
Ieri, 16 mai 1972, în prezența tovarășilor NICOLAE CEAUSESCU

și IOSIP BROZ TITO, a fost inaugurat Sistemul hidroenergetic 
și de navigație „PORȚILE DE FIER“

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Momentul dezvelirii plăcii 
inaugurale, așa cum va ră- 
mine în memoria tuturor ce

lor prezenți.

I
care 

stima
O strîngere de mină 
exprimă prietenia și 
dintre cei doi conducători.

MITINGUL PRIETENIEI
ROM ANO - IUGOSLAVE

NICOLAE CEAUȘESCU : înălțarea acestui grandios edificiu al energeticii moderne este o expresie 

elocventă a capacității tehnice a celor două țări ale noastre, a înaltei competenfe, a spiritului de eroism 
in muncă al proiectanților, inginerilor, tehnicienilor ți muncitorilor romăni și iugoslavi.

IOSIP BROZ TITO: Această realizare este o expresie a celei mai moderne concepții a colaborării 
economice in care prin cooperare și asocierea mijloacelor se realizează efecte utile de lungă durată 
pentru ambele țări.

Tovarășului losip Broz Tito 
i s-a conferit titlul de Erou

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, au 
inaugurat oficial, la 16 mai 1972, 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație. „Porțile de Fier".

întruchipare grandioasa a 
forței de creație a specialiștilor 
și muncitorilor români și iugo

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka 

Broz,
Stimați tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi sâ vă salut în 
modul cel mai cordial pe 
dumneavoastră, dragă tova
rășe Tito, pe tovarășa Iovan
ka Broz, pe celelalte perso
nalități oficiale iugoslave și. 
totodată, să adresez un cald 
salut constructorilor și ener- 
geticienilor români și iugos
lavi, tuturor celor prezenți Ta 
acest miting al prieteniei ro
mâno-iugoslave. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Inaugurarea complexului 
hidroenergetic și de naviga

slavi, a energiei și capacității 
lor inventive, marele complex 
hidroenergetic de la Porțile de 
Fier se înscrie ca un simbol al 
prieteniei și colaborării frățești 
între cele două țări vecine, ca 
o victorie a geniului uman pus 
în slujba progresului și bună
stării popoarelor. în folosul so
cialismului și păcii. Relevînd 
că marele complex hidroenerge
tic de la Porțile de Fier repre
zintă un rezultat concret al co
laborării româno-iugoslave. to
varășul Nicolae Ceaușescu de

ție de la Porțile de Fier con
stituie un eveniment memo
rabil în istoria străvechilor 
și bogatelor relații româno- 
iugdslave, este, am putea spu
ne, o adevărată sărbătoare a 
prieteniei dintre cele două 
țări.

Realizarea acestei lucrări 
a necesitat eforturi uriașe, a 
impus rezolvarea unor pro
bleme de o complexitate cu 
totul deosebită. Semnifica
tiv pentru amploarea con
strucției este faptul că lacul 
de acumulare are un volum 
de 2 miliarde metri cubi și 
ocupă o suprafață de 170 ki
lometri patrați, iar barajul 
deversor are o lungime de 

clara, cu prilejul interviului a- 
cordat recent revistei iugo
slave „Nin" : „Doresc să subli
niez și cu această ocazie că dez
voltarea fructuoasă a colaboră
rii și prieteniei dintre țările 
și popoarele noastre este cheză- 
șuită de faptul că relațiile ro- 
mâno-iugoslave se întemeiază 
în mod trainic pe respect și în
credere reciprocă, pe , dorința 
comună de a conlucra pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a 
principiilor independentei și su
veranității naționale, neameste

441 metri și o capacitate de 
deversare de 15 500 metri cubi 
pe secundă. Puterea instalată 
a hidrocentralei se ridică la 
2 050 megawați, dînd o pro
ducție medie anuală de ener
gie electrică de 10 miliarde 
400 de milioane kilowați/oră. 
înălțarea acestui grandios e- 
dificiu al energeticii moderne 
este o expresie elocventă a 
capacității tehnice a celor 
două țări ale noastre, a înal
tei competențe, a spiritului de 
eroism în muncă al proiec
tanților, inginerilor; tehnicie
nilor și muncitorilor români 
și iugoslavi. Permiteți-mi,

(Continuare în pag. a IlI-a)

cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. In conclu
zie, noi sîntem foarte mulțumiți 
de felul cum evoluează relațiile 
româno-iugoslave și considerăm 
că există toate condițiile să se 
adînceașcă și să se amplifice 
continuu — ceea ce corespunde 
pe deplin intereselor construc
ției socialiste în cele două țări, 

/ cauzei generale a socialismului. 
’ păcii și colaborării internațio

nale".
Sub aceste auspicii s-a desfă

șurat ieri întîlnirea dintre con

Cuvîntarea tovarășului
IOSIP BROZ

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
( Tovarăși și tovarășe,

, Mulțumesc cordial în nume-
i le soției mele, al colaborato- 
! rilor mei și al meu personal, 
• pentru cuvintele calde de bun 
i sosit pe care le-a rostit aici 
i tovarășul Ceaușescu. Dragi 

prieteni, permite-ți-mi ca din 
acest loc să salut, în mo
dul cel mai cordial, pe to
varășul Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe toate înal
tele oficialități prezente aici. 
Doresc totodată, să dau o înal
tă apreciere muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor și 

ducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, întreaga festi
vitate a inaugurării Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile xte Fier".

Ora 12,00. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito se 
întîlnesc. la mijlocul barajului 
împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde se 
află înscrisă, în limbile română 
și sîrbo croată urarea : „Bine 
ați venit, dragi oaspeți", după 
ce au parcurs, salutați cu 

celorlalți specialiști din Româ
nia și Iugoslavia, care, prin 
eforturile lor excepționale și 
prin înalta lor pregătire au 
reușit să realizeze acest măreț 
obiectiv și să-l dea în folosin
ță înainte de termenul prevă
zut. Aceasta este într-adevăr 
o faptă demnă de admirație. 
E suficient doar să privim a- 
ceastă mare operă, pentru a 
înțelege despre ce acțiune ex
cepțională este vorba. Să îm- 
blînzești forța Dunării, s-o pui 
în slujba omului, n-a fost cî- 
tuși de puțin un lucru ușor. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Asemenea mari opere nu se 
realizează, diri păcate, fără 

onoruri militare, arcul de beton 
ce unește țărmurile românesc 
și iugoslav ale fluviului. Parti
cipă tovarășele Elena Ceaușescu 
și Iovanka Broz. în momentul 
întîlnirii, în semn de salut, de 
pe ambele maluri ale Dunării, 
se trag 21 de salve de artilerie.

Cei doi conducători de partid 
și de stat își string îndelung 
mîinile, cu cordialitate, se îm
brățișează ou căldură.

(Continuare în pag. a IV-a)

TITO
victime. Și la construirea 
Porților de Fier s-au pierdut 
cîteva prețioase vieți ome- ; 
nești. Folosesc acest prilej pen- i 
tru a le aduce uri omagiu și | 
pentru a exprima profunda • 
mea compasiune familiilor | 
lor.

Am avut plăcerea să vin 
aici de mai multe ori. Am ur
mărit de la început constru
irea acestui enorm complex e- 
nergetic și de navigație. Și de 
fiecare dată m-am convins 
tot mai mult de capacitatea 
oamenilor muncii din cele 
două țări ale noastre și de do-

(Continuare în pag. a IlI-a)

al Republicii Socialiste 
România și Ordinul

„Victoria Socialismului"
In cursul zilei de 16 mai, in

tr-un cadrul solemn, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a inminat tovarășului 

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou al Repu
blicii Socialiste România" și a Ordinului 

„Victoria Socialismului" tovarășului 
losip Broz Tito

Pentru merite deosebite în îndelungata sa activitate re
voluționara, consacrată cauzei democrației, eliberării na
ționale și sociale a popoarelor Iugoslaviei, triumfului idea
lurilor socialismului, păcii și securității internaționale, cau
zei mișcării comuniste și muncitorești mondiale, pentru 
marea sa contribuție la dezvoltarea și adîncirea prieleniei 
frățești, traditionale dintre popoarele Iugoslaviei și poporul 
român, a relațiilor de colaborare multilaterală dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Rvmân, dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Republicii 

Socialiste România" și Ordinul „Victoria Socialismului", 
tovarășului losip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

| VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 1 
I NICOLAE CEAOȘESCO |

I LA ȘANTIERUL NAVAL OIN I
! DROBETA TURNU SEVERIN '
I _ _ _ _ ■ I
I I |

Iosip Broz Tito. președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOL AE CEAUȘESCU 
la Șantierul naval din 

Drobeta Turnu Severin
,.Acest cargou se lansează în 

cinstea sărbătoririi a 1850 de ani 
de atestare documentară a mu
nicipiului Drobeta Tr. Severin". 
Cuvintele prinse sub puntea va
sului anunțau evenimentul în 
cinstea căruia constructorii de 
nave din cetatea Severinului 
și-au îmbrăcat straie festive. în 
halele de producție, de-a lungul 
aleilor, plonjind in albastrul Du
nării pe toată întinderea Șantie
rului naval, sînt prezente însem
nele marilor sărbători. Harnicul 
colectiv de muncă a pregătit 
ziua de azi, zi ce va rămîne în
scrisă cu litere mari în cartea 
de onoare, așa cum obișnuiește 
s-o facă de ani de zile : prin 
muncă susținută, prin eforturi 
deosebite, prin activitate labo
rioasă de organizare a produc
ției. Rezultatele pe primele pa
tru luni ale anului vin să sub
linieze această realitate. Pro
ducția globală a fost îndeplinită 
cu 100,4 la sută, producția marfă 
cu 111,4 la sută, producția marfă 
vîndută și încasată cu 102,6 la 
sută. Cheltuielile la mia de lei. 
producție marfă au scăzut ce 
43.3 lei. Colectivul șantierului 
naval care a ocupat anul trecut 
în industria construcțiilor de 
mașini locul I pentru activitatea 
desfășurată în domeniul autouti- 
lării, ne oferă azi o nouă pro
bă a capacității sale de creație : 
lansarea la apă înainte de ter
men a cargoului frigorific de 
2 000 de țo | a, cel mai complex 
dintre vasele maritime realizate 
aici, proiectat in atelierele •"- 
prii de concepție. Constructorii 
de nave severineni au Inut a.si- 
fel să prindă un frumos briliant 
la reverul orașului lor care de 
două zile poartă cu mîndrie, în
sumate cele două nume de emo
ționantă rezonanță istorică : 
Drobeta și Tumu Severin, să a- 
testeze la rindu-le realitatea de 
necontestat a hărniciei, a devo
tamentului în muncă a oame
nilor din cetatea milenară.

De-a lungul anilor muncito
rii Șantierului naval severinean 
au celebrat în atîtea rînduri 
coborîrea in unda calmă a Du-

Cînd de la fereastra mașinii 
care te duce la Gura Văii înce
pe să se observe pînă la detaliu 
geometria de beton și oțel a 
construcției — explozia de 
lumini a brîului ce traversează 
Dunărea se constituie într-un 
memento feeric al însuși sensu
lui acestui monument de cute
zanță și istețime — o pancartă 
cu laturi mari se întinde deasu
pra șoselei : Șantierul național 
al tineretului.

în septembrie 1964 cînd la 
Gura Văii se proiecta in liniștea 
fluviului prima explozie puțini, 
foarte puțini tineri trăiau mo
mentul festiv al demarajului. în 
colectivul restrîns de . construc
tori, majoritatea coborîți de pe 
pantele dificile ale Argeșului, 
veniți acolo la rîndu-le din lu
mea experienței de început a 
Bicazului, doar cîteva zeci de 
uteciști. Șantierul de la Dunăre 
avea să se declare șantier națio
nal al tineretului ceva mai tîr- 
ziu, cînd in conglomeratul de 
mecanisme asaltînd Dunărea fi
gurile cel mai adesea abia ajun
se la pragul a două decenii de 
viață au intrat în realitate, în 
fizionomia Porților de Fier. I-am 
întîlnit pe foarte mulți dintre ei 
de-a lungul celor 7 ani de trudă 
în anotimpul glorioasei geneze. 
Le-am consemnat faptele atît 
cit a îngăduit litera neîncăpătoa- 
re a spațiului tipografic, așa cum 
i-am văzut în lumea fascinantă 
a șantierului, la amenajarea șo
selelor și viaductelor, la edifi
carea ecluzelor, la plantarea în 
albia Dunării a Hidrocentralei, 
la ridicarea barajului în drumul 
milenar al fluviului. Acum cind 
totul e gata, cind apele descătu
șează în cavitatea de oțel a tur
binelor forța adunată în clipele 
de așteptare dincolo de verticala

care ei, cu
halelor de 
din aceste

nării a vaselor pe 
mintea și brațele lor le plă
mădiseră în spațiul 
fabricație. Fiecare 
momente au însemnat tot atîtea 
semne încrustate în cartea ma
turității profesionale, a harnici
lor lucrători de pe Dunăre. Acela 
de azi însă, azi 16 mai 1972 are 
o rezonanță cu totul aparte. 
Aflați pe plaiurile mehedințene 
pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de aniversarea muni
cipiului Drobeta Tr. Severin, și 
pentru inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, tova
rășul Nicolae Ceaușescu împreu
nă cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
au acceptat cu deosebită plăcere 
să ia parte la oficierea clipei 
în care desprins de țărm, noul 
vas va primi botezul apei. 
Șantierul naval este una din 
întreprinderile cele mai repre
zentative ale municipiului ; în 
anii construcției socialiste; el a 
cunoscut o dezvoltare impetuoa
să. De fapt, anii aceștia au im
primat un intens ritm de dez
voltare industrială la scara în
tregului municipiu Drobeta 
Turnu Severin. Atelierele și u- 
nitățile mici au fost comasate în 
unități mari de industrie locală 
și cooperatistă, întreprinderile 
mai mari, între care Șantierul 
naval și Fabrica de vagoane, au 
fost dezvoltate și modernizate, 
au apărut importante unități noi, 
moderne, între care se numără 
o fabrică de mobilă și alta de 
placaj, o puternică fabrică de 
furnire estetice, și alta de plăci 
fibrolemnoa.se, unități ale in
dustriei ușoare și alimentare.'

Cel mai recent obiectiv, care 
completează zestrea industrială 
a municipiului, este marele Sis
tem hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fier“, construit 
în colaborare cu Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
inaugurat ieri într-un cadru fes
tiv în prezența conducătorilor de 
partid și de stat ai României și 
Iugoslaviei. Conducătorul parti
dului și statului este însoțit de 
președintele Consiliului de Mi- 

barajului, acum cînd construc
torii au parafat și ultima ope
rație — predarea la cheie a im
presionantei cetăți de lumină — 
singurul regret rămîne absența 
multora din cei ce au așezat 
în căile Dunării marele perete 
pe sub care, ca intr-un gest de 
supunere în fața forței și inte
ligenței omului, pătrund în văz
duh kilowați. Ne obișnuisem cu 
ei atît de mult, îi asociasem atît 
de trainic cu lucrările încredin
țate lor, încît i-am transferat 
definitiv memoriei acolo, în a- 
cele locuri, unde numele le-au 

PORȚILE DE FIER:
școală de educație comunistă

a tinerilor constructori
rămas întipărit pe viață pentru 
eternitate. Mai sînt acum doar 
jumătate din tinerii care în 1965 
semnaseră prezent la constitu
irea organizației U.T.C. pe șan
tierele sistemului hidroenergetic 
și de navigație. Doar pe jumă
tate și numai pentru durate mă
surabile în cele mai multe din 
cazuri în săptămîni, în zile, în 
ore. Acum cînd în sala mașini
lor turbinele-colos se rostogolesc 
în cadența pe care au stabilit-o 
ei, tinerii cu care ne obișnuisem, 
crezîndu-i de cînd lumea și pen-

de aici, de la intrare,
caracter de lucru, așa 
avea să se desfășoare

niștri, Ion Gheorghe Maurer cu 
soția, de tovarășul Emil Bodna- 
raș, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Emil Dră- 
gănescu, Corneliu Mănescu, Ion 
Ioniță. La intrarea în șantierul 
naval, înalții oaspeți sînt întîm- 
pinați cu multă căldură de mem
brii conducerii întreprinderii. 
Este prezent tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Un grup de 
tineri, fete și băieți, îmbrăcați în 
splendide costume naționale, 
specifice locului, oferă oaspeți
lor dragi, frumoase buchete de 
flori. Momentul primirii capătă 
încă 
un 
cum _ .
de altfel pe traseu întreaga vi
zită. Directorul șantierului, in
ginerul Nicolae Pândele, înfă
țișează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, c&lonLalți conducă
tori de partid și de stat, preo
cupările colectivului de a tra
duce în fapte prevederile pro
gramului economic stabilit de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Se prezintă modul cum 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestei întreprinderi de
pun eforturi pentru a da via
ță indicațiilor date de secreta
rul general al partidului cu pri
lejul vizitei făcute în șantier în 
toamna anului trecut.

Apreciind eforturile și rezul
tatele activității acestui colectiv 
pentru ridicarea gradului de e- 
ficiență a investițiilor, pentru 
realizarea importantelor sarcini 
ce revin unităților constructoa
re de nave din țară în actua
lul cincinal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conduce
rii Șantierului, specialiștilor de 
aici și din centrala industrială 
să se acționeze și în viitor pen
tru promovarea și generalizarea 
unor procedee avansate de lu
cru, care să contribuie la redu
cerea în continuare a ciclului de 
staționare a navelor pe cala de 
montaj, pentru extinderea exe
cuției unor operații în aer li
ber și, în mod corespunzător, 

tru o veșnicie legați de destinul 
Porților de Fier, absența lor pare 
nefirească. Nefirească pentru re
porterul venit la Porți și obișnuit 
să-i caute în locurile obișnuite 
de muncă. Pe Mihai Dobro- 
volschi și Ion Sileanu la lucrările 
de artă de pe conturul șerpuitor 
al Dunării, pe Ion Dobre și 
Gheorghe Panaitescu la energo- 
montaj, pe Nicolae Cucu și 
Mihai Chințer în ecluză sau la 
centrală, pe Iop Zaharia, Ion 
Indrecan și soții Florica și Flo- 
rea Pop lucrînd pe coronamen
tul barajului. Au fost aici mai 

multe mii. O parte din tinerii 
în biografia cărora Porțile de 
Fier au delimitat, poate, pagini 
de biografie cea mai ieșită din 
comun din întreaga lor existență 
profesională se află pe Lotru, 
acolo unde experiența acumulată 
pe Dunăre exercită o binevenită 
cataliză în frontul desfășurat 
pentru supunerea apelor în Hi
drocentrală, cea mai mare de pe 
rîurile interioare ale țării. Pe So
meș tinerii sosiți din direcția 
Severinului au fost primiți cu 
orînduiala cuvenită oamenilor 

pentru diminuarea construcții
lor în hale industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre 
locul unde staționează cea mai 
recentă realizare a industriei 
noastre navale, cargoul pregă
tit pentru lansare. într-o scur
tă alocuțiune, directorul șan
tierului prezintă datele biogra
fice ale vasului ce va îmbogăți 
zestrea de transport a marinei 
românești. Evocînd tradiția sem
nării actului de botez al vasu
lui, inginerul Constantin Pân
dele invită, în aplauzele celor 
prezenți, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să spargă tradițio
nala sticlă de șampanie primi
tă din mina tânărului Mihail 
Bușoi, membru al comitetului 
U.T.C., unul dintre cei care au 
așternut în datele calculului 
proiectul noului cargou.

