali. din gru
parea naționalist-arabă, au fost 
numiți ministru al învățământu
lui superior și, respectiv, minis
tru de stat. Prin această rema
niere, trei miniștri au trecut în 
fruntea altor ministere decât 
cele de care răspundeau pînă 
acum.

Guvernul irakian numără în 
prezent 28 de membri. Șeful sta
tului, generalul Hassan Al 
Bakr, este și prim-ministru.

99-

Trenuri expres „Hikari" în gara specială Tokio : un pas 
spre calea ferată a viitorului.

O linie experimentală pen
tru proiectatele trenuri de 
super-viteză este de pe acum 
în construcție. Specialiștii 
niponi speră ca experiențele 
să poată începe nu mai tîr- 
ziu de anul 1974.

De altfel, constructorii ja
ponezi de trenuri rapide au 
acumulat de pe acum o ex
periență remarcabilă. Aceas
tă experiență s-a născut în 
ceea ce presa din Japonia 
denumește în mod curent 
„lupta pentru supraviețuirea 
căilor ferate". în ultimul de
ceniu, din cauza creșterii 
traficului pe autostrăzi și pe 
liniile aeriene, traficul de pa
sageri și mărfuri pe căile fe
rate a scăzut cu circa 20 la 
sută. Rezultatul : în perioada 
1964—1971 căile ferate au în
registrat un deficit de peste 
două miliarde și jumătate de 
dolari. Pentru a se opri a- 
cest proces, s-a recurs Ia so
luția introducerii unor tre
nuri de mare viteză care să 
prezinte atracție pentru pasa
geri. în urmă cu șapte ani a 
intrat în exploatare super- 
expresul care leagă Tokio de

diată dotarea Japoniei cu o 
rețea de căi ferate rapide de 
genul liniei „Hikari". .La 
sfîrșitul anului în curs va in
tra în exploatare linia-ex- 
pres între Osaka și Okajama 
(pe o distanță de 160 kilome
tri, cu o viteză medie prevă
zută de 225 kilometri pe oră). 
Alți 400 de kilometri de li- 
nie-expres, pe distanța Oka
jama — Fukuoka vor fi ter
minați pînă în 1975.

Și între timp, o data cu 
construcția traseelor aminti
te, continuă cercetările pen
tru conturarea și construirea 
,.trenului secolului XXI", tre
nul viitorului. „Avem două 
bătălii de cîștigat — a vitezei 
și a confortului" — spunea 
ziariștilor președintele J.N.R. 
A treia bătălie a fost cîști- 
gată de două decenii. Din 
1950, o întârziere a unui tren 
în Japonia, chiar și cu cinci 
minute a devenit un incident 
atît de senzațional incit face 
obiectul unei informații inse
rate cu litere groase pe pri
ma pagină a ziarelor.

E. R.

ll

Sonda spațială americană „Pioneer-40“ se afla la 15 mai la 
o distanță de aproximativ 50 milioane km de Pămînt, evoluînd 
spre planeta Jupiter, ținta finală a călătoriei, cu o viteză de 
peste 120 000 km/h, a anunțat -N.A.S.A. Toate aparatele de la 
bordul stației funcționează normal.

Potrivit comunicatului „Pioneer-10“ se află într-o zonă nu
mită „Marele balaur galactic", situat în interiorul orbitei pla
netei Marte care a fost denumit astfel de către specialiști, în- 
trucît sondele spațiale lansate în direcția „planetei roșii" au 
suferit incidente inexplicabile. Cercetătorii N.A.S.A. presupun 
că în această regiune ar exista o mare cantitate de microme- 
teoriți și praf cosmic care ar fi provocat aceste incidente.

în jurul datei de 25 mai „Pioneer-10“ va depăși limitele orbitei 
Marte, parcurgînd deci distanța de peste 80 milioane km într-un 
timp record de numai 12 săptămîni, față de durata celorlalte 
vehicule spațiale lansate în direcția planetei Marte, de peste 
cinci luni.

