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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl IOSIP BROZ TITO 

au inaugurat ieri Sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier“

F

ft producflc, 
conducător politic

r
j 1 ovar așii Nicolae Ceaușescu,
I secretar general al Partidului Co- 
a munist Roman, președintele Con- 
i siliului de Stat al Republicii So- 
i cialiste România, și losip Broz
< Tito, președintele Republicii So- 
’ cialiste Federative Iugoslavia, pre- 
| ședințele Uniunii Comuniștilor din 
î Iugoslavia, au inaugurat oficial.
< la 16 mai 1972, Sistemul hidro- 
j energetic și de navigație „Por- 
4 file de Fier".
( Ora 12,00. Tovarășii Nicolae

Ceaușescu și losip Broz Tito șe 
întâlnesc la mijlocul barajului îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două (ari, unde se află în
scrisă, în limbile română și sîrbo- 
croată urarea: „Bine ați venit 
dragi oaspeți", după ce au par
curs, salutați cu onorurile milita
re, arcul de beton ce unește țăr
murile românesc și iugoslav ale 
fluviului. Participă tovarășele 
Elena Ceaușescu și Iovanka Broz. 
In momentul întâlnirii, în semn 
de salut, de pe ambele maluri ale

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului
IOSIP BROZ TITO

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka 

Broz,
Stimați tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să vă salut în 
ffiodul cel mai cordial pe dum
neavoastră, dragă tovarășe Tito, 
Pe tovarășa Iovanka Broz, pe 
celelalte personalități oficiale 
iugoslave și, totodată, să adre
sez un cald salut constructorilor 
și energeticienilor români Ș> iu
goslavi, tuturor celor prezenți 
la acest miting al prieteniei 
româno-iugoslave. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Inaugurarea complexului hi
droenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier constituie un 
eveniment memorabil îif'istoria 
străvechilor și bogatelor relații 
româno-iugoslave, este, am pu
tea spune, o adevărată sărbă
toare a prieteniei dintre cele 
două țări.

Realizarea acestei lucrări a 
necesitat eforturi uriașe, a im
pus rezolvarea unor probleme 
de o complexitate cu totul deo
sebită. Semnificativ pentru am
ploarea construcției este faptul 
eă lacul de acumulare are un 
volum de 2 miliarde metri 
cubi și ocupă o suprafață de 
170 kilometri patrați, iar bara
jul deversor are o lungime de 
141 metri și o capacitate de 
deversare de 15 500 metri cubi 
pe secundă. Puterea instalată a 
hidrocentralei se ridică la 
2 050 megawați, dînd o produc

Tovarășului 
losip Broz Tito 
i-a fost inmînată 

cheia de aur a municipiului 
Drobeta Turnu Severin

In semn de prețuire a prieteniei dintre poporul român 
și popoarele Iugoslaviei, dintre orașele Drobeta Turnu Se
verin și Kladovo, primul secretar al Comitetului municipal 
Drobeta Turnu Severin al P.C.R., primarul municipiului, Ion 
Radu, a înmînat tovarășului losip Broz Tito cheia de aur a 
orașului, cu prilejul prezenței sale în acest cel mai vechi 
municipiu al României și i-a acordat titlul de cetățean de 
onoare al municipiului Drobeta Turnu Severin.

Cu același prilej, tovarășei Iovanka Broz, i-a fost înmî- 
uată Medalia jubiliară de aur „Drobeta Turnu Severin 
1850".

Președintele losip Broz Tito și Iovanka Broz au adresat 
primarului municipiului Drobeta Turnu Severin și, prin 
el, tuturor cetățenilor municipiului calde mulțumiri pentru 
înalta cinstire ce le-a fost făcută.

Dunării, se trag 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi conducători de partid 
și de stat își string îndelung mîi- 
nile, cu cordialitate, se îmbrăți
șează cu căldură.

Sînt clipe solemne, definitorii 
pentru prietenia trainică româno- 
iugoslavă, ce înscrie în analele ei 
o pagină de onoare, la care a- 
sistă înalți reprezentanți ai Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Se află aici, la această întâl
nire istorică, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, cu soția sa Elena 
Maurer, și alți conducători de 
partid și de stat români.

Sînt prezenți, de asemenea, to
varășii Mialko Todorovici, preșe
dintele Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, cu soția, Krste Țrven- 
kovski, vicepreședintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia. Genial Bie- 
dici, președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal, cu soția, și alți

ție medie anuală de energie e- 
lectrică de 10 miliarde 400 de 
milioane kilowați/orâ. înălțarea 
acestuj grandios edificiu al e- 
nergeticii moderne este o expre
sie elocventă a capacității teh
nice a celor două țări ale noas
tre, a înaltei competențe, a spi
ritului de eroism în muncă al 
proiectanților, inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor ro
mâni Și iugoslavi. Permiteți-mi, 
dragi tovarăși să adresez din 
toată inima specialiștilor Și 
muncitorilor români și iugoslavi 
care au contribuit la această 
măreață realizare, cele mai căl
duroase felicitări. (Aplauze pu
ternice; urale).

Aș dori, totodată, să exprim 
vii mulțumiri colectivelor uzi
nelor din Uniunea Sovietică ca
re au livrat o parte a utilaje
lor hidrocentralei, precum și 
specialiștilor sovietici care au 
acordat asistență tehnică în rea
lizarea acestei construcții. 
(Aplauze puternice).

Prin dimensiunile, forța pro
ductivă și gradul ei înalt de 
tehnicitate, hidrocentrala de la 
Porțile de Fier poate fi consi
derată una dintre cele mai mari 
construcții de acest gen ridicate 
pînă acum în Europa. Zăgăzu
irea apelor Dunării și transfor
marea forței lor în energie și lu
mină constituie o minunată de
monstrație a capacității crea
toare a omului, a uriașelor re
surse de care dispune societa-

(Continuare în pag. a 2-a) 

conducători de partid și de stat 
iugoslavi.

Au fost invitați la acest eve
niment reprezentanți ai guverne
lor țărilor membre ale Comisiei 
Dunării i Austria, R. P. Bulgaria, 
K. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
Uniunea Sovietică.

In rîndurile asistenței se află 
reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat din municipiul 
Drobeta Tur nu Severin, orașul 
Orșova și județul Mehedinți, și o- 
rașelc Kladovo și Negotin, pre
cum și ai constructorilor români 
și iugoslavi care au înălțat, prin 
eforturi unite, de-a lungul a pes
te 7 ani de muncă eroică, aceas
tă monumentală operă a tehnicii 
și artei construcțiilor.

In continuarea ceremoniei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășul losip Broz Tito, dezve
lesc împreună plăcile inaugurale 
încastrate, una alături de alta, în 
peretele de beton al barajului, la 
frontiera dintre țările noastre.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Tovarăși și tovarășe,

Mulțumesc cordial în numele 
soției mele, al colaboratorilor 
mei, și al meu personal, pentru 
cuvintele calde de bun sosit pe 
care le-a rostit aici tovarășul 
Ceaușescu. Dragi prieteni, per
miteți-mi ca din acest loc să 
salut, în modul cel mai cordial, 
Pe tovarășul Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, pe toa
te înaltele oficialități prezente 
aici. Doresc totodată, să dau o 
înaltă apreciere muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor și ce
lorlalți specialiști din România 
și Iugoslavia, care, prin efor
turile lor excepționale și prin 
înalta lor pregătire, au reușit 
să realizeze acest măreț obiec
tiv și să-1 dea în folosință îna
inte de termenul prevăzut. A- 
ceasta este într-adevăr o faptă 
demnă de admirație. E suficient 
doar să privim această marc 
operă, pentru a înțelege despre 
ce acțiune excepțională este 
vorba. Să îmblînzești forța Du
nării, s-o pui în slujba omului 
n-a fost cîtuși de puțin un lucru 
ușor. (Aplauze puternice).

Asemenea mari opere nu se 
realizează, din păcate fără vic
time. Și Ia construirea Porților 
de Fier s-au pierdut cîteva pre
țioase vieți omenești. Folosesc 
acest prilej pentru a le aduce 
un omagiu și pentru a exprima

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

Socialiste România" și Ordinul 
„Victoria Socialismului"

In cursul zilei de 16 mai, în- 
tr-un cadru solemn, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a înmînat tovarășului 
losip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
titlul de „Erou al Republicii So
cialiste România" și Ordinul 
„Victoria Socialismului", confe
rite pentru merite deosebite în 
îndelungata sa activitate revo
luționară consacrată cauzei de
mocrației, eliberării naționale 
și sociale a popoarelor Iugosla
viei, triumfului idealurilor so
cialismului, păcii și securității 
internaționale, cauzei mișcării 
comuniste și muncitorești mon
diale. pentru marea sa contri
buție la dezvoltarea și adinci- 
rea prieteniei frățești, tradițio
nale dintre popoarele Iugoslavi
ei și poporul român, a relațiilor 
de colaborare multilaterală din
tre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România.

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

Au luat parte tovarășii Ion

Atmosfera festivă a acestui mo
ment, de mare sărbătoare a prie
teniei româno-iugoslave, este mar
cată de acordurile imnurilor de 
stat ale celor două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosif Broz Tito, trec apoi în re
vistă gărzile de onoare română și 
iugoslavă și salută cele două dra
pele de stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito se felicită reci
proc pentru buna colaborare ro- 
mâno-iugoslavă, pentru victoria 
realizată de oamenii muncii din 
cele două țări

După solemnitatea oficială a 
inaugurării, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, to
varășele Elena Ceaușescu și lo- 
vanka Broz și tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Mialko To
dorovici, împreună cu soțiile, vi
zitează hidrocentrala românească.

Salutîndu-i pe oaspeți, directo
rul Centralei hidroelectrice Porțile 
de Fier, Grigore Sandul, raportea-

profunda mea compasiune fa
miliilor lor.

Am avut plăcerea să vin aici 
de mai multe ori. Am urmărit 
de la început construirea aces
tui enorm complex energetic și 
de navigație. Și de fiecare dată 
m-am convins tot mai mult de 
capacitatea oamenilor muncii 
din cele două țări ale noastre 
și de dorința lor ca prin forțe 
comune să ducă la bun sfîrșit 
construcția acestei opere gran
dioase. (Vii aplauze).

M-au impresionat buna orga
nizare a muncii, modul în care 
a fost însușită tehnologia și 
tehnica cea mai modernă și 
perseverenta în învingerea tu
turor greutăților, care nu au 
fost puține și care, în astfel de 
lucrări sînt inerente.

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

Tovarășe și tovarăși,

Aici au fost obținute deja mi
liarde de kilowați de energie 
electrică, care alimentează o- 
biectivele industriale și oferă

(Continuare în pag. a 2-a)

Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Paul 
Niculescu-Miz.il, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Mehedinți al P.C.R., alte 
personalități oficiale române.

De asemenea, au fost prezenți 
tovarășii Mialko Todorovici, 
președintele Adunării Federale 
a R.S.F.I., Krste Țrvenkovski, 
vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F.I., Gemal Biedici, preșe
dintele Consiliului Executiv Fe
deral, Stane Dolanț, secretarul 

ză tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că hidrocentrala funcționează cu 
toate hidroagregatele la o putere 
instalată de 1025 MW.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito, ceilalți oaspeți, 
sînt informați asupra caracteristi
cilor tehnice ale agregatelor prin 
intermediul cărora apele năvalni
ce ale bătrînului Danubiu, stăpî- 
nite acum de voința omului, dă
ruiesc cu generozitate miliarde de 
kWh de lumina și energie. De 
aici, din imensa hală integrată în
tre puternicul baraj și ecluză, 6 
puternice turbine pulsează în sis
temul nostru energetic național 
peste 5 miliarde kWh anual. Iden
tice cu cele instalate în centrala 
iugoslavă, turbinele, prin puterea 
lor — 178 MW fiecare, sînt prin
tre cele mai mari din lume și 
constituie, în același timp, un re-
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DECRET
privind conferirea 

titlului de „Erou al 
Republicii Socialiste 

România" și a Ordinului 
„Victoria Socialismului" 

tovarășului 
losip Broz Tito

Pentru merite deosebite în 
îndelungata Sa activitate revo
luționară, consacrată cauzei de
mocrației, eliberării naționale 
și sociale a popoarelor Iugosla
viei, triumfului idealurilor so
cialismului, păcii și securității 
internaționale, cauzei mișcării 
comuniste și muncitorești mon
diale, pentru marea sa contri
buție Ia dezvoltarea și adînci- 
rea prieteniei frățești, tradițio
nale dintre popoarele Iugosla
viei și poporul român, a relați
ilor de colaborare multilaterală 
dintre Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și Partidul Co
munist Român, dintre Republi
ca Socialistă Federativă Iugos
lavia și Republica Socialistă 
România,

Cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 80 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

ARTICOL UNIC. — Se con
feră titlul de „Erou ai Republi
cii Socialiste România" și Ordi
nul „Victoria Socialismului", 
tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iug-oslavia, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Președintele Consiliului de Stat 
a| Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, precum și alte persoane 
oficiale iugoslave.

In aplauzele asistenței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a în
mînat înaltele distincții confe
rite tovarășului losip Broz Tito.

„Avînd in vedere că tovară
șul Tito urmează să împlineas- a 
că peste cîteva zile vîrsta de 80 
de ani, a spus cu acest-prilej 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Central al partidului 
nostru, Consiliul de Stat și gu
vernul au hotărît să-i acorde 
cea mai înaltă distincție a Re
publicii Socialiste România și 
să fie Erou al României Socia
liste"

Mulțumind pentru înaltele 
distincții acordate, tovarășul 
losip Broz Tito a spus :

„Primesc aceste distincții ca 
încă o dovadă a prieteniei și co
laborării dintre cele două po
poare ale noastre, ca încă un 
simbol prin care poporul ro
mân își exprimă, prin mine, 
prețuirea față de popoarele Iu
goslaviei.

încă o dată vă mulțumesc 
profund dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, Consiliului 
de Stat și guvernului dumnea
voastră",

Participam, în mod cu totul 
întîmplător, într-una din zile 
la discuția dintre directorul u- 
nei mine și cîțiva brigadieri. 
„Voi Bînteți nădejdea minei — 
le spunea directorul. In voi stă 
puterea noastră. Cînd ați fost 
numiți, de organizația de par
tid, comitetul oamenilor muncii 
v-a investit cu toată încrede
rea și autoritatea. Acum vă pre 
tindem să vă ridicați Ia înălți
mea încrederii acordate..."

VOI SINTEȚI NĂDEJDEA.. 
IN VOI STĂ PUTEREA... Mi 
s-au părut cuvinte prea mari. 
„Nu v-ați încălzit cumva prea 
tare ? Nu găsiți că e o doză de 
exagerare în aprecierile aces
tea ?" I-am întrebat ulterior pe 
director. „Nu, de loc. Susțin 
oricînd, cu toată convingerea, 
ceea ce am afirmat și pot să 
dovedesc că nu exagerez cîtuși 
de puțin" — mi-a replicat _el.

Spusele directorului mi-au re 
venit în minte zilele acestei', 
pe cînd participam la cele două 
consfătuiri organizate cu bri
gadierii de la abatajele frontale 
și apoi cu conducătorii forma
țiilor de Ia lucrările de deschi
dere și pregătire.