..Acest vas va purta numele 
..Drobeta 1850“ ! Cuvintele ros
tite marchează clipa în care în 
ovațiile sutelor de muncitori 
prezenți pe malul Dunării, car- 

. goul coboară în albia milena
rului fluviu. Strungarul Cră
ciun Pert, din secția mecanică 
prelucrătoare, oferă tovarășei 
Elena Ceaușescu un buchet de 
flori.

Pentru maistrul loan Mă-, 
nescu care participă la a 666-a 
lansare, pentru șefii de echipe 
Ismail Galadet și Hie_ Popescu, 
pentru maistrul 
Ghenciu, prezenți 
tru acest colectiv 
lui această zi va 
dineul inimii lor 
sul „Drobeta 1850" a primit cer
tificatul de liberă trecere spre 
ape, chiar în prezența condu
cătorului iubit al partidului și 
statului nostru.

La despărțire, miile de con
structori de nave aplaudă în
delung, ovaționează, scandează, 
minute în șir. „Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Ceaușescu și poporul".

Constantin 
pe cală, pen
al șantieru- 
rămîne în a- 
ziua cînd va-

NEAGU UDROIU 
PETRE DRAGU

de nădejde în ale meseriei. Pe 
terasa industrială a Brăilei, la 
Rogojelu, la Cîmpulung, în zona 
Cerna, Tismana-Motru, pe Ar
geș, practic pretutindeni unde 
coeficientul de dificultate al 
construcției impune apel la ex
periența conturată în anii edifi
cării construcției de pe Dunăre.

„Nu a fost moment mai im
portant în desfășurarea lucră
rilor de la Porțile de Fier, nu a 
fost lot, echipă, formație de 
muncă în care să nu fi parti
cipat. alături de vîrstnici, miile 
de tineri atrași de mirajul ma

relui șantier", ne spune Dumitru 
Mateuță, comandantul de azi, 
al șantierului național al tinere
tului.

Timp de 7 ani zi de zi, Porțile 
de Fier au oonsfințit o pagină 
densă de educație muncitoreas
că a tinerilor constructori. O 
școală în care 2 000 de adoles
cenți au desprins slova aspră, 
dar fermecătoare, a verbului a 
construi, în umbra marilor ma
eștri, descinzînd ca niște meșteri 
Manole din lumea de basm a 
altor ctitorii, trudind generos

\

Fotografii do GHEORGHE CUCU

MII I'IMI UH ACORDĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII ALE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
ln municipiul Drobeta Turnu 

Severin a avut loc marți după- 
amiază solemnitatea decorării 
unor muncitori, tehnicieni, mai
ștri, ingineri și activiști de par
tid și de stat, care au contri
buit La realizarea Sistemului hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier. \

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai unor 
ministere și instituții centrale.

Secretarul Consiliului de Stat, 
tovarășul Constantin Stătescu, a 
dat citire Decretului privind 
conferirea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste" și .medalia de 
aur „Secera și Ciocanul" unor 
muncitori și tehnicieni, pentru 
rezultatele remarcabile obținu
te in muncă și contribuția per
sonală la realizarea și darea în 
exploatare a Sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier.

Pentru contribuția adusă la 
construirea și darea în funcțiu
ne a Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, 
s-au conferit ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I, tovară
șilor : Adalbert I. Gilbert, di
rectorul întreprinderii de con
strucții hidroenergetice Bucu
rești, Octavian P. Groza, minis
trul energiei electrice; „Ordi
nul Muncii" clasa I, tovarășilor 
Ștefan D. Fințescu, director teh
nic la întreprinderea de con
strucții hidroenergetice Bucu
rești, Ion C. Irofte, montator, 
șef de echipă la întreprinderea 
energomontaj, Nioolaie Gh. Mă- 
nescu, director la întreprinderea 
de construcții hidroenergetice 
București. Constantin Al. Mari
nescu, inginer la Ministerul E- 
nc-rgiei Electrice. Iosif A. Me
zel, șef de brigadă la întreprin
derea energomontaj, Nicolae M. 
Nicolae, maistru principal la 
întreprinderea energomontaj, 
Adolf M. Pfinstgraef, șef de 
șantier la I.C.H.E. București, 
Dumitru V. Șchiopu, inginer șef 
la I.C.H.E. București, Ion Ale-

formarea noilor detașamente 
cavaleri ai brățării de aur. 
cei mai noi și cei mai vechi 
meserie au deprins la Porțile 
Fier gustul marilor perfor- 

Gîndiți-vă

la 
de 
Și 
în 
de 
manțe profesionale. ____ ..
la miile de metri cubi excavați 
pentru a face loc pe genunchi 
de stîncă șoselei, căii ferate, po
durilor, viaductelor. Să ne gîn
dim la premierele în cascadă so
licitate de înșurubarea în albia 
fluviului a rătăcirilor ecluzei, 
centralei, barajului. închipuiți- 
vă la lucru pe vreme bună sau 
rea, sau agățați de trupul firav 
al macaralelor cînd. vîntul ame

nința să măture orice întîlnea 
in drum. Intre cei 70 de oameni 
avînd în stăpînire pădurea de 
macarale de la barajul deversor 
50 nu depășeau vîrsta de 22 de 
ani. Gîndiți-vă la cei care au 
turnat uriașele cantități de beton 
în brațul centralei, să ne gîndim 
la tinerii ce și-au legat numele 
de punerea în bătaie a mecanis
melor dătătoare de lumină ale 
turbinelor. Porțile de Fier au 
determinat apariția in arsenalul 
constructorilor a alfabetului lu
crului cu piese de greutate im-

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii 

socialiste"
Pentru rezultatele remarcabile obținute în muncă și pentru 

contribuția personală adusă la realizarea și darea în ex
ploatare a Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, .

cu prilejul inaugurării acestui obiectiv,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.Republicii Socialiste România.

Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :

Vasile O. Gheorghiță — maistru, șef de lot la întreprin
derea energomontaj, șantierul Porțile de Fier.

Tudor Gr. Morar — miner la I.C.H. — Grupul de șantiere 
de construcții și instalații Porțile de Fier.

Gheorghe Gh. Zaharia — inginer șef la întreprinderea de 
construcții hidroenergetice București.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

xandru I. Vasiliu, inginer prin
cipal la Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice Bucu
rești ; Ordinul „Meritul științi
fic" clasa I, tovarășilor : George 
Alexandru P. Diaconu, inginer 
la I.S.P.H., Dorin I. Pavel, pro
fesor universitar, Radu R. Priș- 
cu, rectorul Institutului de con
strucții București; Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a Il-a, tovară
șilor : Nicolae Gh. Cernescu, in
giner la I.C.H.E. București, 
Florin I. lorgulescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor, 
Gheorghe Gh. Milițescu, director 
general al Trustului de construc
ții și montaje energetice, Ale
xandru V. Nourescu, directorul 
Institutului de studii și proiec
tări hidroenergetice, Anatol W. 
Schwefelberg, director în Mi
nisterul Energiei Electrice ; Or
dinul „23 August" clasa a Il-a, 
tovarășilor : Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Mehedinți al P.C.R., 
Mihail I. Ivan, secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 

presionantă, cu grad de precizie H 
incredibil, care au marcat de- | 
marajul unei ramuri noi în in
dustria românească : construcția 
utilajului energetic de mare pu
tere, știut fiind că 3 dintre cele 
6 turbine încastrate în organis
mul Porților de Fier sînt fabri
cate în România. S-au pus în a- 
cest fel bazele soluționării prin 
mijloace proprii a necesarului 
de utilaje pentru amenajarea ul
terioară a întregului potențial 
energetic al țării. Vorbind, așa
dar, despre tinerii care au asi
gurat montajul acelor masto
donți de oțel în inima Dunării 
se cuvine să elogiem succesele 
cu care tinerii din construcția 
de mașini unde numărul celor 
cu mai puțin de 5 ani vechime 
în meserie ne spunea ieri, tova
rășul ministru loan Avram, re
prezintă mai mult de jumătate 
din efectivul salariat.

In spațiul de eroism al Por
ților de Fier, eroism în cel mai 
autentic înțeles al cuvîntului, 
definit în lupta cu metrii cubi 
de rocă, cu metri cubi de apă 
cîștigați, cu tonele de beton 
și tonele de metal prelucrat la 

• sutimi de milimetru, sub presi
unea termenelor, a vitregiilor de 
tot felul, s-a dăltuit chipul de 
reală frumusețe al unui nou de
tașament de constructori numit 
pe bună dreptate promoția Por
ților de Fier.

Ziua de azi 16 mai 1972, mar
chează o dată în plus un mare 
eveniment : solemnitatea oficia
lă a absolvirii de către tinerii 
constructori în prezența condu
cătorului partidului și statului 
a acestei universități de maximă 
concentrare spirituală care în 
geografia României socialiste a- , 
pare consemnată în 3 cuvinte . ! 
Porțile de Fier.

U. NEAGU

P.C.R., Andrei Gh. Sălăgean, șef 
de șantier la I.C.H.E. București ; 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa a Il-a, tovarășilor : Ion M. 
Anton, rectorul Institutului poli
tehnic Timișoara, Aurel A. Be- 
leș, academician, profesor doctor 
docent, Ion C. Bugar, inginer 
șef la întreprinderea energo
montaj, Ion A. Radu, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
Drobeta Turnu Severin al 
P.C.R,. Mihai V. Voicu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județu
lui Mehedinți, Remus Răd-uleț, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România; 
Ordinul Muncii Clasa a Il-a to
varășilor Gheorghe C. Blîndu- 
ță, șef de brigadă la I.C.H.E. 
București, Dumitru F. Bulzan, 
sudor la I.C.H.E. București, 
Nicolae D. Bonis, șef de lot la 
I.C.H.E. București. Ștefan N. 
Chibrit, sudor la I.C.H.E. Bucu
rești, Ion St. Corbovianu, sca
fandru la I.C.H.E. București, Lu
dovic Demeter, directorul 
Grupului de șantiere de con
strucții căi ferate Drobeta 
Turnu Severin, Florea I. Dobre, 

Ișef de lot la întreprinderea 
energomontaj, Gheorghe C. Dor- 
dea, șef de lot la întreprinderea 
energomontaj, Iurie P. Druță, 
inginer șef la I.C.H.E. București,

I Alexandru A. Dragomir, munci
tor la întreprinderea energo
montaj, Mihai Gh. Filimon, 

• maistru la întreprinderea ener
gomontaj, Vasile D. Ghiță, ingi
ner șef la I.C.H.E. București, 
Mircea Mihai V. Hartia, director 
la Grupul de șantiere Someș, 

I Pavel I. Iacob, șef de brigadă la 
I.C.H.E. București, Mircea A. 
Ilie, inginer șef la întreprinderea 

1 energomontaj, Constantin N. Io- 
I nescu, șef de echipă la I.C.H.E.

București. Constantin C. Istodo- 
rescu, șofer la I.C.H.E. București, 

1 Ion S. Leuștean. inginer la Mi- 
, nisterul Energiei Electrice, Ște- 
| fan Gh. Manole, șef de șantier 

la I.C.H.E. București, Gheorghe 
D. Megulete. inginer șef adjunct 
la întreprinderea energomontaj, 
Pavel N. Misaroși, inginer șef la 
I.C.H.E. București, Alexandru I. 
Petrescu, director general al Sis
temului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, Tiberiu 
N. Popescu, directed în Ministe
rul Energiei Electrice, Gheorghe 
M. Plăcintă, mecanic la I.C.H.E. 
București. Nicolae Gh. Popa, șef 
de brigadă la I.C.H.E. București, 
Constantin D. Prisecaru. beto- 
nist la I.C.H.E. București. Ion 
Gh. Radoslav .directorul Institu
tului de proiectări din Timișoa
ra. Gherasim A. Rus. betonist la 
I.C.H.E., Grigore N. Sandul, di
rector la întreprinderea centrala 
hidroelectrică Porțile de Fier, 
Felix M. Scvorțov, ingi
ner la Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice Bucu
rești. Mihai M. Silav, mecanic la 
I.C.H.E. București, Gheorghe Gh. 
Savin, maistru la I.C.H.E. Bucu
rești. Alexandru M. Szok, șef da 
brigadă la I.C.H.E. București, Ion 
Ștefănescu, maistru la Grupul de 

șantiere de construcții căi ferate 
Drobeta Turnu Severin, Gheor
ghe I. Tancău, șofer la I.C.H.E. 
București, Alexandru I. Toader, 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., Eugen S. 
Tomuș, director la Trustul elec
tr omontaj, Traian Horia I. 
Udrescu, inginer șef la Institutul 
de studii și proiectări hidroener
getice, Gavrilă P. Urcan, ingi
ner șef la I.C.H.E. București, 
Dumitru I. Vană, inginer șef la 
I.C.H.E. București, Gheorghe A. 
Voicu, șef de lot la I.C.H.E. 
București ; Ordinul „Meritul 
științific" clasa a Il-a, tovarăși
lor : Constantin V. Budeanu, di
rector tehnic la Institutul de stu
dii și proiectări hidroenergetice 
București, Constantin I. Dincu- 
lescu, profesor universitar, Paul 
Dimo, inginer.

Prin același decret al Consi
liului de Stat au mai fost confe
rite 723 ordine și 860 medalii ale 
Republicii Socialiste România 
unor muncitori, tehnicieni, 
maiștri, ingineri și activiști de 
partid și de stat care au con
tribuit la realizarea Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier.

Adresînd celor decorați feli
citări din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Stat, tovarășul Emil Bodnaraș a 
subliniat că înaltele distincții a- 
cordate în această memorabilă 
zi a inaugurării uneia din cele 
mai însemnate lucrări care s-a 
ridicat in ultimii ani în Europa, 
exprimă recunoașterea unor 
incontestabile merite ale celor 
care au realizat această operă, 
prețuire pentru dăruirea cu care 
aceștia, insuflețiți de chemarea 
partidului, au înfruntat dificul
tățile. prin asocierea minților, a 
talentului, a voinței și a hotărîrii 
lor.

Vorbitorul a relevat că înăl
țarea sistemului de la Porțile de 
Fier a demonstrat valoarea con
cepției științifice, a soluțiilor 
tehnice, gîndite de specialiștii 
romani și iugoslavi, capacitatea 
creatoare a muncitorilor din cele 
două țări socialiste, subliniind in 
același timp, valoarea politică a 
actului măreț de a înfrunta îm
preună Dunărea, de a-i pune 
stavilă și a o subordona hotări- 
rii, voinței ambelor* popoare. în 
interesul socialismului, al dez
voltării civilizației in această 
parte a lumii. Valoarea politică 
a acestui act măreț, a spus vor
bitorul, a fost cel mai bine ex
primată în cuvintarea de azi a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Noi ne mîndrim cu înfăptuirile 
ai căror realizatori nemiiîociți 
ați fost dumneavoastră. Ne aș
teaptă alte noi sarcini, trasate 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului, în făurirea societății 
noastre socialiste multilateral 
dezvoltate. Pe această cale vă 
urăm noi succese, acolo unde 
veți fi chemați să vă afirmați 
din n°u talentul, priceperea și 
hotănrea in slujba țelurilor mă
rețe pe care ni le trasăm, a cau
zei socialismului, prieteniei în
tre popoarele socialiste.

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, tovarășii Adal- 
°ert -1’ Gilbert, directorul în
treprinderii de construcții hi
droenergetice București și E- 
rouj Muncii Socialiste, Ghe
orghe Gh. Zaharia, inginer 
șef la întreprinderea de con
strucții hidroenergetice Bucu
rești, au exprimat recunoștință 
conducerii de partid și de stat 
pentru înalta apreciere acordată 
activității desfășurate de con
structorii, montorii, proiectanții 
și furnizorii de echipamente în 
realizarea Sistemului hidroener
getic și de naivigație „Porțile de 
Fier", angajîndu-se să nu precu
pețească și în viitor nici un efort 
pentru punerea în funcțiune 
înainte de termen și a celorlalte 
obiective hidroenergetice și hi
drotehnice prevăzute în actualul 
plan cincinal.

fibrolemnoa.se
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MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO-IUGOSLAVE

Tovarășului Iosip Broz Tito 
i-a fost înmuiată cheia 
de aur a municipiului

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului 

IOSIP BROZ TITO

Drobeta Turnu Severin

(Urmare din pag. I)

dragi tovarăși să adresez din 
toată inima specialiștilor și 
muncitorilor români și iugo
slavi care au contribuit la a- 
ceastă măreață realizare, cele 
mai călduroase felicitări. (A- 
plauze puternice ; urale).

Aș dori, totodată, să ex
prim vii mulțumiri colecti
velor uzinelor din. Uniunea 
Sovietică care au livrat o par
te a utilajelor hidrocentralei, 
precum și specialiștilor so
vietici care au acordat asis
tență tehnică în realizarea a- 
cestei construcții (Aplauze pu
ternice).

Prin dimensiunile, forța 
productivă și gradul ei înalt 
de tehnicitate, hidrocentra
la de la Porțile de Fier poate 
fi oonsiderată una dintre ce
le mai mari construcții de a- 
cest gen ridicate pînă acum 
în Europa. Zăgăzuirea apelor 
Dunării și transformarea for
ței lor în energie și lumină 
constituie o minunată de
monstrație a capacității crea
toare a omului, a uriașelor re
surse de care dispune socie
tatea socialistă pentru a asi
gura dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție, pro
gresul omenirii, ridicarea gra
dului de civilizație și bunăs
tare al popoarelor. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu-Tito").

Lucrarea pe care o inaugu
răm astăzi constituie, totoda
tă, o expresie grăitoare a rod
niciei colaborării și cooperă
rii dintre popoarele român și 
iugoslav. Hidrocentrala de la 
Porțile de Fier este cea mai 
mare construcție economică 
realizată ț>rin cooperarea a 
două țări socialiste — și, ți- 
nînd seama de contribuția a- 
dusă la edificarea ei de Uniu
nea Sovietică — este cea mai 
mare operă de cooperare mul
tilaterală dintre țările socia
liste. Ea reprezintă, am putea 
spune, un model de conlucra
re internaționalistă între po
poare care edifică orînduirea 
socialistă, de întrajutorare în 
efortul pentru înflorirea fie
cărei economii naționale, pen
tru înaintarea pe calea pro
gresului și prosperității. (A- 
plauze, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — Tito“ : „Tito — 
Ceaușescu").

După cum se știe, tovarăși, 
natura, apele au despărțit 
munții Balcani și Carpați ; a 
revenit popoarelor noastre, ca 
în epoca socialismului, să rea
lizeze unirea Carpaților și a 
Balcanilor, — ceea ce con
stituie un simbol al unității 
noastre. (Aplauze, urale. se 
scandează „Ceaușescu-Tito" ; 
„Tito-Ceaușescu").

