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Vizita conducătorilor
de partid și de

regiunea Mureș-Autonomă
Vineri dimineața, tovarășii Ni

colae Geaușescu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, 
Mihai Gere și Virgil Trofin au so
sit în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară pentru a analiza împre
ună cu organele și organizațiile 
locale de partid și de stat modul 
cum sînt îndeplinite sarcinile tra

sate de Congresul al IX-lea ai 
Partidului Comunist Român, pen
tru a se sfătui cu oamenii muncii 
din întreprinderile, instituțiile și 
satele regiunii în vederea găsirii 
celor mai bune căi de realizare a 
obiectivelor prevăzute pentru a- 
ceastă regiune de planul cincinal.

La Botorca
Primirea oaspeților s-a fă

cut la Botorca, de nume
le căreia se leagă una din
primele mari acțiuni voluntare ale 
tineretului nostru, care acum a- 
proape 20 de ani, urmând cu însu
flețire îndemnul partidului, a lu- 

r crăt pe șantierul magistralei de 
-'r gaz metan Agnita-Botorca, impor

tant obiectiv al începutului con
struirii socialismului în patria 
noastră.

Mii de oameni se află de o parte 
și de alta a șoselei, pînă sus pe 
dealurile ce urcă molcom în de- 

. părtare. Locuitori din Tîrnăv-eni, 
din Căpîlna, Cetatea de Baltă, Fei- 
șa, Gănești, Adămuș, Cornești, Gră- 
iești, Seuca și alte sate de pe tnîn- 
dra vale a Tîrnavei, au tinut să 
fie prezenți aici, la poarta regiu
nii, care are drept stâlpi o sondă 
de gaz metan în plină activitate 
și un uriaș butuc de viță de vie 
încărcat cu struguri ' timpurii. Un 
arc de frunze de stejar, podoaba 
pădurilor ce cuprind dealurile de 
aici, poartă în împletiturile sale cu
viințe de urare: „Trăiască Partidul 
Comunist Român", „Să trăiască și 
să înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă Româ
nia", „Bine ați venit, iubiți con
ducători ai partidului și statului 
noștri»".

In întîmpinarea oaspeților au ve
nit tov. NicOlae Vereș, prim-secre- 

z • tar al Comitetului regional de 
t partid, Ladislau Braniș, președintele 

comitetului executiv al sfatului 
popular regional, membrii biroului 
comitetului regional de partid, pre
cum și numeroși alți conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor obștești.

Tov. Nicolae Vereș urează oaspe
ților un călduros bun venit în nu
mele Comitetului regional de partid, 
al tuturor oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară.

Bătrînul Vasile Coțop și tinere 
fete, în alesul port de prin părțile 
Căpîlnei, oferă oaspeților, pe șter
gare, pline pufoasă, cu coaja aurie, 
din griul nou. După obicei, alte 
fete, în frumoase costume naționale 
românești, maghiare și germane 
OfeTă ploști din ceramică, smălțui
te în culorile cîmpului, pline cu 
licoarea vinului de Tîrnave. Gazdele 
au ținut să întâmpine pe. oaspeți 
nu numai cu roadele gliei mun

cite. Iată, se află prezent un grup 
compact de 250 foști brigadieri 
din raionul Tîrnăveni, care au lu
crat la construirea conductei Agni
ta-Botorca. Ei poartă cu mîndrie 
salopeta și boneta brigadierilor. 
Tov. Aurel Manoluc, fost brigadier, 
se apropie de conducătorii de partid 
și de stat și raportează : „Azi, noi, 
foștii brigadieri de pe șantierul Ag
nita-Botorca,* munaim cu același en
tuziasm, ca acum 19 ani, în între-, 
prinderile și pe șantierele din raio
nul Tîrnăveni pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului".

In uralele ce nu contenesc, to
varășul Nicolae Geaușescu se adre
sează celor prezenți: „Vă mulțumim 
pentru cuvintele rostite la adresa 
partidului, pentru manifestarea căl
duroasă prilejuită de sosirea 
noastră în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, la Botorca, unde în 
1947 a început acțiunea muncii vo
luntare, semnal al trecerii la con
strucția unei vieți noi în patria 
noastră.

De atunci sînt aproape 20 de ani. 
Âm realizat multe. Brigadierii de la 
Agnita-Botorca sînt astăzi oameni 
în vîrstă, unii dintre ei au copii 
care lucrează pe noi șantiere. Ei 
au devenit buni meseriași în dife
rite domenii de activitate, unii sînt 
ingineri, profesori sau doctori și, 
împreună cu toți oamenii muncii, 
contribuie la făurirea vieții lumi
noase pentru întregul nostru popor 
Permiteți-mi să vă transmit un sa
lut călduros din partea Comitetului 
nostru Central și să vă spun — 
după cum șe obișnuiește la noi — 
bine v-am găsit. Vă doresc multă 
sănătate, noi succese în viața și 
activitatea dv. Iar foștilor brigadieri 
— a spus secretarul general 
al C.C; al P.C.R. — le doresc ca în 
activitatea lor să munceas
că cu aceeași dîrzenie cu 
care au început în ’47, să-și aducă 
contribuția la înflorirea României 
socialiste, la nivelul superior al 
cunoștințelor și posibilităților de 
astăzi".

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt salutate cu vii a- 
plauze și urale. Se aud cîntece, se 
încing hore, vîrtejul jocului făcînd 
loc, după tradiție, cunoscutului dans 
popular „Purtata de pe Tîrnave". 
Drumul conducătorilor de partid și 
de stat este presărat cu flori de 
băieții și fetele care se află de o 
parte și de alta a șoselei.

Printre chimiștii din Tîrnăveni
In curînd valea se deschide larg, 

la orizont, profilîndu-se silueta unor 
coșuri fumegîride. Ele vestesc de 
departe orașul Tîrnăveni, veche a-, 
șezare medievală, devenită astăzi 
o puternică cetate a chimiei. încă 
de Ia intrarea în oraș primirea cal
dă. entuziastă, făcută de zecile de 
mii de locuitori marchează drumul 
pînă la Combinatul Chimic. Aici 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați de tov. Constantin 
Scarlat, ministrul Industriei chimice, 
de cadrele de conducere ale com
binatului și de un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Directorul general al Combinatu
lui chimic Tîrnăveni, ing. Vasile

Avram, face o prezentare a combi 
natului, a dezvoltării lui. In fața unei 
machete se analizează amplasarea 
noilor secții și fabrici prevăzute în 
cincinal pentru dezvoltarea com
binatului. Geea ce se realiza în 
1938 într-un an întreg, astăzi se 
realizează într-o lună. Aceasta în
seamnă că în anul 1966 se va pro
duce tot atît cît se producea în 12 
ani în trecut.. Este rezultatul efor
turilor Chimiștilor tîrnăveni, al in
vestițiilor importante alocate an de 
an pentru dezvoltarea combinatu
lui. Actualul cincinal reprezintă o 
nouă și importantă etapă pe acest 
drum. In 1970, cînd noile instalații 
de bicromat și pigmenți anorganici

vor funcționa din plin, valoarea 
producției va fi cu 28 la sută mai 
m>are decît la începutul anului 1965. 
Și nu peste mult timp un nou pro
dus se va înscrie în gama de fabri
cație : germaniul, produs atît de 
necesar pentru fabricația de semi
conductoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de felul cum sînt folo
site spațiul și utilajele existente 
pentru mărirea producției și cum 
vor fi gospodărite spațiile actuale 
la amplasarea viitoarelor instalații.

Se vizitează combinatul. Primul 
popas se face la cel de-al treilea 
cuptor de carbid. După aceea s-a 
mers la noul cuptor nr. 4, care, o 
dată cu intrarea sa în funcțiune, a 
dublat producția de carbid. Prin 
performanțele sale, agregatul se în
scrie printre instalațiile similare de 
prim rang din lume.

Din discuțiile purtate cu specia
liștii combinatului reiese că acest 
proces tehnologic, ce impresionea
ză prin proporțiile și complexita
tea sa, va suferi nu peste mult timp 
corective importante. Chimiștii au 
experimentat cu rdzultate promiță
toare înlocuirea cocsului special, 
produs cu un preț de cost ridicat, 
cu gazul metan. Reducerea cheltu
ielilor la fabricarea carbidului si 
creșterea ou circa 30 Ia sută a ca
pacității de producție reprezintă 
principalele rezultate ale modificării 
actualului procedeir- de fabricare.

In discuția cu specialiștii, tova
rășul Alexandru Drăghici are cu
vinte de apreciere la adresa calită
ții produselor, subliniind însă că 
sînt necesare noi eforturi în aceas
tă direcție.

Oaspeții iau apoi cunoștință de 
procesul fabricării faianței. Produ
sele pot fi admirate chiar de la 
intrarea în fabrică. Un mare panou, 
acoperit în întregime cu plăcuțe 
de faianță de toate culorile, repre
zintă în mic o expoziție suis-gene- 
ris a rezultatelor muncii acestui 
harnic colectiv. Ion Albu. laureat 
al Premiului de Stat, dă ample ex
plicații. Ca și colegii lor de la car
bid, specialiștii de aici s-au preo
cupat de ieftinirea producției, în 
condițiile îmbunătățirii, calității ei.

