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VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID Șl DE STAT

JUDEȚELE CARAȘ-SEVERIN Șl TIMIȘ
Vineri, 20 septembrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, au început o vizită de lucru în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad, pentru a se sfătui cu activul de 
partid și de stat, cu oamenii muncii, despre probleme ale construcției socialiste, despre felul cum sînt îndeplinite sarcinile trasate de 
cel de-al IX-lea Congres și de Conferința Națională a P.C.R., precum și de ultimele hotărîri ale partidului și statului nostru.

- fn primele ore ale dimineții, con
ducătorii de partid și de stat au 
sosit la Caransebeș. Parte din stră
vechea vatră a Daciei, frumoasele 
meleaguri ale acestui colț de țară 
au devenit în anii socialismului o 
mîndrie a patriei. Vizita oaspeților 
a fost așteptată de întreaga popu
lație a județului Caraș-Severin cu 
unanimă bucurie, prilejuind pre
tutindeni puternice manifestări ale 
adeziunii tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului, generată de 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale cauzei socialis
mului și păcii.

Pămînt în care s-a prelucrat din 
vremuri străvechi fierul, pe cuprin
sul județului Caraș-Severin se află 
una dintre cele mai vechi baze ale 
industriei siderurgic» și miniere 
din țară, o puternică industrie con
structoare de mașini, unități gene
ratoare de energie electrică și ter
mică, întreprinderi de exploatare 
și prelucrare a lemnului, ale in
dustriei alimentare, zeci de coope

rative agricole în plină dezvoltare. 
Oamenii muncii de aici, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, însuflețiți de un pu
ternic patriotism, cu încredere ne
țărmurită în , politica partidului, 
asigură economiei naționale însem
nate cantități de minereuri feroase 
și neferoase, o gamă largă de sor
timente de oțel și alte produse si
derurgice, mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Dezvoltarea în 
viitor a județului Caraș-Severin, 
aportul său mereu sporit la avuția 
patriei sînt prefigurate și de volu
mul investițiilor — 750 de milioane 
lei — alocate numai pentru cel 
de-al III-lea an al cincinalului.

„.Pe aeroportul din Caransebeș, 
mii de oameni din oraș, din co
munele și satele învecinate salută 
cu ovații și urale puternice sosi
rea conducătorilor de partid și de 
stat.

Tovarășul Ilie Făsui, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului 
popular județean, adresează condu
cătorilor de partid și de stat ura
rea „Bun sosit în județul Caraș- 
Severin". Tradiționala pîine și sare 
sînt oferite iubiților oaspeți de un 
bătrîn țăran cooperator, iar tinere 
fete îmbrăcate în pitoreștile costu-

(Continuarc în pag. a Il-a)
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Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Reșița
Dragi tovarăși și tovarășe,
Vă rog să-mi dați voie să încep 

prin a vă transmite dv., tuturor 
locuitorilor acestui vechi centru 
muncitoresc al patriei noastre, pre
cum și celorlalți locuitori ai jude- 

.ț'ului, un salut-călduros din partea- 
Comitetului Central al Partidului, 
al Consiliului de Stat și al guver
nului patriei noastre socialiste, (a- 
plauze, urale).

în cursul vizitei de lucru pe care 
o facem, am văzut cîteva sectoare 
ale combinatului siderurgic și ale 
uzinei constructoare de mașini. Am 
constatat cu deplină satisfacție că 
siderurgiștii își îndeplinesc cu 
cinste sarcinile din cadrul planului 
cincinal. în primii trei ani ai cin
cinalului ei au obținut rezultate 
deosebite, îndeplinindu-și și depă- 
șindu-și prevederile de plan. 
Doresc să exprim cele mai calde 
felicitări muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor, întregului colec
tiv al Combinatului siderurgic Re
șița. (vii aplauze). Ne-au produs, de 
asemenea, o deosebită satisfacție 
rezultatele bune obținute de Uzina 
constructoare de mașini din Reșița 
— mă refer atît la secția de mo
toare diesel, cit și Ta fabrica de 
utilaj greu și la turnătorie. Mun
cind cu pricepere, dovedind o 
înaltă calificare tehnică, colectivul 
acestei uzine reușește să producă 
motoare și agregate energetice care 
fac cinste patriei noastre, puțind 
concura în condiții bune cu pro
duse similare pe plan mondial. Fe
licit din toată inima întregul co
lectiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri al acestei minunate uzine 
constructoare de mașini, (aplauze 
prelungite).

Succesele pe care le-ați obținut 
dv., reșițenii, în realizarea directi
velor trasate de Congresul al IX-

lea al partidului au o importanță 
deosebită pentru întreaga activi
tate de dezvoltare a industriei și 
economiei noastre socialiste. Prin 
ele, dv. aduceți o contribuție de 
preț la înfăptuirea planului cinci
nal. (aplauze, urale).

Cunoașteți rezdltatele obținute 
de- întregul nostru popor în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii. Putem spune 
că în primii trei ani ai cincina
lului am reușit să înfăptuim în 
întregime ceea ce a trasat Con
gresul al IX-lea, iar realizările de 
pînă acum ne dau încrederea de
plină că vom înfăptui pînă în 
1970 toate prevederile cincinalu
lui, și chiar ceva în plus, (aplauze 
prelungite). Toate succesele obți
nute, sub conducerea partidului, 
în munca de desăvîrșire a con
strucției socialiste în România, în 
dezvoltarea patriei noastre, sînt 
dovada grăitoare a justeții poli
ticii marxist-leniniste a P.C.R., a 
realismului programului elaborat 
de Congresul al IX-lea și, totodată, 
o mărturie a uriașei forțe de crea
ție a clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității, a în
tregului nostru popor, care, stăpîn 
pe destinele sale, își făurește în 
mod conștient viitorul de aur, vii
torul comunist, (aplauze, urale).

Ritmul înalt de dezvoltare a in
dustriei noastre, a întregii econo
mii a României socialiste, este re
zultatul eforturilor mari pe care 
poporul nostru le face pentru a 
asigura lichidarea, într-un timp cit 
mai scurt, a rămînerii în urmă pe 
care am moștenit-o de la regimul 
burghezo-moșieresc. Este știut că 
din totalul venitului național noi 
acordăm circa 30 la sută pentru 
dezvoltarea economiei socialiste.

Facem acest lucru, fiind conștienți 
că numai pe această cale vom pu
tea asigura un viitor înfloritor 
pentru poporul nostru, pentru pa
tria noastră, (aplauze puternice, în
delungi).

,Ln același timp, în. activitatea de 
edificare a socialismului ne preo
cupăm permanent de dezvoltarea 
largă a colaborării și cooperării 
cu țările socialiste. Sîntem con
știenți că în condițiile tehnicii 
moderne nu este posibil progresul 
fără intensificarea, în primul rînd, 
a relațiilor cu țările socialiste fră
țești și în același timp a schimbu
rilor cu toate statele lumii. Numai 
încadrîndu-ne activ în diviziunea 
internațională a muncii vom reuși 
să asigurăm mersul ferm și hotărît 
înainte al economiei noastre, ridi
carea nivelului general de dezvol
tare a României socialiste, (aplau
ze puternice).

Rezultatele colaborării și coope
rării internaționale se văd și în 
Reșița. Aici, specialiștii români și 
sovietici au construit împreună 
agregatul hidroenergetic de 175 MW 
— unul dintre cele mai mari agre
gate hidroenergetice din lume. A- 
ceastă înfăptuire este o dovadă că 
pe această cale oamenii muncii din 
România, din Uniunea Sovietică, 
din toate țările socialiste au posi
bilități nelimitate de a lărgi co
laborarea și cooperarea în folosul 
fiecărei țări și al întregului nostru 
sistem socialist, (aplauze prelun
gite).

Preocupîndu-ne de dezvoltarea 
economiei, partidul și guvernul 
țării noastre acordă o atenție deo
sebită ridicării nivelului de viață 
al poporului. Facem aceasta pen
tru că țelul suprem al întregii 
noastre politici este bunăstarea și

fericirea oamenilor muncii. Socia
lismul își poate afirma superiori
tatea tocmai prin crearea celor 
mai bune condiții de viață mate
rială, cît și spirituală, celor ce 
muncesc, (vii aplauze). Dv. cunoaș
teți cum arăta Reșița după 23 Au
gust’ ' 1944. ■ Și o vedeți astăzi. 
Ceea ce s-a realizat aici pe plan 
social, succesele din domeniul con
strucției de locuințe, al dezvoltării 
învățămîntului și culturii, al de
servirii populației, este o parte 
componentă a profundelor trans
formări săvîrșite pe drumul ridi
cării bunăstării întregului nostru 
popor. Avem rezultate bune, tova
răși. în același timp, mai avem 
încă mult de făcut pentru a ajunge 
la acea treaptă a societății socia
liste în stare să asigure satisfa
cerea deplină a necesităților tutu
ror oamenilor muncii. Mai avem 
mult pentru a realiza această nă
zuință fierbinte a noastră, acest 
țel suprem al politicii comuniștilor. 
Dar mergem pe un drum bun, și 
vom face totul pentru a ridica 
continuu nivelul de viață al între
gului popor, (aplauze, urale).

în anii construcției socialiste au 
existat în activitatea noastră și lip
suri, neajunsuri. Partidul nostru 
nu o dată a vorbit despre aceasta. 
Luînd măsuri pentru lichidarea lip
surilor și greșelilor, a stărilor de 
lucruri negative, el a chemat clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul popor, să-și uneas
că eforturile pentru a perfecționa 
întreaga noastră activitate econo
mică, socială și spirituală. Au fost 
comise în trecut abuzuri și abateri 
de la principiile socialismului. Co-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ursitori '68
La București și 

Cluj, Iași și Timișoa
ra, Craiova și Brașov, 
pretutindeni în centre
le universitare, am
bianța unei activități 
intense și de mare di
versitate prefigurează 
tradiționalul 1 octom
brie, debutul unei noi 
etape a activității in
stituțiilor de învăță- 
mînt superior. Rectora
tele și decanatele, or-_ 
ganele de învățămînt 
se străduiesc să asigu
re condiții din cele mai 
bune de activitate pen
tru corpul profesoral și 
studenți în acest an u- 
niversitar ce începe 
sub auspiciile înfăptui
rii prevederilor din Di
rectivele C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvolta
rea școlii de toate gra
dele și ale legii învă- 
țămîntului.

Dar să concretizăm. 
După cum am fost in
formați, o bună parte 
din planul de investi
ții, respectiv 212,7 mi
lioane de lei, a fost 
destinată unor noi con
strucții universitare. 
Peste 40 la sută din 
volumul total de in
vestiții pentru con
strucții montaj a fost 
afectat lucrărilor de pe 
șantierul noului local 
al Politehnicii din 
București. Pînă la data 
de 1 octombrie s-a 
prevăzut să fie dată în 
folosință o suprafață 
de 13 700 mp aferentă 
lucrărilor din etapa I 
de la noul local al A- 
cademiei de studii eco
nomice din București. 
Aceeași scadență s-a 
stabilit și celor 3 080 
noi locuri în cămine și 
cantinelor pentru 6 000 
studenți din centrele 
universitare București, 
Iași, Timișoara, Bacău 
și Suceava. în anul u- 
niversitar ce începe cu- 
rînd este prevăzută 
darea în folosință a u- 
nor noi și importante 
spații de învățămînt la 
A.S.E., Institutul de 
arhitectură „Ion Min- 
cu“ etc. Totodată, 66,2 
milioane lei sînt aloca
te pentru achiziționări 
de utilaje, aparatură și 
diverse alte dotări ne
cesare unităților de 
învățămînt.

Pe agenda pregătiri
lor în vederea deschi
derii noului an univer
sitar sînt înscrise, de 
asemenea, înființarea, 
la Facultatea de drept 
din București, a unei 
secții de științe admi
nistrative, ai cărei ab
solvenți vor lucra în 
sectorul administrației 
locale, organizarea fa
cultăților de zootehnie 
la institutele agrono

mice din București, 
Iași, Cluj, Timișoara. 
Totodată se creează noi 
laboratoare universita
re lă institutele poli
tehnice din Timișoara, 
Iași, Cluj. S-au luat 
măsuri pentru difuza
rea în librării și la 
standurile de cărți din 
incinta facultăților a 
200 de titluri de ma
nuale și cursuri pentru 
studenți, într-un tiraj 
de peste 300 de mii e- 
xemplare.

Un moment deosebit 
al pregătirii noului an 
universitar îl constituie 
organizarea consiliilor 
profesorale ale institu
țiilor de învățămînt su
perior, a senatelor și 
ale consiliilor facultă
ților, în componența 
cărora vor intra, ală
turi de cele mai pres
tigioase cadre didacti
ce, reprezentanții or
ganizației de partid, 
sindicatului, ai organi
zațiilor U.T.C. și aso
ciației studențești. Du
pă cum s-a mai anun
țat, în aceste zile con
siliile amintite aleg 
rectorii și, respectiv, 
decanii. Este un mo
ment cu semnificații 
profunde pentru în
treaga noastră viață u- 
niversitară, care se în
scrie în contextul ge
neral al perfecționării 
învățămîntului nostru 
superior inițiat și sta
bilit de conducerea 
partidului și statului.

Un prim popas la 
Cluj. Consemnăm nou
tățile relevate de conf. 
univ. dr. Grigore Don- 
droe, secretarul comi
tetului de partid al 
centrului universitar. 
„Pregătirile în vederea 
apropiatului an de în
vățămînt se desfășoară 
corespunzător. Aș vrea 
să remarc îndeosebi 
faptul că universitatea 
va beneficia de noi spa
tii de învățămînt, unde 
începînd de la 1 octom
brie va funcționa facul
tatea de studii econo
mice. De asemenea, re
cent a fost amenajat 
un nou laborator pen
tru facultatea de fizică 
și, concomitent, am 
primit, potrivit progra
mării Inițiale, întreaga 
aparatură și mobilierul 
necesar modernizării 
altor laboratoare".

Surprize plăcute li se 
rezervă și studenților 
ieșeni. La Institutul a- 
gronomic din localita
te sînt acum preluate 
ultimele construcții noi 
ale facultății de medi
cină veterinară în care 
va funcționa și noua 
facultate de zootehnie. 
Prof. univ. Mihai Ră- 
văruț, rectorul institu

tului, ne-a vorbit de 
pavilionul nr. 1 cu par
ter și 4 etaje, unde vor 
funcționa catedrele de 
anatomie și zootehnie 
cu laboratoarele afe
rente, de încăperile 
pentru instalațiile di
dactice de mecanizare 
a agriculturii, de loca
lul unde vor fi adăpos
tite catedra de chimie, 
cea de izotopi, o biblio
tecă și o impunătoare 
sală de gimnastică. La 
institutul politehnic din 
aceeași localitate, labo
ratoarele au fost dotate 
cu noi aparate și uti
laje tehnico-științifice 
în valoare de 2,6 mili
oane lei. La rîndul lor, 
politehnicienii gălățeni 
vor beneficia de două 
laboratoare noi : de fo
netică, de organizare și 
planificare a întreprin
derilor industriale.

Din păcate, am fost 
nevoiți să consemnăm 
și anumite stadii mai 
puțin avansate ale pre
gătirilor. De pildă, în 
cartierul Tudor Vladi- 
mirescu din Iași există 
un complex studențesc 
cu 5 cămine, care la 
1 octombrie va adăposti 
circa 2 000 de studenți. 
Tocmai de aceea aici 
a fost proiectată și con
strucția unei cantine 
cu o capacitate de 3 000 
de locuri. Există chiar 
un grafic potrivit că
ruia cantina din acest 
complex ar urma să fie 
gata pînă la 1 octom
brie. Aceasta... pe hîr- 
tie, pentru că în reali
tate lucrările sînt se
rios rămase în urmă și 
obiectivul nu va putea 
fi gata în termenul 
fixat.

Pe lîngă cele două 
noi laboratoare mențio
nate,- în Institutul po
litehnic din Galați au 
început de mai multă 
vreme lucrările pentru 
instalarea unui al trei
lea laborator, un bazin 
de încercare a modele
lor de nave. Instalații
le acestei lucrări com
plexe și de înaltă teh
nicitate au fost con
cepute, proiectate și 
executate — în bună 
parte — de către cadre
le didactice ale institu
tului. Totuși, bazinul nu 
va putea fi utilizat o 
dată cu începerea nou
lui an universitar deoa
rece constructorul —■
Raid-anchetâ realizai 
de : Mihai IORDANES- 
CU, Radu APOSTOL, 
Manole CORCACI, 
Alex. MURESAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

Plecarea ân Italia a «hei delegații 
a P. C. R. condusă de tovarășul

Virgil Trofin
Vineri la amiază a plecat la 

Roma o delegație a Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va face o vizită în 
Italia la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Valter Roman, membru 
al C.C. al P.C.R., Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Timiș, președintele 
consiliului popular județean, Dan 
Marțian, secretar al Comitetului de 
partid al municipiului București, 
Nicu Bujor, șef de sector la C.C. 
al P.C.R.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al

P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, loan 
Cîrcci și Aldea Militaru, membri 
ai C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★

La sosirea la Roma, în cursul 
după-amiezii, tovarășul Virgil Tro
fin și membrii delegației au fost 
salutați de Gian Carlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, Paolo Bufalini și Al
fredo Reichlin, membri ai Direc
țiunii Partidului Comunist Italian, 
Guido Capelloni, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.I., senato
rul I. Piva, membru al C.C. al 
P C.I., de activiști ai P.C.I.

Erau prezenți Cornel Burtică, 
ambasadorul României la Roma, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ca un singur om, locuitorii Reșijei își exprimă cu însuflețire adeziunea lor nejărmurită la politica injeleapiă a partidului



PAGINA 2 SClNTEIA - slmbâtâ 21 septembrie 1968

fHTl CQiOICITOtSLOK DE PARTID Șl DE STAT 
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(Urmare din pag. î)

me populare specifice locurilor le 
dăruiesc buchete de flori.

Arterele orașului Caransebeș, 
înveșmîntate în straie alese, sînt 
inundate de o mare mulțime de 
oameni, care fac o călduroasă pri
mire oaspeților.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Reșița, reședința jude
țului, străbătînd localități cu ca
sele și porțile împodobite sărbă
torește. Toamna bănățeană s-a do
vedit bogată, oamenii trăiesc bucu
ria culesului. Cu mic, cu mare,

STRĂVECHEA VATRĂ A SIDERURGIEI
ROMÂNEȘTI, MODERNĂ CITADELĂ 

A INDUSTRIALIZĂRII
De pe dealurile Socenilor se 

zăresc siluetele impunătoare ale 
coșurilor fumegînde ale Reșiței. 
Străvechea cetate a siderurgiei ro
mânești, care va înscrie în curînd 
în calendarul ei de foc două se
cole de existență, își întîmpină 
oaspeții dragi cu un nou bilanț de 
realizări. La poarta orașului-uzină, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de Ion Sfercocea, 
prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid, primarul muni
cipiului Reșița, de alți reprezen
tanți ai organelor locale, de mii 
de reșițeni.

