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VIZITA CONDUCĂTORILOR DC PARTID Șl 
ÎN DC6HINCA DANAT

DC STAT

După o vizită de două zite fn 
regiunea Crișana, tovarășii Nico- 
lae Ceaușescu, ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu și 
Iosif Banc au sosit duminică seara 
le Timișoara.

înainte de a părăsi Oradea, prin
tre buchete de flori și fluturări de 
batiste, tînăra Maria Ghiuajdu 
a înmînat oaspeților o poezie din 
care desprindem aceste versuri:

Crișurile v-au primit
Cu tot ce au făurit 
Azi, de-a lungul și de-a latul, 
Vă intimpină Banatul.
...Cîteva cuvinte care exprimă 

unanimitatea sentimentelor de dra
goste caldă cu care conducătorii 
partidului și statului sint înconju
rați pretutindeni pe meleagurile 
tării noastre.

O mulțime entuziastă înconjoară 
pe conducătorii de partid și de 
stat din primele clipe ale sosirii, 
Prifitirea se transformă într-o ma
nifestare a dragostei fierbinți, a 
atașamentului și încrederii nestră
mutate în partidul comuniștilor a 
oamenilor muncii din această parte 
a țării.
’ Bănățenii au venit la sărbătoare, 
pe peronul gării, învestmîntați în 
mîndrul lor port popular. Alături 
de strălucitorul costum românesc 
pot fi văzute straiele în culori 
aprinse pe care le poartă sătenii 
maghiari și sîrbi și sobrele vest
minte cu nasturi de argint ale ger
manilor.

Oaspeții sînt întîmpinați de to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., aflat în localitate, 
Ion Cîrceî, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid, și Va- 
sile Daju, președintele sfatului 
popular regional. Făcîndu-se ecoul 
sentimentelor locuitorilor regiunii, 
gazdele arată că bănățenii văd în 

.această vizită, o cinstire deosebită, 
un semn de înaltă prețuire a mun
cii lor neprecupețite pentru înflo
rirea României socialiste.

Tradiționala pîine cu sare — 
simbolul ospeției — este oferită pe 
un ștergar cu alese cusături, de 
către Leonida Tamaș, președintele 
sfatului popular orășenesc.

Apariția în piața gării a condu
cătorilor de partid și de stat este 
salutată cu urale și ovații. Ele sînt 
preluate de zecile de mii de oa
meni masați pe Bulevardul Repu
blicii pe care îl parcurg, într-o ma
șină deschisă, oaspeții. O ploaie de 
flori se abate asupra coloanei de 
mașini. Un buchețel de ghiocei 
întins spre oaspeți de mîinile unui 
copil urcat pe umerii tatălui ni se 
pare un gest emoționant ce vor
bește cu elocventă despre tempe
ratura sufletească care domnește 
în rîndul acestor mase fără număr 
Din mai multe locuri răzbat acor
durile tradiționalelor fanfare bă
nățene și ritmurile orchestrelor 
populare.

Oaspeții sint conduși la sediu’ 
comitetului regional de partid, unde 
are loc o întîlnire cu cadre de răs
pundere din aparatul regional de 
partid și de stat. Referindu-se la 
realizările obținute în dezvoltarea 
regiunii, tov. Ion Cîrcei a arătat că 
înfățișarea de azi a meleagurilor 
bănățene reflectă grăitor politica 
partidului și guvernului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tuturor re
giunilor tării. Ca un element ce 
Ilustrează creșterea forței economi
ce a Banatului, vorbitorul a arătat 
că în 1965, în numai 70 de zile a 
fpst realizată întreaga producție a 
anului 1950. Planul pe 1965 a fost 
îndeplinit în proporție de 103,2 la 
șută, producția obținută peste plan 
Fidicîndu-se la 430 milioane lei.

Anul acesta va marca — a ară
tat vorbitorul — un moment im
portant în dezvoltarea industriei 

bănățene: vor intra în fabricație 
motorul Diesel de 1 250 GP pentru 
locomotive Diesel hidraulice, tur
bina cu aburi de 50 MW, boghiul 
pentru locomotiva electrică de 
6 580 GP, noi mărci de. oțeluri și o 
gamă variată de bunuri de consum 
de calitate superioară. Una din pre
ocupările de bază ale comitetului 
regional de partid este îmbunătăți
rea continuă a calității produselor, 
perfecționarea continuă a organiză
rii muncii și producției în între
prinderi, sporirea eficientei lor e- 
conomice.

Referindu-se în continuare la 
dezvoltarea agriculturii regiunii, 
vorbitorul a arătat că ea va fi în
zestrată cu noi tractoare și mașini 
agricole, iar cooperativele agricole 
vor primi o cantitate dublă de în
grășăminte chimice față de anul 
trecut. El a informat pe conducă
tori că, paralel cu pregătirea cam
paniei agricole de primăvară, au 
fost luate măsuri eficiente în ve
derea înlăturării greutăților cauza
te de inundațiile care s-au produs 
în unele părți ale regiunii.

Vizita dv., iubiți oaspeți — a spus 
în încheiere vorbitorul — umple de 
bucurie inimile tuturor bănățeni
lor. Este o mare cinste pentru lo
cuitorii regiunii noastre de a vă 
avea în mijlocul lor, de a vă arăta 
unele din roadele muncii lor, de a 
vă vorbi despre preocupările lor, de 
a asculta sfaturile și indicațiile 
dumneavoastră privitoare la sarci
nile ce le au de îndeplinit pentru 
înflorirea continuă a regiunii, pen 
tru progresul patriei noastre.

Oaspeții au ieșit apoi în balco
nul clădirii comitetului regional 
de partid. Adresîndu-se zecilor de 
mii de locuitori ai orașului aflați 
în piața operei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tuturor cetă
țenilor regiunii Banat un călduros 
salut din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

Intr-o scurtă ședință — a spus 
secretarul general al G.C. al P.C.R. 
— tovarășul Cîrcei, prim-secretar 
al comitetului regional de partid, 
ne-a informat despre rezultatele 
obținute de oamenii muncii din re
giunea Banat în realizarea planu 
lui pe 1965 și în munca pentru în
făptuirea șesenalului. Noi cunoaș
tem, tovarăși, activitatea rodnică 
depusă de muncitorii, țăranii, in
telectualii, de toți oamenii muncii 
din regiunea Banat — români, 
germani, maghiari, sîrbi — care, 
înfrățiți, sub conducerea partidu
lui, au reușit nu numai să reali
zeze, dar să și depășească sarcinile 
ce le-au revenit în ultimii 6 ani 
împreună cu întregul nostru po
por ați adus o contribuție impor
tantă la îndeplinirea și depășirea 
planului șesenal. Pentru munca 
dumneavoastră plină de avînt în
chinată construcției socialism jl ui. 
înfloririi patriei, vă felicităm din 
oată inima.

După cum știți, a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Congresul al IX-lea a trasat un 
program multilateral pentru dez
voltarea economiei, culturii, pentru 
progresul întregii țări. In realizarea 
acestui program și dumneavoastră 
celor din Timișoara și din regiunea 
Banat vă revin sarcini însemnate. 
Noi sîntem convinși că așa cum ați 
știut să munciți pînă acum, să ob
țineți rezultate bune, să învingeți 
greutățile ce v-au stat în cale, tot 
așa veți reuși și de acum înainte să 
îndepliniți și să depășiți sarcinile 
importante ce vă revin din planul 
de 5 ani.

Referindu-se la prevederile nou
lui plan cincinal, secretarul gene
ral al G.C. al P.C.R. a subliniat. 

Este nevoie să ne ocupăm în con
tinuare de dezvoltarea industriei 
— și dv. care trăiți într-o regiune 
industrială înțelegeți bine această 
sarcină. Trebuie, de asemenea, să 
ridicăm agricultura la uh nivel 
mai înalt. Avem toate condițiile 
nu numai să îndeplinim dar Să și 
depășim pînă în 1970 obiectivele 
pe care ni le-am propus în acest 
domeniu. Sîntem încredințați că 
dv., oamenii muncii din orașul Ti
mișoara și din regiunea Banat, în
făptuind politica partidului, veți 
munci tot mai bine, veți realiza și 
mai mult decît pînă acum..

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Trebuie să ridi
căm pe o treaptă superioară acti
vitatea culturală și științifică. Ti
mișoara este un puternic centru 
cultural-științific al patriei noas
tre,- ea poate aduce o contribuție 
importantă la înflorirea culturii 
naționale. Considerăm că și în a- 
cest domeniu regiunea Banat nu 
va fi printre cele din urmă. Dim
potrivă, ea are toate posibilitățile 
să se situeze printre primele.

Arătînd că în centrul politicii 
partidului nostru stă grijă față de 
om, ridicarea continuă a bunăstă
rii întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat: In a- 
ceastă privință am obținut, desi
gur, rezultate bune, dar mai avem 
încă multe de făcut pentru a ricîi- 
ca nivelul de trai al poporului 
nostru la nivelul țărilor avansate. 
Congresul al IX-lea al partidului 
a trasat sarcini deosebit de mari. 
Ne revine nouă tuturor înalta da
torie ca, sub conducerea partidului, 
să realizăm cu succes aceste sar
cini, sa facem ca oamenii muncii 
din tara noastră, întregul popor să 
trăiască mai bine, să se îmbrace 
mai bine, să se bucure de un trai 
civilizat.

