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LA CAPĂTUL A DOUA ZILE DE ENTUZIASTE ȘI FRUCTUOASE ÎNTÎLNIRI CU 
MUNCITORII, ȚĂRANII COOPERATORI, INTELECTUALII DIN ORAȘELE ȘI SATELE DE 
PE FRUMOASELE MELEAGURI ALE BISTRIȚEI, TROTUȘULUI, ȘIRETULUI, VINERI SEA
RA, 1NTR-O ATMOSFERA DE MARE ÎNSUFLEȚIRE, S-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN REGIU-' 
NEA BACĂU A CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT. VIZITA A PRILEJUIT O 
PUTERNICĂ MANIFESTARE A DRAGOSTEI ȘI ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID, A 
HOTĂRÎRII OAMENILOR MUNCH DIN REGIUNE DE A TRANSPUNE ÎN VIAȚA OBIEC
TIVELE STABILITE DE CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. 
ÎN NUMĂRUL DE ASTĂZI AL ZIARULUI: REPORTAJE DESPRE CONTINUAREA VIZITEI 
ÎN REGIUNE; 1NTÎLNIREA CU ACTIVUL REGIONAL DE PARTID ȘI CUVÎNTAREA TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

In orașul de pe apa Moldovei
plăcut impresionați de rezultatele 
eforturilor lor creatoare. He expri
măm convingerea 
îndreptățită pentru

o
a
realizarea cu suc- 
importante ce Ie 

planului cincinal".

tovarășii Nicolae 
Gheorghe Maurer, 
Dumitru Coliu în 
al vizitei în orașul

că mindria lor 
contribuția in- 

aduc la dezvol
tării își va găsi

■ 1

yr‘ '

Roman, străveche așezare la apa 
Moldovei. Apropierea orașului este 
vestită încă de departe de siluetele 
impunătoare ale halelor uzinei de 
țevi — efigie sugestivă a Romanu
lui contemporan. Laminoriștai i-au 
Intîmpinat pe 
Ceaușeșcu, Ion 
Petre Blajovici, 
acest prim popas
lor cu, dogoarea dragostei pen
tru partid, izvorîtă parcă din în
seși văpaia flăcărilor în care trans
formă metalul după vrerea lor. Ih 
întâmpinare au venit ministrul in
dustriei metalurgice. Ion 
Cu, directorul general al 
Yftsilie Sav, reprezentanți 
nalor locale de partid și 
ai ®jga 
catyiui,

1n fața unei scheme ce prezintă 
înfățișarea de azi și de mîine a în
treprinderii, și a unui mare grafic, 
pe care sînt jalonate în cifre eloc
vente evoluția și perspectivele ei 
de dezvoltare,, are loc o discuție 
privind sarcinile ce revin acestui 
colectiv în anii cincinalului. Con
ducătorii de partid și de stat s-au 
interesat de stadiul actual al pro
ducției și productivității muncii, de 
gradul de folosire a utilajelor și 
spatiilor de producție.

In legătură cu faptul că 60 la sută 
din producție este exportată, tova
rășii Nicolae Ceaușeșcu și Ion 
Gheorghe Maurer au recomandat o 
grijă sporită pentru ridicarea con
tinuă a nivelului calității în așa 
fel ■ încât ea să corespundă exigen
țelor crescînde .ale 
In această ordine 
du-se la viitoarea 
nelor — laminorul 
lierul de țevi din 
cretarul general al C.C. al 
și președintele Consiliului de Mi
niștri au indicat să se țină seama 
la dotare că 
duse trebuie 
înalte norme 
, întîmpinăți 
și entuziasm 
și tehnicieni, 
mul metalului incandescent — din 
clipa cînd tagla de oțel de cinci 
sute de kilograme se prăbușește 
în flăcările cuptorului pînă în mo
mentul cînd blocul încins își în
cepe goana pe trenurile de role, 
metamorfozîndu-se prin diferite a- 
gregate succesive, în țeava rotun
dă de 15 metri lungime ce po
posește pe patul de răcire. Panora
ma celor șapte hale ce alcătuiesc 
un Uriaș corp comun impresionea
ză prin amploarea dimensiunilor 
sale pe măsura celor 21 000 tone 
de utilaje tehnologice instalate aici.

La- încheierea vizitei la uzină, 
conducătorii de partid și de stat 
au, semnat în cartea de onoare ur
mătorul text:

„Aflîndu-ne 
lat latninoriști 
anii noștri au 
in istoria 
meleaguri moldovenești.

Marines- 
uzinelor, 
ai orga- 
de stat, 

ai sindi-lanizației de partid,
sute și sute de muncitori.

nu au pără- 
unde urmau
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partid $i
Bacău

a relevat că dezvoltarea 
și culturii, ridicarea ni- 
trai al poporului demon- 
fapte, superioritatea so- 

vorbitorul a spus în 
bune,

pro-triei noastre. In cadrul. acestui 
gram și dv. locuitorilor din Roman, 
vă revin sarcini importante. Se vor 
dezvolta uzina de țevi, fabrică de 
utilaj forestier și alte întreprinderi. 
Orașul dv. se va dezvolta, vor crește 
posibilitățile ca noi oameni ai mun
cii să intre în producție, sporim' ast
fel veniturile locuitorilor orașului, 
bunăstarea lor o dată cu bunăstarea 
întregului nostru popor. Tot ceea ce 
am înfăptuit pînă acum; este rodul 
muncii neobosite , a întregului nostru 
popOr, care traduce neabătut în 
viață politica partidului. Sigur că 
au fost și greutăți ,au fost și lip
suri. înfăptuirea programului stabi- 
lit de Congresul al IX-lea nu va fi 
ușoară. Aceasta cere muncă, eforturi, 
dar noi știm că la capătul acestor 
eforturi ne așteaptă bucuria reali
zării năzuințelor noastre de a face

patria mai bogată, mai înfloritoare, 
de a face ca poporul roțnân să ducă 
o viață mai îmbelșugată, mai civi
lizată.

După ce 
economiei 
veltilui de 
strează, în 
cialismului,
continuare : Aveți rezultate 
dar mai sînt lucruri de îmbunătățit 
în uzinele dv. Trebuie să acordați 
mai multă atenție calității ptoduse- ‘ 
lor, pentru ca ele să fie la n’velul 
produselor similare de pe piața mon
dială. Numai așa, producând și. mult 
și bine, cu maximum de eficiență e- 
cc-nomică, noi vom reuși să înain
tăm într-un ritm și mai susținut în, 
opera de deșăvîrșire a construcției 
socialiste, de creare a condițiilor 
pentru a trece ulterior la construirea 
comunismului în România.

In încheiere, tovarășul Ni
colae Ceaușeșcu a felicitat pe oa
menii muncii,,, din orașul Roman 
pentru rezultatele obținute In înde
plinirea planului pe. acest an urîn- 
du-le noi succese ih munca pentru 
înfăptuirea. programului stabilit de 
Congresul al IX-lea.

Cuvintele - secretarului general al
5 t.C. al P.C.R. au fost subliniate în 

repetate rînduri cil puternice urale.
In, această . atmosferă âe ontu- 

ziasm, oaspeții si-au luat ram-ts bun
■ .4^-.. -.M .

de lă locuitorii orașului Roman, în- 
dreptîndu-se spre Bacău.

avut loc

pieței mondiale, 
de idei, referin- 
extindere 
de 6 țoii 
oțel aliat

a uzi- 
și ate- 
— se-
P.G.R.

țevile ce vor fi pro- 
să atingă cele mai 
internaționale.
peste tot ou bucurie 
de muncitori, ingineri 
oaspeții urmează dru-

in mijlocul harnici- 
din Roman, care in 
scris o nouă pagină

industrializării acestor 
am tost

+ Discuțiile asupra proble
mei rhodesâene au intrat într-o 
fază, critică.

+ 75000 de țărani afectați 
de inundații.

+ Congresul alianței coope
ratiste internaționale.

■4

Budu, prezintă conducă- 
partid și de stat moder- 
de fierbere, dotată cu 
înaltă tehnicitate.

semnată pe care 
tarea industrială 
noi temeiuri in 
ces a sarcinilor 
revin in cadrul

Viziita a continuat apoi în ora
șul Roman. In mulțimea aflată pe 
străzile l străbătute , de coloana de 
mașini înflorea frumosul port popu
lar purtat de miile de săteni so
siți din Bozieni, Gîdinți, Boghicea, 
Doljești, Poenari, Moldovenii, Sag
na, din alte numeroase comune ca
re au ținut să fie de față la acest 
moment, de neuitat. In ciuda unei 
burnițe de toamnă, ei 
sit o clipă străzile pe 
să treacă oaspeții.

La mitingul care a
piața centrală a orașului Roman, 
numele locuitorilor, conducătorii 
partid și de stat au fost salutați 
profesoara Elena Teodorescu. Tova
rășul Gheorghe Ibănescu, Drim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Roman, exprimă hotărîrea oa
menilor muncii din acest oraș de a 
munci și mai departe cu abnegație 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

Intîmpinat cu aclamații îndelungate 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce ă mulțumit pentru primi
rea călduroasă făcută de către lo- 
cuitOrii orașului Roman, vorbitorul 
a spus :

Orașul’ Roman datează, în isto
rie, de la sfîrșitul secolului al XIV- 
lea. A cunoscut multe furtuni, prin 
multe greutăți a trecut. Greutățile în
fruntate de-a lungul veacurilor au 
oțelit poporul nostru, l-au făcut mai 
farm mai hotărît în voința de a-și 
făuri viitorul așa cum îl dorește 
el, de a face totul pentru a asigura 
patriei independența și suveranita
tea națională.