Străzile Reșiței au devenit ne
încăpătoare pentru miile de reși
țeni care își exprimă entuziasmul 
— fluturînd drapele roșii și tri
colore, scandînd numele partidu
lui și al patriei, dînd glas bucuriei 
de a-i primi pe conducătorii Ro
mâniei socialiste. Generație de 
generație, de aproape două veacuri, 
acești făurari din tată în fiu au 
ținut neîntrerupt aprinse atît fla
căra cuptoarelor, cît și flacăra 
luptei revoluționare, care i-a unit 
pe toți muncitorii, indiferent de 
naționalitate, sub flamura acelorași 
înalte idealuri muncitorești și pa
triotice.

Vizita de lucru începe la Combi
natul siderurgic Reșița. Aici, con
ducătorii de partid și de stat sînt 
salutați de Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, de ing. 
Constantin Savu, directorul general 
al întreprinderii,, de un grup de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
în fața machetei și a graficelor de 
producție, directorul general al 
combinatului prezintă oaspeților 
stadiile actuale de dezvoltare și 
perspectivele ce se deschid acestei 
mari întreprinderi în viitor.

Fiecare an a înscris pe harta 
combinatului noi capacități de pro
ducție, dotate cu instalații și apa
ratură modernă, astfel îneît se 
poate spune că Reșița de azi a me
talului este o unitate nouă, moder
nizată și întinerită. Față de 1948, 
combinatul produce în acest an cu 
peste 540 000 tone mai multă fon
tă, cu 655 000 tone mai mult oțel 
și cu 352 000 tone mai multe la
minate.

Interesîndu-se despre îndeplini
rea indicatorilor de plan, oaspeții 
sînt informați că siderurgiștii re
șițeni au îndeplinit planul pro
ducției globale în proporție de 
101,87 la sută, cel al producției- 
marfă în proporție de 101.2 la 
sută, livrînd în plus economiei na
ționale zeci de mii de tone de pro
duse siderurgice. Valoarea econo
miilor obținute la prețul de cost 
reprezintă 23.6 milioane lei, iar be
neficiile peste plan echivalează cu 
37,4 milioane lei.

Se vizitează oțelăria Martin. To
pitorii, turnătorii și ceilalți mun
citori oțelari se opresc o clipă din 
lucru și aplaudă cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de preocupările colec
tivului de aici pentru îmbunătă
țirea calității producției de oțel, 
destinată consumului intern și ex
portului, pentru sporirea produc
tivității.

Salutați cu entuziasm de munci
tori, tehnicieni, ingineri și func
ționari, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre la
minoare, unde le sînt prezentate 
lucrările de modernizare a liniilor 
de profile fine și mijlocii, menite 
să asigure în final sporirea pro
ducției de profile aliate la 45 000 
tone. Se dau indicații privind 
scurtarea termenelor de intrare în 
producție a agregatelor și utilaje
lor în curs de montare, gospodă
rirea chibzuită a metalului și com
bustibilului, în legătură cu pre
gătirea profesională a laminatori- 
lor.

...Uralele siderurgiștilor sînt 
preluate cu și mai mare putere de 
mii de cetățeni ai orașului, care-i 
salută pe oaspeți, ce se îndreaptă 
spre uzina constructoare de ma
șini, străbătînd noile cartiere re
șițene din Lunca Pomostului. A- 
ceastă vatră a industriei noastre 
și-a legat numele, de-a lungul a 
multe decenii, de realizări care au 
reprezentat, la vremea lor, mîndrii 
ale tehnicii românești. Aici s-au 
fabricat primele locomotive cu a- 
buri și tot aici se produc acum 
motoarele pentru locomotivele die- 
sel-electrice. Astăzi, această mare 
unitate industrială produce ogamîi 
variată de turbine — inclusiv tur
bine gigantice de 178 MW. desti
nate viitoarei uzine electrice de 
la Porțile de Fier — compresoare 
de aer, turbosuflante, motoare e- 
lectrice, poduri rulante și maca
rale portal, diferite utilaje pentru 
industriile chimică și siderurgică.

„.Platoul Mociur. Cel mai tînăr 

gospodarii satelor ti salută cu dra
goste pe conducătorii României so
cialiste, așternîndu-le în cale flori, 
oferindu-le din roadele acestui pă- 
mînt lucrat cu pricepere și spor. 
Pe întreg parcursul, alaiuri de că
lăreți, echipe de dansatori și for
mații instrumentale întregesc at
mosfera sărbătorească a acestei 
zile.

Dintr-o mașină deschisă tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor- 
ghe Maurer răspund saluturilor 
miilor de oameni veniți în întîm- 
pinare.

obiectiv al uzinelor reșițene oferă 
imaginea unor construcții indus
triale moderne: turnătorii de oțel, 
fontă și neferoase, turnătoria de 
precizie, forja, modelăria. La por
țile noilor uzine, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Mi
hai Marinescu, împreună cu con
ducătorii unității și numeroși mun
citori salută cu bucurie sosirea 
oaspeților. Conducătorii de partid 
și de stat au prilejul să aprecieze 
gradul înalt de tehnicitate al uti
lajelor cu care este dotat comple
xul. Turnătoria de oțel este una 
dintre secțiile de bază, unde se 
realizează anual o producție de 
peste 15 000 tone de piese — ceea 
ce o situează printre cele mai mari 
secții de acest fel din țară.

Directorul general al uzinei, ing. 
Iosif Opriș, prezintă succint bilan
țul realizărilor obținute de con
structorii de mașini reșițeni, dă re
lații cu privire la organizarea pro
ducției în turnătoriile de oțel, la 
randamentul utilajelor de înalt ni
vel tehnic cu care secția a fost do
tată. Este apreciat faptul că oțe- 
lăria specială din cadrul acestei 
secții a ajuns să elaboreze în mod 
curent 30—40 calități de oțeluri, 
majoritatea reprezentînd-o oțelurile 
aliate și cele speciale.

Forja uzinei — vizitată în conti
nuare — dispune, între altele,, de 
cel mai mare ciocan de forjare li
beră, de 8 tone forță, cu ajutorul 
căruia uzina poate să prelucreze 
piese gigantice. Gazdele informea
ză pe conducătorii de partid și de 
stat că și în cadrul acestei secții 
noi capacitatea proiectată a fost 
atinsă și că în acest an se preconi
zează o depășire a ei cu peste 1 000 
tone de piese.

Continuîndu-și vizita, oaspeții

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN ORAȘUL REȘIȚA

La amiază, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm are loc o mare 
adunare populară a oamenilor 
muncii din Reșița. In Piața Lenin, 
din centrul Reșiței, s-au adunat 
mii și mii de oameni ai muncii : 
oțelari și constructori de mașini, 
ingineri și muncitori, familiile lor. 
cetățeni veniți din toate cartierele 
orașului, țărani cooperatori din 
comunele învecinate, tineri și 
vîrstnici, oameni de naționalități 
diferite — români, germani, ma
ghiari, sîrbi — uniți de aceleași 
trainice sentimente, însuflețiți de 
aceiași atașament neclintit față de 
partidul comunist și conducătorii 
săi, față de cauza nobilă a socia
lismului.

în deschiderea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul ILIE FĂSUI, 

Muncitorii, tehnicienii și inginerii Combinatului

trec prin sectorul de prelucrare 
primară a pieselor turnate și for
jate. Tot aici se execută un control 
preventiv al calității pieselor — cu 
ajutorul ultrasunetelor și razelor 
Roentgen. Conducătorii de partid 
și de stat sînt informați că, în 
scopul continuării în bune condiții 
a fluxului tehnologic, anul trecut 
a intrat în funcțiune și o secție 
nouă de tratament termic, care dis
pune de cuptoare realizate la ni
velul tehnicii înaintate pe plan 
mondial, prevăzute cu instalații de 
automatizare. După vizitarea aces
teia, oaspeții se opresc în secția de 
mecanică grea. In momentul vizi
tei, se prelucrau piese pentru tur
bina hidraulică de 178 MW, pri
ma din seria celor destinate centra
lei hidroelectrice de la Porțile de 
Fier — expresie concretă a 
maturității tehnice a colectivului 
uzinelor.

Diferitele utilaje realizate de 
uzină — puternice turboagregate, 
compresoare, poduri rulante, maca
rale industriale de mare forță, uti
laje chimice și siderurgice — sînt 
prezentate oaspeților în cadrul unei 
expoziții a produselor asimilate în 
ultimii ani. Atrag atenția în aceas
tă expoziție și motoarele electrice 
cu puteri cuprinse între 500 și 
4 000 kilowați, care echipează dife
rite instalații tehnologice pentru 
industriile siderurgică, chimică și 
energetică. Conducătorii de partid 
și de stat subliniază necesitatea 
creșterii ponderii produselor com
plexe de mare tehnicitate, a ridi
cării calificării și specializării ca
drelor și valorificării mai bune a 
experienței lor.

Ajunși în secția unde se produc 
motoarele diesel, oaspeții sînt in
formați asupra dinamicii produc
ției și a perfecționărilor tehnice 
care au fost aduse produselor de 
către specialiștii întreprinderii. 
A fost asimilată în bune condiții 
fabricația de serie a motoarelor de 
2 300 CP și a celor pentru loco
motive de 1 250 CP ; încă din 
anul viitor, producția va ajunge la 
200 motoare diesel anual, urmă- 
rindu-se, totodată, diversificarea a- 
cestor motoare, în puteri diferite.

Pretutindeni, în secțiile vizitate, 
conducătorii partidului și statului 
s-au întreținut cu muncitori, teh
nicieni, ingineri, s-au interesat de 
preocupările lor privind metodele 
de lucru folosite, felicitîndu-i pen
tru succesele obținute.

Numeroși muncitori îi conduc 
pe oaspeții dragi pînă la porțile 
uzinei, exprimîndu-și sentimentele 
de profundă dragoste. de atașa
ment față de partid. Sînt clipe care 
dau expresie vibrantă hotărîrii 
oamenilor muncii de a face totul 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, izvorîtă din aspirațiile cele 
mai arzătoare ale maselor și în
dreptată spre înflorirea patriei 
noastre dragi. România socialistă.

municipiul Reșița și din 
Caraș-Severin. vîrstnici și 

membri și nemembri de 
români, germani, maghiari, 
și de alte naționali- 
adresat tovarășului Nicolae

prim-secretar al comitetului 
județean de partid, pre
ședintele consiliului popu
lar județean, care> exPri- 
mînd sentimentele de înaltă 
stimă și considerație ale cetățeni
lor din 
județul 
tineri, 
partid, 
sîrbi 
tăți, a 
Ceaușescu și celorlalți conducători 
de partid și de stat un fierbinte 
salut. „Vizita pe care o întreprin
deți în județul nostru — a spus 
vorbitorul — constituie pentru toți 
oamenii muncii o mare cinste și 
bucurie, un prilej de a-și mani-

Pe aeroportul din Caransebeș, mii și mii de oameni salută cu entuziasm sosirea conducătorilor de partid și de stat

festa nețărmurita dragoste și ata
șamentul față de partid, față de 
conducerea sa înțeleaptă.

Reșița, bătrina și mereu tînăra 
cetate a siderurgiei românești, cu 
vechi tradiții revoluționare, im
portant centru industrial al țării, 
vă întîmpină, iubiți conducători, 
sărbătorește. în semn de înaltă 
prețuire și devotament față de po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Referindu-se în continuate la re
zultatele obținute de oamenii mun
cii din județul Caraș-Severin în 
înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare a țării trasat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului, vorbitorul 
a subliniat că în cele 8 luni ale 
acestui an sarcinile de plan au fost 
realizate în proporție de 101,6 la 
sută la producția globală, de 101,2 
la sută, la producția marfă, iar 
productivitatea muncii a fost de
pășită cu 1,8 la sută Siderurgiștii 
și constructorii de mașini cu care 
v-ați întîlnit astăzi au realizat 
peste plan 17 000 tone fontă, 27 850 
tone oțel, 1 300 tone laminate fi
nite, 850 tone mașini și utilaj pen
tru industria metalurgică și chi
mică, 5 400 Kw motoare electrice, 
precum și alte mașini și utilaje".

„Prin grija partidului și guver
nului — a continuat vorbitorul — 
județului nostru, care are o pon
dere însemnată în economia na
țională, i se deschid largi perspec
tive de dezvoltare. Pînă la sfîrși- 
tul planului cincinal vor intra în 
funcțiune numeroase obiective in
dustriale și social-culturale, prin
tre care trăgătoria de bare la uzi
nele Oțelul Roșu, noi capacități de 
producție la combinatul siderur
gic Reșița și Uzina de construc
ții metalice și mașini agricole, fa
brica de plăci aglomerate din lemn 
de la C.I.L. Caransebeș, barajul de 
acumulare Timiș trei ape. Se vor 
da în folosință 2 500 apartamen

te, două complexe școlare profe
sionale, un liceu industrial, un spi
tal la Caransebeș și altele.

Ne folosim de prezența dum
neavoastră în mijlocul nostru, iu
bite tovarășe Ceaușescu și stimați 
conducători, spre a vă mulțumi 
pentru grija pe care partidul și 
guvernul o acordă în permanență 
ridicării economice, sociale și cul
turale a județului. Vă asigurăm că 
nu vom precupeți nici un efort 
spre a fi, prin strădania și fap
tele noastre, la înălțimea spriji
nului acordat.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, alături de între
gul popor, prețuiesc în mod deose
bit grija partidului și a guvernu
lui pentru destinele patriei, pentru 
cauza păcii și colaborării între po
poare. Ei își exprimă adeziunea 
totală față de principiile politicii 
externe a partidului și statului 
nostru. Constituie pentru noi o 
mare mîndrie patriotică și inter
național istă faptul că Partidul 
Comunist Român, în întreaga sa 
activitate, pornește de la înalta 
răspundere pentru destinele patriei, 
ale unității sistemului mondial 
socialist și ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, de la 
necesitatea dezvoltării colaborării 
cu toate țările socialiste, și în pri
mul rînd cu țările socialiste ve
cine, așezînd consecvent la baza 
acestor relații principiile marxism- 
leninismului.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, și prin dumneavoastră 
Comitetul Central, că toți cetățenii 
județului nostru, fără deosebire de 
naționalitate, strîns uniți în jurul 
partidului, a conducerii sale, sînt 
hotărîți să muncească și în viitor 
cu abnegație și elan pentru pro
gresul neîntrerupt al economiei 
naționale, pentru continua dezvol
tare și întărire a scumpei noastre 
patrii, libere și independente — 
România socialistă"

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
LUPȘAN MIHAI, prim-mais- 
tru oțelar Ia Combinatul si
derurgic, care> exprimînd bucu
ria și satisfacția siderurgiștilor din 
Reșița pentru cinstea de a avea 
astăzi în mijlocul lor pe conducă
torii de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a spus :

„Vizita dv. în această străveche 
vatră a 
tîlnirile 
diferite 
muncii,
tructibilă dintre partid și popor, 
unitatea de voință și acțiune în 
opera de desăvîrșire a construirii 
socialismului în patria noastră.

In cursul dimineții, vizitînd
Combinatul, v-au fost înfățișate o 
parte din realizările dobîndite prin 
muncă entuziastă de către side
rurgiștii noștri.

Sporurile însemnate de produse, 
livrate economiei naționale peste 
prevederile planului, exprimă a- 
tașamentul deplin cu care oame
nii muncii din combinatul nostru 

români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
urmează neabătut politica înțe
leaptă, științific fundamentată și 
profund principială a 
statului nostru.

Doresc să vă asigur.
Iri conducători, că în 
foc" a Reșiței muncesc oameni de 
nădejde, care traduc în viață con
secvent politica partidului de dez
voltare industrială a României 

în-
cu

industriei românești, 
conducerii de partid 
categorii de oameni ai 

dovedesc legătura indes

partidului și

iubiții noș- 
„Cetatea de

socialiste. In acest fel, contribuind 
la întărirea potențialului economic 
al României socialiste — temelia 
trainică a independenței și suve
ranității patriei noastre — înțe
leg siderurgiștii reșițeni să răs
pundă grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
ridicării bunăstării celor ce mun
cesc.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, Consiliul de Stat și gu
vernul țării, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu și 
tovarășe Maurer, că oamenii mun
cii din Combinatul siderurgic Re
șița sînt din toată inima alături 
de partid și vor face totul pen
tru înfăptuirea politicii lui inter
ne și externe, pentru întărirea și 
propășirea patriei noastre socia
liste".

In cuvîntul său, tovarășul 
CHINCEA GRIGORE, pre
ședintele C.A.P. din comu
na Berzovia,a spus :

„Noi, țăranii cooperatori din co
muna Berzovia, știm că partidul 
și guvernul prin politica lor înțe
leaptă și plină de grijă pentru 
bunăstarea oamenilor muncii au 
adus bogăția în casele noastre, au 
asigurat fiilor și nepoților noștri 
un viitor fericit la care nici nu 
puteau visa generațiile din trecut.

Cooperatorii noștri urmăresc cu 
mult interes presa, emisiunile de 
radio și televiziune. au citit cu 
multă atenție Declarația Marii 
Adunări Naționale și cuvîntările 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și și-au sporit convin
gerea că politica partidului nostru 
este o politică profund principială, 
justă, care oglindește năzuințele 
poporului. De aceea, ne manifestăm 
acordul deplin și ne înzecim efor
turile pentru a traduce în viață 
sarcinile Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale privind 
Creșterea continuă a producției 
vegetale și animale, întărirea eco- 
nomico-organizatorică a cooperati
velor agricole de producție.

Cu toate condițiile nefavorabile 
create de secetă în acest an, s-a 
reușit, datorită muncii pline de răs
pundere a lucrătorilor din agricul
tură, să se obțină producții mulțu
mitoare.

Ne dăm seama că în activitatea 
noastră se manifestă încă unele 
neajunsuri, că dispunem de mari 
rezerve care pot să aducă însem
nate sporuri de produse și venituri, 
dar vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că țăranii cooperatori 
vor munci cu toată hotărîrea pen
tru a face ca agricultura să-și 
aducă o contribuție tot mai mare 
ia îmbunătățirea aprovizionării 
populației orășenești cu produse 
agroalimentare, la progresul în
tregii economii. Așa înțelegem noi 
să susținem politica partidului, 
îndreptată spre desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noa
stră, factor important în dezvol
tarea și consolidarea socialismului 
în lume”.

A luat apoi cuvîntul HANZ 
FRIEDRICH MILLIM, inginer 
la uzina constructoare de 
UiaȘini, care> subliniind că în
treaga populație a municipiului 
trăiește emoționante momente de 
bucurie și deosebită satisfacție, a 
spus;

„Ați vizitat în această zi, iubiți 
conducători de partid și de stat, 
cîteva din secțiile mai importan
te ale uzinei, ați putut constata 
hotărîrea cu care colectivul nos
tru, sub îndrumarea organizației 
de partid, își consacră întreaga 
activitate traducerii în viață a sar
cinilor izvorîte din documentele 
celui de-al IX-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român. Dotarea teh
nică superioară, precum și abne
gația cu care a muncit întregul 
colectiv au dus la dublarea pro
ducției globale față de anul 19 
Activitatea depusă de colectivul 
nostru se concretizează în depăși
rea planului pe primele 8 luni ale 
anului curent cu 4,6 milioane lei. la 
producția marfă vîndută și înca
sată, în obținerea a 4,2 milioane 
lei beneficii peste plan și 10 mi
lioane lei economii la prețul de 
cost".