Tot ceea ce am realizat pînă a- 
cum este rodul muncii întregului 
nostru popor, al muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, al tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, care, înfrățiți, au 
făurit toate bogățiile materiale și 
culturale ale patriei noastre, au 
făurit socialismul, România socia
listă. Să întărim continuu priete
nia și frăția de nezdruncinat în
tre toți oamenii muncii fără deo
sebire de naționalitate. împreună, 
umăr, la umăr, să ne clădim o 
viață nouă, fericită, în societatea 
noastră socialistă. ,

In călduroasa primire pe care

★

Luni a continuat vizita în re
giunea Banat a tovarășilor Nico
lae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Iosif 
Banc și Mihai Dalea. Pe străzi 
și bulevarde timișorenii îi con
duc în drumul lor spre A- 
rad — orașul de pe Mureș. Șta
feta ospitalității e preluată apoi de 
locuitorii comunelor Ortișoara, Vin- 
ga, Șagu. Intre Timișoara și Arad, 
pe cei peste 50 km s-a întins 
parcă o punte a sentimentelor fier
binți de dragoste, de atașament 
profund ale’ bănățenilor față de 
partid si guvern.

La porțile Aradului așteptau în
tr-o mulțime impresionantă locui
torii orașului. Datorită numărului ma
re al celor veniți să-i întîmpine pe 
conducători, bulevardele par a se 
îngusta, mașinile înaintînd cu greu. 
Fiecare vrea să ofere oaspeților e 
floare prin avăratecă, o crenguță 
verde de brad, o fluturare de mi
nă, să adreseze o urare.

Primul popas se ’ face la Uzinele 
de vagoane. Urarea fierbin- 

ne-ați făcut-o, în sentimentele ex
primate cu prilejui sosirii noastre 
în orașul Timișoara noi vedem o 
puternică manifestare a încrederii 
oamenilor muncii în partidul nos
tru comunist care călăuzește între
gul popor spre societatea înaintată 
— orînduirea socialistă și comu
nistă.

Vă urăm tuturor noi succese în 
activitatea rodnică închinată feri
cirii poporului și înfloririi Româ
niei socialiste, multă sănătate dum
neavoastră și familiilor dumnea
voastră. Să trăiți, tovarăși.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. au fost subliniate, în 
repetate rînduri, de ovațiile mulți
mii. Se aud urale pentru patria 
noastră socialistă, pentru harnicul 
și talentatul popor român, pentru 
Partidul Comunist Român în frunte 
cu Comitetul său Central.

In această atmosferă de entu
ziasm, oaspeții străbat piața spre 
opera timișoreană unde, cu ocazia 
vizitei, are loc un spectacol folclo
ric festiv.

La reușita programului au con
tribuit corul „Ion Vidu" din Lugoj, 
care poartă datina cîntecului bănă
țean de peste 150 de ani, echipa de 
dansuri din Vălișoara, denumită de 
localnici „Două generații", iscusiții 
doinitori din taragot — instrument 
popular specific Caransebeșului — 
și alte formații ale artiștilor ama
tori. La' sfîrșitul spectacolului Ii s-a 
oferit interpreților din partea con
ducătorilor de partid și -de stat un 
coș cu flori.

In timp ce pe scenă se încing 
hore, ceardașuri, sîrbe și valsuri, 
răsună melodii străvechi sau mai 
noi, din zilele noastre, afară, in 
fața operei, șe improvizează un alt 
spectacol. Piața, pe care mulțimea 
nu o părăsește, așteptînd să salute 
din nou pe conducătorii partidului 
și statului, a devenit o vastă sce
nă : s-au încins dansuri în care 
s-au prins locuitorii orașului, săte
nii veniți din comunele învecinate. 
Se aud strigături: „Frunzuliță de 
cicoare. Banatul e mîndră floare / 
S-a gătit de sărbătoare". „Româ
nie să trăiești / Mai frumos să în
florești". E o horă uriașă a frăției 
și bucuriei populare. Cînd oaspe
ții apar din nou în piață, la sfîr
șitul spectacolului festiv, cîntecele 
tarafelor sînt acoperite de furtuna 
ovațiilor.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Banat conti
nuă.

★

te de bun sosit a gazde
lor e însoțită de invitația de a vi
zita întreprinderea, care împlineș
te peste puțin timp 75 de ani de 
existență. Cei mai importanți pen
tru viața întreprinderii sînt anii de 
după 1948, cînd totul este reclădit 
aproape din temelii. Evoluția vi
guroasă a uzinei de-a lungul celor 
18 ani este înfățișată pe scurt 
oaspeților de către ing. Vasile A- 
brudan, director general. Colectivul 
va produce în 1970, la sfîrșitul cin
cinalului, 6 000 de vagoane marfă și 
200 vagoane pentru pasageri anual, 
adică de 14,7 ori mai .mult decît 
în 1948, Cele peste 50 tipuri de 
vagoane fabricate în aproape două 
decenii țin pasul cu performanțele 
atinse pe plan mondial.

Intre oaspeți și specialiștii uzinei 
are loc o convorbire cu caracter 
de lucru. Se discută despre pers
pectivele pe care Ie impun întreprin
derii arădene. cerințele economiei 
naționale.

— Ce v-ați propus în acest sens, 
întreabă pe directorul uzinei tova
rășul Nicolae Ceaușescu ? Aveți în 
vedere folosirea cit mai deplină a 
spațiului de producție existent ?

— Am pus la punct un plan de 
dezvoltare realist. Ultima dintre 
variantele întocmite, la care ne-am 
oprit, are în vedere utilizarea efi
cientă a fiecărui metru pătrat de 
spațiu disponibil, astfel că suma 
inițială destinată investițiilor s-a 
redus la mai mult de o pătrime. 
Țin să mulțumesc încă o dată con
ducerii de partid și de stat pentru 
sprijinul pe care ni l-a dat în le
gătură cu această acțiune. Eficien
ța investițiilor rezidă îndeosebi în 
eliminarea unor strangulări în punc
tele cheie ale fluxului de fabrica
ție, ceea ce va determina un spor 
substanțial al producției anuale. 
Specialiștii prezintă schițe, dau a- 
mănunte .suplimentare. Discuția ca
pătă caracterul unei veritabile con
sfătuiri care prilejuiește indicații 
și recomandări prețioase din partea 
conducătorilor de partid și de stat.

Subliniind necesitatea renunțării 
la importul unor piese folosite la 
construcția vagoanelor, care pot fi 
realizate în țară, tovarășul Nfeotee 
Ceaușescu se. interesează îndeaproa
pe de măsurile ce s-au luat în a- 
cest sens.

— Este în curs de asimilare un 
tip modern de frînă pentru viteze 
mari și instalația de încălzit și 
iluminat a vagoanelor de călători 
— răspunde Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, prezent în uzină cu prile
jul vizitei conducătorilor.

Discuția continuă apoi în secții. 
Oaspeții urmăresc cu atenție fluxul 
tehnologic de-a lungul căruia prind 
treptat contur și se încheagă va
goanele.

O problemă foarte importantă 
pentru o uzină ca a dv. este or
ganizarea rațională a fluxului de 
producție, astfel ca să se asigure 
un ritm intens și constant de lu
cru, atrage atenția tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

— Spațiul pe care-1 aveți vă dă 
posibilitatea să realizați aceasta în 
condiții bune, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trecerea prin secții atrage în ju
rul conducătorilor grupuri mari de 
muncitori și specialiști, care ascultă 
cu atenție indicațiile și recomandă
rile acestora. Inginerii Victor Parcu, 
Aurel Giuruga și alți șefi de secții 
și sectoare, numeroși muncitori țin să 
strîngă cu căldură mîna oaspeților, 
asigurîndu-i că îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid reprezintă 
pentru ei cea mai mare onoare.

Vizita urmează „drumul vagoane
lor", cum denumesc muncitorii fa
zele de fabricație ale produselor lor. 
La capătul acestuia, conducătorii de 
partid și de stat examinează atent 
mai multe vagoane gata să iasă pe 
porțile uzinei. Sînt remarcate reali
zările specialiștilor care depun efor
turi pentru reducerea greutății va
goanelor prin aplicarea unor soluții 
constructive moderne. Șe apreciază, 
de asemenea, mecanizarea tot mai 
accentuată a operațiilor de descăr
care a vagoanelor, dintre care unele 
ating capacitatea impresionantă de 
60 tone.

Vizitînd două vagoane de pasa
geri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de preocupările con-

(Continuare In pag 2-a)
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МгасШгЫог pentru extinderea folo- 
MKi SteeiM plastice și a altor ma- 
Mtiate de calitate superioara.

St aveți permanent în vedere 
confortul, să nu uitați nici un mo
ment că beneficiarii acestor vagoane 
sânt oamenii muncii care așteaptă 
de Ia dv. lucruri tot mai bune.