Și i-am dat perfectă dreptate
La prima consfătuire erau în 

sală, în afară de cadrele de con
ducere de la Centrală, exploa
tări și sectoare, o mînă de oa
meni care nu păreau de loc o- 
bosiți deși cu numai cîteva o- 
re în urmă se aflau cu toții la 
sute de metri în adîncuri. Am 
aflat că MINA ACEASTA DE 
OAMENI — cu cîțiva peste 50 
— „DUCE IN SPATE" greul 
producției de cărbune a Văii

CADENȚA SUSȚINUTĂ * ÎNTRECERII 
ASIGURĂ PRODUCȚII BOGATE 

DE CĂRBUNE
Ritmul de lucru al unităților carbonifere din Valea 

Jiului este susținut, înregistrindu-se prin hărnicia și parti
ciparea plenară a membrilor formațiilor și a colectivelor 
miniere rezultate demne de hărnicia cunoscută a vajnicilor 
mineri. Angrenați în întrecerea socialistă, muncitorii, tehni
cienii și inginerii mobilizați activ de comuniști, depun toată 
străduința, toată energia lor pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție.

Continuitate la cote inalte
Sectorul II al Exploatării mi

niere Aninoasa, chiar dacă 
în întrecerea socialistă pe a- 
ceastă lună nu ocupă locul 
fruntaș — acesta fiind ocupat 
de sectorul I al minei — înre
gistrează succese la cote înalte. 
După o jumătate de lună mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
acestui sector, au extras cu 682 
tone cărbune mai mult decît pre
vedeau sarcinile de plan. Produc
ția sectorului fiind concentra
tă doar în 3 abataje, iar fron
turile deservite ireproșabil, cele 
două brigăzi de abataj din sec
tor obțin producții sporite, plu
sul înregistrat pînă acum apar- 
ținînd în aceeași măsură atît 
minerilor conduși de comunis
tul Vasile Mereuță cît și celor

BHgarfa fruntașa pe sector
Intre colectivele sectorului III 

al Exploatării miniere Petrila, 
cele mai bune rezultate de la 
începutul lunii pînă acum le-au 
obținut minerii brigăzii condu
se de Florea Mionici. Această 
brigadă, fruntașă în întrecerea 
socialistă organizată între for
mațiile de lucru din sector, 
condusă de un comunist, a reu
șit să producă peste planul de 
cărbune al perioadei care a tre

Garanția unor noi succese 
t

In primele 4 iuni care s-au scurs din acest an colecti
vele de muncă ale depoului de locomotive și atelierului de 
zonă au obținut succese de seamă în activitatea de transport 
și repararea vagoanelor.

Planul de producție al depoului de locomotive a fost 
depășit cu 5,04 la sută, iar acela al productivității muncii cu 
6,76 la sută. Prevederile privind consumul de combustibil 
convențional au fost reduse cu peste 10 la sută, iar timpul 
de imobilizare a locomotivelor în reparație cu 3 la sută.

Succese de prestigiu s-au obținut și de către colectivul 
atelierului de zonă care a realizat. în aceeași perioadă, pla
nul de producție în proporție de 106,19 la sută, iar al pro
ductivității muncii în proporție de 128,29 la sută. însemnate 
reduceri s-au obținut la prețul de cost.

Bilanțul realizărilor din primele luni ale anului 1972. 
și prima decadă a lunii mai, întăresc convingerea că cele 
două colective de muncă vor obține noi și însemnate succese 
în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului.

D. IOSIF

U.U.M. PETROȘANI: Brigada de turnători condusă de comunistul Gheorghe Scurtu toar
nă o nouă șarjă de oțel din care se vor confecționa piese pentru transportorul T.R. 2

Jiului. Din cele 50 de abataje 
frontale conduse de acești oa
meni se extrage în prezent 53 
la sută — adică mai mult de 
jumătate — din întreaga pro
ducție de cărbune a bazinului 
nostru carbonifer. Iar despre 
brigadierii de Ia lucrările de 
deschidere și pregătiri, pe bu
nă dreptate se spune că DF 
MUNCA LOR DEPINDE VII
TORUL PRODUCȚIEI DE 
CĂRBUNE. Deci, o mînă de oa
meni, care sînt PUTEREA, în 
care sălășluiește NĂDEJDEA. 
O mînă de oameni care conduc 
un mare detașament, o întreagă 
armată : armata de mineri a 
celui mai vechi, mai mare, și 
mai important bazin carboni
fer al tării.

UN COLECTIV DE CONDU
CĂTORI care Ia fronturile de 
lucru din subteran, prin hăr 
nicia, priceperea și calitățile 
lor organizatorice, prin spiritul 
de înaltă responsabilitate și dă
ruire de sine, prin înaltul preș 
tigiu cîștigat prin exemplul per
sonal în muncă conduc cu com
petență și autoritate întregul 
detașament al minerilor Văii 
Jiului, mobilizîndu-i și insufle- 
țindu-i Ia îndeplinirea sarcinii 
puse de partid de a asigura 
cărbunele necesar dezvoltării și 
înfloririi patriei.

Fără cea mai mică teamă de 
a greși și fără să se supere ci
neva se poate afirma că briga
dierul este FACTORUL PRIN
CIPAL AL FORMAȚIEI DE 
LUCRU, că el ocupă locul cen
tral în procesul de producție. 
De aptitudinea și calitățile lui 
profesionale, organizatorice, po 

conduși de Alexandru Mathc. 
Minerii de la cele două frontale 
pe înclinare în stratele 7 și 8, 
care formează brigada Alexan
dru Mathe, conduși pe schim
buri de Nicolae Pană, loan Șe- 
ran, Grigore Bădescu și Petru 
Asanache, au realizat pe prima 
jumătate a lunii un randament 
cu 1 400 kg/post mai mare față 
de cel stabilit prin plan. Cei 
din brigada cunoscutului briga
dier aninosean, Vasile Mereuță, 
realizează în aceeași perioadă 
1 100 kg/post peste randamentul 
planificat în abatajul front 
scurt din stratul 13, continuînd 
astfel să depășească sarcinile ce 
le au, așa cum au făcut-o în 
toate cele patru luni de la în
ceputul anului.

cut de la începutul lunii, 200 
tone, extrase din abatajul ca
meră in care lucrează. La spo
rul de producție obținut au 
contribuit toți membrii brigăzii, 
în mod deosebit minerii șefi 
de schimb Cristea Geabou, Dio- 
nisie Kiss, Ioan Colțan și Marin 
Leonlcscu, hărnicia lor materia- 
lizîndu-se în creșterea randa
mentului stabilit prin plan cu 
peste 300 kg/post miner. 

litice, și morale, de munca sa 
depinde activitatea formației de 
lucru pe care o conduce, de
pind rezultatele în producție a- 
le unor colective întregi.

In consfătuirile pomenite s-au 
spus multe cuvinte frumoase 
despre personalitatea brigadie
rului, dar în același timp s-au 
făcut multe sublinieri cu pri
vire la ÎNALTA LUI RESPON
SABILITATE. Și aici sînt vi
zați nu numai acei brigadieri 
care conduc abataje cu me
canizare complexă — adevăra
te uzine subpămîntene dotate 
cu utilaje care valorează multe 
milioane și produc sute de mii 
de tone de cărbune pe an —- ci 
toți brigadierii, toți acei care 
conduc formații de lucru în 
subteran

Condițiile actuale — gradul 
din ce în ce mai ridicat de me
canizare, imperativul organiză
rii mai superioare a producției 
și a muncii reclamat de progra
mul redus, de 6 ore, din subte
ran, necesitatea creșterii gene
rale a eficienței activității eco
nomice — ridică în fața briga
dierilor minieri cerințe de a se 
perfecționa mereu, de a ridica 
la-un nivel mai superior calita
tea și eficiența conducerii for
mației de lucru în fruntea că
reia se află.

Desigur, ar fi de prisos să 
dăm brigadierilor sfaturi cu 
privire la modul în care să-și 
organizeze munca în abatajele 
pe care Ie conduc, deoarece ei 
se pricep mai bine la acest lu-

C. MAGDALIN

(Continuare in pag. a 3-a)

O zi 
obișnuită
Clipele se scurgeau cu repezi

ciune. Acele cronometrelor mar
cau, implacabil, cursul ireversi
bil al timpului. Cuptorul de 1,5 
tone din hala turnătoriei de la 
U.U.M.P. era înconjurat aidoma 
unei mașinării complexe ce ur
mează a produce ceva neobiș
nuit. Oțelari, modelori, un grup 
de tehnicieni, țineau sub obser
vație bolta încinsă a cuptorului, 
sub dogoarea miilor de grade 
Celsius, emanate de cele aproa
pe trei tone de metal incandes
cent. Fiecare răbufnire era înso
țită de un murmur prelungit. Din 
dosul sticlei cenușii, se putea zări 
clipocitul jucăuș al materiei ct 
numai peste cîteva minute urma 
a prinde primele forme ale uria
șei coroane dințate, necesară lele- 
scaunului de la Paring.

— Atențiune, șarje / se auzi 
într-un târziu vocea șefului de e- 
chipă Nicolae Bojiță.

...Ca la un semnal, de not ne
văzut prețiosul aliaj de oțel cu 
nichel, crom, titan, fu repede tre
cut în oala de turnare, pregătită 
cu grijă, înainte de vreme. Pe 
frunțile topitorilor Vasile Fiii- 
mon și Petru Duță broboane mart 
de sudoare încercau să „argumen
teze" emoțiile firești provocate de 
operația care avea să decidă reu
șita șarjei t turnarea ’ Ințelegîn- 
du-i parcă, Gheorghe Scurtu, Ma
rin $tefan și Ioan lovan dădu
seră primul semnal omului din 
turela macaralei..

■k
Izvorul roșu se scurgea alene 

prin piciorul de turnare, dispu
tând undeva la cîțiva centime
tri sub nivelul pardoselii impună
toarei hale. La fiecare din cei 
șase maseloți, oameni echipați cu 
tije metalice barbotau lichidul 
incandescent, omogenizînd struc
tura viitoarei coroane dințate...

Clipele s-au scurs cu repeziciu
ne, pe neobservate. Soarele co
bora către asfințit. Oamenii ce 
intraseră pe porțile uzinei cu 
mult înainte de răsăritul astrului 
ceresc au răsuflat ușurați, cu sa
tisfacția izbînzii în priviri.

— Am reușit, a exclamat șe
ful de echipă Nicolae Bojiță.

O zi obișnuită în care Bo/iță 
și ortacii lui de muncă promova
seră un nou examen la aceeași 
„materie" pe care o „studiază" 
de ani de zile. în fața aceluiași 
exigem examinator, numit după 
cum înșiși specificau „nevoile 
tehnologiei moderne" Una din 
piesele .cheie" ale „trenului ae
rian" ce va duce turiștii înspre 
crestele înzăpezite ale falnicului 
Paring, va purta însemnele : 
U.U.M.P. alături de ele. poate 
și-ar avea locul și numele acelora 
care au elaborat prețioasa șardi

Nicolae LOBONȚ
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Tovarășii Nicolae Ceaușescu ș sip Tile au inaugurai 
ieri Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier**

(Urmare din pag. 1)

cord mondial de putere pentru 
acest tip. Totodată, ele consti
tuie o remarcabilă înfăptuire a 
industriei noastre constructoare de 
mașini, trei din cele șase uriașe 
agregate din hidrocentrala româ
nească fiind realizate la Reșița.

In continuare, pe malul româ
nesc al Dunării a avut loc un îit- 
suflețitor miting al prieteniei ro
mâno-iugoslave, organizat cu pri

lejul inaugurării oficiale a Siste
mului hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier".

Apariția la tribuna oficia
lă a tovarășilor NICOLAE 
CEAUȘESCU și IOSIP BROZ 
TITO, a tovarășelor Elena 
Ceaușescu și' lovanka Broz, a con
ducătorilor de partid și de stat 
români și iugoslavi, care iau par
te la festivitățile prilejuite de a- 
cest eveniment, este întîrn-pinată 
cu îndelungi aplauze de miile de 
participanți ia miting.

Deasupra tribunei oficiale se 
află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, și losip Broz Tito, în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei și urarea 
„Trăiască prietenia și colabora
rea frățeasca dintre popoarele Ro
mâniei și Iugoslaviei!“'

Este o atmosferă sărbătorească. 
Din mii de piepturi se scandează 
„Ceaușcscu-P.C.R.", „Ceaușescu- 
Tito", „Tito-Ceaușescu" In a- 
pbmzele mulțimii, un detașament 

de pionieri urcă la tribuna ofi
cială și luminează tovarășilor 
Losip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu, tovarășelor lovanka 
Broz și Elena Ceaușescu, conducă
torilor de partid și de stat ro
mâni și iugoslavi prezenți și ce
lorlalți invitați la festivitate bu
chete de flori.

Mitingul este deschis de tova
rășul Traian Dudaș, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
crel.ar al Comitetului județean- 
Mehcdinți al P.C.R., președintele

Consiliului popular județean, ca
re adresează un călduros salut to
varășilor losip Broz Tito. și 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de stat ro- 

, , mâni și iugoslavi prezenți-
La miting au luat cuvîntul 

Gheorghe Sălăgeanit, Erou al 
Muncii Socialiste, inginer la gru
pul de șantiere l.C.H. Porțile de 
Fier, și Panta iakozdevici, direc
torul general al EL E. „Djcrdap" 
din_ R.S.F. Iugoslavia.

In aplauzele mulțimii prezente 
la miting, ia cuvîntul tovarășul 
A icolae Ceaușescu, secretar gene
rat al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia

In aceeași atmosferă de entu
ziasm, ia apoi cuvîntul tovarășul 
losip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Cunrîntările conducătorilor de 

partid șt de stal ai celor două 
țări sînt îndelung aplaudate. Se 
ovaționează pentru prietenia ro- 
mâno-iiigoslavă, pentru colabora
rea frățească dintre partidele, po
poarele și țările noastre, puse în 
slujba cauzei unității țărilor socia
liste. a păcii și progresului în 
lume. Din mulțime se scandează 
„Ceaușescu — Tito", „Tito — 
Ceaușescu" în limbile română și 
sîrbocroată, se aud lozinci „Tră
iască prietenia româno-iugosla- 
vă“ I. ..I răiască pacea și priete

nia între popoare" I, „Trăiască 
constructorii români și iugo 
slavi"!.

In aplauzele mulțimii, după 
terminarea cuvînlărilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito își string călduros mîinile, 
se felicită, răspund manifestărilor 
prietenești ad esate de construc
torii români și iugoslavi, de cei
lalți oameni ai muncii din cele 
două țări prezenți la miting.

