
ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI
NAȚIONALE A PARTIDULUI

PERFECTION A RE A 
cuvînt de directivă

Vizita conducătorilor 
de partid și de stat 

la Drobeta Turnu Severin 
cu prilejul sărbătoririi a 1850 de ani de ia 

atestarea documentară a municipiului și împlinirii 
a 90 de ani de existență a Uzinei de vagoane

Cum îndeobște este cunoscut, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 18 a- 
prilic 1972 a convocat, pentru a 
doua jumătate a lunii iulie a.c., 
Conferința Națională a partidu
lui consacrată dezbaterii pro
blemelor perfecționării, în con
tinuare, a conducerii și planifi
cării activității economico-socia- 
le, dezvoltării democrației so
cialiste. Propunîndu-și să anali
zeze modul cum sînt realizate 
hotărîrile și programele dez
voltării econorriiei naționale, a- 
le construcției socialismului în 
ansamblu, felul cum sînt înfăp
tuite hotărîrile precedentei Con
ferințe Naționale șf ale Congre
sului al X-lea spre a desprinde 
concluzii temeinice, optime, 
pentru impulsionarea progresu
lui, apropiata Conferință Națio
nală a partidului este cu deplin 
temei apreciată a fi cel mai 
important eveniment politic in
tern al anului 1972.

Organizațiile dc partid, co
muniștii din Valea Jiului în- 
tîmpină acest eveniment cu re
zultate pozitive în întărirea ro
lului conducător al partidului, 
în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională din 
1967 și de Congresul al X-lea pe 
linia perfecționării și creșterii 
eficienței activității lor.

Nu ne propunem în rîndurile 
dc față încercarea de a reme

mora datele transformărilor în
noitoare esențiale ce se înscriu 
în tabloul creațiilor materiale 
și spirituale înfăptuite în răs
timpul scurt care a trecut de 
la precedenta Conferință Națio
nală și Congresul al X-lea al 
P.C.R. deoarece numai o suma
ră evocare, o trecere în revistă 
a lor ar presupune multe pagini 
de manuscris; de asemenea, 
este prematur să anticipăm de 
pe acum, în toate dimensiunile 
și implicațiile lor, concluziile și 
hotărîrile pe care lc va adopta 
Conferința Națională a parti
dului din iulie a.c.

Ordinea dc zi anunțată a 
Conferinței Naționale a partidu
lui și în strînsă conexiune cu 
ea, printr-o coincidență bineve
nită, publicarea recentă a ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea coloc
viului privind problemele știin
ței conducerii societății oferă 
organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor, nu
meroase temeiuri atît de reflec
ție responsabilă, exigentă cît și 
de acțiune efectivă, practică 
pentru stimularea căutărilor în
drăznețe și creatoare, promova
rea celor mai suple forme de 
organizare Și conducere menite 
să impulsioneze ritmul înaintă
rii pe calea progresului.

Evocînd în succesiunea lor

documentele relativ recente ale 
partidului, acțiunile ample în
treprinse consecvent vizînd do
meniile „cheie" ale activității e- 
conomico-sociale, rememorînd 
de fapt activitatea curentă și 
preocupările de perspectivă ca
re se înscriu pe agenda dc lu-> 
cru a organelor și organizațiilor 
noastre de partid vom identifi
ca în acest tablou cuprinzător 
puncte de reper precis contura
te : ele vizează în etapa constru
irii societății socialiste multila
teral dezvoltate o serie de pro
bleme noi, legate de creșterea și 
modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale a economiei, perfecțio
narea continuă a relațiilor <lc 
producție, încetățenirea rapor
turilor sociale și principiilor e- 
chității socialiste, formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, ridica
rea la un nivel superior a în
tregii munci de conducere și or
ganizare a activității economico-: 
sociale.

Fără îndoială. în sensul aces
tor idei se cuvine a fi relevat 
faptul că în exercitarea în bune 
condițiuni a misiunii de condu
cător, partidul trebuie să-și per
fecționeze continuu propria ac
tivitate. In acest sens adeseori
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Adunarea festivă de la Casa de cultură PLECAREA DIN CAPITALĂ
Ora 13,30. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stal se îndreap
tă spre Casa de cultură a mu
nicipiului Turnu Severin, pen
tru a lua parte la adunarea ju
biliară prilejuită de aniversarea 
a 1850 de ani de la atestarea 
documentară a municipiului 
Drobeta și de sărbătorirea a no
uă decenii de existență a Uzi
nei de vagoane din Turnu Se
verin.

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

Se află, de asemehea, primii

secretari ai comitetelor muni
cipale de partid și primari ai 
municipiilor din întreaga țară, 
precum și delegații de partid și 
de stat din orașele riverane 
Kladovo și Negotin din R.S.F. 
Iugoslavia, invitate la marea 
sărbătoare a severinenilor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat la adu-
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Turnu 
Severin și județului Mehedinți 
un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

Sărbătorim astăzi două eve
nimente deosebit de importante 
pentru locuitorii acestor melea
guri, pentru muncitorii din 
Turnu Severin : împlinirea a 
1850 de ani de la prima atestare 
documentară a municipiului 
Turnu Severin — antica Dro
beta — și a 90 de ani de exis
tență a Uzinei de vagoane din 
orașul dumneavoastră. Cu acest 
prilej, doresc să felicit, în mod 
călduros, pe locuitorii munici
piului, pe muncitorii uzinei de 
vagoane și să le adresez tutu
ror cele mai calde urări de noi 
succese în activitatea lor. In
tr-adevăr, sînt două evenimente 
de o deosebită importanță — și 
dumneavoastră, oamenii muncii 
din municipiu, din întregul ju
deț. întâmpinați sărbătorirea 
tar cu succese remarcabile în

înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, în toate domeniile de acti
vitate. (Aplauze puternice, pre
lungite). Vă înfățișați la această 
sărbătoare măreață cu succese 
deosebite, atît în industrie, cît 
și în agricultură, în activitatea 
politico-cducativă ; aveți o or
ganizație de partid puternică, 
care-constituie garanția înfăp
tuirii neabătute a politicii parti
dului de către toți oamenii mun
cii. (Aplauze prelungite).

Istoria vorbește că încă cu 
5 500 de ani în urmă pe aceste 
meleaguri existau așezări ome
nești. In epoca statului geto- 
dac s-a dezvoltat așezarea Dro
beta care, după cum știți, a 
dăinuit multă vreme ; descope
ririle atestă că, practic, în toa
tă perioada de la înființarea sa 
și pînă astăzi această așezare a 
fost — dacă se poate spune așa 
— un sîmbure al dezvoltării 
poporului român, deoarece timp 
de aproape 2 000 de ani, în îm
prejurări grele, locuitorii au în
fruntat năvălirile, au făcut fa
ță greutăților, păstrîndu-și exis
tența, contribuind, prin aceas
ta. la menținerea și afirmarea 
ființei poporului român. (Apla-

tize puternice, îndelungate). Vă 
mîndriți cu primul pod constru
it acum aproape 2 000 de ani, 
așa cum, pe bună dreptate, as
tăzi vă mîndriți cu cea mai ma
re hidrocentrală de pe Dunăre 
— expresie a geniului creator 
al poporului român, a forței so
cietății socialiste pe care o edi
ficăm în România. (Aplauze pu
ternice, urale).

Desigur, cunoașterea istoriei, 
prețuirea ei, constituie un im
portant factor de educație, un 
izvor de învățăminte și, tot
odată, un îndemn de a face to
tul pentru a duce mai departe 
făclia civilizației materiale și 
spirituale, de a înălța tot mai 
mult edificiul socialismului și 
comunismului în România. (A- 
plauze puternice).

Avînd în vedere că sărbăto
rim existența de 1850 de ani a 
orașului, ne-arn consfătuit aici 
eîțiva membri ai conducerii de 
partid și de stat, și am hotărît 
să dăm municipiului dumnea
voastră denumirea de munici
piul Drobeta Turnu Severin. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.").

Inmănunchind aceste două
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Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
a plecat, luni dimineața, la 
Turnu Severin, pentru a parti
cipa la inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și dc 
navigație Porțile de Fier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru a! 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Emil Bod
naraș, membru .al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Emil Drăgănescu. 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al -Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-iugosla-

vă de colaborare economică, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Gheor_ 
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte' Răutu, Gheor
ghe Stoica. Ștefan Voitec cu so
țiile, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Miu~ Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan.

Erau prezenți Bojidar Buku- 
mirici,’ consilier al Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
cu soția, și membri ai ambasa
dei;

, Pe aeroportul municipiului 
Craiova, în întâmpinare au ve
nit primul secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., 
Constantin Băbălău, membrii 
Biroului Comitetului județean 
de partid, ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean, activiști de partid și de 
stat.

Conducătorii de partid și de 
stat se îmbarcă apoi în elicop
tere, continuîndu-și drumul 
spre Turnu Severin.

(Agerpres).

La Uzina de vagoane și la 
Muzeul „Porțile de Fier"

Turnu Severin, oraș cu glo
rioase tradiții istorice, a sărbă
torit luni, 15 mai, 1850 de ani 
de atestare documentară. O dată 
cu această importantă sărbătoa
re, colectivul uneia din impor
tantele întreprinderi construc
toare de mașini a țării — Uzi
na de vagoane din localitate — 
a aniversat nouă decenii de 
activitate.

In această zi de mare săr
bătoare, oamenii muticii din 
municipiul Turnu Severin și, 
împreună cu ei, reprezentanți 
ai altor localități din județul 
Mehedinți, au avut bucuria de 
a avea din nou în mijlocul lor

VIE EMULAȚIE, NEOBOSITE STRĂDANII 
ÎN MUNCA MINERILOR

Noi fapte de muncă, ce vorbesc de la sine despre stră
daniile colectivelor din mai multe unități economice ale mu
nicipiului hotărîte să înfăptuiască exemplar sarcinile dc Plan 
ce Ie revin în acest trimestru al anului, să întîmpine prin 
succese însemnate, pe măsura tradiției, evenimentul care 
polarizează atenția generală a opiniei publice din întreaga 
țară —Conferința Națională a Partidului Comunist Român 
— ne-au fost- relatate în cursul zilei de ieri, telefonic și prin 
scrisori, de către corespondenți ai ziarului.

Relatăm, pe scurt, la această rubrică, cîteva din succese
le unor colective de muncă de la minele Văii Jiului.

Avansări în ritm alert
Pornind încă din primele zile ale 

acestei luni cu succese, minerii aba
tajului frontal în trepic xăsiurnate 
de pe stratul 6, din sectorul 11 al 
exploatării miniere Petrila, compo
nent ai brigăzii conduse dc oan 
Tabac'u, au reușii pînă în aceste 
zile să depășească cu peste 400 tone 
dc cărbune sarcina de plan a pe
rioadei care a trecut. Randamentul 
mediu cu care au lucrat în timpul 
scurs de la începutul lunii mai este 
cu 900 kg/post mai mare ca cel 
stabilit prin foaia de acord. Acești 
muncitori s-au angajat să realizeze 
înainte de încheierea lunii 50 ml

avansare, terminînd astfel panoul în 
care lucrează, și apoi să extragă pri
mele tone de cărbune din viitorul 
loc de muncă — abataj cameră în 
stratul 5 — a cărui pregătire o e- 
xecută în același ritm susținut bri
gada de înaintări a lui Mihai Ro
taru. Schimburile, în abatajul fron
tal sînt conduse dc minerii Petru 
Slavic, Aurel Brăila, Alexandru Pe
trescu și Ioan Răduca. Colectivul 
brigăzii este angrenat, alături de 
ceilalți frontali.ști precum și munci
tori dc la abataje cameră, în în
trecerea socialistă organizată pentru 
obținerea unor avansări record.

din formațiile fruntașe, pentru a 
lc relata faptele. In perioada scursă 
dc la începutul lunii și pînă acum 
frontaliștii conduși de Gheorghe 
Ciobanii au dat 280 tone peste sar
cina planificată, iar muncitorii dc 
la abatajul cameră condus dc Gheor
ghe Cojocarii au depășit randamen
tul planificat, pentru lucrarea lor, 
cu 400 kg/post.

In sector se manifestă în perma
nență mult interes pentru produc
țiile viitoare, în care scop s-au in
tensificat lucrările de pregătire a 
panoului 1 Est din stratul 13 la ca
re participă brigăzile Gheorghe 
llang, în galeria dc bază (2 ml de
pășire în primele 15 zile ale lunii) 
și Dumitru Sănăilteanii, în galeria de 
cap a panoului (101 la sută reali
zarea normei).

A. HOFFMAN

A
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Consiliul de Stat 
al 

Republicii Socialiste România
DECRET

Cu prilejul aniversării a 1850 de ani de existență ates
tata documentar a municipiului Turnu Severin,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
d ecretează:

ARTICOL UNIC. — Incepînd cu data prezentului de
cret, municipiul Turnu Severin va purta denumirea de mu
nicipiul Drobeta Turnu Severin.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea „Ordinului 

Muncii" clasa I Uzinei 
de vagoane din municipiul 

Drobeta Turnu Severin
Pentru contribuția deosebită adusă la industrializarea 

socialistă și participarea activă a colectivului de oameni 
ai muncii de la Uzina de vagoane din municipiul Drobeta 
Turnu Severin Ia opera de construire a socialismului în 
patria noastră,

Cu prilejul aniversării a 90 de ani de activitate neîntre
ruptă a uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

. ARTICOL UNIC. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I 
Uzinei de vagoane din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I municipiului 
Drobeta Turnu Severin

Dînd o înaltă apreciere istoriei străvechi a municipiului 
Drobeta Turnu Severin, contribuției -aduse de locuitorii săi 
în decursul veacurilor la lupta întregului popor pentru li
bertate și progres social, participării la acțiunile conduse 
<le Partidul Comunist Român în anii ilegalității, la insu
recția armată și la cucerirea puterii politice de către clasa 
muncitore, precum și pentru participarea activă la înfăptui
rea politicii partidului și statului de construire și dezvoltare 
a societății socialiste în patria noastră,

Cu prilejul aniversării a 1850 de ani de existență a- 
testată documentar.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I municipiului Drobeta 
Turnu Severin.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 90 de ani de activitate neîntre

rupta a Uzinei de vagoane din municipiul Drobeta Turnu 
Severin,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Pentru rezultatele remarcabile 
obținute în muncă și pentru contribuția personală adusă la 
dezvoltarea Uzinei de vagoane din municipiul Drobeta Tur
nu Severin și la realizarea an de an a sarcinilor de plan, 
se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :
Dumitru M. Dumitrescu — lăcătuș mecanic, maistru la 

Uzina de vagoane
Gheorghe A. Zaharia — lăcătuș construcții metalice

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au venit la 
acest jubileu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu soția. Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Emil Drăgănescu, 
Ștefan Andrei.