Lansată la 2 martie de la Cape Kennedy, sonda „Pioneer-10“ 
este programată să ajungă în vecinătatea planetei Jupiter la 
3 decembrie 1973, apropiindu-se pînă la 140 000 km de suprafața 
acesteia. După ce va trece de Jupiter, sonda spațială își va 
continua călătoria sa în spațiul interstelar.

Luînd cuvântul la o conferință 
de presă organizată în. capitala 
Franței^ relatează agenția 
T.A.S.S., Le Duc Tho, consilier 
special ai delegației R.D. Viet
nam la conferința cvadriparti- 
tă de la Paris pentru Vietnam, 
a declarat : „Am arătat, în re
petate rînduri, că cel mai bun 
mijloc pentru a apăra viața sol- 
daților americani în Vietnamul 
de sud și pentru a asigura în
toarcerea grabnică a militarilor 
americani luați prizonieri în 
țara noastră constă în ducerea 
de către Statele Unite a unor 
convorbiri serioase privind re
glementarea pașnică în Viet
nam, o reglementare dreaptă și 
rațională, care va face posibilă 
retragerea grabnică a tuturor 
trupelor americane din Vietnam 
în condiții onorabile și de Secu
ritate, o reglementare care să 
respecte în mod real dreptul 
populației sud-vietnameze la 
autodeterminare, .convenabilă nu 
numai pentru poporul vietna
mez, ci și pentru cel ameri
can".

Amintind eforturile depuse de 
guvernul R.D. Vietnam și de 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud, în vederea rezolvă
rii pașnice a problemei vietna
meze, Le Duc Tho a declarat <j 
„Aș dori să afirm din nou do
rința noastră de a- reglementa 
pe cale politică problema viet
nameză. Calea convorbirilor se
rioase este cea mai bună cale 
pentru poporul vietnamez, pen
tru poporul american, pentru 
pacea din Asia de sud-est și din 
întreaga lume. Poziția noastră 
constă în următoarele : stabili
rea unei date precise pentru re
tragerea grabnică și deplină din 
Vietnamul de sud a trupelor a- 
mericane și a trupelor țărilor a- 
lia-te ale ZS.U.A. ; formarea în 
Vietnamul de sud a unui gu
vern de largă înțelegere națio
nală din trei părți componente".

D

Criza politică din Turcia, 
dclanșată luna trecută, con
tinuă. După cum s-a anun
țat, sîmbătă seara, președin
tele Cevdet Sunay a respins 
lista noului guvern alcătuit 
de premierul desemnat Suat 
Hayri Urgiiplu.

In această situație relevă 
agenția de presă turcă „A- 
natolia“. Urgiiplii a făcut 
cunoscut public că renunță 
Ia sarcina de a forma noul 
guvern.

acă ne-am orienta după ultimele declarații pu
blice ale lui Ian Smith, situația economică a 
Rhodesiei este înfloritoare. Exporturile, în creș
tere pentru prima oară după 19(J5 (data procla
mării „Independenței" regimului rasist de 1» 
Salisbury) au atins anul trecut suma de 250 mi

lioane dolari, producția agricolă și minieră au atins indici 
ridicați. Anunțând pe un ton triumfător toate acestea, pre
mierul rasist a conchis arogant că ,,blocusul n-a adus pre
judicii Rhodesiei".

Dacă unele din aceste afirmații sînt adevărate, nu c mai 
puțin adevărat că există destule puncte întunecate in ta
bloul optimist brodat de Smith. în fapt, în ciuda, restricții
lor interne severe, balanța comercială a Rhodesiei a acuzat 
anul trecut un deficit de aproape 60 de milioane dolari. Ex
porturile au scăzut de la 480 milioane dolari in 1965 la 290 
milioane dolari în 1970 și redresarea anunțată pentru anul 
trecut a fost încă departe de a restabili echilibrul existent 
în 1965. Cît privește balanța comercială, deficitul ei n-a fost 
redus decît ca urmare a unui apel masiv la capitaluri străine 
(în mare parte sud-africane). De altfel, stocurile de măr
furi nevîndute prezintă tendințe alarmante de creștere, ndi- 
cîndu-se actualmente la peste 200 milioane de dolari. Date 
estimative arată că anul acesta, cel puțin 30 la sută din 
recolta de tutun nu și-a găsit încă plasament din cauza în
chiderii unor piețe din Europa occidentală.