(Agerpres)

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovară
șului losip Broz Tito și ă tovarășei lovanka Broz

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au oferit, Ia Casa 
de oaspeți Gura Văii, un dejun în 
onoarea tovarășului losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe

Toastul tovarășului
Mcolau Ceaușescu

Toastul tovarășului 
losip Broz Tito

Dragă tovarășe Tito,
Stimată tovarășă lovanka 

Broz,
Stimați tovarăși și tovarășe, 
lntrucît sărbătorim două eveni

mente foarte importante nu știu cu 
ce să încep. Permiteți-mi s'ă apre
ciez eu cu ce să încep; voi începe 
prin a vorbi despre tovarășul Tito, 
care peste cîteva zile va împlini 
80 de ani de viață. II rog pe to
varășul Tito să mă ierte pentru că. 
aniversîndu-i astăzi ziua de naștere, 
îl îmbătrînesc cu cîteva zile. Con
sider însă că fiind împreună și săr
bătorind darea în folosință a hi
drocentralei Porțile de Fier, nu aș 
putea să încep acest toast fără a 
sublinia contribuția importantă pe 
care a adus-o și o aduce tovarășul 
Tito la dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele noastre.

Desigur, activitatea tovarășului 
Tito a început în Partidul Comunist 
din Iugoslavia, iar întreaga sa viață 
a închinat-o clasei muncitoare și po
poarelor iugoslave, comunismului. 
Dar, servind interesele popoarelor iu
goslave și comunismului în Iugosla
via. el a contribuit mult la așezarea 
pe baze noi a relațiilor dintre po
porul român și popoarele iugoslave. 
Iată de ce consider că începuturile 
fui în activitatea revoluționară au o 
însemnătate și pentru prietenia din
tre popoarele și partidele noastre.

E greu să vorbesc în cadrul a- 
cestiti cuvînt despre întreaga acti
vitate a tovarășului Tito. Cred că 
nu numai noi, românii, dar și tova
rășii iugoslavi prezenți aici îl știu 
ca un luptător dîrz, hotărît. pentru 
socialism, pentru comunism și, în a- 
tclași timp, pentru relații de depli
nă egalitate între partide și popoare.

In anii construcției socialiste, re
lațiile dintre partidele și popoarele 
noastre au cunoscut o dezvoltare pu
ternică. Această hidrocentrală, așa 
cum am spus și la miting, este o 
expresie vie a acestor relații noi 
între partidele și popoarele noastre; 
dar. în același timp, ea poate con
stitui și un exemplu de felul în ca
re trebuie să se realizeze, în condi
țiile de astăzi, relațiile între partide,

Recepție oferită de tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui dc Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și tovarășul losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, împreună cu tovarășa 
lovanka Broz, au luat parte, marți 
seara, la recepția oferită la Kla
dov o de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, cu so
ția, și președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Gemal Biedici, 
cu soția, cu prilejul inaugurării fes
tive a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație. „Porțile de Fier“.

La recepție au luat parte, dc a- 
scmenca, tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Emil Drăgăncscu, Ion Ion iță, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Cornel iu 
Mănescu, loan Avram, Octavian 
Groza. Traian Dudaș. Vasile Șandru 

DECRET
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste**
Pentru rezultatele remarcabile obținute în muncă și 

pentru contribuția personală adusă la idealizarea și darea 
în exploatare a Sistemului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier,

eu prilejul inaugurării acestui obiectiv
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul de „Erou al Mun

cii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovară
șilor :

Vasile O. Gbeorghiță — maistru, șef de Iot Ia întreprin
derea energoinontaj, șantierul Porțile de Fier

Tudor Gr. Morar — miner Ia I.C.H. — Grupul dc șan
tiere de construcții și instalații Porțile de Fier

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

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

derative Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și a tovarășei lovanka Broz.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Nictt- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Constantin 
Băbălău, Ion Ieniță, Ștefan Andrei, 

între țări. Pornind, desigur, de la 
condițiile în care fiecare partid și 
popor își desfășoară activitatea, de 
la respectarea sentimentelor și do
rințelor fiecărui popor și partid, 
este necesar să găsim căile pentru 
a ne uni eforturile, a uni toate tor
țele progresului și socialismului, pen
tru a asigura un progres mai rapid 
al fiecăruia și al tuturor pe calea 
făuririi unei vieți noi.

Consider că, in mod fericit, a- 
ceastă dare în folosință a hidrocen
tralei coincide cu sărbătorirea celor 
80 de ani de viață ai tovarășului 
Tito. Mi-aș permite să apreciez — 
nu știu dacă și tovarășul Tito va 
fi de acord — că această coinciden
ță constituie un simbol. Dăinuind 
peste secole, această lucrare va vorbi 
generațiilor viitoare despre felul în 
care două partide, două țări — 
tocmai în perioada în care în frun
tea uneia din ele, în fruntea Iugo
slaviei s-a aflai tovarășul Tito — 
au edificat această măreață realizare 
a prieteniei și au pus o bază nouă 
relațiilor între comuniști. între po
poare.

Pentru a marca acest eveniment 
important în viața partidului frate 
iugoslav și a popoarelor iugoslave, 
noi am hotărît să atribuim tova
rășului Tito titlul de „Erou al Re
publicii Socialiste România" și Or
dinul „Victoria Socialismului". Am 
dorit să simbolizăm și să subliniem 
prin aceasta relațiile deosebit de bu
ne între partidele și popoarele noas
tre, contribuția tovarășului Tito la 
dezvoltarea acestor relații, precum 
și la cauza socialismului în cadrul 
țăsjlor noastre, la cauza generală a 
socialismului.

Ridicînd acest pahar, doresc să 
urez tovarășului Tito multă sănătate 
și putere de muncă în slujba co
munismului în Iugoslavia, în Româ
nia — el este acum și erou al Ro
mâniei — în slujba comunismului 
în general, a cauzei prieteniei și 
colaborării între toate popoarele lu
mii; fie ca popoarele celor două 
țări ale noastre să conviețuiască și 
să conlucreze întotdeauna împreună I 
(Aplauze îndelungate).

și alte persoane oficiale române.
Din partea iugoslavă au partici

pat tovarășii Mialko Todorovici. 
Krsțe Țrvendovski, Stane Dolanț, 
Dragoslav Markovici, Țvietin 
Miatovici, Kiro Gligorov, Milenko 
Boianici, Marian Rojici, Jarko Bu- 
laici, Mirko Tepavaț, Nicola Liu- 
bicici, Rudi Kolak, Dușan Gligorie- 
vici, Dragomir Miloievici, lso Nje
govan și alte persoane oficiale.

La recepție au luat parte repre
zentanți ai guvernelor țărilor mem
bre ale Comisiei Dunării și ai aces
tui organism, ambasadorii acestor 
state acreditați la București și Bel
grad. invitați la inaugurarea festivă 
a Sistemului de la Porțile de Fier.

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

La intrarea în sala dc recepție a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și calda 
prietenie.

Cornelin Mănesctt, Constantin Stă- 
tesen, Ioan Avram, Traian Dudaș, 
Vasile Șandrit, alte persoane oficiale 
române.

Au participat, de asemenea, to
varășii Mialko Todorovici, cu so
ția, Krste Țrvenkovski, Gemal Bie- 
Jici, cu soția. Stane Dolanț, Dra-

Dragă tovarășe Ceaușescu,
DFagă tovarășă Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,

îmi este iicuni puțin cam greu 
să răspund la acest frumos toast, 
în care este vorba despre mine. 
Sînt profund recunoscător to
varășului Ceaușescu pentru cu
vintele exprimate aici. Trebuie 
să vă spun că acum cîteva cli
pe am fost realmente profund 
impresionat de primirea celor 
mai înalte distincții ale statu
lui român, ale guvernului și po 
porului român. înmînate de to
varășul Ceaușescu. Nu aș dori 
să vă rețin prea mult atenția 
asupra sentimentelor pe care le 
încerc în acest moment pentru 
că oricum ele nu pot fi expri
mate în cuvinte ; aș dori să mă 
refer nuimai la darea în func
țiune astăzi a acestei mari hi
drocentrale. Este un obiectiv 
grandios, operă a oamenilor 
muncii și a specialiștilor cu 
înaltă calificare din România 
și Iugoslavia. Un asemenea lu
cru au putift.să-1 realizeze doar 
două țări socialiste care au asi
gurat posibilități depline pen
tru pregătirea tinerelor genera
ții.

Este adevărat că, privite prin 
prisma istoriei, relațiile dintre 
Iugoslavia și România au fost 
tradițional întotdeauna strînse. 
întotdeauna ele au fost bune, 
firește cu diverse nuanțe, nu 
din. voința noastră, ci din voin
ța altora. Și în ce privește con
struirea acestui obiectiv, repre
zentanții României și Iugosla
viei au căzut de acord asupra 
lui în mod pe deplin autonom și 
liber.

Acest fluviu nu mai poate 
separa România de Iugoslavia. 
Cele două țări ale noastre sînt 
legate, fapt confirmat aici, prin 
inimă și prin sentimente. In 
trecutul lor, poporul român și 
popoarele Iugoslaviei au avut 
destule momente grele. Dar con
sider că aceste timpuri dintre 
cele mai grele au trecut și că 
avem în prezent în fața, noastră 
perspective mari pentru colabo
rarea în continuare.

In lume ar trebui să dom
nească principiile coexistenței 
pașnice active, ale unei coexis
tente de felul celei create între 
România și Iugoslavia. Datoria 
noastră, a conducătorilor, a ge
nerațiilor actuale și viitoare es
te de a acționa în această di
recție, de a lupta în continuare 
pentru ca în lume să domneas
că cu adevărat aceste principii.

Tovarășul Ceaușescu . a avut 
recent prilejul să viziteze ma
rele continent Africa. El a pu
tut să vadă în ce măsură aces
te popoare, ale căror țări se a- 
flă încă în stadiul de acută ne- 
dezvoltare, se străduiesc să se 
ridice pentru a se încadra în 
rîndul țărilor dezvoltate. Multe 

Decorarea unor constructori 
de la Porțile de tier>

In municipiul Drobeta Turnu Severin a avut loc marți 
după-amiază solemnitatea decorării unor muncitori, tehni
cieni, maiștri, ingineri și activiști de partid și de stat, care 
au contribuit la realizarea Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier.

înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

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

Secretarul Consiliului de Stat, tovarășul Constantin Stă- 
tescu, a dat citire Decretului privind conferirea titlului de 
...Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" unor muncitori și tehnicieni, pentru rezultatele 
remarcabile obținute în muncă și contribuția personală la 
realizarea și darea în exploatare a Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier.

(Agerprcs)

goslav Markovici, Draghi Stamenko- 
vici, Kiro Gligorov, Mirko Tepavaț, 
Nikola Litibicici, lso Njegovan,’ și 
alte persoane oficiale iugoslave.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au rostit toasturi.

din aceste popoare au realizat 
atîta, într-o perioadă foarte 
scurtă de timp, îneît omul se 
poate minuna, avînd în vedere 
mijloacele de care dispun aces
te popoare. Datoria noastră es
te de a ajuta aceste popoare să 
iasă din starea de nedezvoltare, 
să intre în rîndul țărilor dez
voltate. Dar acest lucru nu este 
ușor de realizat. Totuși, ceea ce 
acum zece ani părea imposibil, 
astăzi s-a realizat de acum.

Țările socialiste au realizat, 
într-adevăr, un progres uriaș 
în dezvoltarea lor. Doresc să a- 
mintesc în primul rînd Româ
nia, ieoarece astăzi am văzut 
generatoare produse în țara 
dumneavoastră. Este o realiza
re importantă, un progres teh
nic însemnat. Asemenea gene
ratoare nu sînt încă realizate 
în multe țări dezvoltate. Pro
gresul tehnic nu poate fi obți
nut într-un ritm atît de acce
lerat și tocmai de aceea am 
fost impresionat de cele văzute 
astăzi.

Cele două țări ale noastre au 
mari posibilități de colaborare 
în. domeniul tehnic și în toate 
celelalte domenii, jncluzînd și 
producția mijloacelor de apăra
re. Din păcate, trebuie să ne 
mai gîndim încă și Ia apărarea 
țărilor noastre. Trebuie să fim 
întotdeauna gata să ne apărăm 
ceea ce am creat și ceea ce vom 
mai crea încă, fără a împiedica 
prin aceasta pe cineva să se 
dezvolte și să trăiască a.șa cum 
gîndește că este cel mai bine, 
întotdeauna am considerat că 
sîntem responsabili fiecare în 
fața propriului său popor, dar, 
ca internaționaliști, sîntem res
ponsabili și față de evoluția si
tuației în lume, sîntem obligați 
să ajutăm acolo unde este nece
sar în așa fel îneît să învingă 
progresul în lume.

Iugoslavia și România sînt 
cunoscute ca țări iubitoare de 
pace. Ambele sînt țări socialiste 
și între țările socialiste relați
ile trebuie să se bazeze pe de
plina egalitate în drepturi, în 
așa fel îneît fiecare din ele să 
se dezvolte în conformitate cu 
condițiile specifice. Aceasta nu 
este în detrimentul nimănui, ci 
în folosul tuturor. In acest con
text, tovarășe Ceaușescu, dorin
ța mea ar fi să colaborăm în 
continuare și să efectuăm schim
buri de păreri în toate proble
mele relațiilor bilaterale și ale 
activității de politică externă. 
Uneori nu trebuie să fim de a- 
cord în toate problemele, dai 
consider că ne înțelegem în ce 
privește obiectivele de bază a- 
le dezvoltării socialismului și 
păcii în lume.

Ridic acest pahar pentru prie
tenia dintre popoarele noastre

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

(Urmare din pag. 1)

tea socialistă pentru a asigura 
dezvoltarea accelerată a forțe
lor «le producție, progresul ome
nirii, ridicarea gradului de ci
vilizație și bunăstare ai popoa
relor. (Aplauze puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu
— Tito").

Lucrarea pe care o inaugurăm 
astăzi constituie, totodată, o ex
presie grăitoare a rodniciei co
laborării și cooperării dintre 
popoarele român și iugoslav. 
Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier este cea mai mare con
strucție economică realizată 
prin cooperarea a două țări 
socialiste — Și, ținind seama de 
contribuția adusă la edificarea 
ei de Uniunea Sovietică — este 
cea mai mare operă de coope
rare multilaterală dintre țările 
socialiste. Ea reprezintă, am pu
tea spune, un model de conlu
crare internaționalistă intre po
poare care edifică orinduirea 
socialistă, de întrajutorare în 
efortul pentru înflorirea fiecă
rei economii naționale pentru 
înaintarea pe calea progresului 
și prosperității. (Aplauze, urale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
Tito"; „Tito — Ceaușescu").

După cum se știe, tovarăși, 
natura, apele au despărțit mun
ții Balcani și Carpați; a revenit 
popoarelor noastre, ca în epoca 
socialismului, să realizeze uni
rea Carpaților și a Balcanilor,
— ceea ce constituie un simbol 
al unității noastre. (Aplauze, 
urale, se scandează „Ceaușescu
— Tito"; „Tito — Ceaușescu").

Hidrocentrala de la Porțile dc 
Fier este o nouă și puternică 
verigă a prieteniei și solidari
tății dintre popoarele român și 
iugoslav, care, de-a lungul seco
lelor, au conviețuit în această 
parte a lumii în bună înțelege
re, au luptat împreună și s-au 
întrajutorat în bătăliile duse 
pentru scuturarea jugului asu
pririi străine, pentru cucerirea 
libertății și independenței na
ționale, pentru făurirea unei 
vieți mai bune, independente. 
(Aplauze puternice; urale). A- 
eest impresionant complex hi
droenergetic făurit împreună de 
popoarele noastre este un sim
bol al legăturilor trainice ce le 
unește în mersul lor avîntat pe 
calea socialismului, al unității 
lor în lupta împotrivă imperia
lismului, pentru triumful cau
zei generale a socialismului, 
pentru colaborare Și pace în lu
me, un simbol al hotărîrii noas
tre de a merge veșnic înainte 
împreună. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu
— Tito". „Tito •— Ceaușescu").