Tovarășul Emil Bodnăraș apre
ciază că aici se realizează produse 
bune, foarte căutate, recomandînd 
conducerii combinatului să găseas
că noi soluții pentru sporirea pro
ducției. In această ordine de idei, 
se interesează dacă nu se poate 
evita arderea plăcilor de faianță 
de două ori în cuptoare. Această 
metodă, care este studiată in străi
nătate, ar însemna dublarea capa
cității de producție' cu aceleași u- 
tilaje. Specialiștii informează că 
sînt la curent cu aceste experien
țe și fac și ei asemenea încercări.

Este foarte bine — subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie 
să continuați pe această linie. Dez
voltarea cercetării, științifice în ca
drul întreprinderilor poate și tre
buie să rezolve foarte multe pro
bleme în sprijinul dezvoltării pro
ducției.

La încheierea vizitei are loc un 
miting.

In numele colectivului de chi 
miști, oaspeții sînt salutați de di
rectorul general, ing. Vasile A- 
vram, care a subliniat că politica 
înțeleaptă de industrializare socia
listă, promovată cu consecventă 
de partid, se reflectă și în dezvol
tarea combinatului chimic de la 
Tîrnăveni.

In uralele miilor de participant! 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : Est'e pentru noi 
o deosebită bucurie de a vizita

(Continuare în pag. 2-a)
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Dezbaterea sarcinilor cincinalului 
și a planului pe 1967 a Început, 
la E. M. Lenea, sub semnul depli
nei încrederi în capacitatea aces
tui" harnic colectiv de a rezolva 
problemele complexe pe care le va 
ridica, în perioada 1966-1970, con
centrarea producției minei și creș
terea extracției de cărbune de la 
820 COC- la 1 150 G00 tone. Optimis
mul, încrederea în forțele proprii 
își au izvorul în succesele impor
tante obținute în primele 7 luni din 
acest an în ce privește îndeplinirea 
ș: depășirea principalilor indicatori 
ai planului.

Referatul prezen
tat de tovarășul 
Brînduș Aurel, in
ginerul șef al mi
nei, cuvîntiul nu
meroșilor pârtiei-
panți la discuții, 
concluziile tova
rășului Lungu loan, 
membru al Bi
roului Comitetului regional de 
partid, au relevat frpte și realizări 
care exprimă hotărîrea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor de 
la această mină de a fi în primele 
rînduri ale luptei pentru întăptul- 
re,i sarcinilor trasate industriei căr
bunelui de Congresul al TX-lca al 
partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c. și legea planului cin
cinal. In primele 7 luni colectivul 
E. M. Lonea a extras peste plan 
16 868 tone de cărbune, a depășit 
sarcina de creștere a picductivită- 
ții muncii cu 4,2 la sută și a obți
nut 373 Of 0 lei economii la prețul 
de cost. Deosebit de important es
te faptul că toate sectoarele de 
producție, inclusiv sectorul de in
vestiții, au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan și că, în linii ge
nerale, s-a asigurat o desfășurare 
ritmică a procesului de produc
ție.

Dezbaterea sardiiloi 
(IHtlHALIIHI 

ți a plaoolil pe 1967

In activitatea colectivului E. M. 
Lonea au existat însă și lipsuri, care 
r.u au fost ocolite cu prilejul ana
lizei. făcute în ședința de * dezba 
tere. De exemplu, la lucrările de 
pregătiri s-a înregistrat pînă la 1 
august o rămînere în urma de 340 
ral, conținutul admis de cenușă a 
fost depășit cu 0,9 puncte din care 
cauză s-iau pierdut 4 000 tone do 
producție și 265 000 lei, alte 4 200 
tone de cărbune s-au pierdut dato
rită absențelor nemotixate și învoi
rilor, iar la sectoarele II, IV și V 
peste 40 la sută din brigăzi au ră
mas sub plan.

Participanta la 
dezbatere aii dis
cutat despre aces
te deficiențe, ..dar 
atît ei cît și refe
ratul s-au oprit 
mai puțin asupra 
cauzelor cate le-au 
generat. Cu alte cu1 
vinte, mai puțin 

s-a vorbit despre munca cu oamenii, 
despre activitatea politico-educa.- 
tivă pentru întărirea disciplinei în 
producție, respectarea cil strictețe 
a normelor de tehnica securității, 
despre desfășurarea întrecerii so
cialiste sau despre felul cum va fi 
organizată acțiunea de ridicare a 
calificării. Trebuie reținut că ’ îi 
planul de măsuri tehnico-organiz’ă- 
torice elaborat de conducerea E.-M. 
Lonea (de altfel ca și la alte exploa
tări) nu s-au stabilit sarcini precise 
privind calificarea și ridicarea cali
ficării celor care, vor dă viață cin
cinalului, nu s-a concretizat preo
cuparea pentru pregătirea cadrelor.

Nu am vrea să se tragă conclu
zia că dezbaterea sarcinilor cinci
nalului și a planului pe 1967 la 
E. M. Lonea, organizată de coinite- 

. I. MfRZA

(Continuare în pag. 4-a)

Comunistul Moldovan Ioan, lăcătuș, conduce o echipă harnică de 
la atelierul mecanic al minei Lupeni.

In fotografie: șeful echipei verifică piese lucrate de lăcătușii Mun
tean loan și Geogen Vasile.

Unde mergem mîine ?
9 In sala de spectacole a 

Casei de cultură din Petro
șani, începe la ora 11 un sim
pozion cu tema „Literatura 
română contemporană''. Va 
vorbi conferențiarul universi
tar Alexandru Crișan de la 
Timișoara. După simpozion va 
rula un film.

0 La ora 9, în sala „Voin
ța" din Petroșani are loc un 
concurs orășenesc de tenis de 
masă.
• Sala mică a clubului 

muncitoresc din Petrila găz
duiește, începînd de la ora 10, 
o conferință despre eveni
mentele săptămînii, iar la ora

20,30 o seară de dans închina- , 
tă minerilor evidențiați în în
trecerea socialistă.
• O „dimineață de poezii" 

este organizată, la ora 10, în 
sala clubului muncitoresc din 
Uricani, iar la ora 20 începe o 
reuniune tovărășească.
• La ora 10, în sala clubu

lui muncitoresc din Vulcan 
este programată conferința „35 
de ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Scînteia".
• Intre orele 14—21 pe te

renul din vecinătatea clădirii 
Sfatului popular din Petrila : 
are loc o serbare eîmpeneascău ;



STEAGUL ROȘU

Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

(Urmare din pag. l-a)

combinatul dv. șl mai cu seamă de 
a ne întîlni cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii, acestui combinat 
chimic — a spus vorbitorul. 
AM obținut rezultate Spumoa
se iu anii construcției so
cialismului. In numele Comitetu
lui Central al partidului vă felicit 
pe toti cei care lucrați în acest 
combinat pentru rezultatele obținute.

Știm că și dumneavoastră, ca și 
toti oamenii muncii, lucrați cu dra
goste, cu entuziasm și de aceea ob
țineți rezultate bune. Trebuie însă, 
tovarăși, să depunem eforturi și 
mai multe pentru a organiza mal 
bine munca. Trebuie să vă 
spunem că după impresia ce 
ne-am format-o, desigur foar
te sumară, în combinatul dv. 
mai este cîte ceva de făcut pențru 
a reuși ca, în cadrul aceluiași 
șpatiu. cu aceleași utilaje, să pro
duceți mai mult și de calitate mai 
buufi. Noi am dori cak colectivul 
combinatului chimic, inginerii, teh
nicienii, toti muncitorii com
binatului, pe lingă preocupa
rea de a realiza planul, să acorde 
mai multă atenție creșterii produc
tivității muncii, organizării mai bu
ne a producției și îmbunătățirii ca
lității produselor. In felul acesta 
contribuția la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea poate 
fi și mai mare. Vă urez din toată 
inima să obțineți rezultate și mai 
mari, multă fericire I

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu pu
ternice aplauze și urale.

...Din nou reîntîlnire cu locuitorii 
orașului. In fata sediului Comitetu
lui raional de paitid a avut loc un 
mare miting. Piața centrală a ora
șului și străzile înconjurătoare sînt 
pline pînă la refuz.

Sosirea conducătorilor de partid și 
de stat este salutată de cel pre- 
zenți cu urale și aplauze. Se ros
tesc’ urări pentiu Partidul Comunist 
Român,- Comitetul său Central, pen
tru înflorirea pali iei noastre — Re
publica Socialistă România.

Pripiul secretar al Comitetului ra
ional de partid, tov. Ieronim Buda, 
adresînd înalților oaspeți un călduros 
bun venit în orașul Tîrnăveni, a 
Spus printre altele:

„Oamenii acestor meleaguri de pe 
finii molcom al Tîrnavei Mici și-au 
făurit de secole soarta loalaltă, ro
mâni; maghiari, germani, fiecare cu 
limba, cu obiceiurile lor. Ei trăiesc 
acum fericiți sub soarele dreptăți' 
și egalității muncind laolaltă în 
întreprinderi, instituții și pe ogoare.

Asigurăm conducerea partidului 
ți stalului nastru că oamenii mun
cit din -raionul Tîrnăveni, tn fruntj 
cu comuniștii, vor munci și in con 
tihuare ru toată holărîrea și abnega
ția, pentru înfăptuirea mărețelor 
Obiective stabilite de col de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România".

