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Vizita conducătorilor de partid $1 dc stat 
in regiunea Bacău

modul cum se îndeplinesc hotărî- 
rile celui de-al IX-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român, să se 
sfătuiască cu oamenii muncii asu
pra căilor de realizare a sarcinilor 
prevăzute în noul cincinal cu pri
vire la dezvoltarea multilaterală a 
regiunii.

orașul chimiștilor"
ridicarea producției pînă în 1970 cu 
30 le sută.

Oaspeții se îndreaptă spre fabrica 
de policlorură de vinii. Din gazul 
metan, transformat direct în aceti- 
lenă printr-o metodă originală ro
mânească, și din sarea care dă naș
tere acidului clorhiidric se formează, 
în uriașele autoclave, această sub
stanță atît de necesară unei eco
nomii moderne. O nouă ilustrare a 
ceea ce înseamnă valorificarea su
perioară g oferă preocuparea actuală 
a specialiștilor de aici ca prin crea
rea unor noi instalații și tehnologii 
speciale să asigure utilizarea reziclu- 
rilor (sărurile de cupru) de la fa
bricarea policlorurii de vinii. In le
gătură cu viitoarele investiții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
necesitatea' .unei colaborări;■ cît mai 
strînse și mai exigente- între bene
ficiari și constructori, a folosirii cît 
mai judicioase a spațiilor existente.

La ieșirea’ din fabrică, oaspeții 
consemnează în cartea de onoare i 
„Felicităm pe chimiștii Borzeștiului 
pentru realizările obținute iii valori
ficarea superioară a bogățiilor de pe 
aceste meleaguri cărora industriali
zarea socialistă le-a imprimat pulsul 
energic al civilizației moderne. Ce
tatea chimiei ridicată pe locurile un
de a copilărit Ștefan cel Mare este 
o mărturie a cinstirii gloriei stră
bune prin fapte demne de epoca 
noastră socialistă".

Vizita la combinatul chimic se în
cheie pnntr-un mare miting la care 
iau parte mai multe mii de muncitori 
adunați pe vastul platou aflat între 
halele de electroliză ale fabricii de 
clorosodice. Conducătorii de partid 
și de stat sînt salutați de directorul 
tehnic al combinatului, ing. Gheor- 
ghe Bursuc, care a exprimat voința 
colectivului de a nu precupeți efor
turile pentru realizarea integrală a 
.sarcinilor planului cincinal.

Intîmpinat cu vii aplauze, cu acla
mații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Transmițînd muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de Ia Combinatul 
chimic Borzești un salut din partea 
Comitetului Central al partidului și 
a guvernului, secretarul general al 
I’.C.R. a spus :

Combinatul dv., importantă reali
zate a regimului nostru socialist, 
face parte din marile construcții ce 
oglindesc forța creatoare a oamenilor 
muncii, a inginerilor și tehnicienilor, 
a întregului nostru popor care sub 
conducerea partidului a reușit în 
mai puțin de 20 de ani să transform.- 
România într-o țară cu o industrie 
puternică, cu o agricultură în con
tinuă dezvoltare, ceea ce a asigura’ 
creșterea bunăstării’ poporului;

După ce a felicitat colectivul mo
dernului combinat pentru rezultatele 
obținute, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a subliniat că aceste re
zultate ar putea fi și mai bune, avîn- 
du-se în vedere exigența mereu mai 
înaltă față de calitatea producției, 
atît la desfacerea 'ei în tară, cît și în 
străinătate.

Aceasta înseamnă că pe lîngă 
preocuparea de a se realiza indica
torii val&rici ai producției globale 
este Toarte important să se acorde 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
continue a calității produselor. Tre
buie deci ca întregul colectiv — și

In- dimineața zilei de 8 septem
brie, • tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Petre Blaj o - 
vid', Dumitru Colin au sosit în re
giunea Bacău.

Conducătorii de partid și de stat 
au sosit aici, la Bacău, pentru ca, 
împreună cu organele de partid și 
de stat din regiune, să analizeze

„Bine ați venit în
Cu această urare, izvorită din 

adîncul inimii, au intîmpinat pe 
oaspeți locuitorii orașului petrochi
miei și, alături de ei, petroliștii din 
Moinești, oamenii cărbunelui din 
Gdtaănești, minerii salinelor de la 
Tg. Ocna, muncitorii combinatelor 
forestiere din muniții Tazlăului și 

r— ai altor întreprinderi din vadea Ghi- 
meșului, din văile Asăului, locuri 
au vechi tradiții ale luptelor revo
luționare muncitorești.

...Gara Borzești este parcă o ima
gine concentrată a întregii Văi a Tro- 
tușului în sărbătoare. Ghirlandele de 
cetină verde și de trandafiri purpurii 
care o împodobesc se prelungesc 
de aiici pînă în centrul orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.
..In. numele oamenilor muncii din 

regiunea Bacău, tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, a rostit un cuvîrtt 
de. bun venit. Sînt de fa[ă Ștefan Bo- 
baș,. președintele Comitetului execu
tiv ' al. Sfatului popular regional, și 
alțl reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești.

„Vă dorim viață lungă și sănătate 
pentru fericirea patriei și a poporu
lui — urează conducătorilor de 
partid și de stat unchieșul Dumitru 
Holbau, unul dintre cei mai bătrîni 
locuitori ai-unuia dintre cele mai 
tinere orașe ale țării, martor al 
trareformării satului ©nești de odi- 

■ nioară- în citadela chimiei de astăzi. 
1 - ,-,Bine.v-am găsit, dragi tovarăși’" 
.— spune, în aplauzele celor prezențl, 
secretarul general al C.C. al P.C.R., 
mulțumind pentru călduroasa pri
mire.
- Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre combinatele petrochimice.

Adevărate arcuri de triumf ale 
industrializării, conductele argintii de 
gaz metan arcuite deasupra șoselei, 
împodobite cu verdele ramurilor de 
brad, deschid în drumul spre combi
natul chimic tot atîtea porți ale avu
țiilor scoașe la lumină în anii socia
lismului. Păienjenișul de uriașe re
torte ce se întinde pe mai bine de 
o sută de hectare nu poate fi 
cuprins cu privirea în întregime de- 
cît la;scara machetei aflate într-una 
din sălile laboratorului central. Aici, 
tovarășul Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, și condu
cătorii întreprinderii înfățișează oas
peților realizările colectivului de chi- 
miști în cei șapte ani care au trecut 
de la primele șarje de sodă elec
trolitică. Astăzi, fabricile combinatu
lui produc peste 50 de sortimente. 
Tovărășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer se interesează de 
performanțele ' calitative obținute în 
întreprindere, recomandînd să se ți
nă pdsUl cu tot ce este mai nou în 
acest doineniu pe plan mondial. Răs- 
punzînd întrebărilor, gazdele men
ționează că rezultatele bune dobîn- 
dite în această direcție se reflectă 
și în ponderea tot mai mare — circa 
40 la sută — pe oare o cunoaște 
producția destinată exportului; Dro 
dt’.sele realizate aici sînt cunoscute 
SÎ apreciate în 24 de țări.

- Tovarășii din conducerea întreprin
derii au exprimat hotărkea mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
combinatului' de a îndeplini cu cin
ste obiectivul trasat de cincinal: 

aveți un colectiv puternic de ingi
neri și cercetători, muncitori șî teh
nicieni — să se preocupe permanent 
de îmbunătățirea calității produse
lor, să gîndească continuu, fără a 
aștepta solicitările cumpărătorilor, să 
cerceteze neîncetat posibilitățile de 
a obține produse cu calități noi, 
superioare, pe care să le ofere pe 
piață și care să poată concura cu 
orice produse similare de pe piața 
mondială. Colaborînd îndeaproa
pe cu institutele de cercetări 
din țară, păstrînd o legătură sttînsă 
și cu cercetătorii din străinătate, veți 
face ca produsele combinatului să se 
situeze într-adevăr la nivelul celor 
mai înaintate performanțe din orice 
tară. Noi sîntem convinși că veți 
realiza aceasta și vă dorim mult 
succes în activitatea dv. I

Tot mai înalt 
prestigiul 

„CAROM“-ului
Următorul obiectiv al vizitei — 

Combinatul de cauciuc sintetic. - In
tre acești doi poli aa chimiei Se des
fășoară impresionanta panoramă: in
dustrială alcătuită din silueta ma
sivă a termocentralei și imensa 
„orgă" petrolieră a rafinăriei.

In cabinetul conducerii combina
tului are 16c o discul- privitdSfflS 
problemele dezvoltării, în conti
nuare, a producției, Subliniindu-se 
că au fost atinși parametrii proiec
tați la '9 din cele 10 tehnologii de 
bâză, se relevă totodată necesitatea 
unor eforturi concentrate pentru 
sporirea cantităților de butadieftă — 
produs care intervine în proporție de 
80 la«sută în fabricarea cauciucului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se acorde o atenție sporită 
cercetărilor proprii în domeniul ca
talizatorilor, unirii într-un singur 
mănunchi a forțelor științifice dis
persate care lucrează pe acest tă- 
.rîm.