Conducătorii de partid și de 
stat au sosit la Turnu Severin 
cu elicoptere speciale.

La ora 10,00, elicopterul, la 
bordul căruia au călătorit tova- 

'rășii Nicolae Ceaușescu, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Elena Maurer, aterizează în 
uralele mulțimii.

In intîmpinarea conducători
lor de partid și de stat au venit 
tovarășii Traian Dudaș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean

(Continuare în pag. a 3-a)

Spectacol 
de sunet 
și lumină

Seara, a avui loc un feeric spec
tacol de sunet și lumină, intitulat 
sugestiv „L.a porțile istoriei, la por
țile luminii". Au participat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Au fost 
prezenți tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și soția sa, Elena Maurer, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni
culescu-Mizil, Virgil Trofin. ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
oaspeți din țară care participă la 
jubileul municipiului Drobeta Turnu 
Severin.

Este ora 20. Stadionul municipal, 
locul de desfășurare a spectacolului, 
e scăldat în lumina reflectoarelor.

Glasul cristalin al trompetelor a- 
nurțță începerea spectacolului.

Mii de tineri înscriu cu trupu
rile lor, pe gazonul stadionului, vc- 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Astăzi, 16 mai 1972, în ju
rul orei 11, 45, posturile noas
tre de radio și televiziune vor 
transmite direct de la Porțile 
de Fier intîlnirea dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

j Comunist Român, președinte- 
; le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, cu 
prilejul inaugurării oficiale a 
Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier.

Continuitate
a faptelor pozitive

O scurtă convorbire telefonică, 
pe care am avut-o cu tehnicianul 
normator al sectorului II al minei 
Vulcan, sector condus de inginerul 
loan Diaconii, nc-a convins că și 
în continuare acest harnic colectiv 
muncește în ri mul caracteristic, cel

care Ic-a permis să depășească pla
nul primelor patru luni cu peste 
4 400 tone. Acestei depășiri în luna 
de față i-au fost adăugate încă 420 
tone, realizate prin contribuția tu
turor muncitorilor și tehnicienilor 
clin sector. Am cules numele cîtorva
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DE LA Ș.S.E. PETROȘANI

© JIUL PETRILA CAMPI- 
OANA JUDEȚEANĂ LA 
POPICE

Instantaneu dirt secția de 
strungari a U.U.M. Petroșani.

La Lupeni

Au început lucrările 
de amenajare a drumului 
de acces la telescaunul 

Pîrîul Roșia-Straja
20/1971 privind organizarea Și desfă-Aplicarea Legii nr. 

șurarea contribuției bănești și in muncă a locuitorilor, cu
noaște în orașul Lupeni o puternică animație în rîndurile 
cetățenilor, care, răspund cu promptitudine la înfăptuirea 
măsurilor stabilite de comitetul executiv al consiliului popii 
Iar, pe baza propunerilor delegaților împuterniciți.

Deschiderea lucrărilor Ia o bună parte din obiectivele 
nominalizate pentru anul 1972, a stîrnit, după cum era Și fi
resc, un puternic entuziasm, manifestat prin participarea ma 
sivă a cetățenilor Pe șantierele edilitar-gospodărești. Astfel 
in săptămîna precedentă, au început lucrările la unul din 
cele mai importante obiective ce se va realiza prin contri
buția bănească și în muncă : DRUMUL DE ACCES LA TE
LESCAUNUL PÎRÎUL ROȘIA — STRAJA LUPENI. Această 
lucrare se execută prin contribuția în bani a întreprinderii 
de construcții forestiere — Deva și prestarea de zile muncă 
a locuitorilor.

In prezent se lucrează la retragerea și alinierea gardu 
rilor pe o distanță de 100 metri. Ținind seama de faptul că 
drumul Roșia va deveni un frecventat traseu turistic, cetă
țenii din acest cartier au acceptat propunerea consiliului 
popular ca toate gardurile să fie executate din plasă meta 
lică și prefabricate, pentru asigurarea unei ținute estetici 
uniforme.

Dintre cei mai activi cetățeni care și-au adus pină acum 
contribuția în muncă la desfășurarea lucrărilor se numără 
IRMA CRAINIC, I. GRAPA, CONSTANTIN VLĂDULESCU. 
GHEORGHE SIBIȘAN, PETRU ILIE NICOLAF NAPRO 
DEAN, GHEORGHE TURCILA, ș.a

Concomitent cu executarea lucrărilor pentru amenajarea 
drumului Roșia, cetățenii dc aici finalizează și lucrarea de 
introducere a apei potabile în cartier, obiectiv finanțat din 
bugetul consiliului popular

C. HOGMAN
O

PRIN CONTRIBUȚIA ÎN MUNCĂ A LOCUITORILOR
In comuna Banița se desfășoară 

cu intensitate lucrările pe șantierele 
contribuției în muncă deschise încă 
în cursul lunii aprilie, atît în centrul 
localității, cît și în satele Crivadia 
și Merișor. Numeroși cetățeni au 
prestat zilele muncă stabilite în con- 
formitate cu prevederile Legii nr. 
20/1971, executând o seamă de lu
crări pentru repararea și întreține
rea drumurilor comunale, îndiguiri 
de maluri, curățiri dc șanțuri și ta- 
luzări dc pămînt.

In prezent se execută lucrările 
de zidărie în piatră pentru îm
prejmuirea clădirii consiliului popu
lar și a căminului cultural, con
struirea trotuarului pe distanța din
tre stația C.F.R. și școala generală 
din Banița, tencuieli interioare și 
exterioare la extinderea căminului 
cultural. Numai la aceste lucrări e- 
xecutate prin contribuția în muncă 
a locuitorilor s-au făcut economii în

valoare de peste 50 000 lei, iar ca
litatea lor este foarte bună.

Printre locuitorii care și-au adus 
din plin contribuția la realizarea 
lucrărilor amintite, sc numără de
putății Petru Miclăuș și Maria Ar- 
deleanu, cetățenii Artur Sulari, 
Gheorghe Ișfan, Lucreția și Rusalio 
Caprcț, Vasile Stoica, Maria și loan 
Pavel, I.ucreția Costea, Aurel Izvo- 
rantt, Ion Alboni, Gheorghe Da
mian, Iosif Pagani și alții.
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Din colțul tribunei Clipe de emoție

PERFECTIONAREAFotbal, divizia C
(Urmare din pag. 1)

Știința Petroșani
Răsăritul Caracal 3-2

Agenda campio

traducerea ei în 
în mod hotăritor 
unor măsuri co
in toate sectoare- 
nivelurile de ae-

de pi= 
minute, 
de vic- 
singur,

Întîlnirea divizionarelor C, 
Știința, din localitate, și Răsări
tul, din Caracal, se anunța li
niștită. Cu eîteva minute înain
te de meci pînă și antrenorul 
oaspeților se întreba dacă băie
ții pe care îi conduce vor fi 
capabil; să se opună atacurilor 
echipei studențești care pornea 
ca favorită indiscutabilă a con
fruntării. Dar, timp do 90 de 
minute, oaspeții studenților 
le-au acordat o replică viguroa
să concretizată, chiar, prin două 
goluri spectaculoase. A fost, 
«teci, posibil ca un joc ce nu 
anunța nimic deosebit, să țină 

■ sub tensiune asistența, din pri
mul pînă în ultimele minute 

-•tfte confruntării cînd gazdele 
păreau mulțumite de perfor
manța unui egal pe terenul pro
priu.

Momente grele pentru Știin
ța s-au anunțat încă diD prime
le minute ale partidei. In mi
nutul 10. un excelent contra
atac inițiat de Zuica este fina
lizat cu succes de Dediu Și, 
stupefacție în tribune: Știința 
este condusă cu 1—0 de către

Răsăritul Caracal, chiar la Pe
troșani. Peste puțin timp, Ște
fan înscrie dar golul este anu
lai pe motiv de ofsaid la Pă- 
nescu. Acele cronometrului in
dicau minutul 15 al întîlnirii 
cînd o pasă a lui Bălăneanu 
este „sărită" de Faur și relua
tă în gol de Ștefan. Deci, 1—1. 
In rest, nimic deosebit de sem
nalat pînă ia pauză, poate doar 
atacurile viguroase ale oaspe
ților (de fiecare dată un real 
pericol pentru poarta apărată 
de studenți), sau apatia ee a 
caracterizat evoluțiile lui Gri
zea și a lui Faur,

Repriza secundă este mult 
mai animată, în mod special 
după ee oaspeții preiau din 
nou conducerea printr-un fru
mos gol realizat de Tonta (min. 
57). La scorul de 1—2, Știința 
Petroșani joacă cu mai mult 
aplomb, controlează mai bine 
zona mediană a terenului, se 
instalează cu fundașii pe linia 
de centru și atacă uneori chiar 
cu Zăvălaș, Safta și Ștefănes- 
eu. Bălăneanu și Pănescu sla- 
lomcază printre apărătorii oas-

pețj dar intervențiile salutare 
ale portarului Barbu, precum 
și ale apărătorilor centrali Pa
tru și Mototol conduc la o ade
vărată ploaie de lovituri de 
colț. După ce în min. 59, Ște
fan ratează incredibil de la 
cîțiva metri, Grizea (min. 60) a- 
duce cgalarea echipei sale tri- 
mițînd balonul în plasă prin- 
tr-o veritabilă pădure 
cioare. Peste numai 5 
gazdele sînt la un pas 
torie dar Bîtea, scăpat 
este faultat la cea. 12—13 me
tri de poartă, 
zător, lovitura 
te mulată la 
ția lui Grizea 
zultat.

In min. 75. antrenorul Irimie 
se dovedește inspirat inlrodti-

eîndu-l in teren pe Nădășhn în 
locul tuj Faur. Din acest mo
ment jocul este la discreția 
gazdelor holărîte să-și adjudece 
cele două puncte puse în joc. 
Cu cinci minute înainte de 
final, Bîtea îl deschide în adin- 
cime pe Ștefan. Oaspeții se re
pliază -u dificultate; urmetiză 
o centrare în fața porții și șu
tul năprasnic a lui Nădășan 
nu mai greșește ținta: Știința 
3 — Răsăritul 2, scor cu care 
ia sfîrșit partida.

Gazdele au aliniat următoa
rea formație : Berindei — Ște- 
făncscu, Zăvălaș Rusu — SAF- 
TA - Grizea, BÎTEA, 
NEANU, Ștefan, Faur, 
șan), PANESCU.

Am primit clin nou cuvinlul, subsemnatul, SPECTATOR, 
din colțul tribunei, aflat după cum vă mărturiseam ca tot 
omul care privește ce se petrece pe stadion, care ascultă co
mentariile înțelepților vecini pricepuți pînă peste poate in 
arta de a 
supăr, nici să măgulesc, nici să infierbînt spiritele, dar nici 
să-mi dezamăgesc confrații, așa incit nu pot trece cu vederea 
o „problemă".

Dinlr-o sinceră pasiune față de jocul, cu balonul rotulld, 
pot fi văzut în tribună nu numai la marile întâlniri dintre 
fruntașele fotbalului de „A", ci și de exemplu la confruntă
rile din campionatul județean, mi care prilej de foarte multe 
ori se joacă un fotbal adevărat, se desfășoară o luptă acerbă. 
Așa s-a intimplat că, nu o singură dată, mi-a fost dat să-mi 
potolesc setea de goluri privind un asemenea meci.

Dar s-a mat intimplat să văcl într-o bună zi cum un 
jucător îmbrăcat în tricou albastru atinge mingea cu mina; 
arbitrul oprește jocul și, vrînd să-mi faeă o surpriză, dictea
ză o lovitură de pedeapsă împotriva... jucătorilor imbrăcați 
in tricouri albe La un ill meci, cînd se produce o buscula
dă in fața unei porți și un jucător, in tricou galben rămine 
întins lat la pămint, arbitrul dictează penalii pentru jucăto
rii imbrăcați în tricouri portocalii. Deci, dacă bine m-am ex
primat. a fost vorba de decizii luate de arbitru, cam anapo
da.

Am privit, am ascultat comentariile confraților din tri
bună. m-am plimbat prin vestiare să mai prind vreo părere, 
două, iar apoi, nedumerit, m-am îndreptat spre casă.

In duminica următoare, ce-mi văd ochii ? Cînd un ju
cător în tricou alb iși plachează adversarul îmbrăcat în 
tricou galben, arbitrul dictează 1G metri. Pentru cine ? Pen
tru albi> Cînd extrema stingă îmbrăcată tot în tricou alb 
rămine „la mălai", arbitrul de tușe flutură disperat fanionul, 
dar arbitrul de centru n-aude, nu vede. Urmează un gol de 

; toată frumusețea, contestat și fluierat cu disperare (dar 
I zadarnic) de confrații mei. Și tot așa, duminică de. duminică, 

la campionatul județean înregistrez cile o decizie bizară 
care mă uimește și mă face ca eu, un simplu Spectator, aflat 
în colțul tribunei să zic: am dreptul să ridic o întrebare ?

Și dacă am, pot să-ntreb oare aceste lucruri nu sînt 
văzute și de alții ? Oare sînt, pe undeva în tribune OBSER
VATORI OFICIALI ai acestui campionat județean ?

conduce o tntîlnire de fotbal. Nu vreau nici să

De cttrînd, salariații unității noas
tre au trăit clipe de emoție parti- 
cipînd Ia mica festivitate organi
zată cu prilejul ieșirii la pensie a 
doi dintre colegii noștri : Georgeta 
Niculescu, tehnician la sectorul teh- 
nico-cconontic al Depoului de lo
comotive Petroșani care timp de 23 
de ani, prin ținerea corectă a evi
dențelor respective și informarea la 
timp a conducerii depoului a fost 
unul din factorii principali ai rea
lizării consumului specific de com
bustibil și Petru Potinteu, forjor cu 
o activitate de peste 26 de ani în 
depou și la același loc de muncă.

Plin cuvînttil lor, șeful depoului, 
Ioan Cătuțoiu, Pavel Maci, preșe
dintele comitetului sindicatului, Du
mitru Dcatcu, secretarul comitetu
lui de partid și ceilalți colegi ai 
sărbătoriților au relevat munca foar
te rodnică depusă de aceștia, în 
lunga lor perioadă de activitate 
neavînd nici o sancțiune disciplina
ră, recomandîndu-i ca un exemplu 
demn de urmat.

