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Primire
la Consiliul de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Iile Verdet, o primit joi 
după-amiază pe ministrul comerțu
lui exterior al R.S. Cehoslovace, 
Vaclav Vales, caro face o vizită în 
tara noastră.

ÎNCHEIEREA

La primire, au piriicipal Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului, ex
terior, precum si Ka^el kurko, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bu
curești

întrevederea a de*urs într-o at
mosferă caldă, priet «nească.

(Agerprfs)

VIZITEI
CONDUCĂTORILOR DE PARTID 

Șl DE STAT LA IAȘI
IN CONTINUAREA VIZITEI PE CARE O FAC IN NORDUL MOLDOVEI, TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, 

ION GHEORGHE MAURER, VIRGIL TROFIN, PETRE LUPU Șl GHEORGHE STOICA, AU FOST IN CURSUL 

ZILEI DE JOI OASPEȚII JUDEȚULUI BOTOȘANI.

Plecînd din lași conducătorii de 
partid și de stat au fost salutați cu 
căldură de locuitorii străvechilor a- 
șezări moldovenești de pe drumul 
Botoșanilor.

Ora 11. La intrarea pe teritoriul 
județului Botoșani, oaspeții sînt în- 
limpinați de mii de țărani îmbrăcat) 
în portul strămoșesc, care ii aclamă 
îndelung, manifestîndu-$i bucuria de 
a-i avea în mijlocul lor pe condu
cătorii partidului și statului.

Începe vizita de lucru. Vechi pă- 
mînt românesc, pomenit adesea de 
cronicari linului Botoșanilor a în
scris pagini de neuitat in istoria po
porului nostru. Pe aici și-a adus Ste
fan cel Mare oștile la biruință: aici 
mai stau si astăzi mărturie ctitorii 
de seamă ale lui Petru Rareș. Ale
xandru Lăpușneanu. ioremia Movilă 
și ale altor domnitori; aceste melea
guri au dăruit spiritualității româ
nești oameni de seamă: pe Mihai 
Eminescu. George Enescu, Nicolae 
Iorga. Stefan Luchian și pe multi 
alti cărturari și artiști; de pe a- 
ceste meleaguri au pornit în 1907 
marile răscoale țărănești, caro au 
cuprins întreaga tară.

Ținut de legendă. împodobit cu 
dărnicie de natură. înfrumusețat și 
mai mult prin hărnicia si priceperea 
locuitorilor săi, judelui Botoșani se 
înfățișează astăzi ca loc al unor pre
faceri înnoitoare, ce și-au pus pe
cetea pe fiecare așezare.

Vibranta evocare 
a Mior 

revoluționare 
ale țărănimii

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre comuna Flăminzi — cuvint in
trat în legendă. De aici a pornit, în 
primăvara de flăcări a lui 1907. va
lul marilor răscoale țărănești ce a- 
vea să cuprindă întreaga Moldovă, 
Muntenia și Oltenia, de pe aceste 
păminturi si-au ridicat glasul orop
sirii cu șase decenii in urmă.

Cu adincă emoție conducătorii de 
partid si de stat se opresc în fata 
unei plăci comemorativ^ „Glorie 
luptătorilor împotriva jugului bur- 
ghezo-rnO'ieresc. pentru pămint și 
libertate!' — stă înscris în memo
ria veșnică a pietrei.

Mărturii vii. evocatoare ale ace
lor zile istorice, aici fac de gardă 
bătrini care au trăit însingeratul 
februarie 1907,

In satul odinioară flămind — nu
mit astăzi Flăminzi doar pentru* a 
eterniza un nume intrat în istorie 
— se desfășoară o impresionantă e- 
vocare a zilelor răscoalei.

In semn de pios omagiu adus me
moriei celor căzuti în 1907, condu
cătorii de partid și de stat depun o 
coroană de flori in fata plăcii co
memorative.

Nu departe de aici, urmașii răscu- 
latilor. țăranii liberi ai anilor noș
tri. au tinut să înfățișeze înaltilor 
oaspeți, ca o replică a istoriei, bel
șugul roadelor culese de ei. O ex
poziție prezintă mostre de produse 
agricole si înfățișează cele mai de 
seamă Tealizări economice și social- 
cuJturale diu această comună.

Peste 15 000 de săteni, reprezen
tanți ai țărănimii cooperatiste din ju
deț participă apoi la o însuflețită 
adunare populară. Adunarea este 
deschisă de tov. Gheorghe Ghinea,- 
iau cuvîntul Constantin Călin, pri
marul comunei Flăminzi Mircea 
Călin președintele C.A.P. Ripiceni, 
deputat în Marea Adunare Națională, 
și profesorul Virgil Baraboi.

Primit cu vii și însuflețite aplauze, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU

Cuvintarea *ste subliniată in re
petate Tinduri de ovații furtunoase. 
Ultimele cuvinte sînt acoperite de 
urale; se scandează P.C.R.", 
„Ceaușescu

In drum spre Botoșani, oaspeții 
sînt din nou salutați de mulțimea ce 
străjuie. in fiecare comuna, șoseaua. 
La Botoșani asistăm la o impunătoa
re manifestație de atașament fată de 
politica partidului, de nețărmurită 
dragoste pentru conducătorii săi. Din 
mașini, oaspeții răspund cu căldură 
aclamațiilor mulțimii.

In fata liceului „August Treboniu 
Laurian1' coloana se oprește pentru 
citeva minute. In numele celor 10 000 
de elevi — aproape o treime din 
populația orașului — pionierul Co-
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Cuvîntul rostit de tovarășul 
NICOLAE CEAIJȘESCIJ 

la mitingul din comuna flăminzi
Dragi tovarăși,

Dali-mi voie să vă adresez dum
neavoastră. locuitorilor comunei Flă- 
mînzi, tuturor cooperatorilor din ju
dețul Botoșani, cele mai călduroase 
salutări din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze, urale).

Ne aflăm în comuna unde in 1907 
țăranii, apăsați de jugul moșieresc, 
s-au răsculat pentru dreptul de a fi 
stăpini pe pămînlul pe care-1 mun
ceau, pentru dreptul la o viată li
beră, independentă, fără stăpini și 
asupritori. (Aplauze, urale).

Flacăra răscoalei aprinsă în februa
rie 1907 la Flăminzi a cuprins în
treaga tară românească. Toate sa
tele, întreaga țărănime s-a ridicat la 
luptă împotriva feudalismului, îm
potriva moșierimii, a regimului bur- 
ghezo-moșieresc, hotărîtă să scuture 
jugul asupritorilor. Această luptă, e 
adevărat, s-a soldat cu peste 11000 
de victime — țărani răpuși de gloan
țele burgheziei și moșierimii. Ea a 
înspăimîntat însă nu numai stăpini- 
rea de la noi, ci și clasele stăpini- 
toare din țările vecine, gata să in
tervină pentru a înăbuși răscoala, 
lupta pentru libertate și dreptate so
cială a țărănimii românești în care 
vedeau un pericol pentru propriile 
lor interese. Este încă o dovadă că 
întotdeauna asupritorii de pretutin
deni și-au dat mina, s-au unit pen
tru a înăbuși mișcarea de eliberare 
națională și socială. Au căzut jertfe, 
dar aceste jertfe n-au făcut decît să 
îndirjescă și mai mult țărănimea 
română, poporul român, hotărîrea lor 
de a-și cîștiga libertatea și inde
pendenta națională, de a întrona în 
tară un regim de dreptate socială. 
(Urale puternice, îndelungate).

S-a vorbit aici de spontaneitatea 
acestei răscoale. Lucrurile nu stau 
chiar așa, tovarăși. Răscoala din 
1907 nu a fost o întîmplare, ci re
zultatul creșterii conștiinței țărăni
mii noastre, a setei ei străvechi de 
libertate și o viață mai bună. Răs
coala a fost consecința unui regim 
ce se cerea înlăturat o dată pentru 
totdeauna. Răscoala din 1907 a fost 
semnalul ridicării țărănimii româ
nești la luptă, alături de clasa mun
citoare, de forțele progresiste ale so
cietății. pentru răsturnarea vechii o- 
rînduiri. pentru crearea orinduirii ce
lor ce muncesc în tara noastră. 
(Aplauze, orale puternice).

In istoria poporului român, de-a 
lungul veacurilor, țărănimea a dat 
multe jertfe, a dus, se poate spune, 
greul luptei pentru eliberarea națio
nală și socială. Răscoalele conduse 
de Doja, Horia, Cloșca și Crișan, 
răscoalele din 1907 sînt numai câte
va momente din șirul luptelor pur
tate în secole de țărănimea Româ
niei pentru dreptate socială, pentru 
eliberarea națională, pentru păstrarea 
ființei națiunii noastre. Știți bine că 
în forțele de luptă ale lui Stefan 
cel Mare țărănimea moldoveană s-a 
aflat totdeauna în primele rînduri: 
ea a fost aceea care l-a ajutat atît 
pe Ștefan cel Mare,' cit și pe alti 
voievozi moldoveni să apere ființa 
noastră națională, să înfăptuiască u- 
nitatea națională a poporului nostru. 
(Urale, aplauze).

lată de ce, participind la acest 
miting al țărănimii din Botoșani, din‘ 
comuna Flăminzi, ne reamintim cu 
evlavie de cei care au aprins flacăra 
răscoalei din 1907. aducem omagiul nos
tru tuturor acelora care, de-a lungul 
secolelor, au udat pămîntul româ
nesc cu sîngele lor și prin munca 
și lupta lor au făurit România do 
astăzi. (Aplauze, urale puternice).

Desigur, tovarăși, trăim acum alte 
vremuri. Poporul român, sub condu
cerea partidului comunist, a deve
nit stăpin pe destinele sale. Clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali

tatea construiesc în România o orin- 
duire nouă, fără moșieri și capita
liști, orînduirea celor ce muncesc cu 
brațele și cu mintea, în care toate 
bunurile aparțin poporului. Amin- 
tindu-ne de trecutul glorios de 
luptă, ne angajăm să facem totul pen
tru a asigura înaintarea continuă a 
patriei pe culmile progresului și ci
vilizației, ale bunăstării. (Urale pre
lungite).