Fără sprijinul Africii de sud care, împreună cu Mozam- 
bicul, aflat sub dominație portugheză, absoarbe intre 80 și 85 
la sută din mărfurile rhodesiene (în 1965 procentajul expor
turilor în aceste două direcții totaliza doar 9 la sută din 
exportul rhodesian) Rhodesia și-ar fi văzut tot sistemul său 
comercial periclitat. Este, totodată, un „secret" cunoscut că 
prin intermediul Africii de sud o bună parte din produsele 
rhodesiene reușesc să evite sancțiunile blocadei economice, 
pătrunzînd pe diferite piețe cu etichete sud-africane sau 
portugheze. Tot prin intermediul Africii de sud, capitalul 
străin a făcut investiții considerabile în economia rhode- 
siană. Această nouă cale de acces, ocolită, spre bogățiile Rho
desiei a început să fie explorată în 1967. Cele mai impor
tante dintre societățile investitoare sînt britanice, ele ope- 
rind însă sub camuflajul unor firme sud-africane. La rândul 
lor, societăți americane (tot sub firmă sud-africană) au pre
luat controlul asupra extracției de crom. Fapt care aruncă 
lumină asupra refuzului S.U.A. de a bloca importul de crom 
din Rhodesia. Ministrul rhodesian al minelor, Dillen, a a- 
nunțat că numai în 1970 și 1971 au început să funcționeze în 
Rhodesia 48 de noi societăți investitoare (toate sub firmă 
sud-africană), lucrările de prospectare efectuîndu-se in pe
rioada amintită, pe o suprafață de cîțiva zeci de mii de 
kilometri pătrați.

Datorită sprijinului fățiș sau camuflat al unor_ cercuri fi
nanciare din afară, interesate în exploatarea bogățiilor Rho
desiei, guvernul Smith poate continua să manevreze de pe 
pozițiile sale de apartheid, instituind noua „constituție" se- 
gregaționistă și punînd în aplicare o „reformă agrară" care 
copiază bantustanele sud-africane. In pofida declarațiilor 
foarte optimiste ale premierului rhodesian, opiniile multor 
specialiști de la Salisbury înclină mai degrabă spre neliniște. 
Temerile se referă lâ amenințarea ca, sub presiunea mereu 
mai pronunțată a opiniei publice mondiale, sancțiunile eco
nomice să fie aplicate mai eficient, afectînd nu numai co
merțul extern al Rhodesiei, ci și afluența de capitaluri. 
Temerile privesc, de asemenea, într-un sens mai profund, 
perspectivele precare ale actualului regim ; segregaționismul 
tip Pretoria apare încă și mai aleatoriu într-o țară ca Rho
desia unde proporția este de 24 de africani la un colon alb.

să-și conserve specificul natural și 
cultura tradițională. Sato s-a an
gajat în numele guvernului- să 
facă totul pentru a ridica econo
mia Okinawei la nivelul celorlalte 
prefecturi japoneze.

La Naha, Adunarea prefecturii 
Okinawa s-a reunit într-o sesiune 
solemnă, prezidată de guvernato
rul Chebyo Yara. In cuvîntul său, 
Yara a salutat evenimentul retro
cedării, arătînd că dorința nutrită 
de cei peste un milion de locuitori 
ai Okinawei s-a realizat. „Cu toa
te acestea, a declarat el, nu putem 
spune că toate detaliile retrocedă
rii răspund așteptărilor noastre".'

Partidele politice și organizațiile 
sindicale din Japonia au dat pu
blicității declarații în legătură cu 
retrocedarea.

Partidul liberal democrat, de gu- 
vernămînt, a salutat retrocedarea 
Okinawei „ca o piatră de hotar 
în istoria Japoniei" și s-a declarat 
hotărît să contribuie la dezvol
tarea pașnică a arhipelagului.