Romanul, ca și 
Bacău, are tradiții: 
pentru eliberarea 
cială. Aici, o dată 
sei muncitoare s-a 
ternică mișcare 
voltiționară
pentru cucerirea puterii de 
clasa muncitoare, de către întregul 
popor.

In anii construcției socialiste — a 
spus în ocntinuare vorbitorul — ora
șul dv. a cunoscut puternice transfor
mări. S-a dezvoltat industria, s-au 
reutilat și mărit întreprinderile veefii, 
S-au construit noi întreprinderi. Ora
șul de acum aproape 600 de ani, în
cepe să 
îndoială 
niștilor, 
manilor
deveni din ce în 
mai înfloritor.

După cum știți, Congresul 
IX-lea al partidului a trasat 
program larg de înflorire a

întreaga regiune 
multe de luptă 
națională șl 

cu creșterea 
dezvoltat o

muncitorească 
împotriva exploatării, 

către

so- 
cla- 
pu-
re-

întinerească și fără nici o 
că, sub conducerea cornii- 
în mîinile harnice ale 
muncii care îl locuiesc 

ce mai tînâr

oa-
va
Și

al
un 

pa-

De la intrarea în orașul Bacău 
și pînă la Complexul de industria
lizare a lemnului, oaspeții sînt în
soțiți de uratele și ovațiile zecilor 
de mii de locuitori veniți pentru a-i 
revedea, în ciuda ploii care cerne 
mărunt de cîteva ore.

La intrarea în Complexul de in
dustrializare a lemnuluî, înalții 
oaspeți sînt întîmpinâți ■ de tovară
șul Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, de conducători ai 
organelor locale de partid și ai 
complexului, de sute de salariați. 
In holul blocului administrativ, 
oaspeții vizitează o ' expoziție cu
prinzând produsele realizate în fa
bricile complexului. In fața unei 
machete, S. Buehler, directorul com
plexului, dă explicații, privind fa
bricile construite aici, perspectivele 
de dezvoltare ale acestui important 
obiectiv al industriei prelucrării 
lemnului. Deși a intrat în funcțiune 
abia în anul 1965, complexul a li
vrat pînă acum mobila și binalele 
necesare pentru circa 20 000 de a- 
partamente, produsele realizate bu- 
curîndu-se de aprecierea beneficia
rilor interni' și externi.,

In apropierea blocului' adtninis 
trativ, constructorii au 
unor noi obiective din 
plexului: o 
anual 45 000 
brolemnoase 
acest fel din 
balaje și una de elemente prefabri 
cate din leton destinate construc
țiilor agricole. Prin intrarea lor în 
funcțiune, la sfîrșitul .cincinalului, 
producția .complexului va fi de 3 
ori mai mare decît' 
pentru anul 1966.-

Oaspeții vizitează 
fabricii de mobilă, 
laje moderne, în cea măi măre par
te realizate de industria 
constructoare de-mașini. In cartea 

a 
scris :
această modernă , intre- 
care lemnul stfavechi-

me suple și elegante, urăm Harni
cului colectiv de aici noi succese 
in realizarea unor produse cu înal
te calități de coniort, durabilitate 
și frumusețe, spre fălosul a mii și 
mii de familii, pentru ridicarea 
prestigiului mobilei românești peste 
hotare".

Adresîndu-se celor <ie tetă, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu a spusi 
Mi se pare că tovarășii aveau de 
gind ca aici să se țihă niște cuvâEH 
țări mai lungi, dar ciin cauza ptoU 
propun să renunțăm. Eu aș doii 
numai să subliniez- 1 necesita
tea de • a vă ' strădui să dălți 
producție de bună- calitate și mo
bilă și binale, și plăci fibrolemnoa- 
se — pentru că numai așa vă veți 
aduce și dv. contribuția la ndepii- 
nirea programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului. Vă 
doresc mult succes în munca dv.

In continuare, oaspeții au vizitat 
unul dintre cele mai tinere ' obiec
tive industriale construite în ora
șul Bacău — Fabrica de bere, in
trată în funcțiune ’ la sfîrșitul anta- ' 
lui trecut. In întîmpinaire a sosit 
tov. Bucur Șchiopu, ministrul Iu* 
dustriei alimentare. Directorul fa
bricii, Ion 
torilor de 
na secție 
utilaje de

...E >ra, 19. In uratele și aclama
țiile miilor de locuitori, coloana ele 
mașini se îndreaptă spre Gasa.de 
cultură a sindicatelor, unde are lgc 
un spectacol. Evocarea lui . Ștefan 
cel Mare, a lui Cregngă' și ‘ Eoji- 
nescu se împletește cu cîntece’des
pre viața' nouă a acestor'metea 
jocul bătrânilor din Colonești se 
întbjnă cu vigoarea carurilor șt văr
sărilor inspirate dpi, măreția prezr. 
tului socialist’.’

La sfîrșitul spectacolului artiști
lor li se oferă un coș au fiori din 
partea conducătorilor de partid si 
de stat.

Iluminată de sute de torțe, piața 
din fața casei de cultură se trans
formă într-o vastă scenă pe care 
se încinge o uriașă horă, cuprin- 
zînd în rîndurile ei pe conducăto
rii de partid și de stat. Mulțimea 
intonează popularul cintec „Tran
dafir de la Moldova", în timp ce 
pe bolta cerului se aprind cande
labrele artificiilor.

intilnirea cu activul de partid din regiune

de onoare 
oaspeți au

„Vizitind
prindere in
lor păduri ale Moldovei capătă for-

p<us temelia 
cadrul corn 
va produce 

de plăci fi-
fabrică Ce 
de tone
— cea mai mare de 
tară, o fabrică de am-

cea prevăzută

apoi secțiile 
dotate cu uti-

noastră

complexului tnalții

In încheierea vizitei în regiunea 
Bacău, conducătorii de partid și de 
stat s-au , întîlnit cu- activul de 
partid și au participat la o masă 
tovărășească oferită cu acest pri
lej. Erau prezențî conducătorii or
ganelor locale de partid, de stat 
și obștești, vechi membri de partid, 
directori de întreprinderi și unități 
agricole socialiste, muncitori, ță
rani cooperatori, oameni de știin
ță, artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori.

Salutînd pe conducătorii de partid 
și de stat în numele oamenilor. 
muncii din regiunea Bacău, tovară
șul Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului' regional de partid, 
a spus, printre altele: Vizita pe 
care dumneavoastră ați făcut-o îh 
regiunea noastră a constituit pen
tru noi, pentru toți locuitorii regiu
nii, un minunat prilej de manifes
tare a dragostei, recunoștinței și 
devotamentului față de Partidul 
nostru Comunist, față de Comitetul 
său Central,' care conduce cu clar
viziune poporul român pe drumul 
socialismului, * pentru ridicarea Re
publicii noastre socialiste pe cul
mile luminoase ale bunăstării, cul
turii și civilizației.

Vorbitorul a arătat în continua
re că, datorită aplicării consecven
te a politicii partidului, dâ industria
lizare a întregii țări, .economia re
giunii Bacău s-a transformat radi
cal, realizînd în prezent întreaga 
producție a anului 1938 în numai 
20 de zile. :

Vorbitorul s-a referit la noua ti
nerețe a regiunii, la orașele apă-

vorbitorul
a

regiunii
subii- 
Bacău 
inves-

rute în acești ani, la suflul nou ca
re a cuprins fostele cetăți pome
nite în hrisoavele cronicarilor mol
doveni — Piatra Neamț și Roman.

După ce a arătat că numai în anii 
șeșenalului producția globală indus
trială a crescut de peste două ori 
și jumătate, el a făcut un scurt bi
lanț al succeselor obținute în agri
cultură, apoi a prezentat un sumar 
tablou ilustrînd ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

In noul plan cincinal 
niat
i-au fost alocate fonduri de 
tiții . în valoare de peste 13 mili
arde lei, urmînd ca în 1970 pro
ducția globală industrială să fie cu 
53. la sută mai mare decît în anul 
1965. Productivitatea muncii în in
dustrie va crește în anii cincina
lului pe ansamblul regiunii cu 40 
la șută, pe această cale urmînd ■ a 
șe obține 82 la sută din sposu-1 pro
ducției, globale. , De .asemenea, se 
prevede construirea a peste. 40 de 
secții și întreprinderi noi în indus
tria și agricultură, precum și mo
dernizarea și reutilarea unui mare 
număr din unitățile existente.

Obiectivele . stabilite de cel. de-31 
IX-lea Congres al P.C.R. deschid 
agriculturii regiunii Bacău perspec
tive luminoase.

In anii noului cincinal se ver 
accentua eforturile îndreptate spre 
mărirea efectivelor de animale și 
în special îmbunătățirea raselor și 
creșterea producției.

(Continuare in pag. 2-a)
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Vizita conducătorilor He partid îl de stat 
In regiunea Daeda
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Rodul eforturilor creatoare de- 
pușe de oamenii muncii în frunte cu 
comuniștii, rMultătele obținută in 
dezvoltarea economica și culturală 
a regiunii noastre — a subliniat 
vorbitorul — se datoresc totodată 
în măsură hotărîtoare ajutorului și 
îndrumării primite din partea con
ducerii partidului și statului nostru.

Organele și organizațiile de partid 
din regiunea noastră desfășoară o 
intensa muncă politico-organizato- 
riCă in vederea întăririi partidului, 
a ridicării nivelului de pregătire 
ideologică a comuniștilor, a îmbună
tățirii continue a formelor ți meto
delor de activitate.