Dacă țărănimea noastră poate să-și 
clădească astăzi viata așa cum do
rește aceasta se datorește in primul 
rînd faptului că s-a aliat cu o clasă 
de nădejde, cu un prieten încercat, 
cu clasa muncitoare, clasa cea mai 
avansată a societății. Dacă țărăni
mea poate să-și înfăptuia- â astăzi 
năzuințele spre o viată inui bună, 
aceasta ’se datorește faptului că are 
un conducător încercat, Partidul Co
munist Român, al cărui tel suprem 
este bunăstarea întregului popor.

Am ascultat vorbind aici președinți 
de cooperative, primarul comunei 
Flăminzi, un profesor. Ei ne-au vor
bit despre realizările în dezvoltarea 
agriculturii. în dezvoltarea satelor 
de pe aceste meleaguri în activita
tea de invătămînt. Am auzit vorbin- 
du-se aici de averi obștești de mi
lioane de lei; în trecut aproape nici 
moșierii nu-și socoteau averea în 
milioane. Toate acestea, tovarăși, o- 
glindesc viata nouă, schimbările ra
dicale care s-au produs în satul ro
mânesc. Sint numai 6 ani de la în
cheierea cooperativizării în Româ
nia. In acești 6 ani agricultura pa
triei noastre a obținut însă succese 
remarcabile în toate domeniile. Ele 
ies în evidentă chiar dacă ne refe
rim numai la situația acestui nn. 
După cum știți, cu toate că am a- 
vut o secetă prelungită, agricultura 
noastră a reușit să obțină recolte 
mulțumitoare care asigură hrana ță
rănimii. hrana populației de 
la orașe. nevoile industriei și 
trebuie să spunem. no dau 
și disponibilități de export. 
Gindiți-vă numai la anii 1946—1947 
și la anul acesta și puteri singuri 
vedea ce înseamnă agricultura so
cialistă. Folosind mecanizarea, îngră- 
șămintele chimice, știința în lucra- 
îea pămîntului, putem învinge toate 
greutățile, inclusiv cele create de 
natură și putem smulge roade tot 
mai bogate pămîntului. Afeasta do
vedește justețea drumului pe caro 
partidul comunist a îndrumat țără
nimea românească, drumul unirii in 
cooperative agricole, drumul socia
lismului. Acuma esto evident pentru 
toată lumea că numai pe această 
cale agricultura românească se poa
te dezvolta rapid, poale asigura re
colte îmbelșugate, -reșterea bună
stării țărănimii, progresul întregii 
economii naționale (Aplauze puter
nice).

Mai avem, desigur, încă multe de 
făcut. Ogoarele patriei noastre păs
trează încă multe ' ezerve nefolo- 
site. Trebuie să organizăm in așa 
fel activitatea in cooperative și în 
întreprinderile de stat incit să folo
sim cu maximum de randament mij
loacele puse de stat la dispoziție 
pentru creșterea intr-un ritm tot 
mai rapid a producției agricole. Nu
mai pe această cale pot spori veni
turile fiecărui cooperator, agricultu
ra poate contribui tot mai mult la 
creșterea avuției materiale a patriei 
socialiste. Țărănimea noastră, alia
tul de nădejde al clasei muncitoare, 
iși aduce contribuția tot mai activă 
la dezvoltarea socialistă a Româ
niei, la desăvîrșirea constructivi ■ o- 
cialiste, la crearea condițiilor pen
tru a trece la făurirea comunismu
lui in patria noastră. (Aplauze, ura
le). Sîntem convinși că țărănimea 
din Flăminzi, țărănimea din județul 
Bote mi, la fel ca întreaga țărăni
me din România nu va precupeți 
nici un efort pentru ■- obține rezul

tate tot mai bune în activitatea co
operativelor, a întreprinderilor de 
stat, pentru a obține recolte tot mai 
mari.

Știți, tovarăși, că despre răscoa
lele din 1907 s-a scris mult. Ele au 
inspirat pe scriitori, pe artiști plas
tici. Rebreanu a scris minunat des
pre răscoalele din 1907. Cei care au 
scris, au sculptat, au pictat sau au 
compus atunci despre lupta țărăni
mii au trăit acele vremuri, le-au 
înțeles și le-au redat în cuvinte, în 
culori sau în muzică, au exprimat 
năzuințele de libertate și dreptate 
ale țărănimii românești. Astăzi tră
im alte vremuri. Dar și azi avem 
scriitori, compozitori, pictori, sculp
tori, oameni de creație. Trăind vre
murile noi de bunăstare, de înflori
re continuă a satului românesc, spe
răm că ei vor ști să redea viu nă
zuințele șl înfăptuirile de azi ale 
țărănimii, să înfățișeze deceniile în 
care oamenii muncii, eliberați de 
exploatare, înfrîngînd nenumărate 
greutăți, făuresc o societate nouă, 
societatea bunăstării tuturor celor 
ce muncesc în România. f.Xii aplau
ze).

M-am referit la Iaptul că țărăni
mea, de-a lungul veacurilor, a fost 
sprijinul de nădejde în lupta pen
tru neatîrnarea principatelor româ
ne, pentru unitatea națională, iar 
azi, alături de clasa muncitoare, 
constituie un sprijin de nădejde al 
politicii partidului de dezvoltare și 
înflorire a României socialiste, de 
apărare a independenței și suvera
nității patriei. (Aplauze, urale). Noi 
știm că urmașii celor care și-au dat 
viata pentru a deveni stăpini pe pă- 
mînt nu vor admite niciodată ca pă
mîntul patriei să se afle sub jugul 
străin, că ei vor apăra cu viata in
dependenta și suveranitatea patriei 
socialiste. (Aplauze, urale).

România, ca tară socialistă, are 
multi prieteni. Avem prieteni în 
țările socialiste. Obtinînd succese 
tot mai mari în construcția socia
listă, fiecare popor își întărește; ta
ra și in același timp întărește forța 
generală a socialismului, face impo
sibil un atentat la independenta și 
suveranitatea națională . a ^talelor 
noastre. Avem prieteni și în țările 
cu alto orinduiri sociale, deoarece 
partidul și guvernul nostru dezvol
tă continuu prietenia atit cu țările 
socialiste, rit și cu celelalte po
poare. Numai pe această cale se pot 
asigura condiții de dezvoltare paș
nică și do bunăstare pentru fiecare 
popoT, se noate asigura pacea în 
întreaga lume. Noi vom face si în 
viitor fotul pentru a dezvolta conti
nuu prietenia cu țările socialiste, 
colaborarea cu toate popoarele lumii 
in lupta pentru parc si orogres. 
(Aplauze)

Dari-mi voie, tovarăși, să vă urez 
din toată inima, dumnevoastrâ, co
operatorilor din Flăminzi >— comună 
cu o denumire istorică rare nu mai 
corespunde realităților de azi, dar 
care amintește vremurile Jupteloi 'e- 
roice întregii țărănimi <țin județul 
Botoșani urarea de a obține succese 
tot mai mari in cseșterea produc
ției agricole, in dezvoltarea coope
rativelor, venituri tot mai mari, o 
viată tot mai îmbelșugată Vă urez 
să întărit) continuu prietenia șj a- 
lianta cu frații noștri muncitori, cu 
clasa muncitoare, cu inledectuali'ta- 
tea, unitatea poporului în -jurul par
tidului și guvernului - forța care 
asigură triumful socialismului in Ro
mânia, înălțarea Rom<niei;pe culmi 
tot mai înalte de pr«->gresi și civili
zație,* — să vă aduceți aportul la în
tărirea independentei și -uveranilfi- 
tii patriei noastre socialiste. Aplauze, 
urale).

Vă doresc la toii multă 'Sănătate, 
o viată tot mai îmbelșugată și fe
ricită. (Aplauze, urale puternice, pre
lungite).

După cum s-a mal anun/al, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Virgil 
Trolin, Petre Lupu șl Gheor
ghe Stoica, care au făcut fn 
cursul zilei de miercuri o vi
zită la Iași s-au intllnil după- 
amiază cu intelectualii muni
cipiului, In sala Filarmonicii 
de stat „Moldova".

Cu acest prilej au luat cu- 
vtnlul tovarăș1! Miu Dobres- 
cu, prim-secrelar al Comite
tului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, ecad. Crislofor 
Simionescu, rectorul Institu
tului politehnic „Gheorghe A- 
sachi", prof, dc docent Mir
cea Petrescu-Dimbovilă, di
rectorul Institu'ului de istorie 
și arheologie a> Filialei din 
Iași a Academiei, ulciorul 
Dan Hat mânu, proi. dr. Cons
tantin Negoifă, prof. dr. Cons
tantin Cordunegnu, poetul Cor- 
neliu Sturzu și Alexandru 
Husar, președintele Comitetu
lui județean pentru cultură 
și artă.

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze, fn încheierea 
întilnirii a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceausescu. Cu
vintarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R., ascultată cu 
un deosebit interes de cei 
prezenjl, a fost subliniată in 
repetate rînduri de puternice 
aplauze.

Inlilnlrea a prileluit o vi
brantă maniles'are a adeziu
nii oamenilor de ș'iintă, artă 
și cultură din Iași ia politica 
internă și externă n Partidului 
nostru. Cei prezent! și-au ex
primat hotărîrea fermă de a 
spori eiorturile fn educarea 
tinerel generalii, pentru dez
voltarea științei, artei și cul
turii fn scopul înfloririi con
tinue a României socialiste.

Seara, conducătorii de par
tid și de stal au asistat la un 
spectacol folcloric susținui de 
colectivul Teatrului National 
„Vasile Alecsandri" și de an
sambluri artis'ice locale.

La ieșirea din teatru, mii 
de ieșeni au fnlimpinal pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat cu urale și ovalii.

tn iala statuii Iul Stefan cel 
Mare a avui loc un scurt mo
ment evocator al gloriei Mol
dovei. Actorul Teolil Vîlcu, 
de la Teatrul National a rostii 
cuvintele de neuitat ale ma
relui voievod Ștefan, din pie
sa lui Delavrancea „Apus de 
soare" • „Moldova este a ur
mașilor. a urmașilor urmași
lor voștri, fn veacul veacuri
lor". Corul a reluat aceste cu
vinte emoționante in mijlocul 
nesfirșitelor urale ale ieșeni
lor care umpleau Piafa Palatu
lui. Se ovaționează pentru 
Partidul Comunist Român, că
lăuzitorul încercat ol poporu
lui nostru.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stal la Iași s-a 
încheiat cu o inlilnire tovără
șească cu activul de partid 
din judelui laș- cate a avut 
ioc în Palatul Culturii.