In numele muncitorilor din raio
nul Tîrnăveni a vorbit muncitoa
rea chimistă Kopan Ana. Ea e 
spus : „îmi exprim marea bucurie 
de cate Sînt cuprinsă și recunoș
tința că în mijlocul nostru se află 
oaspeți dragi, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului. Comunist Român, care au ve
nit pehtru a ne asculta cuvîntul și 
gfndurile noastre. Faptul că avem 
în fruntea noastră un partid care 
exprimă năzuința întregului popor, 
al cărui cuvînt întotdeauna a deve
nit realitate, constituie pentru noi 
toți un îndemn de a munci tot mai 
bine";

Adresînd conducătorilor de partid 
și de stat tradiționala urare strămo
șească: „Bine ați venit", loan Po
pa, președintele cooperativei agri

cole de producție din Bticaciu, a 
spus: „Țăranii cooperatori din ra
ionul Tîrnăveni își manifestă recu
noștința fierbinte fată de partid, 
care ne conduce cu fermitate și în
țelepciune spre un trai tot mal fe
ricit, trai pe care strămoșii noștri 
nici nu Îndrăzneau să-l viseze".

Vom depune toate eforturile pen
tru sporirea continuă a producției 
agricole vegetale și animale, în 
scopul transformării cooperativelor 
agricole de producție în unltăti 
din ce în ce mai înfloritoare, pen
tru a traduce în viată mărețele 
sarcini trasate agriculturii noastre 
socialiste de Congresul al IX-lea al 
partidului".

„Vă rog șă-mi permiteți ca în nu
mele intelectualității din cuprinsul 
raionului Tîrnăveni să mă fac ex
ponentul celor mai calde și profunde 
simțăminte de dragoste, recunoștință 
și devotament fată de conducătorii 
partidului și statului nostru, care 
ne fac astăzi deosebita cinste de 
a vizitat orașul și raionul nostru" — 
a spus prof. V-așile Gherman, di
rectorul Liceului nr. 2 din Tîrnă
veni.

Primit cu vii ți îndelungate aplau
ze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a trausmis locuitori
lor din orașul și raionul Tîrnăveni, 
muncitori, țărani, intelectuali, ro
mâni, maghiari, germani, un salut 
frățesc, călduros din partea Comi
tetului Central și a guvernului.

In anii socialismului, raio
nul și orașul dv. au obținut multe 
realizări în dezvoltarea industriei; 
combinatul chimic, fabrica de gea
muri și alte întreprinderi sînt o 
mărturie a acestui fapt. Agricultura 
a înregistrat, de asemenea, o dez
voltare deosebită în ultimii 
ani. Am văzut dealurile fru
moase, viile, cîmpurile cu re
colte bune, cunosc unele din 
cooperativele dv. Se poate spune 
că agricultura din raionul Tîrnă- 
vehi este în continuă dezvoltare, 
aflîndu-se printre raioanele care 
obtțn rezultate bune în regiunea. 
Mureș-Autonomă Maghiară și chiar 
în întreaga țară. Combinatul chimic 
$1 celelalte întreprinderi din oraș 
și din raion obțin, de asemenea

In mijlocul țăranilor cooperatori 
din Cucerdea

...Ne apropiem de Cucerdea, a 
șezare de oameni harnici și price- 
puți. In semn de stimă și prețuire 
pentru conducătorii partidului și sta
tului nostru, gospodarii și-au Im 
podobit sărbătorește casele și gar 
durile cu cele mai de preț covoare 
și cusături lucrate în casă. Drumu; 
prin comună oferă oaspeților o a- 
devărată galerie de artă populară, 
o împletire vie de culori, care de
monstrează dragostea de frumos 
măiestria și hărnicia femeilor și 
fetelor de prin aceste locuri.

La sediul cooperativei agricole 
de producție, tov. Iosif Mașca, pre
ședintele cooperativei, prezintă cî- 
teva din realizările obținute de ță
ranii cooperatori. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Emil Bodnăraș se in 
teresează de producția de griu ob
ținută în acest an, de pregătirile 
pentru recoltarea porumbului care 
se anunță a da rod bogat, de va 
loarea zilei-muncă și modul cum 
sînt obținute și repartizate venitu
rile bănești ale cooperativei.

După vizitarea cooperativei, pe 
izlazul din marginea satului are 
loc apoi o întîlnire a conducători
lor de partid și de stat cu locuito
rii comunei Cucerdea. Președintele 
cooperativei a rostit un cuvînt de 
bun sosit. El informează că pro
ducția cerealieră a crescut an de 
an și s-a dezvoltat continuu secto
rul zootehnic. Sporirea producției 
agricole, valorificarea unei canti
tăți din ce în ce mal Însemnate 
prin contractări au creat condiții 
pentru creșterea averii obștești, ca
re în anul 1965—1966 a ajuns la 
7 000 000 Iei, și a veniturilor coope
ratorilor. Numai în ultimii 6 ani 
s-au construit 186 de case noi, un 
număr însemnat de cooperatori 
șl-au cumpărat aparate de radio, 
televizoare, mobilă, trăind o viață 
din ce în ce mal bună.

In cuvîntul său, tovarășul Nico

rezultate bune. Desigur, ne putem 
mîndri pe drept cuvînt cu succesele 
dobtndite. Dar nu putem spune că 
am realizat tot ceea ce se putea 
obține.

Poporul nostru a început bine 
cincinalul. In primele șase luni, 
după cum știu, și dv. ați realizat 
sarcinile de plan în industrie; în 
agricultură, rezultatele sînt bune 
pînă acum și, după CÎt se pare, vom 
avea o recoltă bună, cu mult su
perioară față de cea de acum un 
an. Pentru rezultatele obținute în 
anii d'e pînă acum și în această 
jumătate de an în realizarea noului 
cincinal, vă felicit din toată inima 
în numele Comitetului nostru Cen
tral

Desigur, că cele realizate trebuie 
să constituie pentru dv. un imbold 
pentru a îndeplini și depăși sarci
nile importante ce vă revin în 
noul cincinal. Știm că în raion și 
în oraș sînt oameni harnici, talen- 
tab, minunați. Noi considerăm că 
românii, maghiarii șl germanii, care 
în decursul secolelor au muncit îm
preună, au realizat împreună tot 
ceea ce există, vor întări și mai 
mult unitatea, prietenia și munca 
comună pentru îndeplinirea sarcini
lor puse de partid, contribuind în 
felul acesta la dezvoltarea continuă 
a patriei noastre pe calea desăvîr- 
șirii construcției socialiste, spre ri
dicarea bunăstării, spre fericirea 
întregului nostru popor.

Noi avem încredere deplină că 
oamenii muncii din Tîrnăveni, la 
fel oa toți oamenii muncii din 
România, nu vor precupeți nici un 
efort, își vor aduce contribuția și 
mai activă, la înflorirea republicii 
noastre, la clădirea socialismului 
și apoi a comunismului în Româ 
nia“.

Intr-o atmosferă însuflețită, inso 
tiți de urale și cîntece, conducă
torii de partid și de stai își iau 
rămas bun de la harnicii și entu
ziaștii locuitori ai orașului Tîrnă 
veni". Mașina deschisă în care se 
află tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Emil Bodnăraș și Alexandru Dră 
ghici înaintează ou greu prin mij
locul zecilor de mii de oameni ai 
muncii.

lae Ceaușescu a arătat că rezulta
tele bune obținute într-un timp 
scurt de cooperativă se datoresc 
muncii cooperatorilor, faptului ca 
urmtnd îndemnul partidului, ei 
ș-au unit Intr-o cooperativă puter
nică. Agricultura noastră are însă 
posibilități mult mai mari — a 
spuș vorbitorul. Desigur, recolta de 
1700 kg de grîu la hectar obținu
tă de cooperativa dv. acum un an 
e bună. Anul acesta se pare că ea 
va fi ceva mai mare, dar puteti șl 
trebuie să obțineți recolte mai 
mari. Noi trebuie să mergem spre 
producții mai mari la grîu, porumb 
și celelalte culturi. Ați prevăzut 
anul acesta să obțineți 1 400 litri 
lapte de fiecare vacă. Aceasta nu 
este puțin, dar nu este nici mult 
Trebuie; să vă gînditi la 2 500 litri 
și chiar la 3 000. In felul acesta 
veți putea intr-adevăr să realizați 
venituri mai mari. Aveți 1 013 bo
vine. dintre care numai 300 vaci 
oile sînt puține față de pășunile 
pe care le aveți. Noi conside
răm că în întreaga țară, nu numai 
la dv., avem încă foarte multe de 
făcut pentru a ajunge la o produc
ție agricolă avansată, care să asi
gure de regulă 2000—2 500 kg griu 
la ha, 2 500—3 000 kg porumb la 
ha, pentru a dezvolta creșterea a 
nimalelor, și mai cu seamă oentru 
a obține producții mari de lapte, 
carne, lînă.