In cursul vizitei prin diferite sec
ții, oaspeții iau cunoștință de bio
grafia cauciucului românesc, care 
este scrisă de acest harnic colectiv.

Pe parcurs, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer indică conducerii mi
nisterului de specialitate, a între
prinderii să stimuleze cît nțăi mult 
spiritul de inițiativă -al fiecărei u- 
nități productive, al fiecărui munci 
tor și tehnician.

La încheierea vizitei, conducătorii 
de partid și de stat au consemnat 
.în cartea de aur; „Urăm făuritori
lor cauciucului românesc să perfec
ționeze și să iacă - să progreseze 
continuu tehnica complexă a fa
bricării acestui produs atît de im
portant pentru economia noastră 
națională. Le dorim succese. (fare 
să ridice tot mai sus prestigiul 
mărcii „CAROM". . ,

A avut loc apoi un rtlitihg.
In numele colectivului combina

tului directorul general. - Pe
tru Bunea, a salutat călduros pe 
conducătorii de partid și de stat, 
a înfățișat unele probleme care 
preocupă colectivul combinatului.

Intîmpinat cu aplauze puternice, 
călduroase, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a spus .

Doresc să transmit' muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor care lu
crează la combinatul "de cauciuc sa
lutul călduros al C.C. al partidului 
și al guvernului Republicii . Socia
liste România.

Combinatul dv., alături de cele
lalte de pe Valea Trotușțilui,' a fost 
realizat în decursul șesenalului nos
tru. Tovarășul director" ne-a-înfăți
șat rezultatele obținute pînă acum. 
Sînt rezultate bune, tnunpitprii, in
ginerii și tehnicienii, combinatului 

au reușit, în bună parte să-și-înde
plinească sarcinile. In continuare, 
vorbitorul a arătat că nu - în toate 
secțiile, la toate produsele, ■> planul 
este îndeplinit; combinatul a dat 
producții inferioare capacității. pro
iectate,, ceea ce ridică prețul de cost 
al produselor și face ca economia 
națională să fie lipsită de cantitățile 
respective de cauciuc. întregul, colec
tiv, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii combinatului trebuie să. acțio
neze pentru a lichida neajunsurile, 
a corecta unele lipsuri care au exis
tat de la început în proiectare și a 
aduce toate secțiile și combinatul în 
ansamblu la nivelul capacității pro
iectate. Trebuie, pentru aceasta, mai 
multă perseverență, mai multă cola
borare cu institutele de cercetări 
din țară.

Sarcina pe care o aveția, să reali
zați în 1970, 60 000 tone de canciuc, 
trebuie să fie integral aduse. la în
deplinire — și apelăm la toți oame
nii muncii din acest Combinat să de
pună eforturi și mai mani în vederea 
realizării tuturor obiectivelor puse 
de Congresul al IX-lea în fața dv. 
Desigur, tovarăși, nu este un lucru 
ușor de realizat, - dar sîntem con
vinși că aveți de acum capacitatea 
și experiența .necesare" și, .cu sprijj- 
npi’ manisjțeruiui; veți reuși șă.îttâe- 
pliniți* aceste sarcini.

Referindu-se la faptul că uliii spe
cialiști și-au • manifestât"fij*etiPh"""ș8 

-lucreze in afte totahîaate, vqș^ltqș 
rui a arătat căChimia noastră _șe 
află acum în plină dezvoltate, că 
nicăieri rezultatei® bune nu se gă- 
Veșc de-a gafa, că pretutindeni se 
cere muncă, se cere perseverență 
pentru realizarea sarcinilor —- sub- 
linhnd că locul fiecărui specialist 
este acolo în acele combinate său 
întreprinderi tinde poate să-și va
lorifice cel mai bine cunoștințele.

Iii continuare, secretarul genera] 
al C.C. al partidului a spus: Aveți 
lucruri bune, pentru care vă felici

Valea Trotușului, imagine vie 
a roadelor industrializării

...Din nou reîntîlnire cu locui
torii orașului, cu ospitalitatea lor.

Ih această atmosferă -ie .ărbătoa- 
re are loc un mare miting. Vastul 
bulevard al Republicii s-a transfor
mat, cale de cîțiva kilometri, în
tr-un imens amfiteatru, . unde, ală
turi de locuitorii orașului, se află 
mii de cetățeni din împrejurimi.

In cuvîntul său, primul secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, A- 
lexahdru Plopeanu, a spus:

Raportăm cu mîndrie că fabricam 
mărfuri în valoare de peste’3 mili
arde de lei anual, ceea ce repre
zintă 25 la sută din întreaga pro, 
ducție industrială â regiuni Bacău.

Vorbitorul a înfățișat apoi con
dițiile de trai create locuitorilor în 
acest nou oraș. In încheiere, el a 
spus : In noua biografie a orașului 
nostru, în tradiția sa care prinde 
contur o dată cu dezvoltarea aces
tei așezări — simbolice pentru Ro
mânia socialistă — vizita dumnea- 
voalstră va rămîne ca □ pagină me
morabilă, generatoare de elanuri 
patriotice.

A luat apoi cuvîntul profesoara 
Rodica Epure, care a adus un caid 
salut de bun venit în numele inte
lectualilor din orașul petrochimiei,

Adresîndu-se participanților la mi
ting, tovarășul NICOLAE CEAUȘES
CU a salutat, în numele Comitetului 
Central" al "P.CR. ‘și al guvernului, 
pe locuitorii orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ai raionului Tg. 
Ocna.

In vizita pe care o facem în re
giunea Bacău, a spus vorbitorul, 
am 'ținut să începem cu orașul dv. 

tăm din toată inima, realizări-, fru
moase care dovedesc priceperea și 
experiența acumulate. Dar nu pu
tem să nu vorbim și de lipsuri, nu 
putem, diecuțînd cu dv., sa .nu 
atragem atenția asupra lor, pentru cp 
împreună să găsim, căile de lichidare 
a lor, îneît combinatul să se situeze 
printre combinatele fruntașe ale in
dustriei noastre chimice. -.Noi sîn
tem convinși că veți face acest lu
cru și vă dorim succes în- muncă.

Oaspeții au poposit apoi în o- 
rașul chimiștîlor. Acest vlăstar al 
petrochimiei și energeticii, renumit 
ca oraș al florilor, își îritîmpină 
oaspeții într-o atmosferă de puter
nic entuziasm. Fiecare familie s-a 
simțit gazdă, fiecare a ținut să fie cît 
mai aproape la trecerea conducători
lor de partid și de stat, să-i salute, 
să le siringă mîna, urîndu-le sănă
tate,'ani mulți de viață. Practic, toți 
locuitorii orașului au ieșit în întîm- 
pinarea conducătorilor de partid-și 
de stat. Iar cei care nu au mai avut 
loc pe străzi, nevenile neîncăpătoăre, 
își tritait salutul de la înălțimea fe
restrelor și balcoanelor, o dată cfa 
ploaia de flori ce se revarsă deasu
pra-cortegiului de mașini.

-Un scurt popas se face la“ moder
nul spital al orașului — o conSlrțc- 
țiOimpUnă'.oare de opt etaje. Aici a 
venit în întîthpinare acad. Aurel Mo- 
ga; ministrul sănătății și; pttevederi- 
lor soritde. Se-vizitează secția de 
boii interne, .unde conducătorii • de 
partid și de stat se interesează 1 dag4 
pâcieinții sîht mulțumiți de tratamen
tul medical și de îngrijirea primită, 
urîndu-le sănătate deplină.

Vizitînd noul și modernul com
plex comercial din centrul orașului; 
conducătorii de partid și de stat s-au 
întreținut cu cumpărătorii si vânză
torii, s-au interesat de calitatea 
mărfurilor și a deservirii; au apre
ciat pozitiv felul cum se prezintă 
aceste unități, metodele moderne 
de comerț practicate aici.

și cu combinatele construite pe 
Valea - Trotușului, deoarece aici se 
oglindesc cel mai bine eforturile 
.făcute de partidul nostru pentru 
industrializarea socialistă a Româ
niei

Nu cu multi ani în urmă, pe a- 
ceastă vale se practica numai agri
cultura, pe locul acesta era satul 
Onești, ,cu o populație de cîteva mii 
de locuitori,- în general, regiunea 
Bacău era o regiune slab dezvolta
tă. Tot ceea ce s-a construit , pe a- 
ceastă vale este rodul eforturilor 
clasei muncitoare,, țărănimii inte
lectualității, ale întregului nostru 
popor, și oglindește justețea .poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru ' de industrializare socialistă 
a țării, -de ridicare și dezvoltare 
industrială a tuturor regiunilor pa
triei noastre.