★

Cu prilejul intilnirii cu ac
tivul de partid și de stal 
din judelui Iași, to\ arășul Ni
colae Ceaușescu, adresindu-se 
participant Hor, a spus •

(Continuare In pag n 2-a)

Cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea oamenilor 
de cultură din Iași

Stimați tovarăși,

La mitingul dc astăzi m-am refe
rit la citeva probleme care consi
der că, preocupînd întregul nostru 
popor, muncitori, țărani, intelectuali, 
preocupă deopotrivă și intelectuali
tatea din Iași.

Am ascultat cu deosebită plăcere 
cuvîntul reprezentanților intelectua
lității ieșene. In tot ceea ce ați 
spus, tovarăși, vedem o expresie a 
încrederii dv. în politica marxist* 
leninistă a partidului nostru, o ex
presie a holăririi intelectualității ie
șene ca. alături de întreaga noastră 
intelectualitate, să-și aducă contribu
ția la înfăptuirea programului de de- 
săvirșire a socialismului in România. 
S-au ridicat și o serie de probleme 
pe care le-ați dori realizate. Ele o- 
glindesc preocupările celor care lu
crează in diferitele sectoare ale cer
cetării științifice, ale creației lite- 
rar-artistice de a dezvolta activita
tea lor. de a valorifica mai din plin 
forțele intelectuale de care dispun 
orașul și județul dv. Nu am de 
n-nd, și vă rog să nu-mi luați în 
u.ime de rău aceasta, să răspund ime
diat la problemele ridicate astăzi ; 
ele necesită studiu, o analiză atentă, 
pentru a vedea posibilitățile existen
te pentru realizarea lor și poale, la 
unele, și oportunitatea realizării. Este 
justificată dorința pe care noi o a- 
preciem, a intelectualilor ieșeni de 
a nu rămîne ii. urmă în nici un sec
tor, de a fi la înălțimea activității 
tumultoase desfășurate în patria 
noastră pentru dezvoltarea științei 
și culturii.

Este adevărat. lașul are vechi tra
diții științifice și artistice. In aceste 
domenii a dat oameni de valoare ca
re constituie o mîndrie a poporului 
nostru. Nu este desigur ușor să a- 
siguri continuarea acestor tradiții, 
dar mai cu seamă să ridici activita
tea științifică și culturală, folosind 
tradițiile bune, la nivelul cerințelor 
de astăzi ale științei și culturii, la 
nivelul exigențelor pe care partidul, 
poporul nostru le pun în fața inte
lectualității. Noi. conducerea parti
dului și statului, dăm o apreciere 
deosebită activității desfășurate de 
intelectualitatea ieșeană în domeniul 
învățămîntului. Intr-adevăr, aici, în 
acest puternic centru universitar al 
României, se obțin rezultate bune. 
Mii și mii de absolvenți ai învăță
mîntului tehnic și universitar contri
buie, alături de specialiștii care în
vață in alte centre ale tării noastre, 
la desăvîrșirea operei de construc
ție socialistă. Aș dori să folosesc 
acest prilej pentru a exprima cor
pului didactic, tuturor tovarășilor ca
re lucrează în domeniul pregătirii ti
neretului, cele mai calde felicitări 
pentru munca pe care o depun și 
urări de noi succese în activitatea 
lor. (Aplauze).

Se desfășoară în fași o intensă ac
tivitate in domeniul cercetării știin
țifice. $i în acest sector lașul se 
poate mîndri cu o serie de rezul
tate pozitive. Dar noi considerăm 
că trebuie să se depună eforturi și 
mai mari pentru a folosi pe deplin 
potențialul științific din Iași, puter
nicul corp de oameni de știință de 
aici, pentru a organiza mai bine 

cercetarea științifică in cadrul învă- 
tămintului superior. Și in acest do
meniu trebuie nu numai continuate 
tradițiile progresiste, ci și sporit a- 
portul concret la dezvoltarea știin
ței românești contemporane. Este de 
înțeles, tovarăși, că opera pe care 
noi o înfăptuim — construirea socie
tății socialiste — nu poate să fie 
dusă la bun sfîrșil fără a pune la 
temelia ei tot ceea ce omenirea a 
creat mai bun în toate domeniile 
de activitate, și în primul rînd în 
domeniul științei. Astăzi, cînd sîntem 
martorii celui mai uriaș progres af 
științei, carp schimbă în mod radi
cal nenumărate concepții, care cre
ează orizonturi noi. nebănuite, a nu 
cerceta, a nu te strădui să duci mai 
departe cunoașterea, a nu te pune 
în serviciul progresului material și 
spiritual înseamnă a te condamna 
celei mai grave rămîneri 'n urmă. 
Or, noi. comuniștii ne-am propus să 
construim societatea cea mai avan
sată din lume. De aceea trebuie să 
facem lotul pentru a stăpini <eea 
ce știința a creat mai bun. de aceea 
oamenii noștri de știință trebuie să 
fie creatori, să contribuie la progre
sul general al științei. (Aplauze) Tată 
de ce. tovarăși, nu este suficient să 
vorbim de Petru Poni sau de alti 
oameni de știință din trecutul ■ lași
lor. Trebuie să ne propunem să 
avem nu unul, ci zeci de Petru Poni, 
zeci de matematicieni și fizicieni de 
valoare. lașul poate face aceasta. 
La această muncă cheamă partidul 
nostru și pe intelectualii din lași. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Noi dezvoltăm o industrie moder
nă în Iași. Dacă m-aș referi numai 
la chimie, în curind va intra aici 
în funcție un mare combinat modern, 
puternic, cu tehnologie importantă. 
Dar oare, tovarăși, va trebui să fim 
permanent tributari ai importului de 
tehnică și de creație științifică ? Nu, 
trebuie să ne propunem ca, pe baza 
progreselor pe care le-am obținut în 
dezvoltarea forțelor de producție, să 
ducem mai departe noi înșine cer
cetarea științifică, să valorificăm la 
o scară mai largă creația oamenilor 
noștri de știință. Avem multi oameni 
de știință valoroși. Și în străinătate 
sînt multi români fruntași in cerce
tarea științifică modernă îd chimie 
în electronică. Noi dorim ca și dv., 
oamenii de știință din Iași, să fiți 
permanent un detașament de frunte 
al științei românești. (Aplauze). A- 
ceasta este valabil și pentru alte 
sectoare de activitate spirituală. A- 
vem într-adevăr un trecut frumos 
în creația literară ieșeană. Să-mi fie 
permis să adaug că astăzi nu putem 
spune că sîntem în Iași la înălțimea 
acestui trecut. Avem unele rezultate 
bune. Dar considerăm că trebuie să 
lucrăm în așa fel îneît să avem re
zultate și mai bune, ca din rîndu- 
rile intelectualității ieșene să se a- 
firme cit mai multi urmași demni 
ai lui' Vasile Alecsandri, Eminescu. 
Sadoveanu, Creangă. Oare oamenii 
de creație de astăzi nu au ce să 
scrie, nu au de unde să se inspire ? 
Dimpotrivă, în afară de munți, de 
păduri, de cîmpii. de rîuri, avem în
făptuiri sociale pe care nu le-au

(Continuare în pag. a 2-a)

Construcția 
drumului 

într-o nouă 
fază

Construirea drumului de acces 
spre cariera de piatră Sașa-Izvor a 
intrat într-o nouă fază. După ame
najarea drumului pe o lungime de 
620 ml, mai rămăseseră 150 ml de 
drum neamenajat piuă la baza ca
rierei. Constructorii forestieri au 
început, cu cîteva Iun» mai devreme 
decît era planificat. construirea 
drumului și pe această porțiune, 
dinei astfel posibilitatea I I.L. Petro
șani să livreze piatră de carieră in 
cantități sporite șantierelor Comi
tetului de stat al apelor ș» altor în
treprinderi din Valea Jiului.
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încheierea vizitei conducătorilor 
de partid și de stat ia lași 

( u v î n t a r c a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

la adunarea oamenilor de cultura din lași

VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Și DE STAT 

ÎN JUDEȚUL DOTOȘANI

(Ut mare am pay

cunoscut înaintașii noștri și care aș
teaptă de la creatorii de astăzi din 
lași ca și din București, și din res
tul tării, să le rodea in toată măre
ția lor. Artiștii au datoria să lase 
scris urmașilor, peste veacuri, măr
turii despre ceea ce au fost în stare 
să creeze oamenii, constructorii so
cialismului. despre ceea ce au fost 
în stare să realizeze oamenii de li
tere și de arte de azi. Ei trebuie să 
se întreacă cu înaintașii, să fău
rească opere mai valoroase decit 
aceștia. Faptele mărețe săvîrșite de 
clasa noastră muncitoare, de țărăni
me de intelectualitate sub conduce
rea partidului întruchipate în opere 
pot deveni un tezaur de înarmare 
spirituală, de mobilizare a întregului 
popor la marea operă def edificare 
a României socialiste (Aplauze pu
ternice).

Avem mîndria de a li participant! 
activi ai marilor transformări care 
au loc în patria noastră, ai politicii 
externe promovate de partidul și gu
vernul nostru. Cu totii ne mîndrim 
atunci cînd în tară sau in străinătate 
prietenii noștri din țări socialiste și 
din alte țări apreciază ceea ce fa
cem noi. Oare oamenii noștri de 
artă, de cultură nu trebuie să se 
inspire din aceste realizări, nu tre
buie să le redea în cuvinte meșteșu
gite care să nu ..sune numai din 
coadă ’ și care să înflăcăreze, să 
mobilizeze la luptă ? lată ce cerem 
noi de la creatorii de astăzi. Ideo
logia noastră marxist-leninistă. ma
terialismul dialectic și istoric — con
cepția partidului nostru despre lu
me si viată — dau o asemenea pers
pectivă filozofică, istorică. incit tre
buie numai bine înțelese si bine 
folosite pentru a genera opere la 
înălțimea gîndirii clasei noastre 
muncitoare, la înălțimea politicii 
partidului nostru, lată ce cerem noi 
de la oameDii do creație. (Aplauze 
puternice.