Le urăm multă sănătate și ani 
mulți fericiți I

Andrei DESPA
corespondent

natului județean

Minerul Aninoasa
Gloria Hațeg 5-0

După o înfrîngere categori
că pe terenul din Vulcan (cu o 
săptămînă în urmă), minerii 
aninoseni dau din nou speran
țe suporterilor. Se poate spune 
că de mult timp nu a fost vă
zut, pe terenul din Aninoasa, 
un joc de o asemenea factură 
tehnică, disputat într-o notă de 
sportivitate deplină din partea 
tuturor celor 22 de jucători.

întîlnirea începe printr-un 
joc echilibrat de ambele părți, 
dar cei care înscriu sînt anino- 
senii prin Gudacu, în min. 30, 
scor cu care se încheie prima re
priză. In a doua parte a întîl- 
nirii minerii intră deciși să 
cîștige, șj înscriu, în ordine, 
prin Gheorghe Nicolae, Broas
că, Oltan și

Partida a 
brigadă de

Tomuș.
fost condusă de o 
arbitrii din Petro-

LUPTE LIBERE

la centru pe An-șani avîndu-1 
ton Dobner.

La juniori, 
rată în deschidere a luat sfîrșit
cu rezultatul de 8—2 pentru 
gazde.

întîlnirea desfășu-

R. VALED1
★

De la corespondenții noștri 
Vilhelm Lojadi, Nicu Făgaș, Ilie 
Coandrăș și Tudor Mocuța 
ne-au parvenit și celelalte re
zultate înregistrate în campio
natul județean, în etapa de du
minică : Minerul Vulcan — Pre
paratorul Lupeni 5—0. Energia 
Paroșeni — Utilajul Petroșani 
5—0, Parîngui Lonea — Mine- 

Preparatorul 
Baru 2—1.

rul Uricanj 1—0, 
Petrila — Streiul

HANDBAL

In mod surprin
de pedeapsă es- 
16 metri. Execu- 
rămîne fără re-

bala-
(Nădă-

*
Nicolae LOBONȚ

SPECTATOR

4=14

POP1CE

Jiul Petrila

Petroșani
Constructo 

rul Timișoara
la

Comportare lăudabilă 
luptătorilor de la

a
Ș.S.E. Petroșani

campioană județeană

Sala de sport a Școlii sportive 
din Petroșani a găzduit, în ziua de 
14 mai a. c., etapa județeană a 
campionatului republican de lupte 
libere, rezervată tineretului (născuți 
1950—1951) cu care prilej s-au în
trecut cei mai buni sportivi din 
I Itinedoara, Deva, Petrila și Petro
șani.

După aproape patru ore de con
curs, luptătorii municipiului nostru, 
și în special cei pregătiți de prof. 
Gheorghe Pop de la Școala spor-

tegoriilor: categ. 48 kg: Marcel 
Caldărar (Jiul Pctrila); 52 kg : Ion 
Nichita (Constructorul Hunedoara); 
57 kg : Ioan Șcrban; 62 kg : Dorcl 
Tămaș; 68 kg : Gheorghe Baroncea; 
74 kg : Vasile Făgaș; 82 kg : Gheor
ghe Durlă; 90 kg : Eugen Morăruș; 
100 kg: Gheorghe Kony* și J- 100 
kg : Emil Costaș (toți de Ia Școala 
sportivă Petroșani).

O notă lăudabilă pentru câștigă
tori. Dar și pentru asociația spor
tivă Jiul Pctrila, care a prezentat 
la acest concurs un număr însem
nat de sportivi, mulți dintre ei 
allați la primul lor concurs oficial.

Printre cei care au oierii publi
cului cele 
ceri au
Ion Șerban, Dorcl 
Bitcan, Gheorghe 
Gorjanu și alții.

In zilele de 6 și 7 mai 1972 a- 
rena de popice „Corvinul" din Hu
nedoara, a găzduit etapa județeană 
a campionatului republican de ca
lificare pc echipe, la masculin, unde 
au fost prezente echipele campioane 
municipale și orășenești, din Petro
șani, Hunedoara. Brad și Orăștie.

Municipiul nostru a lost reprezen
tat de către echipa Jiu] Petrila ca
re, după cum se știe, a cucerit pen
tru a doua oară titlul de campioa
nă municipală a ediției 1971 — 1972, 
și, prin comportarea "bună dovedită 
și cu această ocazie a cucerit din 
nou și titlul de campioană a jude
țului Hunedoara.

Iată clasamentul general: 1. Jiul 
Petrila 4 679 p.d.; 2. Hunedoara
4 534 p.d.; 3. Brad 3 977 p.d.; 4. 
Orăștie 3 755 p.d. I,a individual, 
doar Mihai Tbrbk a depășit grani
ța celor 800 popice doborîte.

pectiv, 
vînd

r, 834 p.d., ceilalți popicari a- 
rczultate sub posibilitățile lor.

★

arena Viscoza din Lupeni, e- 
textilistelor din localitate, deși 

s-a ca-

Pe 
chipa 
iără partener de întrecere, 
lilicat pentru etapa interjudețeană, 
în urma unui joc susținut în fa
milie. Rezultatul de 2 041 popice 
doborîte realizat chiar și în aseme
nea condiții, constituie o perfor
manță demnă de luat în scamă, a- 
vînd în vedere ca pe lista de con
curs figurează numai elemente tine
re, care practică acest sport doar 
de eîteva luni. Iată pe cele șase 
jucătoare care ne vor reprezenta la 
etapa următoare, precum și rezul
tatul obținut la concursul din 7 mai 
a. c. : Ana Patanpa 379 p.d.; Iudiia 
Eka 340 p.d., Angela Sirinu 338 
p.d.; Eleonora Morar 337 p.d.. Ele
na Kovalt 324 p.d. și Elena Razek 
323 p.d.

Nădășan introdus 
ultimul moment a 
viorat echipa, a adus 
golul victoriei în întîl- 
nirea de duminică din
tre Știința Petroșani — 
Răsăritul Caracal.

Foto i I. L1CIU

Duminică dimineața, elevele 
profesorului Eugen Bartha au 
primit replica divizionarelor B 
de la Constructorul Timișoara 
— echipă ce aspiră la șefia cla
samentului împreună cu cole
gele lor din Sibiu. Puținii spec
tatori prezenți în tribunele te
renului de la stadionul Jiul au 
rămas decepționați de evoluția 
anostă a echipei locale 1 care a 
fost în majoritatea timpului 
depășită de adversare, etalînd 
un joc lipsit de vervă, specta
culozitate, eficacitate.

Echipa oaspete, în schimb, a 
practicat un joc frumos cu com
binații spectaculoase, soldate 
cu șuturi prin surprindere la 
poarta lui Alice Tudor. Acțio- 
nînd dezinvolt, ea. a reușit să 
se departajeze pregnant de par
tenera de întrecere, învingînd-o 
la un scor concludent! 14—4. 
Gazdele, în repriza a doua, n-au 
reușit să înscrie decît s singură 
dată prin Galan, restul acțiuni
lor neputîndu-le finaliza, ratînd 
incredibil (Galan, Nemeș. Ma
ier) în situații deosebit de fa
vorabile, printre care și trei a- 
runcări de la 7 metri.

Au înscris Galan (2) și Maier 
(2) pentru Jiul, iar pentru Con
structorul. Bratic (5). Ștef (4). 
Cismaș (3) și Kaspari (2).

A arbitrat corect, Albu Ale
xandru (Brașov).

Din nou, ne întrebăm, pe te
me de handbal t Ce ne facem 
fetelor? Ce ne facem, tovarășe 
antrenor ?

I. ȚABREA

Concurs de orientare
turistică

I

■ti arătat că ue activitatea fie
cărei organizații de partid a 
lieeăiui comunist uepino, pînă 
la urmă, creșterea imiuenței 
partidului, succesul în îndeplini
rea rolului său de conducător.

In acest loc al reflecțiilor 
noastre s-ar cuveni, poate, o 
precizare. Este vorba de faptul 
că cerința de a întări rolul con
ducător al partidului nu are un 
sens cantitativ sau extensiv, 
ceea ee ar presupune cuprinde
rea în sfera conducerii de către 
partid a unor domenii sau sec
toare care, deocamdată, s-ar a- 
fla în afara acestei sfere. Sen
sul acestei cerințe se referă la 
calitatea conducerii de către 
partid a societății, ia creșterea 
graduluj de competență și asi
gurarea unui pronunțat conținut 
și caracter științific procesului 
de conducere. Prin urmare, este 
necesar sa se înțeleagă că toa
te actele de conducere, în orice 
domeniu s-ar )ua ele, trebuie să 
se definească printr-un conținut 
politie corespunzător, să fie 
concepute și înfăptuite în așa 
el îneît să contribuie la reali- 

zarea politicii partidului. In a- 
ceastă ordine de idei este de 
la sine înțeles datoria ea fiecare 
factor și organ de conducere, 
a orice nivel s.ar afla, să înțe
leagă și să aplice neabătut de- 
ciznle și acțiunile pe care Ic 
întreprinde în contextul general 
al politicii partidului, al obiec
tivelor și principiilor sale.

O idee se cere subliniată eu 
majuscule i anume faptul că 
raportarea actelor de conducere 
la realități, ja procesele din e- 
cononue și societate, |a politica 
partidului și ia obiectivele de 
viitor trasate de el, adoptarea 
unor metode raționale recoman
date <]e șmteza experienței pro- 
)>rn <ța și a aceleia din „vecini", 
constituie condiții de căpetenie 
pentru a îmbina in mod armo
nios și, totodată, optim, in pro- 
cesul conducerii, caracterul 
practic cu perspectiva, realismul 
cu noul.

Aprofundînd sensul șj ideile 
Pe care le degajă expunerea se
cretarului general al partidului 
la deschiderea colocviului pri
vind problemele științei condu- 
ceii! societal ii, apare cu deose
bita evidență faptul că, în con
cepția partidului nostru, însuși
rea științei conducerii, aplicarea 
principiilor și metodelor știin- 
Biiee în întreaga activitate a 
partidului, în actul de conduce
re a economiei, statului, cul
tul n, invățămîntului, cercetării 
reprezintă o condiție esențială’ 
pentru mersul constant înainte 
spre progres.

Măiestria organelor și organi
zațiilor de partid de a condu- 
e in mod științific colectivele 
e oameni constă în capacitatea 

lor ca, pornind de ]a condițiile 
concrete, specifice în care își 
desfășoară activitatea și de la 
linia generală a partidului, să 
elaboreze — în condițiile exi
gențelor impuse de evoluția 
spie progres — sarcinile majore 
care revin într-un sector sau 
altul de activitate, să dezvolte 
succesele dobîndite și să deschi
dă perspective noi pentru altele 
mereu superioare, să sesizeze, 
Șa prevină, să recunoască și să 
înlăture neajunsurile, să găseas
că soluțiile cele mai potrivite 
f'duror problemelor ce se ridi-

Subliniind faptul că în activi- 
ca practică partidul pcrfec- 

Donează neîncetat formele orga
nizării și conducerii sociale în 
pas cu schimbările care au loc 
în societate, cu cerințele- vieții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat în expunerea sa asupra

nccesității de a se acorda o mai 
mare atenție decît pînă acum e- 
laborării măsurilor și hotărîri- 
lor, fundamentării deciziilor, 
studiind temeinic sectoarele și 
domeniile pentru care urmează 
a se lua hotărîri, consecințele 
imediate și de perspectivă ale 
deciziilor care se adoptă. „Subli
niez acest lucru — se arată în 
expunere — pentru că nu este 
suficient numai să aven o linie 
generală justă; așa cum am mai 
arătat, avem o asemenea linie 
generală, dar 
viață depinde 
de adoptarea 
respunzătoare 
le -și la toate 
tivitate".

Subliniind cu deosebită lim
pezime direcțiile esențiale în 
studierea Științei conducerii, se
cretarul general al partidului o- 
feră prin expunerea sa ținută 
la deschiderea colocviului pri
vind problemele științei condu
cerii societății numeroase solu
ții de însemnătate principială 
si practică pentru perfecționa
rea continuă a activității în 
toate compartimentele, la toate 
nivelele. Aprofundînd sensul î- 
deilor ce decurg din expunere 
fiecare simte îndemnul de a re
flecta profund la metodele a- 
dccvate exercitării actului de 
conducere. la modalitățile prin 
carp își poate perfecționa pro
pria activitate, i

Punind un accent deosebii pe 
adîncirea democrației socialiste 
la toate nivelele, pe folosirea 
formelor colective de conducere, 
atragerea mai activă la condu
cere și stimularea inițiativei 
celor ce muneeșc, partidul se 
afirmă ca inițiator și promotor 
al procesului de dezvoltări, a 
democrației socialiste, ca centru 
ce polarizează în jurul său în
treaga activitate socială absor
bind în permanență noi resurse 
de energie Și înțelepciune din 
activitatea creatoare a maselor, 
împrospătîndu-și mereu forțele 
din legătura strînsă cu acestea, 
el asigură o permanentă circu
lație de idei, experiență, solu
ții.

In contextul celor relevate 
maj^ sus este de arătat firește, 
că în acțiunea de perfecționare 
a activității nu există rețete ti- 
niee, valabile peste tot, nu exis
tă un singur model. Una dintre 
laturile principale și cerințele 
de căpetenie ale propulsării 
progresului, procesului de per
fecționare o constituie promova
rea activă a noului, lupta îm
potriva a tot ceea ce este peri
mat, depășit, promovarea spiri
tului critic și autocritic con
structiv, realizarea sintezei orga
nice dintre îndrumarea de către 
partid a diverselor comparti- 
,nen?<\. Ș' Știința conducerii so
cietății socialiste. In acest sens 
este evident că măsurile perse
verente luate de partid pentru 
sporirea atribuțiilor, competen
ței și răspunderilor organelor 
locale de partid și de stat per
mit o mai bună conducere a 
vieții economice Și sociale în 
condițiile creșterii complexității 
ei. lot așa este evident că rea
lizarea conducerii Științifice Ș> 
întărirea rolului conducător al 
partidului în societate presupun 
perfecționarea metodelor de ac
tivitate și a vieții partidului în
suși. Nu numai partidul în an
samblul său, organele și orga3 
nizațiile sale, dar cu cît fiecare 
activist și membru ai partidului 
va stăpîni mai bine știința con
ducerii vieții sociale, cu atît 
va crește rolul partidului în so
cietate, iar cuvîntul de directivă 
al partidului — perfecționare 
— va căpăta o reflectare tot 
mai vie, mai puternic resim
țită în toate celulele de activi
tate ale societății noastre.

tuluj critic și autocritic

B. STAICUS. BALOI

din ca- 
sportive Voin- 

Voința Lupeni. 
concurs a fost 
campionul ju-

confirmă interesul 
acordat acestui sport 
clubului Voința din

mai spectaculoase între- 
lost tinerii loan Nichita, 

Tămaș, Liviu 
Baroncea. 1

rească nouă
puse în joc. din care opt de către 
tinerii elevi de la școala sportivă, 
iar unul de reprezentantul asocia
ției sportive Jiul Petrila. Cel dc-al 
zecelea titlu, a lost cucerit de tî- 
nărul luptător hunedorean Ion Ni
chita. Dar iată campionii județeni 
Ia tineret pc 1972, in ordinea ca-

tivă Petroșani, au reușit să vuce- 
din cele zece titluri

4 AMSTERDAM. — A luat 
sfîrșit turneul prc-olimpic mascu
lin tie baschet de la Amsterdam, 
lată rezultatele înregistrate in ul
timele meciuri: Franța — Suedia 
86—72; Spania — Olanda 102— 
79; Cehoslovacia ■— Polonia 84— 
76; Italia — Bulgaria 75—59. 
Clasamentul final: 1. Italia 13 
puncte; 2. Cehoslovacia 13 punc
te; 3. Spania 12 puncte; 4. Bul
garia 10 puncte; 5. Franța 10 
puncte; 6. Olanda 10 puncte; 
7. Polonia 9 puncte; 8. Suedia 7 
puncte.