C® și combinatele unde lucrează 
mii și mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, orașul dv. este un' oraș 
nou, un oraș despre care șe poate 
spune, pe drept cuvînt* că este un 
oraș socialist, în care oamenii ritun* 
cii au condiții bune de locuit și 
de viață. Aceasta ■ reflectă grija, 
preocuparea continuă a partidului 
și guvernului patriei noastre ca, 
pe măsura dezvoltării econorrliei, 
să- se asigure condiții de viată din 
ce în" ce mai bune pentru făuritorii 
socialismului, pentru făuritorii tu
turor bunurilor materiale si spiri
tuale ale patriei noastre sociasifeie

Peste tot am putut v*Hlea 
entuziasmul cu care oameni;

(Continuare In pag. 2-a)
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muncii înfăptuiesc politica parti
dului, Olanul eu care se I&făp- 
tuiesc Directivul* trasate de Con» 
greșul al IX-lea al partidului, prl- 
vind. dezvoltarea industriei, în ca
drul căreia chimia ocupă un loc de 
seamă. Iar combinatele din Borzești 
și orașul Gheorghiu-Dej au un loc 
import a,nt în cadrul chimiei din 
România. Rezultatele obținute sînt 
In general bune șl aș dori încă o 
dată să vă felicit pe toți pentru 
•accesele obținute ptnă acum.

Desigur, tovarăși, nu put«m să 
nu relevăm că s-ar putea fac* mai 
mult, că in acest* combinat* mo
dern* există încă rezerve mari și 
trebuie depuse eforturi pentru per- 
fecționarea continuă a producției, 
pentru a realiza produse de caii- 
tâți dim ce In ce mai înalta, la ni
velul produselor similare de pe 
piața mondială. Numai așa produ
sele noastre vor putea să pătrundă 
In cit mai multe țări din lume, Tre
buie să perfecționăm continuu uti
lajele, să dezvoltăm cercetarea țti- 
ințitică legată de producție. 
Noi av«m în primele 8 luni 
retultate bune. Măsurile luate de 
partid și de guvern, elanul cu care 
întregul popor înfăptuiește hotărî- 
rile adoptate de Congresul al IX- 
la* al partidului aînt o dovadă că 
•ceste hotărîri pot fi nu numai în
deplinite, dar chiar depășite și sîn- 
t*m convinși că și dv., vă veți a- 
duce contribuția la realizarea isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
partidului.

Ne reamintim că la 'Borzești, cu

In mijlocul oamenilor muncii din Adjud
După miting, conducătorii de partid 

și de stat sînt însoțiți pin! dincolo 
de hotarele orașului de bucuria lo
cuitorilor care aclamă, opresc co
loana de mașini de nenumărate ori 
qțatru a strînge mina conducătorilor 
iubiți sau pentru a ridica în bțațe 
un copilaș, ca acesta să ofere cu 
urina lui o floare oaspeților.

Drumul continuă pe Valea Trot ti
sului spre Adjud.

Coloana de mașini urmează acum 
șoseaua care însoțește Trotușul, îti- 
dreptîndu-se spre Adjud.

De aici înainte se desfășoară 
perspectiva șesului, cu sate mîndre 
și bogate care cunosc din plin în
noirile anilor noștri. Sutele de case 
noi au fost împodobite sărbăto
rește. La răsplătii, au fost organizate 
standuri cu produse din rodul aces
tei toamne. Gospodarii caselor de 
pe șosea opresc mașinile, îi invită pe 
oaspeți să guste din roadele acestei 
toamna îmbelșugate. Chiar la ieși
rea din oraș, gospodina Marfa Ignat 
oferă tovarășului Ceaușescu și ce
lorlalți oaspeți să guste un pahar din 
vișinata abia preparată. Aceleași 
gesturi de ospitalitate, revărsate din 
prea plinul inimii se îngemănează 
pretutindeni cu urarea: „Să ne trăiți 
ani mulți, dragi tovarăși!“, și cu 
chemare.): „Mai poftiți pe la noi, vă 
așteptăm oricînd cu drag".

In apropiere de comuna Căiuți, 
ciobani afla ți cu oile pe coasta dea
lurilor de lîngă șosea, sună prelung 
din bucium, vestind parcă întregii 
văi sosirea oaspeților dragi.

Am intrat în raionul Adjud. Cîteva 
zeci de călăreți, în frumoasa straie 
locale, risipiți pe dealurile Căruțu
lui, străjuiesc arcul de triumf sub 
care oaspeții se opresc în aclamați
ile a mii de oameni. Urează bun so
sit, tovarășii Constantin Secăreș, 
prim-secretar al Comitetului raional 
P.C.R., și tov. Nicolae Feket, pre
ședintele Sfatului popular raional. 
Ceremonia tradițională ore, pa aces
te locuri, un farmec «part*. Bătrî- 
nul Alexandru N. Alecu și tînăra 
Elena Suditu, oferă oaspeților pline 
și sare. Doi pădurari aduc în dar 
podoaba codrului, doi pui d* că
prioară.

Oaspeții poposesc la Adjud. Ti» 
neri șl tinere oferă, în semn de bun 
sosit, buchete de flori.

In aclamațiile mulțimii, conducă- 
torii de partid și de stat se îndreaptă 
spre piața ceptrală a orașului.

Ace drum poartă însetonWe nou
lui. Iri dreapta și în stingă blocuri 

i

veacuri tn unsă, »•» năacut șl, du
pă cite spune istoria, a copilărit 
maral* voevod Ștefan cel Mare. 
Construind sodaltoul, ridldnd pa
tria noastră pe culmile cel*i mai 
înaintat* civilizații, este bine să 
prețuim trecutul, pe acei care, și-au 
adus contribuția d*-« lungul tim
purilor la formarea statului român. 
Munca și lupta de l*C01* • poporu
lui, a celor mai înaintați fH ai 
săâ au creat condiții ca noi 
să putem aelgura dezvoltarea Româ
niei, să făurim in patria noastră so
cialismul — o viață așa cum o do
rește poporul nostru liber șl inde
pendent.

Tot ceea ce facem noi, tovarăși, 
succesele pe care le obținem in 
toate domeniile de activitate, în 
industrie, în agricultură, în dezvol
tarea științei, invlț&mîntulul, a cul
turii, Întăresc forța României so
cialiste, ridică capacitatea econo
mică, politică și militară a țării 
noastre și aduc o contribuție de 
preț ia întărirea sistemului mondial 
socialist din cate face parte țara 
noastră. De aceea, reallzlnd 
sarcinile puse de Congresul 
al IX-lea, dwvolttnd națiu
nea noastră socialists, îndepli- 
nindu-ne îndatoririle patriotice fa
tă de tare si de poporul nostru, ne 
îndeplinim în același timp și înda
torirea internaționalist! de a ne 
aduce contribuția la victori* cauzei 
păcii și socialismului în întreaga 
lume.

Cuvîntarea tovarășului NicoJae 
Ceaușescu a fost subliniată în repe
tat* rînduri cu aplauze și urale.

noi de locuințe demonstrează că și 
acest oraș, altădată uitat, a fost 
chemat la viață nouă. Pe 
marginea șoselei sute și sute 
de băieți și fete eu încins un dans 
al cărui lanț se întinde pe sute de 
metri. Coruri și fanfare cîntă atît de 
îndrăgitele „Trandafir de la Mol
dova" și „Moldova mea întinerește".

Aici are loc un miting, la care 
i«u porte peste 20 000 de oameni, so
siți din toate colțurile raionului.

Tov, Constantin Secăreș, des
chide mitingul, relevind în cu- 
vîntul său că meleagurile raionu
lui ai căror dragi oaspeți sînt con
ducătorii de partid și de stat devin 
an de an tot mai rodnice, profilîn- 
du-se In viitor ca o importantă bază 
agricolă și poml-Viticolă.

De*pr* hărnicie cooperatorilor de 
pe îhtinsul raionului vorbește Ion 
Dascălu, președintele C.A.P, din 
Pufești.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU care, 
a spus că primirea călduroasă, fă
cută de oamenii muncii din raionul 
și orașul Adjud, este o manifestare 
a încrederii nestrămutate în Parti
dul Comunist, In politica sa mar- 
xi«t-lenftiistă îndreptată spre dez
voltarea industriei, agriculturii ști
inței, culturii, spre ridicarea bună
stării oamenilor muncii și Înflori
rea României socialiste.

După cum știți, a spus vorbito
rul, Congresul al IX-lea al parti
dului a trasat un program de dez
voltare a economiei și a cul
turii. Raionul dv„ care în trecut 
avea o agricultură slab dezvoltată, 
a cunoscut în ultimul timp și va 
cunoaște în următorii ani un pu
ternic avint, atît în ceea ce pri
vește producția de cereale, cit și, 
mai cu seamă, pomicultura și viti
cultura.

Desigur, tovarăși, nimic nu se 
realizează de la sine; trebuie să de
punem eforturi incit cooperativele 
agricola să obțină producții mai 
mari, să realizeze programul de 
plantare a viilor și pomilor. Ceea 
ce ați obținut în decursul acestui 
an este * garanție că planul pe 
oare II aveți piuă în 1970 w» fi pe 
deplin îndeplinit. Noi, tovarăși, vă 
dorim să înfăptaiți cu succes a- 
ceste sarcinii

Wraieie și aplauzele sfat expresia 
dragostei miilor de oameni pentru 
partid, pentru conducătorii iul p*n-

QoiooM de mașini se îndreaptă 
acum spre Sascut, Valea Seacă, la 
Corbasoa și Florești.