Ifi încheiere, vorbitorul a spus t
Organele ți organizațiile de partid 

Și de stat din regiunea Bacău, toți 
oamenii muncii care trăiesc pe 
meleagurile aflate pe Valea Bistri
ța! $i<« Tlotușului, ipe Valea Șiretului 
Și la poalele Ceahlăului, vor munci 
Cp. nestăvilit entuziasm sub stea
gul iubitului nostru partid, sub con- 
ducarea încercatului său Comitet 
Cehlral, pentru construirea socialis
mului ți comunismului, pentru în
florirea patriei noastre iubite.

inilna cuvîntul, tov. ion Lascar, 
metabnu al P.C.R. dlii 1021, a apus : 
Ca vechi ilegalist, simt o deosebită 
bucurie pentru tot ce s-a reaMăat 
In patria noastră, sub conducerea 
înțeleaptă â partidului. Sînt fericit 
Că, alături de toți oamehfi muncii, 
pot aduce o contribuție modestă la 
realizarea acest» mărețe opere.

Cuvinte de salut a rostit ți tov. 
loa Căcluleanu, membru al P.G.R. 
din anul l&âl, care a urat conducăto
rilor de partid șt de stat viață lungă 
șl putere de muncă pentru realiza
rea hotăririlor Congresului, spre 
Unele poporului nostru.

in cuvîntul său, tov. Grigore 
Gheorghe, prim-secretar al Comite
tului regional al W.T.C., a 6pUs : 
In: tot ce s-a realizat în regiunea 
noastră, în anii șesenalului, este 
materializată ți o parte din energia 
noastră. Ne angajăm în fața partidu
lui comuniștilor, călăuza încercată 
$1 sigură, inima fierbinte a poporu
lui român, că, avînd în față exem
plul comuniștilor, vom duce mai de
parte, cu entuziasm și abnegație, 
ștafeta celor cate s-au jertfit pentru 
noi, a celor ce ne-au crescut cu 
dragoste șl grijă părintească, spre 
desâvîrșirea construcției socialiste.

în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Hasan, directorul Institutului pede- 
gogic din Bacău, a exprimat senti
mentul de.profund atașament față de 
partid, care însuflețește cadrele di
dactice și pe studenții din acest oraș, 
hotărirea nestrămutată de a munci 
cu perseverență, dragoste și nasiune 
pentru instruirea și educarea tine
relor generații.

A luat cuvîntul tov. Petre Bunea, 
director general al Combinatului de 
cauciuc sintetri, care a spus, printre 
altele : Planul cincinal pune în fața 
noastră sarcina de a urca noi trepte 
ipre atingerea unor performanțe su
perioare în producție. Vă asigurăm, 
dragi conducători de partid și de 
stat; pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicoifie Ceaușeseu, că vom pune în 
valoare toată energia și priceperea 
noastră pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid în actualul cin
cinal.

Tov. Gheorghe Mafiei, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele <?®o- 
Îerativeî agricole de producție din 

Ibuctai, raionul Tg. Neamț, după 
ce a amintit, în cuvîntul său, de 
importantele realizări obținute de 
membrii cooperatori în ultimul an, 
în producția de cereale, sfeclă de 
Zahăr și lapte, s-a referit în con
tinuare la însemnătatea deosebită 
a chimizării, mecanizării șl iriga
țiilor pentru sporirea producției a- 
griccle.

In încheiere, el a spus:
Scumpe tovarășe Geaușescu, pfer- 

miteți-mi să vă mulțumeec din toa
tă inima, dumneavoastră și salar- 
ialti înteți oaspeți, pentru bucwia 
ce ne-ați prilejuit vizitându-ne re
giunea. Vă dorim muiți ani și să
nătate. Vă rugăm să mal poftiți pe

In aclamațiU» celor prezeuU ia 
cuvîntul tovarășul NICOI.AE 
CBAUȘESCU.

Dragi tovarăși,
Am venit în regiunea Bacău pen

tru a discuta cu activul de partid și 
de stat, cu comuniștii, cu oamenii 
muncii din întreprinderi, de pe ri
goare, cu lucrătorii pa tir linul cul
turii, învățămîntului și științei des
pre măsurile ce trebuie luate în 
continuare pentru îndeplinirea în 
cele mai buhe condiții a sarcinilor 
trasate de Congresul al IX tea al 
partidului.

In timpul vizitei în frumoasa dv. 
regiune am vizitat orașele Bacău,

Atașamentul de nezdruncinot al maselor 
faț& de politica marxist-leninistă 

a partidului
De fapt, de-a lungul călătoriei în 

orașele și satele regiunii Bacău 
ne-am întîinit eu zeci și zaci de 
mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați, femei, bfitrîni, tineri, 
copil, Am putea spune că ne-am îh- 
tllnit aproape eu toți locuitorii re
giunii dv., cu excepția, poate, a ace
lor comune pe unde nu am trecut, 
deși am fost întâmpinați de foarte 
mulp cetățeni veni ți din alte raioane 
spre a diSCUta, a-și exprima atașa
mentul față de partid șt guvern, față 
du politica marxist-ieninistă a parti
dului nostru. Aceste întîlniri, primi
rea entuziastă ți plină de căldură 
ce ni s-a făcut pretutindeni au con
stituit o manifestare a legăturilor 
iaestructlbile ale partidului nostru 
cu masele cele mai largi, o expre
sie a hotărîrii oamenilor muncii de 
a înfăptui neabătut politica partidu
lui, care corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale întregului nosltu 
popor.

Am constatat, pretutindeni pe me
leagurile regiunii — ca, de aitlel, în 
întreaga țară — un puternic și en
tuziast aVîilt în muncă. Am lost im
presionați de elanul pe caire-1 de..- 
fișoară oarhenii muncii de 1a orașe 
ți sate pentru a da viață hotărîri- 
lor celui de-al IX-l&a Congres al 
partidului. Desigur, tovarăși, sînt 
gteu de exprimat în cuvinte im- 
presiile puternice pe care le avem 
in urma întllnirilor cu oamenii mun
cii din regiune. Ar fi, de pildă, greu 
de spus cine a manifestat un entu
ziasm mai mare: muncitorii — clasa 
cea mai înaintată, forța conducătoare 
a societății noastre, țăranii — una 
din forțele principale ale poporului 
nostru, aliata de nădejde a clasei 
muncitoare, clasă care s-a eliberat 
pentru totdeauna de jugul moșierilor, 
clasa muncitoare, împreună cu țără
nimea devenind treptat o clasă nouă, 
clasa unică a societății noastre,- in
telectualii ■— oare ne-au vorbit cu 
însuflețire despre ceea ce au în
făptuit și deepre ce doresc să în
făptuiască, împreună cu muncitorii 
și țăranii, pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmile înalte ale Civili
zației. Și avem în țara noas
tră o intelectualitate minuna
tă, OaTe urmează neabătut po
litica partidului. Am constatat că 
și în regiunea dv., intelectualii de 
toâte categoriile, dih toate domeniile 
de activitate sînt ferm hotărîți să 
muncească, cu tot elanul, cu toată 
dragostea pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al iX-lea 
al partidului. Ne-am întîinit cu băr
bați, cu femei, cu tineret și se poate 
spune că toți ca unul au ținut, in
tr-un fel sau altul, să-și manifeste 
dragostea și atașamentul față de 
partid, față de guvern, hotărirea d‘e 
a înfăptui politica partidului I (A- 
plause).

Desigur, tovarăși, se poate pune 
întrebarea t de unde izvorăște acest

Largi perspective de dezvoltare 
In perioada cincinalului

După cum știți, tovarăși, Gon- 
gcowd al IX-fOa ai parttttatoi a tra
sat ae pregtam larg ds dacwltare 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Adjud, Pia
tra Neamț, Tîrgu Neamț, Roman, 
ne-am întîinit cu activiști de partid 
și de stat, cu muncitorii chlmlțtl de 
la Borzeștl șl Săvinești, CU energe- 
ticienil de la Bicaz, cu metaliirgiștii 
de la Roman, cu muncitori: de la 
Combinatul de industrializare a lem
nului din Bacău, de la Fabrica de 
bere din acest oraș, cu țăranii Coo
peratori 81h e&mtinele Nicolac Băl- 
cesicu, Timișești. Am vizitat, de 
asemenea, locurile unde s-au născut 
Creangă și Sadov eanu, monumente 
istorice legate de trecutul de luptă 
al poporului nostru împotriva co
tropitorilor străini, am admirat bo
găția și frumusețea folclorului re
giunii dv.

entuziasm, ce generează acest ata
șament nemărginit față de partid și 
conducerea sa? Fără îndoială că a- 
eestea se datorese feptului efi întrea
ga politică a partidului nostru este 
îndreptată spre construirea unei 
vieți noi, spre făurirea unor condiții 
de trai din ce în ce mai bune pentru 
întregul popor. Oamenii muncii 
s-au convins că între politica parti
dului, între cuvintele sale șl fapte 
cete 0 strînsă unitate — și tocmai 
rte aceea ei ritmează cu această în
credere nestrămutată partidul, Gomi- 
tetul său Central. (Aplauze).

In anii construcției socialiste, re
giunea Bacău, ca și întreaga noastră 
tară, a cunoscut o puternică dez
voltare. Regiune odinioară dintre ce
le mal înapoiate, Bacăul se numără 
astăzi printre regiunile cele mai in
dustrializate ale țării, un tec de sea
mă ocupindu-1 industria chimică.