Hidrocentrala de la Porți
le de Fier este o nouă și pu
ternică verigă a prieteniei și 
solidarității dintre popoarele 
român $i iugoslav, care, de-a 
lungul secolelor, au convie
țuit în această parte a lumii 
în bună înțelegere, au luptat 
împreună și s-au întrajutorat 
în bătăliile duse pentru scu
turarea jugului asupririi 
străine, pentru cucerirea li
bertății și independenței na
ționale, pentru făurirea unei 
vieți mai bune, independente. 
(Aplauze puternice : urale). A- 
cest impresionant complex hi
droenergetic făurit împreună 
de popoarele noastre este un 
simbol al legăturilor trainice 
ce le unește în mersul lor a- 
vîntat pe calea socialismului, 
al unității lor în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
triumful cauzei generale a so
cialismului, pentru colabora
re și pace în lume, un simbol 
al hotărîrii noastre de a mer
ge veșnic înainte împreună. 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează ,.Ceaușescu-Tito“ ; 
„Tito-Ceaușescu“).

Putem afirma cu satisfac
ție că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Iugoslavia se dezvoltă în mod 
ascendent, pe toate planurile 
— în economie, în știință și 
tehnică, în viața politică și so
cială și în alte domenii de ac
tivitate. • Sporesc an de an 
schimburile româno-iugosla- 
ve, se adîncește cooperarea în 
producție, în special în con
strucția de mașini, chimie și 
petrochimie, în dotarea in
dustriei alimentare și în alte 
ramuri industriale. Fără în
doială că experiența, încunu
nată de succes, a cooperării 
realizate la Porțile de Fier, 
deschide noi posibilități de 
conlucrare în domeniul ener
geticii, în valorificarea în 

continuare a potențialului hi
drologic a'l Dunării. îmi ex
prim convingerea că româ
nii și iugoslavii vor conlucra 
cu succes și în alte sectoare 
de activitate ; consider că a- 
ceastă hidrocentrală consti
tuie un exemplu și un model 
de felul cum putem organiza 
cooperarea pentru realizarea 
în comun și a altor obiective 
industriale.

Este o realitate incontesta
bilă că epoca în care trăim, 
epoca marii revoluții tehnico- 
științifice mondiale, a dezvol
tării rapide a forțelor de pro
ducție și a cunoașterii științi
fice, impune cu acuitate u- 
nirea eforturilor popoarelor 
pentru intensificarea progre
sului lor material și spiritual, 
o largă cooperare între na
țiuni pe baza egalității depli
ne în drepturi și avantajului 
reciproc, pentru ridicarea civi
lizației umane pe trepte tot mai 
înalte. (Aplauze puternice). 
Este evident că nici una din 
țările noastre nu ar fi putut 
crea, în această perioadă, sin
gure, gigantica construcție e- 
nergetică pe care o inaugurăm 
astăzi. Unindu-ne forțele, am 
putut depăși greutățile, am 
putut da viață uneia din ma
rile aspirații ale popoarelor 
noastre. Conjugarea eforturilor 
popoarelor în producția mate
rială, în știință și tehnică, par
ticiparea activă la diviziunea 
internațională a muncii, coo
perarea multilaterală între sta
te sînt o necesitate imperioasă 
a evoluției lumii contempora
ne. (Vii aplauze). Privit în a- 
cest context, rodul cooperării 
româno-iugoslave de la Porți
le de Fier constituie o expre
sie a superiorității relațiilor 
de tip nou între popoare — 
bazate pe respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, a egalității în drep
turi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reci
proc — relații pe care viața 
le impune ca singurele în mă
sură să asigure colaborarea, 
întărirea încrederii și priete
niei între popoare, consoli
darea păcii și securității inter
naționale. (Aplauze puternice).

Muncind împreună, munci
torii și specialiștii români și 
iugoslavi s-au cunoscut înde
aproape, s-au întrajutorat, au 
creat în practică o bază pen
tru găsirea de noi forme și 
modalități de dezvoltare a 
cooperării dintre țările noas
tre. De aceea, am putea spu
ne că această construcție este 
o expresie a colaborării clasei 
muncitoare care în țările noas
tre este conducătoarea socie
tății, garanția victoriei socia
lismului. (Aplauze puternice, 
ovații).

O importanță deosebită în 
dezvoltarea prieteniei și co
laborării româno-iugoslave au 
avut și au bunele raporturi 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, relațiile lor de 
solidaritate întemeiate pe res
pect și stimă reciprocă, pe 
principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar.

Construirea Complexului 
„Porțile de Fier" oglindește 
hotărîrea cu care popoarele 
noastre muncesc, sub condu
cerea partidelor comuniste, 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a socialismului, pentru 
propășirea lor economică și 
socială. (Aplauze prelungite).

Poporul român este în pre
zent angajat cu toate forțele 
în munca pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist, în vederea dezvol
tării susținute a industriei, 
modernizării agriculturii, per
fecționării relațiilor de pro
ducție socialiste, a organizării 
întregii societăți, înfloririi ști
inței, culturii, învățămîntului, 
ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor celor ce 
muncesc. Ne bucură, de ase
menea, succesele dobândite de 
popoarele frățești din Iugo
slavia în dezvoltarea econo
miei și culturii, în toate dome
niile construcției socialiste.

Victoriile pe care fiecare 
țară le obține în construcția 
socialismului corespund inte
reselor vitale ale propriului 
popor și, totodată, sînt o con
tribuție de cea mai mare im
portanță la cauza generală a 
socialismului, a colaborării și 
păcii în lume. (Aplauze pre
lungite, urale).

Dragi tovarăși,
Acționînd neabătut pentru 

asigurarea bunăstării și ferici
rii poporului, pentru ridicarea 

sa în rîndul țărilor avansate 
ale lumii, România se mani
festă, totodată, ca un detașa
ment activ al luptei mondiale 
pentru socialism, pentru de
mocrație și progres social, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
libertate, prosperitate și pace 
ale popoarelor. (Aplauze pre
lungite, urale). îmbinînd strîns 
politica internă cu cea exter
nă, îndeplinirea sarcinilor na
ționale și a îndatoririlor in
ternaționale, țara noastră își 
aduce contribuția activă la 
viața politică mondială, la dez
voltarea colaborării neîngră
dite între toate statele, pentru 
crearea unui climat de încre
dere și prietenie între po
poare, pentru destindere și 
securitate în lume. Acționăm 
cu toată fermitatea pentru în
făptuirea securității europene, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu forțele progresiste, 
antiimperialiste, cu toate sta
tele iubitoare de pace, milităm 
pen tru înlocuirea vechilor 
stări de lucruri negative din 
viața internațională cu relații 
noi, de egalitate și stimă în
tre națiuni, de respectare a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinul, de 
a se dezvolta independent, 
fără nici un amestec din afa
ră. (Vii aplauze). Considerăm 
că problemele majore care 
confruntă omenirea contem
porană impun participarea ac- i 
tivă la viața internațională a 
tuturor statelor — mari și 
mici — promovarea ’contacte
lor, discuțiilor și tratativelor 
ca mijloc de lichidare a con
flictelor, de depășire a litigii
lor, găsirea de soluții politice 
pentru stingerea focarelor de 
încordare, pentru întărirea pă
cii mondiale. (Aplauze prelun
gite). Ne îngrijorează în mod 
deosebit încordarea din Indo
china, ca urmare a noilor mă
suri ale Statelor Unite de in
tensificare a războiului. Con
siderăm că este necesar să se 
reia tratativele de la Paris 
pentru a se ajunge la o solu- i 
ție politică, care să ducă la 
retragerea totală a trupelor 
S.U.A. din Vietnam, din în
treaga peninsulă indochineză 
și care să creeze condiții ca 
popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să-și rezolve 
problemele corespunzător do
rinței și intereselor lor, fără 
nici un amestec din afară. ! 
Considerăm, de asemenea, ne
cesar ca în Orientul Mijlociu ; 
să se ajungă, pe baza rezoluți- i 
ei Consiliului de Securitate, la ! 
o soluție pașnică rapidă, care ; 
să ducă Ia retragerea trupelor ; 
israeliene din teritoriile arabe i 
ocupate, la asigurarea integri- j 
tății și suveranității fiecărui î 
stat din această regiune, la re- ! 
zolvarea problemei populației j 
palestiniene, potrivit interese- j 
lor ei naționale. (Vii aplauze). !

Profund convins că forțele 
progresului și păcii, forțele , 
antiimperialiste dețin astăzi ' 
superioritatea în lume, că ac- ' 
ționînd unite ele pot zădărnici • 
politica imperialistă de agre- ' 
șiune și război, pot instaura i 
pacea și securitatea, poporul 
român va milita și în viitor 
cu toată energia pentru pro- I 
movarea colaborării între i 
popoare, pentru destindere 
și securitate internațională, i 
(Urale, puternice aplauze).

Dragi tovarăși,
Sînt încredințat că marea 

construcție comună pe care o : 
inaugurăm astăzi va rămîne 
peste veacuri o mărturie 
nepieritoare a prieteniei fră
țești care leagă poporul ro
mân și popoarele Iugosla
viei, a muncii lor eroice 
închinată atît bunăstării ce
lor de azi, cît și ferici
rii generațiilor viitoare. (A- 
plauze, urale ; se scandează: 
„Ceaușescu — Tito" ; „Tito — 
Ceaușescu"). Fără îndoială 
că prietenia și colaborarea 
dintre România și Iugosla
via se vor întări și vor în
flori tot mai mult spre fo
losul ambelor noastre popoare, 
în interesul cauzei generale a 
socialismului, progresului și 
păcii în lume. (Aplauze puter
nice ; urale).

Trăiască prietenia și colabo- ; 
rarea dintre România și Iugo- ! 
slavia, dintre poporul român 
și popoarele Iugoslaviei! (Urale 
puternice, aplauze prelungite).

Să trăiască și să învingă 
cauza socialismului ! (Urale 
puternice, aplauze îndelun
gate).

Trăiască pacea și colabo
rarea între popoare ! (Aplauze ■ 
puternice, urale : se seandea- i 
ză : „Ceaușescu—Tito", „Tito— 
Ceaușescu").

(Urmare din pag. 1)
rința lor ca prin forțe comune 
să ducă la bun sfîrșit con
strucția acestei opere gran
dioase. (Vii aplauze).

M-au impresionat buna or
ganizare a muncii, modul în 
care a fost însușită tehnologia 
și tehnica cea mai modernă și 
perseverența în învingerea tu
turor greutăților, care nu au 
fost puține și care la astfel de 
lucrări sînt inerente,

însăși ideea acestui proiect 
a fost îndrăzneață, deși nici un 
moment nu m-am îndoit că el 
se va realiza. Acum, cînd a- 
cest gigant este aici, în fața 
ochilor noștri, se poate spune, 
fără nici un fel de exagerare, 
că a fost într-adevăr realizată 
o operă cu care se pot mîndri 
și țările cele mai dezvoltate. 
(Aplauze îndelungi, urale).

Tovarășe și tovarăși,

Aici au fost obținute deja 
miliarde de kilowați de ener
gie electrică, care alimentează 
obiectivele industriale și oferă 
posibilități pentru dezvoltarea 
și mai rapidă a economiilor 
țărilor noastre socialiste. Flo
tele fluviale ale țărilor dună
rene și ale altor state pot a- 
cum să navigheze mai repede 
și mai sigur pe acest fluviu. 
Au fost create condiții favo
rabile și pentru promovarea 
turismului în această frumoa
să regiune. Acestea nu sînt 
însă singurele foloase. Prin 
construirea acestui obiectiv, 
unul dintre cele mai mari de 
acest gen în Europa și în 
întreaga lume, se deschid noi 
posibilități pentru mai buna 
cunoaștere și apropiere a oa
menilor muncii din Iugoslavia 
și România. (Vii aplauze). 
Această realizare este o 
expresie a celei mai mo
derne concepții a colaboră
rii economice. în care prin 
cooperare și asocierea mijloa
celor se realizează efecte u- 
tile de lungă durată pentru 
ambele țări.

Aș dori, de asemenea, să 
evidențiez și contribuția im
portantă a Uniunii Sovietice 
în construirea Porților de 
Fier. întreprinderile și speci
aliștii sovietici, pe baza acor
dului de colaborare tehnico- 
economică, au participat la 
proiectarea și livrarea unei 
părți a echipamentului tehnic 
de nivel atît de înalt.

Podul peste care am trecut 
adineauri simbolizează năzu
ințele noastre comune și pers
pectivele noastre. Această 
mare realizare va rămîne în
să. în primul rînd, ca un 
monument durabil al colabo
rării cu succes și al bunei ve
cinătăți între Iugoslavia și 
România, precum și ca un im
bold pentru popoarele celor 
două țări ale noastre, spre 
noi eforturi comune. (Aplauze 
puternice).

Doresc și cu acest prilej să 
spun că între Iugoslavia și 
România se lărgește în perma
nență și capătă un nou conținut 
colaborarea reciproc avanta
joasă în diferite domenii — 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural și în alte do
menii.

Garanția dezvoltării cu suc
ces în continuare a colaborării 
constă în faptul că ea se ba
zează pe o prietenie sinceră, 
egalitate în drepturi și res
pect reciproc.

Noi sîntem de mult timp 
orientați unii spre alții, iar 
astăzi ne leagă și mai mult 
eforturile comune în constru
irea socialismului, în lupta 
pentru pace și colaborare in
ternațională egală în drepturi.

Clasa muncitoare și popoare
le Iugoslaviei și României, ur
mează în construirea societății 
socialiste acele căi care cores
pund cel mai mult condițiilor 
și necesităților lor. Oamenii 
muncii din Iugoslavia urmă
resc cu mare interes realiză
rile României si se bucură de 
succesele pe care poporul ro
mân prieten le realizează în 
edificarea țării sale. (Aplauze 
prelungite, urale).

In actuala fază de dezvol
tare. noi. în Iugoslavia, de
punem în continuare eforturi 
pentru a asigura un rol cît 
mai mare si mai direct al o- 
mului muncii în societatea 
socialistă autoconducătoare. 
Paralel cu aceasta, acționăm 
în permanență în direcția a- 
dîncirii egalității în drepturi 
a tuturor popoarelor și națio
nalităților. Și una si alta au 
ca scop consolidarea comuni
tății noastre socialiste.

Iugoslavia, ca țară socia
listă nealiniată, acordă o mare 
importanță dezvoltării cola
borării prietenești cu toate ță
rile vecine. Colaborarea înte
meiată pe principiul bunei 
vecinătăți reprezintă un in
teres vital și de durată 
al popoarelor și țărilor 
acestei regiuni și baza dez
voltării lor nestingherite. O 
astfel de colaborare, bazată 
pe principiile independenței, 
egalității în drepturi și inte
grității teritoriale, este de 
mare importanță pentru pacea 
și securitatea nu numai în 
această regiune, ci și pe un 
plan mai larg. (Aplauze puter
nice, îndelungi).

Tovarășe și tovarăși,
Noi sîntem profund intere

sați ca principiile coexistenței 
active și pașnice, pe care 
România și Iugoslavia le-au 
întrețesut ferm în relațiile lor, 
să devină o practică generală 
în viața internațională. Nu
mai în acest fel se poate asi
gura ca fiecare popor să fie 
apărat de amestec și amenin
țări, să trăiască în securitate 
si pace și să-și dezvolte valo
rile sale materiale și spiri

tuale. Numai pe o asemenea 
bază se pot edifica relații de
mocratice și egale în drepturi 
și se pot uni cu succes efor
turile în rezolvarea probleme
lor existente și în înlăturarea 
cauzelor crizelor și conflicte
lor.

internaționale 
incertitudine și 
oamenilor în

timp, de pildă,

Din păcate, în lumea con
temporană lucrurile nu stau 
încă așa. Mai mult decît atît, 
aceste principii sînt încălcate 
grosolan, ceea ce se manifestă 
îndeosebi în folosirea for
ței. și ignorarea drepturilor 
și intereselor legitime ale u- 
nor popoare și țări. Toate a- 
cestea grevează în perma
nență relațiile 
și provoacă 
îngrijorarea 
lume.

în ultimul
intervenția străină în Vietnam 
a căpătat asemenea dimen
siuni fncît întreaga lume este 
confruntată cu mari pericole, 
fără a mai vorbi despre jert
fele foarte mari — umane și 
materiale — la care este supus 
curajosul popor vietnamez.

Și în Orientul Apropiat, si
tuația este foarte serioasă. De
oarece Israelul refuză cu în
căpățânare să accepte o rezol
vare rezonabilă pentru a se 
obține o pace justă, putem și 
acolo, astăzi sau mîine, să fim 
puși în fața unui nou focar de 
război. Iar acest lucru nu tre
buie să fie permis. Nimeni 
nu are dreptul, nicăieri în 
lume, să pună în pericol pa
cea mondială, să amenințe 
securitatea popoarelor și țări
lor, să pună interesele sale 
mai presus de drepturile 
interesele altor popoare, 
interesele generale.

și 
de

Noi am subliniat întotdeau
na, și facem acest lucru și as
tăzi, că menținerea păcii este 
o cauză a tuturor. Toate ță
rile au obligația să se anga
jeze în menținerea sa, să de
pună eforturi pentru rezolva
rea problemelor internaționale 
și să respecte drepturile și in
teresele altora.

Dacă nu se va proceda așa, 
nu numai că nu vor fi înlă
turate actualele conflicte și 
crize, ci în permanență vor a- 
pare altele noi. cu intensitate 
și mai mare și cu implicații 
mai largi.

Tovarășe și tovarăși.
Permiteți-mi ca, în încheie

re , să adresez tuturor felici
tările cele mai cordiale pen
tru această mare realizare 
și să vă doresc noi suc
cese în muncă pentru prospe
ritatea în continuare a țărilor 
noastre socialiste. (Aplauze 
prelungite).

Trăiască prietenia între po
poarele Iugoslaviei și Româ
niei ! (Aplauze puternice, 
urale).

Să se dezvolte în continuare
cu succes colaborarea noastră 
multilaterală! (Aplauze puter
nice, prelungite, urale, se scan
dează „Tito — Ceaușescu", 
„Ceaușescu — Tito").

în semn de prețuire a priete
niei dintre poporul român și po
poarele Iugoslaviei, dintre ora
șele Drobeta Turnu Severin și 
Kladovo, primul secretar al Co
mitetului municipal Drobeta 
Turnu Severin al P.C.R., prima
rul municipiului. Ion Radu, a 
înmînat tovarășului Iosip Broz 
Tito cheia de aur a orașului, cu 
prilejul prezenței sale în acest 
cel mai vechi municipiu al Ro
mâniei și i-a acordat titlul de

Tovarășului Iosip Broz Tito 
i i s-a conferit titlul de Erou 

al Republicii Socialiste 
România și Ordinul 

„Victoria Socialismului44
(Urmare din pag. I)

\ goslavia, titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste România44

1 și Ordinul „Victoria Socialismu- 
! lui“, conferite pentru merite 
j deosebite în îndelungata sa 
| activitate revoluționară con- 
I sacrată cauzei democrației, eli- 
: berării naționale și sociale a 
! popoarelor Iugoslaviei, trium- 
' fului idealurilor socialismului, 

păcii și securității internaționa
le. cauzei mișcării comu- 

i niște și muncitorești mondiale, 
j pentru marea sa contribuție la 
I dezvoltarea și adîncirea priete

niei frățești, tradiționale dintre 
i popoarele Iugoslaviei și p0- 
' porul român, a relațiilor de 

colaborare multilaterală dintre 
! Uniunea Comuniștilor din Iu- 
' goslavia și Partidul Comunist 

Român. dintre Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia 
și Republica Socialistă Româ
nia.

La festivitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Iovanka Broz.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R președintele Consiliului 
de Miniștri. Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Execu- 

- tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Virgil Trofin, membru 

' al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Emil 

i Drăgănescți. membru al Comite- 
; tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
• vicepreședinte al Consiliului de 
■ Miniștri, Constantin Stâtescu, 

secretarul Consiliului de Stat, 

cetățean de onoare el munici
piului Ddrobeta Turnu Severin.

Cu același prilej, tovarășei 
Iovanka Broz i-a fost înmînată 
Medalia jubiliară de aur „Dro
beta Turnu Severin 1850“.

Președintele Iosip Broz Tito 
și Iovanka Broz au adresat pri
marului municipiului Drobeta 
Turnu Severin, și prin el, tutu
ror cetățenilor municipiului, 
calde mulțumiri pentru înalta 
cinstire ce le-a fost făcută.

Traian Dudaș. prim-secretar al 
Comitetului județean-Mchedinți 
al P.C.R., alte personalități o- 
ficiale române.

-asemenea, au fost prezenți 
tovarășii Mialko Todorovici, pre
ședintele Adunării Federale a 
R.S.F.I., Krste Țrvenkovskî. vi
cepreședinte al Prezidiului 
R.S.F.I., Gemal Biedici. preșe
dintele Consiliului Executiv Fe
deral, Stane Dolanț. secretarul 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, precum și alte persoane 
oficiale iugoslave.

în aplauzele asistentei, to
varășul NICOI.AE CEAUȘESCU 
a înmînat înaltele distincții con
ferite tovarășului Iosip Broz 
Tito.

..Având în vedere că tovară
șul Tito urmează să împlineas
că, peste câteva zile, vîrsta de 
80 de ani. a sous cu acest prilej 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Co
mitetul Central al partidului 
nostru. Consiliul de Stat și gu
vernul au hotărî t să-i acorde 
cea mai înaltă distincție a Re
publicii Socialiste România și 
să fie Erou al României Socia
liste “.

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, tovarășul IOSIP 
BROZ TITO a spus :

„Primesc aceste distincții ca 
încă o dovadă a prieteniei și co
laborării dintre cele două po
poare ale noastre, ca încă un 
simbol prin care poporul român 
își exprimă, prin mine, pre
țuirea față de popoarele Iugo
slaviei.

Evident că aceasta este, în a- 
celași timp, și o obligație pentru 
mine, pentru a munci și mai 
mult și a contribui și mai mult 
la întărirea colaborării noastre, 

încă o dată vă mulțumesc 
profund dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Consi
liului de Stat și guvernului 
dumneavoastră".

NICOI.AE
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Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășa
Elena Ceaușescu in onoarea tovarășului Iosip Broz Tito

si a tovarășei lovanka Broz7 ’

Recepția de la Kladovo

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena

Toastul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul tovarășului 

IOSIP BROZ TITO
Dragă tovarășe Tito,

’Stimată tovarășă lovanka 
Broz,

Stimați tovarăși și tovarășe,

întrucit sărbătorim două eve
nimente foarte importante nu 
știu cu ce să încep. Perroite- 
ți-mi să apreciez eu cu ce să 
încep ; voi începe prin a vorbi 
despre tovarășul Tito, care 
peste cîteva zile va împlini 80 
de ani de viață. îl rog pe to
varășul Tito să mă ierte pen
tru că, aniversîndu-i astăzi ziua 
de naștere, îl imbătrîneso cu 
cîteva zile. Consider însă că fi
ind împreună și sărbătorind da
rea în folosință a hidrocentralei 
Porțile d© Fier, nu aș putea să 
încep acest toast fără a subli
nia contribuția importantă pe 
care a adus-o și o aduce tova
rășul Tito la dezvoltarea relații
lor dintre popoarele noastre.

Desigur, activitatea tovarășu
lui Tito a început în Partidul 
Comunist din Iugoslavia, iar în
treaga sa viață a închinat-o 
clasei muncitoare și popoarelor 
Iugoslaviei comunismului. Dar, 
servind intereselor popoarelor 
iugoslave și comunismului în 
Iugoslavia, el a contribuit mult 
la așezarea pe baze noi a rela
țiilor dintre poporul român și 
popoarele iugoslav. Iată de ce 
consider că începuturile lui în 
activitatea revoluționară au o 
însemnătate și pentru prietenia 
dintre popoarele și partidele 
noastre.

E greu să vorbesc în cadrul 
acestui ouvînt despre întreaga 

Ceaușescu. au oferit, la Casa de 
oaspeți Gura Văii, un dejun în 
onoarea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști

activitate a tovarășului Tito. 
Cred că nu numai noi, românii, 
dar și tovarășii iugoslavi pre- 
zenți aici îl știu ca un luptător 
dîrz, hotărît, pentru socialism, 
pentru comunism și, în același 
timp, pentru relații de deplină 
egalitate între partide și po
poare.

în anii construcției socialiste, 
relațiile dintre partidele și po
poarele noastre au cunoscut o 
dezvoltare puternică. Această 
hidrocentrală, așa cum am spus 
și la miting, este o expresie 
vie a acestor relații noi între 
partidele și popoarele noastre; 
dar, în același timp, ea poate 
constitui și un exemplu de fe
lul în care trebuie să se rea
lizeze, în oondițiile de astăzi, 
relațiile între partide, între țări. 
Pornind, desigur, de la condi
țiile In care fiecare partid și 
popor își desfășoară activitatea, 
de la respectarea sentimentelor 
și dorințelor fiecărui popor și 
partid, este necesar să găsim 
căile pentru a ne uni eforturile, 
a uni toate forțele progresului 
și socialismului, pentru a asi
gura un progres mai rapid al 
fiecăruia și al tuturor pe calea 
făuririi unei vieți noi.

Consider că, în mod fericit, 
această dare în folosință a hi
drocentralei coincide cu sărbă
torirea celor 80 de ani de viață 
ai tovarășului Tito. Mi-aș per
mite să apreciez — nu știu dacă 
și tovarășul Tito va fi de acord 
— că această coincidență con
stituie un simbol. Dăinuind 
peste secole, această lucrare va 

lor din Iugoslavia, și a tovară
șei lovanka Broz.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, și soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 

vorbi generațiilor viitoare des
pre felul în care două partide, 
două țări — tocmai în pe
rioada în care în fruntea uneia 
din ele, în fruntea Iugoslaviei 
s-a aflat tovarășul Tito — au 
edificat această măreață reali
zare a prieteniei și au pus o 
bază nouă relațiilor între comu
niști, între popoare.

Pentru a marca acest eveni
ment important în viața parti
dului frate iugoslav și a popoa
relor iugoslave, noi am hotărît 
să atribuim tovarășului Tito 
titlul de „Erou al Republicii 
Socialiste România* și Ordi
nul „Victoria Socialismului*. 
Am dorit să simbolizăm și să 
subliniem prin aceasta rela
țiile deosebit de bune în
tre partidele și popoarele 
noastre, contribuția tovarășului 
Tito la dezvoltarea acestor re
lații, precum și la cauza socia
lismului în cadrul țărilor noas
tre, la cauza generală a socia
lismului.

Ridicînd acest pahar, doresc 
să urez tovarășului Tito multă 
sănătate și putere de muncă în 
slujba comunismului în Iugo
slavia, în România — el este 
acum și erou al României — 
în slujba comunismului în ge
neral, a cauzei prieteniei și 
colaborării între toate popoarele 
lumii ; fie ca popoarele celor 
două țări ale noastre să con
viețuiască și să conlucreze în
totdeauna împreună ! (Aplauze 
îndelungate) 

fin, Constantin Băbălău, Ion Io- 
ndță, Ștefan Andrei, Corneliu 
Mănescu, Constantin Stătescu, 
loan Avram, Traian Dudaș, Va- 
sile Șandru, alte persoane ofi
ciale române.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășă Ceaușescu, 
Tovarășe și tovarăși,
îmi este acum puțin cam greu 

să răspund la acest frumos toast, 
în care este vorba despre mine. 
Sînt profund recunoscător tova
rășului Ceaușescu pentru cuvin
tele exprimate aici. Trebuie să 
vă spun că acum cîteva clipe am 
fost realmente jprofund impre- 
sionat de primirea celor mai 
înalte distincții ale statului ro
mân, ale guvernului și poporului 
român, înmînate de tovarășul 
Ceaușescu. Nu aș dori să vă 
rețin prea mult atenția asupra 
sentimentelor pe care le încerc 
în acest moment pentru că ori
cum ele nu pot fi exprimate în 
cuvinte ; aș dori să mă refer 
numai la darea în funcțiune as
tăzi a acestei mari hidrocentrale. 
Este un obiectiv grandios, operă 
a oamenilor muncii și a specia
liștilor cu înaltă calificare din 
România și Iugoslavia. Un ase
menea lucru au putut să-1 reali
zeze doar două țări socialiste 
care au asigurat posibilități de
pline pentru pregătirea tinere
lor generații.

Este adevărat că, privite prin 
prisma istoriei, relațiile dintre 
Iugoslavia și România au fost 
tradițional întotdeauna strînse. 
întotdeauna ele au fost bune, 
firește cu diverse nuanțe, nu din 
voința noastră, ci din voința al
tora. Și în ce privește constru
irea acestui obiectiv, reprezen
tanții României și Iugoslaviei au 
căzut de acord asupra lui în 
mod pe deplin autonom și liber.

Acest fluviu nu mai poate 
separa România de Iugoslavia. 
Cele două țări ale noastre sînt 
legate, fapt confirmat aici, prin 
inimă și prin sentimente. în tre
cutul lor, poporul român și po
poarele Iugoslaviei au avut des
tule momente grele. Dar consi

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Mialko Todorovici, cu 
soția, Krste Țrvenkovski, Gemal 
Biedici, cu soția, Stane Dolanț, 
Dragosiav Markovici, Draghi 
Stamenkovi'Ci, Kiro Gligorov, 
Mirko Tepavaț, Nikola Ldubiaici, 

der că aceste timpuri dintre cele 
mai grele au trecut și că avem 
în prezent în fața noastră pers
pective mari pentru colaborarea 
în continuare.

în lume ar trebui să domneas
că principiile coexistenței paș
nice active, ale unei coexistențe 
de felul celei create între 
România și Iugoslavia. Datoria 
noastră, a conducătorilor, a ge
nerațiilor actuale și viitoare 
este de a acționa în această di
recție, de a lupta în continuare 
pentru ca în lume să domnească 
cu adevărat aceste principii.

Tovarășul Ceaușescu a avut 
recent prilejul să viziteze marele 
continent Africa. El a putut să 
vadă în ce măsură aceste po
poare, ale căror țări se află încă 
în stadiul de acută nedezvoltare, 
se străduiesc să se ridice pentru 
a se încadra în rîndul țărilor 
dezvoltate. Multe din aceste po
poare au realizat atîta, într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, 
încît omul se poate minuna, a- 
vînd în vedere mijloacele de 
care dispun aceste popoare. Da
toria noastră este de a ajuta a- 
ceste popoare să iasă din starea 
de nedezvoltare, să intre în rîn
dul țărilor dezvoltate. Dar acest 
lucru nu este ușor de realizat. 
Totuși, ceea ce acum zece ani 
părea imposibil, astăzi s-a reali
zat de acum.

Țările socialiste au realizat, 
tntr-adevăr, un progres uriaș în 
dezvoltarea lor. Doresc să amin
tesc în primul rînd România, 
deoarece astăzi am văzut gene
ratoare produse tn țara dum
neavoastră. Este o realizare im
portantă, un progres tehnic în
semnat. Asemenea generatoare 
nu sînt încă realizate în multe 
țări dezvoltate. Progresul teh
nic nu poate fi obținut într-un 
ritm atît de accelerat și tocmai 
de aceea am fost impresionat de 
cele văzute astăzi.

Cele două țări ale noastre au 

Iso Njegovan, și alte persoane 
oficiale iugoslave.

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

mari posibilități de colaborare 
în domeniul tehnic și în toate 
celelalte domenii, induzînd și 
producția mijloacelor de apă
rare. Din păcate, trebuie să ne 
mai gîndim încă și la apărarea 
țărilor noastre. Trebuie să fim 
întotdeauna gata să ne apărăm 
ceea ce am creat și ceea 
ce vom mal crea încă, 
fără a împiedica prin aceasta pe 
cineva să se dezvolte și sâ 
trăiască așa cum gîndește că 
este cel mai bine. întotdeauna 
am considerat că sîntem res
ponsabili fiecare în fața pro
priului său popor, dar, ca inter
naționaliști, sîntem responsabili 
și față de evoluția situației în 
lume, sîntem obligați să ajutăm 
acolo unde este necesar în așa 
fel încît să învingă progresul în 
lume.

Iugoslavia și România sînt cu
noscute ca țări iubitoare de 
pace. Ambele sînt țări socialis
te și între țările socialiste rela
țiile trebuie să se bazeze pe 
deplina egalitate în drepturi, în 
așa fel încît fiecare din ele să 
se dezvolte în conformitate cu 
condițiile specifice. Aceasta nu 
este în detrimentul nimănui, ci 
în folosul tuturor. în acest con
text, tovarășe Ceaușescu, do
rința mea ar fi să colaborăm în 
continuare și să efectuăm schim
bul de păreri în toate proble
mele relațiilor bilaterale și ale 
activității de politică externă. 
Uneori nu trebuie să fim de a- 
cord în toate problemele, dar 
consider că ne înțelegem în ce 
privește obiectivele de bază ale 
dezvoltării socialismului și păcii 
în lume.

Ridic acest pahar pentru prie
tenia dintre popoarele noastre.

Vă mulțumesc, tovarășe 
Ceaușescu, pentru toastul dum
neavoastră și vă urez multă să
nătate și succes în viață. 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. împreună cu 
tovarășa lovanka Broz, au luat 
parte,- marți seara, la recepția 
oferită la Kladovo de preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, și președintele Consiliu
lui Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Gemal Biedici, cu 
soția, cu prilejul inaugurării 
festive a Sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier*.

La recepție au luat parte, de 
asemenea, tovarășii Emil Bod
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Emil Drăgănes- 
cu, Ion lonlță, Ion Stănescu, An
drei Ștefan, Corneliu Mănescu, 
loan Avram, Octavian Groza,

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito le-au fost 
înmînate la Kladovo plachete 
reprezentind „Tabula Traiana“

La încheierea recepției, pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito le-au fost oferite 
în dar de către reprezentanții 
orașului Kladovo plachete re
prezentind cunoscuta inscripție 
descoperită în defileul de la 
cazane — „Tabula Traiana“ — 
important document epigrafic al 
prezenței romane în zona Du
nării, săpat într-o stîncă de 300

Cu prilejul inaugurării festive 
a Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, Octa
vian Groza, minihrul energiei 
electrice al Republicii Socialiste 
România, și Dragwnir Miloie
vici, membru al Coi» siliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, au oferit marți, un dejun 
în saloanele hotelului Parc din 
Drobeta Turnu Severin.

Au luat parte membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, ai 
Marii Adunări Naționale și ai 
Consiliului de Miniștri, repre
zentanți ai unor ministere eco
nomice, conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, re
prezentanți ai unor comitete ju
dețene de partid, primari ai unor 
municipii din țară, și alte per
soane oficiale române.

Au participat reprezentanți ai 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, ai 
Adunării Federale, ai Consiliului 
Executiv Federal și ai Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii 

Traian Dudaș, Vasile Șandru și 
alte persoane oficiale române.

Din' partea iugoslavă au par
ticipat tovarășii Mialko Todo
rovici, Krste Țrvenkovski, Sta
ne Dolanț, Dragosiav Markovici, 
Țvietin Miatovici, Kiro Gligorov, 
Milenko Botanici, Marian Rojici, 
Jarko Bulaici, Mirko Tepavaț, 
Nikola Liubicici, Rudi Kolak, 
Dușan Gligorievici, Dragomir 
Miloievici, Iso Njegovan și alte 
persoane oficiale.

La recepție au luat parte re
prezentanți’ai guvernelor țărilor 
membre ale Comisiei Dunării și 
ai acestui organism, ambasadorii 
acestor state acreditați la Bucu
rești și Belgrad, invitați la inau
gurarea festivă a Sistemului de 
la Porțile de Fier.

Au fost invitați, de asemenea, 
reprezentanți ai constructorilor 
români și iugoslavi.

La intrarea în sala de recepție 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au fost into
nate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și cal
dă prietenie.

tone, eare menționează con
struirea drumului roman de pe 
malul drept al Dunării, în vre
mea Împăraților Tîberhi și 
Traian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat mulțumiri oficialităților 
de la Kladovo pentru acest fru
mos dar, semnificativ pentru 
evenimentul inaugurării marelui 
complex Porțile de Fier.

Comuniștilor din Iugoslavia, re
prezentanți ai republicilor iugo
slave, și alte persoane oficiale 
iugoslave.

Erau prezenți constructori și 
energeticieni români și iugoslavi, 
reprezentanți ai unor întreprin
deri românești, iugoslave și so
vietice care au colaborat prin 
livrarea de utilaje și acordarea 
de asistență tehnică pe șantierul 
Porților de Fier.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai guvernelor țări
lor membre ale Comisiei Dună
rii, ambasadorii acestor țări 
acreditați la București și Bel
grad, reprezentanți ai întreprin
derilor de navigație din bazinul 
dunărean.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, Octavian 
Groza și Dragomir Miloievici au 
toastat pentru prietenia și co
laborarea rodnică româno-iugo- 
slavă.

(Agerpres)

(Urmarg din pag. I)

Se află aici, la această întîl- 
nire istorică, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, împreună cu soția 
sa, Elena Maurer, Emil Bodna
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Paul Nî- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică, Constantin Băbălău, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Ion 
Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, 
Andrei Ștefan, secretar al C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini, Octavian Qroza, 
ministrul energiei electrice, 
Traian Dudaș, prim-secretar 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., Trandafir Cocîrlâ, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al 
P.C.R., Vasile Șandru, ambasa
dorul României în Iugoslavia și 
alte persoane oficiale.

Sînt prezenți, de asemenea, 
tovarășii Mialko Todorovici, 
președintele Adunării Federal® 
a R. S. F. Iugoslavia, cu soția, 
Krste Țrvenkovski, vicepreșe
dintele Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia, Gemal Biedici, preșe
dintele Consiliului Executiv 
Federal, cu soția, Stane Dolanț, 
secretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Dragosiav Mar
kovici, președintele Adunării 
Republicii Socialiste Serbia, 
Marko Nikezici, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Serbia, 
Draghi Stamencovici, membru 
al Prezidiului R. S. F. Iugosla
via. Tvietin Miatovici, membru 
al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Kiro Gli
gorov, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Milenko Boianici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
al R. S. Serbia, Marian Rojici, 
secretarul Uniunii Sindicatelor 
-lin Iugoslavia. Jarko Bulaici, 
președintele Consiliului Execu
tiv al R. S. Muntenegru, 
Mirko Tepavaț, secretar fe
deral pentru afacerile exter
ne. general de armată Nikola 
Liubicici. secretar federal pen- 
*ru anărarea națională, Rudi 

Kodak, președintele Camerei E- 
conomice Federale, Dușan 
Gligorievici, membru în Consi
liul Executiv Federal, președin
tele părții iugoslave în Comisia 
mixtă iugoslavo-română de co
laborare economică, Dragomir 
Miloievici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, Iso Nje
govan, ambasadorul Iugoslaviei 
în România și alte persoane ofi
ciale.