Putem afirma cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Iugosla
via se dezvoltă în mod ascen
dent, pe toate planurile — în 
economie, în știință și tehnică, 
în viața politică și socială și 
în alte domenii de activitate. 
Sporesc an de an schimburile 
româno-iugoslâve, se adîncește 
cooperarea în producție, în spe
cial în construcția de mașini, 
in chimie și petrochimie, in do

Cuvintarea tovarășului losip Broz Tito
(Urmare din pag. I)

posibilități pentru dezvoltarea 
și mai rapidă a economiilor ță
rilor noastre socialiste. Flotele 
fluviale ale țărilor dunărene și 
ale altor state pot acum să na
vigheze mai repede și mai sigur 
pe acest fluviu. Au fost create 
condiții favorabile și pentru 
promovarea turismului în a- 
ceastă frumoasă regiune. Aces
tea nu sînt insă singurele foloa
se. Prin construirea acestui O- 
biectiv, unul dintre cele mai 
mari de acest gen în Europa și 
în întreaga lume, se deschid noi 
posibilități pentru mai buna 
cunoaștere și apropiere a oame
nilor munci; din Iugoslavia și 
România. (Vii aplauze). Această 
realizare este o expresie a celei 
mai moderne concepții a cola
borării economice, în care prin 
cooperare și asocierea mijloa
celor se realizează efecte utile 
de lungă durată pentru ambele 
țări.

Aș dori, de asemenea, să e- 
vidențiez și contribuția impor
tantă a Uniunii Sovietice în 
construirea Porților de Fier, 
întreprinderile și specialiștii so
vietici, pe baza Acordului de 
colaborare tehnico-economică, 
au participat Ia proiectarea și 
livrarea unei părți a echipa
mentului tehnic de nivel atît de 
înalt.

Podul peste care am trecut 
adineauri simbolizează năzuin
țele noastre comune și perspec
tivele noastre. Această mare 
realizare va rămîne însă, în pri
mul rînd, ca un monument du
rabil al colaborării cu succes 
și al bunei vecinătăți între Iu
goslavia și România, precum și 
«a Un imbold pentru popoarele 
celor două țări ale noastre 
spre noi eforturi comune. (A- 
plauze puternice).

Doresc și cu acest prilej să 

tarea industriei alimentare șj in 
alte ramuri industriale. Fără 
îndoială că experiența, încunu
nată dc succes, a cooperării 
realizate la Porțile dc Fier, des
chide noi posibilități de conlu
crare în domeniul energeticii 
în valorificarea in continuare a 
potențialului hidrologic al Du
nării Im; exprim convingerea 
că românii și iugoslavii vor 
conlucra cu succes și în alte 
sectoare dc activitate; consider 
că această hidrocentrală consti
tuie un exemplu și un model 
de felul cum putem organiza 
cooperarea pentru realizarea în 
comun și a altor obiective in 
dustriale.

Este o realitate incontestabilă 
că epoca in care trăim, epoca 
marii revoluții tehnico-științifice 
mondiale, a dezvoltării rapide 
a forțelor de producție și a cu
noașterii științifice, impune cu 
acuitate unirea eforturilor po
poarelor pentru intensificarea 
progresului lor material și spi
ritual. o largă cooperare intre 
națiuni pe baza egalității de
pline în drepturi și avantaju
lui reciproc, pentru ridicarea 
civilizației umane pe trepte tot 
mai înalte (Aplauze puternice) 
Este evident că nici una din ță
rile noastre nu ar fi putut crea, 
în această perioadă, singure, gi
gantica construcție energetică 
p<> care o inaugurăm astăzi. U- 
nindu-ne forțele, am putut de
păși greutățile, am putut da 
viață uneia din marile aspira
ții ale popoarelor noastre. Con 
jugarea eforturilor popoarelor 
în producția materială, în ști
ință și tehnică, participarea ac 
tivă la diviziunea internaționa
lă a muncii, cooperarea multila
terală între state sînt o necesi
tate imperioasă a evoluției lu
mii contemporane. (Vii aolau- 
ze). Privit în acest context, 
rodul cooperării româno-iugos- 
lave de la Porțile de Fier con
stituie o expresie a superiorită
ții relațiilor de lip nou între 
popoare — bazate pe respecta
rea independenței și suverani
tății naționale, a egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc — relații pe care viața 
Ie impune ca singurele în mă
sură să asigure colaborarea, în
tărirea încrederii și prieteniei 
între popoare, consolidarea pă
cii și securității internaționale 
(Aplauze puternice).

Muncind împreună, muncito
rii și specialiștii români și iu
goslavi s-au cunoscut îndea
proape, s-au întrajutorat, au 
creat in practică o bază pen
tru găsirea de noi forme și mo
dalități de dezvoltare a coope
rării dintre țările noastre. De 
aceea, am putea spune că aceas
tă construcție este o expresie 
a colaborării clasei muncitoare 
care în țările noastre este con
ducătoarea societății, garanția 
victoriei socialismului. (Aplau
ze puternice, ovații).

O importanță deosebită în 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării româno-iugoslave au avut 
și au bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugos

spun că între Iugoslavia și 
România se lărgește în perma
nență și capătă un nou conținut 
colaborarea reciproc avantajoa
să în diferite domenii — politic, 
economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii.

Garanția dezvoltării cu suc
ces, in continuare, a colaboră
rii constă în faptul că ea se ba
zează pe o prietenie sinceră, e- 
galitate în drepturi și respect 
reciproc.

Noi sîntem de mult timp o- 
rientați unii spre alții, iar as
tăzi ne leagă și mai mult efor
turile comune în construirea so
cialismului. in lupta pentru 
pace și colaborare internațio
nali' egală in drepturi.

Clasa muncitoare și popoare
le Iugoslaviei Și României ur
mează în construirea societă
ții socialiste acele căj care co
respund cel mai mult condiți
ilor și necesităților lor. Oamenii 
muncii din Iugoslavia urmă
resc cu mare interes realizări
le României și se bucură de 
succesele pe care poporul ro
mân prieten Ie realizează în 
edificarea țării sale. (Aplauze 
prelungite).

In actuala fază de dezvolta
re, noi, în Iugoslavia, depunem 
în continuare eforturi pentru a 
asigura Un rol cit mai mare și 
mai direct al omului muncii în 
societatea socialistă autocondu- 
cătoarc. Paralel cu aceasta, ac
ționăm în permanentă în direc
ția adincirii egalității în drep
turi a tuturor popoarelor și 
naționalităților. Și una și alta 
au ca scop consolidarea comu
nității noastre socialiste.

Iugoslavia, ca țară socialistă 
nealiniată, acordă o mare im
portanță dezvoltării colaborării 
prietenești cu toate țările veci
ne. Colaborarea întemeiată pe 
principiul bunei vecinătăți re
prezintă un interes vital și de 

lavia, relațiile lor de solidari
tate întemeiate pe respect și sti
mă reciprocă, pe principiile 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

Construirea Complexului „Por
țile de Fier" oglindește hotări- 
rca cu care popoarele noastre 
muncesc, sub conducerea parti
delor comuniste, pentru dezvol
tarea bazei materiale a socia
lismului. pentru propășirea lor 
economică și socială. (Aplauze 
prelungite).

Poporul român este în pre
zent angajat cu toate forțele în 
munca pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul ăl X-lea al Partidului comu
nist, în vederea dezvoltării sus
ținute a industriei, modernizării 
agriculturii, perfecționării rela
țiilor de producție socialiste, a 
organizării întregii societăți, 
înfloririi științei, culturii, învă- 
țămîntului. ridicării bunăstării 
materiale si spirituale a tuturor 
celor ce muncesc Ne bucură, 
de asemenea, succesele dobîn- 
dite de popoarele frățești din 
Iugoslavia în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în toate do
meniile construcției socialiste.

Victoriile pe care fiecare țară 
le obține în construcția socia
lismului corespund intereselor 
vitale ale propriului popor și, 
totodată, sînt o contribuție de 
cea mai mare importanță la 
cauza generală a socialismului, 
a colaborării și păcii în lume. 
(Aplauze prelungite, urale).

Dragi tovarăși.

Acționînd neabătut pentru a- 
sigurarea bunăstării și fericirii 
poporului, pentru ridicarea sa 
in rîndul țărilor avansate ale 
lumii. România se manifestă, 
totodată, ca un detașament ac
tiv al luptei mondiale pentru 
socialism, pentru democrație și 
progres social, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de libertate, 
prosperitate și pace ale popoa
relor. (Aplauze prelungite, ura
le) Imbinînd strîns politica in
ternă cu cea externă, îndeplini
rea sarcinilor naționale și a în
datoririlor internaționale, (ara 
noastră își aduce contribuția 
activă Ia viața politică mondi
ală, la dezvoltarea colaborării 
neîngrădite între toate statele, 
pentru crearea unui climat de 
încredere și prietenie între po
poare, pentru destindere și 
securitate în lume. Acționăm cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea securității europene. îm
preună cu celelalte țări socia
liste, cu forțele progresiste, antî- 
imperialiste, cu toate statele 
iubitoare de pace, milităm pen
tru înlocuirea vechilor stări de 
lucruri negative din viața in
ternațională cu relații noi, de 
egalitate și stimă între națiuni, 
«Ie respectare a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur destinul, de a se dezvolta 
independent, fără nici un ames
tec din afară. (Vii aplauze). Con
siderăm că problemele majore 
care confruntă omenirea con
temporană impun participarea 
activă la viata internațională a 
tuturor statelor — mari și mici 

durată al popoarelor și țărilor 
acestei regiuni Și baza dezvol
tării lor nestingherite. O astfel 
de colaborare, bazată pe prin
cipiile independenței, egalității 
in drepturi și integrității teri
toriale, este de mare importanță 
pentru pacea și securitatea nu 
numai în aceasta regiune, cj și 
Pe un plan mai larg. (Aplauze 
puternice, îndelungi).

Tovarășe și tovarăși.

Noi sîntem profund interesați 
ca principiile coexistenței acti
ve și pașnice, pe care România 
și Iugoslavia le-au întrețesut 
ferm in relațiile lor, să devină 
o practică generală in viața 
internațională. Numai in acest 
fel se poate asigura ca fiecare 
popor să fie apărat de amestec 
și amenințări, să trăiască în 
securitate și pace și să-și dez
volte valorile sale materiale și 
spirituale. Numai pe o aseme
nea bază se pot edifica relații 
democratice și egale în drep
turi și se pot uni cu succes e- 
forturile în rezolvarea proble
melor existente și în înlătura
rea cauzelor crizelor și conflic
telor.

Din păcate, în lumea contem
porană lucrurile nu stau încă 
așa. Mai mult decît atît, aceste 
principii sînt încălcate groso
lan. ceea ce se manifestă îndeo
sebi în folosirea forței și igno
rarea drepturilor și intereselor 
legitime ale unor popoare și 
țări. Toate acestea grevează în 
permanență relațiile internațio
nale și provoacă incertitudine 
Și îngrijorarea oamenilor în 
lume.

In ultimul timp, de pildă, in
tervenția străină în Vietnam a 
căpătat asemenea dimensiuni 
incit întreaga lume este con
fruntată cu mari pericole, fără 
a mai vorbi despre jertfele 

— promovarea contactelor, dis
cuțiilor și tratativelor ca mijloc 
de lichidare a conflictelor. «Ie 
depășire a litigiilor, găsirea «Ie 
soluții politice pentru stingerea 
focarelor de încordare, pentru 
întărirea păcii mondiale. (Apla
uze prelungite). Ne îngrijorează 
în mod deosebit încordarea din 
Indochina, ca urmare a noilor 
măsuri ale Statelor Unite de 
intensificare a războiului. Con
siderăm că este necesar să se 
reia tratativele de la Paris pen- 
Iru a se ajunge la o soluție po
litică, care să ducă la retrage
rea totală a trupelor S.U.A. di» 
Vietnam, din întreaga peninsu
lă indochineză și care să cre
eze condiții ca popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian 
sa-și rezolve problemele cores
punzător dorinței și intereselor 
lor, fără nici un amestef «Iii» 
afară. Considerăm, de aseme
nea, necesar ca în Orientul Mij
lociu să se ajungă, pe baza re
zoluției Consiliului de Securilff- 
te. Ia o soluție pașnică rapidă, 
care să ducă Ia retragerea tru
pelor israeliene «lin teritoriile 
arabe ocupate, Ia asigurarea 
integrității și suveranității fie
cărui stat din această regiune, 
Ia rezolvarea problemei popu
lației palestiniene, potrivit in
tereselor ei naționale. (Vii apla
uze).

Profund convins că forțele 
progresului și păcii, forțele an- 
tiimperialiste dețin astăzi supe
rioritatea în lume, că acționînd 
«mite ele pot zădărnici politica 
imperialistă de agresiune și răz
boi, pot instaura pacea și secu
ritatea, poporul român va mi
lita si în viitor cu toată ener
gia pentru promovarea colabo
rării între popoare, pentru des
tindere și securitate internațio
nală. (Urale puternice, aplauze).

Dragi tovarăși.

Sînt încredințat că marea 
construcție comună pe care o 
inaugurăm astăzi va rămîne 
peste veacuri o mărturie nepie
ritoare a prieteniei frățești «are 
leagă poporul român și popoare
le Iugoslaviei a muncii lor eroi
ce închinate atit bunăstării celor 
«le azi. cit și fericirii generațiilor 
viitoare. (Aplauze, urale se 
scandează „Ceaușescu — Tito* ; 
„Tito — Ceaușescu"). Fără în
doială că prietenia și colabora
rea dintre România și Iugosla
via se vor întări și vor înflori 
tot mai mult spre folosul am
belor noastre popoare, în inte
resul cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice : ura
le).

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

Să trăiască și să învingă cau
za socialismului! (Urale puter
nice. aplauze îndelungate)

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare! (Aplauze puter
nice. urale : se scandează t 
„Ceaușescu — Tito" ; „Tito — 
Ceaușescu*).

toarte mari — umane și mate
riale — la care este supus cu
rajosul popor vietnamez.

Și în Orientul Apropiat, si
tuația este foarte serioasă. De
oarece Israelul refuză cu incă- 
păținare să accepte o rezolva
re rezonabilă pentru a se obți
ne o pace justă, putem și acolo, 
astazi sau mîine, să fim puși 
in fa(a unui nou focar de 
război. Iar acest lucru nu tre
buie să fie permis. Nimeni nil 
are dreptul, nicăieri în lume, să 
pună în pericol pacea mondială, 
să amenințe securitatea popoa
relor și țărilor, să pună intere
sele sale mai presus de drep
turile și interesele altor popoa
re. de interesele generale

Noi am subliniat întotdeauna, 
și facem acest lucru și astăzi, 
că menținerea păcii este o cau
ză a tuturor. Toate țările au o- 
bligația să se angajeze în men
ținerea sa, să depună eforturi 
pentru rezolvarea problemelor 
internaționale și să respecte 
drepturile și interesele altora.