S-a dezvoltat agricultura regiunii, 
s-a dezvoltat învățâmîntul. Bacăul 
este unul din centrele de învățămîht 
superior ale patriei noastre — și 
ați auzit că din Institutul pedagogic 
au ieșit pînă acum trei serii de ab
solvenți, care contribuie la asigura
rea, .adrelor necesare pentru învă- 
tămîntul nostru de cultură generală 
de 8 ani. Sînt mari rezultatele obți
nute în acești ani. Tovarășul Roșu a 
prezentat cifre, date; dv. le cunoaș
teți și nu vreau să mă opresc asupra 
lor. Ceea ce se poate spune, tova
răși, este că o dată cu dezvoltarea 
economiei s-au îmbunătățit și condi
țiile de viață ale oamenilor mun
cii. Multe dintre orașele prin care 
ain trecut erau aproape complet re
înnoite. Poate, ca o critică, s-ar pu- 
tec spune că v-ați grăbit cîteodetă 
și ați dărâmat prea mult, considerînd 
probabil că trebuie lichidat ce este 
vechi — or, tovarăși, sînt domenii, 
ca acestea, în care nu e bine în
totdeauna să ne grăbim. Sînt însă 
impresionante ■?- și nu numai pentru 
noi, ci și pentru vizitatorii străini 

construcțiile moderne, care au 
făcut din orașele regiunii Bacău, ca, 
de altfel, din orașele întregii noastre 
patrii, orașe din ce în ce mai mo
derne, ce asigură condiții de locuit 
tot mal bune oamenilor muncii.

Satele regiunii, cu zecile de mii 
de locuințe construite în acești ani, 
încep să capete și ele o înfățișare 
nouă. Toate acestea, tovarăși, re
zultatele întregului ansamblu de 
măsuri luate de partid și guvern 
și înfăptuite în anii construcției 
socialiste au transformat regiunea 
dv, într-o regiune înfloritoare, în 
plină dezvoltare. Iată de ce oame
nii muncii ne-au întâmpinat au atâta 
căldură, iată de unde convingerea 
lot că partidul nostru va înfăptui 
ceea ce a trasat Congresul al IX- 
lea, că în 1970 patria noastră va fi 
mai bogată, nivelul de trai al po
porului mai înalt I (Aplauze).

multilaterală a patriei noastre, de 
ridicare pe e treaptă superioară a 
proCMMtiui de desăvârșire a con

struct tei socialiste. In centrul aces- 
tui program stă, ca și pînă acum, 
continuarea politicii de industria
lizate socialista, condiție esențiala 
pentru dezvoltarea complexă și ar
monioasă a întregii noastre eco
nomii, pentru utilizarea rațională a 
resurselor materiale și de muncă 
ale tării, p&ntru desăvîrșirea con
strucției sCiGkaliSte și crearea unei 
baze trainice în vederea trecerii 
ulterioare la construirea comunis
mului. Fără □ industrie puternică 
nu poate fi vorba de o economie 
înfloritoare, nu poate fi vorba de 
construcția socialismului și comu- 
ntemulul. Industria aste astăzi unul 
din factorii determinant: ai progre
sului societății omenești. Fără a- 
ceasta nici un popor, nici ® țară, 
fie capitalistă sau socialistă, tiu va 
putea să progreseze, eă ajungă la 
un grad înalt de civilizație — nu
mai vorbind că fără o industrie pu
ternică, fără o economie dezvol
tată, sînt de necotateput indepen
dența și suveranitatea, națlanală. 
Iată de ce considerăm că avem da
toria și că trebuie să facem totul 
pentru a dezvolta industria, pentru 
progresul întregii economii națio
nale, al culturii șt științei, spre a 
face din țara noastră s țară puter
nică din punct de vedere econo
mic, căci numai așa vom aVea ga
ranția independenței Și suveranită
ții patriei noastre, a desăvârșirii 
construcției socialiste și trecerii la 
coniuniism. (Aplauze).

In următorii cinci ații, regiunea 
Bacău va cunoaște în Continuări 
o puternică dezvoltare, dotform 
planului cincinal, urinează a se in
vesti din fondurile statului aproa
pe 14 miliarde let în regiunea dv. 
pentru dezvoltarea Industriei, agri
culturii și învățămltitului, științei, 
culturii, construcției de locuințe. 
Deci, o stupă destul de mare. A- 
ceesta oglindește, tovarăși, grija 
continuă a partidului pentru dez
voltarea tuturor regiunilor patriei 
noastre, șl arată, totodată, ce mari 
sarcini revin organizațiilor de 
partid, sfaturilor populare, tuturor 
oamenilor muncii din regiunea Ba
cău chemați să ia teste măsu
rile necesare pentru ca aceste fon
duri să fie folosite ou Chibzuință, 
ca obiectivele industriale stabilite 
în plan să fte realizate la timp, la 
nivel tehnic corespunzător, aă lu
creze cu maximum de eficiență e- 
conomică, să dea producție de ca
litate superioară, care să poată con
cura cu orice produs similar de pe 
piața mondială.

Sînt sarcini grele, tovarăși, și, 
fără să vă supărați, trebuie să spun 
că în regiune mai sânt încă nea
junsuri în acest domeniu. Aceasta 
se referă și la modul în care s-au 
realizat investițiile în trecut, 1a 
cheltuirea unor fonduri cu prea 
mare ușurință, chiar cu risipă, dar 
mai cu seamă la faptul că unele 
întreprinderi mai dau încă produ
se de calitate Inferioară. Tovarășul 
Roșu a vorbit aici — și așa și este 
în realitate — că Bacăul e singura 
regiune din țara noastră producă
toare de fibre sintetice. Dar, din 
păcate, nu toate acestea sânt pro
duse la un nivel calitativ cores
punzător. Au fost cazuri când ase
menea produse au trebuit să fie 
respinse de cumpărători — anul 
trecut chiar și industria noastră u- 
șoară neputînd folosi o anumită 
parte din aceste fibre. Iată de ce 
luarea tuturor măsurilor pentru îm
bunătățirea calității produselor, in
cit ele să corespundă cerințelor ac
tuale de pe plan mondial, e una 
din problemele esențiale ale acti
vității noastre economice, impusă 
de cerințele noastre interne, de e- 
xigențele oamenilor muncii, cât și 
de necesitatea de a vinde aseme
nea produse pe piața mondială. 
Faptul că regiunii Bacău i s-au a- 
cardat 14 miliarde lei pentru in
vestiții impune mari răspunderi și 
îndatoriri comuniștilor, colectlvelei 
de conducere ale întreprinderilor, 
tuturor oamenilor muncii, ingineri
lor șl tehnicienilor, lucrătorilor din 
laboratoarele de cercetare din u- 
zine, care trebuie să se ocupe mai 
intens și cu mai multă atenție de 
rezolvarea în cel mai scurt timp a 
acestei importante probleme.

Noi sistem convinși că oamenii 

de partid, conducerile întreprinde
rilor, cu sprijinul ministerelor, al 
institutelor centrele de cercetare, 
vor reuși să lichideze deficiențele 
și să tadepllheascl ta bune condi
ții sarcinile care le revin. Vă do
rim acest lucru din toată inima, 
tovarăși I (Aplauze).

Sarcini de seamă revin în- cadrul, 
planului cincinal agriculturii. Parti
dul și guvernul au luat o serie de 
măouri organizatorice și materiale 
pentru a crea condițiile necesare 
înideplinWi programului de dezvol
tare « agriculturii BOafttre. Desigur, 
e îmbucurător ceea ce s-a obținut 
pînă acum. In ciuda diferitelor 
greutăți, a anilor de secetă,, a fap
tului Că Sînt numai patru ani de 
când atu terminat de -fapt coopera
ți vizarea, totuși, an de an — atât 
în perioada Cooperativizării cît și 
după aceea — agricultura a asigu
rat produsele necesare consumului 
populației, cât șl disponibilități pen
tru export.

Desigur, poate că unii s-ar de
dai® mulțumiți cu aceste rezultate. 
Dar dacă comparăm recoltele ob
ținute cu poellblUtățile agriculturii 
noastre, atunci trebuie să nu . ne 
declarăm prea mulțumiți. Chiar ceea 
Ce am stabilit ca obiectiv pentru 
1970 nu e decît un pas, și nu un 
pas mare. Pentru că o recoltă de 
1 700—1 800 kg grâu la hectar este 
încă ® sarcină sub posibilitățile a- 
griculturiî noastre. Agricultura 
noastră poate să dea mult mal mult 
— și noi trebuite să facem totul ta 
acești am, să realizăm toate măsu- 

* rite de mecanizare, Chimizare, Iri
gații, aplicare a științei ta agricul
tură, îmbunătățire și creare de noi 
soiuri de sămînță, ameliorare con
tinuă a raselor de animale ș.axn.d., 
Incit să îndeplinim sarcinile cinci
nalului, să atingem obiectivele sta- 
blltte de congresul partidului, cre
ând e bază sigură ca în următorii 
ani agricultura noastră să înainte
ze mai hotărât pe drumul apropierii 
de nivelul țărilor cu agricultură 
intentată.

Aceste importante sarcltu se pun 
și regiunii dv. Este adevărat, aveți 
cooperative cu rezultate bune, dar 
alături de ele slut și cooperative 
cu rezultate slabe. @a«tetee slut 
mtete. Dar ceea ce e important 
și aceasta vă revine dv., activului 
de partid, organlzațâiter de partid, 
din cooperative, ț&rănimăi, ingineri- 
lor și zootehnlștlter, modicilor ve- ' 
lerinari, tuturor care lucrează în 
agricultură — este să asigurăm ri
dicarea tuturor cooperativelor la 
un nivel de producție cel puțin 
mijlociu în toate sectoarele de ac
tivitate.