Despărțindu-se de constructorii de 
vagoane, care dau încă o dată glas 
sentimentelor de mîndrie și de mul- 
ttimlre pentru cinstea ce li s-a fă
cut, conducătorii de partid Și de 
stat se îndreaptă spre uzina de 
strunguri.

întreprinderea sugerează de la 
primii pași o comparație cu o „carte 
de vizită" reprezentativă pentru 
dezvoltarea industriei constructoare 
ae mașini. Strungurile produse la 
Arad se bucură de o bună apreciere 
tw numai in interiorul țării, ci și 
til 38 de țăti străine, Unele cu o 
veche tradiție industrială, unde sînt 
exportate.

i?âc o puternică impresie vâslele 
hâle cu șirurile nesfîrșite de ftia- 
Șlnl nine lie, producția pe barîdă a 
părților componente ale strungurilor, 
procedeele moderne cu ajutorul că- 
totâ se realizează piesele de mare 
Hanțe care alcătuiesc „inima" mă- 
șlfillcr-unelte.

1П timpul vizitei, oaspeții remar
că Cit satisfacție cunoștințele teh
nice înalte pe cate le posedă mun
citorii și specialiștii, reflectele, de 
altfel, și în cele peste 170 de 
invenții și inovații aplicate în ul
timii ani în producție.

— Tocmai aceasta fie-a permis, in
formează directorul uzinelor, ingi
ner Marțian Fuciu, să folosim din 
plin utilajele moderne de înaltă 
tehnicitate de care dispunem. iMoi ' 
lucrăm zi și noapte, în trei schim
buri, adică, cum se spune, după 
orarul C.F.R. Chiar Și îfi aceste 
Condiții calificarea de înălță Clasă 
a muncitorilor și specialiștilor noș
tri a permis să nu se facă reparații 
capitale la unele mașini-unelte, nici 
după zece ani de exploatate in
tensă.

— E un lucru bun, spune tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să 
mergeți în continuare pe linia folo
sirii intensive a utilajelor, deoare
ce, în condițiile progreselor uriașe 
pe care le înregistrează azi știința 
și tehnică, uzura morală o iâ tot 
mai mult înaintea celei fizice.

Studierea atentă, la fața locului, 
• procesului tehnologic, precede dis
cuția care are loc, la sfîrșitul vizitei. 
In sala consiliului tehnic.

— Este o uzină bună, subliniază 
secretarul general al C.C. al P.G.R. 
Aveți muncitori bine calificați, au
tori de invenții și inovații, specia
liști la curent cu noutățile tehnice 
mondiale. Acesta este Un fond de 
aur ce trebuie bine valorificat. In 
programul dezvoltării economiei 
noastre, uzina dumneavoastră ocu
pă un loc important. Ea are sar
cina să contribuie lâ dotatea ih- 
dtiătflel cu mașini-unelte mereu 
ifial perfecționate care să Inlocuias- 
et tot mai mult utilajul de impor
turi.

— Este de remarcat, spune to
varășul îon Gheorghe Maurer, că 
există aici un grup puternic de 
concepție care muncește cu bune 
rezultate.

Directorul fabricii precizează că 
strungurile slnt mereu îmbunătăți
te. Anul trecut, de pildă, s-au adus 
strungului S.N.-4O0 peste 150 de 
modificări constructive.

—- Să constituie aceasta o preo
cupare permanentă a colectivu
lui. atrage atenția tovarășul Nico
lae Ceaușescu. In centrul activită
ții dumneavoastră trebuie să stea 
Îmbunătățirea continuă a mașinilor- 
uflelte de care are nevoie indus
tria noastră.

Inriluitea cu conducătorii de 
partid și de stat s-a soldat Cu bo- 
9ata învățăminte și concluzii de 
mate însemnătate pentru orienta- 
raa de viitor a coleetlvului uzinei 
de strunguri.

...Dili nou pe străaile Aradului, 
unde populația își ia rămas bun 
de la conducătorii partidului și sta
tului nostru.

Coloana de mașini trece podul 
peste Mureș, îndreptindu-se spre 
comuna Vinga, veche așezare din 
Cîmpia Banatului, unde trăiesc și 
muncesc uniți in doUS cooperative 
agricole de producție peste Strici 
mii de țărani rotnâiti, maghiari și 
bulgari.

Familiile cooperatorilor au venit 
îti corp ore în IntîmpinarOa conducă
torilor de partid șl de stat, oglin
dind tot ce are mai frumos tradiția 
fiecărui grup național, în obiceiul 
de primire a oaspeților. Pii 
ne și sare, ploști frumoase încrus
tate, ștergare, țesături cu motive 
roftiihești, bulgărești șl maghiare 
— sînt oferite oaspeților împreună 
cu urarea de bun sosit, rostită din 
inimă de toți cei prezențl. Repre
zentanții tuturor generațiilor — co
pii, tineri, maturi, umplu brațele 
conducătorilor de partid și de stat 
cu buchete de flori, într-o impre
sionantă perindare de chipuri lu
minoase, de costume multicolore
" Siriteți o mare și singură fami

lie care muncește împreună, remarcă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor- 
biți«ne despre rezultatele pe care 
le-ați obținut.

Prezintă informări despre munca 
câlor două cooperative agricole de 
producție aflate într-o prietenească 
întrecere Petru Dubțti, președintele 
cooperativei „Spicul" și Petru Hir- 
lău, președintele cooperativei „30 
Decembrie".

Pămîntul rodnic, muncit cu hăr
nicie de cooperatori, sprijinul per
manent al partidului și statului ca
re au trimis spre ogoare mașini, 
semințe selecționate, îngrășăminte 
chimice, specialiști, au făcut ca și 
aici, la Vinga, să se obțină rezultate 
din ce în ce mai bune în producția 
agricolă. Valoarea zilei-muncă a atins 
anul trecut la cooperativa „Spicul* 
2Й lei, dintre care 15 lei în nume
rar. Munca unită a deschis posibi
litatea de a se întreprinde impor
tante acțiuni cu Caracter economic.

Cai doi președinți inforgtează 
oaspeții despre acțiuni economice 
întreprinse cu forțe comune, ca de 
pildă planul de desecare a bălții 
Izvorinului prin care se vor da în 
folosință . circa 600 hectare fî- 
neață. Organizarea uniunilor ra
ionale ale cooperativelor, Sub
liniază gazdele, vă permite ca e- 
fortul de întrajutorare și cooperare 
a unităților agricole în acțiuni de 
acest fel să se fructifice mai de
plin.

La întrebarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la ajutoarele 
acordate bătrînilor, cei doi pre
ședinți prezintă date pe anii tfecuțl. 
In numele țăranilor, ei mulțumesc 
partidului pentru grija arătată celor 
hătrîni prin noul Statut al Casei 
de pensii, care va fi adoptat în 
curînd.

1П piața Sfatului popular, unde se 
află adunați mii de țărani coopera
tori, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care transmite locuitori
lor din comuna Vinga salutul con
ducerii de partid și de stat și îi fe
licită pentru rezultatele obținute în 
muncă.' „Ne-ați arătat, spune secre
tarul general al C.C. al partidului, 
că aveți rezultate bune,- aceasta 
se vede și pe chipurile dumnea
voastră Este de altfel cea mai bună 
dovadă a condițiilor noi în care 
trăiește azi țărănimea noastră, a 
drumului înțelept pe care partidul a 
îndrumat satul, agricultura noastră 
socialistă".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Pe această cale 
vom face să înflorească mereu ă- 
gricultura noastră, sporind contri
buția ei la creșterea avutului nati
onal. Pe această cale țărănimea își 
va putea ridică necontenit nivelul 
de Viață.

Iii comuna dumneavoastră, a re
marcat în continuare secretarul ge
neral al <5.G. al partidului, trăiesc 
și inuncesc împreună români, bul

gari. maghiari, și tot ce s-a făcut 
aici este rodul muncii lor unite, 
parte integrantă din munca întregu
lui nostru popor.

Arătind că eforturile țărănimii 
tebuie să se conjuge și mai Stfîns 
cu eforturile oamenilor muncii din 
industrie, ale intelectualilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
spus în încheiere: Congresul 
partidului a trasat un Vast 
program de activitate creatoare 
în viața economică și cultural-ști- 
ințifică. Strîns unit în jurul parti
dului, a conducerii sale, întregul 
popor nu-și va precupeți eforturile 
pentru, ca înfăptuind acest program, 
în 1970 România socialistă să se 
ridice și mai sus, spre culmile pro
gresului și ale civilizației, spre co
munism. Pe această Cale vom realiza 
fericirea și bunăstarea tuturor, a 
copiilor aceștia care sînt viitorii 
constructori ai comunismului.

Aclamații, cuvinte de cinstire la 
adresa partidului și a conducerii 
sale izbucnesc din mii de piepturi. 
Conducătorii se fotografiază apoi 
în mijlocul familiilor de țărani din 
comuna Vinga.