Se apropie Ora prințului. Ih co
muna Nicolae Bălcescu mii de ță
rani cooperatori de aici și din îm
prejurimi, îmbrăcați în specificul 
port moldovenesc, intimplnă pe 
•••peți ou urale și ovații, ta poar
ta cooperativei agricole de produc
ție conducătorii de partid și de stat 
sînt primiți de tov. Vasile Manea, 
prim-aeuretar al Comitetului raional 
de partid Bacău, oare ie urează bun 
venit. Președintele cooperativei, 
Mihai Mititelu, prezintă oaspeților 
cîteva momente semnificative pen
tru dezvoltarea cooperativei.

Dacă în anul înființării coopera
tivei, 1962, s-au obținut 754 kg grîu 
și 1 200 kg porumb la hectar, acum, 
in 1966, producția de grîu s-a ridi
cat la 3 700 kg, iar cea de porumb 
se va ridica, după calculele esti
mative, la peste 4 000 kg boabe la 
hectar. Sectorul zootehnic a cunos
cut, de asemenea, o mare dezvol
tare ajungînd azi la 400 capete 
taurine, iar în acest an membrii 
cooperatori au amenajat pentru iri
gații 200 hectare, ceea ce repre
zintă a șasea parte a suprafeței de 
teren arabil. Pentru rezultate
le bune obținute, C.A.P. Ni
colae Bălcescu a fost decorată cu 
„Ordinul Muncii" cl. I.

Urmează o scurtă vizită la secto
rul zootehnic, unde oaspeții se in
teresează de măsurile luate pentru 
îmbunătățirea rasei animalelor, a- 
preciază aopectul șl Curățenia graj
durilor, îngrijirea și rezultatele ob
ținute la ferma vacilor de lapte.

In curtea cooperativei are loc un 
miting. Despre dezvoltarea coope
rau vel, despre roadele muncii în
suflețit*, cit șl despre perspectivele 
largi care șe deschid în fața coope
ratorilor, a vorbit președintele 
CAP.

In oralele partlcipanților la mi
ting ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Agricultura regiunii 
In plină dezvoltare
Adrosîndu-se țăranilor cooperatori, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus . 
Am ascultat cele ce ne-a povestit 
tovarășul președinte despre rezulta
tele obținute de cooperativa „Ni
colae Bălcescu" în anul acesta și în 
anii trecuți în creșterea producției 
agricole, în creșterea veniturilor coo
peratorilor. Desigur că 41 de lei la zi- 
muncă e un venit bun. ? 700 kilo
grame de grlu și 4 000 kg porumb 
la hectar sînt o producție bună. 
De asemenea, după cît spunea tova
rășul președinte, și la culturile de 
sfeclă, de legume, în sectorul zoo
tehnic aveți rezultate bune. Si alte 
cooperative sînt ca a dv. Pe drum 
am văzut mici expoziții, în care coo
perativele înfățișau din produsele 
lor. Acestea toate oglindesc rezul
tatele bune pe care cooperativele din 
raionul Bacău, cooperativele din în
treaga regiune șl dlin întreaga țară 
le-au obținut și le obțin anul aces
ta. Putem spune că aceste rezultate 
sînt o dovadă a justeței liniei de coo
perativizare pe cere partidul nostru 
n îndrumat țărănimea, singura cale 
pentru a asigura progresul continuu 
al agriculturii bunăstarea întregii 
noastre țărăniml.

Congresul al IX-lea al partidului a 
trasat un program foarte amplu pen
tru dezvoltarea agriculturii S-au și 
luat o serie de măsuri pentru reali
zarea lui. In centrul preocupărilor 
sta, desigur, înzestrarea agriculturii 
ai mașini, asigurarea ei cu semințe, 
Îngrășăminte, realizarea unei supra
fețe mari irigate pînă în 1970, în 
așa fel îneît în orice condiții de 
etani să putem asigura recolte bo
gate, să putem obțlite producția de 
cereale, de legume, de fructe, lapte, 
earn* pentru întreaga populație a tă
rii.

După ce a arătat că în toate coo
perativele agricole sînt mori posibi
lități de a obține recolte tot mai 
bune,, venituri mai mari, de a asi

gura produse agricole din ce In ce 
mai multe pentru întreaga populație 
a țării, vorbitorul a spus , Bunăs
tarea țărănimii, a întregului nostru 
popor e legată de ceea ce producem, 
de munca noastră, de munca munci
torilor în întreprinderi, a țărănimii 
pe ogoare, de folosirea științei în 
toate domeniile de activitate.

...Ora 14. O poartă monumentală 
cu acoperiș de draniță specific ar
hitecturii tradiționale de pe Valea 
Bistriței, împodobit cu crengi de 
brad, covoare și ceramică, simboli
zează poarta orașului Bacău.

In uralele a mii de locuitori ai 
Bacăului, reprezentanții a trei ge
nerații făuritoare de istorie eu 
venit 6ă întîmpine pe conducătorii 
de partid și de stat. Mai întii, 
doisprezece pîrgari călări pe cai 
albi, în frunte cu un șoltuz, în cos
tume „ca pe vremea Iui Ștefan", 
intimpină pe oaspeți.

„Locuitorii orașului Bacău, ve
chea așezare de pe văile Șiretului 
și ale Bistriței, au deschis astăzi por
țile orașului și ale inimii lor în în- 
țimpinarea dumneavoastră, dragi și 
stimați oaspeți", rostește șoltuzul și

Succesele in construcția economici
V"U

și înflorirea patriei, contribuție 
la întărirea foițelor socialismului și păcii

Zeci de mii de oameni ai muncii 
din Bacău umplu piața din fata 
sfatului popular regional. De ia tri
buna instalată odei se deschide. fru
moasa perspectivă a noului centru 
al orașului, dominată de cel mai 
tînăr obiectiv social-Cultural înăl
țat la Bacău — Casa de cuitwă a 
sindicatelor.

Apariția la tribună a conducăto
rilor de partid și de stat este ta- 
tîmptoată cu îndelungate urale și 
âpiguze. ,t„.

Cuvintul de bun sorit in mijlo
cul oamenilor muncii din orașul ți 
regiunea Bacău este rostit de tova
rășul Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Bacău. „Vizita dumneavoastră prin 
locurile acestui minunat colț al 
României socialiste — a spus vor
bitorul — unde frumusețile naturii 
se împletesc cu măreția moderne-

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul din orașul Bacău

Dragi tovarăși, locuitori al ora
șului Bacău,

Dați-mi voie să vă mulțumesc 
din toată inima pentru manifesta
rea caldă cu care am fost intîmpi- 
nat de la intrarea în oraș și pînă 
aici, pentru primirea pe care ne-ați 
făcut-o.

Noi vedem în aceasta o expresie 
a încrederii în politica partidului, 
în Comitetul său Central, în gu
vernul Republicii noastre Socialiste 
care călăuzesc poporul român pe 
calea bunăstării și fericirii Cu a- 
cest prilej doresc să vă salut din 
toată inima în numele Comitetului 
Central al partidului și ăl guvernu
lui Republicii Socialiste România I

Orașul Bacău are un vechi tre
cut, numele său începe să fie men
ționat de prin 1400,- pe aceste me
leaguri s-au dus, de-a lungul vea
curilor, multe lupte împotriva co- 

< tropitorilor străini, pentru neatîrna- 
rea patriei. Nu o dată Ștefan cel 
Mare a purtat pe aceste meleaguri 
lupte grele împotriva cotropitorilor, 
obțiinînd după cum se știe multe 
victorii. Iar cea mai de preț vic
torie, constă în faptul că poporul 
român s-a dezvoltat, a devenit o 
națiune puternică, înfloritoare. îna
intașii dv. au fost aici părtași la 
înfăptuirea unirii Principatelor, 
printre dv. trăiesc încă mulți ca
re au luat parte activa lu luptele 
revoluționare sub conducerea parti
dului comunist împotriva regimului 
burghezo-moșieresc în perioada din
tre cele două războaie mondiale, 
la lupta pentru zdrobirea fascismu
lui și pentru instaurarea puterii de 
stat a clasei muncitoare în alianță 
cu țărănimea, a puterii populare în

laminează tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, „Cheia orașului". ®n 
grup de bărbați îmbrăcați în costu
me de epocă, cu eșarfe tricolore, 
evocă chipurile deputățiilor din ju
dețul Bacău, primii din Moldova, 
oare au aderat ia actul tJnirii Prin- 
cipatedor — sub numele de Româ
nia — în iunie 1856. 4i_

Conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați cu tradiționala urare 
„bine ați venit" de tovarășul Mi
hai Armașu, prim-secretar al Comi- 
tetailui orășenesc de partid Bacău, 
de reprezentanți ai organelor locale, 

însoțită de ovațiile a zeci și zeci 
de mii de oameni, coloana de ma
șini își taie drum printr-un adevă
rat culoar viu, îndreptîndu-se spre 
centrul orașului.

De o parte și de alta a drumu
lui două noi cartiere — „Steaua 
Roșie" și Gronișa Bistrița — își e- 
talează înălțimi te și culorile, iar în 
centrul orașului, noile blocuri, ma
rile magazine sînt o dovadă vie a 
lucrărilor întreprinse pentru trans
formarea orașului Bacău într-un ci
reș modern.