+ MADRID. — In mai multe 
orașe din Spania au început jocu
rile turneului final al competiției 
de fotbal pentru juniori U.E.F.A. 
La Barcelona echipa Spaniei a în
vins cu scorul de 2—1 (1—1) e- 
chipa României. In aceeași gru
pă (D) Italia a dispus cu 5—1

(1—1) de selecționata Maltei, lată 
rezultatele înregistrate în celelal
te grupe : grupa A la Gerona : 
Polonia — Franța 2—1 (0—O); 
Norvegia — Olanda 1—0 (1—0); 
grupa B la Valencia t R. F. a 
Germaniei—U.R.S.S. 4—0 (1—0); 
Ungaria — Scoția 4—3 (1—2); 
grupa G la Palma : Iugoslavia — 
Irlanda 1—1 (1—0); Belgia — 
Anglia O—O.

4 BUDAPESTA. — Turneul 
internațional de box, desfășurat 
la Budapesta în organizarea clu
bului Honved, a luat sfîrșit. Ptt- 
giliștii din U.R.S.S. și Ungaria 
au cîștigat cile 5 medalii. La cat. 
grea fuhasz (Ungaria) a dispus 
la puncte de Zel mea (România).

4 HALLE. — In turneul fe
minin de baschet de la Halle con- 
tînd pentru calificarea in campio
natul european, echipa Albaniei

a învins cit 64—48 (29—24) e- 
clsipa Ebitfției. Selecționata Unga
riei a cîștigat cu 84—28 (36—11) 
meciul cu echipa Danemarcei

4 Ph STADIONUL DINA
MO din Capitală, s-a disputat 
întîlnirea intrenațională de rugbi 
dintre selecționata divizionară a 
țarii noastre și reprezentativa co
mitatelor Cornwall și Devan In 
prima repriză, rugbiștii englezi 
au condus cu 6—O. Im reluare, 
echipa noastră și-a impus jocul, 
cîștigînd cu scorul de 22—16

4 PE STADIONUL REPU
BLICII, atleta Valentina Ciollan 
a stabilit un nou record al țării 
la aruncarea greutății cu 17,65 m 
(vechiul record era de 17,32). 
Cornelia Popescu a sărit la înăl
țime 1,82 m, iar Ileana Silui a 
alergat 8C0 m plat în 2’C2”4flO.
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încercări timide, 
nefinalizate, care 
nu au periclitat 
prea mult poarta 
„Constructorului" 

Timișoara.

Foto : L. ION

Duminică, 14 mai, în pădurea 
Hațegului a avut loc etapa ju
dețeană a concursului de orien
tare turistică, 
țiilor sportive 
piui Petroșani 
un număr de 
băieți și una 
drul
ța Petroșani și

Scopul acestui 
de a desemna 
dețean pe 1972, în vederea par
ticipării la etapa de zonă ce se

rezervat’ asocia-
Voința Munici- 
a participat cu 
două echipe la 

la fete, 
asociațiilor

va organiza în aceeași localitate, 
în luna viitoare.

Avind o comportare bună, re
prezentanții asociației sportive 
Voința Petroșani au reușit să 
cucerească primul loc în clasa
mentul individual, prin cunos
cutul sportiv Alexandru Acs, 
precum și primul loc pe echipe. 
Rezultatele 
viu ce este 
în cadrul
Petroșani.’

Ce ne facem, nene?
Am vrut, înlr-una din zile, să 

întrebăm cîțiva părinți din car
tierul Aeroport, dacă știu ce fac 
copiii lor cu ambalajul înghețatei 
polar, sau cu o pungă de bomboa
ne care nu le mat face trebuin
ță. Dar nu i-am mai întrebat căci 
viața, cu ritmul ei alert și trepi
dant ne-a lual-o înainte. Adică, 
ne-au întrebat et, părinții, și du
pă aceea ei, copiii:

— Ce facem nene, cu ambala
jul ? N-avem și noi, aici, in car- 

va coșuri, cel puțin ca

sii ne obișnuim cu această civi
lizată deprindere, să ne intre o- 
biceiul în singe I

Nu numai din curiozitate 
ne-anl deplasat, ieri, la fața lo
cului, unde am constatat că in
tr-adevăr banalele coșuri de stra
dă (de care te împiedici în cen
tru) lipsesc aproape cu desăvârși
re din cartierul Aeroport, fapt 
pentru care; la rîndill nostru, în
trebăm :

— Ce facem, nene l.G.C.i ■! 
runcăm direct la tomberon ?

Să se facă lumină !“
l rumos arată modernul cartier 

Aeroport din Petroșani ziua, ci nd, 
după părerea mu» electricieni, nu 
trebuie să ardă chiar toate becu
rile de la ilummatul public, ci 
doar cîleva, așa, pentru a se păs
tra un pâmintean obicei. Dar nu 
tot atit de frumos arată același 
cartier, noaptea, cînd, după păre
rea locuitorilor, lampadarele ar 
trebui să le lumineze calea între 
blocuri, cel puțin ca să vadă zo
nele verzi, să nu calce pe iarbă, 
să nil se împiedice de trandafirii 
abia plantați. La data cînd ne în
cumetam la aceste reflecții, ne-au

venit în gind și cîleva întrebări:
— Oare în blocurile 12 A și 

12 B, de pe strada hidependen 
(ei, și 9 A de pe strada Viitorii 
lui (blocul asociației de. locatari.') 
nu locuiește nici un electrician, 
sau cel puțin un deputat ?

Asociația de locatari „vede" 
aceasta stare de lucruri (bezna 
din timpul nopții) și dacă vede, 
ia vreo măsură, face vreun de
mers I

Dacă nu, în numele locuitorilor, 
înaintăm noi demersul pe această 
cale.

I. s.
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denumiri ale municipiului, în- 
lr-una singură, dorim să subli
niem și mai mult unitatea din
tre trecut, prezent și viitor, fap
tul eă poporul român există de 
veacuri și va dăinui peste 
veacuri pe aceste meleaguri, o- 
drficînd cea mai înaltă societa
te din lume — comunismul ! 
(Aplauze puternice, uraie ; sc 
scandează : „Ceaușescu și popo
rul').

Alături de glorioasele tradi- 
. ții de luptă împotriva jugului 

străin pentru eliberarea națio
nală și socială, rrășul și jude
țul dumneavoastră sînt și pur
tătorii unor vechi tradiții re
voluționare ale clasei muncitoa
re. încă în secolul trecut s-au 
•dezvoltat aici organizații mun
citorești, au avut loc lupte de 
clasă împotriva asupririi capi
taliste, pentru libertate și o via
ță mai bună. Aici, la Turnu Se
verin, în -anii 1918—1920 au a- 
vut loc puternice lupte revolu
ționare. Reprezentanți ai orga
nizației revoluționare de aici au 
luat parte la constituirea P. r- 
țidului Comunist Român. în 
1921. Iată de ce se poate spune 
ca. într-adevăr, municipiul Tur 
nu Severin și județul Mehe
dinți, întruchipează și înmănun
chează în mod minunat tradiți
ile poporului nostru de luptă 
împotriva asupririi străine pen
tru eliberare națională și soci
ală de luptă împotriva close- 
tor asupritoare burghezo-moș’e- 
rești, pentru cucerirea puterii, 
pentru făurirea socialismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Întotdeauna, în ani) ilegalită
ții, am avut la Turnu Severin 
o puternică organizație revolu
ționară ; aș menționa numai 
faptul că în alegerile din 19.36, 
mehedințenii au provocat în
frângerea forțelor reacționare, 
înscriind prima victorie a for
țelor unite democratice din Ro
mânia. (Vii aplauze). In timpul 
războiului, la 2.3 August 1941, 
mehedințenii au răspuns cu în
suflețire apelului Partidului Co
munist Român, aducînd o con
tribuție de seamă la realizarea 
cu succes a insurecției naționa
le antifasciste, la transforma
rea democratică, revoluționară 
a României și apoi la toate ac
țiunile care au urmat în opera 
de construcție socialistă.

După cum am mai spus și al
tă dată, cunosc organizația de 
partid din Turnu Severin din 
1935 ; am cunoscut-o de aseme
nea, și în primii ani de după 
eliberare și pot afirma că, într- 
adevăr, aceasta a fost întotdea
una o erganizație de nădejde, 
care și-a făcut în permanență 
datoria de a organiza și însu
fleți masele muncitoare atît în 
lupta împotriva asupririi cât și 
în activitatea pentru construc
ția socialismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Astăzi, or
ganizația de partid din munici
piul Drobeta Turnu Sevei in. ca 
și întreaga organizație din ju
dețul Mehedinți sînt puternice, 
își îndeplinesc cu cinste sarci
nile încredințate de partid. Cu
noașteți singuri succesele ooți- 
nute prin munca pe care a des- 
fâșurați ; se dezvoltă uzinele, se 
transformă orașul, viața locui
torilor, și, fără îndoială, în 
toate acestea un rol de frunte 
5) au comuniștii, organizația dc 
partid, comitetul județean de 
partid. (Aplauze puternice).

Acordarea unor înalte distinc
ții atît municipiului Drobeta 
Turnu Severin, cît și Uzinei de 
vagoane, precum și unor mun
citori, activiști de partid și dc 
stat și altor oameni ai muncii 
constituie o expresie a înaltei 
aprecieri pe care Comitetul 
Central, Consiliul de Stat și gu
vernul o dau activității orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
populare ale municipiului și 
județului, oamenilor muncii, tu
turor cetățenilor pentru realiză
rile obținute în munca desfă
șurată pînă acum. (Vi; aplauze).

Astăzi au fost declarați „Eroi 
ai Muncii Socialiste" 2 muncir 
tori ai uzinei de vagoane, iar 
mîine vor mai apare — ca să 
spun așa — în Turnu Severin 
încă 3 Eroi; am dori ca la sfîr- 
șitul cincinalului din rîndul me- 
hedințenilor să se ridice noi și noi 
Eroi, în așa fel îneît ceea ce 
s-a cîntat astăzi „Eroi au fost, 
croi sînt încă" să constituie o 
expresie a realității și în mun
că. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Adresez cele mai calde feli
citări noilor „Eroi ai Muncii 
Socialiste", tuturor celor care 
«t> fost distinși astăzi cu ordine 
ți medalii și, în primul rînd, oa
menilor muncii de la Uzina de 
vagoane. (Aplauze puternice).

Desigur, aprecierile date im
plică Și obligații, sînt și un în
demn de a munci mai bine — 
și am reținut cu satisfacție din 
cele spuse aici de primul se
cretar al Comitetului județean, 
de directorul uzinei, de ceilalți 
tovarăși care au luat euvîntul 

1 eă vor milita cu și mai multă 
fermitate pentru ca fiecare la 
locul său de muncă să-și înde
plinească sarcinile tot mai mari 
ce le revin în prezent cît și în 
anii viitori.

După cum știți, Congresul al 
X-lea al partidului a trasat un 
vast program de dezvoltare a 
patriei noastre, a stabilit cp o- 
bieetiv fundamental făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. In ora
șul dumneavoastră urmează să 
fie dezvoltate unele întreprin3 
deci și să se construiască noi 
obiective economice și cultura
le. In anii acestui cincinal, pro

ducția industrială urmează să 
se dubleze, dar, după cele ce 
am văzut astăzi la uzina de va
goane, și după cele ce am văzut 
în toamnă la șantierul naval 
cred că există posibilități ca 
aceste unități, cît și noua uni
tate de celuloză care a început 
deja să producă, să dea o pro
ducție mult mai mare decît cea 
prevăzută în plan; în felul a- 
ccsta, oamenii muncii din Tur
nu Severin vor aduce o contri
buție și mai importantă la în
făptuirea eu succes a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cunoașteți că oamenii mun
cii din țara noastră, fără 
deosebire de naționalitate, 
întregul popor, înfăptuiește 
cu succes prevederile cin
cinalului. Nu mă voj mai re
feri la anul 1971, deoarece vă 
sînt cunoscute realizările — 
faptul că planul pe anul trecut 
a fost nu numai realizat, dar 
și depășit. De asemenea, pe pri
mele 4 luni ale acestui an rit
mul de creștere în industrie a 
fost de 12.4 la sută față de pe
rioada anului trecut, fiind su- 

’ perior prevederilor planului’. ■„ 
Trebuie spus eă întreprinderile 
clin județul dumneavoastră aii 
adus și în aceste 4 luni un aport 
însemnat la succesele obținute 
de întreaga noastră țară.