Vizita continuă la fermele celor 
două cooperative agricole de pro
ducție. Aici se discută amănunțit 
probleme ale organizării produc
ției, perspectivele de dezvoltare a 
unităților,

Cbnducătorii de partid și de stat 
cer amănunte despre prețul de cost 
al laptelui și al cărnii, despre cri
teriile științifice de furajare și în
grijire a animalelor, despre 
felul cum sînt remunerați 
îngrijitorii, dau sugestii și sfa
turi prețioase, critică unele ne
ajunsuri, recomandînd specialiști
lor și cooperatorilor să găsească 
soluții și mai bune, mai eficace 
pentru creșterea producției agricole 
vegetale și animale.
...Intrăm In raionul Sînnicolau Ma
re, pe așa-numita .jȘosea a miliona
rilor", nume simbolic pentru bogă
ția cooperativelor din această parte 
a Banatului, pentru viața înflori
toare la care s-au ridicat aceste 
sate în anii socialismului.

In comuna Biled, conducătorii de 
partid și de sfat sînt întîtnpmați 
de trîmbițași călare, îmbrăcați 
în frumoase costume bănățene, care 
vestesc sosirea coloanei de mașini 
și îi salută pe oaspeți după datina 
locului. Mii și mii de săteni, ro
mâni și germani, ies în întîmpinarea 
oasbeților. Gustul pîinii e bun și 
la Biled, iar urarea bătrîhului Ti- 
motei Marinescu exprimă toată dra
gostea gazdelor : E pîine din re 
coltele noastre bogate, care sînt 
bogate pentru că partidul nostru, 
dragi oaspeți, ne-a arătat drumul 
de muncă și izbînzi.

Despre recoltele Biledului vor
bește Sabin Bec, președintele coope
rativei agricole de producție, care 
prezintă un succint tablou al dez
voltării gospodăriei în ultimii ani. 
Un indice semnificativ al creșterii 
puterii economice a acestei unități 
îl reprezintă fondul de bază, care 
la înființare era de numai 140 000 
lei, iar la sfîrșitul anului 1965 de 
peste 15 milioane.

Cooperativa a crescut frumos, re
marcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Să vedem sutsele de venituri: ce 
producții ați obținut anul trecut 
în cultura mare ?

— Am obținut, răspunde pre
ședintele, 3 262 kg de grîu, 4 866 
kg porumb șl 31 000 kg sfeclă de 
zahăr la ha. Avem și un sector 
zootehnic bine dezvoltat, 1 040 de 
bovine, dintre care 534 vaci și 
juninci, 3 000 de porci ..producțiile 
au crescut și în acest sector.

— Ce ați planificat în ceea ce 
privește dezvoltarea, pehtru aitUl 
1970 ? întreabă tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer.

Președintele cooperativei expune 
cifrele de producție prevăzute să 
fie atinse în 1970, rezultînd că in
dicii stabiliți pentru principalele cul
turi au și fost, în parte, atinși.

— De ce nu vă propuneți să fiți 

și mai sus, în 1970? întreabă to 
varășul Nicolae Ceaușescu. Mergeți 
cu îndrăzneală înainte — sfătuiește 
secretarul general ai C.C. ai Р.СЛ.

ba invitația gazdelor, oaspeții ur
dă In șafete trase de Cai albi și 
merg la ferme. Cifrele se verifică 
âid, prilejuind aprecieri pozitive 
diil partea oaspeților la adresa hăr
niciei și priceperii Crescătorilor de 
animale.

Intre oaspeți și gazde se anga
jează discuții vii privind nu numai 
munca, dar și viața de fiecare zi a 
oamenilor.

Cît ai cîștigat ahul trecut to
varășe, îl întreabă tovarășul Ni
colae Ceaușescu pe îngrijitorul 
Klein Petru.

—- Eu am avut 300 zile muncă, 
tovarășe secretar general. lat soția 
230 de zile. Ьа noi ziua-muncă s-a 
plătit anul trecut cu 30 de lei.

— Cum ai folosit veniturile?
—■ Trăind bine, mîneînd bine, îtti 

brăcîndu-ne bliie.
— be cîtid lucrezi la ferma 1 o 

întrebă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe tînăra Dtaia Doina.

*— Numai de doi ani, fler affi eîș 
tigat foarte ЬІЙе. Iffii place rtitinr'., 
aici.

=»- Ți-ăi pregătit deci 0 zestre bu
nă, remarcă secretarul general al 
C.C. al P.C.R. Trebuie să-ți găsești 
un flăcău la fel de harnic și S# Vă 
faceți o viață frumoasa.

Viața frumoasă din Biled e rezul
tatul hărniciei cooperatorilor, al 
condițiilor noi pe care le-a creat 
țărănimii socialismul. Pentru spriji
nul și Îndrumarea permanentă 
pe care partidul și guvernul b dau 
agriculturii, țăranii din Biled au 
mulțumit conducătorilor de partid 
și de stat, angajîndu-se să Urmeze 
neabătut și în viitor îndemnurile 
partidului.

bupă-amiază, conducătorii de 
părtid și de Stat au vlXHet'-Uzinele 
mecanice Timișoara. Venind îil în
tîmpinarea oaspeților, inginerul 
GheOtghe Boșneag, directorul uzi
nei. a urat Oaspeților bun venit, 
subliniat de uratele muncitorilor 
afiați în curtea uzinei. Intt-0 scurtă 
ședință, câte are apoi 10c, oaspeții 
sînt informați de directorul u- 
zinel despre realizările obținute 
de colectiv in îndeplinirea sarcini
lor de plan. In primele cinei decade 
ale acestui an, plenul de producție 
a fost realizat la toți indicatorii. 
In ultimii 4 ani, producția uzinei 
a sporit de mai bine de trei otl. 
1П întreprindere Se execută o serie 
de produse noi de mate importan
tă pentru economia națională din-- 
tre care: utilaje pentru industria 
alimentară, mașini-unelte pentru 
debitat materiale, poduri și maca 
rale-turn, fabricate în colaborare 
cu uzina din Bocșa, moto-încărcă 
toare, boghiuri pentru Vagoane etc 
Directorul uzinei a vorbit despre 
preocupările colectivului pentru 
perfecționarea utilajelor și mașini
lor în pas cu cele mai hOi reali
zări ale tehnicii.

însoțiți de cadrele de conducere 
și de specialiști, oaspeții au vizitat 
apoi uzina. In flecare secție răsună 
urale și aplauze la adresa Partidu 
lui Comunist Român, a Comitetu
lui său central. Muncitorii fruntași, 
șefii de secții raportează conducă
torilor despre succesele lor, își ex
primă hotărirea de a face totul pen
tru a da viață mărețelor sarcini 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

La secția de construcții metalice 
sîntem martorii unor momente e 
moțlonante. In întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu lese bă- 
trînul muncitor Gheorghe OpinCaru, 
în a cărui carte de muncă sînt în
scriși peste 45 de ani de activitate 
neîntrerupta In producție. Ei ra
portează că în curînd Va ieși la 
pensie, dar, spune ei, nu înainte 
de a cuceri pentru a patra oară 
titlul de fruntaș pe care-1 dețifae 
de ttei ani. Este o mare bucurie 
pentru mine că am avut prilejui 
să vă salut manCilorește în uzina 
noastră, îndbeie eL Tovarășul N1- 

colae Ceaușescu urează bâtrînului 
muncitor succes în muncă și multâ 
șânătate. Vizitînd secțiile întreprin
derii, conducătorii se interesează 
de calitatea utilajelor care se pro
duc Îti uzină, de performantele teh
nice ale acestora. O parte din noile 
utilaje sînt prezentate oaspeților în 
stare de funcționare.

Aveți spațiu larg de producție, 
remarcă, la plecare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu. împreună cu mi
nisterul, va trebui să găsiți soluții 
pentru ca aceste spații să fie fo
losite mal intens. Paralel cu aceasta, 
trebuie să vă preocupați permanent 
de îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor pe care le fabricați

...Conducătorii de partid și de 
stat sint apoi oaspeții universită
ții timișorene. Răsună străvechiul 
cintec „Gaudeamus igitur", intonat 
de tineri veniți să studieze aici 
din toate colțurile țării. Făcîndu-se 
exponentul sentimentelor cadrelor 
didactice, al entuziasmului studen- 
limli timișorene, prof. dr. Ion Cu
rea, rectorul Universității, rostește 
calde cuvinte de bun sosit. Sînt 
vizitate laboratoarele de fizică 
a cristalelor și de unde electrice, pla
netariu!, amfiteatre și săli de 
cursuri. La unul din etajele clădi
rii se află o mică expoziție cu ma
chete care înfățișează proiecte de 
sistematizare a orașului Timișoara. 
Inginerul Ion Radoslav, directorul 
D.S.A.P.C,-Banat, dă oaspeților ^ex
plicații.

Intre timp, în marele amfiteatru, 
de 800 de locuri al universității 
s-au adunat cadre didactice care 
fac o însuflețită primire conducăto
rilor. Reprezentanți ai corpului pro
fesoral și ai studenților, în cuvîn
tul lor, salutitidu-i cu căldură pe 
oaspeți, ie relatează despre actiH- 
tatea și preocupările lor, '

Cinstea pe care ne-o faceți as
tăzi, spună prof. ing. Constantin 
Avram, rectorul Institutului poli
tehnic, constituie o nouă confirma
re a atenției deosebite pe care 
partidul o acordă Invăț&mintului 
superior, promovării științei și cul
turii în patria noastră.