’ lor cetăți industriale, unde trecu
tul glorios de luptă al poporului 
se îmbină cu minunatul prezent so
cialist durat cu brațele și mintea 
oamenilor muncii liberi și stăpîni 
pe soarta lor, ne prilejuiește mo
mente de adevărată sărbătoare a 
bucuriei". In continuare vorbitorul 
a înfăfțișat profundele transformări 
înnoitoare petrecute în regiunea 
Bacău, hotărîrea oamenilor muncii 
din regiune, în frunte eu comuniș
tii, de a Îndeplini cu cinste sarci
nile ce le revin din hotărfrile celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

A vorbit apoi tehniciană Elena 
Chlriță de la Fabrica de postav 
„Proletarul" și poetul Radu Gîr- 
neci, președintele Comitetului re
gional de cultură și artă.

In aplauzele și ovațiile particl- 
panților la miting, la cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

țara noastră. Din regiunea dv. s-au 
ririiicat multi oameni de artă și 
știință, care sînt o mîndrie pentru 
cultura României noastre de azi. 

Merită, tovarăși, să reamintim a- 
cestea astăzi, cînd poporul nostru 
obține asemenea mărețe rezultate 
în construcția socialismului, pentru 
că tot ceea ce noi am înfăptuit este 
strîns legat de lupta pe care au 
dus-o înaintașii noștri pentru inde
pendența 
națională 
Cinstind 
pe aceia 

patriei, pentru eliberarea 
și socială a poporului, 

această luptă, noi cinstim 
care și-au dat viața pen-

tru dezvoltarea națiunii noastre ro
mâne. Noi evocăm aceste minunate 
tradiții progresiste ale regiunii dv„ ,
ale poporului nostru în gene-
ral. spre a trage învățămin-
te pentru prezentul și viito-
rul patriei noastre, spre a
înțelege îndatorirea patriotică de 
azi — că trebuie să muncim și mai 
bine, să ne unim toate forțele pen
tru înfăptuirea marijor sarcini tra
sate de Congresul al IX-lea al parti
dului privind dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii, înflo
rirea României' socialiste I

Sînt remarcabile realizările pe ca
re dv. le-ați obținut în anii con
strucției socialiste. Politica partidu
lui nostru de 
listă a țării, 
asigurarea în 
tiei socialiste, 
lui, a independenței și suveranită
ții patriei — se oglindește strălucit 
în înfățișarea de azi a regiunii și 
orașului dv. In trecut, Bacăul era 
cungscut ca o regiune cu o indus-

industrializare socia- 
singura cale pentru 
practică a construc- 
a bunăstării poperu-

(Continuare in pag. 3-a)
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trie foarte slabă, înapoiată. Astăzi 
Be numără printre regiunile patriei 
noastre cu o industrie din cele mai 
înaintate, în care un loc de frunte 

JJj ocupă industria châmîeă.
Transformările care s-au petrecut 

în regiunea dv. în ceea ce privește 
creșterea producției industriale, pro
gresul agriculturii, dezvoltarea cul
turii, a științei, au fost urmate de 
ridicarea bunăstării oamenilor mun
cii. Transformările petrecute In Be
ciul de azi, noile locuințe, oasa de 
cultură, alături de întreprinderile 
construite, fac ca el să se poată nu
măra într-adevăr printre frumoasele 
orașe ale patriei noastre sodaliste. 

întregul nostru popor muncește 
cu avtat pentru înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului. In primele 8 
luni ale anului, regiunea dv., in
clusiv orașul Bacău, și-au îndepli
nit în întregime și depășit sarcinile 
planului pe 1966. Este un lucru 
bun,x tovarăși, pentru care pernă- 
teți-mi să vă felicit din toată inima I 

Desigur că ceea ce am realizat 
* în aceste 8 luni este numai un în- 
. ceput. Dv., oamenilor muncii din 
/Bacău, vă revine, în cadrul plaau- 

" lui cincinal, îndatorirea de a vă 
speri eforturile pentru a asigura 
oa sarcinile de plan să fie în între
gime îndeplinite. In erraul dv. ur
mează să se construiască s serie 

- și
Va 
leu

de secții și întreprinderi noi, - 
ele trebuie realizate la timp, 
trebui să ne îngrijim ea fiecare 

de 
ca

cheltuit să aducă maximum 
nit pentru poporul nostru, 
care întreprindere, fiecare 
»ă lucreze cu maximum de 
ță economică. Trebuie să asigurăm 
produse de înaltă calitate, care să 
se poată compara cu oricare pro
dus similar de pe piața mondială, 
să organizăm mai bine producția, 
•4 sporim productivitatea muncii 
In așa fel tacit obiectivele stabilite 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui să fie îndeplinite in toate do
meniile. Astfel și dv„ oamenii mun
cii din Bacău, vă veți aduce con
tribuția, alături de toți oamenii 

Stanicii din țara noastră, la dezvel- 
aa economiei, la înflorirea Româ

niei. Aceasta este una dintre înda
toririle patriotice, de onoare rde 
fiecărui cetățean al țării noastre. 
Fiecare la locul său de muncă tre
buie să facă totul pentru ca zi de 
zi, ceas de ceas, țara noastră să 
devină mai bogată, ca viața oame
nilor muncii să devină mai îmbel
șugată, mai civilizată din toate 
punctele de vedere. In felul acesta 
ne vom îndeplini datoria față de 
patrie, față de poporul nostru.

România face parte din sistemul 
mondial socialist. Ea își aduce Con
tribuția activă la cauza luptei pen
tru apărarea păcii, pentru triumful 
socialismului ta 
cel mai bun mod

/ contribui astăzi 
este acela de a 
incît rezultatele 
cialismului să ducă la întărirea for
ței economice, politice și militare 
a patriei noastre. Pentru că atîta 
timp cit există imperialism trebuie 
să avem grijă de întărirea puterii 
de apărare a patriei noastre, și. 
împreună cu celelalte țări socialis
te, să putem respinge orice încer
care a imperialiștilor de a ataca 0 
țară socialistă.

Noi considerăm că reallzînd o 
biectiveie de dezvoltare a Româ
niei. îndeplinind Cele mai impor
tante sarcini naționale, îndeplinim 
ta același timp și una dintre cele 

Imai importante sarcini taternațio 
Ătale. Deo.arece cu cît mai paterni 

Că, mai înfloritoare, este fiecare ța
ră socialistă, cu atît mai puternic

i 
l

-I-.5 ’ 
tpra popoarelor oare g 
jugul capitalismului. I 

<r soctaUnta ta noata •

I 
I 

itru înfăp- a 
Congresul I 
dată, după I 

cum șkb, o intensa activitate inter- a 
națională pentru lărgirea legăturilor I 
cu țările socialiste, pentru întărirea | 
unității țărilor socialiste, ca garanție _ 
a apărării păcii în întreaga lume. I 
România își dezvoltă relațiile cu toa-1 
te statele indiferent de ertndutrea 
lor sociali, pe baza res| 
cipiilor independenței, 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne. Du- 
cînd 
gire 
țara 
preț 
la cauza păcii în întreaga lume.

Această politică desfășurată de 
partidul și guvernul României noastre 
socialiste se bucură de aprobarea 
unanimă a întregului nostru po
por, este sprijinită de toți oamenii 
muncii —- ceea ce asigură continua- 

i-' rea ei neabătută, pentru că numai 
ea corespunde intereselor poporului 
"osfru, oauuri păcii In întreaga lu
me. Ștt trebuie să spunem totodată 
că această politică se bucură de 
aprecierea a tot mal multe țări, nu 
numai socialiste, dar chiar șl a uncr 
țări cu alt» regimuri sociale, care 
văd In poUtica României socialiste 
un exemplu da luptă pentru secu
ritatea ta Europa, pentru apărarea 
păcii, pentru stabilirea Intre popoare 
a unor rotații pe baze noi> care să 
înlăture folosirea forței, să excludă 
posibilitatea unui nou război mon
dial.

Toate aceetea ne dau încredere și 
ne întăresc convingerea că trebuie 
să urmăm și ta politica externă o- a 
biectivele stabilite de Congresul al I 
T"V I»-. 1— a- i _c——1.-_-:t_j *

ii 
I

estie tatoegul atetetn socialist, 
affit mai sigură va fi soarta țărilor 
socialiste, oare, unite, vor putea, 
împreună cu celelalte forțe mon
diale ale păcii, să asigure menți
nerea păcii io lume. Totodată, 
zultetele pe care fiecare țară 
ctaltotă le obține în construcția 
cioHstă, ta toate domeniile de 
tivwtate, pot exercita o influență 
hoităritoare asupra 
mai gem sub j 
Exempluj țărilor socialiste le poate 
mobiliza și arăta că singura cale a 
eliberării de asuprire și robie este 
calea socialistă. Iată de ce rezulta
tele noastre stat o contribuție la 
cauza luptei pentru soaiaMem în în
treaga lume.