Programul elaborat de Congresul 
al IX-lea, măsurile luate de Comi
tetul Central pentru dezvoltarea a- 
griculturii, asigură mijloace mate
riale, mașinile necesare, îngrășămin
te mai multe în anii viitori, semin
țe selecționate mai bune. Avem in
gineri agronomi, medici veterinari 
zootehniști, și mai cu seamă avem 
o țărănime harnică care a dovedit 
că știe să obțină recolte din ce 
în oe mai bune. Unind toate aceste 

forțe, folosind mai bine mijloacele 
pe care statul ie pune la îndemî- 
nă, să facem In așa fel ca ceea ce 
a stabilit Congresul al IX-lea pen
tru dezvoltarea agriculturii să fie 
realizat. La aceasta trebuie să vă

La termocentrala de la Luduș
Cu cîțlva ani în urmă, aceste lo

calități erau aproape necunoscute 
pe harta economică a țării. Din 
1961 încoace numele lor a devenit 
simbolul luminii, energiei, forței. 
La îndemnul partidului, construc
torii ou înălțat la Luduș — Iernut 
una. din cele mal puternice unități 
energetice din țară.

...Ne apropiem de turnurile hi 
perbolice ale termocentralei. Silue
tele lor maiestuoase și cea a clă
dirii domină cîmpia de pe malul 
Mureșului.

In întîmpinare au venit to
varășii EmW Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice, loa- 
chim Hațegan, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid 
Luduș, Mișu Kraft, directo
rul general al termocentralei. Sînt 
prezenți mii de oonstructori și e- 
nergeticieni care își manifestă în 
cuvinte calde, pornite din inimă 
dragostea pe care o poartă partidului 
nostru. Directorul general al ter
mocentralei raportează oaspeților 
că, și In acest an, constructorii, 
montorii și enargeticlenii de la Lu
duș și-au realizat sarcinile de plan 
și angajamentele luate în întrecerea 
socialistă. In această perioadă a 
fost conectat la sistemul energetic 
național, cu 30 de zile înainte de 
termen, cel mal mare grup energe
tic de pînă acum al termocentralei, 
a cărei putere instalată este aproa
pe egală cu aceea a hidrocentra
lei de la Bioaz.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează marea termocentrală, 
se interesează de stadiul lucrărilor 
de montaj aflate în curs și de po
sibilitățile dării în funcțiune la ter
men a noilor obiective, discută cu 
specialiștii, cu muncitori energeti- 
cieni șj montori despre condițiile de 
muncă, despre posibilitățile de ri
dicare a calificării și specializării.

însoțiți de gazde, conducătorii de 
partid și de stat vizitează apoi sis
temul centralizat de conducere au
tomată a termocentralei. In timpul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și ceilalți conducători de partid și 
de stat au discutat cu specialiștii 
străini care se află aici pentru 
montarea unor agregate, inginerii 
Andrei Cernuhin și Andrei Peleșbv, 
din U.R.S.S., și ing. Alois Craciman 
din R. S. Cehoslovacă.

In curtea întreprinderii, în aplau
zele șl uratele miilor de oameni ai

In orașul de pe Mureș
Conducătorii de partid și de stat 

sosesc la Tîrgu Mureș, orașul de 
reședință al regiunii. Vechea ceta
te de pe Mureș este înveșmîntată 
sărbătorește

In numele locuitorilor orașului 
inalții oaspeți sînt salutați cu căl
dură de tov. Vasile Rus, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Tg. Mureș.

Indreptîndu-se spre oraș, coloana 
de mașini străbate magistrala 
Gheorghe Doja, de-a lungul căreia 
se Înaltă zvelte noile construcții 
ce se integrează armonios în ari» 
tectura specifică a orașului. Pe tot 
traseul, au loc manifestări de bu
curie, de dragoste și atașament 
față de partid și guvern.

Ajunși în centrul orașului, con
ducătorii de partid și de stat se în
dreaptă spre monumentul eroilor că
znii pentru eliberarea patriei. O 
companie prezintă onorul Se 
păstrează un moment de recule
gere. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghicl 
Janos Fazekaș, Mihai Gere și Vir
gil Trofin depun o coroană de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri.

In mar^a plată a orașului, peste 
30 000 de locuitori aclamă sosirea 
oaspeților.

AM ore loc un entuziast miting. 

aduceți și dv. contribuția — și noî 
sin tem siguri că o veți aduce. In 
felul aceata vom contribui cu toții 
la înflorirea continuă a patriei so
cialiste, la bunăstarea întregului 
nostru popor.

muncii, conducătorii de partid și 
de stat participă la un miting ai 
constructorilor și energeticienilor. <. 
In numele întregului colectiv ai 
termocentralei, directorul general, 
ing. Mișu Kraft, îi salută pe condu
cătorii de partid și de stat și le 
mulțumește pentru prețioasele sfa
turi și îndrumări date în timpul 
vizitei.

Intîmpinat cu urale și aplauze în
delungi, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. După ce s-a re
ferit la importanța economică a 
acestui mare obiectiv al planului 
șesenal, secretarul general al C.C. 
al P.G.R. a subliniat că această ter
mocentrală, construită de specialiști 
români cu contribuția specialiștilor 
sovietici și cehoslovaci și înzestra
tă cu utilaj sovietic și cehoslovac, 
este o dovadă a posibilităților pe 
care le au țările socialiste ca, mun
cind bine, cooperînd bine în pro
ducție, realizînd instalații tehnice 
de înaltă calitate, să asigure dezvoltă 
tarea fiecărei țări socialiste în V. 
parte și prin aceasta să contribuie 
la întărirea puternicului sistem mon
dial socialist.

Aș dori — a spus vorbitorul — 
să felicit pe constructorii acestei 
minunate termocentrale, pe ener- 
geticienii care o exploatează, pentru 
rezultatele bune obținute pînă acum 
?i să Ie urez noi succese în activi
tatea lor. Doresc, totodată, să ex
prim felicitări specialiștilor sovie
tici și cehoslovaci, care lucrează îm
preună cu specialiștii și muncitorii 
noștri la realizarea acestei termo
centrale, și să le mulțumesc pen
tru felul cum își îndeplinesc înda
toririle lor.

In încheiere, secretarul general 
al CC. al P.C.R. a subliniat impor
tanța pe care o are îndeplinirea 
angajamentelor luate de construc
torii și montorii de la Luduș: da
rea în exploatare cu 130 de zile 
mai devreme a grupului de 
100 de megawați șl cu 90 de Zile 
înainte de termen a unui nou grup 
energetic de 200 megawați.

In aclamațiile mulțimii, conducă 
torii de partid și de stat se îndreap- x 
tă apoi spre Tîrgu Mureș *

Drumul trece prin satele Cipău, 
Vidrasău, Ogra; Ungheni Cristești 
Locuitorii și-au împodobit sărbăto
rește satele și îi primesc după da- 
tinele pămîntului pe inalții lor 
oaspeți.

Deschizînd mitingul și salutînd pe 
oaspeți, tov. Nicolae Vereș a 
spus : Prezenta dumneavoastră în 
mijlocul nostru are pentru noi sem
nificația grijii deosebite a conduce
rii de partid și de stat față de pro
pășirea întregii țări, a tuturor re
giunilor patriei, între care și regiu
nea noastră. Pășiți, dragi oaspeți pe 
meleagurile acestei regiuni a Repu
blicii Socialiste România, unde fi
ința poporului nostru este pomenită 
în pravili de piatră. Oamenii aces
tor locuri i-au găzduit pe Petrr ,
Rareș și pe Constantin $erban, l-au 
recunoscut ca domn pe Mihai Vodă 
Viteazul, au dat adăpost lui Avram 
lancu, lui Sandor Petdfi, lui Bem. 
Aici au trăit și muncit, luminînd 
prin secole geniul poporului român, 
corifeii școlii ardelene — Petru Ma
ior și Gheorghe Slncai, aici și-au 
elaborat lucrările lor matematice 
Farcas și Janos Bolyai. Pașii lui 
Eminescu au ostenit pe valea Mu
reșului în drumul care l-a purtat 
pe marele poet din Moldova sa 
natală spre Blajul afirmării idea
lului de unitate națională. In trecu
tul regiunii noastre sînt pagini glo
rioase ale luptelor de clasă duse sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân.

După ce a înfățișat transformă
rile petrecute în regiune în anii ,,

(Continuare în pag. 3-a)
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| Meci internațional
de partid și de sfat în regiunea | 

I
liberă, fără teama ca mîlne cineva j 
se va amesteca în treburile sale • 
interne. Astăzi, principiile indepen- • 
deniei, suveranității, neamestecului | 
în treburile interne, egalității în * 
drepturi sînt tot mai mult recunos- • 
cute ca unanim acceptabile de po- | 
poarele din Europa și din întreaga e 
lume. Numai pe baza acestor prin
cipii este posibil In condițiile -de 
astăzi să se stabilească relații noi 
între popoare și între state, să se 
asigure pacea ta lume. Noi vom 
face totul pentru a promova și asi
gura triumful acestor principii

Aș dori, tovarăși, în încheiere, 
să vă urez încă o dată să obțineți 
în munca dv. închinată construe- 
tits socialismului, bunăstării po
porului, înălțării continue a 
patriei noastre socialiste spre cul
mile civilizației și 
si noi succese. Să 
întărească unitatea 
cli, indiferent de 
jurul partidului și guvernului Repu
blicii noastre socialiste l 

Vă doresc tuturor multă fericire! 
Cuvîntarea a fost subliniată 

repetate rînduri cu îndelungi 
plauze.