Centrul universitar Timișoara 
este cu adevărat o creație a regi
mului nostru popular. La eliberarea 
patriei de sub jugul fascist exista 
în Timișoara o singură instituție 
de invățămint superior — Scoală 
politehnică. Era puțin pentru aceas-' 
tă regiune din care în trecut s-au 
ridicat personalități de seamă cum 
au fost: Vincențiu și Victor Babeș, 
Eftimie Murgu, Constantin Diaco- 
noviei Loga, Dimitrie Tichindeal, 
Paul lorgovici, Bel a Bartok, Dositei 
Obradovicl, Ion Vidu, Traian Vuia, 
Traian Lalescu și alții, care au 
luptat pentru ridicarea culturală a 
poporului nostru și îmbunătățirea 
condițiilor șale de viață.

In prezent, datorită sprijinului 
acordat de partid și de stat, bănă
țenii se pot mîndri cu 5 institute 
de invățămint superior, cu baza de 
cercetări științifice a Academiei 
Republicii Socialiste România si 
cu alte instituții culturale și 
artistice. In cadrul Institutului 
politehnic, Universității, Institutului 
pedagogic. Institutului agronomic 
și al Institutului de medicină func
ționează 20 de facultăți cu 44 de 
secții de specializare. Aici studiază 
și trăiesc împreună în bună înțe
legere peste 10 000 studenți români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități. De pregătirea viitori
lor specialiști se ocupă cu compe
tență peste 1 200 cadre didactice.

Ih anii șesenaiului, a spus In 
continuare vorbitorul, s-au con
struit noul local al Universității, 
în care ne aflăm acum, clădirea fa
cultății de construcții, numeroase 
laboratoare și un complex studen
țesc modern.

Principala noastră preocupate a 
fost și este formarea unor Specia
liști temeinic pregătiți, necesari e- 
conomiei și culturii naționale. Din 
1945 și pînă în Ș^'^zent centrul u- 
niversitar Timișoara, 4at produc- 
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ției 10 300 de ingineri, 2 400 medici 
și 3 500 profesori, adică peste 15 000 
specialiști.

Paralel cu activitatea instructlv- 
edueativă, cadrele didactice au des
fășurat și activitate de cercetare 
științifică, unele cercetări fiind fi
nalitate prin aplicarea Jur in pro
ducție.

Conferențiarul unlv. Petru La- 
moth, de la Universitate, a spus 
printre altele : Dăm totul pentru 
educația tinerelului in spiritul pa
triotismului socialist, al dragostei 
fierbinți față de partid, conducăto
rul încercat al poporului, ne dă
ruita pe de-a-ntregul științei și cer
cetării științifice. Ne bucurăm că 
în centrul nostru universitar, unde 
muncesc și învață cot la cot cadre 
didactice și studenți români, ger
mani, maghiari și de alte naționali
tăți, s-a instaurat un spirit de fră
țească colaborare, rezultat al tra
ducerii în viață a politicii înțelepte 
a partidului nostru.

Studentul Nicolae Lacea, în nu
mele colegilor săi de învățătură, 
aduce calde cuvinte de mulțumiri 
pentru grija părintească a partidu
lui față de tînăra generație. Răs- 
punzind cu însuflețire acestei griji 
— a spus el - studenții muncesc 
cu pasiune pentru a-și însuși te
zaurul științei moderne, pentru a 
se foTma Specialiști cu înaltă pre
gătiri profesională, patrioți înflăcă
rați? demni de mărețele timpuri pe 
care le trăim. Vă asigurăm cu a- 
cest fericit prilej pe dumneavoastră. 
Iubite tovarășe Ceaușescu, întreaga 
conducere de partid și de stat, de 
adîneul atașament al studenților 
față de politica partidului și statu
lui nostru.

A luat apoi cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care a transmis 
cadrelor didactice și întregului ti
neret studențesc din Timișoara un 
căldbros salut din partea Co
mitetului Central al partidului. 
RefOrindU-Se la amploarea pe 
care au luat-o Știința și cul
tura în patria noastră în anii 
socialismului. Vorbitorul a subliniat 
că orașul Timișoara este uhul din 
importantele 
știință $1 de 
aici lucrează 
lețctuaii Care adun o contribuție de 
seamă la dezvoltarea 
turii românești. Aceasta este, 
spus Secretarul general al C.C. 
P.C.R., urmarea firească a aplicării 
politicii partidului nostru, care pu
ne în centrul activității sale preo 
cuparea permanentă pentru ridica
rea economică, științifică și cultu
rală a întregii țări — ca o condi
ție fără de care nu se poate con
cepe socialismul, nu se poate asigure 
suveranitatea și independența pa
triei.

Mai avem un drum lung de stră
bătut — a spus în continuare vor
bitorul, pentru a ridica patria noas
tră pe culmile înalte ale civiliza
ției, și un rol de seamă în această 
direcție revine științei, culturii. So 
elalismul și comunismul nu se pot 
eonstfui fără un înalt nivel de cul
tură, fără • dezvoltarea largă a ști
inței. Dumneavoastră, cei din Timi

centre de învățhtnint, 
cultură 
mii șl

ale țârii, că 
mii de inte-

științei și eul- 
a 

al

șoara, ați obținut rezultate bune. Dar 
trebuie să depuneți eforturi șl mai 
mari pentru a ridica întreaga dv. ac
tivitate la nivelul cerințelor ac
tuale ale dezvoltării economiei, mal 
ales în ce privește formarea ca
drelor de specialiști necesari tuturor 
sectoarelor de activitate.

Referindu-se lă activitatea științi
fică desfășurată de cadrele didac
tice din Timișoara, tovarășul Ni 
eolae Ceaușescu a spus : Vă puteți 
nlndri cu rezultatele obținute. Dar 
ți aici puteți face mai mult. Puteți 
aduce o contribuție și mai mare, 
prin activitatea de cercetare ști
ințifică, la perfecționarea produc
ției, la promovarea tehnicii moder
ne, una din condițiile mersului nos
tru înainte,

Secretarul general al C.C. al P.C.R. 
■ adresat profesorilor centrului u

niversitar Timișoara un îndemn de 
a fidica Continuu nivelul activită
ții de instruite a tinerei generații, 
de a crește și forma din tinerii stu
denți de azi cetățeni conștienți ai 
patriei noastre socialiste, construc
tori tti socialismului și comunismu
lui, cu un larg orizont de cultură 
și CU o înaltă pregătire profesio
nală. In această privință, a spus 
vorbitorul, multe depind de stu
denți, dar mai multe depind de 
dumneavoastră cadrele didacti
ce, de felul cum munciți pen
tru înarmarea tineretului cu 
cele mai noi cunoștințe și pentru 
educarea sa morală și cetățenească, 
de felul cum știți să sădiți în ini
mile tinerilor dragostea pentru mun
ca productivă, sentimentul înaltei 
răspunderi față de patria noastră 
socialistă. Imbinînd strîns munca 
profesorilor cu strădaniile studenți
lor, vom reuși să creiem o genera
ție temeinic pregătită, constructoare 
a societății comuniste de îhîine.

Adresîndu-se studenților, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în
datorirea acestora de a învăța te
meinic, de a-și însuși printr-o mun
că perseverentă cunoștințe bogate 
și o înaltă disciplină.

In centrul universitar Timișoara, 
a spus vorbitorul, învață alături de 
studenții români și studenți de alte 
naționalități — germani, maghiari, 
sîrbi. Este pentru hol o satisfacție 
să constatăm că datorită justeței 
politicii partidului nostru în pro
blema națională, asigurătii egalității 
în drepturi a tuturor Cetățenilor 
patriei noastre indiferent de naționa
litate, tlherfetul din Timișoara, ca 
întregul tineret ăl țârii, urmează cu 
încredere partidul, muncește și în
vață înfrățit, umăf la umăr. Acesta 
constituie unul din izvoarele mări
lor realizări obținute în făurirea so
cietății noastre noi.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Sîntem convinși 
că muncind uniți veți obține Iii con
tinuare succese și mai mari, vă 
veți spori contribuția la progresul 
general al țării, la înflorirea pa
triei socialiste, la creșterea bunăs
tării poporului.

GUviritele secretarului general al 
c.c. al P.C.R. au f&st subliniate 
în repetate rînduri cu aplauze pu
ternice. Cei prezenți în marele am
fiteatru al Universității au aclamat 
îndelung pentru partid, pentru Co
mitetul său Central. La plecare, ti
nerii adunați pe matele platou din 
fața Universității fac din nou să 
răsune tradiționalul „Gaudeamus 
Igitur", cîntecul frumoșilor ani de 
studenție cărora socialismul le-a 
dat și mai multă strălucire.

In seara Zilei de luni, Conducă
torii de partid și de stat au luat 
parte la o întâlnire cu activul de 
partid din regiunea Banat șl la o 
masă tovărășească.

La întîlnire au luat parte 
activiști ai organelor locale 
de partid, de stat și obștești, 
conducători de întreprinderi și in
stituții, de mari șantiere, al uhor 
unități agricole socialiste, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
industrie și agricultură, ai oameni
lor de știință, cultură și artă.