Au fost invitați la acest eve
niment reprezentanți ai guver
nelor țărilor membre ale Comi
siei Dunării : Erwin Fruh- 
bauer, ministrul federal pentru 
comunicații din Austria, Dimităr 
Popov, ministrul finanțelor din 
R, P. Bulgaria, Jaromir Matu- 
sek, ministrul combustibililor 
și energeticii din R. S. Ceho
slovacă, Gyula Szeker, ministrul 
industriei grele din R. P. Un
gară, Vladimir Feodorovici Jiga- 
lin, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, e- 
nergetice și de transport din 
Uniunea Sovietică, ambasadorul 
loan Cotoț, președintele Comi
siei Dunării, și Gyorgy Fekete, 
directorul Secretariatului Comi
siei, precum și ambasadorii ță
rilor participante la acest orga
nism acreditați la București și 
Belgrad.

în rîndurile asistenței se află 
reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat din munici
piul Drobeta Turnu Severin, o- 
rașul Orșova si județul Me
hedinți, și orașele Kladovo și 
Negotin, precum și ai construc
torilor români și iugoslavi care 
au înălțat, prin eforturi unite, 
de-a lungul a peste 7 ani de 
muncă eroică, această monu
mentală operă a tehnicii și artei 
construcțiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, salută pe condu
cătorii de partid și de stat 
iugoslavi, precum șl pe re
prezentanții constructorilor. La 
rîndul său, tovarășul Iosip 
Broz Tito, împreună cu tovarășa 
lovanka Broz, salută pe condu
cătorii de partid și de stat ro
mâni precum și pe reprezen
tanții constructorilor. Cei doi 
șefi de state salută, de aseme
nea, împreună, pe reprezentanții 
guvernelor țărilor membre ale 
Comisiei Dunării, pe șefii mi
siunilor diplomatice, pe ceilalți 
invitați.

In continuarea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
dezvelesc împreună plăcile inau
gurale încastrate, una alături de 
alta, în peretele de beton al 
barajului, la frontiera dintre 
țările noastre.

Mesaj peste timp pentru vii
torime, placa inaugurală 
imortalizează, în limbile ro
mână și sîrbo croată, încununa
rea muncii pașnice a celor două 
popoare vecine și prietene. „As
tăzi, 16 mai 1972, în prezența 

președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Io
sip Broz Tito, a fost inaugurat 
oficial Sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier“, 
operă a eforturilor comune ale 
oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România și din Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia, simbol al prieteniei și 
colaborării socialiste fructuoa
se, al bunei vecinătăți*.

Atmosfera festivă a acestui 
moment, de mare sărbătoare a 
prieteniei româno-iugoslave, 
este1 marcată de acordurile im
nurilor de stat ale celor două 
țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito se felicită 
reciproc pentru buna colabora
re româno-iugoslavă, pentru 
victoria realizată de oamenii 
muncii din cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi de tovarășul 
Iosip Broz Tito să treacă în re
vistă garda de onoare iugosla
vă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută drapelul Republicii So
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cialiste Federative Iugoslavia, 
în continuarea ceremoniei, to
varășul Iosip Broz Tito și to
varășul Nicolae Ceaușescu trec 
în revistă garda de onoare al
cătuită din ostași ai forțelor ar
mate ale țării noastre. Tovară
șul Iosip Broz Tito salută dra
pelul de stat al Republicii So
cialiste România.

După solemnitatea oficială a 
inaugurării, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
lovanka Broz, și tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Mialko 
Todorovici, împreună cu soțiile, 
vizitează hidrocentrala româ
nească.

Salutîndu-i pe oaspeți, direc
torul Centralei hidroelectrice 
Porțile de Fier, Grigore San
dul, raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că hidro
centrala funcționează cu toate 
hidroagregatele la o putere 
instalată de 1 025 MW.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
și Iosip Broz Tito, ceilalți 
oaspeți, sînt informați a- 
supra caracteristicilor tehni
ce ale agregatelor prin in
termediul cărora apele nă
valnice ale bătrînului Danubiu, 
stăpînite acum de voința omu
lui dăruiesc cu generozitate mi
liarde de kwh de lumină și e- 
nergie. De aici, din imensa ha
lă integrată între puternicul ba

raj și ecluză, 6 puternice turbine 
pulsează în sistemul nostru e- 
nergetic național peste 5 mi
liarde kwh anual. Identice cu 
cele instalate în centrala iu
goslavă, turbinele, prin puterea 
lor — 178 mw fiecare, sînt prin
tre cele mai mari din lume și 
constituie, în același timp, un 
record mondial de putere pen
tru acest tip. Totodată ele con
stituie o remarcabilă înfăptui
re a industriei noastre con
structoare de mașini, trei din 
cele șase uriașe agregate din 
hidrocentrala românească fiind 
realizate la Reșița.

în continuare, pe malul ro
mânesc al Dunării a avut loc 
un însuflețitor miting al prie
teniei româno-iugoslave, orga
nizat cu prilejul inaugurării 
oficiale a Sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier*.

Apariția la tribuna oficială a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, a tovarășelor 
Elena Ceaușescu și lovanka 
Broz. a conducătorilor de 
partid și de stat români și iu
goslavi, care iau parte la fes

tivitățile prilejuite de acest e- 
veniment, este întâmpinată cu 
îndelungi aplauze de miile de 
participanți la miting.

Iau parte, de asemenea, re
prezentanți ai Republicii Socia
liste Serbia, ai tuturor celorlal
te republici și regiuni socialis
te din R.S.F. Iugoslavia, repre
zentanți ai organelor sindicale, 
ai tineretului, ai Camerei Eco
nomice.

Sînt prezenți delegați ai 
constructorilor, mentorilor și 
energeticienilor români și iugo
slavi, care în colaborare armo
nioasă au înălțat grandiosul sis
tem hidroenergetic și de navi
gație de pe Dunăre, operă peste 
veacuri a prieteniei trainice și 
colaborării rodnice româno-iu
goslave, reprezentanți ai minis
terelor economice din cele două 
țări participante la construcția 
acestei lucrări, ai întreprinderi
lor românești și iugoslave fur
nizoare, de echipament hidro
energetic și ai întreprinderilor 
sovietice care au colaborat prin 
livrarea de utilaje și acordarea 
de asistență tehnică, conducă
tori ai organelor locale de par
tid și de stat din cele două țări, 
un mare, număr de oameni ai 
muncii din municipiul Drobeta 
Turnu Severin și orașele Kla
dovo și Negotin.

Participă, de asemenea, prim- 
secretari ai comitetelor munici

pale de partid și primari ai 
municipiilor din țară, precum și 
delegațiile de partid și de stat 
din orașele riverane Kladovo și 
Negotin.

La miting au fost invitați re
prezentanți ai guvernelor țărilor 
participante la Comisia Dunării, 
ambasadorii acestor țări acredi
tați la București și Belgrad, re
prezentanți ai întreprinderilor 
de navigație din bazinul dună
rean.

Deasupra tribunei oficiale se 
află portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, încadrate de drapele 
de stat ale României și Iugo
slaviei și urarea „Trăiască prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre popoarele Româniși și 
Iugoslaviei !“.

Este o atmosferă sărbătoreas
că. Din mii de piepturi se scan
dează „Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu — Tito*, „Tito — 
Ceaușescu*. în aplauzele mul
țimii, un detașament de pio
nieri urcă la tribuna oficială și 
înmînează tovarășilor Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu, tova
rășelor lovanka Broz și 
Elena Ceaușescu, conducătorilor 

de partid și de stat români și 
iugoslavi prezenți și celorlalți 
invitați la festivitate, buchete 
de flori.

Mitingul este deschis de tova
rășul Traian Dudaș, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
— Mehedinți al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, care adresează un căldu
ros salut tovarășilor Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat români și iugoslavi 
prezenți. Vorbitorul a salutat, 
de asemenea, pe reprezentanții 
constructorilor și montorilor, 
oamenii de știință și specia
liștii români și iugoslavi, pe 
reprezentanții Comisiei mixte 
de colaborare româno-iugo.sta- 
vă, ministerelor, și întreprin
derilor din cete două țări par
ticipante la construoția acestui 
important obiectiv, reprezen
tanții Administrației fluviale 
Porțile de Fier și întreprinde
rilor de navigație fluvială, pe 
specialiștii și delegații între
prinderilor din Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

în continuare, el a adresat 
saluturi reprezentanților gu
vernelor țărilor membre ale 
Comisiei Dunării, ambasadori
lor de la București și Belgrad 
ai acestor țări, delegației Co
misiei Dunării, precum și re

prezentanților organelor loca
le de partid și de stat din 
România și Iugoslavia, tuturor 
celor veniți să sărbătorească a- 
ceastă izbîndă a socialismului, 
a prieteniei și înțelegerii fră
țești româno-iugoslave.

tn cuvîntul său, Gheorghe 
Sălăgeanu, Erou al Muncii So
cialiste, inginer la grupul de 
șantiere I.C.H. Porțile de Fier, 
a spus : îngăduiți-mi ca în a- 
cest cadru sărbătoresc —, prile
juit de inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, rod 
al prieteniei și colaborării fră
țești dintre popoarele român și 
iugoslav — să adresez, în, nu
mele constructorilor români, un 
călduros salut conducătorilor 
de partid și de stat din țările 
noastre, și să exprim totodată 
recunoștința noastră profundă 
pentru atenția deosebită cu 
caire am fost înconjurați în 
timpul construcției acestui im
portant obiectiv.

Simțim astăzi inimile vibrînd 
de emoție și de justificată mîn- 
drie patriotică, amintindu-ne 
hotărîrea și dîrzenia cu care, 
printr-o strînsă colaborare cu 

constructorii iugoslavi, am în
vins furia apelor, tăria stînci- 
lor, greutățile determinate de 
complexitatea și dimensiunile 
acestei construcții.

Acum, cînd cele două cetăți 
de lumină, în betoanele cărora 
fiecare constructor și-a în
crustat cu demnitate numele, 
dau țărilor noastre miliarde de 
kilowați/oră, ne amintim fie
care etapă de muncă — de la 
declanșarea celor dintîi explo
zii în stîncă, pînă la turnarea 
primelor tone de beton, de lai 
închiderea Dunării pînă la in
trarea în probele tehnologice a 
primelor turbine și, apoi, pînă 
la pulsarea în Sistemul ener
getic național a primelor seîn- 
tei de lumină.

Dar, în primul rînd ne a- 
mințim de oameni, de miile 
de constructori, care, însuflețiți 
de programele de dezvoltare so
cialistă a țărilor noastre, au 
venit aici, la Porțile de Fier, 
pentru a fauri, într-o unitate 
de voință și acțiune, acest im
portant obiectiv, care reprezin
tă o expresie a geniului crea
tor și a prieteniei frățești ce 
leagă popoarele noastre.

Azi, cina cetățile luminii de 
la Porțile de Fier se înalță mă- 
iestos și îmbogățesc bilanțul 
marilor înfăptuiri ale țărilor 
noastre, cred că este un prilej 

potrivit de a aduce din nou, 
din partea noastră, a construc
torilor, un sincer elogiu spe
cialiștilor și oamenilor de știin
ță români și iugoslavi, tuturor 
celor care, în întreprinderile și 
instituțiile cu care am coope
rat ,-au gîndit și acționat zi de 
zi, în raport cu exigențele ce
rute de construcția acestui im
portant obiectiv.

Personal, mă simt mîndru și 
fericit că mă număr printre cei 
care au fost părtași la înăl
țarea acestei opere monumen
tale, care ilustrează cutezanța, 
capacitatea și aspirațiile comu
ne ale celor două țări vecine 
și prietene.

Acest sentiment de legitimă 
mîndrie capătă noi valențe 
acum, cînd la inaugurarea ofi
cială avem în mijlocul nostru, 
ca oaspeți dragi, pe conducăto
rii de partid și de stat ai ță
rilor noastre, care ne-au povă
țuit cu înțelepciune și ne-au 
ajutat permanent, cu grijă pă
rintească, să dăm Iugoslaviei și 
României puternice izvoare de 
energie și lumină.

Adresîndu-se președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Panta 
Iakovlievici, directorul general 
al H. E. „Djerdop* din R.S.F. 
Iugoslavia, a spus :

Sînt fericit că mi-a revenit 
cinstea de a .vă saluta în nu
mele constructorilor iugoslavi 
și de a vă mulțumi că ați ac
ceptat invitația de a participa 
la această festivitate a noastră. 
Sînt bucuros, în mod deosebit, 
pentru faptul că pot să transmit 
cu acest prilej saluturile cor
diale ale constructorilor iugo
slavi adresate conducătorilor 
celor două țări prietene ale 
noastre, tovarășilor Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu și to
varășelor lor.

Raportul cu privire la lucră
rile de construcție este foarte 
scurt : am început construirea 
sistemului de la Poițile de Fier 
în septembrie 1964. Am zăgă
zuit Dunărea în comun în au
gust 1969, am dat în comun 
în funcțiune primele agregate 
în iulie 1970. Pînă în prezent 
am produs în ambele centrale 
peste 8,5 miliarde kwh energie 
electrică. Prin ecluze au tre
cut aproape 50 000 nave, care 
au transportat aproximativ 4,5 
milioane tone mărfuri. In fie
care din centrale vom produ
ce anual cîte 5,5 miliarde Kwh 
energie electrică, tot atît cît 
se producea în 1956 în toate 
centralele electrice din Iugo
slavia.

Constructorii iugoslavi sînt 
bucuroși că-1 pot anunța pe to
varășul Tito că și-au îndeplinit 
sarcina ce le-a fost trasată în 
septembrie 1964. cu prilejul 
inaugurării festive a lucrărilor.

Prin construirea în comun a 
barajului de la Porțile de Fier 
s-a cimentat prietenia între po
poarele iugoslav și român. Ele 
vor continua colaborarea pe 
bazele deplinei egalități în 
drepturi și ale respectului In
tereselor reciproce, pe bazele 
pe care a fost construit siste

mul de la Porțile de Fier.
Sînt pe deplin sigur că ex

prim și gîndurile constructori
lor români spunînd că noi vom 
îndeplini noile sarcini cu mai 
mult succes, știind că tovarășii 
Tito și Ceaușescu vor fi cu noi 
nu numai astăzi, ci și în viitor.

în aplauzele mulțimii prezen
te la miting, ia cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

In aceeași atmosferă de entu
ziasm, ia apoi cuvîntul tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Cuvîntările conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două 
fări sînt îndelung aplaudate. Se 
ovaționează pentru prietenia ro
mâno-iugoslavă, pentru colabo
rarea frățească dintre partidele, 
popoarele și țările noastre, puse 
în slujba cauzei unității țărilor 
socialiste, a păcii și progresului 
în lume. Din mulțime se scan
dează : „Ceaușescu — Tito*, 
„Tito-Ceaușescu* în limbile ro
mână și sîrbo croată, se aud lo
zinci „Trăiască prietenia româ
no — iugoslavă !“, „Trăiască pa
cea și prietenia între popoare !“ 
„Trăiască constructorii români 
și iugoslavi 1“

bn aplauzele mulțimii, după 
terminarea cuvîntărilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito îsi string călduros 
mîinile, se felicită, răspund ma
nifestărilor prietenești adresate 
de constructorii români și iugo
slavi, de ceilalți oameni ai mun
cii din cele două țări prezenți 
la miting.

In încheierea mitingului, to
varășul Traian Dudaș a spus : 
Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas nemărginitei bucurii, înal
telor sentimente de stimă și 
dragoste pe care le nutresc po
poarele noastre față de condu
cătorii lor, mulțumind tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito pentru participarea 
la festivitățile de inaugurare 
oficială a Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier, pentru înalta apreciere 
dată activității constructorilor, 
montorilor și energeticienilor 
români și iugoslavi.

Declarînd închis mitingul co
mun româno-iug'bslav, îngă
duiți-mi, de asemenea, să adre
sez mulțumiri celorlalți tova
răși din conducerile de partid 
și de stat ale . țărilor noastre, 
reprezentanților guvernelor, 
prezenți la festivități, partici- 
panților la această impresio
nantă manifestare a prieteniei 
dintre popoarele noastre, simbol 
al dezvoltării relațiilor de co
laborare și cooperare în toate 
domeniile de activitate.

Reportajele Agerpres au fost 
realizate de :

NICOLAE POPESCU- 
BOGDANEȘTI 

ADRIAN IONESCU 
MIRCEA S. IONESCU
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VĂ PROPUNEM 0 TEMĂ DE DEZBATERE

Recent, la Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. a avut loc in
struirea aparatului în cadrul u- 
nei dezbateri mai largi, avînd 
ca subiect: „Organizarea muncii 
activistului în teren". Bineînțe
les nici momentul propriu-zis 
al instruirii și nici tema propusă 
nu au nimic neobișnuit în ele, 
și una și alta fiind cu insistență 
aduse în planul atenției activiș
tilor U.T.C. Totuși, ultima sec
vență din ciclul Instruirilor or
ganizate a adus cu sine un ele
ment particular, am putea spune 
chiar nou, pentru practica des
fășurării unor atari momente. 
Ne-am propus să-1 relatăm mai 
pe larg pentru că este în mă
sură să determine un salt cali
tativ în registrul modalităților 
de organizare a instruirii acti
viștilor U.T.C. Dar iată despre 
ce este vorba.

La instruirea amintită, unul 
dintre membrii aparatului jude
țean a prezentat materialul „O 
zi din munca activistului". De 
la început trebuie remarcat că 
acesta a fost întocmit pe baza 
experienței concrete a autoru
lui gău, petrecută în răstimpul 
deplasării de o zi în comuna de 
care răspunde. Așadar, n-a fost 
cazul prezentării vreunui refe
rat, cum se întîmplă de obicei/ 
ci de împărtășire într-un lim
baj accesibil, plastic și fără ab
stracțiuni, a unui efort viu, sur- 
prinzînd unele implicații impor
tante pentru practica activistu
lui.

„De fapt — ne spunea primul 
secretar al comiteului județean, 
Coriolan Voinea, autorul iniția
tivei — nu am urmărit elabora
rea unui program tip de lu
cru, o notă de probleme altfel 
redactată, ci accentul a fost pus 
pe modul de a lucra, pe felul In 
care activistul se angajează să 
participe la rezolvarea diverse
lor situații pe care i le oferă 
deplasarea, în organizațiile 
U.T.C. pe care le îndrumă".