Muncind fără preget pentru înfăp
tuirea sarcinilor puse de < 
al IX-lea, desfășurăm, totodată, după 
cum știți, o intensă activitate inter-

I Un grup de specialiști 
[ -minieri din Anglia, Bul

garia, Cehoslovacia, 
i Franța, R. F. Germană, 

Iugoslavia, . Polonia, 
I Spania, Ungaria și U- 

niunea Sovietică, pre
cum și din țara noas
tră care au participat 
la lucrările simpozio
nului internațional Or
ganizat la București pe

pioatare a straturilor 
roa e * cărbune**, au 

făcut o vizită în bazi
nul carbohller Valea 
Jiului. Oaspeții străini 
au coborît în minele 
Anlnoasa și Lupeni, 
unde au stat de vorbă 
cu ingineri și tehni
cieni ai exploatărilor 
miniere, au purtat dis
cuții despre metodele

de exploatare aplicate 
in serata mine, precum 
și despre modul de or
ganizare a procesului 
de producție, au vizi
tat abatajele frontale și 
cameră din straiele 
groase ale acestor ex
ploatări.

Delegația de specia
liști a plecat încă i 
cursul

un
îs-

în
* zilei da ieri 
bazinul tntaier

I
ipectărll prin-1 
suveranității |

I
I
I
II

această politică activă, de lăr- 
a legăturilor cu toate statele, 
noastră aduce o contribuție de 
la cauza securității în Europa,

I
î
I
I
I
î

POTENTIAL
Șl ECHIVALENTE

/I ni in șir cerul 
•* Vulcanului era 

acoperit de o perdea 
groasă de fum negru. 
Coșurile uzinei electri
ce din Vulcan fumegau 
zi șl noapte atuneînd 
prin ele 
materie 
putea 
Ani in șir un colectiv 
relativ 
șat caloriile cărbunelui 
smulgînd prețioasa e- 
nergie electrică. Teme
rile, ftămîntările, spe
ranțele și bucuriile îm
plinirilor acestui colec
tiv au rămas însă me
reu între zidurile uzi
nei, dincolo de colec
toarele agregatelor. Au 
rămas acolo, păstrate 
în suflete și în minți 
de către oameni. Din
coace de colectoare 
n-a trecut dedt inpon- 
derabilul, materia trans
formată în kilowați și 
mal apoi în agent ca
loric pentru încălzirea 
căminelor, căci de elfi- 
va ani uzina e șl fur
nizorul de agent ter
mic pentru termofica- 
rea Vulcanului.

/ntllnlrea cu oa
menii uzinei .e 

pasionantă. Pasionantă 
e discufia cu maistrul 
Lăzăruf Alexandru — 
unul din oamenii 
bază ai uzinei, 
de comunistul 
ludovic, de Blaj 
Rujoi Nicolae, 
Nicolae, Rutui 
Chiriiovici Loan, 
tos Emerik, Drăgan La- 

Bereczki Petru, 
Traian și 
Cu pasiu- 

convins de 
muncii lui,

tezidurl 
cate nu 
ii valorificată.

de 
mai

mic a descătu-

să sCoatd lot ce se 
poate secate. Și scot; 
energie electrică pentru 
marii consumatori ai 
Văii Jiului, agent ter
mic pentru încălzirea 
unui oraș renăscut. Pa
sionantă e discuția CU 
șeful uzinei — Ingine
rul Flaider Alexandru. 
Are acest om în el 
ceva din mîndrla de a 
fi, sentiment propriu 
generației lui. Căci e 
tînăr iar de la absolvi
rea facultății de elec
tromecanică a Institu
tului de mine din Pe- 

tărătroșani lucrează 
întrerupere aici.

D ilanțul nostru la 
nu zi — spune el 

după ce însumează 
ajutorul mașinii de Cal
culat citeva cifre — 
înseamnă realizarea 
producției de energie 
electrică planificată tn 
proporție de peste 87 
la sută. E mai mult ca 
sigur că ne vom înde
plini pianul anual cu 
peste 2 luni mai de
vreme.

cu

Se râd i Iul iu șiloan, 
generația în care se în
scriu Bereczki Petru, 
Drăgan Lazăr, Marton 
Florian șl alții aș 
da primilor titlul de în
vățători și educatori ai 
celor din a doua gene
rație.

Colectivul nostru gln- 
dește și Creează. Așa 
s-au născut din străda
niile unor oameni ca 
Baba loan, Tașcău Va- 
sile, Bartha Eugen, Tu- 
doran Petru, Băbuș I- 
aan, ReStici Teofil și 
alții o seamă de îmbu
nătățiri aduse instalații
lor. Aș enumera dint te 
roadele acestei gîndiri 
colective : echiparea ge
neratorului nr. 3 cu un 
sistem rapid de sincro
nizare a centralei cu 
sistemul energetic na
țional, trecerea unor a- 
gregate de la lagărele 
cu cuzineți la lagărele 
cu rulmenți. Se petrece 
îh colectivul nostru un 
proces continuu de gîn- 
dire și realizare a ei".

un interesant complex 
muzeal 
istorico-etnografic

La Făgăraș va lua ființă 
interesant complex muzeal
torico-etnograiic. Pentru aceas
ta se execută în prezent lu
crări de restaurate a monu
mentalului castel medieval care 
datează din 1310, viitorul se
diu ai muzeului raional Fă
găraș.

cele peste 100 de încăpeți 
ale caste/ulul-cetate vot aminti 
vizitatorului că pe aici a tre
cut Mihai Viteazu la 23 octom
brie 1599 in drumul său pen
tru unirea Țării Românești, 
Moldovei șt Transilvaniei. Bi
serica din interiorul cetății, ca
te va H refăcută, va aminti 
trecătorului ca aici a plins 
doamna Stanca și fiica da FM- 
rica, slirșltul tragic al lui Mi
hai Vite atu.

In jurul zidurilor, cate ating 
grosimea de 3 m, pe focul fas
telor șanțuri de apărare, a fost 
amenajat un lac. Proiectul pre
vede două lucrări noi i ame
najarea în iostul corp de gar
dă a unui hotel cu tot confor
tul modern, iar in turnul de la 
intrare a unui bar.

Cetatea Neamțului 
își reia înfățișarea 
de odinioară

întreaga lume. Și 
în oare noi putem 
la aceste țeluri 
munci în așa fel 

în construcția so-

IX-lea, împletind strîns eforturile 
pentru desfășurarea construcției so
cialiste cu preocuparea, în politica 
externă, pentru dezvoltarea colabo
rării cu țările socialiste si cu toate 
țările din lume pe baza respectării 
independenței, suveranității fiecărui | 
stat. In acest fel ne îndeplinim una | 
din obligațiile puse 
de poporal român, 
nu există nimic mai 
slujirea poporului — și 11 vom sluji 
cu credință, tovarăși I

Și dv. aveți în aceste directive de 
activitate în politica internă și ex
ternă sarcina dv., rolul dv. Muncind 
mai bine, _ ___ , ___ ______
rîndurile, urmind neabătut politica fi 
partidului 
socialistă 
națiunea noastră socialistă să devină 
mai puternică, mai înfloritoare I

Vă dorim din toată inima noi și 
noi succese în activitatea dv. închi
nată fericirii patriei noastre socia
liste I Vă doresc la toci multă 
nătate, multă fericire. Să trăiți, 
varășiI

țCuvîntarea a fost subliniată 
repetate rînduri de aplauze puternice 
si ural»).

în fața noastră - 
tar pentru noi fi 
de preț dwelt *

unindu-ne și mai strîns S

vom asigura ca Romania . 
să obțină noi realizări, ca 1 

' " tă să devină I

I
I
I

să
ra

îh

Victor BÎRLÂDEANUVilelor .

Adrian iONESCU I
Alexandru BRAD "

aGheorghe BALTÂ

de 
alături 

Peter 
Sabin, 
Oargă 

loan. 
Csan-

zăr, 
Moldovan 
mul fi alții, 
nea omului 
importanța 
meșterul explică com
plicatul proces de „fa
bricare" a kilowaților, 
Explică cum dintr-o in
stalație veche, acum in 
curs de modernizare, 
oamenii se străduiesc

* ceasta uzină „bă- 
trirfă" trăiește 

acum- o -tinerețe nouă. 
Am început deja să tre
cem la arderea cu gaze 
și mixtă iar 
sfîrșitul 
cepului 
întreaga 
trece Ia 
ardere. Aceasta ne va 
permite îmbunătățirea 
indicilor tehnico-econo- 
mici și o mai bună ex
ploatare a instalațiilor. 
Exploatarea instalației 
însă e legată organic 
de numele oamenilor. 
Și oamenii de aici alcă
tuiesc un colectiv bine 
sudat. Dintre oamenii 
mai vechi din uzină ca 
maiștrii Blaj Sabin, Mol
dovan Traian, muncito
rii Konhofer Francisa, 
Oargă Nicolae, Rutin

pînă la 
anului sau în- 
anului viitor 
instalație va 

noul sistem de

TTtcăm pe scări in- 
tortocheate spre 

partea superioară a ca
zonelor. Praful'fin 3â' 
cărbune s-a depus In 
straturi pe 
căptușeala 
In curînd 
vor mătura și nu 
va mai depune altui. 
Iar coșurile uzinei vor 
fumega fără să mat vi
cieze prea mult atmos
fera orașului.