Dacă nu se va proceda așa. nu 
numai că nu vor fi înlăturate 
actualele conflicte și crize, ei in 
permanență vor apare altele 
noi, cu intensitate și mai mare 
și cu implicații mai largi

Tovarășe și tovarăși.

Permiteți-mi ca. în încheiere 
să adresez tuturor felicitările 
cele mai cordiale pentru aceas
tă mare realizare și să vă do
resc noi succese în muncă pen
tru prosperitatea în continuare 
a țărilor noastre socialiste

Trăiască prietenia între po
poarele Iugoslavie) și României !

Să se dezvolte în continuare 
cu succes colaborarea noastră 
multilaterală ! (Aplauze puterni
ce, prelungite, urale, se scan
dează Tito — Ceaușescu).
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rea social-economică a României 
în actualul cincinal".

lloria TRIF
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fost 
din 
na
ni ai

ne serin

pe acest șantier se vor des- 
de-acum înainte acțiunile de 
patriotică, efectuată de în- 

tineret din oraș, sub îndrtt- 
consiliului popular și coor-

ile dc constructori"; 9,25 
te ale muzicii ușoare; 9,45 
ne animate; 10,00 Curs de 
franceză — lecția a 16-a; 
Telccinemateca pentru copii

tr-adevăr sîntem corecți, să ajutăm 
organele de ordine în exercitarea a- 
tribuțiilor pe care le au și nu să !e 
îngreunăm munca.

Intîlnirea amicală 
dintre jiul Petroșani 
București, ce va avea loc pe sta 
dionul Jiul, se desfășoară astă? 
cu începere de la ora 17.

rostit pe coperta a IV-a, 
despre conținut t

In primele ore ale dimineții dc 
marți tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, aflați în municipiul 
Drobeta Turnu Severin cu ocazia 
aniversării a 1 850 de ani de ates
tare documentară a acestei așezări 
dunărene, au făcut o vizită de lu
tru la Șantierul naval din locali
tate.

l.a această vizită au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, împre
ună cu soția, Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Emil Drăgănescu, Ion 
lomță, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Traian Dudaș, 
prim-secrctar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R.

La sosirea în șantier, una dintre 
întreprinderile .care au inaugurat 
constituirea industriei municipiului, 
înalții oaspeți sînt întîmpinați de 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de mem
bri ai Comitetului de direcție al 
Șantierului naval. Un mare număr 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
vin în întîmpinarea conducătorilor 
dc partid și de stat, salulîndu-i cu 
multă căldură. Tineri oferă secreta
rului general al partidului, celor
lalți conducători de partid și de stai 
buchete de flori.

Gazdele informează cum se înfăp
tuiesc indicațiile pe care secretarul 
general a] partidului le-a dat cu 
prilejul vizitei ce a întreprins-o aici 
anul trecut. Directorul șantierului 
precizează că, prin mobilizarea u- 
nor resurse interne insuficient puse 
în valoare, și îndeosebi prin redu
cerea duratei dc realizare
investiții, colectivul de aici va reuși 
să producă 
naiului de 
parativ cu

In 1975, 
țialc, se va

în ultimul an
trei ori mai mult com- 
anul 1950.
față de prevederile ini- 
realiza o producție glo

bală și o producție marfă cu 30,8 
Ia sută mai mare, iar volumul de 
beneficii va crește cu peste o cin
cime. Printre produsele ce vor fi a- 
similate în acesi interval se înscriu 
tancurile petroliere de 5 350 tone 
s> cargourile de 2 300 tone.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători dc partid și dc 
star sînt informați că atît în primul 
an al actualului cincinal, cît și în 
intervalul scurs din 1972, sarcinile 
revenit întreprinderii au fost înde
plinite și depășite la toți indicato
rii, că în anul precedent unitatea a 
ocupat primul loc pe ramură în ac
țiunea de autodotare.

După vizitarea șantierului, tova
rășul Nicolae Ccaușescti, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt 
invitați la cala de lansare a nave
lor.

Aici, legai îneă de uscat, cargoul 
maritim de mărfuri generale de 
2 000 tdw, cea mai mare navă con
struită la Drobeta Turnu Severin, 
așteaptă botezul apei.

La sosirea în vecinătatea calci de 
lansare a navelor ing. Constantin 
Pândele adresează tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele colectivului de 
constructori, invitația de a da sem
nalul începerii operației de lansare 
la apă a acestui cel dintîi cargou 
de 2 000 tdw dintr-o serie ce se 
construiește pentru flota comercială 
maritimă a țării noastre.

In aplauzele și uralele asisten
ței, nava lunecă ușor pe săniile de 
lansare spre Dunăre. Apele fluviului 
îmbrățișează silueta zveltă și impo
zantă a navei ce va purta pe me
ridianele globului numele „Drobeta- 
1 850“, semn de cinstire a memora
bilului eveniment din viața celui 
mai vechi municipiu al țării.

Apreciind eforturile și rezultatele 
activității acestui colectiv pentru ri
dicarea gradului de eficiență a in
vestițiilor, pentru realizarea impor
tantelor sarcini ce revin unităților 
constructoare de gave din țară în 
actualul cincinal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii 
șantierului, specialiștilor de aici și 
din centrala industrială să se ac
ționeze și în viitor pentru promo
varea. și generalizarea unor procedee 
avansate dc lucru, care să contri
buie la reducerea în continuare a 
ciclului de staționare a navelor pe 
cala de montaj, pentru extinderea 
execuției unor operații în aer liber 
și, în mod corespunzător, pentru di
minuarea construcțiilor în hale in
dustriale.

(Agerprcs)

Avertismentul acestei cărți, 
pare să spună în fond esențialul

„Titlul, după cum lesne se poate constata, poate aparți
ne și unei cărți consacrată tricotajelor. Confuzia este ferti
lă și ea poate deveni, prin aprofundare, o asociație i în a- 
ceastă culegere de eseuri se tricotează idei după modelul 
una pe față una pe dos". O carte în care criticul (și critica) 
se devorează cu pasiune i „Act critic, total, complet, global, 
esențial. Nu poți spune totul despre o carte, dar poți spune 
esențialul, care este esențial în funcție de poziția aleasă" 
(pag. 18).

Marian Popa este un critic inteligent, atît de inteligent 
ineît criticul îl „asasinează" pe eventualul creator, „autor", 
Marian Popa. Aproape că nu există schemă, convenție, loc 
comun, faună literară pe care Marian Popa să n-o fi dise
cat cu îngîndurare și grație. Cartea are excelente pagini, a- 
colo unde ideea fulgeră, reducând la zero absolut snobismul, 
conformismul, comoditatea gîndului sau a expresiei. Iată de 
pildă una din ipostazele mitului, redată „gîfîit, nervos". ..Mi
tul este atunci, pentru cei aflați sub meschina fascinație a 
certitudinilor posibile, condiția umană reală, și nu idea
lă. Dacă o carte este un mit transpus în context de circum- 
stanțializare se stabilește o poziție niciodată rezolvabilă 
pentru că nici unul dintre termeni nu se explică deplin și 
nu se exclude pe deplin prin celălalt" (pag. 26). Și peste cî
teva rînduri... „farmecul oricărei opere nu provine din mit, 
ci din situarea mitică ceea ce nu e o prostie întreagă, ci un 
adevăr parțial."

O carte tragică pe care autorul a vrut-o comică 
invers. Autorul ironizează, se autoironizează, 
autoparodiază etc. Demonstrînd, 
gent, inutilitatea actului critic, 
însuși un act critic. Greu de 
nil recunoaște silogismul. Pentru 
iubitorii de citate și mai ales de bibliografic
Marian Popa găsește soluția < expedierea fără adresă (Piesa 
„Prea multă minte strică" nu este a lui Fonvizin, cum caută 
să ne convingă autorul, ci a lui... Griboedov). Exemplele 
sînt numeroase și cititorul însuși se transformă într-un re- 
busist mai mult sau mai puțin pasionat.

„Modele și exemple" e o carte fidelă ei însuși. Declarînd 
pătimaș că îl interesează literatura și mai puțin literații, 
Marian Popa încearcă reabilitarea unor cărți pe nedrept 
„uitate", propune titluri utile cărților, meditează la „condi
ția umană" a cititorului, a criticului, a creatorului. O con
cluzie (fără pretenții axiomatice) 1 poți spune ce vrei des
pre o carte, tot nu vei reuși să spui totul.

Se pare că în ultimul timp pe Marian Popa îl intere
sează și... literatura. Drept care a scos un „Dicționar al li
teraturii române contemporane". întrebat, care e cea mai 
bună carte a anului 1971, Eugen Barbu a răspuns i

„Două. Dicționarul lui Marian Popa și Expresionismul 
lui Ovid I. Crohmălniceanu".

coerent 
autorul 
precizat 

poeți

sau 
parodiază, se 

și conver- 
execută el 
dacă auto- 
și pentru 
exlîaustivă,

L. STROCHI

(Urmare din pag. 1)

cru. Recentele consfătuiri care 
i-a reunit pe toți laolaltă con
stituind un fructuos schimb de 
experiență au oferit fiecăruia 
prilejul de a învăța de la cei
lalți colegi, de a-și îmbogăți 
propriile metode in activitatea 
PROFESIONALA și in activita
tea DE CONDUCERE.

Cîteva lucruri, care au reieșit 
pregnant din consfătuire merită 
totuși, a fi subliniate. Este vor
ba în primul rînd de nevoia u- 
nei strădanii mai mari, mai res
ponsabile pentru onorarea inte
grală, lună de lună a sarcinilor 
de plan. In acest sens însăși te
ma consfătuirilor — creșterea vi
tezelor de avansare și a numă
rului de cicluri — temă deose
bit de viu și de competent dez
bătută, indică direcția in care 
trebuie acționat. Organizarea cit 
mai bună a lucrului Ia locul de 
muncă în așa fel incit întreaga 
capacitate de producție, utilaje
le din dotare, forța de muncă 
să fie cît mai deplin folosite se 
impune ca una din cele mai im
portante cerințe.

In al doilea rînd se impune 
ca brigadierul să muncească în 
așa fel cu oamenii incit să se 
facă ascultat din convingere de 
către toți membrii formației de 
lucru. Șeful de brigadă se do
vedește un adevărat conducător 
atunci cînd știe să muncească 
cu oamenii, să și-i apropie, să-i 
ajute să se perfecționeze, să le 
insufle disciplină și răspundere

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în prezent la minele din Va
lea Jiului există îneă multe for
mații de lucru, colective de 
sectoare și chiar ale unor ex
ploatări care nu-și îndeplinesc 
sarcinile de plan.

Una din cele mai importante 
îndatoriri ale brigadierului în 
condițiile actuale cînd fluctu
ația forței de muncă este încă 
ridicată Ia minele noastre, este
aceea de a se ocupa cu grijă de 
noii veniti, de a Ie insufla dra
gostea fată de meseria <le mi
ner, creîndu-Ie un climat de 
muncă corespunzător in forma- 
țra de lucru pe care o conduce, 
ajutîndu-i să se califice și să 
muncească în așa fel incit să 
ciștige bine, stimulîndu-i să ră- 
mînă definitiv Ia mină, să se 
stabilească in Valea Jiului.

Fiind în permanent contact 
cu oamenii, ocupîndu-se de 
ducarea și mobilizarea lor 
înfăptuirea sarcinilor puse 
partid, prin întreaga natură 
muncii sale, brigadierul minier 
este nu numai un conducător al 
procesului de producție ci și un 
conducător politic, zlceasta îi 
sporește autoritatea dar și înda
toririle. Pentru a Ie întări și a 
face mai eficient acest rol, or
ganizațiile de partid sint che
mate să se ocupe în permanen
tă de ridicarea nivelului politie 
al brigadierilor, să-i înarmeze 
cu sarcinile ce decurg din poli
tica partidului, să Ie dezvolte 
calitățile de conducători ai ma
selor.
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Soarele răsare la ora 4,46 și 
apune la ora 19,38.

Zile trecute din an — 138. 
Zile rămase — 228.

1972 — Intre 17—18 mai arc 
lo< Congresul Uniunii Ziariști
lor din Republica Socialistă Ce
hoslovacia; 1959 — A fost pu
blicat decretul cu privire la re
forma agrară în Cuba; 1873 — 
S-a născut scriitorul francez 
Henri Barbusse (m. 30. VIII.
1935); 1510 — A murit picto
rul italian S. Botticelli (n. 1445); 
In Norvegia Ziua Constituției (a- 
doptată în 1814); 1959 — A 
constituit Partidul Comunist 
Reunion; In Algeria „Ziua 
țională a studenților" (La 19 
1956 studenții algerieni au hotă- 
rît să participe la lupta armată 
împotriva colonialiștilor fran
cezi); 1972 — Ziua mondială a 
telecomunicațiilor (marchează a- 
niversarea creării Uniunii inter
naționale a telecomunicațiilor — 
Paris — 17. V.

DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, 
la ora 11, expunerea „Dezvolta-

C1.UBUR1 — Vulcan. La ora 
14, dezbaterea „Obligațiile peda
gogice ale părinților, necesitatea 
de a contribui direct și perma
nent la formarea tinerei genera
ții"; Lupeni — Dezbaterea „Per
fecționarea continuă a organiză
rii, conducerii și planificării pro
ducției la sectoarele care se gă
sesc sub plan" — la ora 11.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie . Încrederea; Republica : 
Crimă în stil personal; PETRI
LA ; Turnul de aramă; LONEA 
— Minerul: Cele 7 logodnice 
ale caporalului Zbruev; VUL
CAN : Saltul; PAROȘENI : Iu
birea strict oprită; LUPENI — 
Cultural: Mirii anului 11; Mun
citoresc i Avînt; URICANI: 
Măsura riscului.

Vedc- 
Dcse- 
limba 
10,30

. • 5’ 
tineret : „O sută de băieți și o 
fată"; 12,00 întrebări și răspun
suri; 12.30 Telejurnal; 15,30 Te- 
Jeșcoală; 16,30—-17,00 Curs de 
limba engleză — lecția a 15-a; 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
dtipă-amiază; 17,35 O viață pen
tru o idee : Otto Julievici Schmid 
(I); 18,00 Timp și anotimp în 
agricultură; 18,30 Expoziția „Se
colul de aur a) picturii napoli
tane"; 18,45 Conferința națio
nală a scriitorilor — Anchetă 
TV; 19,15 Publicitate; 19,20 
1 001 de seri — 
pezii" (IV); 19,30 

20,10 Recital Florina 
20,20 Lumea de mîine 
boți pentru anul 2001; 
Muzică ușoară; 21,00 
România — Ungaria (meci de 
baraj în sferturile de finală ale 
campionatului european 1 rans- 
misiune directă dc la Belgrad. 
Comentator: Cristian Țopescti); 
22,45 Film documentar 
vecia"; 23,00 ..24 de ore

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Partizan" din 
Belgrad se dispută astăzi al 
treilea meci dintre echipele de 
fotbal ale României și Ungariei, 
eare-și dispută calificarea pentru 
semifinalele campionatului eu
ropean interțări. După cum se 
știe, primele două întîlniri s-au 
încheiat la egalitate 1—1 și 2—2, 
astfel că a fost necesară dispu
tarea unui joc de baraj. In caz 
de egalitate, după 90 de minute,

partida se va prelungi cu două 
reprize a cite 15 minute, iar 
dacă scorul va rămine egal în 
continuare se va proceda la tra
gere Ia sorți pentru desemnarea 
echipei învingătoare.