Corul reunit al ansamblurilor 
tistice din Tg. Mureș, la care 
adaugă întreaga mulțime a celor 
prezenți, face să răsune în piață 
cîntecul „Te cînt partid", emoțio
nantă mărturie, izvorîtă din inimile 
tuturor, a dragostei și recunoștinței 
lor față de Partidul Comunist Ro
mân, față de conducerea lui încer
cată.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară continuă.

¥
In drum spre regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară, conducătorii de 
partid,și de stat au călătorit cu tre
nul pînă la Mediaș.

Aici au venit în întîmpinare tov. 
Ion Voina, prim-secretar al ~ 
miletului regional de ] 
cadre de conducere din aparatul — 
partid și de stat local, 
oameni ai 1____ _ __ .____  . . .
comuna Blăjel — aflată pe șoseaua 
care duce spre Tîrnăveni —• au 
brăcat cu acest prilej haine 
sărbătoare.

Locuitorii orașului Mediaș și 
comunei Blăjel au făcut conducă
torilor de partid și de stat o spon
tană și entuziastă manifestație de 
dragoste

Virgil DANCIULESCU 
Paul DIACONESCU 
Alexandru BRAD 
Nicolae VAMVU

Mureș - Autonomă Maghiară
(Urmare din pag. 2-a)

construcției socialiste, perspectivele 
pe care le deschide planul cinci
nal, vorbitorul a spus: Avem fe
ricita ocazie de a vă avea în mij
locul nostru acum, în preajma mâ
ții sărbători naționale a poporului 
nostru, ziua de 23 August. Vă a- 
sigurăm, dragi tovarăși, că oamenii 
muncii din întreprinderi, de pe o- 
goare, din instituțiile de cultgră și 
știință ale regiunii nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru a-și înde1 
plini cu cinste sarcinile ce le re
vin, angajamentele

. cerea socialistă,
Oaspeții au mai 

Nicolae Toanchină, 
la Combinatul de 
zotoase. Vizita dv., stimați oaspeți, 
reprezintă pentru 
citul prilej de a 
țațele activității 
ales posibilitatea 
direct în fața conducerii superioa
re de partid să depunem toate e- 
forturile în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a complexelor sarcini ca 
re ne revin a spus el.

Luînd cuvîntol, profesoara Mar 
gateta Bîlcu a arătat: E lesne de 

' /jiîservat prezența în marea mulți
me din această Piață a trandafiri
lor a sute de femei de toate vîrste- 
le. Faptul e firesc. Investite cu noi 
răspunderi sociale și morale, avînd 
create minunate condiții de muncă 
și afirmare, femeile muncitoare, 
țărănci, intelectuale și gospodine, 
Iși închină activitatea înfăptuirii 
politicii partidului de construire a 

noastre noi. Pentru noi nu 
datorie mai nobilă decît 

de a ne pune întreaga capa- 
de muncă în slujba poporu- 
patriei socialiste, de a educa 
noștri în spiritul patriotismu-

luate în între-

fost salutați de 
maistru fruntaș 

îngrășăminte a-

noi nu numai feri- 
vă înfățișa rezul- 
noastre, cit mai 
de a ne angaja

l

vieții 
există 
aceea 
citate 
lui, a 
copiii 
lui fierbinte, al dragostei nemărgi
nite pentru partid, în spiritul res 
pactului față de muncă.

Salutînd in numele oamenilor de 
-știință, al cadrelor din învățămln’.ul 
superior din regiunea Mureș-A’ito- 
nomă Maghiară pe conducătorii de 
partid și de stat. Ludovic Csogor, 
rectorul Institutului mecHco-farnwi- 
ceutic din Tg. Mureș, a spus: In
telectualitatea din țara noastră s-a 
bucurat și se bucură de considera
ția și sprijinul nemijlocit al con- 

. ^feerii de partid și de stat. Este 
țin merit deosebit al partidului nos
tru că, apreciind importanța ști
inței în actuala etapă a dezvoltă
rii, a creat condiții favorabile des
fășurării acestei activități. In regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară oa
menii muncii trăiesc în înțelegere 
și colaborare frățească, rod al po 
liticii naționale a Partidului Comu
nist Român, 
devenit un 
trei institute 
rior. cu opt 
bază de cercetare științifică 
demiei Republicii Socialiste 
nia. Dispunem de un bogat poten 
țial în domeniul cercetării științi
fice, căruia noi trebuie să-i răs
pundem printr-o muncă de cerce
tare corespunzătoare. Intelectuali
tatea din regiunea noastră, urmînd 
necontenit tradițiile bogate și pre
țioase ale științei și culturii româ- 

/ nești, va participa cu devotament 
>la rezolvarea sarcinilor în vederea 

’progresului continuu al economiei 
naționale, al culturii și științei.

In ovațiile 
luat cuvîntul 
GEAUȘESCU.

Voi începe 
dv.. tuturor 
Tg. Mureș un 
țese din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România In vizita noastră la Tg. 
Mureș, în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, dorim să ne sfătuim 
Cu activul de partid, de stat, ou 
muncitori, țărani, intelectuali asu
pra măsurilor pe care să le luăm 

continuare în vederea înfăptul- 
cu succes a Directivelor trasate 
Congresul al IX-Iea al partidu- 
și, în cadrul acestuia, a saroini- 
ce revin oamenilor muncii din 

.regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Orașul Tîrgu Mureș a 
centru universitar cu 
de învățămînt supe- 
facultăți, avînd șl o 

a Aca- 
Româ-

celor ] 
tovarășul

prezenti a 
I NICOLAE

transmite 
orașului

prin a vă 
locuitorilor 
salut călduros și fră-

în 
rii 
de

MX 
<or

< In orașul de pe Mureș s-au pro
dus în anii socialismului, multe 

: schimbări. Orașul Tg. Mureș, care
în 1938—39 avea 38 000 locuitori, 
se numără astăzi printre orașele cu 
o populație de aproape 100 000 
de locuitori. Această creștere nu 
este întîmplătoare, este rezultatul 
dezvoltării economiei, industriei, 
științei, culturii în orașul Tg. Mu
reș. Orașul dv. este unul din cen
trele universitare importante ale 

. României. S-au areat astfel condi
ții ca Tg. Mureș să devină un oraș 
înfloritor al României socialiste.

In Tg. Mureș muncesc, învață, 
cercetează împreună români, ma
ghiari, germani și alte naționalități. 
Munca înfrățită a oamenilor mun
cii de diferite naționalități stă la 
baza tuturor înfăptuirilor din anii 
construcției socialiste. Această mun
că și luptă comună au rădăcini a- 
dînoi în trecutul istoric al Româ
niei. De 
ghiarii au 
împreună, 
mata lui 
Rareș a 
Mureș, în răscoala tui Doja care 
s-a născut pe aceste meleaguri, au 
luptat alături români și maghiari 
împotriva exploatării, împotriva no
bilimii. Intr-o serie de lupte pen
tru eliberarea națională și socială, 
pentru a viață mai bună, românii și 
maghiarii au luptat 
au reușit nu a dată 
torli.

In trecut, clasele 
fie exploatatori români, 
ghiari, căutau să învrăjbească pe 
oamenii muncii de diferite naționa
lități în scopul de a-i putea asupri 
mai bine. Pentru exploatatori nu 
exista deosebire de naționalitate. 
In același fel exploatau și pe mun
citorii români și pe muncitorii ma
ghiari; în același fel moșierul asu
prea și pe țăranul român și pe cel 
maghiar. Și tot în același fel însă 
muncitorii — și Tomâni și maghiari 
— țăranii — și români și maghiari, 
au învățat că ei nu au decît un 
singur dușman — exploatatorul, 
clasele dominante, burghezia și mo- 
șierimea — și împotriva lui au 
luptat uniți. Stat cunoscute de dv. 
luptele din valea Ghimeșului, care 
au unit în luptă comună pe țăranii 
români și maghiari și care au fă
cut clasele stăpînitoare să înțelea
gă că politica lor de învrăjbire na
țională este sortită eșecului.