Partidele de opoziție — Partidul 
Comunist, Partidul socialist, Parti
dul socialist democratic și Komei- 
to — și-au exprimat regretul că 
retrocedarea nu este completă și 
necondiționată, precum și pentru 
faptul că forțele armate ale State
lor Unite continuă să fie prezente 
în Okinawa și după retrocedarea 
acesteia. Partidul Comunist din 
Japonia a declarat că va desfășura 
o campanie națională împotriva 
tratatului de securitate japono- 
american.

Datorită acestui fapt, deputății 
în Dietă aparținînd partidelor de 
opoziție, precum și deputății pre
fecturii Okinawa, nu au participat 
la ceremonia organizată la Tokio 
care a marcat solemn retrocedarea 
Okinawei.

E. R.

• CU PRILEJUL plecării 
sale definitive din Australia, 
consulul general al României, 
R. I. Budura, a oferit un coc
teil Ia care au participat se
natorul L. Murphy, liderul o- 
poziției în Senat, T. Uren, 
membru al Camerei Repre
zentanților, J. Crawford, mi
nistru, membru al guvernului 
statului New South Walles, 
alte oficialități australiene, 
oameni de cultură, membri ai 
corpului consular de la Syd
ney, precum și reprezentanți 
ai coloniei române. Au parti
cipat, de asemenea, R. Dixon, 
L. Carmichael, A. Robert
son, membri ai Comitetului 
Executiv Național al Parti
dului Comunist din Austra
lia.

ale din Quebec și instituțiile 
din orașele Sept-Iles, Saint- 
George și-au încetat activitatea. 
In semn de solidaritate cu cei 
condamnați, au încetat lucrul 
muncitori și salariați ai unor 
instituții publice, din învăță- 
mînt, spitale și alte unități e- 
conomice.

Cu acest prilej, Ambasada 
română din Viena a depus co
roane de flori la monumentul 
central, din curtea fostului lagăr, 
transformat în prezent în mu
zeu, și la placa comemorativă 
pusă în memoria luptătorilor

PROTESTE ÎN QUEBEC

• ACȚIUNILE de protest îm
potriva arestării și condamnă
rii la un an închisoare a lide
rilor a trei centrale sindicale 
din provincia canadiană Que
bec continuă. După cum trans
mit agențiile de presă, munci
torii și salariații companiilor 
de radio și televiziune din Que
bec au declarat o grevă cerînd 
anularea sentințelor și punerea 
în libertate a liderilor sindicali. 
Toate întreprinderile industri-

OFENSIVA FRONTULUI 
LAR DIN OMAN

POPU-

pentru 
lansat

• FRONTUL popular 
eliberarea Omanului a 
o ofensivă asupra pozițiilor 
deținute de trupele britanice 
și ale guvernului Omanului în 
regiunea Thakib — transmite 
agenția France Presse, citînd 
un comunicat al Frontului, 
dat publicității la Aden. Ofen
siva a fost precedată- de un 
intens atac de artilerie și mor- 
tiere. Potrivit comunicatului, 
în cursul luptelor mai mulți 
soldați britanici și omanezi au 
fost uciși.

• DUMINICĂ, a avut loc la 
Mauthausen ceremonia celei 
de-a 27-a aniversări a eliberă
rii deținuților aflați în acest la
găr nazist. Au participat nume
roși reprezentanți ai organiza
țiilor democratice din Austria și 
de peste hotare. La festivitate a 
luat cuvîntul Rudolf Hauser, 
vicecancelar al Austriei.

SCURT .
antifasciști din România câzuți 
victime în acest lagăr.

• LA 15 MAI, la Cairo, au 
avut loc convorbiri între mare
șalul Andrei Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., care face o 
vizită în R.A.E., și Hohamed 
Ahmed Sadek, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul apărării al Republicii 
Arabe Egipt — anunță agenția 
TASS.

HOTĂRÎREA ADUNĂRII FE
DERALE A R.S.F. IUGOSLAVIA

• AGENȚIA Taniug anunță 
că Adunarea Federală a R.S.F. 
Iugoslavia a hotărit să confere, 
pentru a doua oară, președinte
lui Iosip Broz Tito ordinul de 
Erou Național al Iugoslaviei. 
Propunerea în acest sens, pre
zentată deputaților de Veli- 
ko Milatovici, președintele 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, a fost 
aprobată în unanimitate. Ordi
nul urmează să fie înmînat pre
ședintelui Tito la 24 mai, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani.