Intîlnirea dintre reprezentati
vele României și Ungariei susci
tă un viu interes la Belgrad, 
precum și în toate cercurile 
fotbalistice europene. Meciul de 
la Belgrad va fi transmis Ia 
interviziune și Euroviziune. Ță
rile ale căror echipe s-au ca-

rație juridică; 11,30 Cîntare pa
triei; 12,00 Din repertoriul soliș 
iilor Luigi Ionescu și Anna Iden
tici; 12,15 Recital dc operă; 
12,30 Intîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13.0C 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie 
ră cotidiană; 13,27 Melodii de 
ieri și de azi; 14,00 Compozi
torul săptămînii; 14,30 Muzică 
populară; 15,00 Buletin de știri: 
15,05 Creștere și eficiență econo 
mică; 15,30 Pagini din muzica 
dc estradă; 16,00 Radiojurnal. 
16,15 Piese corale; 16,30 Melo 
dii interpretate de Puica Igiro 
șanu, Iannis Kaladzis și Rosalia; 
16,50 Publicitate radio; 17,0C
Antena tineretului; 
Ștefan ia Stere 
17,45 
serii;
20,05
20,40 
nttlescu; 20,55 Știința la zi; 21.0C 
Revista șlagărelor; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal. 
22.3" Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
Je Seară — continuare; 24,0C
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es 
truda nocturnă.

I
I
I

Muzică ușoară; 
20,00 Tableta 
Zece melodii 
Ea microfon.

MIERCURI 17 MAI

MIERCURI 17 MAI

de fotbal
— Steam

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Repo 
jul săptămînii : „Unul dintre

„Crăiasa ză-
Telejurnal; 

Bradn
Ro-

20,50 
Fotbal :

radio;
17,30 Cîntă 

și Tudor Păun 
18.00 Orele 

de seară. 
preferate 

Benone Si

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,C0 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Itinerar 
folcloric muzical; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Buletin dc știri; 
11,05 Melodii interpretate de 
11 nry Salvador; 11.15 Consul-

maximă
fost la Petroșani de, plus 25 
grade, iar la Paring de plus 18 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost dc plus 10 grade atît la 
Petroșani cît și la Parîng.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme frumoasă și călduroasă. 
Vînt ,slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Spre mulțumirea mecanicilor
La garajul I.G.C. Petroșani se simțea de mult nevoia 

unei săli pentru vestiarele mecanicilor auto. Recent a fost 
rezolvată și această problemă. Cu concursul conducerii în
treprinderii și al unui grup de salariați din care au făcut 
parte Gheorghe Scarlat, șeful secției auto, Nagy Iosif, șef 
de garaj, Gheorghe Gruia, dispecer, Vasile Onu, Tomiță 
Bașa, Sotirache Mititelu, Ion Rîșnoveanu și alți conducători 
auto, o clădire veche a fost transformată și amenajată prin 
muncă patriotică în sală pentru vestiare. Ce e drept au 
trebuit cărate seînduri, pregătit mortarul folosit la repara 
ții, transportate vestiarele dar cu sprijinul mai multor oa 
meni totul a fost efectuat într-un timp record spre mulțumi
rea mecanicilor auto, meseriașii care, după cum se știe, 
prin natura profesiei nu se pot feri din calea uleiului ars 
și a prafului.

| inînd seama de propunerile fă
cute de numeroși tineri din orașul 
Lupeni în legătură cu prestarea con
tribuției în muncă la obiectivele e- 
dilitare și gospodărești, comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular, îm
preună cu comitetul orășenesc 
al U.T.C., au deschis, începînd 
din ziua de luni, 15 mai, un șan
tier al tineretului, situat pe terenul 
din spatele Spitalului unificat din 
localitate.

Aici își vor presta zilele muncă 
toți tinerii avînd vîrsta de 18 ani

pînă la 26 ani, contribuind la con
struirea unei baze de agrement, în
zestrată cu terenuri sportive (tenis 
și minigolf), pavilioane pentru di
ferite activități distractive și chioș
curi de răcoritoare.

Tot
fășura
muncă
tregul 
marea
donarea comitetului orășenesc.

4 VIOREL DIACONESCU, 
Petroșani: Am investigat cu atenție 
și amănunțit evoluția „incidentului" 
în care ați fost implicat în ziua de 
14 martie a. c. în gara Petroșani 
și vă putem comunica următoarele :

Legitimarea de către organele de 
ordine nu este, prin ea însăși, o si
tuație dezonorantă cum greșit mai 
consideră unii cetățeni și cum, din 
păcate, ați considerat și dv. Să- ne 
lămurim. Erați în sala dc așteptare. 
Citeați un ziar. Ceasul indica ora 
10. Trenul spre Tg. Jiu, : plecase 
demult. Din aceeași direcție, urmă
torul tren sosea numai la ora 18,30. 
Dv. așteptați (ce ?) în sala mențio
nată. Și v-ați pomenit că un pluto
nier de la miliția T.F. vă cere bu
letinul de identitate. Față de această 
cerere, cu totul legitimă, dv. ați 
avut o comportare complet necores
punzătoare. In concret, v-ați opus 
ca să vă legitimați. De ce ? Aveați 
ceva de ascuns ? Nu aveați, după 
cum declarați. Și atunci, de ce nu 
v-ați supus unei obligații la care e 
dator să se supună orice om cin
stit ? 1 E cazul să reflectați cu mai 
mult calm și cu mai multă obiec
tivitate asupra îndatoririlor ce le a- 
veți și le avem cu toții față de or
ganul de ordine. Trebuie, dacă în-

Crosul tineretului

entuziasmPlină de dăruire Și 
tineresc a fost cea de-a V-a e- 
dițic finală a concursului „Cro
sul tineretului", competiție de 
anvergură a sportului de ma
să, care s-a desfășurat în con
diții de excelentă organizare 
în orașul Brăila.

Cu acest prilej, pentru prima 
dată într-o competiție de atle
tism, pe podiumul premiaților a 
urcat pentru a primj titlul de 
campion național, un reprezen
tant al municipiului nostru. Es
te vorba de talentatul elev al 
Grupului școlar minier Petro
șani, Eugen Roiban, apreciat ca 
o speranță autentică a atletis
mului nostru care a ocupat 
locul întîi la categoria 17—19 
ani. De la un capăt la celălalt 
al traseului, care a marcat 2 000 
m, crainicul concursului a repe
tat dc multe ori numele concu
rentului din municipiul nostru, 
care a condus autoritar plutonul

lificat în semifinale și-au tri
mis observatori speciali in capi
tala Iugoslaviei.

Antrenorii A. Niculescu și 
R. IHovszky vor alinia probabil 
următoarele formații : România: 
Rădncanu, Sătmăreanu, Lupes- 
cu, Dinu, Deleanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Do- 
brin, Neagu, Domide; Ungaria: 
Geczi, Fabian, Pancsics, F. lu- 
hasz. I. Iuhasz, Sztics, Kocsis, 
Fazekas, Branikovits, Bene, 
Zanibo.

concurenților într-o manieră ce 
nu a dat nici o speranță celor 
ee-1 urmau.

Puțin a lipsit ca pe meleagu
rile noastre să poposească și cel 
dc-al doilea titlu de campion 
național, la categoria peste 19 
ani. Este vorba de tînărul lăcă
tuș al sectorului VIII al E. M. 
Lonea, loan Magheru, care a 
avut un start furtunos, apreciat 
de crainicul concursului ca o 
veritabilă întrecere cu mașina 
conducătorilor c’e traseu. Con
ducând întrecerea pînă pe ul
timii 200 m aj traseului, cînd 
concurentul sucevean Victor 
Airoaiei l-a ajuns și, în final, 
l-a depășit printr-o luptă strîn- 
să, loan Magheru s-ă clasat to
tuși pe locul II, rezultat care 
încununează activitatea de pre
gătire și pasiunea pentru sport 
a tînărului nostru.

Lipsită de posibilitatea de a 
concura la categoria 15—16 ani 
de care o despărțeau 1 an și cî
teva luni, pioniera Maria Lăză
rescu de la Școala generală nr. 
2 Petroșani, o favorită indiscuta
bilă a probei, a fost nevoită să 
concureze într-o probă rezer
vată pionierilor, pe care a cîș- 
tigat-o fără drCpt de apel. O 
bună comportare a avut-o și e- 
levul Alexandru Szitaș de la 
Grupul școlar tnin:(”- ’’ctroșani, 
care a ocupat locul IX.

Evident, rezultatele obținute 
de municipiul nostru Se dato- 
resc în mare parte antrenorului 
Ton Ciofîca, care a pregătit pen
tru faza finală numeroși concu- 
renți depistați în fazele de masă 
ale compoziției, la care au par
ticipat anul acesta un număr de 
peste 3 000 de tineri și tinere 
din Valea Jiului.

lacob IM LING

Primul concurs oficial de atletism 
pentru elevi a avut loc sîmbălă, 13 
mai, pe stadionul Jiul din Petro
șani, în cadrul căruia s-au întrecut 
peste 100 de copii și juniori. Acest 
concurs a avut drept scop selecțio
narea celor mai buni atleți din șco
lile generale și din liceele existente 
în Valea Jiului, în vederea partici
pării lor la etapa județeană.

Iată primii trei clasați la catego
ria copii :. Proba de 50 nr, fete, năs
cute 1961 —1962 : 1. Maria Preotea
sa, Școala generală 
2. Viorica 
tosticeanu, 
nerală nr. 
născuți 1961 
Iopeanu, Școala generală 
troșani ; 
generală Iscroni; 3. Adrian Barta și 
Florin Munteanu — ambii de la 
Școala generală nr. 1 Petroșani; 
60 m, fete născute 1960—1961 : 1. 
Adela Cobuz, Școala generală nr. 2 
Petroșani; 2. Lăcrămioara Băluță, 
Școala generală nr. 5 Petrila; 3. Lu
minița Gram, Școala generală nr. 
2; 60 m, băieți născuți 1959—1960: 
1. Gheorghe Piața, Școala generală 
Iscroni; 2. Cornel Stoica, Școala ge
nerală nr. 1; 3. Florin Pocșan, Școa
la generală nr. 2 Petroșani; 30C me
tru fete, născute 1959—1961 : 1. 
Adela Cobuz; 2. Maria Tărmure, 
Școala generală nr. 5 Petrila; 3. 
Maria Fratosticeanu, Școala generală 
nr. 5 Petroșani; 500 metri băieți — 
născuți 1959—1961 : 1. Vasile Ar- 
chip; 2. Costică Popa, 3. Gheorghe 
Simon, toți trei de la Școala gene
rală nr. 5 Petroșani.

In ce privește concursul liceelor, 
nu și-a putut atinge scopul 

în totalitate, deoarece la startul 
probelor au lost prezenți numai li
ceeni din Petrila și Petroșani că
rora li s-au mai alăturat elevi din 
clasele VIII—X din școlile generale 
nr. 1, 2, 4 Petroșani, nr. 3 și 5 
din Lupeni și Școala generală Is
croni.

Iată cîteva din rezultatele
bune obținute : 200 m fete : 1. Ma-

ria Lăzărescu, 28”8/10, Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani; 200 m bă
ieți : Ati'la Bojoki, 24”2/10, Liceul 
Petrila; 400 m băieți ; Ion Rădescu 
55”, Liceul Petroșani; greutate bă
ieți ; Grigore Dttrlă, 10,70 m, Li
ceul Petroșani.

Sperăm că mulți dintre cîștigăto- 
rii etapei municipale vor avea o 
comportare la fel de bună și în e- 
tapa județeană.

acesta

nr. 2 Petroșani; 
Voica; 3. Emilia Era- 
ambele de la Școa la ge- 
5 Petroșani; 50 m băieți, 

1962 : 1. Aurel Pris-
nr. 1 Pc-

2. Marcel Cristei, Școala

s. bAloi

4 FLOREA TRUJCA, Vulcan, 
pensionar gradul II : Mai întîi de- 
cideți-vă asupra uneia din posibili
tățile existente. Puteți să vă cumpă
rați, bineînțeles, găsind vînzător, și 
cu respectarea tuturor prevederile» 
legale, o casă într-o localitate din 
mediul rural locuind, în continuare, 
în Vulcan. Firește, plătind aici chiria 
stabilită, pînă în momentul mutării 
în locuința cumpărată.

Pentru celelalte lămuriri, vă in
vităm să treceți pe la redacție.

4 MACIOIU SERGHE, Petrila i 
Dacă pe fișa de lichidare comple
tată la plecarea .dv. de la Baza Je 
aprovizionare și transport Petroșani a 
fost specificată suma de 197 lei care 
o datorați bazei și care nu v-a 
fost reținută atunci datorită ncanua- 
țării ci de către dv. și neatenției ca
sieriei, e corect și legal ca sa vă fie 
reținută dc la noul loc de muncă. 
Nu aveți motive de nemulțumire.

r

Punct alimentar

In incinta U.U.M. Petroșani s-a 
deschis un punct' alimentar, bine a- 
provizionat cu tot felul de prepa
rate pentru micul dejun. Acesta a- 
parține T.A.P.L. Petroșani, unității 
Tic-Tac și arc un program de la 
7—15. Deservit de Bușița Sicoe, 
punctul este foarte mult solicitat de 
angajații uzinei. Vînzătoarca se 
preocupă îndeaproape de buna lui 
aprovizionare și gospodărire. Pe lîn- 
gă punctul alimentar propriu-zis a 
fost amenajată o sală unde se poate 
servi masa în bune condițiuni. De

aceea, merită laude cei care au re
zolvat deschiderea punctului alimen
tar mult dorii de către intiaiații 
U.U.M.P.

Vilhelm LAJOD1
corespondent

CAUT îngrijitoare pentru 
copil de 2 ani, str. Carpați, bl. 
4, sc. 4, ap. 7, Petroșani.
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Noi proteste împotriva 
acțiunilor S.O s

de escaladare a războiului
din Vietnam

HAVANA 16. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : La Havana a fost dată publi
cității o declarație a guvernului Cu
bei, în care sînt condamnate noile 
acte de război ale S.U.A. în Viet
nam. Acest nou pas de escaladare 
a războiului — relevă declarația — 
constituie o încălcare a suveranită
ții R. D. Vietnam și o gravă pri
mejdie pentru pacea lumii.

Guvernul revoluționar al Cubei 
reafirmă hotărîrea sa de a sprijini 
poporul vietnamez, guvernul R. D. 
Vietnam și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud. El cere încetarea ime
diată a actelor de violență ale ar
matei S.U.A. 
suveranității 
Vietnam.

îndreptate împotriva 
și securității R. D.