Țelul suprem al politicii noastre 
este omul, crearea condițiilor ca 
muncitorul, țăranul, intelectualul să 
se poată bucura de toate bineface
rile civilizației. Pentru om făurim 
baza materială, dezvoltăm forțele de 
producție, perfecționăm relațiile de 
producție, căutăm să așezăm rapor
turile sociale pe baza principiilor 
marxist-leniniste. să înlăturăm tot 
ceea ce alterează sau umbrește idea
lul echității sociale, al egalității in 
drepturi. Făurim societatea socialis
tă în care omul să (ie figura centra
lă, in care totul să fie închinat o- 
mului. Considerăm că și creatorii de 
valori spirituale trebuie, urmind prin
cipiul călăuzitor al politicii partidu
lui. să închine lot ceea ce făuresc 
omului, fericirii sale. Asa vor con- 
Iribui la perfectionarea tot mai ra
pidă a societății noastre, la desă- 
vîrșirea socialismului. la crearea 
condițiilor pentru edificarea comu
nismului în România (Vii aplauze).

Una din direcțiile in care parti
dul nostru acționează continuu în 
ultimul timp și căreia îi acordă o 
atenție deosebită este dezvoltarea 
democrației socialiste, crearea condi
țiilor organizatorice pentru ca toate 
categoriile sociale, oamenii muncii 
din toate domeniile de activitate să 
poată participa tot mai intens și mai 
larg la dezbaterea politicii partidu
lui de construcție socialistă internă 
și a problemelor internaționale. Ve
dem în aceasta calea sigură a asi
gurării mersului tot mai ferm îna
inte pe calea socialismului, mijlocul 
de a asigura ca toate măsurile pe

(Urmare din do o 1)

Permileți-mi să felicit acti
vul de partid, de 'lat și ob
ștesc, înțelegind prin acesta 
pe toți cei ce - in munca de 
partid. de star, in invățăminl, 
știință și cultură, în organiza 
Ui de masă, pe toți cei ce in 
diferite sectoare ale activită
ții politice și economice, de 
stat șl cultural-științifice — des
fășoară activitatea d» unire n 
eforturilor tuturor celor ce 
muncesc In patra noastră pen- 
tiu înfăptuirea Drogiamului 
partidului. Această activitate 
ere un rol hotăiiloi fn reali
zarea legăturii dinlie conduce- 
tea partidului «: masele laigi, 
ajută conducerea partidului șl 
datului in cunoașteiea cîl mai 
bună a problemelor dezvollă- 
• ii construcției socialiste. a 
problemelor ca>e se ridică în 
toate localitățile patriei noas
tre, in toate serioasele de ac- 
’ vitale, asigurind totodată ca 
bolărîrile conducerii rle partid 
$! de stat să ajungă la cunoș
tința maselor M sd poală ii 
niăpluile cu succes. 

care le întreprindem să corespundă 
cît mai deplin intereselor și năzuin
țelor întregului popor.

In legătură cu aceasta se pune în
trebarea dacă nu cumva dezvoltarea 
și lărgirea democrației vine în con
tradicție cu principiile dictaturii pro
letariatului. cu interesele societății 
socialisto? Desigur, tovarăși, discu
ții teoretice se pol duce asupra mul
tor probleme. Noi considerăm însă 
că principiile care călăuzesc activi
tatea comuniștilor, concepția despre 
lume și viată a clasei muncitoare, 
materialismul dialectic și istoric an 
răspuns de mult la această proble
mă. Nici nu se poate concepe o 
orinduire socialistă fără asigurarea 
celei mai largi democrații pentru 
toți cei ce muncesc. însuși faptul 
că socialismul lichidează proprieta
tea particulară asupra mijloacelor 
de producție, lichidează inegalitatea 
in repartiția produsului social, a ve
nitului național, asigură drepturi c- 
gale pentru toți cel ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, de ex. 
de rasă, posibilitate de manifestare 
liberă a capacității și personalității 
fiecărui om. creează condiții pentru 
înfăptuirea celei mai largi democra
ții pe care a cunoscut-o vreodată 
omenirea. Este de înțeles că acolo 
unde sînt clase exploatatoare, unde 
există proprietate particulară, unde 
sini exploatatori și exploa'iți nu 
poate fi vorba de o adevărată demo
crație. de egalitate deplină între oa
meni. Dar în socialism, unde aceste 
tare sini înlăturate, omul devine cu 
adevărat părtaș activ la înfăptuirea 
propriului său destin, se manifestă 
în toate duipeniile de activitate, își 
spune părerea liber asupra tuturor 
problemelor privind dezvoltarea so
cietății socialiste. In aceasta vedem 
noi una din cerințele desăvîrșirii 
construcției socialiste, unul din do 
meniile în care socialismul își afirmă 
superioritatea față de toate orîndui- 
rile de pină acum. (Aplauze puler 
nice, îndelungi).

Democrația socialista nu numai ca 
nu diminuează puterea clasei mun
citoare, ci, dimpotrivă. întărește for
ța alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea. cu intelectualitatea. Domi
nația clasei muncitoare, ca clasă 
conducătoare a societății, este do
minația oamenilor egali în drepturi, 
a clasei care desființează exploata 
rea și prin aceasta deschide drumul 
făuririi societății fără clase. In a- 
ceasta constă una din laturile prin 
cipale ale misiunii istorice pe care 
o înfăptuiește clasa noastră munci
toare. Dezvoltarea democrației so
cialiste nu numai că nu slăbește, 
dar face mai puternică, mai de ne
învins puterea poporului, în frunte 
cu clasa muncitoare. Masele, stăpî 
ne pe destinele lor făuresc socie
tatea liberă de orice exploatare, de 
orice nedreptate între oameni. între 
clase. {Vii și îndelungi aplauze)

Se mai pune întrebarea: oare e- 
xislă pericolul ca anumite concepții 
idealiste, retroqrade. care se mai ma
nifestă sau pot pătrunde din afară, 
să pună în pericol orînduirea socia
listă ? Oare, tovarăși, există in Ro
mânia. unde au triumfat pe deplin 
relațiile de producție socialiste, un
de au fost lichidate pentru totdea
una clasele exploatatoare, pericolul 
restaurării. în vreo formă sau alta 
a capitalismului ? Nu. Un asemenea 
pericol nu există. (Vil, puternice a- 
planze). Concepția clasei muncitoare 
despre lume, materialismul dialectic 
și istoric marxism-leninismul s-au 
afirmat și au învins în luptă cu con
cepțiile idealiste, retrograde, în con
diții deosebit de grele. Ele s-au im-

lală de ce conducerea par- 
udului nostru apreciază în 
mod deosebit și acordă o 
mare atenție întăririi și 
educării activului de partid șl 
■ e stat în țoale sectoarele de 
activitate. Doresc ca la aceas
tă intilnire să aduc mulțumiri 
activului de partid, de stat și 
< bștesc din lași pentru munca 
depusă și să-i urez noi și noi 
eruccese fn viitor. (Aplauze).

Să nu uitați nici un mo
ment tovarăși câ sarcinile mari 
care stau fn fața noastră cer 
devotament nemărginit fală 
de interesele ooporului, cer 
ca întreaga dv. activitate să 
fie călăuzită de linia partidu
lui, de concepția noastră 
marxist-leninlstd. Întotdeauna 
sd vă glndiți dacă ceea ce fa
ceți servește poporului, țării 
noastre, cauzei socialismului și 
să acționați numai și numai 
în această direcție. Fiind ală
turi de popor, servind poporul 
vă faceți datoria de patrioțl, 
de comuniști care știu să con
struiască viitovjl țării lor. 

pus pentru câ sint singurele con
cepții științifice despre lume care 
asigură progresul social a) omenirii. 
Și dacă teoriile elaborate de Marx 
și Engels și-au învins odversarii în 
condițiile capitalismului, este posibil 
ca, atunci cînd clasa muncitoare se 
află la putere, să se poală vorbi de 
posibilitatea ca ele să fie înlăturate 
de teoriile pe caro le-au înfrînt în 
împrejurările arătate ? Nu, tovarăși. 
O asemenea posibilitate nu există. 
(Puternice șl îndelungi aplauze).

A pune problema existenței unui 
asemenea pericol înseamnă a nu în
țelege valoarea, forța de neînvins a 
marxism-loninlsmului, a o subapre
cia. a sădi neîncrederea în invinci
bilitatea marxism-leninismului. Noi 
respingem asemenea teorii care n-au 
ce căuta în rîndul clasei muncitoare. 
(Vii aplauze).

Desigur, tovarăși, marxism-leninis
mul nu este o dogmă, o religie, în 
care să cauți citate din nu știu ce 
sfînt. Este o concepție de studiu, 
de cercetare, de interpretare a so
cietății omenești, de înțelegere a fe
nomenelor vieții, o concepție revo
luționară care ajută la transformarea 
societății, la crearea istoriei ome
nirii, o concepție de luptă pentru 
progres. (Aplauze puternice).

In abordarea problemelor dezvol
tării contemporane trebuie pornit de 
la folosirea acestei concepții și me
tode științifice. Pe baza sa trebuie 
analizate fenomenele și elaborate 
concluziile practice pentru activita
tea revoluționară, pentru construcția 
societății socialiste. Numai în felul 
acesta comuniștii își îndeplinesc ro
lul de organizator, de forță înaintată 
a societății. Ați citit tovarăși, cum 
își bateau joc Marx, Engels. Lenin 
de aceia care considerau că trebuie 
să găsească în teoria lor revoluțio
nară răspuns de-a gata la toate pro
blemele. Ei au atras de nenumărate 
ori atenția că aceia care gîndesc 
astfel duc înapoi marxism-leninis
mul. că marxist-leninișli sînt aceia 
rare știu să fie în pas cu vremea, 
cu transformările revoluționare ale 
societății, care gîndesc cu capul lor 
și știu să conducă — aplicînd ade
vărurile generale ale marxism-leni 
nismului la condițiile concrete - 
transformările revoluționare ale so 
■ ietății.

Iată de ce trebuie să dezvoltăm 
si să acordăm mai multă atenție în 
• ățămîntului ideologic în universi
tățile noastre, să-i înarmăm pe oa 
menii noștri de știință și cultură 
nu numai cu cunoștințele tehnice, 
ci și cu concepția revoluționară des
pre lume și viață a partidului. Numai 
așa vom crea adevărați constructori 
ai socialismului și comunismului, 
așa vom putea asigura forța nece
sară care să asigure înălțarea con
tinuă pe noi culmi a națiunii noas- 
fre socialiste. (Vii aplauze).