Flăcările de veghe de 
pe conductele de gaze 
naturale ard continuu. 
Dar o altă veghe mai 
vie, mai palpitantă, o 
fac oamenii care exploa
tează și întrețin insta
lațiile. Ei sînt adevă
ratul potențial al uzi
nei, echivalentul în e- 
nergie omenească a ki
lowaților.

trepte, pe 
cazonelor, 

oamenii îl 
se

ION CIOC LEI

20 000 METRI
La atelierul de binale din Live* 

zeni al I.O.I.L. Petroșani ".-au con
fecționat de la începutul anului și 
pînă în prezent 20 000 m p uși și fe
restre, necesare construcțiilor de 
locuințe din Valea Jiului și din re
giune. In afară de aceste confecții 
colectivul atelierului a mai execu
tat 440 garnituri de mobilă de bu-

Străvechea Cetate a Neam
țului, unul din importantele 
vestigii istorice ale luptei pot 
porului nostru pentru neatlr- 
nare, își reia înfățișarea de o- 
dihioarâ, plină de strălucire. 
După Imagini existente 
ctiile stampe 
taurează cu 
mir Lut ii de 
străbune.

Pînă acum s-au refăcut zi
durile exterioare șt o parte 
dintre bastioane. Continuă, de 
asemenea, săpăturile de dega- 
țâre a șanțurilor de apărare, 
precum și de reconstruire a 
ultimelor bastioane. In curtnd 
va începe și reconstituirea po- 
dului-viaduct prin care se tă
cea accesul în cetate. La res
taurare este folosită piatra o* 
riginala recuperată din dega
jarea șanțurilor im care a că
zut la distrugerea cetății In a- 
nul 1117.

și desene 
dragoste 

piatră ale

în ve- 
se r6s- 
aceslt 
gloriei

(Agetpres)

PĂTRATI DE BINALE
călărie. Merită să fie scoasă în e- 
vidență calitatea produselor 
aici oare rate mult apreciată 
beneficiari.

Printre fruntașii în întrecerea
cialiită ce se desfășoară ia atelie
rul din Livezeni se numără echi
pele de tîmpl-arl conduse" de Bu-

de 
de

so- •

zatu Gheorghe șî Brassai Emeric 
precum și cele ale mecanicilor Ma
rian Sabin ți Delvesko Iosif.

In obținerea rezultatelor amintite 
și-au adus contribuția și maiștrii 
tîmplari cum âînt Andraș luliu, Kiss 
Pall ți Popa Petru, care au coordo
nat bine munca în atelier..

Aspect din mun
ca harnicului co* 
leCtiv al atelieru
lui de binale de 
la LfveZeni. Echi
pa de grunduitori 
condusă de Csa- 
szar LuiZa, se 
străduiește să e- 

xecute lucrări 
de călit ale.

Foto M. Bara
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Rezoluția 
Comitetului 
celor 24

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
mitetul special pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependentei țărilor șj popoarelor co
loniale (Comitetul cdlor 24) a adop
tat o rezoluție prin care cheamă An
glia , să înceteze poSitica sa de dis
criminare în ceea ce privește popu
lația băștinașă din Insula Fiji și să 
dea posibilitatea creării unui guvern 
local care să aibă puteri depline. Re
zoluția cere Angliei să stabilească 
data organizării de noi alegeri în 
Insulele Fiji. In rezoluție se subli
niază dreptul imuabil al poporului 
dim această Insulă la libertate și in
dependență și se condamnă i aptul 
că Anglia nu a respectat rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vare la Insula Fiji. Reprezentanții 
Angliei, Statelor Unite și Danemar- 
dei au votat împotriva acestei rezo-
Iuții, ciaracteirizînd-o ca „nereală".

Sub semnul unor 
mai intense între
STOKHOEM 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvântul la o adunare electorală din 
orașul Jenkenninge, Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al Sue- 
dfegi, a vorbit despre importanța pro
cesului de apropiere între Est și 
■^est pentru reglementarea relațiilor 
cSn Europa. Vorbitorul a arătat că 
situația politică din Europa se află

CAPETOWN 8 (Agerpres). — La 
Capetown s-a anunțat că reuniunea 
Comitetului electoral al Partidului 
național din R.S.A., care urma să de
semneze pe noul prim-ministru al 
țării, a fost amînată pentru data de 
13 septembrie.

Potrivit cotidianului „Rand Daily 
Mail", competiția pentru succesiunea 
lui Verwoerd, asasinat marți în 
Parlamentul sud-african, se anunță 
a. fi ,mai largă, pe lista favoriților 
figurînd acum cinci miniștri din gu
vernul premierului decedat.

Se menționează numele lui de 
Klerk, ministrul educației, Vorster, 
ministrul justiției, Schoeman, minis
trul transporturilor, Botha, ministrul 
apărării, și Donges, ministrul finan
țelor. După cum se știe, acesta din 
urmă a preluat, provizoriu, funcțiile 
șefului guvernului. Ziarul amintit es-

PE SCURT
+ DJIBUTI. In capitala Somaliei 

franceze au avut loc ciocniri în 
cursul cărora grupuri de manifes
tând au aruncat cu pietre asupra 
trupelor și poliției venite să-i îm
prăștie. In urma acestor tulburări, 
guvernatorul acestui teritoriu a a- 
vertizat că guvernul va lua toate 
măsurile necesare pentru a le pune 
capăt. Populația somaleză continuă 
să organizeze de mai multă vreme 
acțiuni de masă, cerând indepen
dentă.

< BUDAPESTA. Agenția M.T.I. 
anunță că miercuri după-amiază ia 
Budapesta au început tratativele un- 
cțaro-iraniene. Din partea iraniană, 
da tratative participă șahul Iranului 
Mohammed Reza Pahlavi, iar din 
partea ungară — Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, și Gyula Kallai, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar.

NAIROBI. In Kenya au fost 
descoperite noi rezerve de aur și 
diamante, evaluate la peste 87 mi
lioane lire sterline. Ele au fost des-

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 

Varșovia a luat sfirșit conferința 
europeană a Asociației economice 
și institutului de științe pentru orga
nizare și gestiune. La conferință atl 
participat aproximativ 700 de eco
nomiști și matematicieni din 27 de 
țări. Au fost prezentate peste 180 
de referate consacrate folosirii me
todelor matematice și tehnicii elec-

Crearea [uilllilil Naltoaal 
țtiiiliflre ii

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Congo (Braz
zaville), Massemba Debat, a semnat 
un decret privind crearea Consiliu
lui național pentru cerceitări științi
fice și tehnice. Noul consiliu va fi 
format din 10 comisii specializate: 
Comisia pentru problemele indus-

contacte
Est și Vest
sub semnul unor contacte tot mai 
intense între țările din Est și cele din 
Vest, în primul rînd în domeniul 
cultural și economic.

Suedia dorește.. sincer întărirea 
contactelor cu țările din. răsăritul 
Europei. Ea se pronunță împotriva a 
tot ceea ce duce, la scindarea con
tinentului european, a spus Nilsson.

lui Verwoerd
te de părere că cele mai multe șanse 
le au Klerk și Vorster.

Intr-o declarație făcută miercuri, 
ministrul justiției a arătat că «in 
cercetările de pînă acum nu rezultă 
că la baza asasinării lui Verwoerd 
ar fi existat vreun motiv special și 
a infirmat zvonurile că atentatul, ar 
fi fost pus Ia cale de o conspirație. 
El a adăugat că asasinul a acționat 
de unul singur.

Un soldat american condamnat 
pentru că a refuzat să lupte în Vietnam
NEW YORK 8 (Agerpres). — Sol

datul american Dennis Mora, împo
triva căruia a fost intentat un pro
ces de către Tribunalul militar din 
Fort Dix pentru că a refuzat să se

coperite în 36 de locuri diferite și 
urmează să fie puse în exploatare 
de o companie africană înființată 
la 1 august Prospectările pentru 
descoperirea de noi minereuri în 
Kenya se desfășoară de patru ani.

+ NEW YORK. Secretarul ge
neral al O;N.U., U Thant, via tine 
la 19 septembrie o conferință de 
presă. In cercurile apropiate secre
tarului general, se precizează că el 
va răspunde cu acest.prilej la pro
blemele care au fost ridicate în le
gătură cu declarația sa, făcută la 
1 septembrie, prin care a anunțat 
că nu intenționează să-și mai de
pună candidatura pentru o nouă le
gislatură.

TOKIO. In orașul japonez To- 
k ama ti (prefectura Niigata) s-a în
registrat joi un cutremur de pă- 
mînt avînd o intensitate de 4 grade 
(după cum se știe, în Japonia se 
practică sistemul cu 7 grade). Ca 
urmare a cutremurului, a fost ava
riată parțial linia de alimentare cu 
curent electric a orașului. 

ironice de calcul In domeniul eco
nomiei.

Din țara noastră au participat 
conferențiar dr. Ludovic Tovissi, 
prorectorul Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin" din Bucu
rești, cercetătorul științific Petru 
Ivănescu de la Institutul de mate
matică, lectorul dr. D. Bereanu, de 
la Universitatea din București și 
conferențiar Irinel Drăgan.