In regiunea dv. sînt posibilități 
mari de dezvoltare a viticultorii și 
pomiculturil. Tovarășul Roșu ne 
spunea — și de altfel am văzut și 
noi In cursul acestei vizite privind 
dealurile regiunii tacă pustii —- că 
de-abia anul acesta ați pășit mai 
series la plantarea de vii și pomi. 
St aveți multe de făcut în privința 
aceasta, tovarăși, zecile de mii de 
hectare ce pot fi plantate cu vii, 
cu pomi sînt o rezervă minunată/ 
încMpuiți-vă și oe vin bun vem 
avea, și ce struguri șl tete fructe, 
dar mai cu seamă cu venituri vor 
avea cooperativele agricole și cum 
vor crește veniturile țărănimii din 
Bacău. Trebuie lucrat cu mai multă 
fermitate, cu mei multă hotărîre 
pentru realizarea acestui program, 
pentru a înfăptui ceea ce vă re
vine din sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea te partidului.

Ați obținut rezultate bune și Sîn-
tem convinși că organizațiile de
partid, țărănimea cooperatistă, 
toți lucrătorii din agricultură își
vor îndeplini cu cinste sarcinile.
Noi le dorim succes în această ac
tivitate I (Aplauze).

l*)ti rol de seamă in construcția 
socialismului au știința, învățamîn- 
tul, tbate domeniile activității cul
turale. Partidul nostru face efor
turi mari pentru a crea condiții ca 
învățământul să asigure cadrele ne
cesare economiei. In regiunea dv. 
ați obliuut rezultate bune, dar in 
anii următori aveți sarcini și mai 
tnart. In întreprinderile dv. exiâtă,

(Continuare ta pag. 3-a)
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7 vtztta conducătorilor ac pârtia $1 
in regiunea Dacâa

ac stat
formate 3M Vag. !-aț

s-ar putea spune, adevărate îrtsti- 
fcu<« de cercetări științifice, numă
rând elte 1 00—-150 de Oâfitesnl, iar 
înw-un lac, tnâ se pare, chiar 300. 
Nn fiiai mă refer ia cei dim agri
cultură, unde activează sute $1 sute 

, de ingineri șl medici veteritiatl, la 
'"c^l dtn tavățămînt și din alte do

menii. Toate aceste terțe pot și 
trebuie să-și aducă contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin re
giunii în cadrul planului cincinal. 
Avem perspective minunate. $tiința 
noMtră ere un trecut irumes — 
iar mulțl oameni de știință s-au ri
dicat și din regiunea dv. Gotatauând 
și dezvoltând pe o treaptă superi
oară ceea ce este bun, lărgind le
găturile cu centrele de cercetare 
științifică, cunoscând ce se face în 
întreaga lume în aceste domenii, 
tot ce este mai de preț și poate fi 
folosit în țara noastră, să ridicăm 
activitatea științifică la nivelul ce
rințelor desăvârșirii construcției so- 
ctaitote, creării oendiițâitar pentru 
construcția comunismului. Fără ști
ință nu se poate vorbii de socia
lism și camuntem. Socialismul și 
comunismul înseamnă cea mai îna
intată societate și presupun cu
noștințele cele mal avansate Tu toa- 

I 4e domeniile de actftvttate, și noi
r > un asemenea socialtem, un aseme

nea i'si—iniir-. care să m întmoe- 
taM pe ancorările celei mei fosfa
tate ștătate, vrem să osnstnulm și 
vem construi în România. (Ațdauzc 
putemtoeț.

AMMM de toate actate* stat pre
văzute «răsura de deaveHare, In 
continuare, a construcției de locu
ințe, edilitare, de spitale și Site 
ctsnstrucțll sodal-ciilturale, oare ver 
schimba șl mal mult înfățișarea o- 
rașelor și satelor și vor contribui 
la îmbunătățirea ceudățiifar de via
ță ale eameniior muncii din regiu
ne. Desigur, trebuie eă ▼* panou-

Comuniștii — continuatorii 
mai luminoase tradiții de luptă 
revoluționară a poporului

fa timpul acestor zile am vteitat 
ejșerie de monumente istorice și 
de cultură, care, reamintind trecu- 

\tal de luptă al poporului nostru, 
„<peDtnu libertate natfenală și socială, 

arată străduințele înaintașilor noștri 
de a apăra independența națională, 
de a dezvolta cultura și arta, de 
a asigura poporului condiții ctt mai 
bune de viață. Desigur, împrejură
rile istorice n-au fost întotdeauna 
tevoraMte. Poporul, înaintașii noș
tri au avut multe de Indurat, au 
trebuit să înfrunte multe greutăți, 
dar au știut întotdeauna să le în
vingă și să meargă înainte. Așa 
glăauiește istoria, așa este reali
tatea. Fără lupta înaintașilor noș
tri, fără înfrângerea acestor greu
tăți nu s-ar fi putut asigura înfăp
tuirea statului național, dexvolterea 
patriei noastre pe treptele civiliza
ției de astăzi. Poporul român a a- 
vut de dus lupte împotriva cotro
pitorilor străini, a luptat împotriva 
atatolor exploatatoare. In regiunea 
dv. sini multe monumente care fac 

[ să se păstreze vii în Conștiința ea- 
menii or lupta și munca înaintașilor 

1 noștri. Mișcarea revoluționară și 
muncitorească, partidul comunist au 
desfășurat în regiunea dv. o acti
vitate intensă. Bacăul, Romanul și 
alte localități sfat centre cunoscu
te ale mișcării revoluționare mun
citorești din țara noastră. Luptele 
de 1a Buhuși, dte 1935, ca și ătîtea 
altele despre care s-ar putea vorbi 
au înscris o pagină minunată în 
istoria mișcării muncitorești din ta
ra noastră.

Toate aceste tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională și so- 
ci»li sint un bun al poporului, al 
partidului nostru comunist, conti
nuatorul celor măi luminoase tra
diții revoluționare pe care le ridică 
pe o treaptă superioară, trăgînd din 
ele învățăminte pentru activitatea 

! prezentă și de viitor. Este necesar 
,șă educăm tineretul patriei noastre

' în spiritul cunoașterii și prețuirii 
acestor minunate tradiții de luptă, 

pap șl să- nMfflcUi pfeatrtl ca toate 
z aceste sarcini să fie îndeplinite in 

condiții bune și Ctl eît mai mare 
eficacitate. Și aici, problema eco
nomiilor, problema folosirii cu chib
zuință a nHjtoacelor puse la înde
mână, problema îngrijirii locuințe
lor și, în general, a tuturor clădi- 
rilar trebuie să preocupe în mai 
mare măsură decât ptaa acum re
giunea de partid, stolurile popu
late, organizațiile de partid, pe toți 
oamenii muncii te așa fel ca, o 
dată cu miile de apartamente 
aproape 10 000 — ce vor fi con
struite, locuințele pe care le avem 
astăzi să fie păstrate în bună sta
re. Aveți toate posibilitățile pentru 
a îndeplini și te acest domeniu sar
cinile care vă stau te față.

Vor crește veniturile muncitori
lor, țăranilor, ale tuturor oameni- 
l*r muncit Ve trebui să - asigurăm 
deservirea mai bună, mai civilizată 
a populației, să excludem din ao- 
raerțUl nostru practicile care mai 
există încă și nu fac cinste corner- 
țutat oeabalist și cetor ce lucrează 
te cadrul său. Aceasta trebuie să 
fie, de asemenea, una dintre preo
cupările întregului nostru activ de 
partid și de stat pentru ea ansam- 
bteil de măsuri privitoare ta ridi
carea bunăstării poporului să poată 
fi realizată te cât mai pune con
diții.

Iată, tovarăși, ce program minu
nat avem de înfăptuit, ce sanctai 
mărețe stau înaintea activului nos
tru de partid și de stat, a oameni
lor muncii dta Bacău — Și, fără 
irwteială, efi nu veți precupeți nici 
un efect pentru a le realiza te bu
ne condiții, ta felul acesta, vă veți 
aduce osultibuțta activă M înfăp
tuirea programului general de dez
voltare a patriei noastre, de desă
vârșire a construcției socialiste, de 
taScrire a României. (Aiptauze te- 

pentru a fafetege di vtata de acum 
este rezultata! multor sacrific*! și 
că datoria generației de astăzi este 
de a face total pentru a asigura 
generalilor de mffijte condiții și 
mm bune. Datoria tineretului este 
să tavețe pentru a fi ta stare mâine 
să ducă mal departe ceea oe în
făptuim astăzi, să asigure construi
rea oomundesnutai, să asigure ca 
națiunea română să fie mereu pu- 
t ardei, înfloritoare, ta rândul na- 
tiunifar socialiste, ta rândul tutu
ror națiunilor lumii 1 (Vii șl puter
nice aplauze).

In regiunea dv. ați avut oameni 
ca ffreangă, Mihail Sadbveanu, Ca- 
listrat Hogaș, Bacovia și alții, care 
au făcut cinste culturii românești. 
Fructificînd condițiile existente as
tăzi șl care sfat infinit mai bune 
decît cele avute de ei, trebuie să 
vă străduiți să ridicați din tîndurile 
oamenilor muncii, ale populației tă
rii noastre, noi talente, capabile să 
oglindească prin arta lor, prin scrie
rile lor, preocupările, munca, lupta 
poporului nostru.