Relevînd că pentru colectivul u- 
zinei reprezintă o mare cinste și 
un titlu de mîndrie patriotică în
deplinirea cu succes a sarcinii de 
a fabrica motoarele și boghiurile 
pentru locomotivele diesel și elec
trice, precum și turboagregatele ne
cesare centralelor electrice, turbi
nele hidraulice de mare putere și 
utilajul hidroenergetic pentru cen
trala de la Porțile de Fier, vor
bitorul a spus:

„Colectivul uzinei va depune și 
în continuare eforturi pentru asi
milarea de noi produse și pentru 
perfecționarea celor din fabrica
ție curentă. în vederea obținerii 
unor agregate de înaltă performan
ță tehnică.

Muncind pentru realizarea sar
cinilor economice, colectivul nos
tru acordă o atenție deosebită pro
blemelor vieții internaționale și dă 
o înaltă apreciere eforturilor fă
cute de conducerea de partid și de 
stat, personal de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru promovarea în relațiile dintre 
țări a principiilor egalității, inde
pendenței, suveranității și neames
tecului în treburile interne ale al
tor state.

In numele colectivului uzinei, în 
care, sub conducerea organizației 
de partid, muncesc înfrățiți ro
mâni, germani, maghiari și alte 
naționalități, vă asigur că vom de
pune toate eforturile pentru în
făptuirea politicii partidului, pen
tru a ridica patria noastră — Re
publica Socialistă România — pe 
noi trepte ale progresului și civi
lizației".

Întîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze și urale a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
(Cuvintarea se publică în pagina 
I a ziarului).

Miile de reșițeni urmăresc cu 
însuflețire cuvîntarea secretarului 
general al Comitetului Central al 
partidului, subliniind-o cu repeta
te și îndelungi aplauze, cu urale și 
ovații Uniți în gînduri. uniți în 
fapte, uniți prin același ideal, oa
menii muncii din Reșița dau glas 
dragostei lor unanime pentru Par
tidul Comunist Român și pentru 
conducerea sa încercată. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru România socialistă

însoțiți de uralele mulțimii, con
ducătorii de partid și de stat își 
iau apoi rămas bun de la oamenii 
mu vii din Reșița. îndreptîndu-se 
spre județul Timiș.



SClNTEIA — simbătă 21 septembrie 1968 PAGINA 3

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT
ÎN JUDEȚELE CARAȘ-SEVERIN Șl TIMIȘ

(Urmare din pag. I) 

mitetul Central al partidului nos
tru le-a dezvăluit și a luat măsuri 
hotărîte pentru a evita reapariția 
lor în viața societății noastre, pen
tru a împiedica producerea unor a- 
buzuri și încălcări ale legalității 
noastre socialiste. Partidul a luat 
măsuri organizatorice pentru a asi
gura ca masele largi populare să 
participe tot mai activ și mai larg 
la întreaga muncă de elaborare și 
conducere a destinelor țării, pentru 
lărgirea continuă a democrației so
cialiste în România, (aplauze pu
ternice, urale însuflețite).

Noi am ajuns la un asemenea 
stadiu de dezvoltare încît problema 
dezvoltării democrației socialiste, 
problema găsirii formelor organiza
torice corespunzătoare pentru par
ticiparea intensă, efectivă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a maselor largi populare, 
fără deosebire de naționalitate, la 
întreaga activitate de conducere a 
făurjAit socialismului se pune cu o 
deoseoită stringență. Noi am lichi
dat de mult clasele exploatatoare, 
i-am lichidat pe capitaliști, pe mo
șieri, pe chiaburi. Am creat con
diții pentru avînt.ul nestăvilit al 
forțelor de producție, tar proprie
tatea socialistă deține peste 99 la 
sută din avutul țării. Deci atît din 
punct de vedere social, de clasă, 
cît și din punct de vedere mate
rial, economic, am creat condiții 
pentru ca niciodată în România să 
nu mai fie posibilă reîntoarcerea 
capitalismului. Socialismul a tri
umfat în România definitiv (aplau
ze, urale entuziaste, îndelungi).

Sprijinindu-ne pe această bază 
economico-socială — care repre
zintă esențialul pentru orîndnirea 
socialistă — trebuie să înțelegem că 
avem obligația, datoria de a perfec
ționa continuu întregul ansamblu 
al vieții societății-.. Pe. mă.stira d.e- 
săvîrșirii construcției socialiste, a 
dezvoltării forțelor de producție, a 
îmbunătățirii vieții materiale a ma
selor, a ridicării nivelului cultural 
al întregului popor apare ca o ne
cesita e obiectivă perfecționarea re
lațiile. sociale, a formelor de con
viețuire și a participării membrilor 
societății la întreaga activitate eco
nomică, politică și de stat. Aceas
ta înseamnă realizarea în practică 
a principiilor socialismului într-o 
țară în care poporul este stăpîn pe 
destinele sale, făurindu-.și în mod 
conștient, prin munca și lupta sa, 
propriul viitor, (aplauze puternice, 
urale).

Desigur, tovarăși, pot exista în 
România oameni cu anumite ne
mulțumiri. Aceste nemulțumiri sînt 
determinate de unele neajunsuri, 
de unele lipsuri în activitatea noas
tră. Criticarea acestor neajunsuri 
noi o considerăm ca un fapt po
zitiv, ca o expresie a spiritului de 
răspundere și a dorinței cetățenilor 
de a contribui la perfecționarea 
activității noastre. Dezvoltarea de
mocrației socialiste presupune 
crearea condițiilor ca oamenii mun
cii să-și poată spune părerea și

O imagine impresionantă a bucuriei cu care a fost întîmpinată cuvinlarea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către locuitorii Timișoarei

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Reșița

PE PLAIURILE TIMIȘORENE, 
BOGATELE ROADE ALE MUNCII 

ÎNFRĂȚITE, ALE UNITĂȚII 
INDESTRUCTIBILE 

DINTRE PARTID Șl POPOR
asupra a ceea ce este bun, dar și 
asupra a ceea ce e rău, pornind toc
mai de la dorința de a lichida lip
surile, de a asigura mersul tot mai 
hotărît înainte al socialismului în 
patria noastră, (aplauze puternice, 
urale).

Poate să se mai găsească și cine
va, dintre cei care în trecut au apar
ținut claselor exploatatoare, care să 
se mai gîndească înapoi. Sigur, se 
mai pot găsi și asemenea oameni. 
Dar vă întreb pe dv, reșițenii : oare 
ar mai putea, dacă ar trăi, 
Auschnitt să vină să ia Reșița îna
poi ? (vie animație ; voci : „nu, 
nit"). Există oare vreun pericol ca 
Reșița să devină din nou a capita
liștilor? (Proteste hotărîte din 
mase. Se aud strigăte : nu ,nu).

Desigur, tovarăși, nu numai la 
Reșița, ci în toată țara, în toate uzi
nele noastre. în toate cooperativele 
noastre agricole, nimeni, absolut 
nici un muncitor, nici un tehnician, 
nici un inginer, nici un țăran coo
perator nu se mai pot gîndi ca 
fabricile si pămînturile noastre să 
mai devină vreodată ale capitaliș
tilor și moșierilor. Vremurile de 
odinioară an apus pentru totdea
una și dacă se mai găsește vreunul 
care să se gîndească la reînvierea 
lor. acela nu poate fi decît nebun, 
(vii aplauze, urale aprobative, en
tuziaste).

în lume există, desigur. încă 
multe țări capitaliste, și noi știm 
că atîta timp cît se menține impe
rialismul continuă să dăinuie pe
ricolul dezlănțuirii unor războaie 
agresive. pericolul încercării de 
extindere și întărire a dominației 
imperialiste. Știm în același timp 
însă că forțele ce se ridică împo
triva politicii imperialiste de do
minație și subjugare a popoarelor, 
forțele clasei muncitoare, ale ome
nirii progresiste. ale frontului 
antiimperialist sînt incomparabil 
mai puternice. Dacă- acționează 
unite, aceste forțe sînt în stare să 
împiedice orice acțiune a impe
rialismului. Tocmai de aceea este 
necesar să facem totul pentru a 
întări unitatea acestor forțe — pa
văza păcii în întreaga lume, 
(aplauze, urale).

Dumneavoastră, muncitorii din 
Reșița, reprezentați im detașament 
puternic al clasei noastre munci
toare. cu un trecut glorios de luptă 
revoluționară. Acum 100 de ani. 
aici au fost puse bazele Asociației 
muncitorilor din Banat de către 
Carol Farkaș. în decursul anilor, 
la Reșița s-au dezvoltat puternice 
organizații muncitorești. Partidul 
comunist a creat de asemenea o 
puternică organizație în această 
citadelă proletară. Acest glorios 
trecut revoluționar este o garanție 
că muncitorii reșițeni. toți locui
torii orașului, alături de întreaga 
noastră clasă muncitoare, de între
gul popor, își vor aduce și în 
viitor contribuția fermă la edifi
carea socialismului în patria noas
tră. precum și la întărirea întregii 
mișcări muncitorești revoluționa
re. Muncitorii români sînt solidari 
cu., frații lor de clasă din țările 
socialiste, cu cei din țările care se 

află încă sub stăpînirea capitalis
mului și imperialismului, cu 
cei care luptă pentru liber
tate națională și socială, pentru 
o viață mai bună, (aplauze, urale). 
Continuînd vechile lor tradiții in
ternaționaliste revoluționare, mun
citorii, comuniștii din România, în
tregul nostru popor își manifestă 
activ internaționalismul socialist, 
pe care îl văd exprimîndu-se în 
colaborarea frățească dintre țările 
socialiste, dintre partidele comu
niste, pe baza respectului suvera
nității și independenței naționale, 
a egalității depline în drepturi, în 
solidaritatea lor în muncă și luptă 
fientru socialism, pentru pace, 
n condițiile de astăzi, numai în

țelegerea și înfăptuirea tuturor a- 
cestor laturi inseparabile ale in
ternaționalismului socialist, numai 
aplicarea învățăturii marxist-leni- 
niste în mod multilateral pot asi
gura întărirea unității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești. Partidul nostru va 
face totul pentru a-și aduce con
tribuția la realizarea acestei uni
tăți de muncă și luptă, (aplauze, 
urale puternice).

înțelegem, de asemenea, că as
tăzi, mai mult ca oricind, este ne
cesar să se dezvolte relațiile de 
colaborare între toate statele Euro
pei, să se unească eforturile pentru 
a nu se admite în nici un fel re
întoarcerea la perioada războiului 
rece, pentru a se asigura continua
rea procesului de destindere în 
Europa, înfăptuirea securității eu
ropene. Numai pe această cale este 
posibilă crearea condițiilor pentru 
desfășurarea nestingherită a con
strucției socialiste, pentru progres 
și pace în Europa și în întreaga 
lume, (vii aplauze). Tocmai de a- 
ceea, guvernul țării noastre acțio
nează consecvent pentru dezvolta
rea relațiilor cu țările europene, 
pentru găsirea căilor. în vederea 
continuării acțiunii îndreptate'spre 
întărirea securității în Europa, 
pentru rezolvarea problemelor li
tigioase existente în viața politică 
a acestui continent. In același timp 
acționăm pentru dezvoltarea rela
țiilor cu statele de pe toate con
tinentele, considering că aceasta 
face parte integrantă din politica 
noastră, din răspunderea pe care 
România o are ca membră a co
munității planetei noastre, (aplau
ze vii, urale).

Nu ne facem iluzii. Știm că pe 
drumul spre securitatea europeană, 
spre pace în Europa și în lume 
sînt multe greutăți, trebuie învinse 
multe piedici. Comuniștii poartă 
însă răspunderea atît față de pro
priul lor popor, cît și față de po
poarele întregii lumi, să acționeze 
pentru a împiedica un nou război, 
să lupte pentru realizarea păcii în 
lume. în acest spirit acționăm noi, 
în acest spirit vom acționa și în 
continuare. Sîntem convinși că prin 
aceasta ne îndeplinim obligația 
fundamentală atît față de poporul 
român cît și față de popoarele ce

lorlalte țări socialiste, față de po
poarele întregii lumi. (aplauze, 
urale puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.
In susținerea politicii partidului 

nostru — care corespunde pe de
plin intereselor întregului popor — 
trebuie să afirm și aici, la Reșița, 
că în aceste zile, poate mai mult 
ca niciodată, s-au evidențiat unita
tea și adeziunea deplină a între
gului nostru popor. Aceasta ne do
vedește că linia trasată de parti
dul nostru este justă, că ea este 
urmată și înfăptuită neabătut de 
întreaga națiune, (aplauze, urale). 
In aceste zile, poate mai mult ca 
niciodată, s-a evidențiat justețea 
politicii noastre de lărgire și dez
voltare a legăturilor cu țările so
cialiste, cu toate statele lumii și 
aceasta ne dă, de asemenea, încre
derea că mergem pe un drum 
just, că acest drum corespunde in
tereselor tuturor popoarelor lu
mii. (aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, nu este sufi
cient să afirmi o politică, trebuie 
să o și traduci în viață. Știți bine 
că partidul și guvernul țării noas
tre fac totul pentru a realiza în 
viață această politică. Este dato
ria fiecărui cetățean al patriei 
noastre ca la locul său de mun
că să facă totul pentru a contri
bui la înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și sta
tului nostru. Lucrul acesta trebuie 
făcut în primul rînd prin înde
plinirea sarcinilor de creștere a 
producției industriale și agricole, 
de dezvoltare a științei, a cultu
rii, de ridicare a nivelului devia
tă al poporului. Numai acționînd 
pentru realizarea acestui program 
minunat de dezvoltare a patriei 
noastre contribuim fiecare, în mod 
activ, la înfăptuirea politicii ge
nerale a partidului și statului nos
tru. (aplauze, urale). Avem convin
gerea deplină că reșițenii, la fel 
ca întregul popor, nu vor precu
peți nici un efort pentru a-și în
deplini și în viitor sarcinile ce 
le revin în înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al IX- 
lea al partidului.

Primirea și cuvintele călduroa
se adresate nouă de dv., locuito
rii Reșiței, ne dau și mai mult 
impuls să facem totul, să nu pre
cupețim nimic pentru a înfăptui 
sarcinile Congresului al IX-lea. 
Puteți fi siguri, tovarăși, că fie
care dintre noi, cei cărora parti
dul și poporul ne-au încredințat 
munci de răspundere pentru des
tinele socialismului, ale patriei 
noastre, facem totul pentru a găsi 
căile cele mai bune de a asigura 
mersul hotărît înainte. Pentru noi, 
pentru partidul nostru nu există 
nimic mai de preț decît servirea 
cauzei poporului, a socialismului în 
România, în întreaga lume, (aplau
ze puternice, urale prelungite).

Vă doresc din toată inima suc
ces în activitatea dumneavoastră: 
multă sănătate și multă fericire, 
(aplauze și urale nesfîrșite).

...La Gătaia, localitate ce mar
chează limita județelor Caraș- 
Severin și Timiș, mii de bănățeni 
— români, maghiari, germani și 
sîrbi, îmbrăcați în frumoase cos
tume naționale — îi întîmpină cu 
nețărmurită bucurie pe conducă
torii iubiți ai partidului și statului. 
Oaspeții sînt salutați de Vasile 
Daju, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-vicepre.ședinte al Consiliului 
popular județean Timiș și de alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

In continuare, de-a lungul par
cursului spre Timișoara, în toate 
așezările situate în mănoasa cîm- 
pie a Banatului, pretutindeni, lo
cuitorii își manifestă în mod en
tuziast dragostea fierbinte față 
de partid, față de conducerea 
sa. La poarta de vest, a orașului 
Timișoara, conducătorii de partid 
și de stat sînt întîmpinați de Co- 
riolan Pop, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid, pri
marul orașului, și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat. Pe „Calea Șagului", 
prin cartierul „Fratelia" — al că
rui peisaj este dominat astăzi de 
siluetele noilor uzine chimice 
„Dermatina" și ale întreprinderii 
de produse ceramice, mii și mii de 
muncitori, constructori, țărani coo
peratori din comunele suburbane, 
îi salută cu nețărmurită căldură 
pe oaspeții dragi ai orașului lor, 
împresurînd mașinile cu buchete 
de flori. Orașul de pe Bega, orașul 
grădinilor, pare că și-a deschis 
milioane de petale în această zi 
însorită de toamnă.

La Uzina mecanică Timișoara — 
primul obiectiv înscris pe agenda 
vizitei de lucru — conducătorii de 
partid și de stat șînt întîmpinați 
de Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei constructoare de mașini, 
de cadrele de conducere ale acestei 
mari întreprinderi și de numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
care își exprimă bucuria de a-i 
primi în mijlocul lor pe înalții 
oaspeți pentru a doua oară în anii 
actualului cincinal.

în fața machetei, reprezentînd 
uzina de astăzi și configurația ei 
în viitor, ing. Gheorghe Boșneac, 
director general, relatează condu
cătorilor de partid și de stat des
pre principalele probleme de pro
ducție în etapa actuală și în per
spectivă. Creată în 1960, Uzina me
canică Timișoara, — cea mai 
mare uzină din județul Timiș — 
a cunoscut o dinamică specifică 
ritmului de dezvoltare a industri
ei noastre socialiste în acest in
terval, uzina și-a sporit producția 
de 6.5 ori, în timp ce numărul 
muncitorilor a crescut de numai 
3.5 ori, realizînd poduri rulante, 
macarale, moto-încărcătoare, auto- 
stivuitoare, boghiuri pentru vagoa-

MARELE MITING
Aci, în Piața Operei, la orele 18, 

a avut loc un mare miting la care 
au participat zeci de mii de lo
cuitori ai orașului și cetățeni din 
centrele învecinate. Apariția to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de partid și 
de stat la balconul din fața Tea
trului de Operă a fost salutată cu 
îndelungi și puternice ovații și 
urale.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul VASILE DAJU, membru 
în Biroul Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al consiliu
lui popular județean, care> 
salutînd pe conducătorii de partid 
și de stat în frunte ou secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a spus : 

„Locuitorii acestui străvechi pă- 
mînt. românesc, ai secularei cetăți 
a Timișoarei, peste care socia
lismul și-a pus pecetea înnoi
toare, vă adresează, stimate tova
rășe Ceaușescu, stimate tovarășe 
Maurer, tuturor oaspeților noștri 
dragi, un călduros „Bine ați ve
nit !“.