Pentru a ne ușura înțelegerea 
exactă a conținutului materia
lului, primul secretar al comite
tului județean atrăgea atenția 
asupra faptului că intenționat au 
fost Introduse unele greșeli ivite 
în atitudinea adoptată de acti
vist față de situațiile tntîlnite. 
Nu pentru a crea confuzie în 
rîndul participanților la instrui
re, ci pentru a pune la încercare 
pregătirea lor, a stimula carac
terul activ al discuțiilor. în a- 
ceastă direcție, membrii apara
tului au fost inițial tmpărțiți în 
două grupe care au studiat și 
discutat separat tema cu datele 
ei, după care, ajungînd fiecare 
la un punct de vedere unanim, 
s-au confruntat, argumentîn- 
du-se de o parte și de alta sem
nificația pozitivă sau negativă 
a poziției pe oare s-a situat ac
tivistul în raport de întâmplă
rile petrecute în timpul deplasă
rii în comuna unde s-a realizat 
experimentul. Trebuie 6pus că, 
sub raportul situațiilor consem
nate, conținutul efectiv al ma
terialului nu prezintă nimic 
special. Ele fac parte din cate
goria celor frecvent întâlnite de 
activist în cursul contactelor lui 
cu organizațiile U.T.C. De aceea, 
nici efortul rezolvărilor necesare 
nu capătă dimensiuni aparte, ci 
se înscrie în zona unei valori 
medii. Evitând premeditat orice 
element de excepție, valoarea 
datelor supuse dezbaterii bene
ficiază și în felul acesta de o 
largă valabilitate, își află co
respondente în munca fiecărui 
activist. Privite în ansamblu, 
problemele ridicate converg spre 
o unică țintă, aceea a priceperii 
activistului de a sprijini orga
nele locale U.T.C. Sînt evocate 
conlucrarea cu birourile și se
cretarii U.T.C.. mobilizarea ti
nerilor la acțiuni, procedeele fo
losite de activist, primirea în 
U.T.C., și greșelile care apar, 
uneori, în direcția tratării aces
tor probleme la un nivel calita
tiv corespunzător. Spre edifi
care. iată cum ilustrează mate
rialul cîteva aspecte.

Tn programul său, activistul 
își propusese să poarte o discu
ție la comitetul U.T.C. din C.A.P. 
in legătură cu mobilizarea tine
rilor la muncă Așa cum stabi
lise mai înainte, la sediul co
operativei. se întâlnește cu cele 
două secretare U.T.C.. pe co
mună și C.A.P. Lor li se adre
sează astfel :

— Să vă spun cum m-am 
gîndit eu să procedăm. Să în
cepem de aici din capul satului 
și să nu mergem chiar la fiecare 
casă dacă nu e nevoie, ci numai 
unde știți că sînt tineri între 
14—30 ani. Cunoașteți situația ?

— Da, îi cunoaștem pe toți și
foarte bine. La ce să mai pier
dem timpul acolo unde nu e ca
zul ?

— Vă mai rog încă ceva, pre
cizează instructorul. La fiecare 
tînăr cu care vom vorbi să-mi 
spuneți... dacă își plătește coti
zația.

ANUNȚ :
J INSTITUTUL DE MARINĂ DIN CONSTAN- ' 

? ȚA, anunță că termenul de înscriere a candi- , 
]! daților la CONCURSUL DE ADMITERE pentru ] 
? anul universitar 1972—1973, s-a prelungit , 

pînă la data de 30 mai a.c. ]
Dosarul de înscriere format din : i

]> — cerere de înscriere ; i
<[ — copie legalizată de pe certificatul de ]
]• naștere; <
<[ — copie legalizată de pe diploma de ba- 1

unei situații deja știute. Notei 
întâmplătoare în care acționează
1 se adaugă și neînțelegerea că 
nu lui îi revine datoria să mear
gă după cotizații, ci este nece
sar să-i impulsioneze pe mem
brii organului respectiv din co
mună să se achite de această 
responsabilitate.

în textul materialului se gă
sește și următorul pasaj :

„în timp ce eu făceam instrui
rea, unii membri ai activului nu 
erau atenți și în loc să noteze 
ceea ce le spuneam se uitau pe 
fereastră sau răsfoiau reviste".

Aici, s-a spus cu prilejul dez
baterilor, deși nu se pot contesta 
grija și conștiinciozitatea acti
vistului pentru ca lucrurile să 
meargă bine, el face totuși o 
greșeală. Șl anume aceea că și-a 
asumat sarcina de a Instrui el 
activul, deși aceasta trebuia în
făptuită de către comitetul co
munal, pe care el doar »ă-l fi 
îndrumat în acest sens.

]i calaureat pentru absolvenți sau ade- ,
<[ verința de elev în ultimul an de i
]> studii ; ]

Se poate depune personal la secre- < 
]• tariatul institutului zilnic între orele ]
<’ 7,30—15,30 sau trimis prin postă pe <

adresa : INSTITUTUL DE MARINĂ, ] 
B-dul Lenin nr. 124 Constanța. <

]> Se pot obține RELAȚII LA TELEFON ] 
2.23.33. ' <
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Dialogul pe care l-am prezen
tat atestă cel puțin două laturi 
semnificative. Le notăm așa 
cum au apărut în cadrul dezba
terilor din instruire. Mai întâi 
6e desprinde imaginea modului 
întâmplător în care se acționea
ză. Reprezentantul comitetului 
județean trebuia să știe că la 
consiliul popular comunal există 
o situație a tinerilor între 14—30 
de ani oare lucrează, și prin eli
minare, se puteau deduce cei 
care nu muncesc. Omițînd acest 
lucru, el parcurge un efort inu
til, Intruoît în loc să se preocupe 
de găsirea mijloacelor care să-i 
determine pe toți tinerii să mun
cească, urmărește întocmirea

Geometrie industrială.

MIERCURI, 17 MAI 1972

O altă secvență semnificativă 
este dată de primirea în U.T.C. 
a cîtorva elevi. Indicația acti
vistului sună astfel :

„Vor rămîne în olasă numai 
uteciștii și cei ale căror cereri 
de primire vor fi discutate".

Față de această hotărîre in
struirea de la comitetul jude
țean al U.T.C. a formulat obser
vația că organizația respectivă 
fiind de abia constituită (deci 
era vorba de prima adunare de 
primire în U.T.C.), ar fi fost cit 
se poate de nimerit ca la ea să 
fie invitați și neuteciștii. Or, in
tervenția activistului nu a avut 
în vedere acest luoru.

Momentelor pe care le-am 
spicuit din materialul instruirii 
li se pot adăuga și altele. Am 
rămas la notarea numai a aces
tora pentru că ni se par eloc
vente pentru conținutul lor, 
pentru modul în care au fost a- 
bordate aspectele surprinse de 
activist pe parcursul unei sin
gure zile de muncă.

Oferindu-ne amănuntele ulti
mei instruiri a aparatului, pri
mul secretar al comitetului ju
dețean al U.T.C. aprecia că for
mula constituie doar un început, 
că se tinde spre completarea ei 
cu organizarea unor instruiri pe 
baza unei săptămîni de muncă 
și chiar a unei singure proble
me dezbătute în toate implica
țiile și soluțiile posibile. Aceasta 
va contribui la o mai mare a- 
profundare a aspectelor legate 
de o mai bună pregătire a ac
tivistului cu toate instrumentele 
necesare unei activități eficiente, 
de folosire a tuturor resurselor 
de care dispun el și colectivele 
de uteciști aflate sub responsa
bilitatea îndrumării lui.

Relatînd faptul petrecut cu 
puțină vreme în urmă la Comi
tetul județean Prahova al U.T.C., 
n-am avut în intenție simpla 
semnalare a Iul. Valoarea sa 
instructivă depășește un caz par
ticular, niște circumstanțe spe
cifice, se prezintă ca un reper 
util pentru condiția mal gene
rală a muncii activistului. De 
aceea, o discuție mai largă asu
pra acestui subiect, cu even
tuale îmbogățiri, ni se pare ori- 
cînd binevenită. în acest sens, îl 
invităm să-și spună cuvîntul în 
coloanele ziarului pe toți acti
viștii care doresc să se pronunțe 
asupra formulei de instruire 
inițiată de Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. șl, în general, 
despre orice element capabil să 
aducă perfecționări felului în 
care se organizează și se desfă
șoară asemenea momente curen
te în munca activiștilor U.T.C. 
Așteptăm I

TRAIAN GÎNJU

TRAFIC : rulează la Patria ,(o- 
rele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

INIMA E UN VÎNĂTOR 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).

ROBIN HOOD * rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 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 
Sala Palatului (ora 19), Central 
(orele 9,15; 12,30; 16: 19,30), Giu- 
lești (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15;
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, DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Grlvița (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; 16; 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 Aurota 
(ora 20,15).

ZESTREA * 1 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).

telegramă
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale, REGELE OLAV AL V-LEA, al Norvegiei, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Norvegiei, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul 
norvegian.

CONVORBIRI ECONOAAICE 
ROMÂNO-BELGIENE

Marți dimineața au început 
convorbirile economice româno- 
belgiene.

Din partea română participă : 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului economic, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Roman 
Moldovan, președintele Camerei 
de comerț, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Rornânu, consilier, și alte 
persoane oficiale.

Din partea belgiană iau parte: 
Constant Helssen, președinte al 
Comitetului economic belgo-ro
mân, Edouard Decastiaux, mi
nistru plenipotențiar la Minis
terul Afacerilor Externe, Willy 
Monfils, inspector general la O- 
ficiul belgian de comerț exte
rior, precum și ceilalți membri 
ai delegației Oficiului belgian de 
comerț exterior și Comitetului 
economic belgo-român. A parti
cipat, de asemenea, Jan Adria- 
enssen, ambasadorul Belgiei la 
București.

In cadrul întâlnirii de lucru, 
desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate, s-a reliefat evoluția 
pozitivă a schimburilor econo
mice și a cooperării româno- 
belgiene și a fost exprimată de 
ambele părți satisfacția pentru 
rezultatele obținute. Cu acest 
prilej au fost examinate perspec
tivele extinderii în continuare a 
cooperării economice, industria
le, tehnico-științifice, creșterii 
volumului schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase din
tre România și Belgia.

Cele două părți, ținînd seama 
de potențialul economic, în con
tinuă dezvoltare al României și 
Belgiei, de legăturile tradițio
nale dintre ele, au exprimat 
dorința de a întreprinde noi ac
țiuni în scopul amplificării re
lațiilor economice pe baza avan
tajului reciproc. Experiența în
treprinderilor românești, și a 
firmelor belgiene, oferă bune 
perspective pentru cooperarea 
industrială, inclusiv pe terțe 
piețe, prin construirea în comun 
de obiective economice, acorda
rea de asistență tehnică, efec
tuarea de cercetări tehnologice 
etc.

Ambele părți au subliniat do
rința lor de a dezvolta în pers
pectivă relații economice stabile 
și echilibrate prin creșterea ex
porturilor României, în paralel 
cu achiziționarea de pe* piața 
belgiană de instalații, utilaje, 
precum și de alte produse. în 
acest context, s-a relevat locul 
important pe care trebuie să-l 
ocupe cooperarea economică, 
industrială și tehnico-științifică 
dintre cele două țări, cooperare

CALENDARUL REPARTIZĂRII
ABSOLVENȚILOR DIN PROMOȚIA 19729
în acest an repartizarea în 

producție a absolvenților promo
ției 1972 din învățămîntul teh
nic, universitar, economic, artis
tic, pedagogic și învățămîntul 
de subingineri va avea loc la 
sediul facultăților respective. 
Iată și datele cînd se vor des
fășura lucrările comisiilor de re
partizare : 20—22 iunie — 1972
pentru absolvenții facultăților de 
subingineri (mai puțin secțiile 
de construcții, cadastru și îmbu
nătățiri funciare); 26—28 iunie
— 1972 pentru absolvenții secții
lor de mecanizarea și automati
zarea calculului economic și ci
bernetică economică de la Aca
demia de studii economice ; 30 
iunie — 1972 pentru absolvenții 
cu 4 ani de la Institutul de edu
cație fizică și sport ; 1—2 iulie
— 1972 pentru absolvenții insti
tutelor tehnice, universităților 
(pentru promoțiile cu 5 ani), 
institutelor de arte plastice, de 
teatru, conservatoarelor și insti
tutelor pedagogice de 3 ani ; 
4—5 iulie — 1972 pentru absol
venții facultăților de subingineri 
de la specialitățile de construc
ții, cadastru și îmbunătățiri fun
ciare ; 22—24 iulie pentru ab-

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11,45; 15,30; 18; 20,30).

TINEREȚE FĂRĂ BATRlNEȚE î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9—
18,30 în continuare), (la orele 18,45 
20,15 — program de documentaro).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18), Grădina Unirea 
(ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 19,15; 20,30).

INCIDENTUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

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

LOVE STORY : rulează la Crîn- 
gași (orele 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 SCALDATOR : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

SILVIA : rulează la Floreasca (o- 
rele 15,30; 18,30; 20,30).

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

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Ferentari (orele 17,45; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Ferentari (orele 10; 15,30).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Moșilor (ora 20).

WATERLOO : rulează la Munca 
(orele 16: 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). 

care poate să ducă la dezvolta
rea și diversificarea pe multiple 
planuri a relațiilor economice 
dintre România și Belgia.

De asemenea, au fost eviden
țiate largile posibilități create 
de Legea cu privire la activita
tea de comerț exterior, de co
operare economică și tehnico- 
științifică a Republicii Socialiste 
România în direcția promovării 
relațiilor economice, precum și 
preocuparea părții belgiene de 
a întreprinde noi măsuri pentru 
a facilita dezvoltarea importu
rilor de produse românești.

în încheiere, cele două părți 
și-au exprimat convingerea că 
vizita pe care o face delegația 
Oficiului belgian de comerț ex
terior și Comitetului economic 
belgo-român se va concretiza 
prin noi acțiuni privind dezvol
tarea schimburilor comerciale, a 
cooperării economice, industria
le, științifice și tehnice dintre 
România și Belgia, în folosul ce
lor două țări și popoare.

Seara, președintele Camerei 
de comerț, Roman Moldovan, a 
oferit, în salonul Hotelului „In
tercontinental", o recepție în 
cinstea delegației Oficiului bel
gian de comerț exterior și Co
mitetului economic belgo-român, 
condusă de Constant Helssen.

PREMIILE
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE, Corneliu Mănescu, 
a transmis un mesaj de felicita
re noului ministru de externe al 
Nepalului. Gyanendra Bahadur 
Karki, cu prilejul numirii sale 
în această funcție. în răspunsul 
său, ministrul de externe nepa- 
lez mulțumește pentru mesajul 
transmis.

• La invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., marți a sosit 
în Capitală o delegație a Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române, condusă de Muhamedov 
Abdula, membru al conducerii 
centrale a Asociației, adjunct 
al ministrului culturii din R.S.S. 
Uzbecă, care va face o vizită 
în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați 
de acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.,
A.R.L.U.S.

Au fost 
ambasadei 
București.

de activiști ai

ai 
la

prezenți membri 
Uniunii Sovietice

solvenții promoției cu 4 ani de 
la universități. Pentru facultăți
le de matematică, fizică, chimie 
și biologie (biologie-geografie) 
la care se organizează concurs 
de selecție pentru anul V, re
partizarea ' va avea loc în zilele 
de 25—26 iulie anul curent. Cele 
două promoții de absolvenți (cu 
4 și 5 ani) de la universități și 
de la conservatoare, precum și 
absolvenții institutelor pedagogi
ce de trei ani vor avea la dis
poziție liste separate, care vor 
fi definitivate în prezența deca
nilor și președinților consiliilor 
asociațiilor studențești de la fa
cultățile respective.

Lucrările comisiilor de repar
tizare vor începe la datele sta
bilite, la orele 8 dimineața, cu 
excepția comisiilor de limbă și 
literatură română de la univer
sități ale căror lucrări vor înce
pe la ora 15. Cu 1—2 zile îna
inte de începerea repartizării, 
absolvenții se vor putea întâlni 
cu reprezentanții ministerelor și 
celorlalte organe și organizații 
centrale care publică posturile.

C. S.

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

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

POVESTIRI DIN ROMA (orele 
10; 12; 14), SECRETARA PARTI
CULARA (orele 16; 18,15), DOUA 
INIMI FERICITE (ora 20,30), ru
lează la Cinemateca „Union".

MIERCURI, 17 MAI 1972

Opera Română : AMORUL VRĂ
JITOR, BOLERO, TRICORNUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : TRAVESTI — ora 20; 
(Sala Studio) : DULCEA PASARE 
A TINEREȚII — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : O LțJNA LA ȚARĂ — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul Glulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI
— ora 20; (Sala Studio) : SPEC
TACOL DE POEZIE ȘI MUZICA
— ora 20; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria) : ȘI FEMEILE 
JOACĂ FOTBAL — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : BUCUREȘTI 
VARIETE - ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : BU- 
ALI — ora 17; Ansamblul „Rapso
dia Română" : GHIOCEI. MĂRGĂ
RITARE — ora 19,30; Circul 
„București" : INTER-CIRCUS — 
ora 19,30.

AZI SE DESCHID LUCRĂRILE
CONGRESULUI DE STOMATOLOGIE

Sub înaltul patronaj al preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, astăzi se des
chid la București, lucrările unei 
prestigioase manifestări științi
fice, care grupează al VII-lea 
Congres internațional de stoma
tologie, al VII-lea Congres ro
mân de stomatologie și a IlI-a 
Reuniune a medicilor stomato
logi din țările balcanice.

La lucrări participă persona
lități medicale de renume mon
dial, printre care : prof. M. De- 
chaume, președinte de onoare 
al Asociației Internaționale de 
stomatologie, prof. Bațao Leal, 
președintele Asociației Interna
ționale de stomatologie, prof. 
N. Baum, expert O.M.S. în pro
blema profilaxiei cariei dentare, 
prof. A. Schatz din S.U.A., prof. 
Pierre Cernea, directorul Insti
tutului și clinicii de stomatolo
gie din Paris, prof. A. Benagi- 
ani, directorul Institutului de 
stomatologie din Roma, prof. 
Boian Boianov, șeful catedrei 
de protetică din Sofia, specia
liști din Albania, Belgia, Bulga
ria, Canada, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Germani
ei, Grecia, Italia, Iugoslavia, O- 
landa, Polonia, Portugalia, Ro
mânia, Spania, S. U. A., Turcia, 
Venezuela.

Reuniunea, care va dura trei 
zile, creează premisele desfășu
rării unor dezbateri la un înalt 
nivel științific și, în același 
timp, al realizării unei rodnice 
colaborări internaționale între 
specialiști.

Faptul că Asociația Interna
țională de stomatologie a încre-

• Continuîndu-și călătoria în 
țara noastră, delegația Secției 
Internaționale a G.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul Kim long 
Nam, membru al Comitetului 
Central, prim-adjunct al șefului 
Secției Internaționale a făcut 
în cursul zilei de 16 mai o vizită 
în județul Galați. Delegația a 
avut o convorbire cu tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, a vizitat Combinatul si
derurgic și unele obiective so- 
cial-culturale din municipiul 
Galați.

• ^Delegația Partidului Comu
nist din Australia, condusă de 
tovarășul Laurie Aarons, secre
tar național al partidului, a vi
zitat, în zilele de 14 și 15 mai, 
județul Iași. Cu acest prilej, 
membrii delegației s-au întâlnit 
cu tovarășul Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
de partid, și cu alți membri ai 
biroului Comitetului județean. 
Oaspeții au fost informați des
pre activitatea și preocupările 
actuale ale organizației județene 
de partid.

în continuare, delegația a vi
zitat Uzina de fibre sintetice, 
Universitatea „Alexandru loan 
Cuza“ din Iași, precum și unele 
obiective economice și social- 
culturale din orașul Iași și din 
județ.

• Marți după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație econo
mică japoneză, condusă de Ma- 
sashi Isane, vicepreședinte al 
Corpului de consilieri ai Fede
rației Organizațiilor Economice 
din Japonia — Keidanren, preșe
dintele grupului industrial Ka- 
wasak Heavy Industries, care va 
face o vizită în țara noastră.