Bl stat multe teme însuflețitoaie, 
care pot inspira pe creatori. Geea 
ce înfăptuim noi astăzi, prin munca 
uriașă a întregului popor, această 
epopee a construcției socialiste cere 
oameni de o înaltă cultură, de un 
înalt talent, care s-o redea în toată 
măreția el. Fără îndoială, tovarăși, că 
șl fa regiunea Bacău, ca șt în în
treaga țară, se ridică asemenea oa
meni. Chiar dacă unii mai încearcă 
să imite cîte ceva prost din străină 
lato, e bine totuși să se cunoască 
și să se studieze ceea ce se creează 
în Întreaga lume. Dar, firește, să 
preluăm din cultura, din arta univer
sală numai ceea ce este bun, numai 
ce este progresist —- și nu ce e 
considerat decadent chiar în anale 
țări, nu ee este sortit să dispară, 
a$a cum au dispărut întotdeauna ta 
decursul veacurilor diferite orien
tări retrograde. Trebuie să-i ajutăm 

pe scriitori, mai cu seamă pe tineri, 
să înțeleagă ca datoria lor este de « 
se strădui să se ridice nu numai la 
înălțimea înaintașilor noștri, dar și 
de a-i întrece, creând opere cate 
să ajute la educarea, la mobilizarea

Ne îndeplinim cu spirit de răspundere 
îndatoririle naționala și internaționale

Construind socialismul în țara 
noastră, obtinîtld realizări din ee in 
ce mal bune în toate domeniile de 
activitate, noi îndeplinim în primul 
rînd una din îndatoririle noastre 
față de popor, o îndatorire patriotică, 
națională, dar, în același timp, noi 
îndeplinim și o îndatorire interna
tionalists, deoarece cu cit mai pu
ternică este fiecare țară socialistă, 
cu atît mai puternic este sistemul 
mondial socialist, cu 'bît rezultatele 
fiecărei țări socialiste stat mai bune 
în toate sectoarele construcției so
cialiste, cu atît se demonstrează în 
practică întregii lumi superioritatea 
socialismului. Noi putem spune că, 
prin rezultatele pe care le obținem, 
ne aducem contribuția noastră mo
destă la cauza întăririi sistemului so
cialist. mondial, la răspîndlrea in 
rândul oamenilor muncii de pretu
tindeni a încrederii în superioritatea 
socialismului asupra orînduirii Ca
pitaliste.

CJnii străini care vin în țara noas
tră nu înțeleg cum slnt posibile ase
menea realizări. Ei pornesc desigur 
de la alte concepții, de la alte Stări 
de lucruri. Dar ei pleacă din Româ
nia cu multe învățăminte și mai cu 
seamă pleacă făcînd aprecieri bune 
despre munca, despre felul în care 
poporul român își organizează viața 
în noile condiții ale construcției so
cialiste.

Tara noastră duce o poli
tică activă de asigurare a condiți
ilor de muncă pașnică pentru popo
rul nostru. In centrul întregii poli
tici externe a țării noastre se află 
dezvoltarea continuă a colaborării cu 
țările socialiste, pentru întărirea 
unității dintre țările socialiste, fac. 
tor determinant al întregii dezvol
tări socâaie. Totodată dez
voltăm continuu legăturile cu toate 
țările, indiferent de orânduirea lor 
socială —și cunoașteți ce activitate 
intensă a desfășurat România în 
direcția aceasta, îndeosebi în ultimul 
an. Știți că primul ministru, tova
rășul Maurer, a făcut fa ultimul 
tâmp numeroase călătorii fa străi
nătate, călătorii oare s-au soldat cu 
rezultate bune de tot în întărirea le
găturilor economice, culturale și 
politice cu țările pe care le-a vizitat 
— ceea ce este o contribuție la 
cauza păcii în Europa și în în
treaga lume. (Aplauze).

Consfătuirea din iunie de la Bu
curești a țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia a i 
adoptat o Declarație privind securi
tatea europeană. E o platformă care 
deschide largi posibilități pentru 
discuții și contacte internaționale, 
pentru crearea între țările din Eu
ropa a unor relații pe baze noi, care 
să excludă posibilitatea de război, 
să asigure condiții de dezvoltare tu
turor țărilor, fără amestec în trebu
rile lor interne, pe baza principiilor 
egalității, suveranității, independen
tei naționale. Acestea sînt principii 
pe care mase din ce în ce mai largi, 
popoarele din Europa și din în* 
treaga lume Ie acceptă ca singura 
bază trainică a dezvoltării relațiilor 
ddntre state, în interesul lărgirii co
laborării Internationale și elimină
rii pericolului unui nou război. In 
această direcție își desfășoară acti
vitatea tara noastră. Fără îndoială 
că, pteocupîndu-ne de marile pro
bleme ale construcției interne, tre
buie să nu neglijăm și să ne ocu
păm în continuare de dezvoltarea le
găturilor cu toate țările, adueîn- 
du-ne contribuția la securitatea în 
Europa, la cauza păcii în întreaga 
lume, Și vom face aceasta Cu toată 
forte pe care o avem I (Aplauze 
prelungite).

Desigur, tovarăși, statornicirea u- 
nui climat de pace nu este un iu«rrU 
ușor. Mai există imperialismul, mal 
estetă cercurile importai! rte care 

poporului nostru în muncă, să cul
tive gustul pentru frumos, să 
cultive dragostea de patrie, hotă- 
rîrea de a înfăptui politica partidului, 
do a pune totul în slujba poporului 
șl a țării. (Aplauze însuflețite).

pun la cate tot felul de imixtiuni in 
treburile interne ale altor popoare, 
sfivîrșesc acte de agresiune, un e- 
tcetnplu în această privința fiind a- 
gresiunea împotriva vietnamului. Sin
gura cale care poate să bareze calea 
agresiunii imperialiste, sa ducă la 
Înlăturarea pericolului unui nou răz
boi este munca neobosită pentru 
unirea tuturor forțelor antilmperla- 
liste. Numai în felul acesta vor pu
tea fi înfrînate Cercurile agresive 
imperialiste. Și noi facem totul, și 
vom face totul și în viitor, pentru a 
ne aduce contribuția la întărirea 
unității țărilor socialiste, mișcării 
ccmuniste și muncitorești Interna
ționale, a tuturor forțelor ăntiimpe- 
rialiste, avînd convingerea că prin 
aceasta ne îndeplinim datoria față 
de poporul român, față de clasa 
muncitoare internațională și față de 
toate popoarele iubitoare de pace, 
ne aducem contribuția la victoria 
cauzei păcii în lume. (Aplauze).

Vizita în regiunea dv. ne-a de
monstrat — dacă mal era nevoie de 
demonstrat aceasta 1 — că toți oa
menii muncii, fără deosebire, Spri
jină unanim atît politica interna cit 
și politica externă a partidului 
nostru. Aceasta ne dă și mai multă 
încredere, ne întărește hotărîrea de 
a face totul pentru a înfăptui linia 
elaborată de Congresul al IX-lea al 
partidului, tacît România, deși au e 
o țară mare, să se pttata număfa 
printre țările active pe plan i trier- 
national. (Vii aplauze).

In regiunea dv., după cum știți, 
activează peste 85 000 de membri de 
partid. Este o armată’ puternică, to
varăși, Dar în jurul lor sînt, de fapt, 
uniți toți oamenii muncii. Organiza

Convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Roman 

și delegația Partidului 
Comunist din Austria

ta cuteul zilei de sîmbătă, Ia 
C.C. al P.C.R. au continuat convor
birile între delegația Partidului Co
munist Român condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., și delega
ția Partidului Comunist din Aus
tria, condusă de tovarășul Franz 
Muhri, președintele Partidului Co
munist dta Austria,

★
Sîmb&te 1a amiază a fost oferita 

o masă fa cinstea delegației Parti
dului Comunist din Austria, con
dusă de tovarășul Franz Mutai, 
președintele P.C. din Austria. .

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Chivu Stoica, Ion 

AN UIT
Exploatarea minieră Aninoasa

cu sediul tn comuna Aninoasa organixeaiâ fn 
data de 12 septembrie 1966 concurs pentru o» 

euparea urm*toarefor posturi vacante:
• maiytri principali minieri
• maiftrl mlniert
S maiștri electromecanici
Condițiile de angajare tînt cele prevftzuta de H.C.M* 

nr. 1061/1958.
Cererile de înscriere la concurs, însoțite de acte

le necesare, se vor depune la biroul personal.

ția de partid a regiunii dv. este o 
organizație puternică , ce muncește 
bine pentru Îndeplinirea sarcinilor 
și ore un comitet regional buh. De 
aceea noi avem convingerea că sar
cinile pe care te aveți de îndeplinit 
vor fi duse cu cinste la bun sîltjil 
și aș dori să felicit din toată inima 
activul nostru de partid și pe top 
comuniștii din regiune pentru acti* 
vitatea depusă ptaă acum și să le 
urez noi succese în activitatea ier l 
(Aplauze, ural?).