Desigur, tovarăși problemele care 
se pun astăzi în lume. în dezvolta
rea societății. în mișcarea revoluțio
nară sînt foarte complexe. Ele cer 
răspuns, si acest răspuns trebuie să 
pornească de la faptul dacă acțiu
nile comuniștilor, fie ei din țările 
socialiste sau din țările capitaliste, 
servesc cauzei progresului sau sînt 
de natură să-i aducă prejudicii. Fap
tul că partidul comunist a devenit 
forță conducătoare, că clasa munci
toare a cucerit puterea și se află în 
truntea poporului nu rezolvă de la 
sine problemele complexe ale trans
formării revoluționare a societății. In 
acest complex de probleme putem 
qăsi soluții corespunzătoare dacă 
pornim do la legile generale ale dez
voltării sociale, dacă studiem și cu
noaștem bine condițiile specifice is
torice și sociale din fiecare țară, 
din fiecare epocă in care desfășu
răm activitatea noastră. Numai așa 
munca noastră, a comuniștilor, va 
servi în întregime cauzei progresu
lui. cauzei revoluționare, triumfului 
păcii în întreaga lume. (Aplauze 
pntemlce).

Mișcarea comunistă știți cu toții 
că a devenit o forță ce numără zeci 
de milioane de oameni, revoluționari 
care înfruntă în condiții grele te
roarea. moartea pentru triumful so
cialismului și comunismului. Aceas
tă creștere pune probleme noi pentru 
mișcarea revoluționară. Vechile for
me organizatorice, modul de a în
țelege realizarea unității dintr-un 
centru unic nu mai corespund ne
voilor mișcării și devin o piedică 
în calea dezvoltării luptei revoluțio
nare. (Aplauze).

Acest lucru a fost înțeles încă în 
1943 de Comintern. încă atunci s-a 
dat aprecierea că trebuie să se cre
eze o altă bază de relații în mișca
rea comunistă, baza respectului in
dependentei fiecărui partid, a drep
tului fiecărui partid de a rezolva 
de sine stătător problemele condu
cerii luptei revoluționare. Numai așa, 
se spunea încă atunci, partidele co
muniste își vor putea îndeplini în 
noile condiții rolul lor de avan
garda a societății. Cu atit mai ac
tuală este astăzi problema realizării 
unei noi forme de unități, cînd miș
carea comimfen n p-.r-uț țnrnr-nn. 

\'bil mai puternică. A încerca să 
menții forme care nu mai corespund 
dezvoltării înseamnă a nu înțelege 
schimbările care au loc și care a- 
sigură mersul înainte al mișcării re
voluționare. De altfel încercare za
darnică pentru că nimeni nu poate 
realiza acest lucru. Această trans
formare calitativă a mișcării noastre 
revoluționare este un proces dialec
tic. Ea duce în mod necesar, legic, 
la găsirea unor noi forme de reali
zare a unității, care nu va fi mai 
‘slabă, ci, dimpotrivă, incomparabil 
mai puternică decît în trecut. Aceas
ta va fi unitatea partidelor egale în 
drepturi, independente în stabilirea 
liniei lor politice și a formelor de 
acțiune solidare în lupta pentru so
cialism. pentru comunism, pentru 
pace. (Aplauze puternice).

M-am referit la aceste probleme 
care poale pentru unii ar părea că 
nu au o legătură prea strînsă cu 
problemele activității științifice. Cred 
însă că nu se găsesc, cel puțin în 
această sală, asemenea tovarăși. Cu 
toții înțelegem că progresul știin
ței, progresul spiritual al societății 
noastre este de neconceput dacă nu 
se întemeiază pe concepția revolu
ționară despre societate — materia
lismul dialectic și istoric, dacă nu 
ne călăuzim în întreaga noastră ac
tivitate de învățătura atotbiruitoare 
marxisl-leninistă. Tocmai de aceea 
este necesar să analizăm și să ne 
spunem părerea asupra problemelor 
dezvoltării contemporane, să înțele
gem bine fenomenele. In felul acesta 
vom putea să ne orientăm mai bine 
în activitatea multilaterală ce se 
desfășoară în țară și în străinătate, 
-ă acționăm cu forțe mai puternice, 
să ne aducem contribuția la desă- 
vîrșirea socialismului. Ia cauza uni
tății mișcării comuniste, a țărilor so- 
ialiste, la triumful socialismului în 
ntreaga lume. (Aplauze îndelungi).

Deoarece în cuvîntul de la mitin- 
ul de astăzi m-am referii la multe 

■irobleme care am considerat că este 
bine să’reținS atenția oamenilor mun
cii din toate domeniile de activitate 
din Iași, nu aș dori să mă mai o- 
presc asupra lor. Doresc numai să 
subliniez din nou. în încheiere, că 
nartidul nostru, guvernul nostru aș- 
‘eaptă de la valorosul corp de oa
meni din învățămîntul. știința și 
ultura lașilor să depună eforturi 

<i mai stăruitoare pentru perfecțio
narea activității lor. In aceasta con
stă una din îndatoririle cele mai 
mari ale intelectualului societății 
noastre socialiste. Noi punem la ba
rn făuririi socialismului știința. A- 
reasta incumbă eforturi sporite fie
cărui om de știință și cultură. Cu
noașterea umană nu se realizează 
nici în sase, nici în opt, nici în 
zece ore. Cînd te apuci de o muncă 
serioasă și vrei intr-adevăr să des
coperi ceva apoi aceasta trebuie să 
te preocupe zi și noapte. Numai așa 
ooți da ceva valoros pentru socie- 
tațe în știință și în artă, ca de altfel 
în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze). Acei care cred că pot 
obține succese în această activita
te. dfăm(iindu-și orele se înșeală, 
tovarăși. Vor fi poate, ca să spun 
așa. buni meseriași, vor repeta ceea 
ce au spus alții, ceea ce este cu
noscut mai bine sau mai rău. dar 
nu vor aduce niciodată contribuția 
proprie la noi descoperiri, la ridica
rea științei și culturii pe noi culmi. 
Dati-mi voie să-mi exprim convin
gerea că oamenii de știință si cul
tură din Iași, la fel ca toți oamenii 
de știință și cultură din România, 
nu vor precupeți nimic pentru a-și 
aduce contribuția la înflorirea crea
ției spirituale a poporului nostru. 
(Aplauze). In sensul acesta să edu
căm și tineretul nostru. In laboratoa
rele noastre de învățămînt superior 
studentul- să învețe să cerceteze, să 
învețe sa se preocupe continuu să 
descopere noi și noi adevăruri. Fără 
a clocoti continuu pentru ceea ce 
este nou.j fără a fi pătruns de dorin
ța vie dfe a cunoaște cît mai mult, 
studentul;) nu va deveni om de știin
ță. Să «-eăm din rîndul tineretului 
rrostru nu numai buni ingineri, ci 
și oameni dornici să descopere noi 
și noi secrete alo naturii, ale socie
tății. Numai așa poporul nostru va 
putea să progreseze și din punct 
de vedere material și spiritual, să-și 
afirme capacitățile spirituale, să stea 
demn alături de celelalte națiuni ale 
lumii. (Aplauze puternice). Dumnea- 
yoastră țșliți că un popor e mare 
Arin nufnărul său și prin forța sa 
ipaterialpj dar poate fi mare si pu
ternic și prin oamenii săi de cul
tură. de știinlă. prin ceea ce creea
ză în sfera valorilor spirituale. Prin 
aceasta el rămîne nemuritor pentru 
omenire. Dorim să avem cît mai 
mulți asemenea oameni în rîndul na
țiunii noastre socialiste. (Aplauze în
delungate).

Cu acestea, tovarăși, dați-mi voie 
să vă Urez încă o dală succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoas
tră. multă sănătate și fericire 1 
(Anlauze, urale).

(Urmare din oag 1)

stei llincu adresează secretarului ge
neral al CC. al P.C R. cuvintele calde 
do bun venit, mulțumind pentru grija 
acordată dezvoltării învățămîntolul.

Coloana de mașini străbate străzile 
orașului îndrcplîndu-se spre Uzinele 
textile .Moldova".

Vizitarea întreprinderii începe cu 
secția filatură. Rețin atenția ringurile 
moderne, mașini de o înaltă | roduc- 
ti vi late caro produc fire de bumbac 
și de celofibra. Se vizitează apoi țc- 
sătoria unde se produc în fiecare zi 
120 000 de metri pătrați de țesături, 
cîl și noua secție de finisaj, una 
dintre cele mai moderne din țară.

Vizita în uzină se încheie in sala 
unde s-a amenajat o mică și sugesti
vă expoziție.

La plecare, sulele de muncitori 
manifestează îndelung, exprimîndu-și 
cu însuflețire hotărîrea de a munci 
și pe mai departe pentru îndeplini
rea marilor sarcini pe care partidul 
le pune în fața poporului.

In fața Teatrului din oraș are loc 
un mare miting. Iau cuvîntul tova
rășii Gheorghe Ghinca, Maria Vasi- 
lache, muncitoare la Uzinele textile 
„Moldova", profesorul Ștefan Dra- 
gomir, directorul liceului „August 
Treboniu Laurian", Eroul muncii so
cialiste Mihai Birliga, președintele 
C.A.P. Roma, și Ion Dragomir, prim- 
secretar al Comitetului județean al 
U.T.C.

In uratele mulțimii, care um
ple pînă la refuz piața Tea
trului, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Mitingul ia sfîrșil într-o atmosferă 
de entuziasm general.

Cei prezenți își exprimă prin o- 
vații și aclamații puternice adeziu
nea lor puternică la politica parti
dului, la măsurile luate pentru în
florirea patriei, își exprimă hotărîrea 
de a lupta neobosit pentru traduce
rea lor în viață. Se scandează mi
nute în șir numele partidului, al se

a
Dragi tovarăși.

Doresc să încep prin a vă trans
mite dv., tuturor locuitorilor muni
cipiului și județului Botoșani, un 
fierbinte salut din partea Comitetu
lui Central al Partidului, a Consiliu
lui de Stal și a guvernului Republi
cii noastre socialiste. (Urale puter
nice). Totodată, doresc să exprim 
mulțumirile noastre locuitorilor din 
satele și orașele prin care am tre
cut pentru primirea călduroasă, pen
tru manifestările emoționante cu ca
re am fost întimpinați. In acestea 
noi vedem expresia cea mai grăitoa
re a încrederii pe care dv., între
gul nostru popor o are in partidul 
nostru comunist, în conducerea sa, 
în politica marxisl-leninistă, a parti
dului îndreptată spre bunăstarea și 
fericirea poporului roman. (Aplauze, 
urale).