Din toate aceste realizări, din 
felul cum se îndeplinește planul 
cincinal, reiese că prevederile Și 
obiectivele stabilite de Congre
sul al X-lea sînt pe deplin rea
liste, că stă în puterea muncito
rilor, țăranilor, inginerilor și 
tehnicienilor, a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră 
de a înfăptui eu succes aceste 
prevederi/ In felul acesta, țara 
noastră Va parcurge o etapă 
importantă pe calea industriali
zării, a dezvoltării sale econo
mice în general, pe calea apro
pierii de țările avansate din 
punct dc vedere economic, pe 
calea făuririi unei puternice ba
ze tehnico-materiale a socialis
mului și comunismului în Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dintotdeauna partidul nostru a 
acordat o mare atenție învăță- 
mîntului, științei, culturii — 
factorii hotărîtori pentru pro
gresul oricărei națiuni, pentru 
făurirea societății socialiste. Cu 
atît mai mult în condițiile de 
astăzi, ale puternicei revoluții 
tehnico-științifice mondiale, ale 
eforturilor pentru realizarea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea, dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei și culturii 
constituie una din cele mai im
portante sarcini; municipiul Tur
nu Severin trebuie să se preo
cupe de acestă latură de activi
tate, hotărîtoare pentru progre
sul industriei, agriculturii, pen
tru ridicarea nivelului general 
de cultură și civilizație al oame
nilor muncii. (Aplauze puterni
ce).

Preocupîndu-ne de dezvolta
rea economică-socială, punem 
pe primul plan ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și 

■spirituale a întregului popor — 
aceasta constituind țelul suprem 
al întregii activități a partidu
lui, esența însăși a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. (Aplau
ze puternice, prelungite). Așa 
cum am menționat, în 1971 am 
realizat cu succes programul 
în industrie și în agricultură. 
Aceasta ne-a permis să trecem 
mai devreme la realizarea mă
surilor de creștere a nivelului 
de viață, față de prevederile 
înscrise în cincinal. Din dorința 
de a contribui la creșterea bu
năstării oamenilor muncii, ur
mează ca în acest an, în toam
nă, să trecem la sporirea sala
riilor mici și a pensiilor, astfel 
îneît, realmente, în cincinal pre
vederile privind veniturile oa
menilor muncii să se realizeze 
cel puțin la nivelul prevăzut de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. (Aplauze puternice).

Desigur, realizarea cu succes 
a programului de dezvoltare a 
României socialiste cere în con
tinuare eforturi mari. Este ne
cesară îmbunătățirea continuă 
a organizării activității în toa
te sectoarele, perfecționarea con
ducerii și planificării economici 
naționale. De altfel, Conferin
ța Națională a partidului, care 
turnează să aibă loc în luna iu
lie a acestui an, se va preocu
pa tocmai de felul cum se rea
lizează aceste măsuri, de sta
bilirea căilor pentru a ridica 
la un nivel și mai înalt în
treaga activitate, pentru asigu
rare participării întregului po
por la conducerea vieții ccono- 
mico-sociale, pentru dezvoltarea 
democrației socialiste. Pornim 
dc la faptul că numai cu parti
ciparea deplină a întregului 
popor, care în mod conștient 
își făurește propriul său viitor, 
se poate asigura victoria socia
lismului și comunismului. (A- 
plauz.e puternice, prelungite).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție organizării acti
vității din întreprinderi și insti
tuții, din agricultură, problemei 
productivității muncii, introdu
cerii tehnicii moderne, perfec
ționării mașinilor Și utilajelor, 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție, creșterii venitului națio
nal. Pînă la urmă, stă în pu7 
teica noastră și depinde de noi, 
ca să obținem cu mijloacele pe 
care le avem sau, mai bine zis, 
cu cheltuieli mai miei decît 
cele prevăzute în cincinal, re
zultate economice mai mari; 
aceasta ne va permite ca și în 
ce privește bunăstarea oameni

lor muncii să obținem realizări 
tot mai însemnate. De noi de
pinde ea dintr-o mie de lei pe 
care o cheltuim să obținem un 
spor de producție de 2 000 sau 
de 3 500 și, pe această bază, să 
facem să crească continuu avu
ția națională Și bunăstarea po
porului. Altfel nu vom putea 
realiza obiectivele pe care ni 
le-am propus. înfăptuirea pro
gramului de bunăstare stă, deci, 
în mîinile muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, ale întregu
lui nostru popor, în crearea unei 
economii eficiente, productive, 
bazate pe cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii și științei contempo
rane. Iată sarcina principală ce 
se pune actualmente în fața 
noastră, tovarăși I (Apluze pu
ternice, prelungite). Am obținut 
pe acest drum succese remarca
bile, dar avem încă mari posi
bilități — și de aici încrederea 
și convingerea că vom putea 
nu numai să realizăm, dar și 
să depășim prevederile cinci
nalului în ce privește producția, 
productivitatea, creșterea bunăs
tării, astfel, ca, realmente, Ro
mânia să pășească în primele 
rînduri ale națiunilor care do
resc ca prin munca lor șă-și’ 
făurească o viață nouă, liberă. 
(Aplauze puternice).

Pornind de la rolul important 
pe care îl «re conștiința socia
listă, activitatea de educație 
mar'xist-fehinistă, Comitetul' 
Central al partidului a adop
tat anul trecut un Șir de măsuri 
privind ridicarea la un nivel su
perior s muncij de educație, 
corespunzător noii etape de dez
voltare in care a pășit societa
tea noastră. Cunoașteți cu toții 
aceste prevederi și nu doresc 
să mă opresc la ele. Ceea ce 
vreau să menționez și de aceas
tă dată 'este faptul că aceste 
măsuri reprezintă o parte inte
grantă a întregului program de 
făurire a societății Socialiste 
multilateral dezvoltate, eă nu
mai realizînd în totalitate mă
surile în domeniul economiei, 
științei, culturii și educației vom 
putea edifica societatea socia
listă multilateral dezvoltată, 
vom deschide calea spre fău
rirea societății comuniste în Ro
mânia. (Aplauze puternice ; se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R.").

După cum am spus și la ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, considerăm că una 
din problemele importante ale 
activității de educație socialistă 
este combaterea unor stărj de 
lucruri învechite, moștenite — 
ca să spun așa — de la vechea 
orînduire burghezo-moșierească, 
orînduire pe care am lichidat-o 
pentru totdeauna, dar ale cărei 
obiceiuri se mai resimt, mai 
răbufnesc cîteodată ici și colo. 
Este vorba de atitudinea față de 
proprietatea obștescă; nu tre
buie să admitem în nici un fel 
și nimănui să dăuneze, să știr
bească această proprietate, să 
dobîndească mai mult decît me
rită ca urmare a muncii sale, 
să-și însușească prin furt o 
parte din această proprietate. 
Vedeți, tovarăși, trebuie să ne 
referim și la aceste probleme 
pentru că a făuri socialismul 
presupune nu numai a vorbi de 
etica și de echitatea socialistă, 

’ci și a acționa ca acestea să 
se manifeste din plin, a com
bate stările de lucruri și mani
festările vechi care se mai fac 
simțite în prezent.

De la aceasta a pornit plena 
ra Comitetului Central din apri
lie, adopiînd măsurile care vă 
sînt cunoscute împotriva unor 
activiști care au comis abuzuri 
în munca pe care âu îndepli
nit-o. De asemenea, Consiliul 
de Stat a hotărît trecerea în 
proprietatea statului a unor i- 
mobile realizate de unii activiști 
de partid și de stat ea urmare 
a abuzurilor pe care le-au șă- 
vîrșit în funcțiile ce le dețineau, 
a încălcării legii, a folosirii u- 
nor practici necinstite. Recent, 
la ultima sa reuniune, Biroul 
Wxecutiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
a hotărît să propună alegatori
lor revocarea unui număr de 
4 deputați din Marea Adunare 
Națională și a unui număr ceva 
mai mare de deputați din 
consiliile populare ale diferite
lor județe, care au încălcat le
gea, au comis abuzuri, s-au dis
creditat din punct de vedere 
moral și nu mai pot reprezenta 
cu cinste pe alegătorii lor în or
ganele puterii de stat.

După cum vedeți, tovarăși, 
ceea ce am discutat la plenara 
Comitetului Central din noiem
brie în legătură cu etica și echi
tatea socialistă avem de gînd 
să aplicăm cu toată fermitatea 
în viață. Partidul comunist este 
partidul cel mai umanist, deoa
rece întreaga sa activitate. este 
închinată omului, bunăstării, fe
ricirii acestuia. Facem totul pen
tru a ridica omul, demnitatea 
sa, pentru ca omul să fie stă- 
pîn pe propria sa soartă — dar, 
tocmai pornind dc la . aceste 
înăltc îndatoriri față, de oip, de 
la faptul că; axem .obligația să 
acționăm peritrii .înălțarea mitu
lui, pentru a-1 face să stea cu 
fruntea sbs în fața semenilor 
săi, nu putem admite încălcarea 
de către nimeni a demnității de 
om. Nu pot fi socotiți oameni 
înaintați ai epocii socialiste cei 
care lovesc în interesele seme
nilor lor' Trebuie să fim ne
cruțători eu cei care încalcă 
normele și rânduielile societății 
noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite) Luînd mă
suri împotrivii unor asemenea 
acte antisociale, este necesar să 
desfășurăm în același timp o 

intensă activitate cu caracter e- 
dueativ, pentru transformarea 
mentalității oamenilor, pentru 
lichidarea concepțiilor înapoia
te, pentru ridicarea conștiinței 
socialiste a tuturor cetățenilor 
patriei.

Noi facem totul pentru bu
năstarea Și fericirea omului 1 
Dorim să asigurăm ca fiecare 
cetățean al patriei noastre să 
ducă o viață cît mai demnă.,cît 
mai fericită, dar nu putem ad
mite ca unii să-și însușească pe 
nedrept ceea ce nu le aparține, 
dăunînd astfel semenilor lor, 
bunului mers al societății noas
tre socialiste. Procedînd asțfel 
ne îndeplinim datoria dc Pantid 
Comunist, de forță conducătoare 
a întregii societăți socialiste Ro
mânești. (Aplauze puternice, 
prelungite)

Desigur, sînt puține aseme
nea cazuri de încălcare a lei
lor și normelor societății noas
tre, ca cele la care m-am ..refe
rit mai înainte, dar măsurile 
pe care le luăm urmăresc toc
mai ca ele să devină, tot mai 
puține, să dispară complet din 
societatea noastră. Avem depli
ne convingere că îmbinînd în 
mod just activitatea pentru dez
voltarea economică, grija pen
tru bunăstarea oamenilor, cu ac
tivitatea educativă, aceste stă3’ 
de lucruri vor rămîne tot Riai 
mult triste amintiri, iar în,So
cietatea noastră vor domina re
lațiile noi socialiste, principiile 
comuniste despre viață — prin
cipiile ce vor călăuzi pe fieca
re cetățean. (Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, la sfîr- 
șitul anului 1972 vom sărbători 
împlinirea a 25 de ani de.sș ia , 
proclamarea Republicii Popu- 
lore Române — astăzi Republi
ca Socialistă România — victo
rie istorică a poporului nostru 
care a marcat trecerea la în
făptuirea societății socialiste. 
In cei 25 de ani de ia procla
marea republicii, România, sub 
conducerea partidului comunist, 
a obținut succese de însemnă
tate istorică în toate domeniile 
de activitate. Sărbătorirea aces
tui eveniment treb.uie să se 
transforme într-o puternică ma-- 
nifestare a elanului de muncă 
pentru îndeplinirea planului, a 
perfecționării conducerii ș> pla
nificării economiei, a vieții so- ... 
ciale, pentru ridicarea nivelului 
întregii activități de paî'ti'd"șr 
de stat. Să facem din această .. 
sărbătoare o sărbătoare a v'etb- 
riei în lupta pentru îndeplini
rea planului cincinal, pentru 
înaintarea tot mai rapida 
calea bunăstării poporului 1 (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Punînd pe primul plan al 

preocupărilor noastre înfăptui
rea cu succes a programului e- 
labonat de Congresul al X-’ea 
al partidului privind dezvolta
rea economică-socială a țării, 
nu uităm nici un moment că 
putem realiza cu suecce acest 
program dezvoltînd și întărind 
necontenit prietenia și colabo
rarea cu toate țările socialiste, 
cu țările care au pășit pe calea 
independenței și își făuresc o 
economie proprie și o viață co
respunzătoare năzuințelor lor, 
cu toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Pornind de aici, România des
fășoară o intensă activitate, in
ternațională, dezvoltă larg rela
țiile sale de colaborare cu ță
rile socialiste, cu celelalte state, 
considerînd că participarea la 
diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale 
constituie un. factor de o im
portanță crescândă pentru pro-

A

Inmînarea d
Republicii Socialiste România 
unor constructori iugoslavi

La Kladovo a avut loc, luni du- 
pă-amiază, solemnitatea înmînării de 
ordine ale Republicii Socialiste Ro
mânia unor constructori, montori, 
maiștri, proicctanți și alți specialiști 
iugoslavi care și-au adus o contri
buție deosebită la realizarea sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier".

înaltele distincții au fost înrnî- 
nate dc ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, Vasilc 
Șandru.

Pentru contribuția adusă, în co
laborare cu constructorii români, la 
realizarea și darea în funcțiune a 
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier" au lost de
corați cu Ordinul ,,Tudor Vladimi- 
rescu" clasa I tovarășii Dușân Gli- 
gorievici, președintele părții lugoj 
slave în Comisia mixtă româno ittgoț 
slavă de colaborare economică, Iakșă , 
Pcirici, prim-adjunct al secretarăți 

ncrabila vîrștă a municipiului săr
bătorit — „1850“ —. în, tițnp Ce 
crainicul urează, din partea .gaz.dlj- ‘ 
lor, tuturor oaspeților tradițională 
urare „Bine ați venit".

Un șirag dc lumini marchează con
tururile României. Prin imagini ci
nematografice, proiectate pe un u- 
riaș ecran, prin mișcare și text este 
sugerat faptul eă astăzi, la Dunăre, 
are loc o sărbătoare ar' întregii țări. 
Legendare figuri ale istorici — Mi
hai Viteazul, Tudor Vladimircscu — - 
se perindă pe gazonul stadionului, 
în mișcătoare scene de luptă. Cro-

greșul general al fiecărei nați
uni, deci și pentru progresul ță
rii noastre.

Știm că în lume mai acționea
ză forțe ostile progresului soci
al, care doresc continuarea poli
ticii imperialiste de forță și 
dictat a practicilor colonialiste 
și neocolonialiste; considerăm 
că trebuie, făcut totul pentru a 
se pune capăt acestei politici, 
pentru a se realiza între state
le lumii relații noi, bazate pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc; 
pentru a se renunța la folosi
rea forței și amenințării cu for
ța în relațiile dintre state. Este 
adevărat că aceste principii 
s-au afirmat și se afirmă cu pu
tere. că ele călăuzesc tot mai 
mult popoarele în stabilirea re
lațiilor dintre ele ; în același 
timp, asistăm însă la diferite 
acțiuni care vin în contradicție 
cu aceste principii — și care țin 
de vechile stări de lucruri, de 
vechea politică, imperialistă. De 
aceea, este necesară unirea e- 
forturilor tuturor popoarelor — 
fie e’e mari sau mici — a tu
turor forțelor, antiimperialiste, 
pentru a face să triumfe în lu
me relațiile noi, bazate pe prin
cipiile de deplină egalitate în
tre națiuni. (Aplauze prelungi
te).