Dorim ca poporul nostru să fie tot 
mai puternic, să ducă o viață tot 
mai înfloritoare. In încheiere, to* 
vurășul Nicolae Ceaușescu « rostit 
urări pentru partidul nostru comu
nist, care călăuzește poporul pe ca* 
tea socialismului șl comunismului, 
pentru comitetul regional de partid, 
pentru sfatul popular regional, pen
tru activul de partid și pentru toți 
comuniștii din regiune; pentru totf 
muncitorii, țăranii, intelectualii din 
regiune, bărbați și femei, tineri șl 
vîrstnfci, pentru copiii noștri, pentru 
fericirea patriei socialistei

Partielpanțll la adunare răspund 
cu puternice aplauze șl urate.

dr
Deși tîrziu, populația Bacăului a 

ținut să-și ta un călduros rămas bust 
de la conducătorii de partid și de 
stat. Străzile orașului s-au luminat 
sub văpăiiie torțelor, sub jerbele mul
ticolore ale artificiilor. Miile de 
oameni, aflațl pe întregul traseu pî- 
nâ la gară, își manifestă prin nes- 
fîrșite ovații și urale, mulțumirea 
pentru acest rodnic popas pe melea
gurile regiunii, dragostea și atașa
mentul profund față de Partidul Co
munist Român, față de patria so
cialistă.

...Trenul se îndepărtează încet de 
peron, însoțit de urările mulfimii 
concretizate într-o urare izvorî!» 
din inimă : „Vă așteptăm din hait 
cu dragoste, întotdeauna fie veți îî 
oaspeți dragi, iubiți conducători el 
partidului și ai statului".

Gheorghe BADRUS 
Ion iSÂLETEANU

Convorbirile s-au desfășurat îfi- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

Cele două delegații au stabilit să 
dea publicității un comunicat în 
legătură ou vizita delegației Parti
dului Comunist din Austria ta Re
publica Socialistă România.

* *
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîriădeamt, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Leonte Rău tu, Stefăa 
Voităc — membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., taetalWi 
supleanți ăi Comitetului Executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R.



Pe scurt
SEW, YORK. La tribuna

lul msliitar din Fort Dix, statul 
New Jersey, s-a încheiat vi
neri procesul intentat soldatu
lui american James Johnson, 
acuzat că a refuzat ordinul de 
a pleca în Vietnamul de sud. 
Consiliul de judecată, alcătuit 
din juriști militari, a condam
nat pe Johnson la cinci ani 
muncă silnică. El a declarat 
că războiul pe care Statele U- 
nlte îl duc î-n Vietnam este 
„un război criminal".

+ CARACAS. Un puternic 
cutremur de pămînt s-a pro
dus în orașul Churuguara, lo
calitate situată în statul vene- 
zuelean Falcon, în urma că
ruia mai multe clădiri au fost 
distruse sau au suferit grave 
avarii. Potrivit primelor știri, 
19 persoane au fost rănite.

BOGOTA. Comunicatele 
oficiale ale armatei guverna
mentale columbiene au recu
noscut că, în. cursul ultimelor 
lupte împotriva partizanilor din 
departamentele Tolitna și Hui
la, au fost scoși din luptă șase 
soldați. Comunicatele mențio
nează că subunități ale trupe
lor guvernamentale au purtat 
lupte și în raioanele Ortegui, 
Pato și Marquetalia.

+ WASHINGTON. Președin
tele Johnson a semnat vineri 
legea care impune norme fe- 

. denale . de securitate industriei 
constructoare. de automobile. 
Aceasta este prima lege de a- 
cest fel adoptată în istoria 
S.U.A. Intr-o scurtă declarație, 
președintele a spus că acciden
tele de circulație, datorită în 

parte lipsei măsurilor de 
securitate în construcția auto
mobilelor, au provocat de la 
începutul secolului moartea 
unui număr de 1,5 milioane 
cetățeni americani, ceea ce re
prezintă de trei ori mai mult 
decât pierderile americane în 
diferite războaie.

+ LISABONA. Unul din cele 
mai mari incendii pe care le-a 
cunoscut Portugalia în ultimii 
100 de ani s-a abătut zilele 
trecute asupra reqiunii Sierra 
de Cintra, celebră prin arborii 
săi seculari de esență rară. 
Timp de patru zile, peste 2 000 
de oameni, în majoritate mili
tari, au luptat împotriva focu
lui. In cursul acestei „bătălii" 
si-aiu pierdut viața 37 de per
soane, iar alte 23 sînt date 
dispărute. Peste 500 hectare 
de pădure au fost distruse.

+ BOGOTA. Manevrele co
mune ale navelor de război 
ale măi multor țări de pe con
tinentul american, cunoscute 
sub numele de „Unitas-7" se 
apropie -.>de sfîrșit. La aceste 
manevre desfășurate în zona 
Mării Caraibilor au participat 
unități ale flotelor de război 
din Brazilia, Venezuela, Peru, 
Ecuador, S.U.A., Columbia, 
Chile și Uruguay.

+ PARIS. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, în ca
drul reuniunii de vineri Con
siliul reprezentanților perma
nent ai N.A.T.O. a căzut de 
acord asupra transferării Co
mandamentului suprem al for
țelor aliate din Europa 
(S.H.A.P.E.) în Belgia, în loca
litatea Chievers-Casteau, situa
tă la aproximativ 50 kilometri 
de Bruxelles.

' + CAIRO. După cum anun
ță agenția M.E.N., primul mi
nistru al Republicii Arabe U- 
nite, Zakaria Mohieddin, a pre
zentat președintelui Nasser de
misia cabinetului său. Demisia 
a fost acceptată. Mohammed 
Sidky Soliman, ministru al ba
rajului de la Assuan, a fost în
sărcinat cu formarea noului 
guvern al R.A.U.

Pe scurt

VIETNAMUL DE SUD
• Patrioții provoacă grele pierderi trupelor americane
• 60 de persoane rănite în cadrul propagandei electorale 
£ Candidații lui Ky nu reprezintă nici un partid politic
SAIGON 10 (Agerpres). — Trupe 

ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au organizat 
vineri o ambuscadă împotriva unor 
unități ale diviziei I de iniapterie 
americană, provocîndu-le pierdeți 
atît de grele îneît și purtătorii de 
cuvînt ai armatei americane au fost 
obligați să recunoască aceasta. De 
asemenea, un grup de patrioți sud- 
vietnamezi au atacat prin surprin
dere o companie americană formată 
din aproximativ 235 de pușcași ma
rini, provocîndu-i importante pier
deri. O acțiune curajoasă a patric
iilor a constituit-o atacarea unui

Tunelul
de sub Canalul Mînecii 
din nou pe rol

LONDRA 10 (Aperpres). — Pro
iectul de construire în comun de 
către Anglia și Franța a unui tunel 
pe sub Canalul Mînecii a revenit în 
atenția celor două părți.

Vineri au avut loc la Londra con
vorbiri între ministrul britani^ al 
transporturilor. Barbara Cașțle, , ș» 
ministrul francez pentru problemele 
echipamentului, Edgard Pisani, asu
pra problemelor . tehnice și 
clare pe care, le implică 
rea tunelului proiectat.

După cum se știe, un 
pra proiectului amintit a
zat, în orincipiu, î«i cadrul' convor
birilor pe care primul ministru 
francez, Georges Pompidou, le-a 
avut în iulie la Londra cu omologul 
său britanic, Harold Wilson.

tren militar, care a fost aruncat 
în aer Ia periferia Saigonului.

Agențiile de presă anunță că în 
localitatea Nha Drang, 60 de per- 
șțjțjie, majoritatea femei și copii, au 
Î6R rănite în urma unui nou „ac
cident" provocat de explozia unui 
aparat funigen, care făcea parte 
din recuzita de propagandă a „cam
paniei , electorale" ce se desfășoară 
în Vietnamul de sud, unde dumi
nică urmează să aibă loc „alegeri".

In legătură cu aceste „alegeri", 
corespondenții din Saigon relatează 
o serie de aspecte semnificative. 
Este semnalat, printre altele faptul 
că, candidații nu reprezintă nici 
uri partid politic, ci sînt în majori
tate persoane „desemnate" sau „su
gerate" de junta militară saigoneză. 
Se subliniază faptul că pe listele de 
vot sînt înscrise- 5 288 000 de per
soane. Dacă se are în vedere că 
populația Vietnamului de sud numă
ră circa 15 milioane de locuitori 
dacă șe mai ia în considerație 
faptul că generalul Ky declara eă 
considera „un mare succes" dacă 
la sută din cei înscriși pe liste
vor prezenta la vot, se vede că aces
te „alegeri" nu vor reflecta nici pe 
departe voința poporului sud-viet- 
namez, campania electorală ca și vo
tul nefiind altceva dacît o farsă e- 
lectoralîî. -

și 
Si 
ar 
60 
se

finan- 
construi-

acord asu- 
fost reali-

75 000 de țărani 
afectați de inundații

DELHI 10 (Agerpres). — Inunda
țiile din Kașmir, provocate de 
ploile torențiale, au căpătat carac
terul unei calamități naturale ca
tastrofale. Aproximativ 4 000 ha de 
culturi agricole se află sub apă. 
Aproximativ 75 000 de țărani din 
regiunile sudice ale Kașmirului au 
fost afectați de inundații.

De patru zile au fost întrerupte 
comunicațiile aeriene între orașul 
Srinagar, capitala Kașmirului, și 
Delhi. In multe locuri au fost dis
truse șosele și liniile ferate.

PREZEVȚE ROMANEȘTI
BUDAPESTA 10 (Agerpres). 

Ansamblul de Cintece și dan
suri al Armatei iși continuă 
turneul în R. P. Ungaria. După 
spectacolele prezentate in ora
șul Debrecen, ansamblul a e- 
voluat pe scenele din orașele 
Nyiregyhaza, Karcag, Szolnck 
și Szeged, unde 
jocurile 
mite ctf 
hipline.