In aceste două zile ne-am înlîl- 
nit cu zeci de mii, cu sute de mii 
de muncitori, țărani, intelectuali. In 
privirile fiecăruia — bărbați, femei, 
tineri, bătrîni — am văzut expre
sia hotărîrii ferme a poporului de a 
înfăptui neabătut programul de desă
vârșire a construcției socialiste, ex
presia hotărîrii fiecărui cetățean de 
a face totul pentru înflorirea Ro
mâniei, ridicarea bunăstării, întărirea 
independenței și suveranității patriei 
socialiste. (Urale puternice).

Am vizitat întreprinderea din ora
șul dv. Am putut constata cu satis
facție că in ultimii doi ani care au 
trecut de cînd am vizitat-o colecti
vul a obținut rezultate bune în acti
vitatea sa, a realizat sarcinile de dez
voltare a producției, că noile capaci
tăți de producție au atins parametrii 
proiectați și asigură produse de ca
litate tot mai bună. Doresc să exprim 
la acest miting cele mai calde feli
citări întregului colectiv al Uzinei 
do textile „Moldova" din Botoșani 
și sfi-i urez noi și noi succese în 
activitatea sa. (Vii aplauze).

Ne-ain înlilnit cu multi țărani co
operatori, ne-am oprii în comuna 
Flămînzi, am văzul pe parcurs mul
te expoziții agricole care înlățlșea- 
ză roadele bogate ale activității ță
rănimii noastre cooperatiste. Am as
cultat aici cele expuse de președin
tele unei cooperative agricole de 
producție. Am putut constata cu bu
curie că țărănimea cooperatistă se 
străduiește să folosească tot mai bine 
mijloacele tehnice îngrășăminte)* 

cretarului general al C.C. al P.C.R., 
lovorășul Nicolae Ceaușescu.

In mijlocul 
oamenilor muncii 

din Dorohoi
Coloana < : mașini se indreapi 

apoi spre orașul Dorohoi, străbălînd 
ținuturile nordice ale județului. Este 
un colț de țară cu frumoaso șl în
floritoare plaiuri, este locul unor 
vestigii care evocă vibrante pagini 
de istorie și cultură românească.

Orașul Dorohoi, inveșmîntat astăzi 
sărbătorește, lace conducătorilor de 
partid și de stat o entuziastă primi
re. In întimpinarca oaspeților au 
venit mii șl mii de locuitori care, 
flulurind stegulcțe roșii și tricolore, 
buchete de (lori, scandind numele 
partidului și al patriei dau glas bu
curiei de a-i avea in mijlocul lor pe 
conducătorii României socialiste.

Vizita de lucru începe la linăra 
fabrică de confecții. Oaspeții sint in
formați că planul pe primele trei 
trimestre ale anului a fost îndeplinit 
la toți Indicatorii. Prevederile la pro
ducția marfă au (ost depășite cu II 
la sută, iar la productivitatea muncii 
cu 2,2 la sută. In toată această pe
rioadă, fabrica a realizat și livrat 
confecții de calitate.

Se vizitează principalele secții. 1. 
trecerea oaspeților, muncitorii se o 
prese o clipă din lucru și aplaudă 
cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de măsurile luate în ve
derea diversificării sortimentelor de 
confecții și realizării unor produse 
corespunzătoare cerințelor mereu spo
rite ale populației.

Intre timp, în piața orașului s-au 
adunai peste 15 mii de locuitori din 
Dorohoi, precum și țărani coopera
tori din comunele învecinate — Șen- 
driceni, Corlăteni, Brăești. Ei ii in
tim pină pe iubiții oaspeți cu puter
nice urale și ovații. Aici are Ioc o 
mare adunare populară.

Adunarea este deschisă de secre
tarul comitetului orășenesc de partid. 
Vasile Caba. după care iau cuvîn
tul Maria Tilianu, muncitoare Ia fa
brica de confecții, Dumitru Landea, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Concești, profesoara 

participanților
Bet®sama

chimice, rcc.mandările științei, sa 
smulgă recolte tot mai bogate pă- 
mîntului. Doresc ca la acest miting 
din capitala județului Botoșani să 
exprim țărănimii cooperatiste, tutu
ror muncitorilor de pe toate ogoa
rele județului, cele mai calde felici
tări și urări de noi și noi succese. 
(Vii aplauze).

Am ascultat aici cuvîntul rostit de 
directorul unui liceu din orașul dv. 
Pe parcurs, în sate, în orașe, ne-am 
întâlnit cu zeci de mii de elevi care 
și-au manifestat bucuria vie. încre
derea și dragostea față de par”'’ui 
nostru comunist pentru condițiile de 
învățătură pe care le creează tine
rei noastre generații. Intr-adevăr, 
in județul dv., ca în întreaga țară, 
condițiile create pentru instruirea 
copiilor patriei, pentru a asigura ti
neretului posibilitatea de a învăța, 
de a-și însuși cunoștințele cele mai 
moderne, sînt din ce în ce mai bu
ne. Doresc să-i felicit din toată ini
ma pe profesorii și învățătorii din 
Botoșani, din municipiu și din ju
deț, pe toii elevii, să urez întregu
lui corp didactic succese tot mai 
mari in activitatea nobilă de edu
care a tinerei generalii în spiritul 
patriotismului socialist, al internațio
nalismului proletar. în înarmarea ti
neretului cu cele mai înalte cunoș
tințe științifice. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Adresez, de asemenea, elevilor cele 
mai bune urări de succese la învă
țătură. Munciți continuu, dragi prie
teni, însușindu-vă cunoștințele pe ca
re profesorii voștri vi le predau. A- 
veți permanent în fata voastră e- 
xemplul înaintașilor și nu uitati nici 
un moment că construcția socialis
mului și comunismului cere oameni 
cu cea mai înaltă pregătire. Folosiți 
din plin condițiile pe care vi le 
creează partidul și guvernul pentru 
a deveni mîine buni constructori ai 
socialismului și comunismului, cetă
țeni de nădejde ai patriei noastre, 
inililânii in stare să asiqure conti
nuarea activității de înflorire a na
țiunii române. (Aplauze însuflețite).

Ne bucură (aptul că oamenii mun
cit din întreprinderile șl unitățile 
agricole din județul Botoșani își în
deplinesc sarcinile ce le revin din 
programul elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului și își aduc con
tribuția activă la desăvârșirea con
strucției socialiste în România. Sa

Marin Zall. de la liceul nr. 1 din lo
calitate.

lnlr-o atmosferă de mare entu
ziasm, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
Comitetului Central ol partidului este 
subliniată în repetate tînduri de pu
ternice aplauze și urale. Participan
tă la adunare ovaționează îndelung, 
scandează lozinci pentru Partidul 
Comunist Romfin. pentru Republica 
’ r»Hfllisi3 Românie

★
La Dorohoi. conducătorii de partid 

șl de stat fac un ultim popas la 
Muzeul memorial , George Encscu".

Conducătorii de partid șl de stat 
vizitează sălile muzeului, unde sînt 
expuse G00 de manuscrise, fotografii 
și fotocopii, variate documente per
sonale.

La plecare oaspeții consemnează 
in cartea de onoare:

Cu prilejul vizitei la Muzeul Me
morial „George Enescu", aducem- un 
cald omagiu memoriei genialului 
creator al Rapsodiilor române, com
pozitorului și artistului care a fă
cut să strălucească pe toate meri
dianele globului nestematele muzicii 
românești și virtuțile artei no e 
interpretative, mesagerului neobosit 
al umanismului românesc și al dra
gostei do frumos a poporului nostru.

★
Vizita de lucru a conducătorilor 

de partid și de stat in judelui Bo
toșani a constituit o nouă și eloc
ventă expresie a unității de nezdrun
cinat a poporului nostru, a senti
mentelor de înaltă dragoste st pro
fundă încredere pe care oamenii 
muncii de pe aceste străbune plaiuri 
românești le nutresc față de Parti
dul Comunist Român, fată de condu
cătorii săi. Locuitorii județului au 
linul să asigure cu acest prilej con
ducerea de partid și de stat că își 
vor înzeci eforturile in vederea tra
ducerii in viață a hotăririlor Con
gresului al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale, că vor veghea la apăra
rea cuceririlor revoluționare ale Ro
mâniei socialiste și că vor miita 
neobosit pentru triumful ideilor pă- 
■ ii și socialismului în lumea întrraqă.

Reportaj realizat de
GEORGE RADU CHIROVICI 
ȘTEFAN BRATL
NICOLAE VAMVU
PETRU UILACAN 

tisfăcut de rezultatele bune de pînă 
acum, nu putem să nu vedem ce mai 
avem de făcut. Progresăm și în in
dustrie, și în agricultură, și in știin
ță. învățămînt. cultură, dar pentru 
a realiza socialismul deplin în Româ
nia trebuie să mai depunem încă 
multe eforturi. De aceea, folosind 
experiența cîștigată. să unim (cate 
energiile pentru a obține rezultate 
tot mai bune, pentru a spori atit a- 
vutia materială cît și cea spirituală 
a patriei. Aceasta e calea unui ni
vel de viață tot mai ridicat pentru 
toii cei ce muncesc în România, ca
lea desăvîrșirii construcției socialiste. 
(Aplauze îndelungate).

Tot ce am realizat pină acum este 
rezultatul muncii entuziaste a între
gului popor, dovada capacității crea
toare a clasei muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității. Poporul ro
mân a demonstrat că, devenind stă- 
pin pe destinele sale, poale făuri, 
într-o perioadă relativ scurtă, ade
vărate minuni în dezvoltarea socială. 
Iată dovada superiorității socialismu
lui asupra orînduirii capitaliste. 
(Vii aplauze).

In același timp, realizările Româ
niei adeveresc justețea politicii roar- 
xist-leniniste a partidului nostru, ca
pacitatea sa de a aplica în mod 
creator învățătura marxist-leninistă, 
adevărurile sale general-valabile la 
condițiile concrete ale țării noastre, 
de a conduce poporul pe drumul 
făuririi depline a socialismului, pe 
drumul spre comunism. (Aplauze, 
urale).