Eliberarea de sub jugul fascist 
a pus capăt pentru totdeauna asu
pririi burghezo-moșierești. 
poporul român, pentru 
muncii români, maghiari, 
si de toate naționalitățile 
chis o eră nouă, 
socialiste care < 
și deplina egalitate în drepturi pen- ” 
tru toți oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate. Politica marxist- 
leninistă a partidului nostru a dus ” 

. la închegarea unității de nezdrun- 8 
cinat între toți locuitorii României | 
socialiste indiferent de naționalita- * 
te. Mină în mină, ei ridică tot mai | 
sus România socialistă pe culmile I 
înalte ale civilizației și progresii- * 
lui. a

După ce s-a referit la succesele! 
dobîndite de poporul nostru în con- • 
strucția socialistă, la sarcinile tra-| 
sate de Congresul al , IX-lea al| 
partidului pentru dezvoltarea in-1 
dustriei, agriculturii, științei, pentru|> 
înflorirea multilaterală a României,f 
tovarășul Ceaușeșcu a spus: 1

Regiunea Mureș-Autonomă Ma-- 
ghiară, orașul Țg. Mureș vor cu-* 

- noaște în anii viitori o dezvoltare 1 
importanta. In cincinalul actual se- 
vor investi în Tg. Mureș pestei 
1 miliard de lei pentru extinderea | pas voinicesc spre mină. 
combinatului chimic, construirea u- 
nor noi i 
obiective social-culturale, pen- i 
tru nevoite învățămîntului și 
științei. Se va dezvolta pu
ternic agricultura. Desigur, în-'
făptuirea acestor sarcini cere efor
turi. Din cîte știu, în primele 6. 
Iun. aveți rezultate bune, ați înde-j 
plinit și depășit planul. Dar sînteți 
abia la început. Trebuie să depunaml 
eforturi, să luăm toate măsurile 
pentru ca sarcinile ce ne revin din

veacuri, românii și ma- 
trăit, au muncit, au luptat 
Secuii au luptat în ar- 
Ștefan cel Mare, Petru 

venit să ocrotească Tg

cot la cot și 
să obțină vic-

exploatatoare, 
fie ma-

Pentru 
oamenii 
germani 
s-a des-

ă, era construcției 
asigură bunăstarea I

it |
I

‘-tUlrilVi MHlaUUJlVu 11“ A 
întreprinderi, pentru |

programul stabilit de Congresul ai 
IX-lea să fie îndeplinite în între
gime și la timp. Trebuie să reali
zăm investițiile la termen, să rea
lizăm producția ritmic și mai cu 
seamă trebuie să acordăm mai mare 
atenție îmbunătățirii calității produ
selor, pentru că numai în acest 
fel vom putea ca produsele noas
tre să satisfacă cerințele economiei 
și ale populației și să poată con
cura cu produsele similare de pe 
piețele externe. Trebuie să ridicăm 
și mai mult productivitatea muticii, 
să realizăm mai multe economii. 
Trebuie să avem în vedere în per
manență că tot ceea ce construim, 
tot ceea ce producem .fiecare leu 
pe care îl cheltuim aparține între
gului nostru popor și trebuie să ne 
preocupăm de a cheltui cu grijă 
fiecare ban, de a produce cit mai 
bine și cît mai ieftin. Numai așa 
ne vom face datoria față de popor, 
față de oamenii muncii, față de 
.patria noastră socialistă.

Știm că dv. aveți rezultate bune. 
Sînt în Tg. Mureș minunați munci
tori în toate domeniile de activi
tate. Și sîntem siguri că nu veți ră
mîne mai prejos față de oamenii 
muncii din alte regiuni și din alte 
localități, ba, dimpotrivă, după pă
rerea mea, aveți toate condițiile să 
fiți în frunte și vă doresc să rea
lizați acest lucru.

Prin munca noastră contribuim 
la ridicarea bunăstării întregului 
popor, la întărirea patriei noastre 
socialiste. In același timp, constru
ind socialismul, ridicînd bunăstarea 
poporului, noi aducem o contribu
ție la întărirea puterii și unității 
întregului sistem mondial socialist 
a tuturor forțelor antiimperialiste 
Iată de ce, înfăptuind sarcinile pu 
se de Congresul al IX-lea, îndepli
nim o îndatorire, națională, dar și 
□ îndatorire internationalists, con 
tribuind la întărirea solidarității tu 
turor oamenilor muncii dîn întrea
ga lume. Astăzi, cînd imperialiștii 
recurg la o serie de acțiuni agre 
sive, este cu atlt mai necesar, sa 
facem totul pentru a ne aduce con 
tribuția la întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Declarațiile de la București 
vind securitatea europeană și 
vind agresiunea Statelor Unite 
Americii în Vietnam oglindesc
ziția partidului nostru și a celor
lalte țări socialiste semnatare, în 
probleme deosebit de actuale ale 
situației internaționale. Partidul 
nostru consideră că trebuie să se 
asigure fiecărui popor dezvoltarea

progresului noi 
crească și să se 
oamenilor mun- 
nationatitate, în

în 
a-

ar-
se

IăCI1I
I
I
I
I
I
1
I
I

pri- 
pri 
ale 
po-

II
I 
I

retar al Co- * 
partid Brașov, I 
in aparatul de | 

ie stat local, numeroși > 
muncii Orașul Mediaș și II 
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îm- 
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Cei care pateaza onoarea colectivului

De Gruia Grozovanul ați auzit cu 
siguranță-, despre ale sale întîmplări 
neobișnuite ați aflat de la radio. 
Dar, sînt convins că despre Florea 
Năzdrăvanul n-ați auzit. Deci, nu 
ne rămîne decît să vi-1 prezentăm.

Trăiește Ia Uricani. Muncește la 
mină, ca vagonetar. De-i vezi, nici 
nu bănui că in țața ta se ailă un... 
erau 1 Erou f Dai De cînd cu 
ttmplarea aceea formidabilă...

Trecuse de miezul zilei și 
menii se îndreptau spre mină.
Florea (pe numele său de tamiiie 
Firtalnicu) l-a pus probabil,., pîr- 
dalnicul de a iacul cunoștință cu 
licoarea lui Bachus cel veșnic ve
sel. Ori, spus mai pe șleau, a băut 
șapte halbe de bere cu tom (sau 
rom cu bere) și s-a îndreptai cu

în-

oa- 
Pe

O dată sosit în curtea exploată
rii, deveni grozav de „electrizat" 
și începu să arunce seîntei în stin
gă și-n dreapta. Printre primii ca
re au nimerit în raza sa de acțiune 
a fost un om în vîrstă, paznicul 
Neguț Qheorghe; ce l-a mai lovit 
și înjurat Năzdrăvanul, fără ca 
Neguț să-i spună măcar o vorbă. 
Abia a scăpat omul cu fuga. A 
venit un Însoțitor de tren, Tucă. 
să-l salveze pe paznic dar și în
soțitorul a fost „aranjat" urgent cu

!

la Petroșani
Adversara de jei a Jiului, 

Rostov (U.R.S.S.), venea în 
nostru cu o bună carte de 
La București ea învinsese pe Pro
gresul cu 3—2, iar la Craiova pier
duse abia cu 2—1 la capătul unui 
meci frumos. Intîlnirea cu Jiul Pe
troșani era așteptată 
cu mult interes de
tori. Aceasta și datorită fap
tului că fotbaliștii noștri e-
veau să întîlnească o echipă pu
ternică care urma să-i întrebuin
țeze serios și cu care prilej aveam 
să cunoaștem mal bine potențialul 
de luptă al formației noastre. Așa 
se face că jiuliștii au intrat timo
rați pe teren, au început meciul cu 
oarecare teamă de adversar 
mărturiseau antrenorii echipei 
nu și-au 
cadența.

Meciul 
factură 
modestă,

S.K-A. 
orașul 
viițită.

așadar 
specta-

ne
- și 

putut regăsi multă vreme

a fost în general, de o 
tehnică mai puțin decît 
care i-a nemulțumit pe nu

meroșii spectatori prezent! în tri
bune, Și acest lucru s-a datorat 
ambelor echipe.

Hotărîți să nu piardă și al doilea 
meci în tara noastră, oaspeții «u 
eplicat o toctică care le-a umbrit 
bunele calități fizice și tehnice. 
Chiar de la Început ei trimit min
gii le „acasă", joacă cu pase scurte, 
fără a periclita poarta lui Ion Va- 
șile. Din minutul 15 jocul devine 
nervos, brutal, obstructionist. In 
tonul dat de oaspeți s-au angrenat 
„de minune" băieții noștri, așa că 
pe teren începe o luptă de urmă
rire a adversarului, ca Ia box, se 
strigă, se lovește, numai fotbal nu 
se joacă. Prima repriză e de-a 
dreptul chinuitoare și se încheie cu 
un scor alb.

In partea a doua a întîlnirii „spi
ritele" se mai potolesc, șe creează 
unele acțiuni de o parte și de alta 
care dau emoții. Oaspeții leagă mai 
bine jocul și în minutul 56, la un 
șut puternic al lui Matveev, min
gea lovește bara și apoi intră în 
poartă. Zamfir, care îl înlocuise pe ’ 
Ion Vasile, n-a putut schița măcar 
un gest. Surprinși de gol, jiuliștii se 
năpustesc asupra porții adverse, dar 
șuturile Iui Libardi șt Arnotzkv sînt 
blocate cu siguranță de portar. Bă
ieților noștri nu le ies pasele. Mar
tinovich marcat strict, aleargă de
zordonat și nervos, Peronescu joa
că, oa deobicei, individual, iar 
„bombele" Iui Crăciun nu reușesc 
șă înșele vigilența portarului ad
vers, Oaspeții vor să-și păstreze 
golul, se dedau din nou la duri
tăți, gazdele le răspund cu aceeași 
monedă și Casandra e chemat la 
ordine de antrenorul Coidum. Mi
nutul 88 aduce aga Iar ea. La o în
vălmășeală în fata porții Casandra 
împinge balonul în Dlasă și: 1—1.

D. GHEONEA

NĂZDRĂVANUL
cijiva pumni. Nu a scăpat nebătută 
nici o iemeie în vîrstă care aduna 
surcele prin apropiere, In sfîrșit.

M1CR0F0ILET0N

a intervenit 
de ia depo- 
l-au legat-

Florea Ndz-

pe șeful turei paznicilor, Catlaonț 
l-a anunțat cu solemnitate;

mai ai de trăit doar

aici a ajuns Florea 
să hotărască durata

— Mă I Tu 
două zile!