Presa 
favorabil spectacolele prezen
tate de ansamblul român, sub
liniind valoarea interpretării. 
„Un spectacol de mare suc-

cîntecele și 
românești au fost pri- 
aplauze de sălile ar-

maghiară comentează

ces", subliniază intr-o infor
mație ziarul „Nepszabadsag" 
din Budapesta. Ziarul „Naplo" 
din Debrecen menționează că 
repertoriul ansamblului este 
plin de „lirism și umor popu
lar". Ziarul apreciază marea 
virtuozitate a tabloului core 
grafic realizat pe muzica iui 
George Enescu. Ziarul „Szalndk 
Megyei Neplap" apreciază an
samblul militar ca fiind „de ta
lie mondială".

Ultima etapă a turneului an- , 
samblului va fi la Budapesta, ; . 
unde vor fi prezentate două 
spectacole.

Caracterul rezistentei
studenților brazilieni

t* • » asia rtiw 
mim laza iriiiti

LONDRA 10 (Agerpres). — La 
conferința statelor Commonwealthu- 
lui, care se desfășoară în capitala 
Mării Britanii, discuțiile asupra pro
blemei rhodesiene, așa cum remarcă 
agențiile de presă, au intrat într c 
fază critică. Primul ministru cana
dian Leister Pearson a prezentat par- 
ticipanților la conferință un plan 
de compromis privind rezolvarea 
crizei rhodesiene, care prevede un 
angajament din partea Marii Bri
tanii de a nu recunoaște indepen
dența Rhodesiei decît pe baza unui 
sistem electoral 
zentativ pentru 
lației, precum și 
țiuni selective 
principalelor produse de export.

Propunerile primului ministru ca
nadian vor ti examinate de o reu-

suficient de repre- 
majoritatea popu- 

aplicarea de sanc- 
obligatorii asupra

Un nou complot 
în Siria

DAMASC 10 (Agerpres). — 
tr-un comunicat < 
de radio Damasc 
noaptea de 8 spre 
pele guvernului și 
muncitori înarmați 
nă capăt unei noi încercări 
vitură de stat inspirată de 
de dreapta. Conducătorul 
complot era colonelul 
toum.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată,

In- 
difuzat de postul 

se arată că în 
i 9 septembrie tru- 
i detașamentele de 

au reușit să (Ju
de Io- 
forțele 
noului

Salim Ha-

înăbușit
premierul Siriei, Youssef Zeayyen, 
a declarai că organizatorii complo
tului au fost arestați, iar încerca
rea de lovitură de stat a fost deju
cată, guvernul restabilindu-și con
trolul asuprâ întregii țări.

Ultimele Știri sosite din Damasc 
anunță eă începînd de vineri după- 
amiază, starea excepțională a fost 
ridicată și că în capitala Siriei', ca 
și în celelalte orașe ale țării, viața 
a revenit la normal.

DE PRETUTINDENI
„Descoperire 
de importanță 
mondială*'

TOKIO 10 (Agerpres). 
Recent, în centrul Japo
niei, în apropiere de o- 
rașele Asuwa și Fukui, 
au fost, descoperite fosi
lele unor 
ar fi trăit 
jurasiatică, 
mativ cu 
de ani în

animale care 
în perioada 
adică aproxi- 
150 milioane 

urmă. Desco
perirea a fost făcută 
un profesor de la 
școală superioară și 
elev. Doi eminenți

de 
o 

un 
pa-

leontologi, profesorii To
kio Shikama de la tlni- 
versitătea națională din 
Yokohama și Nobuo Na- 
oyoSM de . la Universi
tatea Waseda au decla
rat că „este vorba de o 
descoperire de importan
ță mondială". Paleonto
logii japonezi consideră 
că fosilele aparțin unor 
animalq care ,au trăit în . 
bazinul manciurian,. ceea 
ce probează că, de-a lun
gul i perioadei jurasfatice, 
Japonia era ‘legată de 
continentul asiatic, in- 
firmîndu-se astfel teoria 
geologică de pină acum.

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). 
Conflictul dintre studenți și guver
nul brazilian a luat amploare în 
ultjmele zile. In principalele centre 
universitare, scrie agenția France 
Presse, rezistenta studenților îm
bracă din ce în ce caracterul unei 
mișcări pentru libertăți democra
tice. Acțiunile de protest, care au 
fost declanșate acum două săptă- 
mîni au luat un caracter politic mai 
ales la Sao Paulo, unde studenții au 
redactat pentru Congresul Uniunii

J,./V‘-• ' ■ 'r - ■ • ■.

niune extraordinară a cabinetului 
britanic pe care primul ministru 
Harold Wilson a convocat-o pentru 
a examina stadiul lucrărilor confe
rinței Commonwealthului. Citind sur
se bine informate, agenția France 
Presse arată că guvernul britanic 
n-ar fi ostil, în principiu, aplicării de 
sancțiuni selective obligatorii.

Președintele Ugandei, Milton Obo
te, a respins planul 
canadian, 
de presă, 
punerile 
sufragiu 
africane .
o condiție prealabilă a acordării in
dependenței Rhodesiei.

Pe de altă parte, primul ministru 
Wilson va avea convorbiri în grupe 
separate cu șefii delegațiilor la 
conferință. Doi dintre ei, primul mi
nistru al statului Sierra Leone, Al
bert Margai, și ministrul afacerilor 
externe al Zambiei, Simon Kapwep 
we, au refuzat invitația de a parti
cipa la aceste întîlniri.

de compromis 
unei conferințe 
afirmat că pro- 
nu prevăd un 
cerut de țările

In cursul 
, Obote a 

canadiene 
universal 

ale Commonwealthului ca

Congresul alianței 
internaționale
VIENA 10 (Agerpres). — La Vie- 

na a avut loc cel de-al 23-lea Con
gres al alianței cooperatiste inter
naționale, la care au participat 528 
delegați, leprezentînd 40 de țări.

Fenomen 
mineralogic rar

FRUNZE 10 (Agerpres). 
Geologii care fac cerce
tări îii munții din; sudul 
Kirghiziei (Asia Centra
lă) au observat un fe
nomen mineralogic rar: 
din mai mulțe guri de 
sondă au . început deo
dată să țîșn'ească jeturi 
de mercur. „Picături" de 
mercur nativ se întîlnesc 
destul de des în această 
regiune unde se 
așa-numita centură
mercur, dar o asemenea 
abundență de metal a 
fost observață pentru 
prima oară, In decurs 
de o săptâmină, izvoa-

rele de mercur au 
cîteva kilograme de 
tal.

Gemeni siamezi

REDA3TIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii ur. 56. VeL Interurban 322, automat 269.

dat
me-

NICOSIA 10 (Ager
pres). — la spitalul ge
neral din Nicosia s-au 
născut vineri doi frați 
gemeni siamezi. Potrivit 
declarațiilor medicilor, 
noii născuți și tînăra 
mamă, în vîrstă de 22 
de ani, sînt sănătoși, 
deși nașterea a avut Ioc 
la opt luni. Medicii au 
menționat că cei doi frați 
sînt lipiți într-o porțiune 
mică, în dreptul pieptu
lui, ceea ce va permite 
separarea lor cu ușu
rință.

locale a studenților o moțiune . în 
care cer, printre altele, „restabilirea 
sistemului de alegeri libere în Bra
zilia". Ca un preludiu la mișcările 
greviste, care riscă să se transfor
me într-o grevă generală a studenți
lor, facultățile din Sao Paulo au or- 
ganizat vineri acțiuni de protest. 
Pînă în prezent, situația nu a atjjx 
gradul violenței pe care o cunoaște 
conflictul actual între universitățile 
argentiniene și guvernul președinte
lui Ongania. Cu toate acestea, ob
servatorii din Rio de Janeiro prevăd 
o agravare a situației, mai ales în 
ajunul campaniei electorale 
alegeri în Congres de care 
braziliana se va folosi activ.

pentru 
opoziția

— Ha

Convorbiri 
ingoslavo-norveoiene

BRIONI 10 (Agerpres).
Brioni au continuat convorbirile 
dintre secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Marko Nikezici, și ministrul afa
cerilor externe al Norvegiei, John 
Lyng, care însoțește pe regele Nor
vegiei în vizita în Iugoslavia. ^Con
vorbirile, începute cu două zile țn 
urmă la Belgrad, anunță ageiția 
Taniug, au cuprins un schimb de 
păreri cu privire la situația inter
națională și la relațiile iugoslave- 
norvegiene.

Cei doi miniștri au căzut de a- 
cord asupra necesității continuării 
eforturilor pentru întărirea rolului 
O.N.U., subliniind în acest sens 
însemnătatea pregătirilor pentru cea 
de-a 21-a sesiune a Adunării 6e- 
nerale. Cei doi miniștri au abordat, 
de asemenea, unele probleme ale 
Africii și problema dezarmării.

cooperatiste

Viet* 
îl re- 
agre- 
a ce

Din țara noastră a participat Con
stantin Mateescu, președintele 
CENTROCOOP. El a exprimat îngri
jorarea cooperatorilor români față 
de agresiunea americană în 
nam și de pericolul pe care 
prezintă continuarea acestei 
siuni pentru pacea lumii. El
rut încetarea imediată a agresiunii 
S.U.A., retragerea trupelor ameri
cane și a sateliților acestora, res
pectarea acordurilor de Ia Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam șl 
recunoașterea dreptului sacrii al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
sparta fără amestec din afară.

In încheierea lucrărilor, Congre
sul a adoptat în unanimitate rezo
luția propusă de delegația romană 
privind promovarea și extinderea 

, . iv 'i.- 
comerțului cooperatist internațional 
pe baza respectării principiului ega
lității în drepturi și al avantajului

... -.fareciproc.
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