(IraizniHe)
triei, electroenergetăcii, bogățiilor 
subsolului, agriculturii și creșterii a- 
nimalelor, pădurilor, pescuitului să
nătății, biologiei, istoriei și peda
gogiei etc. Decretul precizează că 
noua comisie guvernamentală, aflată 
sub conducerea ministerului planifi
cării, are ca scop grăbirea ritmului 
de dezvoltare a economiei tării

In decretul prezidențial se subli
niază dă Consiliul național pentru 
cercetări științifice și tehnice va 
controla activitatea tuturor organi
zațiilor de cercetări naționale si 
străine, care își desfășoară activita
tea pe teritoriul congelez.

Greva generală a studenților 
centrelor universitare din Argentina
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

Studenții centrelor universitare din 
Argentina au declarat miercuri o gre
vă generală în semn de protest îm
potriva hotărîrii guvernului argerrti- 
șia&-de a suspenda autonomia uni
versităților din țară, și împotriva de
tențiunii a numeroși studenti și 
profesori universitari. Chemarea Ia 
grevă a fost lansată de conducă
torii federației universitare a stu
denților din Argentina, organizație 
dizolvată recent printr-un decre^ al 
Ministerului Afacerilor Interne. Du
pă cum anunță agenția Prensa La
tina, acțiunea grevistă a avut 10c în 

supună ordinului de a pleca să lupte 
în ■ răzbibiul din Vietnam, a fost 
condamnat la trei ani muncă sil
nică. Juriul, alcătuit din zece jude
cători militari, a respins argumen
tațiile avocatului lui Mora, potrivit 
cărora clientul său trebuie să fie 
achitat, deoarece războiul din Viet
nam constituie o încălcare a drep
tului internațional și este ilegal, de
oarece Statele Unite nu au declarat 
război acestei țări. Judecătorul a in
terzis ca acest argument să fie in
vocat. Recent tribunalul militar din 
Fort Dix a condamnat alți doi sol
dați americani, James Johnson și 
David Samas, care, de asemenea, au 
refuzat să plece în Vietnam.

O victorie ,,a
LONDRA 8 (Agerpres). — Spri

jinul pe care guvernul Wilson f-a 
obținut la Congresul sindicatelor 
britanice. (T.U.C.) de la Blackpool 
în favoarea politicii sale economi
ce, este considerat în cercurile sin
dicale britanice ca o victorie „a la 
Pyrrhus". In schimb, în rândurile 
cercurilor guvernamentale hotărârea 
T.U.C. a fost primită cu satisfacție 
în diuțja opoziției puternice care 
s-a manifestat în Sala Congresului 
față de legea de blocare a salari
ilor adoptată de guvernul laburist.

Nu. este lipsit de semnificație fap
tul, că raportul Consiliului general, 
care admite politica de blocare a

Comunicat comun
SOFIA 8 (AgerpTes). — Ba Sofia

a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita șahinșahului Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi, în 
R. P. Bulgaria și la discuțiile purtate 
cu Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, și cu Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

In comunicat se arată că în cursul 
convorbirilor, desfășurate într-o at
mosferă sinceră, de înțelegere re
ciprocă, s-a constatat că există po
sibilități reiale pentru dezvoltarea re
lațiilor bulgaro-iraniene, în special 
în domeniul economic. Cele două 
părți își exprimă dorința de a folosi 
aceste posibilități, organizînd în- 
tr-un viitor apropiat tratative între 
reprezentanți ai celor două țări în 
probleme concrete din diferite do
menii ale economiei. In comunicat 
se subliniază interesul celor două 
părți în extinderea relațiilor bul
garo-iraniene în domeniul culturii, 
științei, artei, sportului și turismu
lui.

Partea bulgară și cea iraniană își 
exprimă convingerea fermă că relați-

ciuda arestărilor operate de autori
tăți, în ziua precedentă grevei, în 
rîndurile studenților din Bu'enos Ai
res, cu scopul de a împiedica de
clanșarea grevei, care fusese anun
țată cu cîteva zile înainte.

Pe de altă parte, în orașul Cor
doba, vechi centru cultural al Ar
gentinei, greva foamei declarată cu 
22 de zile în urmă de 41 de studenți 
ai facultăților din localitate, conti
nuă, cu toate că starea sănătății a 
38 dintre studenți s-a înrăutățit în 
ultimele zile. Conducătorii studenți
lor facultăților din acest oraș au de
clarat că greva va continua pînă cînd 
guvernul va acționa în vederea nor
malizării situației create în învăță
mânt și ridicării sancțiunilor aplicate 
celor care s-au împotrivit recentelor 
măsuri întreprinse de guvern.

TAILANDA

Bilanțul pagubelor provocate de inundații
BANGKOK 8 (Agerpres). — Re

giunile din Tailanda situate de-a 
lungul fluviului Mekong au avut 
foarte mult de suferit de pe urma 
inundațiilor descrise de autorități 
ca fiind cele mai mari din acest 
secol. Astfel, numai în provincia 
Nongkhaâ, situată în nordul tării, 
potrivit ziarului „World", au murit 
300 de persoane, iar peste 200 000 
au rămas fără adăpost. Creșterea 
excesivă a apelor fluviului a pro
vocat distrugerea unor mari recolte 
de orez. Populația orașului Nongk-

la Pyrrhus"
salariilor, a fost adoptat cu o ma
joritate scăzută (4 567 000 de voturi 
contra 4 223 000). Numărul voturi
lor acordat raportului Consiliului 
general a fost mai mic cu 344 000 
față de cel acordat moțiunii în fa
voarea politicii economice a guver
nului laburist. Victoria lui Wilson 
apare cu atît mai fragilă cu cît ea 
a fost obținută grație voturilor a 
două federații, cele ale funcționari
lor și ale salariaților municipali 
(796 000 membri) ale căror confe
rințe federale se pronunțaseră an
terior împotriva legii de blocare a 
salariilor.

De altfel, în rîndurile acestor sin-

bulgaro-iranian
ile dintre state trebuie să. se bazeze 
pe principiul coexistenței pașnice, 
a cărui aplicare consecventă uoațe 
contribui la slăbirea încordării în 
lume și la extinderea colaborării in
ternaționale.

Cele două părți și-au exprimat.pro- 
funda îngrijorare în legătură cu 
evoluția primejdioasă a evenimente
lor din Asia d'e sud-est, și în special 
din Vietnam. Ele consideră că pro
blema vietnameză poate fi. soluțio
nată numai pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954, acordîndu-se 
poporului vietnamez dreptul de a-și 
hotărî singur soarta, fără amestec-din 
afară. /

Cele două părții se pronunță pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate, pentru convocarea unei . con
ferințe internaționale în problema de
zarmării. .

Noi scăderi Ia bursa 
din New York

■w
NEW YORK 8 (Agerpres). 4-'Noi 

scăderi ale cursurilor acțiunilor 
s-au înregistrat miercuri la bursa 
din New York în toate comparti
mentele negociate. Indicele valori
lor industriale Dow Jones a atins 
777,39 puncte, față de 1 000 puncte 
în luna februarie a acestui an; Du
pă cum relatează agenția France 
Presse, tendința de scădere a cursu
rilor la bursa newyorkeză este de
terminată de aiceiași factori ca și 
cea din ultimele zile: restrângerea 
creditelor, teama față de o nouă re
cesiune economică și faptul că răz
boiul din Vietnam merge prost pen
tru Statele Unite.

Accident tragic
COPENHAGA 8 (Agerpres).—Un 

accident tragic s-a produs miercuri 
seara în strimtoarea Skagerrak, în 
apropiere de coasta daneză a Mării 
Nordului, unde un ferryboat nor
vegian s-a scufundat din cauza u- 
nei furtuni puternice. h 1 '

Dintre cele 150 de persoane care 
se aflau la bord, patru au pierit 
în timpul catastrofei, iar multe ra
tele au fost rănite. Supraviețuitorii 
au fost transportarți cu ajutorul na
velor și elicopterelor trimise lă ■ lo
cul accidentului.

hai, care numără 100 000 de locui
tori a fost complet evacuată. .

Autoritățile de la Bangkok au 
luat măsuri urgente pentru ajuto
rarea sinistraților din regiunile 
inundate, alocîndu-se suma de ju
mătate milion dolari și trimițîndu- 
se alimente și medicamente. Echi
pele de medici și sanitari care s-au 
deplasat din capitală și din- alte 
provincii, în regiunile respective, 
au început imediat o largă campa
nie de inoculare pentru prevenirea 
holerei. '• 

dicate s-au manifestat nemulțumiri 
evidente, iar delegații la congres 
au fost chiar acuzați de „trădare", 
pentru faptul că au nesocotit hotă- 
rîrile conferinței federale.

In cercurile sindicale se exprimă 
părerea că guvernul va fi obligat 
să recurgă la dispozițiunile corec
tive prevăzute de legea privind blo
carea prețurilor și salariilor. Agen
ția France Presse consideră că este 
puțin probabil ca Wilson să recurgă 
la astfel de măsuri înaintea deschi
derii Congresului anual al Partidu
lui laburist, unde politica economi
că a guvernului riscă să fie pusă 
sub semnul întrebării. Congresul 
va avea loc la Brighton la începu
tul lunii octombrie. , ,
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