A luat cuvîntul tov. Ion 
Cîrcei,- prim-secretar al Comi
tetului regional de partid, care a 
spus printre altele'. Prezența dum
neavoastră în mijlocul muncitorilor, 
țăranilor șl intelectualilor din re
giunea noastră a prilejuit momente 
de înălțare sufletească. Căldura cu 
cate oamenii muncii români, ger
mani, maghiari, sîrbi au primit pe 
iubiții noștri oaspeți este o expre
sie firească a unității întregului 
popor în jilțul partidului și guver
nului, făurită îh lupta pentru con
strucția vieții П81, socialiste. Cu 
toții au arătat că slnt hotărîți să 
depună Întreaga lor capacitate de 
muncă pentru a da viață mărețu
lui program stabilit la Congresul al 
1Х-1ёа al partidului, in sfaturile și 
indicațiile pe care le-am primit 
din partea conducătorilor noștri ve
dem înțelepciunea partidului, grija 

sa permanentă pentru înflorirea tu
turor regiunilor țării și ridicarea bu
năstării întregului popor,

A luat apoi cuvîntul prorecto
rul Institutului politehnic Ion An
ton, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, care a spus: Bucuria de a 
vă avea ca oaspeți în mijlocul nos
tru este greu de exprimat în cu
vinte, cum nu poate fi exprimată 
pe deplin nici recunoștința pentru 
grija șl dragostea cu care condu
ceți destinele poporului nostru spre 
un viitor luminos. Măsurile adop
tate la sesiunea Mafii Adunări Na
ționale din decembrie 1965 în le
gătură cu cercetarea științifică au 
arătat că partidul nOsltu așează ști
ința la un loc de frunte în asigu
rarea progresului economic și so
cial. Aș dori să vă asigur de ata
șamentul nostru față de politica 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român, de dragostea față de con
ducătorii noștri iubiți. Vă asigurăm 
că vom folosi toată priceperea 
noastră pentru a tace dih șCOala 
timișoreană 0 școală a Vieții, și 
din orașul Timișoara o puternic® 
cetate a creației științifice.

Cuvinte emoționante a rostit 
Mihai Dreciu, membru al Partidu
lui Comunist Român din anii ile- 
gaiitâții. Nouă, comuniștilor mai 
vîrstnicî, — a spus el — care am 
cunoscut prigoana etîncenă a regi
mului burghezo-moșiefesc, lie tre
saltă lhima de fericite cîfid vedeta 
cum se înalță tot mai sus patrie 
noastră scumpă.

Dragostea și încrederea cu care 
oamenii muncii înconjoară partidul 
nostru, înțeleaptă, Clarvăzătoarea și 
ferma sa conducere mafxist-leni- 
niată, are rădăcini adinei în lupta 
dusă de partid în întreaga sa Isto
rie de 45 de ani. Vă doresc, iubite 
tovarășe Ceaușescu, dumneavoastră 
și întregii conduceri de partid și 
de ștat, multă sănătate și putere 
de muncă, spre a îhdrUma CU a- 
ceeași fermitate țara noastră pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului, al bunăstării și fericirii 
poporului român.

A luat cuvîntul directorul Tea
trului german de stat din Timișoa
ra, Iohan Szekler, care a spus prin
tre altele :

In OtaȘul Timișoara, alături de 
instituții de artă românești funcțio
nează teatrul gCrtaan, teatrul ma
ghiar și Ansamblul sîrb de stat de 
cîntece și jocuri. Exprim cu acest 
prilej recunoștință față de partid 
pentru condițiile buhe create Insti
tuției noastre. Ne Îndeplinim misiu
nea de a contribui la cultivarea în 
rindurile populației germane dih 
regiune a dragostei față de patria 
noastră comună, România socialis
tă, a devotamentului față de Parti
dul Comunist Român. Slujitorii ar
tei din Banat se vor dărui și de 
acum înainte cu toată pasiunea în
floririi Culturii socialiste.

Ereul Muncii Socialiste, Viorel 
Uibaru, președintele cooperativei 
agricole Lenauheiim, a spus: Pe a- 
ceste plaiuri, trecutul țărănimii a 
fost întunecat de împilarea exploa
tatorilor Și asuprirea națională. A* 
cum, acest bogat izvor de pîine al 
țării este sporit de mîinile harnici
lor cooperatori români, germani, 
maghiari și de alte naționalități 
care și-au înfrățit nu numai cuge
tele, ci și pămînturile. Hotărîrile 
Plenarei C.C. din noiembrie 1965 
ne luminează pașii, mai departe, 
pe drumul înfloririi agriculturii ță
rii, al creșterii rodniciei pămintu- 
lui în fiecare cooperativă, al bună
stării țărănimii.

Noi ne străduim să muncita așa 
cum ne învață partidul. Despre ro
dul tot mai bogat al pămîntului bă
nățean, dragi oaspeți, vă asigurăm 
că veți lua ctitioștință Șl de acum 
îhâinte.

Ceea ce earacterinează tineretul 
regiunii, ca de altfel al întregii țări, 
a spus Radu Bălan, priat-sectetar 
al Comitetului regional u.T.O, cete 
atașamentul profund față de politi
ca partidului nostru, atitudinea lfia> 

intată în muncă, patriotismul În
flăcărat, optimismul și încrederea 
în viitorul luminos al poporului 
român. Vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele tineretului din regiunea 
Banat, care muncește, trăiește șl se 
formează sub soațele socialismu
lui, să exprim partidului, care ne 
călăuzește și ne îndrumă pășii spre 
un asemenea viitor, recunoștința 
vie, dragostea și devotamentul nos
tru fierbinte.

Lui firi cuvîntul, muncitorul de lâ 
Utțaete mecanice dlh Timișoara, 
ЬйП Bumbăcilă, a spus: Doresc să 
mă fac ecoul sentimentelor adîn- 
cului devotament al muncitorilor 
bănățeni față de politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, față 
de încercata sa conducere. Ne dă 
o mare satisfacție ăVîntUl continuu 
al economiei și culturii patriei 
noastre, rezultat al politicii parti
dului de industrializare “ temelia 
dezvoltării multilaterale, a întăririi 
independenței și suveranității Româ
niei socialiste, a ridicării hiVdiiilUi 
de tirai al poporului.

Salutat cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a spus:

Deși am stat puțin tlhip in Ba
nat, am avut prilejul să ne 
îhtîlhim cu muncitorii din trei 
ftiari întfeprihdefi ale regiunii — 
uzina de vagoane și uZihă de strun
guri din Arad și Uzinele mecanice 
din Timișoara. Aș dori să subliniez 
că la întâlnirile pe cârd le-am ăVUt 
cu muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din aceste întreprinderi ne-a 
impresionat în mod deosebit preo
cuparea acestora pentru perfecțio
narea continuă a producției, pen
tru ridicarea caracteristicilor tehnice 
ale mașinilor șl utilajelor fabricate, 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. Toți tovarășii cu care am 
discutat ne-au vorbit nu de puține 
ori despre hotărîrea lor de a atinge 
parametri mondiali la toate produ
sele pe care le realizează. Aceasta 
este un lucru bun și dovedește că 
indicațiile trasate de partid și gu
vern sînt aplicate in practică cu 
perseverență de oamenii muncii 
Ne-am întîlnit In uzinele Vizitate 
cu multi inovatori și ne-a bucurat 
preocuparea lor de a contribui la 
ridicarea continuă a calității produ
selor. Urez muncitorilor din Banat 
noi succese în eforturile menite să 
contribuie la ridicarea patriei noas
tre în rindul țărilor avansate dlfi 
punct de vedere industrial.

Ne-am întîlnit, a spUS îfi cohti- 
nuare secretarul general al C.C. al 
P.Cr., cu țâranii cooperatori din 
trei cooperative agricole de pro
ducție. cuvintele tovarășilor pre
ședinți al cooperativelor și ale coo
peratorilor an relevat preocuparea 
sporită a acestora pentru creșterea 
continuă a producției agricole glo
bale, pentru ridicarea muncii la 
un nivel mal înalt. Aceasta con
stituie, de asemenea, o dovadă că 
sarcinile și directivele Congresului 
al ÎX-lea prind viață și că cooperati
vele din Banat, la fel ca cele din 
Întreaga tară, Sînt hotărtte să-și 
aducă contribuția la înflorirea agri
culturii noastre socialiste.

Ne-affl întâlnit Cu intelectualii din 
orașul Timișoara. Nu vreau să mâ 
opresc mal mult asupra acestui mo
ment. Aș dori să subliniez doar im
presia plăcută pe care ne-a lăsat-o 
preocuparea intelectualilor de a-și 
spori contribuție ia dezvoltarea ști
inței și culturii, la educarea tinere
tului, la progresul continuu ăl pa
triei noastre.