Indiferent dacă aceste cuvinte 
sînt rostite în limba română. în 
limba germană, maghiară sau sîrbă, 
vă pot încredința că ele pornesc 
din inimă, dm sutele de mii de 
inimi ale cetățenilor județului Ti
miș, înfrățiți pentru totdeauna în 
munca și lupta pentru prosperita
tea patriei comune. Republica So
cialistă România. Oamenii muncii 
de toate naționalitățile sînt pe de
plin conștienți că drumul luminos 
pe care pășesc, roadele tot mai bo
gate pe care le culeg în toate sec
toarele construcției socialiste își 
au temelia în politica marxist-le- 
ninistă a partidului nostru, în fap
tul că la cîrma țării se găsesc con
ducători încercați, plini de înțelep- 

ne de marfă, iar mai recent trac
toare forestiere, larg solicitate. 
Semnificativ pentru nivelul orga
nizării activității sale economice 
este faptul că uzina realizează 
anual beneficii, echivalind cu 15 la 
sută din valoarea producției.

Conducătorii uzinei au raportat 
cu satisfacție tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că, în uzină, au prins 
viață recomandările făcute cu pri
lejul vizitei din primăvara anului 
1966. Ca urmare, prevederile pla
nului pe cele 8 luni ale anului au 
fost îndeplinite și depășite, s-au 
îmbunătățit considerabil orga
nizarea producției și utiliza
rea spațiilor clădite. în pre
zent pe fiecare m p de suprafață 
productivă se obține o producție 
de 7 ori mai mare decît în 1960. 
In afară de aceasta — au subli
niat gazdele — există proiecte 
care vor marca o cotitură și mai 
evidentă în ce privește folosirea 
judicioasă a capacităților de pro
ducție, concomitent cu studii teh- 
nico-economice, supuse avizării, în 
baza cărora, în următorii șapte ani 
se vor construi cîteva hale noi 
care vor oferi posibilitatea orga
nizării pe baze științifice superi
oare a producției.

Vizitîndu-se apoi uzina, un prim 
popas are loc la secția mecanică. 
Directorul întreprinderii și alte 
cadre de conducere vorbesc con
ducătorilor de partid și de stat 
despre desfășurarea procesului de 
producție. Sînt vizitate în conti
nuare secția lăcătușerie și montaj, 
atelierul de prototipuri și alte sec
toare de producție.

Pe un platou din incinta între
prinderii, oaspeților le sînt pre
zentate cîteva dintre produsele de 
bază ale uzinei — mașini și 
instalații de ridicat și transport. 
Apreciind nivelul tehnic al produse
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează calde felicitări colecti
vului uzinei, urîndu-i spor în ac
tivitatea viitoare.

Dînd expresie înaltei prețuiri 
pentru îndrumările pline de grijă 
ale conducătorilor de partid și de 
stat, ca semn al adeziunii totale 
față de politica marxist-leninistă 
promovată de partid, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei me
canice Timișoara și-au manifestat 
hotărîrea fermă de a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce le revin pentru 
a ridica necontenit nivelul întregii 
activități a uzinei, a aduce o con
tribuție mereu mai substanțială la 
progresul economiei naționale, în 
interesul înfloririi patriei și întă
ririi forțelor socialismului în lume.

Străbătînd în aceeași atmosferă 
de entuziasm general „aleea 
C.F.R." și noul bulevard „Leontin 
Sălăjean", cu impunătoarele sale 
blocuri, coloana de mașini se în
dreaptă spre centrul orașului

DIN TIMIȘOARA
ciune, atașați cu trup și suflet, po
porului, cauzei socialismului și co
munismului. Privim cu recunoștin
ță eforturile neobosite pe care Co
mitetul Central, în frunte cu dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, le 
depune pentru soluționarea sarci
nilor dezvoltării societății noastre 
socialiste, în interesul poporului 
român și, în același timp, ne ex
primăm satisfacția pentru contri
buția valoroasă pe care o aduceți 
la rezolvarea marilor probleme ala 
vieții politice internaționale, admi
răm consecvența și principialitatea 
cu care militați pentru înfăptuirea 
unității țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești din 
lumea întreagă sub steagul mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar".

în continuare vorbitorul a rele
vat succesele remarcabile înregis
trate în industrie, agricultură, în 
dezvoltarea științei, artei și cul
turii, în educarea tinerei generații, 
subliniind că aceste succese nu sînt 
privite ca motive de automulțumire 
de către muncitorii, țăranii coo
peratori și intelectualii din județ — 
dornici cu toții să înlăture orice 
neajunsuri, să mobilizeze rezervele 
din sfera lor de activitate.

„Vizita dumneavoastră, stimați 
oaspeți — a spus în continuare 
vorbitorul — constituie pentru noi 
un puternic imbold în muncă, o 
nouă mărturie a atenției pe care 
o acordați organizației județene de 
partid, județului nostru. Pentru a- 
ceastă atenție, care ne onorează, 
pentru sprijinul pe care ni-1 acor
dați cu generozitate dar și cu exi
gență partinică, pentru bucuria de 
a vă avea în mijlocul nostru, vă 
mulțumim din toată inima !

Această vizită coincide cu un e- 
veniment important pe care îl vom 
sărbători în curînd, aniversarea a 
100 de ani de la crearea Asociației 
generale a muncitorilor din Timi
șoara. afiliată, de la constituirea ei, 
la Internaționala I. Urmașii de as

tăzi ai revoluționarilor de acum 
100 de ani cinstesc memoria îna
intașilor prin munca lor plină de 
avînt pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de partid, 
contribuind cu toate forțele la în
tărirea și înflorirea României so
cialiste.

Exprim la această impresionan
tă adunare hotărîrea neclintită a 
comuniștilor și a tuturor oamenilor 
muncii — români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități 
— din județul Timiș de a urma și 
de acum înainte, fără șovăire, con
ducerea noastră de partid și de 
stat, de a munci astfel încît să fie 
pe deplin înfăptuită și în viitor da
toria față de patrie, față de mă
reața cauză a victoriei socialis
mului și comunismului în lumea 
întreagă".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NEAGOE NICOLAE, strungar 
la uzinele Tehnometal-Ti-
mișoara, care, exprimând bucuria
muncitorilor din Timișoara — „o- 
raș cunoscut nu numai ca oraș al 
parcurilor și florilor, ci și ca un 
puternic centru al industriei noas
tre socialiste, al vieții spirituale a 
patriei" — a spus în continuare : 

„Vizita dumneavoastră constituie 
încă o dovadă a practicii consec
vente a conducerii partidului nos
tru de a se consulta cu oamenii
muncii, de a cere părerea lor în 
elaborarea tuturor măsurilor ce 
privesc destinele societății noastre 
socialiste.

Dragi conducători de partid și de 
stat, vă încredințăm că puternicul 
detașament al muncitorimii timișo
rene este trup și suflet alături de 
partid, pe care-1 va urma întotdea
una cu devotament și abnegație, cu 
deplină încredere că drumul pe 
care pășim este singurul ce asi
gură victoria socialismului și co
munismului în patria noastră. Vom 
dezvolta și apăra întotdeauna, cu 
toată ființa noastră, mărețele cu
ceriri pe care le-am obținut pe a- 
cest drum — ce ne sînt scumpe ca 
lumina ochilor".

în continuare, vorbitorul, subli
niind că roadele socialismului se 
fac simțite din plin în viața tutu
ror oamenilor muncii, s-a referit 
la rezultatele uzinei în care lu
crează, uzină ce dă astăzi de a- 
proape 3 ori mai multe produse 
decît în anul 1960, a găsit și 
pus în valoare noi rezerve in
terne, care permit ca în a- 
cest an să se dea o producție su
plimentară de peste 2,5 milioane 
lei. El a arătat, de asemenea, că 
mașinile agricole pe care le pro
duc sînt apreciate nu numai în 
țară ci și peste hotare, că în via
ța uzinei dau bune rezultate mă
surile inițiate de conducerea parti
dului privind crearea comitetelor, 
de direcție, creșterea rolului adu
nărilor generale ale salariaților și 
altele, care asigură participarea 
directă a muncitorilor la condu
cerea întreprinderii.

„Personal mă angajez, în cali
tatea mea de comunist — a spus 
în încheiere vorbitorul — să nu
precupețesc nici un efort pentru 
a traduce în viață în mod exem
plar hotărîrile și directivele parti
dului, convins fiind că politica 
partidului nostru exprimă în cel 
mai înalt grad voința oamenilor 
muncii din țara noastră, dorința 
lor de pace și prosperitate, de a 
merge neabătut pe calea progre
sului și civilizației socialiste".

In cuvîntul său, tovarășa MAR
TON IULIANA, muncitoare 
la întreprinderea „Bumba
cul", a spus '■

„Iau cuvîntul la această adunare 
cu dorința de a-mi exprima atașa
mentul de neclintit față de înțe
leaptă politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, a 
cărei justețe se reflectă în minu
natele înfăptuiri ale poporului ro
mân, în dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei, în înflorirea știin
ței și culturii, în contribuția im
portantă adusă la cauza păcii și 
socialismului în lumea întreagă. 
Sînt bucuroasă că. sub ochii noștri, 
România socialistă înflorește con
tinuu, pe toate planurile, că țara 
noastră și-a cîștigat stimă și pre
țuire în lumea întreagă, în rîndul 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și progres.

Ca orice femeie și mamă, doresc 
din inimă ca fiii mei, toți copiii 
acestei țări și toți copiii din lume 
să trăiască în pace și fericire. De 
aceea, sînt mîndră că partidul nos
tru, conducerea sa în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, fac tot 
ce le stă în putință pentru ca ge
nerația de azi ca și generațiile vii
toare să se bucure din plin de 
binefacerile păcii, ale prieteniei 
dintre țări și popoare, pentru fău
rirea unei lumi în care glasul ra
țiunii să înlocuiască glasul tunu
rilor, în care să nu mai existe 
războaiele nimicitoare.

Am urmărit cu vie satisfacție 
eforturile conducerii partidului 
nostru, care — călăuzindu-se de 
principiile internaționalismului 
proletar — militează cu perseve
rență pentru unitatea țărilor so
cialiste. a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste din lume. Aceasta este, 
fără îndoială, calea prin care pot 
fi oprite încercările imperialiștilor 
de a subjuga alte popoare, de a 
dezlănț.ui noi războaie.

Sînt muncitoare de naționalitate 
maghiară. Muncesc cot la cot cu 
muncitoare românce, germane sau 
de naționalitate sîrbă. Colectivul 
nostru e unit prin hotărîrea sa de 
a nu-și precupeți eforturile în 
munca și lupta pentru traducerea 
în viață a politicii partidului.

(Continuare in pag. a IV-a)
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In lecțiile Uzinei mecanice Timișoara, oamenii muncii au raportat cu mîndrie despre frumoasele realizări ob
ținute în producție

(Urmare din pag. a IlI-a)

Șîntem bucuroase că produsele fa
bricii noastre folosesc economiei 
naționale, că succesele pe care le 
obținem în producție sînt o părti
cică din izbînzile întregului. popor 
pentru înflorirea patriei noastre 
comune, pe care o iubim din su
flet — Republica Socialistă Ro
mânia. Știm, de asemenea, că a- 
ceste succese contribuie la întă
rirea întregului sistem socialist, a 
tuturor forțelor iubitoare de pace.

De aceea, vă asigur, dragi to
varăși, că și de acum înainte, 
ștrîns uniți în jurul conducerii de 
partid și de stat, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, vom 
munci cu toată însuflețirea, cu în
treaga noastră pricepere și capaci
tate, pentru a ne aduce aportul la 
înfăptuirea mărețului program de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului elaborat de partid".

A luat apoi cuvântul; tovarășul 
PETER LAMOTH, profesor 
doctor docent la Universi
tatea din Timișoara, care> în 
numele cadrelor didactice, al în
tregii intelectualități timișorene a 
exprimat bucuria de a saluta pe 
conducătorii de partid și de stat.

„Vizitele dv., iubite tovarășe 
Ceaușescu — a spus în continuare 
vorbitorul — constituie de fiecare 
dată, pentru noi toți, care ne-am 
închinat viața instruirii și educării 
tinerei generații, prilejuri de bo
gate învățăminte, prilejuri de a 
trece în revistă, în fața arbitrului 
de neînduplecat al conștiinței noas
tre de cadre didactice și de comu
niști, modul în care am reușit să 
ne achităm de înalta noastră mi
siune — educarea și pregătirea 
generațiilor viitoare ale României 
socialiste.

In prezent, preocuparea noastră 
este îndreptată spre deschiderea 
noului an universitar, care va tre
bui să constituie un an de însem
nate realizări în înfăptuirea Direc
tivelor Comitetului Central al par
tidului cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului. Noile organe de 
conducere colectivă, constituite re
cent în institutele de învățămînt 
superior din orașul nostru, vor per
mite ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a întregii noastre activități.

Ca o dovadă a politicii na
ționale juste a partidului și sta
tului, în centrul universitar Timi
șoara, care este o minunată crea
ție a orînduirii noastre socialiste, 
muncesc și studiază laolaltă cadre 
didactice și studenți de diferite na
ționalități : români, germani, ma
ghiari, sîrbi. Noi, care lucrăm în 
acest oraș, ne-am putut convinge 
nemijlocit că tot ce s-a înălțat în 
jurul nostru în anii construcției so
cialismului este rodul acestei munci 
comune și înfrățite. Constituind 
un punct de plecare în activitatea 
noastră, această colaborare frățeas
că — bazată pe înaltul sentiment 
al patriotismului socialist — este 
totodată și unul din scopurile ma
jore ale muncii educative pe care 
o desfășurăm în rîndul studenților.

Vreau să-mi exprim convingerea 
fermă — a spus în continuare vor
bitorul — că politica partidului, de 
accelerare a mersului construcției 
socialiste, de dezvoltare a priete
niei cu toate țările socialiste și a 
colaborării internaționale, de des
tindere și pace, constituie chezășia 
viitorului luminos al României so
cialiste. Declarația adoptată la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, cuvîntările condu
cătorilor noștri de partid și de stat, 
ale dv. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimă cu clarviziune 
calea de creștere a forței generale 
a sistemului socialist, de întărire 
a unității sale, constituind un aport 
însemnat al partidului nostru la 
victoria ideilor marxism-leninismu- 
lui.

Ferm convins că politica parti
dului nostru exprimă interesele pa
triei, ale poporului, ale cauzei so
cialismului, progresului și păcii, 
îmi alătur glasul la cel al milioa
nelor de muncitori, țărani și inte
lectuali care și-au demonstrat ne
țărmuritul atașament la principiile 
politicii interne și externe promo
vate cu atîta consecvență de parti
dul nostru. In numele cadrelor di

dactice din centrul universitar Ti
mișoara, al întregii intelectualități 
timișorene, îmi manifest deplina a- 
deziune la aceste principii, precum 
și hotărîrea fermă de a nu precu
peți nici un efort pentru a sădi în 
conștiința și în inimile tinerilor, a 
căror educație ne-a fost încredin
țată, dragostea nețărmurită față 
de partidul nostru drag, față de pa
tria noastră socialistă ' — Româ
nia 1“

„Țărănimea județului Timiș, a- 
lături de întreaga țărănime din pa
tria noastră — a spus în cuvîntul 
său tovarășul MCADI GIUR-
GEV, președintele coopera
tivei agricole de producție 
din comuna Diniaș — ur
mează și va urma neabătut poli
tica Partidului Comunist Român, 
deoarece s-a convins că această po
litică plină de înțelepciune cores
punde pe deplin intereselor’ țării 
noastre, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile României 
socialiste, indiferent de naționali
tate. Mai mult ca oricînd inimile 
și gîndurile țărănimii se unesc cu 
inimile și gîndurile tovarășilor no
ștri, muncitorii din fabrici și uzi
ne, cu ale intelectualității noastre.

Țăranii din județul Timiș, ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități, știu că viața 
lor nouă, tot mai îmbelșugată, o 
datoresc partidului care ne-a ară
tat calea agriculturii socialiste, ba
zată pe cuceririle științei și teh
nicii moderne. Munca pe care o de
punem cu ajutorul mașinilor tot 
mai numeroase și mai perfecționa
te, folosind îngrășămintele chimice 
primite în cantități din ce în ce 
mai mari din partea statului, nici 
nu mai seamănă cu munca istovi
toare din anii de dinaintea coope
rativizării. Recunoștința pe care o 
purtăm partidului, atașamentul no
stru profund față de patrie le ex
primăm prin străduințele noastre 
neostenite de a face pămîntul no
stru mai mănos, mai bogat 
în roade. In acest an am învins 
greutățile provocate de secetă și 
putem spune cu mîndrie că ne 
îndeplinim îndatorirea de a asi
gura populației și fabricilor pro
dusele alimentare și materiile pri
me de care au nevoie.

Ca cetățean român de naționa
litate sîrbă doresc să exprim mul
țumiri partidului nostru și condu
cerii sale pentru grija deosebită 
ce o acordă dezvoltării continue 
a democrației socialiste, care cre
ează cadrul afirmării depline a 
capacităților creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate. Unitatea dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare, unitatea de neclintit a 
întregului popor in jurul condu
cerii de partid și de stat se ba
zează pe aplicarea consecventă a 
politicii naționale mar'xist-leninis- 
te a partidului și guvernului, pe 
deplina egalitate în drepturi a 
oamenilor muncii de toate națio
nalitățile, fii ai acestei patrii, ai 
acestui pămînt pe care cunoaștem 
bucuria de a trăi în deplină li
bertate.

Cînd am venit la această adu
nare cooperatorii din Diniaș mi-au 
spus : Să transmiți • tovarășului 
Ceaușescu, tovarășului Maurer, ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat, o dată cu 
sănătate și putere 
binele întregului 
mentul nostru de 
îndeplinire și mai 
acum sarcinile ce 
deplinind această dorință a țărani
lor din Diniaș, vă încredințez, iu 
biți conducători, că nu ne 
precupeți eforturile 
gajamentul luat să 
convinși că astfel 
înflorirea scumpei 
Republica Socialistă

în cuvîntul său, 
GHEORGHE LEAUU, 
emerit directorul Teatrului 
„Matei Miile" din 
șoara, salutîndu-i pe 
cătorii de partid și de 
numele oamenilor de artă, 
„Partidul Comunist Român este 
inima patriei întregi — este o 

calde urări de 
de muncă spre 
popor, angaja- 
a ne duce la 

bine decît pînă 
ne revin. In-

vom 
pentru ca an- 
devină faptă, 

contribuim la 
noastre patrii, 

România", 
tovarășul 

artist

Timi- 
condu- 
stat în 
a spus:

inimă a cărei bătaie răsună în 
piepturile noastre, ale tuturor. Și 
cum niciodată un organism nu 
poate trăi fără inimă, nici orga
nismul socialist al României nu 
poate fi despărțit de inima sa. Cum 
am putea reuși mai bine să vă 
exprimăm, iubiți conducători, sen
timentul nostru de recunoștință, 
de mare prețuire și de încredere 
decît să vă rugăm a fi convinși că 
și în clipele în care nu avem fe
ricirea a fi alături fizic de dumnea
voastră, sîntem inimă lîngă inimă, 
gînd lîngă gînd, voință lîngă vo
ință, faptă lîngă faptă cu indica
țiile dumneavoastră, cu hotărîrile 
înaltelor foruri pe care le con
duceți.