— CorespondentulROMA 16
Agerpres. Nicolae Puicea, trans
mite : După impresionanta 
„noapte de veghe", de sîmbătă

spre duminică, ce a avut loc în 
„Piazza del popolo", din Roma, 
.și la care au participat zeci de 
mii de persoane, în întreaga 
Italie se extinde mișcarea popu
lară de protest împotriva răz
boiului din Vietnam. Confede
rația Generală a Muncii 
(C.G.Î.L) a dat publicității 
marți un comunicat în care se 
spune, între altele i „Secretaria
tul C.G.I.L., în numele milioa
nelor de oameni ai muncii din 
Italia, denunță încă o dată, cu 
tărie agresiunea imperialismu
lui S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez și condamnă hotărî
rea președintelui Nixon de a 
mina porturile și de a bloca 
căile de acces în R.D. Viet
nam". Declarația cere ca Sta
tele Unite să revină la masa 
tratativelor de la Paris.

O poziție similară a adoptat 
„Alianța Țărănească", organiza
ție a celor ce muncesc pe ogoa
re.

• Acțiuni ale forțelor patriotice

I

LUPTELE DIN
VIETNAMUL DE SUD

divers pe
glob

Grefă de ficat

® Bombardierele americane își con
tinuă raidurile asupra regiunilor
populate

(A- 
luni 
din

VIETNAMUL DE SUD 16 
gerpres). — In cursul nopții de 
spre marți, forțele patriotice 
Vietnamul de sud au atacat baza mi
litară saigoneză, situată la 10 kilo
metri nord de orașul Pleiku. Tot 
în ultimele 24 de ore, detașamen
te ale patrioților au blocat circula

WZ///Z/Z/Z/Z///ZZ/Z////Z////////ZZ/Z/Z^ZZ////ZZZZZ/ZZ/ZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//Z/Z//Z//ZZ//ZZZZZZ/Z/Z/ZZZZZZWZZ//ZZZ//ZZZ/Z//ZZ

Londra

Dezbaterile
din Camera
Comunelor

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Camera Comunelor s-a întrunit 
luni într-o sesiune de urgență 
pentru a dezbate o moțiune 
prezentată de opoziția laburistă 
în legătură cu poziția guvernu
lui conservator față de noua es
caladare a războiului din Viet
nam de către S.U.A.

Deschizînd dezbaterile, depu
tatul laburist John Mendelson 
a cerut revizuirea completă a 
poziției guvernului conservator 
fn această problemă. „Guvernul 
britanic, a afirmat Mendelson, 
trebuie să se disocieze de poli
tica dusă de S.U.A. în Vietnam, 
să protesteze împotriva ultime
lor măsuri ale Administrației 
americane de escaladare a răz
boiului". Statele Unite, a spus 
deputatul laburist, nu au nici 
un drept să impună o blocadă 
R.D. Vietnam, care este un stat 
suveran. John Mendelson a ce
rut Camerei Comunelor să se 
pronunțe asupra moțiunii pre
zentate de opoziție.
■ La rîndu] său purtătorul de 
cuvînt laburist pentru politică 
externă. James Callaghan, a a- 
preciat că noile măsuri de esca
ladare de către S.U.A. a războ
iului din Vietnam sînt de natu
ră să amenințe pacea lumii. 
Subliniind că întreaga opinie 
publică internațională se pro
nunță pentru încetarea imedia
tă a acestui război, James Cal
laghan a arătat că aceasta este 
și poziția opiniei publice brita
nice.

După încheierea dezbaterilor, 
moțiunea laburistă a fost pusă 
la vot. guvernul conservator, 
care deține majoritatea în Ca
mera Comunelor, obținînd res
pingerea acesteia cu numai 260 
de voturi contra 237.

Lucrările Conferinței 
V.N.CÎ.A.D.

— Intervenția 
reprezentantului României

ția vehiculelor inamicului pe șoseaua 
nr. 19, distrugînd două poduri si
tuate în apropiere de Pleiku. Șo
seaua nr. 19 este una dintre căile 
de comunicație importante din Viet
namul de sud; ea face legătura între 
regiunea Platourilor înalte și portul 
Qui Nhon.

Noi ciocniri între forțele patrio
tice și efectivele militare ale regi
mului saigonez au fost semnalate în 
împrejurimile orașului Kontum.

Venind în sprijinul forțelor sai- 
goneze, în sectoarele unde acestea 
se află într-o situație tot mai difi
cilă, 19 formațiuni de bombardiere 
„B-52“ au efectuat, în cursul nopții 
de luni spre marți, raiduri în șase 
provincii sud-vietnameze — anunță 
un comunicat al comandamentului 
american, reluat de agențiile Reuter 
și France Presse. Opt raiduri au fost 
întreprinse 
celelalte în 
Tri, Thua

în provincia Kontum, iar 
provinciile Pleiku, Qtiang 
Thien și Quan Tin,

0 nouă rundă 
de consultări 

cu liderii 
ciprioți

discuta 
forțe- 

insulă

Activitate politică intensă 
în problema ratificării 

tratatelor R.F.G. cu U.R.S.S 
și Polonia

BONN 16 (Agerpres). — „Con
ducerea federală a Uniunii 
Creștin Democrate din R.F. a 
Germaniei a hotărît, în cursul 
ședinței sale de luni, să dea mî- 
nă liberă reprezentanților săi 
în' Bundestag să voteze în fa
voarea sau împotriva tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia, 
formitate cu bonștiința 
deputat", transmite 
vest-germană D.P.A.

în con- 
fiecărui 
agenția

BERLINUL OCCIDENTAL 16 
(Agerpres). — Intr-o declarație 
publicată în buletinul de presă 
al P.S.D., Klaus Schutz, prima
rul Berlinului occidental, a rea
firmat necesitatea și importanța 
ratificării de către Bundestagul 
vest-german a tratatelor înche
iate de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și cu Polonia. El a su
bliniat că un vot afirmativ asu
pra lor ar favoriza procesul de 
destindere înregistrat în ultimii 
ani.

SANTIAGO DE CHILE 16 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : In ședințe
le plenare ale conferinței 
U.N.C.T.A.D. continuă dezbate
rile asupra proiectului de rezo
luție cu privire Ia principiile 
care trebuie să călăuzească rela
țiile comerciale internaționale.

Reprezentantul român, Nico
lae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a sub
liniat, în cuvîntul său, că Ro
mânia acortjă o atenție deose
bită principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile comerciale 
internaționale și politicile co
merciale menite să favorizeze 
dezvoltarea. După părerea dele
gației române — a spus vorbi
torul — problema în discuție 
este una dintre chestiunile de 
interes major ale conferinței. 
Importanța ei este atestată de 
însăși realitățile contemporane, 
care confirmă că relații sănă
toase între state — inclusiv în 
domeniul comerțului și al co
operării economice, științifice și 
tehnice — nu se pot dezvolta cu 
succes decît pe fundamentul 
trainic al principiilor funda
mentale ale legalității Interna
ționale. Este vorba de respecta
rea independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
afacerile interne, egalitatea de
plină în drepturi, nerecurgerea 
la folosirea forței sau amenin
țării cu forța, inadmisibilitatea 
presiunilor de orice natură. A- 
cestea sînt principii cu o valoa
re universală, aplicabile relați
ilor dintre toate statele și obli
gatorii pentru fiecare dintre ele, 
fără nici o excepție. România 
a militat cu consecvență pentru 
ca respectarea acestor principii 
să devină o regulă obligatorie 
a comportării fiecărui stat, ma
re sau mic. Reprezentantul ro
mân a reamintit că țara noas-

Întîlnire între specialiștii
sovietici ______ ____

9

domeniul medicinii cosmice

- »

și americani în

HOUSTON 16 (Agerpres). — La 
Houston (Texas) a avut loc o nouă 
întîlnire între specialiștii sovietici și 
americani în domeniul medicinii cos
mice. In cursul întîlnirii s-a proce
dat la un schimb de date științi
fice obținute în urma zborurilor na
velor cosmice „Soiuz-11

pollo-16“, precum și al stației ști
ințifice orbitale sovietice „Soiuz", 
relatează TASS.

Grupul specialiștilor sovietici a 
participat la activitatea conferinței 
anuale convocate de Asociația de 
medicină aerospațială a S.U.A.

tră a supus atenției Adunării 
generale a O.N.U., încă în 1957, 
o propunere vizînd adoptarea 
de norme și principii care să 
constituie fundamentul cooperă
rii economice internaționale.

Delegația română — a continuat 
vorbitorul — salută inițiativa 
țărilor în curs de dezvoltare, 
concretizată în proiectul de re
zoluție prezentat în numele 
grupului „celor 77“. Aș dori să 
menționez în mod deosebit în
scrierea principiului potrivit 
căruia „fiecare țară are dreptul 
suveran să dispună liber de re
sursele sale naturale în intere
sul dezvoltării economice și 
bunăstării populației sale. Orice 
măsuri sau presiuni politice ex
terioare de natură să prejudici
eze deplina exercitare a aces
tui drept constituie o violare 
flagrantă a principiilor auto
determinării și neintervenției, 
enunțate în Carta Națiunilor U- 
nite, și ar putea, dacă sînt per
petuate, să amenințe pacea și 
securitatea internațională".

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

i cest principiu și-a găsit recu
noașterea și în alte documente 
ale Națiunilor Unite. El este o 
expresie a faptului că popoare
le sînt tot mai hotărîte să nu 
cedeze nimic din prerogativele 
lor suverane, să-și apere cu 
orice preț libertatea și indepen
dența națională. Respectarea a- 
cestor norme este una dintre 
condițiile accelerării progresu
lui economic al tuturor statelor, 
ale extinderii cooperării între 
popoare. Așa cum sublinia re
cent președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, „dezvoltarea largă a 
colaborării între state, însănă
toșirea climatului internațional 
cer să se pună capăt politicii 
imperialiste de dominație și 
dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor popoare, să se 
respecte dreptul 
de a-și hotărî 
conform voinței 
sale supreme".

Acestea sînt cîteva conside
rente- care explică de ce dele
gația română sprijină întru to
tul proiectul de rezoluție „pre
zentat.

Delegația română apreciază, 
de asemenea, propunerea avan
sată în cuvîntarea 
lui Mexicului, Luis 
Alvarez, vizînd 
principiilor echității 
ții internaționale în 
economice dintre state, a spus 
în încheiere reprezentantul 
mân.

fiecărui popor 
singur soarta, 
și intereselor

președinte- 
Echeverria 
instaurarea 
și legalită- 

relațiile

★

16 (Agerpres). — Purtă-HANOI 
torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității, luni, o declarație în 
care se arată că la 14 mai a. c. 
forțele S.U.A. au continuat să mi
neze gurile rîurilor din provincia 
Nghe An și să efectueze raiduri ma
sive de bombardament împotriva zo
nelor populate din provinciile Nam 
Ha, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh, Quang Binh, zona 
Vinii I.inh și insula Long Chau din 
rada portului Haiphong.

Continuînd minarea și blocarea 
porturilor R. D. Vietnam și atacu
rile aeriene și navale asupra regiuni
lor populate din R. D. Vietnam, în 
pofida protestelor ferme exprimate 
dc largi sectoare ale opiniei publi
ce mondiale, Statele Unite încalcă 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam, dreptul internațional de li
bertate a navigației maritime și a 
schimburilor comerciale — sublinia
ză declarația. Ministerul de Exter
ne al R. D. Vietnam cere cu ho- 
tărîre încetarea imediată a minării 
și blocării porturilor nord-vietname- 
zc, precum și încetarea bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam.

& La invitația ministrului de 
externe al R. P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov, la Sofia a sosit, într-o 
vizită oficială de prietenie, Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace.

Republica Democratică Popu
lară a Yemenului și Republica Cuba 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, a- 
ntință agenția IN A.

Q Guvernul Ceylonului a ridi
cat, luni cenzura asupra presei, intro
dusă în cursul evenimentelor dc la 4 
aprilie anul trecut, informează a- 
genția Associated Press. La Colom
bo se precizează că această măsură 
face parte din acțiunile adoptate de 
autorități în vederea normalizării 
situației din țară, unde starea excep
țională continuă să rămînă în vi
goare.

O delegație poloneză, condu
să de Jan Mitrega, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a înce
put, luni, la Varșovia convorbiri cu

PAS ISĂIME
Prcședintele chilian Salvador 

Allende a semnat proiectul unei 
reforme constituționale privind 
naționalizarea bunurilor deținute 
în Chile de către compania nord- 
americană „International Tele
phone and Telegraph" (I.T.T.), 
precum și un proiect de lege ca
re anulează contractul prin ca
re aceasta dobîndise exploatarea 
serviciilor telefonice și telegrafice 
din Chile. Noile măsuri adoptate 
urmăresc consolidarea suveranită
ții și independenței naționale a 
țării dc către autoritățile de la 
Santiago, în această primăvară 
chiliana dominată de înnoiri și 
prefaceri.

Hotărîrea guvernului chilian de 
a trece în patrimoniul statului bu
nurile deținute de „I.T.T." și de 
a anula contractul de concesiune 
are o deplină motivare economi
că și politică.

Vreme de 42 de ani, literele 
„I.T.T." au simbolizat pentru 
chilieni inițialele unui monopol 
gigantic implantat din ce in ce 
mai mult în viața economică a 
țării; însemnau capitalul de 
6 6C0 000 de dolari și profituri 
d- peste 100 milioane de dolari 
anual. Și mai însemna un stat în 
stat, ieșit de sub dreptul de con
trol al guvernului chilian, cu di
versele și multiplele implicații pe 
care o asemenea situație le are

asupra independenței fi suverani
tății țării. .Tentaculele companiei, 
scrie ziarul „El Siglo", urmăreau 
să stranguleze economia chiliana. 
Datele prezentate de către un îm
puternicit al guvernului la I.T.T. 
sînt mai mult decît elocvente 
pentru a demonstra necesitatea 
naționalizării: la înființarea fi
lialei I.T.T. în Chile aportul ei 
de capital a fost de 30 milioane 
dolari, în timp ce doar în pe-

instrument al imperialismului e- 
conomic agresiv — scrie în legă
tură cu aceasta „Washington 
Post" — părea unora o fantezie 
sau în cel mai bun caz, un ana
cronism. Dar dezvăluirea date
lor privind activitatea de culise 
a companiei „I.T.T." dovedește 
că,, din păcate, asemenea „fante
zii" sau „anacronisme" continuă 
să reprezinte încă fenomene reale 
în diferite părți ale lumii, exer-

NOTĂ EXTERNĂ

rioada 1960—1970 profiturile de
clarate ale acesteia se ridicau la 
118 milioane dolari".

I-ăsînd la o parte faptul că so
cietatea a dobîndit beneficii uria
șe — în dauna statului și a po
porului chilian — atrage, totoda
tă, atenția rolul pe care condu
cătorii acestei companii doreau și 
încercau să-l joace în viața poli
tică a țării. La Santiago au fost 
date recent publicității o serie de 
documente care dezvăluie în mod 
clar că I.T.T. a acționat în mod 
direct pentru a împiedica venirea 
la conducere a actualului preșe
dinte, pentru a modifica orienta
rea evenimentelor în țară. „Pro
totipul companiei americane —

citîndu-și influența lor nefastă a- 
supra vieții economice și politice 
a statelor în care s-au implan
tat.