România este hotărîtă să-și 
intensifice eforturile pentru a 
dezvolta colaborarea cu toate 
statele,, pentru a contribui la 
depășirea stărilor de încordare 
și conflictelor care mai există 
în lume. Recentele evenimente 
din viața internațională, măsu
rile adoptate de Statele Unite , 

'privind intensificarea războiu
lui în Indochina, precum șj al
te acțiuni care duc la încorda
re și agravează situația interna
țională, trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru toate 
popoarele care doresc să se a- 
sigure pacea și cooperarea în 
lume. Considerăm necesară uni
rea eforturilor tuturor popoare
lor care doresc să-și organizeze 

•viața corespunzător năzuințelor 
și intereselor lor vitale, fără a- 
m'estec din afară. Avem con
vingerea că stă în puterea for
țelor antiimperialiste, a popoa
relor. ca unite, să pună defini- 

..tiv capăt practicilor imperialis
te și neocolonialiste, să asigure 
victoria noilor relații de egali
tate între state, a păcii și co
operării internaționale. (Aplau
ze prelungite).

In încheiere, aș dori, dragi 
tovarăși, să-mi exprim convin
gerea că oamenii muncii din 
municipiul Drobeta Turnu Se
verin, din județul Mehedinți 
nu vor precupeți nici uri efort 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din programul elaborat 
de Congresul al X-lea al parii 
dului.

Vă urez din toată inima, 
dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului și județului, 
succese tot mai mari în întrea
ga activitate ! Să vă situați, la 
sfî.rșitul cincinalului, cel puțin 
pe primele locuri în întrecerile 
dintre cele patruzeci de unități 
administra ti v-teritoriale existen
te în România, și care toate, 
aspiră la locul întîi. (Aplauze 
puternice).

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.”, „Ceaușescu și poporul"; 
cei prezenți Ia miting ovațio
nează minute în șir pentru Par
tidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu).

î ordine ale

lederal pentru afacerile externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul iugoslav la 
București. Cu Ordinul Muncii clasa 
I tovarășii Radivoie Markovici. 
membru al Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Serbia, preșe
dintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă pentru Por
țile de Fier, Panta Iakovlievici, di
rectorul general al părții iugoslave 
a Șantierului Porțile de Fier, Predrag 
Gcorgevici, Iosif Hvoi, Milan Ver- 
cion, Vukadin Georgevici, Milos 
Kudici, Zivko Markovici, Ante Mar
kovici, Ziva Topalov.

Au fost, de asemenea, decorați 
cu Ordinul „23 August", Ordinul 
;,Tudor Vladimirescu" și „Ordinul 
Muncii" un număr dc 134 construc
tori,-montori, proiectanți, oameni de 
știință, muncitori, tehnicieni și in
gineri, care și-au adus contribuția 
Ja realizarea mărețului obiectiv dc 
fa Porțile de Fier.

I de sunet*
țjica' își deapănă mai departea po
vestea, mareînd în continuare alte 
Momente ale istoriei noastre națio- 
ffitle, cucerirea independenței, ctitre- 
giiirătorul an 1907, ajungînd la acea 
Rată consemnată cu slove de aur 
în istoria patriei : „1921 — P.C.R.".

Marile jertfe din anii ilegalității, 
marile izbînzi din anii luminoși ai 
socialismului sînt tot atîtea Iile de 
istorie, simbolic și sugestiv prezentate 
în acest reușit spectacol festiv sem
nat de ,10 0C0 de participanți.

Tablouri alegorice, secvențe ori
ginale de film, fțimină, mișcare și 
tc'xt vorbesc despre tradițiile de 
muncă ale oamenilor acestor melea
guri, a căror operă de încununare

Mehedinți al P.C.R., președinte
le Consiliului popular județean, 
ion Radu, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partia 
Turnu Severin, primarul muni
cipiului, membrii birourilor co
mitetelor județean și municipal 
de partid și ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județean și municipal.

Sint. prezenți prim-seeretan 
ai comitetelor municipale de 
partid și primari ai municipiilor 
din întreaga țară, precum și de
legații de partid și de stat din 
orașele riverane Kladovo și Ne-, 
gotin din R.S.F. Iugoslavia, in
vitate la marea sărbătoare a se
verinenilor.

O companie de onoare, forma
tă din militari, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul conducătorului 
partidului și statului nostru, co
mandantului suprem al forțeloi 
noastre armate, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. Se intonează 
Imnul de Stat al llepublicii So
cialiste România. Apoi, tovară
șul Nieolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, trece in revistă garda 
de onoare. Un bătrin din partea 
locului, pensionarul Vasile Fota, 
însoțit de băieți și fete, îmbră- 
cați in costume populare me- 
hedințene, oferă conducătorilor 
de partid și de stat tradiționala 
pline și sare, ploști cu vin din 
renumita podgorie Corcova, Pio
nieri oferă tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți ga
roafe roșii

In această atmosferă de entu
ziasm, conducătorii de partid șt 
de stat părăsesc aeroportul. Ma
șinile trec pe sub un impunător 
arc de triumf împodobit cu co
voare multicolore, țesute de 
meșterii populari, deasupra că
ruia cuvintele ce simbolizează 
gîndurile întregului popor — 
„Ceaușescu și poporul" sînt 
încadrate de urările „liine ați 
venit in județul Mehedinți, iu
bite tovarășe Nieolae Ceaușescu", 
„Bun sosit în străvechea așezare 
a municipiului Drobeta—Turnu 
Severin". ' ■

Oaspeții, însoțiți de urările a 
„numeroși locuitori ai municipiu

lui, ce formează un culoar viu 
de-a lungul străzilor, se îndreap
tă spre zona industrială a ora
șului.

In drum spre uzina de va
goane localnicii, precum și ce
tățenii din numeroase așezări 
învecinate, invitați din alte ora
șe ale patriei fac o caldă și en
tuziastă primire conducătorii™ 
de partid și de stat.

I.a intrarea în uzină conducă
torii de partid și de stat sitil 
salutați călduros de ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Ioan Avram, de Nieolae 
Iosif, directorul general al 
Grupului de uzine pentru con
strucția de vagoane cu sediul la 
Arad, de membrii Comitetului 
de direcție al întreprinderii, ai 
comitetelor de partid, sindicatu
lui și organizației U.T.C. din u- 
zitiă. O companie formată din 
membri ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul. Grupuri de ti
neri și tinere muncitoare o- 
fe.ră oaspeților buchete de flori. 
Sînt de față un mare număr de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
precum și foști salariați ai uzi
nei, astăzi pensionari, sau că
rora, în decursul anilor, le-au 
fost încredințate munci de răs
pundere în activul de partid și 
de stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile severinene, invi
tați la sărbătoarea constructo
rilor de vagoane.

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

Directorul întreprinderii, ing 
Vasile Bacalu, invită pe con
ducătorii de partid și de stai 
să viziteze uzina. In fața im
presionantei hale de debitare, 
confecții și montaj se află o 
machetă a uzinei, grafice și 
panouri care înfățișează conti
nua dezvoltare a acestei im
portante unități industriale.

In vizita prin hala dc debitare și 
pregătire a pieselor pentru asambla
rea vagoanelor, oaspeții sint infor
mați că uzina dispune de utilaje 
tehnologice moderne care permit 
desj ușurarea procesului de fabricație 
la un înalt grad de mecanizare și 
automatizare.

Se face un scurt popas la o ex
poziție ce sintetizează* preocupările 
colectivului întreprinderii pentru re
ducerea consumului de metal. Gaz
dele informează că, în 1972, colec
tivul întreprinderii și-a propus să

și lumină
se cheamă acum Sistemul hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier".

In final, pe stadion răsună solemn 
angajamentul hotărît al cetățenilor 
municipiului de a întîmpina cu noi 
și tot mai bogate succese Conferin
ța națională a partidului, cea de-a 
XXV-a aniversare a Republicii, săr
bători scumpe tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

Sărbătoarea multisecularei Drobe- 
ta, a tînăruhn Severin se încheie 
prin jerbele multicolore de stele, ca
re iluminează minute în șir cerul 
orașului, rel'ectîndu-se în apele Du
nării, bătrînul cronicar- cu Iile dc 
valuri. 

economisească, prin re proiectarea u- 
nor utilaje și folosirea unor proce
dee tehnologice moderne, circa 1 000 
tone metal Tot în această secție a 
lost organizată și o expoziție pre- 
zentînd cele mai moderne procedee 
de sudură, acțiunile complexe în
treprinse pentru promovarea unor 
'ehnici înaintate în acest domeniu 

In spațiul dintre două hale in- 
lustriale, conducătorii partidului și 
•talului au posibilitatea să vadă la 
'ața locului o parte din produsele 
întreprinderii. Se află aici cele din- 
'îi vagoane realizate la Turnu Se
verin, precum șt ceie mai noi creații 
tn acest domeniu . vagoane contei 
ner, pentru transportat materiale 
nulverulente și vagoane bunker pen 
'rit transportat piatra, vagoane clești 
late transportului. general de măr
furi etc. Gazdele informează ca, a 
nul acesta, a fost introdus în fabri
cație un nou Vagon acoperit, pe pa
tru osii, cu o capacitate de 62 tone, 
care a trecut cu succes, zilele aces
tea, probele de omologare. Este al 
22-lea tip de vagon marfă Care se 
construiește in uzina severineana. 
Mai reținem faptul că în prezent, 
m Uzina de vagoane din Turnu Se
verin, se produc 20 la sută din nu
mărul total al vagoanelor realizate 
în țară, și 60 la sută din produc
ția destinată exportului.

Pe parcursul vizitei, directorul u- 
nității informează pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți 
și despre perspectivele dezvoltării a- 
cestei unități tn actualul plan cin
cinal. Se subliniază că. în amil 1975, 
producția globală a întreprinderii 
Va fi de 1,5 ori mai mare decît aceea 
din. 1970, iar productivitatea muncii 
le 1,4 ori.

Secretarul general al partidului 
discută cu conducătorii uzinei, cu 
muncitorii, arătînd că, printr-o mai 
buna organizare a muncii, printr-o 
dotare corespunzătoare, cifrele pre
văzute în plai, pot fi depășite.

Se vizitează, în continuat e, cele 
mai noi spații de producție ale în
treprinderii, dale nu de mult în 
funcțiune. Se parcurge o hală imen
să, a cărei suprafață — 15 000 mp 
— întrece cu o treime pe cea con
struită în uzină în primele opt de
cenii de existență Oaspeții sînt in
formați că noua hală de producție 
este concepută pentru construirea 
vagoanelor cisternă, necesare trans
portului produselor petroliere.

1 ovarășul Nieolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de folosirea 
deplină a spațiilor de producție din 
noua hală Secretarul general al 
partidului arată că, printr-o mai ra
țională utilizare a acestor spații, 
prin mai buna organizare a fluxului 
de producție se pot crea condiții 
Pentru a se amenaja încă o linie de 
montaj.

Pretutindeni, de-a lungul halelor 
industriale străbătute, constructorii 
severineni de vagoane înlîmpină pe 
secretarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, cu deosebită căldură, manifes- 
tîndu-și bucuria de a avea din nou 
în mijlocul lor pe iubitul condu
cător al partidului și statului nos- 
'ru, pe tovarășul Nieolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului se 
oprește deseori, dă mîna cu munci
torii, stă de vorbă cu ei. Printre 
aceștia sînt și mulți veterani ai u- 
zinei, astăzi pensionari.

„Ne angajăm, tovarășe Nieolae 
Ceaușescu. să înfăptuim în mod e- 
cemplar sarcinile ce ne revin din 
planul de producție pe 1972 și în 
anii următori ai planului cincinal. 
I7om sluji cu devotament patria și 
poporul, după țxemplul dumnea
voastră luminos" — sînt cuvintele 
adresate conducătorului partidului 
și stalului în încheierea vizitei la 
Uzina de vagoane din municipiul 
Drobeta Turnu Severin.

Colectivul de aici a primit cu un 
sentiment de mîndrie înalta apre
ciere dată de conducătorul partidu
lui și statului. In cartea de onoare 
a uzinei este scris :

„Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la înființarea Uzinei de va
goane din municipiul Drobeta 
Turnu Severin și pentru rea
lizările obținute în producție, a- 
dresez muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor acestei întreprinderi — 
cu îndelungate și bogate tradiții — 
ele mai calde felicitări.

Urez din inimă acestui harnic 
olecliv noi și importante succese în 

activitatea viitoare, consacrată pro
gresului industriei constructoare de 
material rulant, dezvoltării și mo
dernizării transporturilor feroviare, 
propășirii și înfloririi patriei noas
tre socialiste". Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu semnează în cartea 
le onoare.

In aclamațiile celor prezenți, ca 
semn al dragostei și deosebitei pre
țuiri, maistrul Dumitru Dumitres
cu, distins în această zi cu înaltul 
titlu de Erou al muncii socialiste, 
oferă tovarășului Ceaușescu mache
ta unuia din noile tipuri de va
goane produse de uzină și îi urează 
multă sănătate și fericire.

După vizitarea uzinei de vagoa
ne, conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre centrul localității.

Străbălînd principalele artere ale 
orașului, oaspeții sînt întîmpinați cu 
entuziasm și bucurie de mii și mii 
de oameni ai muncii. Dintr-o ma
șină deschisă, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Ion Gheorghe Matlrer răspund ma
nifestărilor prietenești adresate de 
severineni.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat vizitează apoi Muzeul Porților 
de Fier

Amplasat în vecinătatea Dunării, 
acolo unde, în primii ani ai seco
lului al II-lea, au fost ridicate po
dul transdanubian ce a unit pentru 
îtitîia oară, în zona Severinului, 
malurile fluviului, și castrul roman 
Drobeta, Muzeul Porților de Fier 
ființează de șase decenii.

La sosire, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpinați de 
tovarășii Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Ion Albulcțu, 

prim-vtțepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular1 ju
dețean Mehedinți, Gheorghe Nica, 
președintele Comitetului județean 
Mehedinți de cultură și educație 
socialistă, de reprezentanți ai vieții 
culturale locale.

Db ectorul Muzeului, profesorul 
Miști Davidescu, adresează oaspeți- 
'or urări de bun venit. Pionieri în- 
•nînează oaspeților buchete de flori.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu taie 
langlica inaugurală.