Realitatea ne dă temei să afirmăm 
că programul pină în 1970 va fi nu 
numai realizat, dar chiar depășit, că 
poporul român, stăpîn pe destinele 
sale, sub conducerea partidului, va 
merge cu pași tot mai mari înainte 
pe calea bunăstării și fericirii, fă- 
cînd ca socialismul să devină un 
bun al fiecărui cetățean. România își 
va aduce în același timp contribu
ția la întărirea sistemului mondial 
socialist, la cauza pârii în lume. 
(An’tinze, urate).

l.uînd toate in’.șurile pentru asi
gurarea progresului patriei, aclio- 
nînd în direcția dezvoltării indus
triei, agriculturii, științei. culturii, 
ne îndeplinim una din îndatoririle 
fundamentale in fața poporului. Vă 
asigurăm, tovarăși, că pentru parti
dul nostru, pentru conducera sa, nu

(Continuare în pag. a 3-a)
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rxistă nimic mai de preț declt ser
virea Intereselor poporului. Vom face 
totu] pentru a ne Îndeplini înaltele 
îndatoriri fa!3 de popor (Aplauze, 
nrale). In același timp, actionînd 
pentru dezvoltarea colaborări’ si co
operării cu toate țările socialiste, cu 
toate statele lumii fără deosebire 
de orînduirea socială, ne aducem 
contribuția la triumful cauzei socia
lismului și al păcii in lume. Vom 
acționa și în viitor pentru întărirea 
unității țărilor socialiste a mișcării 
comuniste, pentru lichidarea diver

gentelor existente in mișcarea comu
nistă. consideiind că în felul acela 
îndeplinim una din cele mai impor
tante sarcini Internationale. întărim 
solidaritatea în lupta pentru pare și 
socialism (Aplauze, orale).

întilnirile pe care le-am avut ieri 
la lași și astăzi în Botoșani, ca și 
întilnirile avute in ultimul timp în 
alte judele și orașo ale patriei noas
tre. ne-au confirmat încă o dată că 
politica partidului nostru se bucură 
de .aprobarea deplină a întregului 
popor, că poporul român este stiîns 
unit în jurul partidului, hotărit să 
înfăptuiască neabătut politica sa in

ternă și externă cuicspunzătoarc in
tereselor și năzuințelor vitale ale 
națiunii noastre socialiste, (Aplauze, 
uralc).

Dati-mi voie ca in încheiere să v.i 
urez încă o dată, din toată inima, 
succese și mai mari în toate dome
niile de activitate, realizări care să 
sporească contribuția dumneavoastră 
la cauza generală a socialismului în 
România, la ridicarea continuă a ni
velului de viată al poporului

Vă doresc multă sănătate și feri
cire la toii. (Aplauze, nrale puter
nice. îndelungi).

TELEVIZIUNE
18 octombrie

Curs de limbi spaniolă. 
TV pentru specialist. 
Ciclul .Medicfri.r Tr- 
ma: niagno^Bru) nf^r-
țiunilor i?nmfllicc. 
închiderea omisiunii do 
dimineață.
.locurile Olimpice — \fe- 
xlr 1068 Natalie. m|c- 
tism.
Desene animate O călă
torie în balon : „Auto
matica*.
Jocurile Olimpice — 
Mexic 196.1 Rezumai fil
mat.
Consultații In istoric. 
Tema : „Un moment din 
Istoria și civilizația dări
lor*. Prezintă lector uni-

I__________________

10.00
10,30

11,00

15,00

15,50

16,00

17,35

versitar U. Doicovlciu, 
18,00 Jocurile Olimpice — 

Moxlr 1968.
19.30 Trie jurnalul de scară.
20.20 Actualitatea în agricul

tură.
20.30 Program susținut de an 

samblul fr»lclorlr „Bala
de*.

21.00 Document „Lupta impo- 
Irivo contrabandiștilor de 
droguri*.

21.30 Film artistic: „Phfft* — 
comedie cu Jack Lem
mon, Judith Halliday si 
Kim Novak.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
•’3,00 Jocurile Olimpice — 

Mexic 1963 — Atletism.

PROGRAM DE RADIO
SlMBATA 19 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

Cuvîntul
Nicolae 

la mitingul

tovarășului
Ceaușescu 
de la Dorohoi

ÎNTREPRINDEREA 
DE GOSPODĂRIE LOCATIVÂ 

PETROȘANI
Sir. Mihai Viteazul nr. 9

Aduce Io cunoștința întreprinderilor și populației că 

execută lucrări de deratizare (pentru di$"ugereo roză

toarelor), dispunind de otrăvuri superioare din import 

intrate recent în depozit.

întreprinderea garantează eficacitatea lucrărilor.

COMBINATUL CARBONIFER

Dragi tovarăși,

Dali-mi voie să vă adresez dv., 
tuturor locuitorilor orașului Dorohoi, 
un salut fierbinte din partea Comi
tetului Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului Ro
mâniei socialiste. (Aplauze). In cursul 
virilei de lucru pe care am făcut-o 
ieri si astăzi, am ținui să vizităm și 
orașul dv. Am dorit să cunoaștem 
mai îndeaproape preocupările, mun
ca. viața dv. in ce mă privește sînl 
pentru prima oară aici, dar tovarășul 
Maurer a mai fost, mi se pare, a- 
cum 50 și ceva de ani, iar tovarășul 
Gheorghe Stoica este cetălean al 
Dorohoiului. Mi se pare că s cei
lalți tovarăși au mai fost pe aici. 
Trebuie să mărturisesc că am rămas 
plăcut impresionat în primul rind 
de primirea pe care ne-ati făcut-o 
de căldura manifestării dv. in rare 
am văzut expresia încrederii nes
trămutate în politica partidului nos- 
trn ce călăuzește poporul pe dru
mul socialismului, bunăstării și fe
ricirii. (Aplauze, urate). In al doilea 
rind. de unele frumușeii ale ora
șului dv. pe < are le-am văzut în 
treacăt. Intr-adevăr orașul are o 
așezare pitorească și. mai ales, are 
oameni muncitori, pricepuți. Folo 
sind bine mijloacele pe care le a- 
veti. construili un oraș care va a- 
sigura condiții de viață tot mai bune 
lor-uitorilor săi. (Aplauze).

Am ascultat aici pe tovarășa de 
la întreprinderea de confecții pe 
care am vizitat-o adineaori. Dinsa 
■ punea că întreprinderea la care lu
crează este tînără și modesta. Este 
adevărat că fală de alte întreprin
deri mari de confecții pare o în
treprindere modestă. Totuși. 600 de 
muncitori, dacă am reținui bine, nu 
reprezintă chiar puțin. In plus. în
treprinderea are rezultate bune, și 
r.ni am rămas cu o impresie plăcu
tă asupra felului cum acest rolec 
tiv tînăr știe să asigure realizarea 
t lanului de producție, creșterea cali
tății produselor. Doresc, de aceea, 
ca la acest miting să felicit din toa
tă inima și să urez tuturor munci
torilor — mai bine zis tuturor mun- 
< itoarelor — acestei întreprinderi 
succese tot mai mari in activitatea 
Iot. (Aplauze|.

Președintele unei cooperative de 
producție ne-a vorbit despre stră
duințele cooperatorilor de a obține 
mcolte tot mai bune; el ne-a înfă
țișat rezultatele și perspectivele pe 
care le are aqricultnra de pe aces
te meleanuri. ca în general agricul
tura tării noastre, de a se dezvol
ta, de a asiqura producții tot mai 
mari.

Am ascultat, de asemenea, cu

multă plăcere pe tovarășa care a 
vorbit in numele intelectualității din 
Dorohoi, care ne-a relatat despre 
felul curo dinsa și alți profesori și 
învățători se străduiesc să asigure 
tinerei generații o educație bună, 
să înarmeze copiii, tinerelul nostru 
cu cunoștințe științifice și cultura
le avansate, să săd-'ască în sufle
tul lor dragostea de patrie, dragos
tea de muncă, dragostea pentru so
cialism. Țin să exurim felicitările 
noastre cele mai calde profesorilor 
și învățătorilor din Dorohoi și să 
le urez succese tot mai mari în ac
tivitatea lor nobilă. (Aplauze, urale).

Primarul ne-a vorbii de perspec
tivele dezvoltării orașului dv. Cu
noașteți preocupării; partidului 
nostru de a asigura un ritm înalt 
dezvoltării industriale a României, 
cunoașteți și rezultatele acestei po
litici. Cunoașteți că în anii socia- 
Jsmului am parcurs un drum lung 
in industrializarea tării. (Aplauze, 
nrale). In această preocupare un 
lor important îl ocupă repartizarea 
teritorială judicioasă, rațională, a 
obiectivelor industriale, e forțelor 
»!•' producție. în județul dv. se ob
servă deja efecte aie acestei stră
duințe. Si în Dorohoi sînt începu
turi. în anii următori, județul dv. 
și orașul Dorohoi vor cunoaște o 
preocupare mai mare pentru dez
voltarea industriei rare să asigure 
> ondilii de muncă cetățenilor, să 
contribuie la ridicarea nivelului de 
viată și de cultură al acestor melea
guri. (Aolauze, nrale). In munca 
noastră de dezvoltare a economiei, 
a culturii, un loc important ocupă 
grija pentru bunăstarea materială 
și spirituală a celor -e muncesc. Cu
noașteți că în anii acestui cincinal 
au fost luate o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor de via
tă ; sînt în curs de aplicare și alte 
măsuri care vor duce la creș
terea salariilor, la ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
Construind socialismul nunem în 
centrul atenției omul, bunăstarea și 
iericirea lui. Vom face totul ca. pe 
măsură ce munca uni’ă a poporului 
va spori avuția materială a socie
tății. să crească si bunăstarea tu
turor celor ce muncesc. (Vii aplauze).

Am lealizal multe pînă acum îd 
domeniul construcției socialiste in 
România în toate sectoarele de ac
tivitate. Toate acestea sînt rezulta
tul muncii avîntate, croire a între
gului popor, rezultatul po’itirii rnar- 
rist-leniniste a partHului care că
lăuzesc tara pe caVa fericirii, a 
socialismului și comunismului (A- 
plauze. urale). Știm însă că mai 
cînt d« învins multe lipsuri si nea- 
unsur-. Avînd convingerea că mer

gem pe un drum bun, știm că stă 
in puterea noastră, a celor ce mun
cesc din România, ca sub conduce
rea comuniștilor să lichidăm lipsuri
le, să depășim greutățile, să dezvol
tăm și mai mult industria, agricul
tura, știința și cultuia, să ridicăm 
nivelul de trai al poporului. Sinlem 
convinși că dumneavoastră, locui
torii Dorohoiului, nu veți precupeți 
nici un efort ca, împreună cu toți 
cei ce muncesc din România, să con- 
tribuiți la înfăptuirea programului 
de prosperitate elaborat de Congre
sul al IX-lea. (Aplauze, urale).