Cele două proiecte, care pun 
capăt unor asemenea tentative, 
nu trebuie privite, însă, ca o re
plică a autorităților, ca o încer
care de „a plăti polița", după 
ce mașinațiile companiei au fost 
dezvăluite. Căci naționalizarea 
bunurilor din Chile ale „I.T.T." 
ca și anularea contractului de 
concesiune nu reprezintă elemen
te singulare, izolate, ci, dimpotri
vă, ele constituie doar laturi ale 
unui proces complex, inițiat de 
guvernul chilian în vederea reali
zării unei economii de sine stătă-

toare. Aceste măsuri urmează du
pă o serie de naționalizări deja 
efectuate în diverse sectoare in- 
dustrial-economice (se amintește, 
în special, trecerea in patrimoniul 
statului a industriei cuprifere), 
paralel cu acțiunile de exproprie
re a marilor latifundii (se pre
vede ca pînă în 1972 sistemul 
latifundiilor să fie complet desfi
ințat, preconizîndti-se redarea a 
200 000 de hectare agriculturii și 
creșterea producției cu 6 la sută).

După semnarea lor de către 
președintele țării, măsurile adop
tate împotriva „I.T.T." urmează 
să primească și aprobarea Parla
mentului pentru a intra pe de
plin în vigoare, consolidînd ho- 
tăriri cu orientare similară a- 
doptate anterior și deschizînd, la 
rîndul lor, calea spre alte iniția
tive destinate lărgirii sectorului de 
stat în economie și consolidării 
independenței politice și economi
ce a statului chilian. Este un pro
ces firesc, semnalat în majorita
tea țărilor continentului latino- 
american ca și în alte state ale 
lumii, unde eforturile pentru con
trolul bogățiilor proprii, pentru 
realizarea unor economii indepen
dente, ca și pentru asigurarea, u- 
nci reale și neștirbite suveranități 
au devenit astăzi obiectivul numă
rul unu.

Venera ANGIIEL
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NICOSIA 16 (Agerpres). — 
Comandanții forțelor militare 
O.N.U. staționate în Cipru au 
început, luni, o rundă de con
sultări cu liderii ciprioți, îna
intea pregătirii raportului ce 
urmează să fie înaintat Con
siliului de Securitate, luna vi
itoare, cînd acest organism se 
va întruni pentru a 
prelungirea mandatului 
lor Națiunilor Unite din
Reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. în 
Cipru, Osorio Tafall, și coman
dantul forțelor de pace, genera- 
lul-maior Prem Chand, l-au în- 
tîlnit pe președintele Makarios 
Ei urmează să poarte discuții, 
pe aceeași temă, în cursul aces
tei săptămîni, cu liderul ciprio
telor’turci, Fazii Kutchuk.

Agenția France Presse infor
mează că printre problemele 
discutate a figurat și impasul în 
care se află convorbirile in- 
tercomunitare privind 
mentarea situației din 
Dialogul dintre cele două co
munități din Cipru, început în 
1968, a fost întrerupt în luna 
August, anul trecut, și toate e- 
forturile întreprinse, de atunci, 
pentru reluarea convorbirilor au 
eșuat.

regle- 
insulă.

între K. 
si ministrul de

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Africa de Sud, 
Hilgard Miiller, au început, la se
diul Națiunilor Unite, o scrie de 
convorbiri privind 
de Sud-Vest 
este cea de-a 
țiilor inițiate de secretarul general 
al O.N.U. în problema menționată.

Agențiile de presă amintesc că 
problema Africii de Sud-Vest se 
află în atenția Națiunilor Unite de 
peste două decenii. In 1966 Adu-

externe ai R.A.S
narea Generală a O.N.U. a hotă
rît încheierea mandatului de admi
nistrare a acestui teritoriu al R.S.A., 
dar guvernul rasist de la Pretoria 
a reluzat să dea curs hotărîrii 
O.N.U.

viitorul Africii 
(Namibia). Aceasta 

doua runda a discu-
Uruguay

o delegație a R. D. Germane, con
dusă de Kurt Fichtner, vicepreședin
te al guvernului. Cele două părți 
analizează problemele colaborării c- 
conontice și tehnico-științifice bila
terale.

Agenția B.T.A. a dat publi
cității comunicatul cu privire la

a primit o delegație a
Progresist al oamenilor
Cipru (AKEL), condusă
Betas, membru al Biroului Politic, 
și a avut o convorbire prietenească 
cu membrii delegației, informează 
agenția Taniug.

Partidului 
muncii din 
de Hristos

VI-

zita pe care în Norve
gia, la invitația Partidului comunist 
din această țară, o delegație bulga
ră condusă de Boris Velcev, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar.

Comunicatul relevă că, în cursul 
schimbului lor de opinii, delegațiile 
celor două partide au subliniat fap- 
,tul că în Europa sînt create condi
țiile pentru înfăptuirea unor acțiuni 
practice în vederea pregătirii și con
vocării conferinței general-curopene 
pentru securitate și colaborare.

■£> Ștefan Olszowski, ministrul de 
externe al R. P. Polone, va face, în 
zilele de 12—13 iunie a. c., o vi
zită oficială la l’iena, la invitația 
omologului său austriac, Rudolf 
Kirchschlaeger — informează agen
ția PAP.

4b Stane Dolanț, secretar al Bi
roului Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia,

Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba a lansat, către toți mem
brii de partid, ai Uniunii Tinerilor 
Comuniști și ai organizațiilor de ma
să, un apel prin care le cere să-și 
concentreze, în această perioadă, 
întreaga atenție și toate eforturile 
asupra campaniei de recoltare a 
trestiei de zahăr. Biroul Politic sta
bilește ca sarcină imediată mobili
zarea oamenilor muncii în vederea 
recoltării rapide a întregii cantități 
de trestie de zahăr și a prelucrării 
ei industriale.

Agenția China Nouă infor
mează că Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit o delegație a Partidului Ko- 
meito din Japonia, condusă de Bun- 
zo Ninomiya, vicepreședinte a! Co
mitetului Central al partidului, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

<0 Intre Mohamed Sadele, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Egipt, mi
nistrul apărării, și Andrei Grecileo, 
ministrul apărării al U.R.S.S., aflat 
intr-o vizită la Cairo, a avut loc 
o convorbire în probleme ale dez
voltării și întăririi colaborării mili
tare dintre Egipt și Uniunea Sovie
tică — anunță agenția TASS.

❖ Li Sien-nien, viceprcmier al 
Consiliului dc Stat al R. P. Chi
neze, și Fan I, ministrul pentru re
lații economice cu străinătatea, au 
avut, marți, o convorbire cu mem
brii delegației Ministerului Industriei 
Ușoare din România, condusă de 
ministrul Ion Crăciun, transmite a- 
genția China nouă.

Incidente în capitala 
Republicii Malgașe

TANANARIVE 16 (Agerpres). — Ca urmare a declanșă
rii, lu 24 aprilie a.c., a grevei studenților și a demonstra
țiilor, marcate dc incidente, care au avut loc în ultimele 
trei zile în capitala Republicii Malgașe, președintele Phili
bert Tsiranana a hotărît înlocuirea 
culturale, Laurent Botokeky. Agenția 
ceastă măsură are ca scop reducerea 
lor, care cer, între altele, adaptarea 
mint Ia necesitățile reale ale tării.

Greva de 19 zile a studenților, 
menționată, a culminat, după cum 
arestarea liderilor acestora Și cu închiderea universității 
și a tuturor școlilor din țară. Aceeași agenție precizează 
că autoritățile au făcut cunoscut că cei arestați vor fi eli
berați.

ministrului afacerilor 
Reuter apreciază că a- 
nemulțumirii greviști- 
sistemului de învăță-

reamintește agenția 
s-a mai anunțat, cit

Prelungirea 
starn 

de război 
intern

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). 
Parlamentul Uruguayan a adop

tat, luni, cu 68 de voturi pentru 
și 58 împotrivă, o moțiune prin ca
re este aprobată prelungirea cu 45 
de zile a „stării de război intern" 
— anunță agențiile France Presse 
și Reuter. După cum se știe, „starea 
dc război intern" a fost introdusă 
în Uruguay la 15 aprilie a. c., ca 
urmare a incidentelor dintre forțele 
de poliție și membrii organizației 
„Tupamaros". In baza acestei mă
suri, toate garanțiile individuale sînt 
suspendate, iar autoritățile pot de
cide crearea de zone militare în 
orice punct de tensiune din țară. 
Totodată, persoanele acuzate de a 
fi participat la activități de guerilă 
sînt traduse în fața justiției mili
tare.

In timpul dezbaterilor din Paria 
ment, deputății care reprezintă coa 
liția „Frente 
„Blanco", de 
țat împotriva 
re guvernul 
„sine die" a 
15 aprilie.

Amplio" și partidul 
opoziție, s-au pronun 
linei moțiuni prin ca- 

solicita 
măsurilor

prelungirea 
adoptate la

★

MONTEVIDEO 16
— Convenția națională a oameni
lor muncii din Uruguay, reunită în 
capitala țării, a adresat guvernului 
o declarație, cerînd încetarea „stării 
excepționale" și restabilirea neîntîr- 
ziată a tuturor drepturilor cetățe
nești și a garanțiilor constituționale 
Delegații la întrunire au chemat oa
menii muncii, toate partidele poli
tice din Uruguay să își unească e- 
forturile în vederea normalizării si
tuației în țară și a rezolvării demo
cratice a problemelor sociale și eco
nomice.

(Agerpres)
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luație, anucarui > 
acționat în ju- I 
mpărător — un ’

PARIS. O echipă de specia
liști francezi, condusă de pro
fesorul Georges Marchal, a e- 
fectuat, la Montpellier, o gre
fă de ficat. Este a doua ope
rație chirurgicală <le acest 
gen executată de specialiști 
francezi. Prima a fost reali
zată la Paris, în anul 1969.

Accidente rutiere
PARIS. In urma accidente

lor care au avut loc sîmbă- 
tă și duminică pe șoselele 
Franței, și-au pierdut viața 
70 <ic persoane. Alte 942 per
soane au fost rănite.

La 41 de ani —
19 copii

TEHERAN. După ce a avut, 
în timp de 15 ani, de opt ori 
cite doi gemeni, Moloh Ha- 
roni din satul Jamaloo, < 
lingă orașul iranian Isfahan, 
a devenit de curîntl tatăl a 
trei gemeni — doi băieți și o 
fată, informează ziarul „Ete- 
laat", care apare la [Teheran. 
Fericitul părinte, în vîrstă de 
41 de ani, are astfel, în pre
zent. 19 copii

Anticarul păgubaș
ROMA. Un anticar din lo

calitatea italiană Ascoli Pice- 
no a vîndut recent o pictură 
obișnuită pentru suma de 
100 000 lire italiene. Ulterior, 
s-a stabilit că pînza fusese 
executată de Van Gogii și că 
valorează un miliard de lire. 
In această situație, anticarul 
păgubaș l-a i . 
decată pe cumpărător — __
pictor din aceeași localitate I 
— invocînd un articol al 
Codului Penal italian care I 
prevede această procedură în 1 
cazul unei „erori esențiale" , 
într-o vînzare. Tribunalul i-a I 
dat 
lui, 
lui 
cît 
să-1 restituie, 
dispărut cu pînză cu tot.

cîștig de cauză anticaru- 
dar recuperarea tablou- 
n-a fost posibilă. întru- 
cumpărătorui a refuzat 

după care a

Căderi de zăpadă 
în Spania

MADRID 16 (Agerpres). — 
Vremea excepțional de rece, 
înregistrată de cîteva zile în 
Spania, este însoțită, în line
le regiuni ale țării, de căderi 
de zăpadă. In munți, stratul 
de zăpadă a atins, pe alocuri, 
2 metri și jumătate. Peste 
trei mii de automobiliști au 
fost imobilizați de ninsorile 
abundente căzute pe versan- 
ții care separă provinciile 
Eeon și Asturia. Temperatu
ra continuă să scadă.

Cuvîntarea hi Sekou Ture
CONAKRY 16 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a creării Partidului Democrat din 
Guineea, pe stadionul central din 
Conakry a avut loc o adunare, Ia 
care a luat cuvîntul președintele 
Sekou Ture.

Vorbitorul a relevat succesele ob
ținute de poporul Guineei, avîntul 
economici țării și înflorirea culturii 
naționale. O mare importanță pen
tru dezvoltarea Guineei, a arătat

Sekou Ture, o va avea noul plan 
cincinal, a cărei îndeplinire va asi
gura energia electrică pentru pune
rea în funcțiune a întreprinderilor 
țării și satisfacerea necesităților di
feritelor localități, pentru realizarea 
lucrărilor de irigație și dezvoltarea 
diferitelor sectoare ale economiei. 
Totodată, a spus vorbitorul, o sar
cină importantă a poporului este în
tărirea capacității de apărare a țării.

Guvernatorul George Wallace 
a fost victima unui atentat

WASHINGTON 16 (Agerpres).
— Guvernatorul statului Alaba
ma, George Wallace, candidat 
la obținerea investiturii Parti
dului democrat pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie, a 
fost, luni, victima unui atentat 
în suburbia Washingtonului — 
Laurel, la puțin timp după ce 
își rostise discursul în campa
nia pentru alegerile prelimina
re din statul Maryland.

Transportat de urgență Ia 
spital. George Wallace a fost 
supus unei intervenții chirurgi
cale. Au fost extrase trei gloan
țe. în corpul victimei râmînînd 
un al patrulea, care este locali
zat în coloana vertebrală. Pri
mele buletine medicale relevă 
că guvernatorul Wallace suferă 
de o paralizie parțială, neputîn- 
du-se preciza, în prezent, dacă 
această stare se va permanenti
za sau nu. *

WASHINGTON 16 (Agerpres).
— Ministerul de Justiție a) 
S.U.A. a anunțat că un tânăr de 
21 de ani, Arthur Bremer, a 
fost inculpat sul) acuzația de 
comitere a atentatului împotri
va guvernatorului George Wal
lace și va fi deferit justiției.

Arthur Bremer, originar din 
Milwaukee statul Wisconsin, a 
fost arestat la locul atentatului, 
fiind imobilizat de către per

soanele care se aflau în apropi
erea guvernatorului. El a mai 
fost arestat, la 18 octombrie 
1971, în Wisconsin, pentru port 
ilegal de arme.

★

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— In legătură cu atentatul co
mis împotriva guvernatorului 
George Wallace, președintele 
Nixon a dat publicității o de
clarație în care, condamnînd a- 
cest act, arată că „prin pătrun
derea violenței în viața politi
că, Statele Unite au suferit prea 
mult pînă acum".

La rîndu! său, Edward Ken
nedy s-a declarat mâhnit să con
state că „tragedia a pătat, o 
dată mai mult, procedura de a- 
Icgere a liderilor politici ame
ricani". »

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din S.U.A., Gus 
Hali, candidat al P.C. la preșe
dinție. a spus „că asasinatul și 
politica de teroare nu vor servi 
niciodată interesele progresu
lui".

Pastorul Ralph Albernathy, 
succesorul lui Martin Luther 
King — care a fost asasinat în 
aprilie 1969 —, la conducerea 
principalei mișcări a negrilor 
din Statele Unite, a apreciat că 
„acest fapt ne dovedește că A- 
merica este încă și mai bolnavă 
decît credeam".
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