Ani fost întâmpinați în Timișoa
ra șl în Arad, de aproape toți lo
cuitorii acestor douâ mari orașe. 
Ne-am întîlnit Cu zeci de mii de 
cooperatori. E greu âă redau impre
sia puternică produsa asupra noas
tră de manifestările calde de care 
ne-am bucurat din partea tuturor 
oamenilor muheii, a tuturor locui
torilor orașelor și satelor pe care 
le-am atrâbâtut, Aceste expresii ale 
sentimentelor locuitnrtigr @u care 

ne-am întîlnit, Ie interpretăm ca o 
manifestare a încrederii nestrămu
tate in partidul nostru comunist, in 
conducerea sa care călăuzește po
porul român spre noi și noi vic
torii în desăvîrșitea construcției so
cialismului. In iijod deosebit aș dOfi 
să amintesc impresia produsă de 
căldura si entuziasmul tineretului. 
In această noi vedeta o vie mani
festare a dragostei și atașamentului 
tinerei generații față de partid și 
guvern, care asigură tineretului mi
nunate perspective de afirmate In 
toate domeniile de activitate și-i cre
ează toate condițiile pentru ca mîine 
să ducă mai departe făclia Științei 
și culturii.

Ne-affl întîlnit cu ilegaliști, am 
ascultat aici un vechi ilegalist. Parti
dul nostru are tradiții de luptă 
care încep cu mult înainte de 
crearea sa propriu-zisă, în mișcarea 
ffliihcltorOâSdă de la sfîrșitul secolu
lui trecut, apărută ca rezultat al 
dezvoltării societății, a clasei mun
citoare, Partidul nostru comunist a 
continuat tradițiile bune ale mișcă
rii muncitorești dih țara noastră, 
tradițiile ei internaționaliste. De la 
primele începuturi, mișcarea munci
torească din Romania a fost legată 
cu mișcarea muncitorească in
ternațională ,■ a avut legături 
cu Engels și du conducătorii 
de atunci ai proletariatului. Aceste 
tradiții au fost continuate și dez
voltate pe o treaptă superioară de 
Partidul comunist. El le duce as
tăzi înainte ca exponent al tututot 
oamenilor muncii din țară noastră — 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități — care, îm
preună au făurit bogățiile materia
le și culturale ale patriei, îm
preună au făurit socialismul, 5ЙІ- 
preună, muncind înfrățiți, vor asi
gura victoria desăvîrșirii construc
ției socialismului, apărarea indepen
denței și suveranității României so
ci. «liste.

Pentru noi, comuniștii din ilega
litate, e o mîndrie să vedem Câ sa 
înfăptuiesc idealurile pentru care 
multi dintre noi ău luptat și și-au 
dat viața, au stat în închisori și îh 
lagăre. Este cea mai mare satis
facție pentru ndi, comuniștii, aceea 
de a vedea că se înfăptuiesc idea
lurile de bună stare șl fericire ale 
poporului, că se realizează adevă
rata independență și suveranitate a 
patriei noastre socialiste, care pă
șește ferm spre culmile socialismu
lui și comunismului.

Ih încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că manifestările 
de adîncă încredere în partid cu 
Care ău fost înednjurați tot timpul 
vizitei de Oamenii muncii din re
giune au constituit totodată un an
gajament al acestora de a munci 
și mai rodnic și de a nu precu
peți nimic pentru ca hotărîrile Con
gresului al ІХ-1ёа să fie înfăptuite 
cu succes.

Propun să ridicăm un toast, a 
spus secretarul generai al C.C, el 
P.C R.. pentru poporul nostru mun
citor, pentru patria noastră socia
listă, pentru activul nostru de 
partid din regiunea Banat, pentru 
toți oamenii muncii, pentru toți 
locuitorii frumoasei dumneavoastră 
regiuni. *

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Banat a luat 
sfîrșit.

Locuitorii orașului Timișoara și 
ceilalți soli ai meleagurilor bănă
țene Și-au luat rămas bun de la 
.ufeiții lor oaspeți, întovărășindu-i 
pînă la gară cu flori, cu ovații și 
aplauze, în care erau exprimate ce
le mal fierbinți sentimente de dra
goste și devotament fâță de partid 
și de guvetn, față de Conducătorii 
poporului român.

Constantin МГГЙА 
Pani ANGHM. 
AOrtan 1ONESCU
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Remanierea 
indonezian

ШАКАВТА 21 (Agerpres). — A- 
gestule internaționale de presă, ci
tând postul de radio Djakarta, a- 
ntmtă că președintele Sukarno a 
comunicat. Intr-un discurs radiodi
fuzat, remanierea guvernului indo
nezian.

ftindpalele schimbări se referă 
la departamentele militare. Gene
ralul Nasution, care cumula func
ții^ de ministru al apărării și șef 
al Statului Major al forțelor arma
te indoneziene a fost înlocuit în 
postul de ministru al apărării cu 
generalul Haji Sarbini, ministru al 
foștilor combatanți intr-unui din 
guvernele anterioare. Funcția de 
ministru adjunct al apărării, post

VIETNAMUL DE SUD
• Baza aeriană de la An Khe atacată de 

unități ale F.N.E.
9 Remanierea cabinetului Ky

SAIGON 21 (Agerpres). — Uni
tăți ale Frontului Național de E- 
Eberare din Vietnamul de sud au 
atacat baza de la An Khe a pri
mei divizii aeropurtate americane. 
Aproximativ 80 de obuze de mor- 
fiere au căzut în mai multe puncte 
ale bazei, lovind cantonamentele 
unei brigăzi și distrugînd o pistă 
de aterizaj a elicopterelor. „Este 
prim-s dată cînd imensa bază de 
Ia An Khe, unde se găsește și un 
eiioport pentru 450 elicoptere a 
fost atacată de partizani, după .in
stalarea sa în septembrie anul tre
cut", preciza agenția France Presse. 
Rapoartele sosite de la Saigon in
dicau că americanii au suferit atîl 
pierderi umane cît și materiale. 
Baza de la An Khe se găsește am
plasată la 400 km de Saigon și este 
prin dispozitivele sale una din cele 
mai mari.

Luni dimineața postul de radio 
Saigon a anunțat că premierul re
gimului militar de la Saigon, Ngu
yen Cao Ку, а remaniat cabinetul 
său și a anunțat crearea mai mul
tor posturi de secretari de stat în

lui Humphrey în FilipineVizita
MANILA 21 (Agerpres). — Vice

președintele S.U.A., Hubert Hum
phrey, a sosit la 21 februarie la 
Manila, continuîndu-și turneul prin- 
tr-o serie de țări din sud-estul A- 
siei cu misiunea de a explica po
litica americană și de a obține e- 
ventual o participare mai masivă 
a țărilor din sud-estul Asiei, la ac
țiunile întreprinse de guvernul Sta
telor Unite in Vietnamul de sud.

Potrivit agențiilor de presă, îna
intea sosirii vicepreședintelui S.U.A. 
la Manila, a avut loc o demonstra
ție la care au participat studenți, 
salariați și fermieri împotriva răz
boiului din Vietnam. Particlpanții 
la demonstrație, subliniază agenția 
Associated Press, au cerut Con-

[rin snvernamentală din italia 
ia aorngie te deznedămlnt

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Criza guvernamentală declanșată 
cu o lună în urmă se apropie de 
deznodămînt. După îndelungi tra
tative între cele patru partide ale 
coaliției de centru-stînga, după e- 
șuârea în prima etapă a încercări
lor lui Aldo Moro, fostul prim- 
ministru, de a constitui un nou ca
binet, acesta a reușit în cele din 
urmă să obțină acordul de princi
piu asupra programului viitorului 
guvern. Urmează ca marți seara 
Moro să se prezinte în fața preșe
dintelui republicii, Saragat, pentru 
a-i prezenta lista guvernului.

guvernului Sosirea lui Wilson la Moscova

nou înființat, a fost încredințată 
generalului Murshid. Postul de șef 
al Statului Major al forțelor ar
mate a fost desființat. Contraami
ralul Martadinata a fost, de ase
menea, înlocuit din funcția de mi
nistru al Marinei cu amiralul Mul- 
jadi. Generalul Omar Dani, fpșt 
ministru al aviației — înalte
1 octombrie 1965 — a fost. nippfl 
ministru al industriei aeronauticii- 
departament nou înființat.

In cadrul remanierii s-a mai a- 
nunțat înființarea unui al patrulea 
post de vice prim-ministru, care a 
fost încredințat lui Idham Chalid, 
președintele partidului musulman 
de dreapta.

domeniile economice. Schimbările 
intervenite în echipa militară de 
la Saigon ar reprezenta după cum 
se apreciază în comentariile agen
țiilor de presă, o primă etapă în 
îndeplinirea recentelor hotărîri de 
la Honolulu. Șefii militari de la 
Saigon încearcă în acest fel să gă
sească noi soluții pentru a face 
față inflației galopante și deterio
rării continue a economiei din re
giunile pe care încă le mai con
trolează.

☆

HANOI 21 (Agerpres). — La 19 
și 20 febfuărîe mai multe forma
țiuni de bombardiere cu reacție a- 
mericane, decolând de pe bazele a- 
mericăne din Vietnamul de sud, 
Tailanda și de pe port-avioanele 
flotei a VII-а, au pătruns în repe
tate fînduri în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, au bombardat și mi
traliat mai multe regiuni populate 
și obiective economice din provin
ciile Lai Chau, Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh și Quang Binh și din 
insulele On Hon Me și Con Co.

greșului filipinez să respingă pro
iectul de lege privind finanțarea 
trimiterii unui efectiv de 2 000 fili- 
pinezi în Vietnamul de sud.