Membrii delegației formată din 
industriași și oameni de afaceri 
reprezentând firme de reputație 
din Japonia, vor avea o serie de 
întrevederi și vor purta, con
vorbiri cu conducători ai vieții 
de stat și economice din țara 
noastră cu privire la posibilită
țile de dezvoltare și extindere a 
schimburilor comerciale, a co
operării tehnico-economice și in
dustriale între România și Ja
ponia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții japonezi au fost 
salutați de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, și alte persoane oficiale.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Reportajul 
săptămînil : „Unul dintre miile de 
constructori". 9,25 Vedete ale mu
zicii ușoare — Sacha Distel la Stu
dio Unio. 9,45 Desene animate. 
10,00 Curs de limba franceză — 
lecția a 16-a. 10,30 Telecinemateca 
pentru copii și tineret : „O sută 
de băieți și o fată". 12,00 întrebări 
și răspunsuri. 12,30 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală. 16,30—17,00 Curs 
de limba engleză — lecția a 15-a.
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. 17,35 O viață pentru 
o idee : Otto Jullevld Schmid (I). 
18,00 Timp și anotimp în agricul
tură. 18,30 Expoziția „Secolul de 
aur" al picturii napolitane. Co
mentează Dan Hăulică. 18,45 Con
ferința pațională a scriitorilor — 
Anchetă TV. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri — Crăiasa zăpezii (IV).
19.30 Telejurnal. 2110 Recital Flo- 
rica Bradu. 20,20 Lumea de mîine 
— Roboți pentru anul 2001. 20.50 
Muzică ușoară. 21,00 Fotbal : Ro
mânia — Ungaria (meci de baraj 
în sferturile de finale ale campio
natului european). Transmisiune 
directă de la Belgrad. 22,45 Film 
documentar „Norvegia" — reali
zat de Mihai Lazăr și Lucian Pe- 
nescu. 23,00 „24 de ore".

PROGRAMUL II
20,10 România în lume. 20,40 

Binom muzical. Emisiune realiza
tă de TV. din R.D.G. 21,25 Agen
da. 21,35 Cluburi sportive bucu- 
reștene. 21.55 Teatru foileton 
„Mușatinii". Seria a 5-a : „Cum
păna vremurilor". 

dințait Societății de stomatologie 
din țara noastră sarcina de 
înaltă responsabilitate de a or
ganiza cel de-al VII-lea Congres 
al său reprezintă o dovadă în 
plus a prestigiului și aprecierii 
de care se bucură stomatologia 
românească, experiența țării 
noastre, care a reușit să reali
zeze o armonioasă îmbinare a 
celor două orientări actuale în 
asistența stomatologică, dentis- 
tica și pregătirea medicală.

Vor fi abordate trei aspecte 
de mare actualitate și anume : 
profilaxia cariei dentare, diag
nosticul precoce al cancerului 
bucal și integrarea biologică a 
protezei dentarg. De altfel, a- 
ceste probleme, aflate în planul 
de cercetare al Academiei de 
Științe Medicale, formează și 
obiectul a numeroase cercetări 
efectuate în clinici și în unități 
de specialitate din țara noas
tră, Congresul reprezentând un 
bun prilej de prezentare a con
cluziilor și rezultatelor obținute 
pînă în prezent în România, în 
aceste domenii.

Sintetizînd experiența dobân
dită pînă în prezent în proble
ma profilaxiei cariei dentare, 
specialiștii români vor prezen
ta, în cadrul rapoartelor și co
municărilor lor metode vizînd 
igiena buco-dentarâ, alimenta
ția etc, unele puncte proprii de 
vedere precum și propuneri re
feritoare la introducerea flouri- 
zării. Pe aceeași temă se va or
ganiza o masă rotundă, la a- 
ceastă dezbatere fiind invitați 
cunoscuți oameni de știință și 
practicieni, care vor face un 
util schimb de opinii, menit să

Asociației
din București

La sediul Uniunii Scriitorilor 
au fost înmînate marți la amia
ză, premiile Asociației Scriito
rilor din București, pe anul 
1971.

Au fost atribuite următoarele 
premii :

Poezie : Virgil Teodorescu, 
pentru volumul „Poemul întâl
nirilor" ; Petre Stoica, pentru 
volumul „Caseta cu șerpi".

Proză : Sorin Titel, pentru
romanul : „Lunga călătorie a 
prizonierului" ; Haralamb Zincă, 
pentru romanul „Și a fost ora

Dramaturgie: Paul Cornel 
Chitic, pentru piesa : „Drumul 
încrederii" ; Kocsis Istvan, pen
tru piesa „Amurgul lui Bolyai 
Janos".

Critică literară : Matei Căli- 
nescu, pentru volumul : „Clasi
cismul european" ; C. Stănescu

SPORT • SPORT
ASTAZI, MECI DECISIV 
PENTRU CALIFICARE 

ROMÂNIA UNGARIA
BELGRAD. — Pe stadionul 

„Partizan" din Belgrad se dispu
tă astăzi al treilea meci dintre 
echipele de fotbal ale României 
și Ungariei care-și dispută ca
lificarea în semifinalele campio
natului european inter-țări. 
După cum se știe, primele două 
întâlniri s-au încheiat la egali
tate 1—1 și 2—2, astfel că a fost 
necesară disputarea unui joc de 
baraj. în caz de egalitate, după 
90 de minute, partida se va pre
lungi cu două reprize a cite 15 
minute, iar dacă scorul va ră
mîne egal în continuare se va 
proceda la tragere la sorți pen
tru desemnarea echipei învingă
toare.

întâlnirea dintre reprezentati
vele României și Ungariei sus
cită un viu interes la Belgrad,

• SPORTIVUL ROMAN 
Nicolae Rotaru a obținut un 
frumos succes în prima zi 
a concursului internațional 
de tir de la Moscova la care 
participă 150 de concurenți 
din 12 țări.

In proba de armă liberă 
calibru redus — poziția cul
cat, Nicolae Rotaru s-a si
tuat pe locul întii cu 599 de 
puncte din 600 posibile.

• TURNEUL DE POLO PE 
APA pentru calificarea Ia 
jocurile Olimpice de la Miin- 
chen a continuat cu partide
le din cea de-a 3-a etapă. 
Selecționata României a ob
ținut o nouă victorie, între- 
cînd, de data aceasta, cu

MERIDIAN
scorul de 10—2 reprezentati
va Franței.

Alte rezultate : Spania— 
Bulgaria 7—5 ; Grecia—Aus
tria 7—4 ; Suedia—Anglia 
7—4.

In clasament conduc, neîn
vinse, cu cite 6 puncte echi
pele României și Spaniei.

• La KATOWICE s-a des
fășurat intîlnirea internațio
nală feminină de gimnastică 
dintre echipa de tineret a 
clubului sportiv din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
o selecționată a cluburilor lo
cale. Victoria a revenit cu 
scorul de 184—182,85 puncte 
gimnastelor românce.
• CEA DE-A PATRA Zi 

permită jalonarea unor noi di
recții de orientare în domeniul 
respectiv.

De egală importanță practică, 
ținînd seama de dinamica as
cendentă a morbidității, este și 
a doua temă : diagnosticul pre
coce al cancerului bucal — una 
din formele care, după localiză
rile cutanate, pe sin și genitale, 
este cea mai frecventă. Prin re
ferate, comunicări, luări de po
ziții vor fi abordate tipurile va
riate de forme incipiente de 
cancer al cavității bucale ; me
tode de depistare precoce a bo
lii, care pot contribui la orien
tarea din timp a pacienților 
spre centrele unde există posi
bilitatea unei intervenții efici
ente.

A treia temă este integrarea 
biologică a protezelor dentare. 
Această problemă reprezintă, în 
lumina concepției moderne, o 
încercare de a completa tehni
ca actuală care domină proteti
ca dentară cu noi domenii, vi- 
zînd conținutul procesului biolo
gic, sub raportul reactivității 
generale și locale a organismu
lui uman.

Prin deosebita actualitate a 
problemelor supuse dezbaterilor, 
prin concluziile oare vor re
zulta, reuniunea va contribui la 
direcționarea activității practi
cienilor și cercetărilor spre 
noi domenii, menite să perfec
ționeze continuu calitatea asis
tenței medicale, într-un sector 
în care morbiditatea prezintă, 
în întreaga lume, o curbă as
cendentă.

(Agerpres)

scriitorilor 
pe anul 1971
pentru volumul; „Cronici lite
rare".

Traduceri: Ștefan Crudu, pen
tru traducerea romanului : „Vi
ceregii" de Federigo de Rober
to ; N. Carandino, pentru tra
ducerea piesei : „Electra" de So- 
focle.

A fost de asemenea acordat 
Premiul special al Asociației 
Scriitorilor din București, poe
tului Miron Radu Paraschivescu 
(post mortem), pentru volumul 
de poezii „Ultimele" și pentru 
traducerea romanului „Calea 
regală", de Andr$ Malraux.

La festivitate au participat 
acad. Za har ia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, George 
Macovescu, secretarul Asociați
ei Scriitorilor din București, 
membri ai Biroului Uniunii 
Scriitorilor și ai Comitetului A- 
sociației.

precum și în toate cercurile 
fotbalistice europene. Meciul de 
la Belgrad va fi transmis la In- 
terviziune și Euroviziune. Țările 
ale căror echipe s-au calificat în 
semifinale și-au trimis observa
tori speciali în capitala Iugosla
viei.

Antrenorii A. Niculescu și R, 
Illovszky vor alinia probabil ur
mătoarele formații : România t 
Răducanu — Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Deleanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Do- 
brin, Neagu. Domide ; Ungaria : 
Geczi — Fabian, Pancsics, P, 
luhasz, I. Iuhasz, Szuks, Kocsis, 
Fazekas, Branikovits, Bene, 
Zambo.

întâlnirea va începe la ora 21 
(ora Bucureștiului) și va fi con
dusă de arbitrul grec Christos 
Mihas.

a campionatelor europene de 
haltere de la Constanța a 
dus pe podium concurenții 
categoriei ușoare. Medalia de 
aur și titlul de campion au 
revenit halterofilului bulgar 
Mladen Kucev, care a ridi
cat Ia totalul celor trei sti
luri 447,500 kg. Polonezul Z. 
Kaczmarek cu 442,500 kg s-a 
situat pe locul doi, iar N. 
Kirjinov (U.R.S.S.), a ocupat 
locul trei cu 435 kg. Repre
zentantul României, Fiți Ba
laș, a stabilit un nou record 
național Ia stilul „aruncat" 
cu 160 kg. și a terminat pe 
locul patru în clasamentul 
final, la triatlon, cu 415 kg.

Astăzi se desfășoară între

cerile la categoria semimljlo- 
cie.
• LA BUDAPESTA a în

ceput meciul de șah (la șase 
mese), dintre selecționatele 
feminine ale României și Un
gariei. După primul tur, sco
rul este favorabil cu 4—2 
puncte gazdelor.

• CUNOSCUTUL IACHT- 
MAN elvețian Louis Nover- 
raz a încetat din viață, în 
vîrstă de 70 de ani, la Gene
va. Campion mondial în anul 
1961 la clasa „5,50 m“, Louis 
Noverraz a continuat spor
tul de performanță pînă în 
1968 cînd, Ia Jocurile Olim
pice din Mexic, a obținut 
medalia de argint.



peste
România acordă o atenție 
deosebită principiilor care

trebuie să guverneze 
relațiile comerciale->

Acțiuni de luptă ale
patrioților sud-vietnamezi n

în cursul nopții deîn cursul nopții de luni spre marți, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat baza militară saigoneză, situată la 
10 kilometri nord de orașul Pleiku. Tot în ultimele 24 de ore, 
detașamente ale patrioților au blocat circulația vehiculelor ina
micului pe șoseaua nr. 19, distrugînd două poduri situate în 
apropiere de Pleiku. Șoseaua nr. 19 este una dintre căile de co
municație importante din Vietnamul de -J - — ' ’ -aei
între regiunea Platourilor înalte și portul

Noi ciocniri între forțele patriotice și 
regimului saigonez au fost semnalate în 
Kontum.

Venind în sprijinul forțelor saigoneze,

sud ; ea face legătura 
Qui Nhon.
efectivele militare ale 
împrejurimile orașului

,—xxx.~ xxx -fz.xj___ _____ o____ , în sectoarele unde a-
cestea se află într-o situație tot mai diMcilă, 19 formațiuni de 
bombardiere „B-52" au efectuat, în cursul nopții de luni spre 
marți, raiduri în șase provincii sud-vietnameze — anunță un 
comunicat al comandamentului american, reluat de agențiile 
Reuter și France Presse. Opt raiduri au fost întreprinse în 
provincia Kontum, iar celelalte în provinciile Pleiku, Quang 
Tri, Thua Thien și Quang Tin.

S.U.A. Polițiști ți cîini 
atacat la Cambridge, 
Ma>sachus>ets, mai 
sute de demonstranți 
protestau împotriva 
acte de agresiune 
matei americane

ninsula Indochinezâ.

au 
statul 
multe
care 

noilor 
ale ar- 
în Pe-

Cuvîntul reprezentantului român la ședința ple
nară a Conferinței U.N.C.T.A.D.

In ședințele plenare ale confe rinței U.N.C.T.A.D. continuă 
dezbaterile asupra proiectului de rezoluție cu privire la prin
cipiile care trebuie să călăuzea scă relațiile comerciale inter
naționale. ,

Reprezentantul român, Nico
lae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a sub
liniat, in cuvîntul său, că Româ
nia acordă o atenție deosebită 
principiilor care trebuie să gu
verneze relațiile comerciale in
ternaționale și politicile comer
ciale menite să favorizeze dez
voltarea.

Delegația română, a continuat 
vorbitorul — salută inițiativa 
țărilor in curs de dezvoltare, 
concretizată în. proiectul de re
zoluție prezentat in numele 
grupului „celor 77". Aș dori să 
menționez în mod deosebit în
scrierea principiului potrivit că
ruia „fiecare țară are dreptul 
suveran să dispună liber de 
resursele sale naturale in inte
resul dezvoltării economice și 
bunăstării populației sale. Orice 
măsuri sau presiuni politice ex
terioare de natură să prejudi
cieze deplina exercitare a aces
tui drept constituie o violare 
flagrantă a principiilor autode
terminării și neintervenției, e- 
nunțate în Carta Națiunilor Uni
te, și ar putea, dacă sînt per
petuate, să amenințe pacea și 
securitatea internațională".

După cum se știe, — a rele
vat reprezentantul român — a-

cest principiu și-a găsit recu
noașterea și în alte documente 
ale Națiunilor Unite. El este o 
expresie a faptului că popoare
le sînt tot .mai hotărâte să nu 
cedeze nimic din prerogativele 
lor suverane, să-și apere cu ori
ce preț libertatea și indepen
dența națională. Respectarea a- 
ceetor norme este una dintre 
condițiile accelerării progresu
lui economic al tuturor statelor, 
ale extinderii cooperării între 
popoare. Așa cum sublinia re
cent președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, „dezvoltarea largă 
a colaborării între state, 
sănătoșirea climatului 
național cer 
păt politicii 
dominație și 
mestec în t______ ___
ale altor popoare, să se respecte 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, conform 
voinței și intereselor sale su
preme". '

în- 
______  _ inter- 

să se pună ca- 
imperialiste de 

i dictat, de a- 
treburile interne

I

în favoarea

Se extind protestele împotriva Expozifie in Peru
tratatelor

războiului din Vietnam „TINERETUL 
ROMÂNIEI

de R.F. a

MEMORANDUM AL SECRETA- 
RULUI GENERAL AL ---------O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a atras 
Consiliului de Securitate asupra 
situației din Vietnam, pe care o 
consideră primejdioasă pentru 
pacea și securitatea internațio
nală. El a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate pe luna 
în curs, George Bush (S.U.A.), 
un memorandum în care reco
mandă consultări între membrii 
acestui organism în scopul 
hotărîrii „măsurilor care ar pu
tea fi luate pentru a pune capăt 
în mod onorabil și just pentru 
toți cei interesați, îndelungatului 
și îngrozitorului război din Viet
nam".

în memorandum, secretarul 
general al O.N.U. a arătat în 
continuare : „Sînt pe deplin con
știent de toate obstacolele și di
ficultățile care au împiedicat 
părțile în cauză, în pofida a nu
meroase și serisoa.se eforturi, să 
ajungă la o reglementare pașni
că. Nu subestimez nici dificul
tățile care stau în fața O.N.U. 
și, îndeosebi, a Consiliului de 
Securitate, în ce privește aceas
tă problemă. Totuși, avînd în 
vedere escaladarea actuală a 
conflictului, într-un moment în 
care celelalte eforturi în direcția 
opririi războiului par să aibă 
prea puține șanse de succes, sînt 
convins că O.N.U. nu mai poate 
rămîne spectatorul mut al oro; 
rilor războiului și al primejdiei 
pe care acesta o reprezintă din 
ce în ce mai mult pentru pacea 
internațională".

..Evident, nu există opțiuni sau 
soluții facile — subliniază Kurt 
Waldheim — dar sînt convins 
câ efortul trebuie făciît și a- 
ceasta de urgență. în calitatea 
mea de secretar general, sînt la 
dispoziția Consiliului, a pre
ședintelui și a membrilor săi 
pentru a acționa în orice manie
ră utilă pentru atingerea obiec
tivului nostru, al tuturora — 
pacea în Vietnam".

atenția

• La Havana a fost dată pu
blicității o declarație a guver
nului Cubei, in care sânt 
damnate noile acte de război 
ale S.U.A. în Vietnam. Acest 
nou pas de escaladare a răz
boiului — relevă declarația — 
constituie o încălcare a suvera
nității R.D. Vietnam și o gravă 
primejdie pentru pacea lumii.

oon-

• Camera Comunelor s-a 
întrunit luni într-o sesiune de 
urgență pentru a dezbate o mo
țiune prezentată de opoziția 
laburistă în legătură cu poziția 
guvernului conservator față de 
noua escaladare a războiului 
di.n Vietnam de către S.U.A.

Deschizând dezbaterile, de
putatul laburist John Mendel
son a cerut revizuirea comple
tă a poziției guvernului con
servator în această problemă. 
„Guvernul britanic, a afirmat 
Mendelson, trebuie să se diso
cieze de politica dusă de S.U.A. 
în Vietnam, să protesteze îm
potriva ultimelor măsuri ale 
Administrației americane 
escaladare a războiului".

La rîndul său, purtătorul de 
cuvînt laburist pentru politica 
externă, James Callaghan, a 
apreciat că noile măsuri de es
caladare de către S.U.A. a răz
boiului din Vietnam sînt de na
tură să amenințe pacea lumii.

SOCIALISTE"
cu I/.R.S.S.

de

Sub auspiciile Universității 
din orașul Huancayo și ale 
Ambasadei Republicii So
cialiste România din Peru 
în aceasta localitate a fost 
organizata o galâ de filme 
românești și a fost inaugu
rata expoziția „Tineretul 
României Socialiste". Au 
luat parte personalități din 
orașul Huancayo, profesori 
și studenți și un numeros 
public.