înțelegem că impresionanta ener
gie și capacitate pe care le dove
diți clipă cu clipă, în atîtea dife
rite și uneori grele împrejurări, își 
au izvorul tocmai în acest consens 
național, în forța unanimității ne
maicunoscute în . istoria patriei 
noastre, și care ne dă tuturor o 
mare încredere în viitor. Conștiin
ța unui întreg popor a devenit 
sprijinul trainic al propriei crea
ții naționale. Cetățenii patriei 
noastre sînt nespus de recunos
cători partidului datorită căruia 
ideea de patrie socialistă, in
dependentă, liberă și suvera
nă, cu un înalt și adevărat 
simț al datoriei internaționaliste, 
ne unește mai strîns ca niciodată 
pe toți — români, germani, ma
ghiari și de alte naționalități, mîn- 
dri de prestigiul României".

„Cum pot uita vreodată timișo
renii, — a spus în continuare vor
bitorul — că toate instituțiile de 
artă din acest mare oraș sînt crea
ții exclusive ale orînduirii noastre 
socialiste. Cum vor putea uita vreo
dată timișorenii că patru din aces
te instituții de artă sînt de limbi 
diferite, ca expresie a soluționării 
fără echivoc și definitive a pro
blemei naționale în patria noastră. 
Vorbim chiar acum dintr-o clădire 
care adăpostește, în cea mai strînsă 
și frățească colaborare, sute de ar
tiști, înmănuncheați în patru insti
tuții din care trei în limbi dife
rite, sub aceeași cupolă a dragos
tei față de patrie și de partidul 
nostru scump.

Vă rugăm, iubiți conducători, să 
ne priviți ochii, ochii strălucitori 
ai tuturor participanților la aceas
tă adunare, fiind convinși că veți 
citi în ei, în privirile noastre, sen
timente de omagiu, respect și de
votament, mesajul de încredere că 
vă puteți bizui întotdeauna și pe 
noi.

Populația acestui mare oraș vă 
încredințează că și aci, pe aceste 
meleaguri ale țării, cauza socialis
mului va înflori necontenit. Nici- 
cînd lumina partidului nostru drag 
n-a avut atîția făclieri destoinici, 
care să știe atît de bine a lumina 
calea fericirii întregului nostru 
popor".

Primit cu vii și îndelungate o- 
vații, a luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. în 
repetate rînduri, cuvîntarea se
cretarului general al C.C. al P.C.R. 
a fost subliniată cu puternice a- 
plauze.

Mitingul din orașul Timișoara a 
prilejuit o nouă și puternică afir
mare a unității oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, în jurul 
partidului și a conducerii sale, o 
expresie de deplină aprobare a 
politicii sale interne și externe 
marxist-leniniste. Minute în șir, 
în piața operei din Timișoara au 
răsunat ovații și urale puternice 
la adresa conducătorilor patriei 
noastre socialiste.

După miting în cinstea oaspe
ților, în sala operei de stat, a avut 
loc un frumos spectacol, susținut 
de formații ale instituțiilor de 
artă și de artiști amatori din ju
dețul Timiș.

Seara tîrziu, la ieșirea din clă
direa operei, o mare mulțime de 
locuitori au ținut să-și afirme, 
încă o dată, bucuria de a-i avea 
în mijlocul lor pe conducătorii 
iubiți de partid și de stat.

Reportaj realizat de Paul AN- 
GHEL, Stelian CONSTANTINES- 
CU, Mircea S. IONESCU, N.

VAMVU, N. DĂSCÂLESCU

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Timișoara
Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dum
neavoastră. tuturor locuitorilor 
municipiului Timișoara, locuitori
lor județului Timiș, un salut căl
duros, din inimă, din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guvernu
lui României socialiste, (aplauze). 
Doresc să exprim cele mai vii 
mulțumiri locuitorilor orașului Ti
mișoara și ai comunelor județului 
Timiș prin care am trecut pen
tru primirea deosebit de călduroa
să, pentru manifestările cordiale 
cu care ne-au întîmpinat. în a- 
ceste manifestări noi vedem ex
presia încrederii nestrămutate pe 
care o aveți, ca întregul nostru 
popor, în politica marxist-leninistă 
a partidului nostru, inspirată din 
interesele națiunii, ale cauzei so
cialismului. (aplauze). Am ascultat 
cu atenție pe tovarășii care au vor
bit la acest miting. Ei au trecut în 
revistă, pe scurt, succesele între
prinderilor din Timișoara, rezulta
tele obținute de țăranii cooperatori 
pe cîmpiile mănoase ale județului 
Timiș, au relevat preocupările pen
tru asigurarea începerii în condiții 
bune a noului an de învățămînt, 
pentru înarmarea tineretului din 
Timișoara cu cele mai înalte cuce
riri ale științei și culturii, pen
tru formarea unui tineret apt ca 
mîine să ducă mai departe făclia 
progresului, a civilizației pe pă
mîntul României. (aplauze vii, 
prelungite). L-am ascultat pe re
prezentantul oamenilor de artă din 
Timișoara vorbind despre tradi
țiile progresiste ale artei noastre, 
despre menirea ei de a contribui 
la ridicarea culturală și educa
rea maselor, la unirea tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, în lupta pentru victo
ria deplină a socialismului și fău- 
.rirea - comunismului în România.
(aplauze).

în cuvintele pornite din inimă 
ce s-au rostit la acest miting, în 
aplauzele dv. vedem hotărîrea 
nestrămutată ce vă însuflețește de 
a înfăptui neabătut politica parti
dului nostru comunist, de a . vă 
consacra elanul și energia desă- 
vîrșirii socialismului în România, 
apărării păcii în lume, (aplauze, 
urale).

Cunoaștem și apreciem în mod 
deosebit rezultatele obținute de 
muncitorii din Timișoara în înde
plinirea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea. Știm că dum
neavoastră, muncitorii din Timi
șoara, ați depășit sarcinile econo
mice ce vă reveneau. în rezultatele 
minunate pe care le obțineți noi ve
dem expresia capacității lucrători
lor din industria timișoreană — 
detașament activ al clasei munci
toare din România, clasă ce înde
plinește rolul conducător în socie
tatea noastră socialistă, (aplauze, 
urale). Dați-mi voie să adresez tu
turor muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din întreprinderile mu
nicipiului Timișoara cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obținu
te pînă acum și urări de noi și noi 
succese în activitatea lor viitoare, 
(aplauze, urale).

Cunoaștem și apreciem rezulta
tele obținute de țărănimea coope
ratistă, de muncitorii din agricul
tură în realizarea unor recolte 
bune în condițiile climaterice 
defavorabile din primăvara acestui 
an. în aceste rezultate, în aportul 
pe care îl aduce la sporirea pro
ducției noastre agricole, la asigura
rea aprovizionării populației și a 
industriei cu materiile prime nece
sare, noi vedem hotărîrea țărăni
mii cooperatiste din Timișoara de 
a face totul pentru a-și îndeplini 
îndatoririle față de economia noas
tră națională și, totodată, de a asi
gura ca Banatul să fie fruntea — 
cum se spune pe aici, (aplauze, 
urale, animație). La această adu
nare doresc să adresez calde feli
citări tuturor lucrătorilor din agri
cultură, țărănimii cooperatiste pen
tru roadele bune obținute și să le 
urez succese și mai mari în munca 
pentru înflorirea agriculturii noas
tre socialiste, (aplauze, urale).

Conducerea partidului și statului 
acordă o înaltă prețuire activității 
intelectualității din Timișoara, tu
turor acelora care lucrează în do
meniul cercetării științifice, în în
vățămînt, în domeniul artei și cul
turii, și care alcătuiesc un detașa
ment puternic al intelectualității 
României socialiste. Trebuie să 
spunem că intelectualitatea din Ti
mișoara, prin competența, energia 
și elanul cu care își îndeplinește 
misiunea ei nobilă, aduce o contri
buție de seamă la înflorirea știin
ței și culturii patriei noastre, 
(aplauze, urale). Dați-mi voie ca 
de la această tribună să-i felicit 
din toată inima pe oamenii de 
știință și cultură din Timișoara și 
să le urez noi și noi succese în 
eforturile închinate propășirii spiri
tuale a României, (aplauze, urale).

Cunoașteți rezultatele pe care le 
avem în înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. Știți că sarcinile de dez
voltare a industriei se îndeplinesc 

cu succes, că pe primii trei ani pla
nul va fi îndeplinit și depășit; 
avem toate condițiile ca pînă în 
1970 programul de dezvoltare a in
dustriei socialiste în România să 
fie pe deplin îndeplinit, (aplauze, 
urale). Și țărănimea noastră coo
peratistă, lucrătorii din agricultură 
au reușit în primii trei ani să înde
plinească sarcinile de sporire a 
producției agricole vegetale și ani
male. In pofida condițiilor grele, de 
secetă, din primăvara acestui an, 
depunînd eforturi uriașe, țărăni
mea cooperatistă a diminuat mult 
efectele secetei obținînd o recoltă 
bună de cereale, asigurînd aprovi
zionarea populației în condiții 
satisfăcătoare, adueîndu-și contri
buția la dezvoltarea întregii eco
nomii. (aplauze puternice). Dez
voltarea în ritm susținut a econo
miei României este dovada juste
ței politicii marxist-leniniste a par
tidului nostru, a realismului pro
gramului elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului, a capacității 
creatoare a poporului nostru, liber 
și stăpîn pe destinele sale, con
structor înflăcărat al socialismului, 
(aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, pentru a înfăp
tui minunatele noastre aspirații 
de viitor, pentru a făuri societatea 
în care toți oamenii muncii să 
poată beneficia din plin de valo
rile materiale și spirituale ale civi
lizației mai avem încă mult de fă
cut. Am pornit de la un stadiu 
destul de înapoiat. Am ajuns la 
un nivel relativ înalt de dezvoltare. 
Dar mai trebuie să muncim încă 
pentru înfăptuirea bazei materiale 
care să asigure satisfacerea tuturor 
necesităților membrilor societății 
noastre socialiste. In direcția a- 
ceasta își înzecește eforturile parti
dul nostru. Facem totul pentru a 
asigura dezvoltarea continuă, în 
ritm susținut, a industriei, a agri
culturii, a științei și culturii, a în
vățămîntului, pentru ridicarea ni
velului de cultură al. tinerei gene
rații, al întregului popor. Muncind 
cu abnegație și competență sporită 
vom lichida complet rămînerea în 
urmă pe care am moștenit-o de la 
clasele exploatatoare, vom înfăp
tui visul de aur al poporului nostru 
— comunismul, (aplauze, urale 
furtunoase). Ceea ce caracterizează 
politica partidului nostru, ceea ce 
doresc să afirm și aici, în fața ti
mișorenilor, este că partidul nostru, 
conducerea sa, vor face totul pen
tru a realiza într-un timp cît mai 
scurt această năzuință fierbinte a 
poporului româ.n. (vii aplauze, u- 
rale). După cum știți, în întreaga 
sa activitate, partidul comunist por
nește de la necesitatea îmbunătăți
rii continue a nivelului de trai al 
tuturor celor ce muncesc în Ro
mânia. Țelul suprem al politicii 
noastre este omul, bunăstarea ma
terială și spirituală a omului. Vom 
face totul ca omul societății so
cialiste din România să se bucure 
de toate binefacerile civilizației 
umane, (urale, aplauze îndelun
gate).

Știm că mai sînt multe lipsuri, 
multe neajunsuri, că trebuie să fa
cem față încă multor privațiuni. 
Ceea ce am înfăptuit pînă acum, 
precum și programul pe care îl a- 
vem în față, constituie însă garanția 
că vom reuși să lichidăm tot mai 
hotărît aceste lipsuri, că vom asi
gura progresul tot mai rapid și 
multilateral al societății noastre. 
Desigur, tovarăși, aceasta cere din 
partea tuturor înzecirea eforturilor, 
hotărîrea și capacitatea de a munci 
tot mai bine. Fiecare întreprin
dere, fiecare unitate, de stat sau 
cooperatistă, din agricultură, tre
buie să producă mai mult, mai 
bine, mai ieftin. Numai pe aceas
tă cale vom reuși să creăm bel
șugul de bunuri materiale care să 
asigure satisfacerea deplină a ce
rințelor întregului nostru popor, 
(aplauze puternice).

In activitatea sa partidul nos
tru pornește de la principiul că 
toate măsurile privind dezvolta
rea patriei noastre trebuie să fie 
supuse dezbaterii și aprobării cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, întregului popor. Ne con
sultăm, discutăm împreună cu po
porul cum să acționăm, pe ce cale 
să mergem pentru a asigura înde
plinirea în cît mai bune condiții 
a programului de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste. In aceas
ta noi vedem o latură fundamen
tală a lărgirii democrației socia
liste. Aceasta este, de altfel, esența 
democrației într-o societate în care 
omul a devenit stăpîn pe mijloa
cele de producție, în care au fost 
lichidate pentru totdeauna clasele 
exploatatoare. Numai într-o ase
menea societate se poate vorbi de 
o adevărată egalitate între cetă
țeni. de o adevărată democrație 
pentru întregul popor muncitor, 
(aplauze, urale).

Au vorbit aici unii tovarăși des
pre felul în care a fost rezolvată 
problema națională în România. 
Putem spune cu satisfacție că 
partidul nostru, pe ai cărui steag 
a stat scris încă de la înființarea 
sa „înfrățirea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate", a rezolvat pentru tot
deauna problema națională în 

România, asigurînd drepturi egale 
în toate domeniile de activitate 
pentru toți cetățenii patriei, 
(urale, aplauze). Aici, în Timișoa
ra, trăiesc și muncesc împreună 
de veacuri români, germani, un
guri, sîrbi și alte naționalități. îm
preună, de-a lungul timpurilor, ei 
au creat bogăția materială și spi
rituală a acestor meleaguri, îm
preună au dus nenumărate lupte 
împotriva asupritorilor comuni, 
pentru dreptate socială, pentru o 
viață mai bună. Istoria arată că 
ori de cîte ori au acționat uniți, 
ei au avut succes în lupta lor. 
(aplauze, urale prelungite).

în anii socialismului, oamenii 
muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități din 
Timișoara au acționat împreună 
contribuind la realizarea marilor 
progrese cu care se mîndrește po
porul nostru. In condițiile noii o- 
rînduiri, uniți, oamenii muncii, in
diferent de naționalitate, pot să-și 
asigure o viață la care nici nu 
gîndeau în trecut, pot fi cu ade
vărat stăpîni pe destinele lor. (vii 
aplauze).

Acum 100 de ani, aici s-au pus 
bazele Asociației muncitorilor care 
a unit lucrători de diferite na
ționalități din Timișoara și care, 
încă de la început, a acționat în 
strînsă legătură cu Internaționala 
I, în spiritul solidarității inter
naționale cu oamenii muncii de 
pretutindeni, (urale, aplauze). Con
ducătorii acestei asociații, ca de 
altfel și conducătorii altor asocia
ții muncitorești din țara noastră, 
au avut legături cu conducătorii 
Internaționalei I, cu Marx, cu En
gels. De la acești mari gînditori 
și militanți revoluționari noi am 
învățat că trebuie să luptăm pen
tru unirea oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
egalitatea în drepturi a tuturor po
poarelor, Șituțyror națiunilor lumii, 
(aplauze, urâîe puternice).

Partidul nostru comunist, conti
nuatorul celor mai minunate tra
diții de luptă revoluționară și 
progresistă din România, are în
scris pe stindardul său solidarita
tea internațională cu partidele co
muniste și muncitorești din în
treaga lume, cu clasa muncitoare 
de pretutindeni, înfrățirea în luptă 
pentru eliberarea clasei muncitoa
re, a popoarelor, pentru asigurarea 
păcii în lume, (aplauze vii, urale 
vibrante).

în condițiile de astăzi, cînd în 
lume există sistemul mondial so
cialist, problema solidarității inter
naționale îmbracă un aspect nou 
— acela al solidarității și unității 
popoarelor în lupta comună pen
tru edificarea socialismului și co
munismului. Făurirea noii orîn- 
duiri este îndatorirea primordială 
a fiecărui partid comunist. Numai 
în măsura în care partidul comu
nist, aplicînd legile generale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete din țara unde își desfă
șoară activitatea, știe să unească 
toate forțele pentru a obține suc
cesul în construcția socialistă, nu
mai în această măsură el își înde
plinește îndatorirea sa de partid 
conducător al societății, (aplauze, 
urale). Iată de ce partidul nostru 
consideră că prima sa îndatorire 
față de popor, precum și față de 
clasa muncitoare internațională, 
este de a-și îndeplini bine misiu
nea de forță conducătoare în con
strucția socialistă în România. în 
acest fel, partidul nostru își înde
plinește și îndatorirea națională și 
îndatorirea internaționalistă — 
ambele alcătuind un tot unitar, 
(aplauze, urale).

în munca uriașă de edificare a 
socialismului, este necesară dezvol
tarea colaborării și cooperării între 
țările socialiste ; fără aceasta nu 
este posibilă înaintarea rapidă pe 
calea progresului. Această coope
rare și colaborare trebuie să asi
gure dezvoltarea fiecărei țări so
cialiste și în același timp întărirea 
întregului sistem mondial al socia
lismului — atît din punct de ve
dere economic cît și al prestigiului 
și autorității sale în lume, (aplau
ze, urale). în condițiile existenței 
mai multor țări socialiste, solidari
tatea internațională, colaborarea și 
unitatea lor trebuie să pornească de 
la principiile marxist-leniniste ale 
egalității în drepturi, respectului 
suveranității și independenței na
ționale, neamesțecului în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești 
în munca și lupta comună. Numai 
respectînd acest tot unitar de prin
cipii marxist-leniniste putem asi
gura manifestarea plenară a inter
naționalismului socialist și o u- 
nitate de nezdruncinat a sistemu
lui mondial socialist, (vii aplauze și 
urale).

De asemenea, în condițiile în 
care mișcarea comunistă interna
țională a devenit o puternică forță 
a contemporaneității, cînd nume
roase partide comuniste joacă un 
rol activ în viața politică națională, 
internaționalismul proletar, solida
ritatea internațională trebuie să 
se bazeze pe principiile atotbirui
toare ale marxism-leninismului, 
ale independenței fiecărui partid, 
ale dreptului său de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, de 

a organiza și conduce lupta pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății. Numai pe acest fundament 
se pot asigura lichidarea diver
gențelor din mișcarea comunistă și 
muncitorească, întărirea unității și 
coeziunii ei, unirea tuturor forțe
lor revoluționare, antiimperia- 
liste. Numai astfel putem avea ga
ranția obținerii de noi și noi suc
cese pe calea luptei pentru progres 
social, pentru apărarea păcii în 
lume, (aplauze, urale).