După convorbirile de la Manila, 
vicepreședintele Humphrey va sosi 
marți la Seul, pentru a discuta cu 
președintele Pak Cijan Hi proble
ma dizlocării unui nou efectiv de 
trupe sud-coreene în Vietnamul de 
sud, apreciat de agenția Associated 
Press lă 24 000 de soldați și ofițeri.

Propunerea lui Robert Kennedy 
a fost respinsă

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Senatorul Robert Kennedy, fratele 
fostului președinte al Statelor Uni
te, considerat în cercurile de presă 
americane ca unul dintre liderii ari
pei liberale a partidului democrat, 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă speciale că este în fa
voarea soluționării problemei viet
nameze pe calea tratativelor. Un 
prim pas în această direcție, a 
spus el, ar consta în acceptarea de 
către Statele Unite a unui nou gu
vern în Vietnamul de sud din care 
să facă parte și reprezentanții Fron
tului Național de Eliberare, pentru 
a se crea astfel posibilitățile înce
perii unor tratative de pace. „Pen
tru a-putea păși pe calea negocie
rilor, a spus Kennedy, este necesar 
ca reprezentanții F.N.E. să participe 
la răspunderea și autoritatea gu
vernării țării". Kennedy s-a ргойип-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 21 februarie a sosit la Moscova 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson. Pe aeroportul Șere- 
metievo, el a fost întîmpinat de A- 
Іекеі Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Dmi
tri Poleanski și Vladimir Kirillin, vi

„In vacanță'* 
dar nu inactiv

PARIS 21 (Agerpres). — Aflat „în 
vacanță" în Europa, fostul premier 
congolez Moise Chombe a declarat 
la Paris Unui reprezentant al agen
ției France Presse că este gata să 
se întoarcă la Leopoldville dacă „se 
va redeschide parlamentul în luna 
martie, așa după cum a fost pre
văzut".

In ultimul timp o serie de orga
ne de presă au relatat că fostul 
premier congolez, deși după decla
rațiile sale ar fi sosit în Europa cu 
scopul de a-și vizita familia, nu

Scopul călătoriei lui Lublce în Africa
BONN 21 (Agerpres — La 21 fe

bruarie Henrich Lubke, președin
tele Republicii Federale Germane, 
a plecat cu avionul pentru o că
lătorie de trei săptămîni în diferite 
țări africane. însoțit de Walter 
Scheel, ministrul cooperării econo
mice, Lubke va face vizite ofi
ciale în Madagascar, Camerun, Togo 
și Mali și vi2ite neoficiale în Ke
nya și Maroc.

TURNEUL LUI BENNETT
HELSINKI 21 (Agerpres). — Se

cretarul general adjunct al O.N.U. 
pentru problemele politice speciale. 
Jose Rclz Bennett, care a avut o 
serie de contacte oficiale asupra

Gizenga a dispărut 
din Congo (Leopoldville)

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). — 
Corespondentul din Leopoldville al 
agenției United Press International 
relatează că, Antoine Gizenga, fost 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Congo (Leopoldville), co
laborator apropiat al lui Patrice Lu
mumba, a dispărut din tară în con
diții necunoscute. Potrivit ziarului 
„Progres" din Leopoldville, sîmbă- 
tă noaptea Antoine Gizenga ar fi 
trecut, chipurile, fluviul Congo în- 
dreptîndu-se spre Brazzaville — 
capitala Republicii Congo (Brazza
ville).

țat totodată împotriva unei retra
geri totale a S.U.A din Vietnamul 
de sud. Kennedy a declarat totuși 
că „trebuie să se pună capăt lupte
lor si să se ajungă la o reglemen
tare pașnică a conflictului".

Agenția Reuter apreciază că noua 
propunere a senatorului Robert 
Kennedy „merge mai departe decît 
oricare altă afirmație critică la adre
sa administrației".

Reprezentanții administrației, au 
respins propunerea lui Kennedy 
privind crearea unui nou guvern în 
Vietnamul de sud. Intr-un interviu 
televizat George Ball, subsecretar 
de stat, a calificat această propu
nere ca fiind „absurdă", iar Mc- 
George Bundy, consilier special al 
președintelui pentru problemele se
curității, s-a: declarat împotriva pro
punerii lui -Kennedy. 

cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. și de 
alte persoane oficiale.

In cursul celor patru zile pe ca
re le va petrece în capitala Uniunii 
Sovietice, premierul britanic va avea 
convorbiri cu conducătorii sovietici.

este cu totul inactiv. După părerea 
acestor ziare, Moise Chombe ar fi 
stabilit la Bruxelles un cartier ge
neral, însărcinat cu recrutarea unui 
număr de mercenari care să-I spri
jine într-o eventuală dispută cu 
actuala formație militară de la 
Leopoldville. Chombe ar intenționa 
să se întoarcă în Congo, dar nu în 
capitala țării, ci în Katanga, unde 
încearcă să formeze un guvern al 
său, ceea ce ar echivala cu o nouă 
secesiune katangheză.

Intr-un comunicat guvernamental 
dat publicității cu acest prilej se 
spune, printre altele, că președin
tele republicii federale urmărește 
prin aceste vizite două scopuri — 
să cîștige noi prieteni pentru Ger
mania federală și să cunoască • pro
gresul economic al țărilor vizitate, 
mai ales al obiectivelor industriale 
în care Germania occidentală a fă
cut investiții.

problemei cipriote cu reprezentanții 
guvernelor Ciprului, Turciei și Gre
ciei a sosit la Helsinki. Deși inițial 
vizita sa în Finlanda nu era prevă
zută, Bennett va discuta cu mem
brii guvernului finlandez unele pro
bleme legate de finanțarea forței 
O.N.U. din insulă.

Rolz Bennett își va încheia ciclul 
de întrevederi la Londra, urmînd ca 
la întoarcerea sa la New York să 
prezinte secretarului general al 
O.N.U., U Thant, concluziile sale 
privitoare Ia posibilitățile de rezol
vare a crizei cipriote.

i După 34 zile de căutări

Bomba nacleară o-a fost lota іаіііз
MADRID 21 (Agerpres). — Na

vele aparținînd flotei americane 
„Task Force 65", care au participat 
timp de peste o lună la operațiu
nile de căutare a bombei atomice 
„pierdute" în largul mării în drep
tul coastelor Palomares, în urma 
accidentării unor avioane america
ne, au rămas în cursul zilei de 
duminică pe mare. După 34 de zile
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I PE SCURT   —
ф ROMA. Conducerea Parti

dului Comunist Italian a a- 
nunțat încetarea din viață a 
lui Luciano Romagnoli in 
vîrstă de 42 de ani, membru 
al Direcțiunii P.C.I. și deputat în 
Parlamentul italian. Romagnoli 
a deținut și funcția de secre
tar al Cortiitetului executiv al 
C.G.M. din Italia.

• HATFIELD. Un pod ru
tier de 100 de ani vechime, 
care urma să fie demolat în 
scurt timp, s-a prăbușit dumi
nică blocînd linia ferată prin
cipală Londra—Scotland, care 
trecea sub pod. Nu s-au înre
gistrat victime.

• HANOI Intr-un comunicat 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam trans
mis de agenția V.N.A. se a- 
nunță că la invitația lui Ho 
Și Min, președintele R. D. 
Vietnam, dr. Kwame Nkru- 
mah, președintele Ghanei, va 
face o vizită de prietenie în 
această țară.

• WELINGTON. Vicepreșe
dintele Statelor Unite, Hubert 
Humphrey, a părăsit Іа 21 fe
bruarie capitala Noii Zeelande, 
plecînd spre Manila. E4pă 
cum s-a mai anunțat, scocul 
turneului întreprins de vice
președintele american este de 
a prezenta politica americană 
in sud-estul asiatic și even
tual de a obține o participare 
mai masivă a unor țări din 
zona Pacificului la acțiunile de 
război întreprinse de guvernul 
S.U.A. în Vietnamul de sud.
• ADDIS ABEBA „Comite

tul celor cinci" al Organiza
ției Unității Africane (O.LLA) 
urmează să aibă o reuniune în 
capitala Etiopiei în cursul a- 
cestei săptămîni pentru a pre
găti conferința ministerială a 
O.U.A, programată pentru 28 
februarie. Acest comitet, for
mat din reprezentanții Kenyei. 
Tanzaniei, Nigeriei, Zambiei și 
R.A.U., va lua în discuție pro- . 
bleme administrative și de bu- >. 
get, precum și unele aspecte1 
în legătură cu situația creată 
în Rhodesia după legiferarea 
regimului rasist al lui Ian 
Smith.

de cercetări, încă nu a fost confir
mată oficial găsirea bombei despre 
care se crede că se află în apele 
Mediteranei. Faptul că pescuitul a 
fost interzis pînă la o distanță de 
10 mile marine în larg, face să se 
creadă că flota americană își va 
relua operațiunile de căutare a 
bombei, pe o rază mai largă.
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