Deci, ptnă
Năzdrăvanul:
vieții semenilor.

Năzdrăvanul Florea a putut fi

potolit abia după ce 
o echipă de muncitori 
zitul de lemne care 
buștean.

Dar să-l ii văzut pe
drăvanul la comisia de judecată; 
s-a transformat subit în mielușel. 
Poza drept cel mai nevinovat om 
din lume și susținea că pur și sim
plu nu știe nimic. De fapt, nu prea 
i-a fost de folos... „transformarea"; 
comisia l-a găsii, pe bună dreptate, 
vinovat, l-a amendat cu 300 lei Și 
i-a aplicat o sancțiune severă.

După faptă și răsplată-
FR. VETRQ

întreprinderea de gaoiliulie Pelrnsani
ANGAJEAZĂ

— Contabili principali
— Magazineri la Lupenl
Condițiile de salarizare conform H.C.M. 1053/1980. 
Informații suplimentare se pot obține la se

diul întreprinderii sir. Oltului nr. 30, între orele 
7,30—15.

1



STEAGUL ROS®

Oamenii vor transpune 
în viață cincinalul

(Urmare din- pag. l-a)

tul' de partid,- nu a fost făcută cu 
simț de răspundere, că nu au avut 
loc discuții utile. Din contră, to
varășii Munteănu Cornel, Hăncilă 
Viorel, Princz Samoilă, Gavrilascu 
Gheorghe, Nicolau Claudiu, Vasca 
Iuliu și ceilalți vorbitori au făcut 
propuneri foarte prețioase și și-au 
luat, în numele sectoarelor și al ser- 
visiilor, angajamente mobilizatoare. 
Colectivele a trei sectoare produc
tive — I, III și V — s-au angajat 
să, depășească sarcinile de plan pe 
1967 cu cite 500 de tone de căr
bune, colectivul sectorului de inves
tiții cu 20 mi de deschideri, servi
ciul. energeticului șef să ridice fac- 
tprpl putere de la 0,93 la 0,95 la 
sută.

"Totuși, în cadrul dezbaterii s-au 
scăpat, asa după cum s-a arătat, as
pecte esențiale ale muncii cu oame
nii.: ale felului cum sînt folosite e- 
fectivele sau dotarea tehnică. Și 
iacă o remarcă : referatul conduce
rii și r planul de măsuri tehnico-or- 
gănizatorice au fost prea lungi.

★
Luînd cuvîhtul în încheierea dez 

baterii tovarășul Lungu Ioan a sub
liniat’ că această acțiune este orga
nizată și condusă de către partid; 
ea desfășurîndu-se în spiritul do-

PROPUNE

cumentelor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., al politicii partidului nostru 
de a consulta în toate problemele 
importante ale construcier socialis
mului masele largi de oameni ai 
muncii, întregul popor.

Dezbătînd cifrele de plan, măsu
rile tehnicO-organizatorice ce vor fi 
luate în vederea înfăptuirii lor 
trebuie să se aibe în vedere și 
munca cu oamenii care scot cărbu
nele, ce se va face pentru ridica
rea conștiinței lor, a nivelului de 
calificare și cultură generală, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de viață. Trebuie rezolvate în 
cel mai scurt timp problema bri
găzilor rămase sub plan — în spa
tele căreia trebuie văzuți muncito
rii mineri și familiile lor — pro
blema deschiderii urnei cantine mi
niere sau cea legată de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă prin fo
losirea fondurilor de mică mecani
zare.

Vorbitorul a insistat, în înche
iere, asupra necesității ca inginerii 
și tehnicienii să acorde o atenție 
deosebită studierii problemelor pe 
care le ridică sarcinile cincinalului 
și folosirea Ia întreaga capacitate ă 
dotării tehnice și ca lucrările de 
concentrare a producției să se facă 
fără a stînjeni desfășurarea norma
lă a procesului de producție.

R I
• U.R.U.M.P. să asigure la termenele stabilite piesele de 

•chimb pentru exploatările miniere (MUNTEĂNU CORNEL, 
sectorul VIII).

- Q Trebuie studiat un sistem de încălzire pe timp de iar-
uă a aerului care va intra pe puțul cu schip Lonea II pen
tru evitarea înghețării apei pe ghidajele metalice (ing. HAN- 
CILĂ VIOREL, servic'ul aeraj).

" î • Sectorul IV, care are greutăți, să fie ajutat mai mult
de conducerea exploatării. Să se pună la punct puțul orb 
nr. IX (GAVRILESCU GHEORGHE, maistru minier).

4* Să fie urgentată darea In funcțiune a orizontului 575 
9* a stației de rambleu „Defor" (ing. NICOLAU CLAUDIU, sec
torul V).

• Propun dublarea liniei ferate industriale pe porțiunea 
Gata Lonea — mint a Lonea II (COLDA 1OAN, sectorul de 
transport suprafață).

41 Trebuie urgentate asigurarea celei de-a doua surse de 
alimentare cu energie electrică a stației de ventilatoare de la 
mina Lonea I și înlocuirea instalațiilor de semnalizare de la 
puțuri care nu sînt de construcție antigrizutoasă (VASCA 
IULIU, energetic șef).

• Ministerul Minelor să îmbunătățească programa ana
litică a școlilor de calificare în ce privește disciplina, N.T.S., 
(BELU VASILE, activist sindical).

• Cantina minieră să se deschidă în localul sanatoriu
lui de noapte (PUICAN ȘTEFAN, secretarul comitetului U.T.C.).

• Să se studieze din timp problemele legate de reorga
nizarea efectivelor după centralizarea minei, ca fiecare să 
știe precis ce are de făcut (OLTEANU DUMITRU, secreta
rul comitetului de partid).

PROGRA M DE RADIO
14 august

PROGRAMUL 1 : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei. Buletin meteo-rutier,- 

■ 7,18 1 Cîntă fanfara reprezentativă a 
Armatei; 7,30 Muzică populară; 
8,40 „Spre soare" — muzică ușoa
ră; 9,00 Muzică populară; 9,30 Se- 
iecțiuni din opereta „Liliacul" de 
Johann Strauss; 9,50 „Muza vese
lă"; 10,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 10,30 
Soliști, orchestre, melodii; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Radio 
atlas; 11,15 Program muzical pen
tru oamenii muncii aflați la odih
nă; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Noutăți de muzică ușoară; 13,30 
Varietăți muzicale; 14,00 La micro
fon Jean Păunescu; 14,15 Program 
pentru iubitorii de folder,- 14,40 
Zece minute cu Roxana Matei; 
15,00 Interpreți de muzică ușoară;

15,15 Recital de operă : Octav Eni- 
gărescu; 15,30 Jocuri populare; 
15,45 Interpreti de muzică ușoară : 
Rica Zarai și Dan Spătaru; 16,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 16,03 Concert 
simfonic popular,- 16,45 In vârtejul 
jocului; 17,00 Muzică ușoară; 17,14 
Noutățile discului românesc; 18,00 
„MAMAIA — 1966"; 18,30 Noi în
registrări de muzică populară; 18,45 
Piese instrumentale; 19,00 Muzică 
ușoară; 19,20 Interpreți ai muzicii 
noastre populare; 19,40 Muzică u- 
șoară românească; 20,00 RADIO
JURNAL. Sport; 20,15 Mic concert 
folcloric,- 20,30 TEATRU RADIOFO
NIC ; Marele fluviu îșl adună a- 
pele; 21,50 „îmi cîntă la fereastră 
marea"; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,-; 22,25 
Carnavalul notelor; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.
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Pierderile pricinuite 
inamicului de patrioți 
în provinciile Quang 
Tri și Thu Dau Mot

SAIGON 12 (Agerpres). — Uni
tățile Frontului Național de Elibe
rare și partizanii sud-vietnamezi 
care acționează în provincia Quang 
Tri au participat în prima jumătate 
a anului curent la 316 bătălii. și aiu 
scos din luptă 4 560 militari ina
mici.

Cu acest prilej, patrioții sud- 
vietnamezi au capturat 155 de tu
nuri, 81 mortiere și 359 arme de 
diferite tipuri. Au fost distruse co- 
mandatura subsectorului militar 
Trieu Phong, 17 posturi și puncte 
întărite inamice. Au fost doborîte 
11 avioane și elicoptere și 57 de 
vehicule militare aiu fost avariate 
sau distruse în întregime.

Intr-o altă provincie — Thu Dau 
Mot — forțele patriotice au lansai

de la începutul anului numeroase 
atacuri prin surprindere asupra ba
zei aeriene militare americane de 
la Phu Loi, distrugînd 89 nave ae
riene și omorând sau rănind sute 
de militari ai trupelor agresoare a- 
meri cane.

Agenția France Presse relevă că 
în ciuda unor vaste operațiuni mi
litare organizate în ultimele săptă
mâni de armata americano-saigone- 
ză pentru a degaja șoseaua Saigon - 
Bien Hoa-Vung Tau, patrioții sud- 
vietnamezi și-au făcut în cursul ul
timelor 48 de ore cunoscută pre
zența de trei ori, atacînd și hăr- 
țuind trupele și posturile aflate 
de-a lungul acestei rute.