In spiritul principiilor marxist- 
leniniste, ale internaționalismului 
socialist a acționat și acționează 
neabătut partidul nostru. Noi con
siderăm că divergențele existente 
astăzi în mișcarea comunistă sînt 
trecătoare și că datoria fiecărui 
partid, a fiecărui comunist este de 
a face totul pentru restabilirea le
găturilor frățești din sînul mișcării 
noastre, a încrederii dintre partide, 
a întăririi unității lor. Noi vom 
face totul pentru a contribui la a- 
ceastă cauză nobilă, (aplauze, urale 
puternice, prelungite).

Știm că în lume există forțe 
ostile progresului social și păcii, că 
imperialismul constituie încă o 
puternică amenințare la adresa 
păcii, că prin politica sa de agre
siune și amestec brutal în trebu
rile interne ale altor state el pune 
în pericol pacea omenirii. De aceea, 
partidul și guvernul țării noastre 
consideră ca o datorie a lor, și na
țională, și internaționalistă, de a 
acționa pentru normalizarea rela
țiilor internaționale, pentru dez
voltarea legăturilor de colaborare 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduirea socială, conside- 
rînd că numai pe această cale este 
posibil să se împiedice aruncarea 
omenirii într-un nou război. Știm 
că în condițiile de astăzi din Eu
ropa este necesar mai mult ca ori
cînd să acționăm pentru continua
rea politicii de destindere, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre toate statele europene. Secu
ritatea Europei este o cauză a tu
turor popoarelor de pe acest con
tinent, o cauză a întregii lumi și 
România, poporul român vor face 
totul pentru a-și aduce contribuția 
la înfăptuirea acestui deziderat vi
tal al vieții politice contemporane, 
(aplauze, urale).

In relațiile noastre internaționa
le, în contactele pe care le-am a- 
vut și le avem cu mulți oameni 
politici și de stat, am putut con
stata că există preocupare pentru 
a se împiedica revenirea la perioa
da războiului rece, pentru ca rela
țiile^ de’colaborare' între popoarele 
Europei și de pe alte continente să 
se dezvolte înainte. Noi conside
răm că sînt încă multe posibilități 
pentru a intensifica aceste relații 
și de aceea vom acționa pentru a 
ne aduce din plin contr i',uția la 
colaborarea popoarelor rumii. (a- 
platize puternice). Facem aceasta 
conștienți că înfăptuirea construc
ției socialiste nu este posibilă de
cît în condiții de pace, de colabo
rare între țările socialiste, de co
laborare între toate popoarele 
lumii. Vom milita de aceea neabă
tut pentru apărarea păcii în lume, 
(aplauze prelungite).

In cadrul întîlnirilor pe care con
ducerea partidului și statului nos
tru le-a avut cu oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei, am 
putut constata cu satisfacție că în
tregul popor, români, maghiari, 
germani, alte naționalități, împăr
tășesc în mod unanim politica 
partidului și guvernului și sînt 
hotărîți să facă totul pentru a a- 
sigura înfăptuirea ei. (aplauze pre
lungite, urale). Unul dintre tova
rășii care au vorbit aci, a spus în 
încheiere că, pentru a înțelege mai 
bine gîndurile și năzuințele dv., 
să privim ochii zecilor de mii de 
oameni adunați în această piață. 
Am privit nu numai ochii dv., ci 
ai milioanelor de cetățeni ai pa
triei, și trebuie să spunem că am 
văzut în ei hotărîrea, dîrzenia de a 
lupta pentru triumful socialismului, 
pentru asigurarea dezvoltării libere 
și independente a României socia
liste. (aplauze prelungite, urale vi
brante).

Iată de ce vă rog să-mi dați 
voie ca, în încheiere, să vă asigur 
pe dv., întregul nostru popor, că 
partidul și guvernul nu vor precu
peți nimic pentru a confirma în
crederea națiunii noastre, pentru a 
asigura progresul României pe ca
lea socialismului, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, pentru a- 
părarea păcii în întreaga lume, (a- 
plauze puternice, urale).

In manifestările dv. de atașa
ment la politica partidului ați rostit 
multe cuvinte la adresa mea. 
Vreau să vă asigur, tovarăși, că, 
în calitate de fiu al poporului, de 
membru al Partidului Comunist 
Român, îmi voi îndeplini întotdea
una sarcina încredințată de partid 
și popor, niciodată nu voi trăda 
interesele poporului, voi face to
tul pentru triumful socialismului în 
România, (aplauze și urale frene
tice, care nu mai contenesc minute 
în șir).

Dragi tovarăși, vă mulțumesc 
pentru încrederea pe care ne-o a- 
cordați și vă asigurăm că nu vom 
dezminți această încredere. Vă mul
țumesc pentru felul în care mani
festați hotărîrea de a înfăptui 
neabătut linia trasată de partidul 
nostru. Vă spun că, la rîndul nos
tru, avem deplină încredere în dv., 
în întregul nostru popor și știm 
că reprezentăm împreună o unita
te de nezdruncinat, (aplauze și ura
le prelungite, îndelung repetate).

Și acum, în încheiere, dați-mi 
voie să vă urez din toată inima 
cît mai multe succese în munca 
și activitatea dv. închinată patriei 
noastre socialiste. Vă doresc mul
tă sănătate și multă fericire la toți, 
(urale și aplauze prelungite).
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Plenara Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor SPORT
în ziua de 20 septembrie a avut 

loc plenara Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, care a 
analizat modul în care s-a desfă
șurat vacanța de vară a pionieri
lor și școlarilor.

In continuare, plenara a luat în 
discuție unele schimbări organi
zatorice. Intrucît tov. Traian Pop 
a primit alte însărcinări, plenara 
a desemnat ca președinte al Con

Colocviu de geografie 
româno-f rancez

La Facultatea de geologie-geo- 
grafie a Universității din București 
au început vineri dimineața lu
crările Colocviului de geografie 
româno-francez, organizat de Mi
nisterul învățămîntului. Participă 
profesori de geografie din învă- 
țămîntul superior, cercetători de 
specialitate și alți oameni de ști
ință români, precum și o delega
ție de geografi din Franța.

Reuniunea a fost deschisă de 
prof. dr. Mihai Iancu, șeful ca
tedrei de geografie fizică regiona
lă a universității bucureștene, care 
a adresat cuvinte de salut oaspe
ților de peste hotare, din partea 
Ministerului învățămîntului.

MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI 
C. NEGRUZZI LA IAȘI

Vineri au început la Iași festivi
tățile consacrate împlinirii a 100 
de ani de la moartea scriitorului 
Costache Negruzzi, comemorare 
care figurează în calendarul 
UNESCO pe anul 1968.

Cu acest prilej, în aula Bibliote
cii centrale universitare s-a ținut 
o sesiune de comunicări, organiza
tă de Secția de științe filologice a

Reînnoiți-vă abona
mentele la revista 
„LUPTA DE CLASĂ"

Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central 

a’ Partidului Comunist Român

„Lupta de clasă“ publică ar
ticole teoretice privind poli
tica științifică a partidului, 
propaganda marxist-leninistă, 
materialismul dialectic și isto
ric, economia politică și con
strucția economică. In revistă 
apar materiale din experiența 
organizațiilor de partid, de 
stat și economice, lecții și 
consultații în ajutorul lectori
lor și propagandiștilor, al ce
lor ce studiază în învățămîn- 
tul de partid, al lucrătorilor 
din domeniul științelor sociale, 
al studenților.

în „Lupta de clasă" se pu
blică studii privind creația ar
tistică, literară, științifică, re
cenzii ale lucrărilor din do
meniul științelor sociale și al 
literaturii. în paginile revistei 
se publică articole privind 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, siste
mul socialist mondial, ansam
blul relațiilor internaționale.

Abonamentele se fac la ofi
ciile poștale, prin factorii poș
tali și difuzorii voluntari din 
întreprinderi, instituții și de la 
sate.

Prețul unui abonament a- 
nual — 36 de lei.

vremea

Ieri In țară : Vremea a fost răco
roasă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în estul țării, local în Do- 
brogea a plouat, iar în zona de mun
te, izolat, s-a semnalat burniță. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări în Bărăgan și pe litoral, 
în sectorul nord-estic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 12 gra
de la Joseni și 23 de grade la Turnu 
Severin. In București : Vremea a 
fost răcoroasă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 septembrie a.c. In țară : 
După o răcire trecătoare, vremea se 
va încălzi ușor, însă va deveni insta
bilă, începînd din vestul țării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate în vestul și nordul țării, 
unde vor cădea ploi temporare, mai 
ales sub formă de averse. In rest, 
ploi izolate. Vînt slab, cu unele in
tensificări în nord-vestul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, iar maximele între 
18 și 28 de grade. In București : 
Vremea în general frumoasă, însă 
răcoroasă noaptea și dimineața, la 
începutul intervalului, apoi se va 
încălzi. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. 

siliului Național al Organizației 
Pionierilor pe tov. Virgil Radu- 
lian.

La lucrările plenarei au partici
pat tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al PC.R., secretar al C.G. al 
P.C.R., și Ion Teoreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Din partea Academiei, partici
pant au fost salutați de prof. dr. 
Tiberiu Morariu, membru cores
pondent al Academiei. A vorbit, 
de asemenea, prof. Philippe Pin- 
chemel, de la Institutul de geo
grafie al Universității din Paris, 
care a mulțumit organizatorilor ro
mâni pentru atenția și cordiali
tatea cu care sînt înconjurați par
ticipant străini la colocviu. în 
continuare, profesorul francez a 
susținut prelegerea intitulată „Geo
grafia și amenajările teritoriului, 
concepțiile de organizare regiona
lă și împărțire a teritoriului".

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Academiei, Centrul de lingvistică, 
istorie literară și folclor al filialei 
Iași a Academiei și Universitatea 
„Al. I. Cuza“.

Comunicările, prezentate de spe
cialiști din București și Iași, au 
tratat aspecte din viața și opera 
scriitorului.

(Agerpres)

AVANCRONICĂ
UNIVERSI
TARĂ '68
(Urmare din pag. I)

Trustul de construcții Galați — nu 
a luat toate măsurile pentru termi
narea lucrărilor de izolații, pe care 
le amînă nejustificat de 6 luni.

La Cluj se află în construcție cel 
de-al doilea complex studențesc ce 
va reuni cămine, o cantină pentru 
deservirea a 3 000 de studenți, com
plexe comerciale, dispensar, precum 
și cîteva laboratoare și amfiteatre. 
Aici și în alte localuri universitare 
se acționează intens, cu excepția lu
crărilor de reparații și curățenie a 
căminelor din vechiul complex. Ca 
urmare, o parte din lucrări vor fi 
încheiate cu o lună și jumătate în- 
tîrziere. Păcat. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, neajunsul pu
tea fi lesne evitat. Cei ce poartă 
răspunderea acestor lucrări ca și 
toți cei cărora li s-au încredințat 
sarcini privind asigurarea condiții
lor necesare pentru activitatea stu
dențească sînt datori să ia măsurile 
cuvenite pentru îndeplinirea în ter
men a obligațiilor lor. Fondurile a- 
locate prin grija partidului și sta
tului pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă și viață ale tineretului 
studios trebuie fructificate în în
tregime.

Desigur, nu aceste ultime aspecte 
sînt definitorii pentru modul în care 
se desfășoară pregătirile în vederea 
deschiderii noului an universitar. 
Le-am consemnat totuși ca un me
mento util. Căci pregătirea — nu 
numai în ansamblu, ci și în amă
nunt — a condițiilor bunei desfă
șurări a studiului universitar este 
de cel mai larg interes social.

cinema
• Planeta maimuțelor : PATRIA —
9 ; 11,30 ; 14 ;; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Operațiunea San Gennaro : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, la grădină 19,30 ; STADIONUL DI
NAMO— 19,45.
• Marysla și Napoleon : LUCEAFĂRUL 
— 8,15 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
GRĂDINA DOINA — 19.
• Surprizele dragostei : SALA CINEMA
TECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21. (bilete la casă).
• Winnetou — seria a III-a : FERO
VIAR — 9—13,30 în continuare ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30; 20,45,
ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30.
O Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină —
19.30.
• Fratele doctorului Homer : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
«Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
« Duelul lung : LUMINA — 9,15 ; 16 
în continuare, 18,30 : 20,45.
• Aventurierii : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 21, COTROCENI — 15,30 ; 18 ;
20.30.
« Inimă nebună, nebună de legat : U- 
NION — 15,30 ; 20,30 ; Ia orele 18 de
sene animate.
« Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
« Trei copii „minune" : EXCELSIOR —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

CARNET OLIMPIC
Astăzi pleacă spre Mexic primul lot 

de olimpici români
Astăzi pleacă spre Mexic primul lot 

de olimpici români. Sînt reprezen
tanții noștri la probele de tir, iar prin 
aceasta prima plecare capătă o im
portanță aparte. Trăgătorii alcătuiesc 
— dacă se poate spune așa — unul 
dintre stîlpii de susținere ai sportului 
românesc, în marea confruntare de 
forțe de la Mexico. în afară de 
aceasta, pe poligonul de la Cumpo 
Militar nr. 1, trăgătorii români au de 
apărat și de confirmat frumosul pres
tigiu cucerit de-a lungul ultimelor 
patru olimpiade, în cadrul cărora ei 
s-au aflat — totdeauna — printre 
fruntași: trei medalii de aur, o me
dalie de argint, una de bronz etc. O 
prezență remarcabilă au avut-o tră
gătorii români și la campionatele mon
diale sau europene.

Pe cartea de vizită a trăgătorilor ro
mâni nu se află doar aceste succese 
din trecut, ci și o serie de perfor
manțe realizate în acești patru ani de 
pregătire preolimpică, performanțe 
care le-au și dat dreptul, de altfel, 
să fie incluși în lotul care pleacă 
astăzi. Să notăm, dintre acestea, re
cordul național stabilit recent de Ni-

Ron Clarke a sosit Ia 
Ciudad de Mexico

Cunoscutul atlet australian Ron 
Clarke a sosit la Ciudad de Mexico. 
Deținătorul recordului mondial în 
proba de 10 000 m se antrenează in
tens pe bazele sportive mexicane în 
vederea marii confruntări olimpice. 
Printre cei mai puternici rivali ai lui 
Clarke în obținerea medaliei de aur 
se numără tunisianul Gammoudi, ni
gerianul Kipchoge Keyno și colum
bianul Alvaro Mejia.

★

COMITETUL OLIMPIC DIN VE
NEZUELA a anunțat că va deplasa 
la Ciudad de Mexico o delegație de 
43 de sportivi. Sportivii din Vene
zuela vor participa la box, tir, scrimă, 
iahting și atletism.

★

IN SATUL OLIMPIC A SOSIT 
PRIMUL LOT AL DELEGAȚIEI 
SPORTIVILOR DIN IUGOSLAVIA. 
Din lot fac parte jucători de polo pe 
apă, cicliști, atleți, boxeri, înotători și 
luptători

Piscina de la Ciudad de Mexico care va găzdui întrecerile olimpice de natafie. Partea centrală a acoperișu
lui este făcută dintr-un material translucid. într-un bazin alăturat se vor desfășura probele de sărituri de pe 

trambuline

• Valea : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Prin Kurdistanui sălbatic : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Dacii : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Viva Maria : DACIA — 8—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21, PROGRESUL —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Premiere strict secrete : BUCEGI — 
9,15—13,15 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină 19,30.
• Eddie Chapman, agent secret : UNI
REA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Taffy și vînătorul : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20.
• K. O : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
• Tarzan, omul maimuță : GIULEȘTI —
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Roata vieții : FLOREASCA — 9.30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15, la grădină
— 19.
• Piramida zeului Soare : VOLGA — 
10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Rebus miraculos : AURORA — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
« Răzbunarea haiducilor : MOȘILOR —
15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
• Infrîngerea lui Alexandru cel Mare : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Intîlnire în munți : MUNCA — 16 ;
18 ; 20.
• Falsa liră de aur : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
O Hatari : FLACĂRA — 16 ; 19.
• Șapte oameni de aur : ARTA — 9 ;
11 ; J.,,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cei șapte samurai : VITAN — 15,30 ; 
19.
• Zece negri mititei : FERENTARI —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dă laba, prietene : CRINGAȘI —
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Minunata Angelica : GRADINA AU
RORA — 19,30. 

colae Rotaru la 3 x 40 f. (armă liberă, 
calibru redus) : 1163 p., doar cu 7 p 
sub valoarea celei mai bune perfor
manțe mondiale a anului, și recordul 
lui Petre Șandor la armă liberă, cali
bru mare 3 x 40 f: 1 144 p. Să mai 
menționăm revenirea în formă a 
campionului olimpic de la Roma, tale- 
ristul Ion Dumitrescu, valoarea in
contestabilă (deși comportările au 
fost oarecum contradictorii) a pisto
larilor viteziști Marcel Roșea, Virgil 
Atanasiu și Ion Tripșa, ca și con
stanța țintașilor Marin Ferecatu, Ion 
Olărescu și Ștefan Caban.

Așa cum arătam, așteptăm de la 
trăgătorii noștri încă o confirmare a 
prestigiului pe care-1 au în arena in
ternațională, posibilitate oferită prin 
însuși faptul înscrierii lor la cele șapte 
probe olimpice (țara noastră va fi 
reprezentată de un lot complet; fac 
deplasarea 13 trăgători, dintre oare, 
acolo, vor fi stabiliți cei 12 concu- 
renți oficiali, câți îngăduie regula
mentul).

Tot astăzi pleacă spre Ciudad de 
Mexico și Emil Rusu, singurul ciclist 
român prezent la J.O.

Ionis Lusis: 
85,71 m, la sulița

în cadrul antrenamentelor atleților 
sosiți la Ciudad de Mexico, sulițașul 
sovietic Ianis Lusis a realizat perfor
manța de 85,71 m. Lusis este consi
derat principalul favorit la obținerea 
medaliei de aur în această probă.

Delegația Japoniei: 
215 persoane

Din Tokio se anunță că delegația 
Japoniei la Jocurile Olimpice din Me
xic va fi compusă din 215 persoane. 
Sportivii japonezi vor lua startul în 
16 din cele 19 discipline olimpice. 
Specialiștii japonezi apreciază că, la 
actuala ediție a Jocurilor Olimpice, 
sportivii niponi au șanse să cucerească 
10 medalii olimpice față de 16, cîte 
au cîștigat în 1964 la Tokio. Cele mai 
mari speranțe le are echipa masculină 
de gimnastică (campioană olimpică la 
Roma și Tokio), halterofilul de cate
gorie pană Yoshinobu Miyake (record
man mondial), maratonistul Sasaki 
creditat cu 2h 11’17” (a doua perfor
manță mondială) și echipa feminină 
de volei.

• Ea va rîde : GRADINA PROGRESUL 
— PARC — 19,30.0 Minunile doamnei Venus : GRADINA 
VITAN — 19,30.

t V
PROGRAMUL I
16,00 — Fotbal : Progresul — Petrolul. 

Transmisiune de la Stadionul 
Republicii.

17,45 — Lumea copiilor : „Mihaela știe 
tot !“ Emisiune muzical-distrac- 
tlvă pentru copil cu Ucenicul 
vrăjitor, păpușica „Dar-de-ce“, 
fetița Mihaela Istrate.