In timpul vizitei, directorul mu
zeului. „Porțile de Fier" subliniază 
că, pentru începui, această institu
ție -va funcționa cu două secții — 
științele naturii și istorie, urmi ml ca 
în viitorul an sa fie terminate lucră
rile de amenajare și la secțiile de 
etnografie și artă.

Secția de științele naturii — pri
ma in succesiunea sălilor vizitate — 
înfățișează, printr-un ast material 
expozițional bogăția naturală a zo
nei Porților de Fier Oaspeții se o- 
presc mai întîi în fața unei mai hetr 
ce reproduce, la dimensiuni reduse, 
milenarul defileu al fluviului ari 
radical transformat ca urmări a 
construirii Sistemului hidroenei getic 
și de navigație. In următoarele sals 
sînt prezentate, într-o concepțir mu
zeistică modernă, flora și fauna te
restră și acvatică a zonei, viețuitda- 
re și plante unice în țara noastră-

Un loc important în cadrul Mu
zeului este rezervat secției de o- 
rie. Numeroase documente arheole- 
gice, ..hărți, schițe, fotografii ruda» 
evoluția societății pe acest teritoriu, 
din cele mai vechi timpuri și pînă 
azi. Deosebit de .revelatorii sînt •ex
ponatele care vorbesc despre oivifî- 
zația dacă, despre istoria formării 
și dezvoltării statului sclavagist dac, 
despre pătrunderea romanității in 
Dacia, început al procesului de for
mare a limbii și poporului român.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se opresc îndelung în fața ex
ponatelor ce prezintă luptele d-s- 
fășurate pentru democratizarea vie
ții interne. împotriva dictaturii fas
ciste și a războiului, meritul nepie
ritor al P C.R. în pregătirea și în
făptuirea insurecției armate victo
rioase din august 1944, eroismul 
muncitorimii severinene în luptele 
pentru zdrobirea rezistenței hitleris- 
te și instaurarea puterii populare

In încheie)ea vizitei la muzeu, to
varășul Nieolae Ceaușescu semnează 
următoarele în Cartea de onoare t 
„Am vizitat cu multă plăcere Mu
zeul „Porțile de Fier" în care sînt 
înmănunchiale emoționante vestigii 
ale culturii materiale înflorite pe a- 
cesle meleaguri, mărturii ale stră
vechii civilizații daco-romane ale 
bogăției și originalității creației 
populare românești. Felicit colectivul 
muzeului pentru această realizare, 
pentru reușita prezentare a boga
tului tezaur de valori materiale crea
te. descoperite și conservate în zona 
1 urnii Severin și îi urăm succese cît 
mai mari în 
erată operei de educare patriotică 
i poporului".

activitatea sa consa-

înainte de a părăsi Muzeul Por
ților de Fier, secretarul general al 
partidului răspunde invitației direc
torului acestei instituții de a vizita 
și a ariul amenajat la demisolul 
clădirii

Dur nou pe străzile municipiului.
Mulțimea salută cu entuziasm pe 

secretarul general al partidului, scan
dează, ovaționează călduros pentru 
partid

Dintr-o mașina deschisă, tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund manifestărilor de 
stimă și respect ale celor ieșiți în 
întîmpinare.

In parcul din centrul orașului are 
loc festivitatea de dezvelire a bus
tului celui ce și-a înscris numele la 
loc de cinste în istoria de căpătîi a 
neamului nostru — Decebal. Creație 
a sculptorului Marius Rulunoiu bus
tul, turnat în bronz, este implantat 
pe un soclu de marmură albă pe ca
re sînt încrustate, cu litere aurii, cu
vintele : „Decebal, regele dacilor". 
Simbolică dispunere în spațiu monu
mentul regelui dac este așezat în 
fața monumentului, ridicat în 1906, 
al împăratului Traian Două figuri 
mărețe ale istoriei antice, doi ctitori 
ai plămădirii poporului român își 
găsesc astăzi dreaptă cinstire alătu
rați unul celuilalt, în orașul fon
dat de geto-daci și ridicat de romani 
la rang de municipiu.

Lingă cele două busturi sînt ali
niate companii militare care prezintă 
onorul. Se intonează imnul de stat 
al Republicii Socialiste România. 
Corul municipal intonează mișcăr 
toarea melodie „Eroi au fost, eroi 
sînt încă..."

Primarul municipiului invită pe 
tovarășul Nicoale Ceaușescu să dez
velească bustul lui Decebal.

Printr-un culoar încadrat de pio
nieri ce poartă în brațe buchete de 
flori, stcgulețe tricolore și purpurii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă apoi spre bustul lui 1 ra- 
ian. unde, de asemenea, are loc un 
moment evocator. Se depun jerbe df 
flori.

Conducătorii de partid și de stal 
se îndreaptă spre Casa de cultură, 
unde are loc adunarea jubiliară.

★

La amiază, în saloanele restauran
tului Parc-llotel, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer și 
soția sa, Elena Maurei, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Virgil Trofin. I mil Drăgănesi» 
și Ștefan Andrei au luat parte la 
o masă oferită de Comitetul julle- 
fean — Mehedinți al P.C.R. și de Co
mitetul municipal de partid cu o- 
cazia sărbătoririi a 1 850 de ani de 
atestare documentară a municipiu
lui Drobeta Turnu Severin.

Nieolae POPESCU- 
bogdanești 
Mircea IONESCU 
Marin COANDA
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narea jubiliară este întîmpina- 
tă cu aplauze prelungite, cu u- 
rale. Minute în șir, cei prezenți 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

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

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Traian Dudaș a salutat prezen
ța înalților oaspeți la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea 
a 1850 de ani de la atestarea 
documentară a municipiului 
Drobeta, străveche așezare da- 
co-romană, cu puternice rezo
nanțe în istoria milenară a po
porului nostru, și de sărbători
rea a 90 de ani de Ia înființa
rea Uzinei de vagoane din Tur- 
nu Severin, mare unitate a in
dustriei mehedințene, cu boga
te tradiții în lupta revoluționa
ră a proletariatului, cunoscută 
pe ansamblul economiei națio
nale prin produsele sale de ni
vel tehnic și calitativ ridicat.

In aplauzele asistenței, vorbi
torul a declarat apoi deschisă 
adunarea festivă consacrată săr
bătoririi a 1850 de ani de la a- 
testarea documentară a munici
piului Drobeta Turnu Severin și 
a 90 de ani de la înființarea U- 
zinei de vagoane.

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

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

Tovarășul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat citire Decretelor 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România prin ca
re se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I municipiului Drobeta 
Turnu Severin, Ordinul Muncii 
clasa I Uzinei de vagoane din 
municipiul Drobeta Turnu Seve
rin, precum și Titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și Meda
lia de aur „Secera și ciocanul" 
unor muncitori ai Uzinei de va
goane.

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

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

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

Cu prilejul aniversării a 1850 
de ani de existență atestată do
cumentar a municipiului, pen
tru merite deosebite în muncă, 
s-a înmînat, în cadrul adunării, 
ordinul „Meritul cultural" clasa 
I tovarășului Mișu Davidescu, 
profesor, director al Muzeului 
„Porțile de fier" ; ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a Il-a tovarășului 
Vingiliu D. Balaure, pensionar ; 
ordinul „23 August" clasa a Il-a 
tovarășilor Ion D. Albulețu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al județului Me
hedinți, Ion N. Gaș-par, pensio
nar, și Iulian Gh. Ploștinaru, 
activist de partid ; „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a tovarășu
lui Aurelian N. Bogdan, acti
vist de partid, și ordinul „Meri
tul cultural" clasa a Il-a tovară
șului Mihail I. Gușiță, pensio
nar.

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

In continuarea adunării festi
ve. a luat cuvîntul Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Drobeta 
Turnu Severin, președintele 
Consiliului Popular municipal, 
care în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
municipiu, a exprimat cele mai 
calde mulțumiri, profunda re
cunoștință conducerii partidu
lui și statului, personal secre
tarului general al partidului,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaltele distincții acor
date municipiului Drobeta Tur
nu Severin, Uzinei de vagoane, 
unor oameni ai muncii și acti
viști de partid și de stat.

Apoi, în aplauzele participan- 
ților la adunare, primarul mu
nicipiului Drobeta Turnu Seve
rin înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de aur 
a municipiului și placheta ju
biliară „Drobeta Turnu Severin 
— 1850".

De asemenea, a fost înmîna- 
tă placheta jubiliară „Drobeta 
Turnu Severin — 1850“ tovară
șei Elena Ceaușescu, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer și soției 
sale. Elena Maurer, tovarășilor 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Emil Dră
gănescu și Ștefan Andrei.

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

De la tribuna adunării jubi
liare. pioniera Eleonora Fojică 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul pionierilor se
verineni.

După salutul pionierilor, în 
continuarea adunării festive, a 
vorbit inginer Vasile Bacalu, 
directorul Uzinei de vagoane.

A luat apo; cuvîntul, profe
soara Jenica Ștefănescu, direc
tor adjunct al Liceului nr. 3 din 
oraș.

In continuare a vorbit apoi 
tovarășul Virgil Balaure, vechi 
militant al Partidului Comunist 
Român, cu stagiul din anii ile
galității.

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

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este urmărită 
cu atenție și subliniată în re
petate rînduri de îndelungi și 
puternice aplauze. Practic, în
treaga populație a municipiului 
a urmărit în direct cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
trăind îndemnurile înflăcărate 
ale secretarului general al parti
dului. In jurul casei c’e cultură, 
pe străzile care duceau spre 
acest lăcaș, mii și mii de oa
meni ai muncii, masați în jurul 
megafoanelor, urmăreau cu in
teres și atenție cuvîntarea se
cretarului general al partidului. 
Vestea că vechea lor așezare va 
purta numele „Drobeta Turnu 
Severin" a fost primită cu vie 
satisfacție.

In încheierea adunării, expri- 
mînd sentimentele severineni
lor, locuitorilor din această 
parte a țării, tovarășul Traian 
Dudaș a transmis încă o dată 
mulțumirile și recunoștința pro
fundă conducerii de partid și 
de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija și a- 
tenția deosebită pe care o a- 
cordă județului, pentru înalta 
cinste de a onora prin prezența 
sa aceste festivități jubiliare.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă însuflețitoare. Partici- 
panții aplaudă, ovaționează, 
scandeză lozinci de slavă la a- 
dresa Partidului Comunist Ro
mân, a Republicii Socialiste Ro
mânia. Cei prezenți își expri
mau și în felul acesta recunoș
tința față de partid și Comitetul 
său Central, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
viața nouă, fericită pe care o 
trăiesc, atașamentul profund 
față de politica internă și exter
nă a țărij noastre, hotărîrea lor 
de a da viață mărețului pro
gram de înfăptuire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te.

Invitați de gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, sem
nează apoi în Cartea de onoa
re a municipiului ;

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

După adunarea jubiliară, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat sînt rugați de ministrul tu
rismului, Ion Cosma, să pri
mească explicații în legătură cu 
studiile întreprinse, la indicația 
secretarului general al partidip 
lui, privind dezvoltarea turis
tică a zonei de la Porțile de 
Fier. Prin intermediul unor ma
chete și hărți sîn.t prezentate 
unele acțiuni inițiate în vede
rea amplasării unor baze tu
ristice și valorificării complexe 
a posibilităților ce le-a deschis 
construcția mărețului sistem 
hidroenergetic și de navigație 
din apropierea Severinului,

popoarele cer cu

ÎNCETAREA ACTEEÎIR BE OME
I
e

a președintelui Anwar Sadat

Declarația Guvernului Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei

Primul ministru sud-yemenit a de- 
plîns faptul că progresul științific 
și tehnologic este folosit în scopuri

CAIRO 15 (Agerpres). — La 
Cairo a avut loc, după cum s-a 
mai anunțat, o sesiune extra
ordinară a Adunării Poporului, 
în cadrul căreia a luat cuvîn
tul președintele Anwar Sadat, 
relatează agenția M.E.N.

După ce a trecut în revistă o 
serie de aspecte ale situației din 
Republica Arabă Egipt și a lan
sat un apel către toți cetățenii 
țării la unitate și cooperare, 
președintele egiptean s-a refe
rit la vizitele întreprinse recent 
în trei state arabe > Algeria. 
Tunisia. Libia. „Scopul acestor

vizite, a spus el, l-a constituit 
dorința de a se găsi o bază co
mună, solidă. în vederea unei 
acțiuni arabe 
ile prin care 
în momentul 
cesar să ne 
conducători arabi, pentru a dis
cuta totul cu cea mai mare sin
ceritate".

Anwar Sadat s-a declarat 
mulțumit de rezultatele convor
birilor avute la Alger. Tunis și 
Tripoli ..Președintele Algeriei. 
Houari Boumediene a spus el. 
s-a angajat să pună întreg po-

unite. In condiți- 
trec statele arabe 
de față, era ne- 
întîlnim cu alți

tențialul țării sale m slujba, fi
nei acțiuni arabe comune. La 
Tunis am stabilit, împreună cu 
președintele Bourguiba. bazele 
unei asemenea acțiuni, iar Ia 
Tripoli au fost examinate mă
surile concrete necesare pentru 
realizarea unei cît mai strînse 
unități între statele arabe"

Abordînd situația din Orien
tul Apropiat, arată agenția 
M.E.N.. președintele Sadat s-a 
declarat împotriva oricărei „he- 
tărîri pripite și a subliniat că 
nimeni. în nici un fel de con
diții, nu-1 va putea determina 
să adopte o asemenea hotărâre*.

PEKIN 13 (Agerpres). — Agen
ția- China Nouă a difuzat declara
ția dată publicității dc Guvernul 
Regal de Unitate Națională al Cam- 
bodgici — GRUNK — în care se 
denunță intensificarea agresiunii ae
riene și navale a S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam. In declarație se a- 
rată că noile raiduri ale aviației a- 
mericanc asupra zonelor populate 
din R. D. Vietnam, bombardarea 
digurilor și minarea porturilor nord- 
vietnameze constituie acte de violare 
a suveranității și securității R. D. 
Vietnam, o încălcare a celor mai c- 
lemcntare norme ale dreptului inter
național, precum și a libertății na
vigației și comerțului internațional.

GRUNK și poporul cambodgian 
— se spune în declarație — ex
primă sprijinul său deplin luptei po
porului vietnamez în aplicarea drep
tului său suveran și inalienabil de 
a elibera complet teritoriul său na
țional, de a apăra cuceririle socia
lismului în nord și dc a-și reunifica 
patria.

războinice, precizează agenția 
teană.

egip-

New
San

orașe

WASHINGTON. La 
York, Washington, Boston, 
Francisco, Chicago și în alte 
din S.U.A. au avut loc noi demon-

strații de protest împotriva escala
dării războiului dus dc Statele Uni
te în Vietnam.