„UN CURS ÎNȚELEPT"

Președintele Nixon a apre
ciat eforturile guvernului și 
opoziției de la Bonn privind ra
tificarea tratatelor semnate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
cu Polonia drept „un curs înțe
lept", transmit agențiile T.A.S.S. 
și D.P.A. Intr-o declarație a Ca
sei Albe, care a fost adusă la cu
noștința presei de către purtă
torul de cuvînt Ronald Ziegler, 
președintele S.U.A. a Înlăturat 
orice îndoială în ceea ce pri-

CANBERRA: APARAREA BOGĂȚIILOR NAȚIONALE
„Dacă nu se vor lua 

măsuri adecvate, riscăm 
sâ pierdem controlul asu
pra unei părți considera
bile a propriei noastre 
economii". Concluzia a- 
ceasta — veritabil sem
nal de alarmă — figurea
ză într-un raport asu
pra „activității capitalului 
străin" întocmit de o co
misie specială a parla
mentului australian.

îngrijorarea care se ma
nifestă în cele mai dife
rite cercuri politice și e- 
conomice australiene nu 
este lipsită de fundament. 
In ultimii ani. capitaluri
le britanice, americane și 
vest-germane și-au inten
sificat operațiunile pe 
„continentul cangurilor" 
acaparînd poziții din ce 
în ce mai puternice 
in economia australiană.

Forma cea mai frecven
tă este cumpărarea de 
societăți australiene. In 
aprilie, premierul austra
lian a trebuit să intervi
nă personal, pentru a îm
piedica preluarea unei 
societăți australiene de 
asigurare de către un 
grup financiar britanic. 
El a dispus ca participa
rea capitalului străin la 
respectiva societate să nu 
depășească 40 la sută. 
Premierul a putut face 
acest lucru, deoarece ca
pitala, unde își desfășura 
activitatea amintita fir
mă de asigurări, este 
subordonată guvernului 
federal. Dar, în cele șase 
state ale federației aus
traliene nu există încă o 
lege care să îngrădească 
preluarea controlului dife-

ritelor societăți și între
prinderi autohtone de 
către capitalul străin.

Ceea ce îi îngrijorează 
și îi supără pe austra
lieni este nu numai fap
tul că se creează, în per
spectivă, pericolul pierde
rii controlului asupra 
unor ramuri ale econo
miei naționale, ci și scoa
terea din tară, zi de zi, a 
unor profituri și dividen
de care iau drumul cen
trelor financiare străine 
și sînt reinvestite în 
alte țări. Potrivit unor 
calcule estimative, relua
te de presa din Canberra, 
sumele ieșite anul trecut 
sub formă 
dividende, 
minimum 
dolari.

De cîtiva ani, dezbate-

de profituri și 
s-au ridicat la
800 milioane

rile în legătură cu peri
colele generate de pătrun
derea masivă a capitalu
lui străin, au devenit 
frecvente în cadrul dife
ritelor formațiuni politice. 
Necesitatea îngrădirii ac
tivității capitalului străin 
și a instituirii unui con
trol asupra investițiilor 
străine este unul din 
punctele în care se con
stată un consens aproape 
general în parlament. Atît 
guvernul, cît și opoziția 
sînt de acord că trebuie 
acționat și observatorii 
scenei politice australie
ne apreciază că o legisla
ție de control asupra in
vestițiilor străine va obți
ne o majoritate covîrși- 
toare în parlament.

în prezent, comisiile 
de resort ale parlamen-

tului au trecut la elabo
rarea unui proiect de 
lege care, potrivit unor 
surse oficiale citate de 
presa australiană, va re- 
strînge sensibil, „capaci
tatea de manevră" a capi
talului străin în acapa
rarea societăților austra
liene. Noua legislație va 
stabili cota de participa
re a, capitalului străin la 
societățile autohtone exis
tente la cel mult 40 Ia 
sută. Se va prevedea, tot
odată, că nici o nouă în
treprindere nu va putea 
fi înființată fără partici
parea capitalului austra
lian. Sînt tendințe firești, 
legitime, izvorîte 
cesitatea apărării 
lor naționale.

din ne- 
bogății-

E. R.

PENTRU
RELUAREA Li Sien-nien

CONVORBIRILOR a primit delegația

problemele tineretului și sportu
lui din aceste țări.

La această importantă mani
festare urmează să ia parte 
peste 2000 de tineri arabi.

DE LA PARIS M.I.U. din România
Delegațiile Republicii Demo

crate Vietnam și Guvernului
Revoluționar Provizoriu al Re- 
publicii Vietnamului de Sud la
Conferința cvadripartită asupra 
Vietnamului au propus, la 16
mai, reluarea activității confe
rinței de la Paris și ținerea ur-

Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Fan I, ministrul 
pentru relații economice cu 
străinătatea, au avut, marți, o 
convorbire cu membrii delega
ției Ministerului Industriei U- 
șoare din România, condusă 
de ministrul Ion Crăciun, 
transmite agenția China Nouă.

întîlnire între 
specialiști sovietici 

și americani

R. P. Chineze, a primit o de
legație a Partidului Komeito 
din Japonia, condusă de Bun- 
zo Ninomiya, vicepreședinte al 
Comitetului Central al parti
dului, cu care a avut o convor
bire prietenească.

George Wallace
victima

mătoarej ședințe ordinare joi,
18 mai
TASS.

relatează agenția

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Charles Bray, a declarat marți 
că Statele Unite refuză să reia, 
săptămîna aceasta, negocierile 
de la Paris în problema vietna
meză.

William Porter, șeful delega
ției americane la negocieri, a 
fost rechemat pentru consultări 
la Washington.

PRIMUL FESTIVAL AL 
TINERETULUI DIN 
TARILE ARABE VA 
Avea loc
LA ALGER

• ÎNTRE 6 și 11 iulie va avea 
loc la Alger primul Festival al 
tineretului din țările arabe. Cu 
același prilej, în capitala Alge
riei se va ține și cel de-al doi
lea Congres al miniștrilor pentru

r a

GREVA STUDENȚILOR
DIN TANANARIVE

Ca urmare a declanșării, la 
24 aprilie a.c., a grevei stu
denților și a demonstrați
ilor, marcate de incidente, 
care au avut Ioc în ultimele 
trei zile în capitala Republi
cii Malgașe, președintele Phi
libert Tsiranana a hotărit în
locuirea ministrului afaceri
lor culturale, Laurent Boto- 
keky. Agenția Reuter apre
ciază că această măsură are 
ca scop reducerea nemulțu
mirii greviștilor, care cer, 
între altele, adaptarea siste
mului de învățămînt la ne
cesitățile reale ale țării.

Greva de 19 zile a studen
ților a culminat cu arestarea 
liderilor acestora și cu închi
derea universității și a tu- 
tutror școlilor din țară.

Un impunător marș, la 
care au participat aproxima
tiv 100 000 de persoane, a a- 
vut loc luni pe străzile ca
pitalei. Demonstranții, ma
sați în fața palatului prezi
dențial, au cerut președinte
lui Tsiranana să suspende 
măsurile excepționale, insti
tuite în urma incidentelor 
dintre poliție și studenți și 
soldate cu 25 de morți.

Toți cei 375 de studenți 
malgași arestați în timpul 
manifestațiilor și incidente
lor care au avut Ioc în ulti
mele zile în capitala Repu
blicii Malgașe, și deportați 
apoi în insula Nosy Lava, au 
fost eliberați din ordinul pre
ședintelui Philibert Tsirana
na, informează agenția France 
Presse.

ratihcarn

semnate
Germaniei

și Polonia
vește dorința Washingtonului 
de a vedea ratificate tratatele 
răsăritene ; prin această ratifi
care, acordul cvadripartit asu
pra Berlinului occidental, la 
care Statele Unite sînt parte, va 
putea intra în vigoare, subli
niază agențiile menționate.

DECLARAȚIA PRIMARULUI 
BERLINULUI OCCIDENTAL

lntr-o declarație publicată în 
buletinul de presă al P.S.D., 
Klaus Schiitz, primarul Berli
nului occidental, a reafirmat 
necesitatea și importanța ra
tificării de către Bundestagul 
vesit-german a tratatelor înche
iate de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și cu Polonia. Ei a 
subliniat că un vot afirmativ 
asupra lor ar favoriza proce
sul de destindere înregistrat în 
ultimii ani.

O HOTĂRÎRE 
A CONDUCERII FEDERALE 

A U.C.D.

,,Conducerea federală a Uniu
nii Creștin Democrate din R.F. 
a Germaniei a hotărit, în cursul 
ședinței sale de luni, să dea 
mînă liberă reprezentanților săi 
în Bundestag să voteze în fa
voarea sau împotriva tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia, în con
formitate cu conștiința fiecă
rui deputat", transmite agenția 
vest-germană D.P.A.

Miercuri, la ora 14,00, 
ora locală, vor fi reluate 
in Bundestag dezbaterile 
asupra tratatelor încheiate 
de R.F.G. cu U.R.S.S. și 
cu Polonia. La ora 18,00, 
ar urma ca deputății Bun- 
destagului să-și exprime 
votul în legătură cu trata
tele menționate.

NOTE PE DRUM

Secvențe
norvegiene

C
ea de-a doua 
călătorie senza
țională a renu
mitului explo
rator Thor He- 
yerdhal într-o 

ambarcațiune de papirus, cu 
care a aniversat oceanul, a 
readus în atenția lumii, Nor
vegia. Această țară situată in 
nordul continentului, între 
cea de-a 58-a și cea de-a 
70-a paralelă, străvechi teri
toriu al Europei, încărcîn- 
du-1 cu o anumita poezie...

Norvegienii par a fi, chiar 
de la prima cunoștință, oa
meni sobri, relativ tăcuți ; 
în ciuda acestei aparențe, ei 
sînt dinamici, căutînd veșnic 
cele mai diferite soluții la 
problemele pe care le ridi
că neîncetat traiul cotidian.

Dar cum să nu fie așa !... 
Cea mai răspîndită formă 
geografică o constituie plat
formele înalte, golașe, lipsi-

tea fiordului cu același 
me se îndeletnicește cu 
cuitul. In acea zi, fața 
șului era scăldată de șuvoaie 
nesfîrșite de ploaie, ceea ce 
nu conturbă cu nimic cursul 
vieții atît în piețe, cît și pe 
străzi ; de altfel ploaia face 
parte din decorul aproape 
diurn.

La „piața de pește" am a- 
vut prilejul să cunosc o fe
meie tînără cu trăsături as
pre, cu fața bătătorită de 
vînt Vindea heringi proas
peți. Am abordat unul din 
subiectele preferate de dis
cuție ale norvegienilor ; pes
cuitul heringilor. „La noi, 
peștele vine singur spre 
coastele Norvegiei. Este a- 
tras de apele calde ale Golf- 
streamului". îmi explica : 
„Pe coastă, în aceste zile, se 
află aproape întreaga popu
lație a unor orașe și sate 
care întîmpină cele aproxi-

wi
pes- 
ora-

Peisaj norvegian

• LA HOUSTON (Texas) a 
vut loc o nouă întîlnire între 
specialiștii sovietici și ameri
cani in domeniul medicinii cos
mice. In cursul întilnirii s-a 
procedat la un schimb de date 
științifice obținute în urma 
zborurilor navelor cosmice ,,So- 
iuz-11" și „Apollo-16", precum și 
al stației științifice orbitale so
vietice „Soiuz" relatează agen
ția TASS. Grupul specialiștilor 
sovietici a participat la activi
tatea conferinței anuale convo
cate de Asociația de medicină 
aerospațială a S.U.A.

.SCURT tr

unui atentat

Ciu En-lai a primit o 
delegație a 

Partidului Komeito
• AGENȚIA China Nouă 

informează că Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al

• PREȘEDINTELE S.U.A., Ri
chard Nixon, a anunțat marți 
demisia ministrului de finanțe, 
John Connally, singurul repre
zentant al Partidului Democrat 
în guvernul american — infor
mează agenția Associated Press. 
El a fost înlocuit de George 
Shultz, pînă în prezent director 
al Oficiului directorial și al bu
getului.

Guvernatorul statului Alaba
ma, George Wallace, candidat 
la obținerea învestiturii Parti
dului democrat pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie, a 
fost, luni, victima unui atentat 
în suburbia Washingtonului — 
Laurel.

Transportat de urgență la spi
tal, George Wallace a fost su
pus unei intervenții chirurgi
cale. Au fost extrase trei gloan
țe, în corpul victimei rămînînd 
un al patrulea, care este loca
lizat în coloana vertebrală. 
Primele buletine medicale rele
vă că guvernatorul Wallace su
feră de o paralizie parțială.

★
Ministerul de Justiție al S.U.A. 

a anunțat că un tînăr de 21 de 
ani, Arthur Bremer, a fost in
culpat sub acuzația de comitere 
a atentatului împotriva guver
natorului George Wallace.

• MINISTRUL de Externe al 
Republicii Chile a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
persoane necunoscute au pă
truns, la sfîrșitul săptămânii tre
cute, în sediul ambasadei chilie
ne din Statele Unite, sustrăgînd 
documente, cărți și aparate de 
radio — informează agenția 
Prensa Latina.

Pe de altă pante, Prensa La
tina informează că Departamen
tul de Stat a exprimat ambasa
dorului chilian la Washington 
„profundul său regret" în legă
tură cu cele întîmplate.

te de pădure, brăzdate în 
schimb de numeroase lacuri, 
O statistică este concluden
tă : 74 la sută din întreaga 
Norvegie este formată din 
stînci, mlaștini și munți. 
Doar o minusculă parte din 
aceste întinderi — și anume 
3,2 la sută din terenuri — 
este propice agriculturii. Dar 
oamenii Nordului nu s-au re
semnat. Prin hărnicie și 
grea luptă purtată cu vitre
gia naturii, aceștia, înfrin- 
gind greutăți inimaginabile, 
au transformat și regulari
zat căderile de apă, au con
struit astfel incit, aici, în 
nordul continentului euro
pean se află locuitorii cu 
cea mai mare producție de 
energie electrică raportată 
per persoană. Și este sufici
ent să iei contact nemijlocit 
cu realitățile norvegiene, cu 
natura, cu oamenii care tră
iesc pe aceste locuri — pen
tru a înțelege cîtă veridici
tate și adevăr cuprind pie
sele lui Ibsen ori pînzele lui 
Edward Munch.

Clima aspră, solul muntos 
i-au îndreptat pe locuitorii 
acestor meleaguri spre în
tinderile fără de capăt ale 
apelor, unde au găsit surse 
inepuizabile de hrană, obți
nute prin tenacitate și su
premă abnegație. Și nu este 
pentru nimeni un secret că 
strămoșii generațiilor care 
astăzi viețuiesc aceste teri
torii aspre, vikingii, au de 
peste un mileniu renuinele 
unor iscusiți și faimoși na
vigatori, gata oricînd să în
frunte întinderile oceanului 
și să se bată cu furia stihii
lor dezlănțuite pentru a-și 
obține hrana. Astăzi Norve
gia deține un loc fruntaș în 
lume în privința tonajului 
flotei comerciale și realizea
ză o importantă producție 
de conserve de pește pe care 
o exportă în numeroase 
țări...

Mă aflam 
cartierele 
minat de 
cărămidă 
coperișuri 
populație ________ ___ _
situat chiar către extremita-

din 
do- 

in
într-unul 

orașului Oslo, 
clădiri durate 
roșie și avînd a- 
țuguiate. întreaga 

a acestui cartier

mativ un milion de tone de 
heringi pescuit anual. Fie
care pescuiește cum poate, 
cu ce are..."

...Pe numeroase clădiri ale 
bulevardelor principale ale 
orașului Oslo am întîlnit in 
mod frecvent un afiș mare, 
viu colorat, care-i invită pe 
turiști să viziteze renumitul 
parc Fragner, pe aleile că
ruia sțnt plasate cîteva sute 
de statui ori grupuri statu
are realizate de geniul lui 
Gustav Vigeland, personali
tate care este comparată în 
țară cu marele pictor Ed
ward Munch ori cu talen
tatul compozitor Edward 
Grieg.

Acest parc, cel mai fru
mos din Oslo, este străbătut 
de o arteră lungă de 850 m. 
amenajată sculptural de Vi
geland. întîlnim aici figuri 
însingurate, grupuri, compo
ziții uriașe — în bronz, in 
granit, în fier forjat. Tema 
centrală a sculpturilor o re
prezintă ființa ițmană in 
toate etapele vieții — de la 
copilărie pînă la senectute. 
Omul lui Vigeland este deo- 
bicei înfățișat printr-o suită 
de generații care se succed 
și-și împletesc destinul. Ar
ta marelui sculptor exprimă 
întreaga gamă a sentimente
lor și emoțiilor de care este 
capabil omul, de-a lungul 
existenței sale.

Străbătind acest ax mobi
lat statuar încerci, deopotri
vă. satisfacțiile amatorului de 
plimbare printr-un parc a- 
menajat cu mult gust și, deo
potrivă. pe cele ale iubito
rului de artă sculpturală in
tr-un muzeu sui-generis — 
al cărui acoperiș este cerul 
— deschis zi și noapte, fără 
grilaj ori taxă de intrare.

Pe aici nu ajung doar tu
riștii străini, ci și numeroși 
localnici dornici să se bron
zeze — pe peluzele largi — 
sub razele unui soare zgîrcit 
chiar vara, să schieze în lu
nile de iarnă, ori să pri
vească statuile în tot timpul 
anului.

CAROL ROMAN

a

Apel al C.C. al P.C 
din Cuba

• BIROUL Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba a lansat, către 
toți membrii de partid, ai U- 
niunii Tinerilor Comuniști și ai 
organizațiilor de masă, un apel 
prin care le cere să-și concen
treze, în această perioadă, în
treaga atenție și toate eforturile 
asupra campaniei de recoltare a 
trestiei de zahăr.

•După cum relatează agenția 
TASS, Ia Alexandria a sosit, in
tr-o vizită de prietenie, un de
tașament de nave militare sovi
etice ale flotei din Marea Nea
gră.

„Guvernul S.U.A. — a relevat 
purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, în cadrul 
unei conferințe de presă — con
tinuă să se pregătească pentru 
proiectata vizită a președintelui 
Nixon în Uniunea Sovietică". 
Corespondenții au fost anunțați 
că, la 20 mai, președintele va 
pleca la Salzburg, unde face o 
escală în drum spre Moscova.

Agenția TASS relevă că răs- 
punzind întrebărilor referitoare 
la problemele care ar putea fi 
abordate în cursul întrevederilor 
dintre președintele Nixon și con
ducătorii Uniunii Sovietice, Zie
gler s-a referit la mesajul adre
sat de președinte, la 9 februarie 
1972, Congresului S.U.A. Acest 
mesaj, a spus el, înfățișează 
problemele existente între cele 
două țări.

MEMORANDUM

AL R.D.G.
Delegația R.D. Germane, 

condusă de prof. dr. Lud- 
wig_ Mecklingcr, ministrul 
sănătății, care participă la 
lucrările Organizației Mon
diale a Sănătății, la Geneva, 
a predat un memorandum 
care circulă ca document o- 
ficial al sesiunii. în memo
randumul R.D.G. se sublini
ază că o hotărîre pozitivă 
de primire a R.D.G. in a- 
ceastă organizație ar contri
bui la promovarea procesu
lui de destindere în Europa.

Memorandumul face un 
apel la participanții la cea 
de-a 25-a sesiune a O.M.S. 
să aprobe primirea R.D.G.. 
subliniind că aceasta cores
punde tuturor prevederilor 
regulamentului Organizației 
Mondiale a Sănătății.
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