18.30 — „Mult e dulce și frumoasă". E-
misiune de limba română
• Tendințe ale pronunțării ac

tuale.
• Colocviul despre limba tra

ducerilor.
• Poșta redacției.

19,00 — Pentru școlari. Vă place mu
zica ? Emisiune de inițiere mu
zicală pentru tineretul școlar. 
Cuprinde :
• Mari compozitori la vîrsta 

voastră — George Enescu
• Trepte spre măiestrie.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic — Publi

citate.
20,00 — Teleenciclopedia. în cuprins :

• Poezia neagră.
q Cynoruys Ludovicianus 

(Clinele preriilor).
• Sikarl (200 km/oră — trenul 

fulger).
• Petit Roland.

21,15 — Film serial ; „Răzbunătorii".
22.05 — Intre noi... actorii 1. Emisiune 

muzical-distractivă. Transmisi
une în direct de la Teatrul 
„C. I. Nottara". Actorii cîntă... 
și tot actorii... aplaudă I Ișl dau

In C. O. T., la Porto

F. C. Argeș - 
Leixoes 1-1

LISABONA 20 (Agerpres). — La 
Porto s-a desfășurat primul meci 
dintre echipele de fotbal Leixoes 
Porto și F. C. Argeș, contînd pen
tru „Cupa orașelor tîrguri". în- 
tîlnirea s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate 1—1 (1—0). Sco
rul a fost deschis de gazde în mi
nutul 18 prin Horacio, fotbaliștii 
români egalînd în minutul 74 prin 
golul marcat de Nuțu.

Arbitrul spaniol Medina Iglesias 
a condus următoarele formații:

Leixoes: Fonesca, Geraldino, A- 
driano, Nicolau II, Râul, Gentil, 
Bene, Barros, Horacio, Ricardo, 
Neca.

F. C. Argeș: Niculescu, Ioniță, 
Barbu, Vlad, Ivan, Prepurgel, 
Nuțu, Radu, Țurcan, Dobrin, Jer- 
can.

Returul acestei partide se va 
disputa la 2 octombrie la Pitești.

în cîteva
* j • /r m a uri

• La Haga, în cadrul competiției 
europene de fotbal „Cupa cupelor" 
s-au întîlnit formațiile Ado Haga și 
Ak Graz. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 4—1 (1—1).

• Selecționatele masculine de hand
bal ale Bulgariei și R. D. Germane 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Sofia. Victoria a revenit handbaliști- 
lor bulgari cu scorul de 15—12 (9—4).

• Cea de-a 7-a partidă dintre marii 
maeștri sovietici Boris Spasski și 
Victor Korcinoi, care-și dispută la 
Kiev meciul pentru desemnarea șa- 
langerului la titlul mondial de șah, a 
fost cîștigată de Spasski Ia muta
rea 35. în prezent, Spasski conduce 
cu 4,5—2,5 puncte.

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Malmoe, înotătorul 
suedez Gunnar Larsson a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
(în bazin de 25 m) în proba de 400 m 
liber cu timpul de 4’05”3/10. Recordul 
mondial al probei (în bazin de 50 m) 
este de 4’06”5/10 și aparține canadia
nului Ralph Hutton.

concursul : Coca Enescu, Ioana 
Bulcă, Victorița Dobre, Migri 
Avram-Nicolau, Florin Gheor
ghiu, Cosma Brașoveanu, Fiorin 
Piersic, Cornel Vulpe, Sebastian 
Radovici, Petrică Popa și Ion 
Punea.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii programu

lui I.

PROGRAMUL II

20,00 — Post-scriptum săptămînal. Pre
zintă Dionisie Sincan.

20,10 — Sub cupola circului.
20,30 — Parada orchestrelor. Interpre

tează orchestra de muzică u- 
șoară a Radiotelevizlunii diri
jată de Sile Dinicu.

21,00 — Teleimprimator.
21.15 — Roman-foileton : Forsyte Saga

(II).
22,05 — Recitalul de sîmbătă seara cu 

soprana Arta Florescu și violo
nistul Mihai Constantlnescu.

22,35 — Bis... pe 16 mm. Yoga. Fragment 
înregistrat pe telerecording din 
spectacolul prezentat de dr. 
Clemendore cu ocazia turneu
lui în țara noastră.

23,05 — închiderea emisiunii programu
lui II.

teatre
e Opera română : Liliacul — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiaie" 
(Sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30. 
« Teatrul Mic : Baltagul — 20.
e Teatrul Giulești (la Sala Palatului) : 
Omul care a văzut moartea — 19,30.
O Teatrul „C. Tănase" (Ia Sala Savoy) : 
Comici vestiți al revistei : N. Stroe —
19,30.

Din partea Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste România

Ca urmare a hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la reabili
tarea unor activiști de partid, 
procurorul general al Republicii 
Socialiste România, analizînd hotă- 
rîrea de condamnare și materialele 
procesului, a introdus recurs în su
praveghere împotriva sentinței nr. 
515 din 19 decembrie 1953 a Cole
giului militar al Tribunalului Su
prem, prin care generalul maior în 
rezervă Ionescu Grigore și ofițerii 
Cocorandu Dan, Șerbu Constantin, 
Gruia Ion, Predoiu Florea, Stan 
Gheorghe, Pietraru Claudiu, Teo- 
dorescu Virgil, Ionescu Ion și Cio- 
banu Ion au fost condamnați la di
ferite pedepse sub învinuirea de 
sabotaj contrarevoluționar, iar ofi
țerii Harea Vladimir, Cioconea Ma
rius, Iliescu Dumitru și Dragnea 
Constantin au fost condamnați 
pentru infracțiunea de abuz de 
serviciu.

Judecind recursul în suprave

Cronica zilei
Vineri au părăsit Capitala L. P. 

Kirwan, director al Societății re
gale de geografie din Marea Bri- 
tanie, și soția sa, care, la invitația 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, au făcut 
timp de zece zile o vizită în țara 
noastră.

Oaspeții au avut întrevederi la 
institutele de istorie, geografie, ar
heologie ale Academiei Republicii 
Socialiste România, la Direcția 
monumentelor istorice din 
C.S.C.A.S., au vizitat mînăstirile 
din nordul Moldovei și litoralul. 
La Institutul de istorie al Acade
miei, L. P. Kirwan a ținut o con
ferință ilustrată cu diapozitive 
despre „Influența bizantină în 
Africa de est".

★
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă a organizat vineri în pavi
lioanele A și B din parcul Herăs
trău o expoziție iugoslavă. Prin in
termediul a 12 monumente și 160 
de fotografii este ilustrată bogăția 
și varietatea artei sepulcrale din 
Iugoslavia ale cărei origini urcă 
pînă în a doua jumătate a se
colului al XII-lea.

La vernisajul expoziției au fost 
prezenți Al. Bălăci, vicepreședinte 
al C.S.C.A., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, precum 
și Ina Kristanovici, secretară a 
Comisiei republicane a Bosniei 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, care ne vizitează țara.

Au fost de față Jaksa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice și membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej, acad. Emil Con-

Curs de inițiere in problemele orientării școlare 
și profesionale a elevilor

Sub auspiciile Ministerului în
vățămîntului a început vineri 
dimineața la București un curs 
pentru inspectorii școlari județeni 
și profesorii de psihologie din li
cee, în vederea inițierii lor în pro
blemele orientării școlare și pro
fesionale a elevilor.

La deschidere a vorbit prof, 
univ, Miron Constantinescu, ad

INVITAȚIE PENTRU CEI CE ÎNDRĂGESC TURISMUt
V

Partea nordică a Podișului 
Getic cunoscută sub numele 
de depresiunea subcarpatică 
gorjeană este nu numai o zonă 
plină de pitoresc ci, datorită 
microclimatului ei, și un exce
lent loc de recreare. Impre
sionantul defileu al Jiului, 
depresiunea Cloșanilor dintre 
munții Vulcan și Mehedinți, 
cursurile de apă ce coboară 
din munți au dăruit acestei 
părți a țării noastre frumoase 
chei și peșteri, iar clima blîn- 
dă cu influență submeditera- 
neană favorizează o vegetație 
specifică.

Frumusețea acestor locuri 
gorjene, vestigiile monumen
tale ale municipiului Tîrgu 
Jiu atrag an de an tot mai 
multi turiști din țară și străini. 
Douăzeci și cinci de unități de 
alimentație publică — restau
rante și bufete ale Uniunii ju
dețene a cooperației de con
sum Gorj — asigură deservi
rea turiștilor. Pe traseul Țîn- 
țăreni — Tg. Jiu sînt deschise 
bufetul din centrul comunei 
Țînțăreni care oferă prepara
te calde și reci, minuturi, gră
tar special cu mici, frigărui, 
băuturi alese, răcoritoare; 
bufetul Izvoarele — după nu
mele localității și al fîntînii cu

Aspiratorul „Practic"
Printre mijloacele moderne 

realizate pentru ușurarea mun
cii casnice a femeii se numără 
și aspiratorul de praf „Prac
tic".

Datorită ' construcției sale 
moderne, aspiratorul are o 
mare putere de aspirație, folo- 
sindu-se astfel la curățirea e- 
ficace, fără efort și repede, a 
covoarelor, mobilelor, hainelor, 
pereților etc. Caracteristicile 
tehnice ale aspiratorului dau 
posibilitatea unei funcționări 

ghere, plenul Tribunalului Suprem 
a constatat nevinovăția celor con
damnați, nelegalitatea și netemei
nicia sentinței și, prin decizia nr. 
30/1968, a admis recursul în supra
veghere, a casat sentința de con
damnare și i-a achitat de orice pe
nalitate.

De asemenea, judecind recursul 
în supraveghere împotriva sentin
ței nr. 126 din 15 iunie 1959 a Tri
bunalului militar al regiunii a Il-a 
militare și deciziei nr. 403 din 
22 iulie 1959 a Colegiului militar 
al Tribunalului Suprem, prin care 
Marcu Petre Pandrea a fost con
damnat pentru infracțiunea de 
uneltire contra ordinii sociale, ple
nul Tribunalului Suprem a consta
tat nevinovăția condamnatului, ne
legalitatea și netemeinicia hotărî- 
rilor și, prin decizia nr. 28/1968, a 
admis recursul în supraveghere, a 
casat hotărîrile de condamnare și 
l-a achitat de orice penalitate.

durachi, directorul Institutului de 
arheologie al Academiei, și Nada 
Miletici, arheolog specialist de la 
Muzeul Zemaljski din Sarajevo, au 
rostit scurte cuvîntări.

★

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc vineri seara 
un spectacol de gală cu filmul 
„Marysia și Napoleon", producție a 
studiourilor din R. P. Polonă.

La spectacolul organizat de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă au fost prezenți Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Vasile Dinu, vicepre
ședinte al C.S.C.A., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public. Au fost, de asemenea, 
de față Jaromir Ocheduszko, am
basadorul R. P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diploma
tice și membri ai corpului diplo
matic.

înainte de prezentarea filmului, 
regizorul Gh. Vitanidis a vorbit 
despre succesele cinematografiei po
loneze. Au luat apoi cuvîntul Ewa 
Krasnodebska, interpretă a filmu
lui, și criticul Kazimierz Michale- 
wiez, președintele Federației cine- 
cluburilor din Polonia, prezenți la 
spectacol.

Filmul s-a bucurat de succes.
(Agerpres)

LOTO
tragerea din 20 septembrie 1968

22 87 25 69 90 36 34 3 73
11 33 37 Fond de premii : 807 589 
lei.

junct al ministrului învățămîntu- 
lui, care a relevat importanța 
cursului în lumina sarcinilor care 
revin școlii noastre din di
rectivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului. Con
ferințele expuse cu acest prilej vor 
fi urmate de seminarii și activi
tăți practice de specialitate.

(Agerpres)

7 izvoare — situat la poalele 
dealului, cu locuri de parcare 
a autovehiculelor pe ambele 
părți ale șoselei și unde se pot 
servi diferite preparate calde, 
grătar, băuturi, precum și spe
cialitatea bucătarului, „tocăni
ță oltenească" ; restaurantul 
„Peșteana Jiu" amplasat în lo
calitatea cu același nume : bu
fetul „Bîlteni" cu grădină de 
vară ; restaurantul „Rovjnari" ; 
unitățile de alimentație publi
că din Capu Dealului, Plopșo- 
ru etc, care oferă preparate de 
bufet, minuturi, băuturi.

Pe traseul Tg. Jiu — Apa 
Neagră pot beneficia de servi
ciile unităților de alimentație 
publică; din Bîrsești, Sănătești, 
Peștișa’ni, Apa Neagră, Tisma- 
na. îndeosebi unitățile din Tis- 
mana-gară și Tismana-sat sînt 
agreabile locuri de popas și 
recreare cu pui la frigare, gră
tar, băuturi alese.

Și traseul Tg. Jiu — Novaci 
— Baia de Fier — Polovraci 
dispune, între altele, de restau
rantul Baia de Fier și unita
tea de alimentație publică din 
Novaci, cu o frumoasă grădină 
de vară străjuită de un tei se
cular și cu preparate deli
cioase.

cu un consum de energie foar
te mic. Pentru asigurarea pro
tecției radiorecepției, motorul 
electric este prevăzut cu con
densatoare.

Aspiratorul de praf „Prac
tic", realizat de uzina „Electro
motor" din Timișoara, se nu
mără printre principalele o- 
biecte electrotehnice menite să 
ridice gradul de civilizație și 
confort al vieții noastre coti
diene.



aEHUK

Vietnamul de sud

ATACURI
SUSJINUTE
ALE FORȚELOR
PATRIOTICE
® Circulația pe autostrada 
nr. 15 întreruptă

SAIGON 20 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite că for
țele patriotice au reușit să între
rupă vineri dimineața circulația pe 
autostrada nr. 15 care leagă Sai- 
gonu.1 de regiunile de deltă. Ele au 
aruncat în aer unul din principa
lele poduri de pe această șosea. 
De asemenea, s-au înregistrat lup
te în regiunea deltei, unde deta
șamente ale F.N.E. au bombardat 
cîteva puncte strategice 
litatea Rach Gia, 
vest de Saigon.

Un purtător de 
tei americane a 
pînă la căderea nopții, într-o re
giune situată în imediata apro
piere a localității Da Nang s-au 
desfășurat lupte deosebit de vio
lente. Operațiunile militare au a- 
vut loc într-o largă vale situată la 
aproximativ 13 km de orașul Hoi 
An. Patrioții au atacat două com
panii ale diviziei I de pușcași ma
rini ai S.U.A., provocîndit-le grele 
pierderi. Mai la sud, aproape de 
orașul de coastă Quang Ngai, o 
■unitate a trupelor americane a 
fost atacată prin surprindere de 
forțele patriotice. Luptele au du
rat peste 4 ore, încetînd mai târ
ziu, noaptea. Au fost înregistrate 
pierderi de ambele părți.

Pe de altă parte, la aproxima
tiv 45 km nord-est de Saigon a 
fost angajată o luptă între două 
companii ale unei divizii aeropur
tate a S.U.A. și forțele patriotice. 
In luptă au intervenit elicoptere 
și artileria americană. De aseme
nea, au fost înregistrate lupte în 
provincia Tay Ninh, în apropierea 
frontierei cambodgiene.

la 200
din loca- 
km sud-

al arma-cuvînt 
declarat că joi,

întrevederile delegației
guvernamentale române

ROMA începerea convorbirilor
A

DECLARAȚIAPROGRAM A NOULUI „Zilele culturiiCABINET TEMENIT românești11

in Venezuela
CARACAS 20. — Trimisul spe

cial Agerpres, V. Oros, transmite : 
In continuarea vizitei în Venezue
la, delegația guvernamentală româ
nă, condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a avut o în
tîlnire cu ministrul dezvoltării e- 
conomiei naționale, Aura Celina 
Casanova. Cu acest prilej, șeful 
delegației române și ministrul ve- 
nezuelean au făcut un schimb de 
informații privind dezvoltarea eco
nomică a celor două țări, evoluția 
comerțului exterior și posibilități
le de lărgire a schimburilor și 
cooperării bilaterale economice și 
tehnice.

A avut loc, de asemenea, o reu
niune desfășurată într-o atmosferă 
de deosebită cordialitate, cu con
ducerea Federației Camerelor de 
Comerț și Industrie (Fedecamaras) 
și a Asociației exportatorilor și 
importatorilor din Venezuela. în 
cadrul convorbirilor, delegația ro
mână a informat pe larg pe parti- 
cipanți despre avansul industrial 
al țării noastre, despre lărgirea și 
diversificarea comerțului exterior, 
în special 
utilaje și 
zentate, 
practicate 
internațional, scoțîndii-se în 
dență particularitățile cooperării e- 
conomice și tehnice cu țările în 
curs de dezvoltare. A fost ascul
tată • cu interes propunerea româ
nească de a se livra instalații și 
echipamente necesare întreprinde
rilor industriale cu plata în pro
duse ale întreprinderilor respecti
ve sau în alte produse venezue
lene. Luînd cuvîntul în cadrul în- 
tîlnirii, Alfredo Lafee, președintele 
„Fedecamaras11, Ramon 
președintele Camerei 
merț din Caracas, 
Quintero, membru al conducerii 
„Fedecamaras", au făcut apre
cieri elogioase despre succesele 
economiei românești, gradul înalt 
de tehnicitate al unor ramuri in
dustriale, îndeosebi industria con
structoare de mașini, de utilaj pe-

în sectoarele de mașini, 
instalații. Au fast pre- 
de asemenea, formele 
de România în comerțul 

evi-

trolier, precum și în ce privește 
organizarea institutelor de cerce
tări științifice din sectoarele men
ționate. Ultimii doi vorbitori au 
ținut să sublinieze că au cunoscut 
nemijlocit realizările României cu 
prilejul unei recente vizite în țara 
noastră. Ei au afirmat totodată că, 
după părerea lor, România oferă 
posibilități deosebit de bune de 
lărgire a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice și tehni
ce cu Venezuela, dat fiind carac
terul complementar al unor ramuri 
de producție.

Intr-un spirit de bunăvoință re
ciprocă s-a desfășurat și întîinirea 
delegației române cu conducerea 
băncilor venezuelene și cu condu
cerea Corporației venezuelene de 
dezvoltare, instituție guvernamen
tală care stabilește programele de 
dezvoltare ale sectoarelor priori
tare. Adresîndu-se delegației ro
mâne, președintele Corporației ve
nezuelene de dezvoltare, Pedro Mi
guel Pareles, a declarat că salută 
delegația în numele președintelui 
republicii, Raul Leoni, exprimîn- 
du-și în același timp părerea că 
această vizită va contribui la dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
între România și Venezuela.

Ministrul minelor și hidrocarbu
rilor, Jose Antonio Mayobre, a ofe
rit un cocteil în onoarea delegației 
guvernamentale române. Au parti
cipat ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, minis
trul dezvoltării economiei naționa
le, Aura Celina Casanova, înalți 
funcționari ai ministerelor econo
mice, ai Federației Camerelor de 
Comerț și Industriei, ai Corpora
ției venezuelene a petrolului, re
prezentanți ai cercurilor de afaceri.