In fața bazei aeriene Westover, 
din statul Massachusetts, continuă 
de 22 de zile manifestațiile antirăz
boinice organizate de populația lo
cală. Poliția a intervenit în repe
tate rînduri, opcrînd numeroase ares
tări, dar nu a putut dispersa nta- 
nifestanții.

Acordul încheiat intre
R.D. Germană și R.F. a Germaniei 

in problemele traficului

Criza politică 
din Turcia
continuă

Raiduri masive de bombardament
efectuate de aviația americană

•$> BAGDAD. „Irakul condam
nă hotărîrea Statelor Unite privind 
escaladarea războiului din Vietnam", 
relatează agenția irakină de presă.

Intr-un comunicat dat publicității 
dc un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe se menționează că 
sistarea operațiilor militare declan
șate dc către Statele Unite, retrage
rea trupelor americane din Vietna
mul de sud, precum și
sprijinului acordat autorităților ma
rionetă de la Saigon reprezintă pri
ma condiție pentru menținerea pă
cii în această zonă.

HANOI 15 (Agerpres). — La 13 
mai, aviația Statelor Unite a con
tinuat să efectueze raiduri masive 
asupra unor regiuni intens popu
late din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh, 
precum și din zona Vinh Linh, din 
R. D. Vietnam. De asemenea, na
vele militare americane au efectuat 
bombardamente de artilerie asupra 
coastei provinciei Nghe An — se 
arată într-o declarație dată publi
cității de purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al

șiR,. D. Vietnam. Forțele armate 
populația din zonele atacate au dat 
o ripostă holărîtă inamicului, dobo- 
rînd două avioane americane.

Relevînd că aceste noi acte de 
răyboi ale 
constituie o 
și securității 
clarația cerc guvernului american să 
anuleze minarea și blocarea portu
rilor nord-vietnameze, să pună ime
diat capăt bombardamentelor și al
tor acțiuni agresive împotriva Re
publicii Democrate Vietnam.

Administrației S.U.A. 
violare a suveranității
R. D. Vietnam, -de-

încetarea

MONTREAL. In fața clădirii 
Consulatului american din Montreal 
s-a desfășurat o demonstrație de 
protest împotriva escaladării războ
iului dus de Statele Unite în In
dochina. Poliția locală, relevă agen
ția France Presse, a intervenit, dis- 
persînd pe demonstranți.

O ADEN. Primul ministru al 
Republicii Democratice și Populare 
a Yemenului, Aly Nasser, a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă agresiunea Statelor Unite îm
potriva poporului vietnamez, rela
tează agenția MEN.

Vietnamul de sud

Ofensiva unităților F. N. E
intensitatecontinuă cu

VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 
gerpres). — Ofensiva unităților 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud continuă cu o 
deosebită intensitate în zona orașu
lui Kontum, din regiunea Platouri- 
lor Centrale. Luni dimineața, lup
tele violente, începute în cursul nop
ții de duminică, au continuat la nu
mai 2 km de centrul orașului, trans
mite agenția Associated Press. Ata
cul forțelor patriotice a fost prece
dat de un intens bombardament cu 
rachete asupra orașului; 18 
tile au căzut asupra cartierului ge
neral al celei de-a 23-a divizii sai- 
goneze, provocînd serioase daune 
materiale. In încercarea de a opri

proiec- 
iltii ge-

înaintarea patrioților, aviația ameri
cană a dezlănțuit, în tot cursul nop
ții, raiduri, în cursul cărora au fost 
lansate, dc către aparatele „B-52“, 
peste 1 000 tone de bombe de marc 
calibru. Aceste raiduri nu au avut 
însă rezultatele scontate.

' Unități de geniști ale forțelor pa
triotice au provocat explozia depo
zitului de carburanți al bazei ame- 
ricano-saigoneze de la Pleiku, la 40 
km sud dc Kontum. Rachetele lan
sate de patrioți au deteriorat și pis
ta de aterizare a acestei baze.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. a transmis tex
tul acordului dintre Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei în 
problemele traficului, încheiat 
— după cum se subliniază în 
preambulul acordului — din 
dorința celor două state de a 
aduce o contribuție la destin
derea în Europa și de a dezvol
ta între ele relații normale de 
bună vecinătate, uzuale între 
state independente, și din do
rința de a reglementa proble
mele traficului între 
țări.

Obiectul acordului 
tuie traficul reciproc 
zit pe autostrăzi, pe 
și căi de comunicație pe apă, 
cu mijloace de transport care 
sînt admise sau înregistrate în 
domeniul de valabilitate a acor
dului. Statele contractante, pre
vede acordul, își asumă obliga
ția de a asigura, de a înlesni 
și de a organiza în condiții op
time traficul în și prin terito
riile supuse suveranității lor, 
în conformitate cu uzanțele in
ternaționale, pe bază de reci
procitate și nec’iscriminare.

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

Acordul menționează în con
tinuare o serie de prevederi 
concrete referitoare la docu
mentele personale, contribuțiile 
și taxele percepute în legătură 
cu traficul, acordarea de ajutor 
în caz de avarii și accidente, 
traficul feroviar, circulația de 
autovehicule, traficul în apele 
teritoriale ș.a.

Eventualele deosebiri

cele doua

îl consti- 
și în tran- 
căi ferate

dc

Okinawa a fot retrocedată Japoniei

Situația din Republica
Malgașă

TOKIO 15. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite ; 
In cursul nopții de duminică spre 
luni, la ora 0,00, ora locală, Oki
nawa a fost retrocedată Japoniei. 
Luni dimineața, actul retrocedării a 
fost marcat oficial prin ceremonii 
des/ășurate simultan la Tokio și 
Nalta (capitala Arhipelagului Ryu- 
Kyu).

La ceremonia din Tokio, desfășu
rată în sala „Nippon Budokan", în 
prezența împăratului Hirohito, vicc-

președintele S.U.A., Spiro Agnew, a 
citit, în numele președintelui Nixon 
proclamația prin care Statele Unite 
renunță la administrarea Arhipela
gului Ryu-Kyu.

Intr-o scurtă cuvîntare, împăratul 
Hirohito a subliniat că retroceda
rea Okinawei a fost posibilă dato
rită eforturilor susținute ale poporu
lui japonez, în special ale locuito
rilor Okinawei, și relațiilor de pri<- 
tenie dintre Japonia și S.U.A.

TANANARIVE 15 (Agerpres). 
— După o noapte calmă, în ca
pitala Republicii Ma-lgașe a 
fost declarată luni, la cererea 
sindicatelor, o grevă generală 
de 24 de ore a salariaților din 
instituțiile publice și particula
re. In același timp, în ciuda a- 
pelurilor la calm transmise la 
postul de radio de președintele 
țării, Philibert Tsiranana, mai

multe mii de demonstranți 
îndreptat luni dimineața 
Palatul prezidențial, 
desfășura o reuniune a guver
nului malgaș.

Intr-o alocuțiune rostită luni 
la postul de radio Tananarive, 
președintele Tsiranana a anun
țat că va ordona punerea în li
bertate a tuturor studenților a- 
restați, cu condiția ca demon
strațiile Studențești să înceteze.

s-au 
spre 

unde se

păreri asupra aplicării sau in
terpretării acordului vor fi a- 
planate de către o comisie a ce
lor două state contractante.

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

Acordul intră 
ziua în care cele 
își vor comunica 
tr-un schimb de 
îndeplinite premisele corespun
zătoare pentru intrarea lui în 
vigoare.

O adnotare pe marginea do
cumentului relevă că R.D.G. și 
R.F.G. au hotărît să înceapă, la 
o dată potrivită, tratative asu
pra încheierii unui acord pri
vind dezvoltarea colaborării în 
domeniul traficului aerian.

în vigoare în 
două guverne 
reciproc, prin- 

note, că sînt

ANKARA 15 (Agerpres). — 
Criza politică din Turcia, de
clanșată luna trecută, continuă. 
După cum s-a anunțat, sîmbă- 
tă seara, președintele Cevdet 
Sunay a respins lista noului gu
vern alcătuit de premierul de
semnat Suat Hayri Urguplu, 
după intense consultări cu lide
rii celor șase partide politice 
reprezentate în Parlament. Mo
ți vîndu-și hotărîrea în acest 
sens, șeful statului turc a pre
cizat că această formulă guver
namentală „nu corespunde ac
tualelor condiții dini Turcia"

In această situației, relevă a- 
genția de presă turcă „Anato
lia", Urguplu a făcut cunoscut 
public că renunță lai sarcina de 
a forma nou] guvern.

Urmează acum ca președinte
le Sunay să desemneze o altă 
personalitate însărcinată cu for
marea noului guvern.

faptul divers în lume
VARȘOVIA. — S-a împlinit 

un an de la nașterea celor cinci 
copii gemeni din Gdansk.

Medicii care supraveghează sta
rea sănătății celor cinci gemeni 
(patru băiefi și o fetiță') consideră 
că ei sînt foarte robuști și se 
dezvoltă normal. Cel mai mare 
dintre gemeni, Romek, a
lungimea de 73 cm, depășind 
3 cm pe sora sa Ewa.

ru a crescut mult. Numărul fe
meilor salariate a crescut, în Ja
ponia, de la 4,9 milioane, în a- 
nul 1955, la ti milioane, în anul 
1972, ceea ce reprezintă o trei
me din totalul salaria{ilor din 
(ară.

atins 
cu

in 
în

TOKIO. — In fiecare an, 
a doua duminică a lunii mai, 
Japonia se sărbătorește Ziua ma
melor.

In anii de după război, rolul 
femeilor japoneze în viaja econo
mică, politică și culturală a ță-

KHARTUM. - O căldură ne 
obișnuit de mare pentru această 
perioadă a anului s-a abătut a 
supra regiunilor centrale ale Su
danului. In ultimele zile, la Khar
tum, de exemplu, mercurul ter
mometrelor nu a coborit sub 
43-44 grade C. Călduri atît de 
mari în luna mai au mai fost în
registrate în Sudan în urmă cu 
31 ani.

Mica publicitate
PIERDUT legitimația de 

serviciu pe numele Prunescu 
Adrian, eliberată de E. M. Pe- 
trila, O declar nulă.

★
VÎND Dacia 1100, separat 

carcasă radio Moskvici și 600

buc. betonite. Vulcan, telefon 
207.

★
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Deliu 
Ioan, eliberată de E. M. A- 
ninoasa. O declar nulă.

Tipărul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 39S

MARȚI 16 MAI

Soarele răsare la ora 4,47 și 
apune la ora 19,37. Zile trecute 
din an — 137. Zile rămase —

EVENIMENTE

0 1966 — A avut loc Con
gresul al V-lea al sindicatelor din 
România la care s-a constituit 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România (16—19 mai) 
O 1972 — In statele Mar yland 
și Michigan (S.U.A.) au loc ale
geri preliminare 0 1972 — In
tre 16—20 mai are loc Salonul 
internațional de material medi
cal — MEDICO 72 la Geneva.

mergem
CASE DE CULTURA Petro

șani. La ora 11, în sala mică, 
„Dialog între constructori" pe 
tema calității producției; Uri- 
cani — In sala mare, la ora 
17,30, un simpozion educațiv- 
științific.

(Redacția și administrația ziarului t Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon I 1G62

FOLÎM
MARȚI 16 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : încrederea; Republica : Cri
mă în stil personal; PETRILA : 
Renegata; LONEA — Minerul : 
Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev; VULCAN : Sal
tul; LUPENI — Cultural: Mirii 
anului Muncitoresc: Avînt

MARȚI 16 MAI

PROGRAMUL I: 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cîntece și jocuri 
populare dobrogene; 10,30 Start 
la intersecție; 10,50 Duete din 
operete; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Recital Dorina Drăghici; 
11,25 Lucrări corale; 12,00 Me
lodii interpretate de Marina 
Voica și Georges Moustaki; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Melodii de ieri și 
de azi; 14,00 Compozitorul săp
tămâni; 14,40 Muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Ra- 
diosimpozion; 15,25 Cvartetul 
op. 6 nr. 6 în La minor dc 
Luigi Boccherini; 15,45 Pagini

din muzica dc estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Cîntă Luminița 
Cosmin, Lola Iovanovici și Don 
Backy; 16,35 Cîntecele noastre; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Mîn- 
dra mea, floare aleasă — muzică 
populară; 17,45 Trio-uri de mu
zică ușoară : Caban și Los Pa- 
raguayos; 18,00 Orele 
20,00 Tableta de seară; 
Zece melodii preferate; 
Interprcți de muzică populară; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii muzi
cale; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare); 24,00 Buletin dc 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

scrii;
20,05
20,40

MARȚI 16 MAI
Deschiderea emisiunii9,00 

dimineață. Telex; 9,05 Telcșcoa- 
lă; 10,00 Curs de limba rusă — 
lecția a 15-a; 10,30 Căminul;
11,15 Muzică populară; In jurul 
orei 11,30 Posturile noastre de 
radio și televiziune vor trans
mite direct, de la Porțile de Fier, 
întîlnirea dintre tovarășul Nicolae 

Ceaușescu — secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Iosip Broz Tito — pre
ședintele Republicii Socialiste Fe-

derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, cu prilejul inaugurării o- 
ficiale a Sistemului Hidroener
getic și dc navigație Porțile de 
Fier; 14,00 Muzică populară; 
14,10 Telex; 16,30—17,00 Curs 
de limba franceză — lecția a 
15-a; 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază; 17,35 In- 
terpreți și rolurile lor — bari
tonul David Ohanezian; 18,15 
De la Alia la Omega — enci
clopedie pentru elevi; 18,45 în
trebări și răspunsuri; 19,15 Pu
blicitate; 19,20 1 001 de seri — 
„Crăiasa zăpezii" (III); 19,30 
Telejurnal; 20,10 Teatru TV : 
„Piticul din grădina de vară" 
de Dumitru Radu Popescu; 22,10 
Vedete ale muzicii ușoare; 22,30 
„24 de orc".

de

Ieri, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 25 de grade, iar la Parîng 
dc plus 17 grade. Minimele au 
fost de plus 8 grade și, respec
tiv, plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme în general frumoasă cu 
cer variabil. Se vor semnala a- 
verse de ploaie izolate în re
giunile dc deal și munte. Vînt 
slab pînă Ia potrivit din sectorul 
sudic.