CONVORBIRILE DE LA BONN

• Cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, a subliniat 
într-o cuvîntare rostită la sfîr
șitul săptămînii trecute, în. 
localitatea daneză Apenra- 
de, că „este just și nece
sar ca tratatele încheiate 
cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonul să dispună de o ma
joritate parlamentară mai largă 
și aceasta nu numai sub aspec
tul concret al necesității asigu
rării unei majorități sigure, ci 
și pentru ca votul din Bundes
tag să. fie adus în concordanță 
cu voința opiniei publice din 
țară".

lntîlnirea de sîmbătă după- 
amiază dintre reprezentanții 
coaliției guvernamentale, în 
frunte cu ministrul de externe 
Walter Scheel, și ai opoziției, 
în frunte cu Werner Marx, ex
pert al U.C.D. în probleme de 
politică externă, care a avut ca 
scop clarificarea unor formu
lări din proiectul de rezoluție 
comună asupra căruia au con
venit coaliția guvernamentală și 
opoziția, a fost urmată, în sinul 
U.C.D./U.C.S.. de o serie de 
luări de poziție sensibil nuan
țate. Astfel, după cum infor
mează ziarul „General Anzei- 
ger", atît liderul opoziției, Rai
ner Barzel, cît și secretarul ge
neral al U.C.D./U.C.S., Konrad 
Kraske, nu au exclus, în urma 
clarificărilor aduse de întâlni
rea menționată, adeziunea unei 
părți a membrilor opoziției la 
ratificarea tratatelor. De aseme
nea, ziarul „Die Welt" infor
mează că Alfred Dregger, pre
ședintele U.C.D. din landul Hes
sen, a trimis liderului opoziției 
o telegramă în care a calificat 
textul proiectului de rezoluție 
„un succes optimal" al convor
birilor purtate între coaliția gu

vernamentală și U.C.D./U.C.S.

CUVÎNTAREA 
PREȘEDINTELUI 

R. A. EGIPT
La Cairo a avut loc, după 

cum s-a mai anui?țat, o se
siune extraordinară a Adu
nării Poporului, în cadrul 
căreia a luat cuvîntul preșe
dintele Anwar Sadat, rela
tează agenția MEN.

După ce a trecut în revistă 
o serie de aspecte ale situa
ției din Republica Arabă E- 
gipt și a lansat un apel către 
toți cetățenii țării la unitate 
și cooperare, președintele e- 
giptean s-a referit la vizitele 
întreprinse recent în trei 
state arabe : Algeria, Tuni
sia, Libia. „Scopul acestor 
vizite, a spus el, l-a consti
tuit dorința de a se găsi o 
baza comună, solidă, în ve
derea unei acțiuni arabe u- 
nite. In condițiile prin care 
trec statele arabe în momen
tul ,de față era necesar să 
ne întîlnim cu alți conducă
tori arabi, pentru a discuta 
totul cu cea mai mare since
ritate".

Anwar Sadat s-a declarat 
mulțumit de rezultatele con
vorbirilor avute la Alger, 
Tunis și Tripoli. „Președin
tele Algeriei, Houari Boume- 
diene, a spus el, s-a angajat 
să pună întreg potențialul 
țării sale in slujba unei ac
țiuni arabe comune. La Tu
nis am stabilit, împreună cu 
președintele Bourguiba, ba
zele unei . asemenea acțiuni, 
iar la Tripoli au fost exami
nate măsurile concrete nece
sare pentru realizarea unei 
cit mai strînse unități între 
statele arabe".

Abordînd problema situa
ției din Orientul Apropiat, 
arată agenția MEN, preșe
dintele Sadat s-a declarat 
împotriva oricărei „hotăriri 
pripite și a subliniat că ni
meni, în nici un fel de con
diții, nu-1 va putea deter
mina să adopte o asemenea 
hotărâre".
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