Imeri,
de Co

și Cesar

CARACAS

și PCI
ROMA 20. — Corespondentul 

gerpres, N. Puicea, transmite: 
neri după-amiază — la sediul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian — au început con
vorbirile între delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, și delegația Par
tidului Comunist Italian, condusă de 
Gian Carlo Pajetta.

La convorbiri au participat Paolo 
Bufalini și Alfredo Reichlin, membri 
ai Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, Guido Capelloni, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.I., și Ma-

A- 
Vi-

rio Stendardi, șeful sectorului țări 
socialiste.

La convorbiri a luat parte, de a- 
semenea, Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma.

Cu acest prilej, delegația P.C.I. a 
făcut o largă expunere asupra acti
vității partidului. A avut loc, tot
odată, un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Seara, delegația P.C.I. a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

L. Svoboda a primit
o delegație a C.C. al Partidului

Socialist din Cehoslovacia
PRAGA 20 (Agerpres). — Preșe

dintele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a avut o convorbire la 
Hradul din Praga cu o delegație 
a C.C. al Partidului Socialist din 
Cehoslovacia, condusă de președin
tele partidului, ministrul justiției 
B. Kucera. Acesta l-a informat pe 
președintele Svoboda despre ple
nara C.C. al partidului și i-a în

minat o scrisoare adoptată la ple
nară în care se exprimă hotărîrea 
de a sprijini întru totul și pe vi
itor procesul de consolidare a vie
ții sociale din Cehoslovacia și de a 
contribui la eforturile comune ale 
Frontului Național de promovare a 
liniei elaborate de plenara din ia
nuarie a P.C. din Cehoslovacia.

Conducători de partid și de stat 
ai R. S. Cehoslovace au vizitat 
Tîrgul internațional de la Brno

SANAA 20 (Agerpres). — Postul 
de radio Sanaa a difuzat declarația- 
program a noului guvern yemenit 
format de generalul Hassan el 
Amri. Guvernul, se subliniază în 
acest document, va rămîne credin
cios principiilor revoluției din 26 
septembrie 1962. El își reafirmă fi
delitatea față de principiile neutra
lității pozitive ale coexistenței paș
nice, opoziția față de colonialism și 
agresiune. Noul guvern intențio
nează să întărească relațiile de 
prietenie cu toate țările, mai ales 
cu acelea care au acordat ajutor 
Republicii Arabe Yemen.

In domeniul politicii interne, gu
vernul va milita pentru asigurarea 
legalității în țară, întărirea forțe
lor ei armate, pentru dezvoltarea 
economiei pe baza resurselor natu
rale ale Yemenului, pentru perfec
ționarea- sistemului de învățămînt 
și al ocrotirii sănătății.

în declarație se exprimă dorința 
de a stabili relații normale cu acele 
țări arabe care și-au manifestat osti
litatea față de Republica Arabă 
Yemen, cu condiția ca aceste state 
să renunțe la politica lor anterioară.

Un comunicat
al Direcțiunii
P. C. Italian

/n U. R. S. S.
MOSCOVA 20. — Corespondenții 

Agerpres N. Cristoloveanu și L. Duță 
transmit: Cu prilejul „Zilelor cultu
rii românești" în Uniunea Sovietică, 
Ministerul Culturii al U.R.S.S. a o- 
ferit la 20 septembrie un cocteil în 
saloanele Hotelului „Rossia" clin Mos
cova. Au participat artiștii Teatrului 
satiric muzical „C. Tănase", care își 
continuă seria de spectacole la Tea
trul de estradă din Moscova, oa
meni de cultură și artă din Româ
nia aflați în U.R.S.S. cu prilejul ma
nifestărilor din cadrul zilelor culturii 
românești. Au fost prezenți Teodor 
Marinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei.

Au participat, de asemenea, V. I. 
Popov, adjunct al ministrului cultu
rii al U.R.S.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Culturii, reprezentanți ai 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., ai vieții culturale și artis
tice din Moscova.

Reuniunea

Vrem pace în Vietnam" — cu aceasiâ lozincă a fost întîmpinat Hubert 
Humphrey, candidatul democrat la președinția Statelor Unite în cursul unei 

reuniuni electorale care a avut loc la Boston

Ambasadorul României
și-a prezentat scrisorile

de acreditare
CARACAS. — Trimisul special 

Agerpres, V. Oros, transmite : Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia la Caracas, Octavian Băr- 
bulescu, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Republicii 
Venezuela, Raul Leoni. Cu acest 
prilej, ambasadorul român a trans
mis șefului statului venezuelean un 
salut din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

în timpul discuției cordiale care 
a avut loc, Raul Leoni și ambasa
dorul țării noastre și-au exprimat 
satisfacția pentru bunele relații 
existente între România și Vene
zuela, precum și dorința ca aceste 
relații să fie dezvoltate în diferite 
domenii, spre binele celor două 
țări. La discuție a participat minis
trul afacerilor externe al Venezue- 
lei, Ignacio Iribarren Borges.

BRNO 20 (Agerpres). — L. Svo
boda, președintele R. S. Cehoslova
ce, Al. Dubcek, prim-secretai- âl 
C.C. al P.C.C., J. Smrkovsky, pre
ședintele Adunării Naționale, pre
mierul O. Cernik, G. Husak, prim-

secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia, și alți reprezentanți ai condu
cerii de stat și 
R. S. Cehoslovacă 
20 septembrie cel 
Tîrg internațional de la Brno.

de partid din 
au vizitat la 
de-al 10-lea

întrevedere Jozef Lenart —
Zoltan Komocsin

ROMA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Ziarul 
„L’Unita" din 20 septembrie a publicat 
un comunicat al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian în care se arată că, 
după ce a examinat problema confe
rinței internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești, Direcțiunea 
P.C.I. a aprobat declarația tovarășului 
Luigi Longo, potrivit căreia, în con
dițiile de față, nu este util și nici 
oportun să fie duse înainte lucrările 
pregătitoare.

Direcțiunea P.C.I. a hotărît ca acest 
punct de vedere să fie susținut de 
comuniștii italieni la întîlnirile care 
vor avea loc cu reprezentanții celor-z 
lalte partide interesate.

Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
reunit vineri după-amiază, la cere
rea Pakistanului și Senegalului, pen
tru a lua în discuție problema nu
mirii unui reprezentant special al se
cretarului general al O.N.U. în teri
toriile arabe ocupate de trupele dz- 
raeliene în timpul conflictului arabo- 
izraelian din iunie anul trecut, pen
tru a supraveghea la fața locului 
tratamentul la care sînt supuși ara
bii din aceste teritorii. Pakistanul 
și Senegalul sînt coautoare ale unui 
proiect de rezoluție supus Consiliu
lui de Securitate care „deplînge re
fuzul Izraelului de a admite prezența 
unui reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U.“.

Potrivit agenției U.P.I., Izraelul a 
refuzat primirea unui astfel de re
prezentant al O.N.U., condiționînd 
acceptarea acestuia de vizitarea de 
către el și a comunităților izraeliene 
care se află în Siria, Iordania și 
Egipt.

PRAGA 20 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că joi a avut loc 
la Praga o întîlnire între Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Jozef Lenart, membru supleant

la

alal Prezidiului, secretar al C.C. __ 
P.C.C. In timpul convorbirii s-a 
făcut un schimb de vederi în pro
bleme de interes comun și în spe
cial în problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

BUDAPESTA

Pavilionul României vizitat de președintele Finlandei
HELSINKI 20 (Agerpres). — In 

capitala Finlandei a avut loc des
chiderea Tirgului internațional la 
care expun 30 de țări, printre care 
și Republica Socialistă România.

După ceremonia deschiderii, pre-

agențiile de presă transmit

ședințele Kekkonen, însoțit de ofi
cialitățile finlandeze, a vizitat mai 
multe pavilioane. La intrarea in in
cinta pavilionului românesc, pre
ședintele Kekkonen a fost întîm
pinat de Mircea Bălănescu, amba
sadorul României la Helsinki, 
C. Nistor, directorul pavilionului, 
de membri ai ambasadei și Agen
ției economice române din Hel
sinki. După vizitarea pavilionului, 
președintele Kekkonen a exprimat 
satisfacția pentru participarea Ro
mâniei la tirg.

KS

La Tîrgul internațional din Damasca 10St datorită 
Intr-un cadru festiv Ziua României. Cu acest prilej, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Vasile Fogăceanu, și directorul pavilionului româ
nesc au oferit un cocteil la care au participat ministrul sirian al aprovi
zionării, Mohamad Taleb Hilal, și membri ai corpului diplomatic, oameni 
de afaceri și ziariști. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. 
In cadrul întîlnirilor științifice organizate de direcția tirgului, ing. 
Adrian Stănescu, director tehnic al Institutului de proiectări din Minis
terul Construcțiilor, a ținut o conferință cu tema „Dezvoltarea industriei 
materialelor de construcții în România''. Conferința a fost urmărită cu 
mult interes de specialiștii sirieni, care și-au exprimat dorința de a se dez
volta în continuare schimburile științifice între cele două țări.

ville), după demisia lui Massamba De- 
bat, a declarat că noul Consiliu Na
țional al Revoluției intenționează să 
procedeze în scurt timp la elaborarea 
unui proiect de 
arătat el, va fi 
turor păturilor

constituție. Acesta, a 
supus 
sociale

ițit-------------  _
discuției „tu- 
din Congo".

Austriei, 
primit pe

Matei Ghiaiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria chimică și 
rafinării al Republicii Socialiste Româ
nia, care se află în capitala Croației, 
a vizitat vineri fabrica de medicamente 
„Pliva" din Zagreb și Combinatul pe
trochimic de la Kutina.

află în vizită în Iugoslavia. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire, la care 
au luat parte secretarul de stat pentru 
afacerile externe, Marko Nikezici, și 
secretarul general al președintelui 
Iugoslaviei, Vladimir Popovici.

Președintele 
Franz Jonas, a 
Alexei Kortunov, m™strui "in
dustriei gazelor al U.R.S.S., care se 
află la Viena cu prilejul începerii li
vrărilor de gaze naturale către Aus
tria. Ministrul sovietic a fost, de ase
menea, primit de cancelarul Klaus și 
ministrul de externe, Waldheim.

La Los Angeles s a anunțat 
că judecătorul Herbert Walker a fost 
numit joi ca președinte al completului 
care îl va judeca pe Sirhan B. Sirhan, 
acuzat de asasinarea senatorului Ro
bert Kennedy. Cu această ocazie s-a 
reamintit că procesul va începe la 1 
noiembrie și că au fost luate cele 
mai stricte măsuri de securitate pen
tru a-1 proteja pe acuzat.

In U.R.S.S. a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos 242“. La bordul satelitului 
se află aparataj științific destinat con
tinuării cercetărilor spațiului cosmic 
după programul anunțat anterior.

Vizita mareșalului

SOFIA 20 (Agerpres). — La 19 sep
tembrie a sosit la Sofia mareșalul 
I. I. Iakubovski, comandantul suprem 
al forțelor annate ale statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia. In 
timpul vizitei la Sofia, mareșalul I. I. 
Iakubovski a fost primit de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a avut convorbiri cu ge
neralul de armată Dobri Djurov, mi
nistrul apărării al R. P. Bulgaria.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „Nep- 
szabadsag", organ central al 
P.M.S.U., la Budapesta a avut loc 
o ședință comună a comisiilor par
lamentare pentru planificare, buget 
și industrie, în cadrul căreia a fost 
examinată situația comerțului exte
rior al R. P. Ungare. în referatul 
prezentat de Laszlo Darvas, locții
tor al ministrului comerțului exte
rior, se subliniază că, pe baza ex
perienței acumulate, vor fi adopta
te măsuri pentru apărarea interese
lor țării în domeniul comerțului ex
terior.

In curînd — a subliniat raporto
rul — se va elabora un sistem nou, 
menit să stimuleze lărgirea volumu
lui tranzacțiilor de export destinate 
țărilor capitaliste. în acest sens, se 
elaborează un plan de lungă du
rată pentru lărgirea capacității de 
export a țării. Prin acest plan se 
urmărește îmbunătățirea balanței de 
plăți a Ungariei ; se prevede ca o 
parte a beneficiilor suplimentare 
obținute în acest an de întreprin
derile exportatoare să fie pusă în 
slujba acestui țel important.

în cadrul dezbaterilor, partici
panții au subliniat necesitatea de a 
fi adoptate o serie de noi măsuri 
pentru modernizarea sortimentelor 
de produse industriale destinate ex
portului în țările capitaliste, pentru 
sporirea capacității produselor ma
ghiare de a face față competiției pe 
piața mondială. Dificultățile existen
te în acest domeniu fac necesară 
modernizarea utilajelor și organi
zării producției, precum și regru
pări de brațe de muncă. De aseme
nea, trebuie intensificată cointeresa
rea întreprinderilor în exportul des
tinat țărilor capitaliste. Deputății 
participanți la dezbateri au adoptat 

o moțiune adresată ministrului fi-

nanțelor, cerîndu-i revizuirea unor 
prevederi legale actuale privind po
litica creditelor, astfel incit acestea 
să nu mai frineze dezvoltarea ex
portului destinat țărilor capitaliste.

Referindu-se la aceeași ședință a 
comisiilor parlamentare, ziarul „Ma
gyar Nemzet" — organ al Frontului 
Popular Patriotic din Ungaria — 
scrie că, după cum s-a subliniat la 
ședință, în comerțul exterior al 
Ungariei se manifestă două tendințe, 
fapt manifestat și prin structura 
diferită a exporturilor. In timp ce 
aproximativ 60 la sută din mărfu
rile exportate în țările socialiste 
sînt produse finite. în țările capi
taliste dezvoltate sînt exportate în- 
tr-o proporție de 80 la sută produse 
agricole și materii prime. în impor
turile din țările capitaliste 20 la 
sută se referă la mașini și utilaje 
moderne, restul fiind compus din 
materii prime și produse agricole. 
Interesele economiei naționale ma
ghiare — subliniază ziarul — re
vendică în mod urgent modificarea 
acestui raport. Din acest motiv, Un
garia va pune un accent tot mai 
pregnant pe sporirea valorificării 
produselor sale industriale pe pie
țele occidentale, cumpărînd totoda
tă mai multe mașini și utilaje mo
derne fabricate în țările capitaliste 
dezvoltate.

Participanții la dezbaterile ce au 
avut loc în cadrul ședinței comi
siilor parlamentare au arătat că 
actuala structură a industriei ma
ghiare constructoare de mașini nu 
permite satisfacerea exigențelor ca
litative contemporane. Ei au 
reintroducerea primelor de
s-au pronunțat pentru lărgirea, 
rirea numerică a acordurilor 
cooperare cu diferite firme și 
capitaliste.

cerut 
export, 

spo- 
de 

țări

Președintele Hondurasu
lui a decretat starea de ase- 
jijy și suspendarea garanțiilor poli
tice în trei din departamentele nor
dice ale țării, în urma hotărîrii adop
tate de Federația sindicatelor din 
Hondurasul de nord de a declara o 
grevă de protest împotriva sporirii 
impozitelor. Unitățile armate din re
giunile respective au fost puse în 
stare de alarmă.

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, 
ale cărei lucrări s-au încheiat vineri 
seara, a adoptat un document politic 
asupra situației politice interne și in
ternaționale și a aprobat raportul se
cretarului general al partidului, Tullio 
Vecchietti. Plenara s-a pronunțat pen
tru strîngerea legăturilor cu P.C.I. și 
inițierea în acest scop a unor convor
biri. C.C. al P.S.I.U.P. a hotărît con
vocarea celui de-al doilea congres al 
partidului la 18 decembrie a. c.

împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, a sosit vineri la 
Belgrad ^ntr_0 vizită de prietenie la 
invitația președintelui R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito.

de finanțe ui 
zona francului

Președintele R.S.F. Iugo
slavia IosiP Broz Tito, a primit 
vineri pe ministrul afacerilor externe 
ai Indoneziei, Adam Malik, care se

Căpitanul Alfred Raoul, 
care și-a asumat provizoriu funcția de 
președinte al statului Congo (Brazza-

La Ulan Bator a sosit vineri 
mareșalul Poloniei, Marian Spychalski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, care va face o 
vizită în Mongolia, la invitația Iui J. 
Sambu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole. Pe aeroport, M. Spychalski a fost 
întîmpinat de J. Țedenbal, J. Sambu 
și de alți conducători de partid și de 
stat din R. P. Mongolă, de membri ai 
corpului diplomatic.

Miniștrii 
țârilor din 
se vor întruni la 24 septembrie la 
Paris sub președinția ministrului 
francez al economiei și finanțelor, 
Franțois Ortoli. Principalul scop al 
reuniunii îl constituie stabilirea unui 
punct de vedere comun în vederea 
conferinței anuale a Fondului Mo
netar Internațional, care va avea loc 
la 30 septembrie la Washington.

Pe insula japoneză Ta- 
negashima au fost lansate 
joi două noi rachete în cadrul pro
gramului de plasare pe orbită a unui 
satelit staționar de comunicații în ju
rul anului 1973.

Mișcări revendicative
în India

de 
au

- Mii
Indiei 

generală

DELHI 20 (Agerpres). 
funcționari din capitala 
luat parte joi la greva 
de 24 de ore a funcționarilor de la
instituțiile centrale guvernamentale 
revendicînd majorarea salariilor. 
Pe străzile din New Delhi au avut 
Ioc mitinguri și demonstrații. Pen
tru a împrăștia pe demonstranți, 
poliția a făcut uz de bastoane de 
cauciuc și de gaze lacrimogene. In 
urma ciocnirii care a avut loc între 
demonstranți și poliție în fața clădi
rii Departamentului lucrărilor publi-

ce, 300 de persoane au fost rănite, 
iar una și-a pierdut viața.

Informații parvenite din diferite 
regiuni ale țării atestă că în ciuda 
măsurilor severe adoptate de guvern 
cu scopul de a împiedica greva, la 
această acțiune au participat majo
ritatea funcționarilor. In unele state, 
poliția a făcut uz de arme de foc 
omorînd cinci persoane și rănind alte 
60. Potrivit unor date preliminare, 
au fost arestate peste 3 000 de per
soane, din care 1 000 numai la New 
Delhi.

LISABONA

LISABONA 20 (Agerpres). — La 
Lisabona se desfășoară intense con
sultări în vederea alcătuirii unui nou 
guvern. După oum se știe, aceste con
sultări au fost declanșate de agrava
rea, stării sănătății primului ministru 
Salazar. Buletinul medical publicat 
noaptea treoută precizează că starea 
premierului a rămas neschimbată în 
cursul zilei de ieri.

In capitala portugheză se așteaptă 
ca noul prim-ministru să fie desem
nat la sfîrșitul acestei săptămîni în 
persoana lui Marcelo Gaetano.
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