Jertfa ale acțiunii 
„Colorado"

TELEVIZIUNE
13 august

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar : — Filmul „Piticul năzdră
van" — Stihuri de vitejie; 19,00 Te
lejurnalul de seară; 19,15 Rapsozi 
populari :■ Măria Niciu din comuna 
Frumoasa, raionul Zimnicea, regiu
nea București; 19,45 Actualitatea 
cinematografică; 20,00 Tele-enciclo-

pedia,- 21,00 Studioul mic — Ecrani
zarea schițelor ; „O mică cercetare" 
de Mihail Sadoveanu și „Călătoru
lui îi șade bine cu drumul" de 
Al. Brătescu-Voinești; 21,30 Filmul : 
„Sfîntul"; 22,20 Telesport; 22,40 Te
lejurnalul de noapte,- 22,50 Buletinul 
meteorologic; 22,55 Inchicterea emi
siunii.

PE SCURT
NEW YORK. Intr-o scri

soare adresată secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, 35 
de țări africane au cerut în 
mod oficial ca problema Afri
cii de sud-vest să fie abordată 
cu prioritate la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., ce se 
deschide la 20 septembrie.
• PARIS. Direcția Organi

zației de radioteleviziune fran
ceză (O.R.T.F.) a respins acu
zația conținută în nota de pro
test, remisă Ministerului de 
Externe al Franței de ambasa
dorul S.U.A. la Paris, Bohlen, 
privind pretinși#} ton antiame- 
rican al unora din emisiunile 
O.R.T.F. referitoare la Vietnam, 
Oficialitățile radioteleviziunii 
franceze-au precizat că nu in
tenționează să ia nici un fel 
de măsuri în urma demersului 
întreprins de S.U.A.
• CARACAS. Peste 500 000 

de locuitori ai Caracasului, ca
pitala uneia din cele mai bo
gate țări din lume în privința 
zăcămintelor de petrol, locuiesc 
la periferia orașului în cocioa
be. Recent, din cauza prăbuși
rii unor astfel de „locuințe" în 
capitala Venezuelei și-au pier
dut viața 11 persoane, printre 
care 7 copii.

4) LONDRA. Uniunea stu
denților de la Universitatea 
din Leeds (Anglia), organiza
ție ce numără 7 000 de mem
bri a ales în unanimitate ca 
președinte de onoare pe anul 
1966, pe avocatul sud-african, 
Abraham Fischer. După cum 
se știe Abraham Fischer a fost 
condamnat de autoritățile ra
siste din R.S.A. la închisoare 
pe viață, pentru faptul de a 
fi apărat în procese pe unii 
lideri sud^africani ce se pro
nunțau împotriva politicii de 
apartheid.

SAIGON 12 (Agerpres). — In 
drul acțiunii „Colorado" întreprinse 
de trupele americano-saigcneze în 
Vietnamul de sud, joi după-amiază 
a avut loc o luptă importantă între 
patrioți și trupele inamice. Mai mul
te companii ale „unităților de ma
rină americană" au fost zdrobite de 
către detașamente ale patrioților 
sud-vietnamezi, postați pe poziții bi
ne întărite.

După lansarea atacului, detașa
mentele de patrioți s-au repliat.

ca-

SUD
La 60 km sud-vest de Pleiku, în

tre tabăra forțelor speciale de la 
Piei Me și masivul Chu Pong, în 
cadrul operației „Paul Revere doi" 
au loc ciocniri 
tățile trupelor 
ene și cele 
vietnamezi.

sporadice între uni- 
americano sud-core- 
ale patrioților sud-

0 nouă „eroare" 
a aviației americane

SAIGON 12 (Agerpres). — O nouă 
„eroare" a aviației americane sol
dată cu doi morți și cinci răniți. 
Agențiile de presă relatează că joi 
un bombardier de vânătoare al 
forțelor militare aeriene americane 
din Vietnamul de sud a bombardat 
și mitraliat un cuter american ce 
naviga pe coasta sud-vietnameză, la 
mai puțin de zece 
viul Ben Hai ce 
de demarcație cu 
„Eroarea", potrivit
purtător de cuvânt al comandamentu
lui militar american, se datorește 
unui avion de observație care a cre
zut că vasul aparține forțelor . pa
triotice. Unul din cei cinci răniți 
este un corespondent de presă 
britanic care se afla întîmplător pe 
vas. Avariat, cuterul a fost readus 
la baza militară de la Da Nang. _

kilometri de flu- 
constituie linia 
R. D. Vietnam, 
declarației unui

india ; Demonstrație împotriva speculei 
cu alimente în statul Assam

— Agenți- 
situația din

DELHI 12 (Agerpres). 
ile de presă anunță că 
mai multe localități din împrejuri
mile orașului Shillong, capitala sta
tului Assam (India) se menține în
cordată. Peste 5 000 de demon
stranți 
iestînd 
mente, 
morti,

Starea excepțională este menți
nută, de asemenea, în localitățile 
Jorhat, Tinsukia, unde au avut

Peste 5 000
au manifestat miercuri pro- 
împotriva speculei* cu ali- 
Ciocnirile s-au soldat cu 5 

125 răniți și 900 de arestați.

ANGL1A

Înghețarea salariilor 

și a prețurilor 

a fost adoptată

LONDRA 12 (Agerpres). — Con
troversata lege privind înghețarea 
salariilor și a prețuirilor și-a înche
iat turbulenta călătorie prin parla
mentul britanic, fiind adoptată joi 
seara de Camera lorzilor. Oponen- 
ții guvernului din acest for au pre
zentat 34 de amendamente la lege, 
dar niici unul dintre ele nu a fost 
acceptat. Lorzii conservatori s-au 
abținut de a spiijini amendamentele, 
supuse mai ales de liberali, deoa
rece n-au vrut să prelungească se
siunea parlamentară respingînd o 
lege care ar fi fost în mod sigur 
aprobată din nou și definitiv de 
Camera Comunelor.

Fowler despre deficitul 
balanfei de plăfi a S.U.A

WASHINGTON 12
Intr-o conferință de 
joi, ministrul de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, a declarat că defi 
citul balanței de plăți în primul 
semestru al anului curent se men
ține la nivelul celui din primul se
mestru al anului trecut. Fowler a 
recunoscut că problema plăților ex
terne ale S.U.A. continuă să râmi 
nă „foarte serioasă". Potrivit cores
pondentului agenției France Presse. 
Fowler a declarat că situația a de
venit și mai delicată datorită spo
ririi cheltuielilor în devize legate 
de războiul din Vietnam. Ministrul 
finanțelor ainerican a apreciat în 
continuare că deși rezervele de aur

(Agerpres). — 
presă ținută

ale S.HA s-au ameliorat în primul 
trimestru al anului în curs, pierde
rile americane în aur ar putea a- 
tinge la sfîrși’tul anului peste 600 
milioane de dolari. El a menționat 
totodată că cea mai mare parte a 
acestor pierderi se datorește con
vertirii de către Franța 
în aur. La aceasta se 
faptul că surplusurile 
provenite din comerțul
micșorat brusc față de anul 1964, 
fapt ce a împiedicat redresarea ba
lanței sale de plăți deficitare. In 
acest sens, Fowler a făcut apel la 
sporirea exporturilor americane și 
reducerea pe cît posibil a importu
rilor.

a dolarilor 
adaugă și 
americane 

extern s-au
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poliție și popu-

al Indiei, Indira 
să se trimită de

loc ciocniri între 
lație.

Primul ministru 
Gandhi a hotărît
urgentă produse alimentare statului 
Assam. Iu parlament, membrii opo
ziției au acuzat guvernul statului 
Assam de lipsă de inițiativă și de 
faptul că nu a tradus în fața 
tiției pe proprietarii fabricilor 
decortbcare a orezului pentru 
cula cu acest aliment.

jus-

Arestarea altor lideri 
ai opozițijei în Kenya

NAIROBI 12 (Agerpres). — Parti
dul de opoziție, Uniunea po{,arului 
din Kenya (K.P.U.), a anunță- joi 
că alți 12 membri ai săi au fgst 
arestați în virtutea noii legi a’ se
curității publice din Kenya. De la 
adoptarea noii legi a securității pu
blice au mai avut loc o serie de a- 
restări în sinul partidului K.P.U. 
De asemenea, au mai fost arestați și 
cîțiva lideri sindicali proeminenți din 
Kenya.

Franța

Jaf săvîrșit 
de trei americani

PARIS 12. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : După cum relatea
ză presa franceză, trei ameri
cani de la baza Olivet de lin
gă Orleans sînt deținuți în pre
zent și interogați de poliția 
pariziană, fiind bănuiți de o 
violentă săvîrșită împotriva u- 
nui șofer de taxi din suburbia 
Mont Rouge, pe care l-au je
fuit, după ce l-au lovit în cap 
cu o bîtă. După ce l-au jefuit 
s-au întors cu taxiul la baza 
lor, lăsîndu-și victima pe șo
sea. La bază — arată ziarele 
— ei au furat pachete de ți- 

și se pregăteau să plece 
la ieșirea din cazarmă, 

ciocnit cu un camion mi- 
american, după care au 
cu trenul spre Paris. Jan-

gări 
cînd, 
s-au 
litar 
fugit
darmii au descoperit' în taxi 
cămăși însîngerate cu numere 
matricole ale armatei america
ne. Poliția continuă interoga
rea lor.
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