Preocupîndu-ne de rezolvarea 
multiplelor probleme ale construcției 
socialiste, nu uităm că în lume mai 
există imperialismul, că este nece
sar să ne îngrijim continuu de lăr
girea și întărirea pozițiilor interna
ționale ale României, de dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu țările socialiste, de întărirea co
laborării și unității cu partidele co
muniste și muncitorești, cu mișcări
le de eliberare națională. în cola
borarea și unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și muncito
rești vedem garanția asigurării pă
cii și pronresului în lume. (Anlanze, 
urale).

Am putut constata cu o deosebită 
satisfacție din cele ce au spus tova
rășii aici, din manifestările căldu
roase, din privirile dv., adeziunea 
dv. deplină la această politică a 
partidului, liotărirea de a acționa 
pentru a contribui activ, alături de 
toți cei ce muncesc, la înfăptuirea 
ei. Este de înțeles, tovarăși, că po
litica noastră, care orespunde inte
reselor întregului oopor, poate 
triumfa în măsura în care este spri
jinită de popor, de toii cetățenii pa
triei. (Vii anlauze).

După cum vedeți, tovaiăși, aveți 
reprezentanți în conducerea partidu
lui pe tovarășul Maurer, care a în
vățat aici, pe tovarășul Gheorghe 
Stoica, care e cetălean al Dorohoiu
lui. dar mai cu seamă, tovarăși, a- 
veți un exponent de nădejde, in 
partidul nostru comunist caro, preo- 
cupîndu-se de dezvoltarea întregii 
țări, se va îngriji ca și Dorohoiul 
și, în genera) aceste meleaguri ale 
Moldovei să progreseze. Vrem să se 
creeze condiții de viață tot mai bu
ne, lot mai demne de orînduirea so
cialistă, pentru toți cetățenii țării, 
inclusiv pentru locuitorii acestui o- 
raș. Fiți siguri că vom face totul 
pentru a vă bucura din plin de bi
nefacerile socialismului. (Aplauze, 
urale).

Vă urez din toată inima multe suc
cese în activitatea dv. Vă doresc să
nătate și multă fericire. (Aplauze, 
urale furtunoase, îndelungi).

5,00 Buletin de știri j 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,30 Buletin de știri ; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 6,00 
Buletin de știri. Sport — rezultate 
olimpice; 6,30 Buletin de știri; 7,00 
Radiojurnal. Buletin meteo-rutier; 
7,15 MEXIC 1968; 8,00 Sumarul 
presei 8,25 Moment poellc; 8,30
La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia proferată; 9,30 Unda 
veselă ; 10.10 Curs de limba spanio
lă ; 10,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 11,00 Buletin do știri; 
11,05 Inșir-te mărgărite (emisiune 
pentru copii); 11,25 Arii din ojîero -, 
12,00 Muzică ușoară de Elly Roman 
și Gelu Solomonescu; 12,20 Avan
premieră cotidiană • 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat,- 13.00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteorologic,- 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară ; 14,00 
soliștii își prezintă rolul preferat; 
Octav Enigărescu,- 14,15 Călătorie 
în istoria civilizației (emisiune pen
tru tinerii ascultători); 14,40 Drag 
mi-e cînlecul și jocul; 15,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo- 
rutier : 15,05 Menuete de Jo
seph Haydn ; 15,15 Soliști și or
chestre de muzică populară; 15,30 
Automobil Club; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meleorolgic; 16,20
Vals în Do major de Johann Slrauss
16.30 Mexic 1968- 17,15 Memoria
pămîntului românesc 17,35 Muzică 
populară ; 18,00 Buletin de știri ,-
18,02 Știință, tehnică, fantezie; 18,20 
Gintă Doina Badea ,- 18,35 Lexicon 
muzical al interpreților romani. Lite
ra B,- 19,00 Radiogazela de seară ,-
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră 20,00 Buletin de știri: 20,02 
Cronica literară ; 20,12 Cintă Feli-
cian Fărcașu și Nicolae Bă Iută;
20.30 Melodii nemuritoare ,- 20,55
Noapte bună, copii; 21,00 Album 
de romanțe; 21,25 Pentru țineri, mu
zică ușoară de pretutindeni; 22,00
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport — rezultate olimpice; 22,20 
Cintă Nino di Murcia: '*2,30 Mo
ment poetic; 22,35 Poeme simfonice 
de Cesar Franck; 23,00 Muzică de 
dans23,40 Muzică populară; 24,00 
Buletin de știri. Sport — rezultate 
olimpice 0,05—6,00 Estrada noctur
nă. Buletine de știri și metco-rutie- 
re la orele 1,00 și 2,00? Sumarul 
presei și buletin de știri la ora 4,00. 
Rezullale olimpice la orele 1.00 
2.00 si 4.00

PROGRAMUL 1J

7,00 Cîntece populare,- 7,10 Tot 
înainte (emisiune rentru piodieri);
7.30 Buletin de știri. Buletin m,eteo- 
rulier. 7,45 Cintă fanfara reprezen
tativă a armatei; 3,00 ^fuziefi popu-

Iară; 8,30 Buletin de știri; 9,00
Caleidoscop muzical; 9,30 Simfonii 
de Johann Slamitz; 10,00 Buletin do 
știri; 10,05 Tineri soliști de muzică 
ușoară : Marina Andrei, Dorin Anas- 
lasiu, Mihaela Mihai și Ion Dicnn . 
10,30 Emisiune muzicală pentru șco
lari; 11,50 Cinlece de tineret; 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic ; 12,05 Avanpremieră cotidiană; 
12,15 Lucrări pentru pian de compo
zitori români,- 13,00 De la 1 la 5 — 
c-misiune de divertisment muzical. 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier; 17,00 Radiojurnal Buletin 
meteorologic,- 17,15 Muzică ușoară; 
18,00 Triplul concert pentru vioară, 
violoncel, pian și orchestră de Paul 
Constantinescu; 18,30 Itinerar turis
tic românesc; 18,50 Noutăți de mu
zică ușoară ; 18,55 Buletin de știri ,- 
19,00 Din tezaurul folclorului nostru 
muzical; 19,30 Odă limbii române; 
20,00 Toamnă muzicală clujeană, 
înregistrare a concertului de închi
dere a festivalului. In pauză. Buletin 
de știri ,- 22,30 Muzică ușoară cu 
Margareta Pîslaru, Cliff Richard, 
Angela Zilia și Jean Păunescu-, 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Melodii
magazin; 24,00 Suită de ritmuri; 
0,55—1,00 Buletin de știri Buletin 
meteo-rutier.

© Nu aruncați 
resturi aprinse 
în pădure I (1)

Q Turiști și mun
citori ! Nu lâsați 
în urma voastră 
focuri aprinse ! 
(2).

© Echipați lo
comotivele cu 
paraseîntei I (3).

FILME
SÎMBÂTA 19 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Șap
te oameni de aur,- Republica: Sfîn- 
tul la pfndă LONEA — 7 Noiem
brie : O fată fericită • Minerul ■ Ne
bunul din laboratorul nr. 4; VULCAN: 
Ce noapte, băieți!,- LUPENI — Cul
tural: Viva Maria,- Muncitoresc: 
Blestemul rubinului negru,- PARO- 
SENT : Topkapi.

® Nu lâsați co
piii să se joace 
cu focul ! (4).

Ocolul silvic 
Petroșani atrage 
atenția tuturor
celor care frec
ventează păduri
le să ia toate 
măsurile pentru 
a nu produce in
cendii, iar in caz 
de incendiu să 
anunțe prin ori
ce mijloace pom
pierii și Ocolul 
silvic.

VALEA JIULUI 

PETROȘANI
ANUNȚA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUMĂTOA

RELOR POSTURI:

® maistru miner principal

O maistru principal transport

© maistru miner

0 maistru transport

@ maistru electromecanic
Concursul va avea loc la data de 19 octombrie 19G8, la 

sediul E. M. Dilja. Informații suplimentare se pot da la Ser

viciul organizarea muncii și salarizării de la E. M. Dilja, str. 

Cărbunelui nr. 20 Petroșani.

DUMINICA 20 OCTOMBRIE

3,00 Jocurile Olimpice, Me
xic — 1968. Natație, ci
clism, canotaj academic. 

12.00 TV penliu 'peeialișlil 
din agricultura.

>2.30 De patriei.
13.00 Telex TV.
13,05 Jocurile Olimpice, Me 

xic — 1768. Rezumatul 
iilmol al 7ilei preceden
te.

14.45 Ziz-Zag '^lemagazin
duminical.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Rapsodia Română. „Oo 

menii mării".
20,10 .Toamna se numătă... 

melodiile'
20.30 Film artistic : .Dâ-i îna

inte fără grijă' — o co
medie a studiourilor en
gleze.

22.00 Jocurile Olimpice' Me
xic — 1968 — Fotbal — 
sferturi de finală

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Jocurile Olimpice. Me

xic — 1968.

LUNI 21 OCTOMBRIE

17,00 rurs de limba franceză.

17.30 Pentru noi, femeile.
18,00 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.
19.30 Tele furnalul de seară
19,50 Buletinul meteorologic — 
20.00 .Toamna la cules de 

vie'. — Mania} folclo
ric.

20,20 Casa memo:iară .Nico
lae Bălcescu".

20.30 Tele-unfversitalea — Is
toria civilizațiilor.

20.55 Film orti-i;c .Un llnăr 
ca alfli".

22,10 Telejurnalul de noapte.
22.25 Jocurile Olimpice, Me

xic — 19C8. Rezumatul 
filmat al zilei preceden
te.

23.55 închiderea emisiunii.

MARȚI 22 OCTOMBRIE

17,00 Jocurile Olimpice. Me
xic — 1958.
17.30 Curs de limba engleză. 
18,00 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1961, — Rezuma
tul filmai al zilei prece
dente.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Dulelinul meteorologic. 
20.00 Opinia dumneavoastră.

20.20 Visul — monolog dra
matic de D. R. Popescu.

20,40 Film artistic: „Intr-o 
frumoasă dimineață de 
vară'.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,30 Jocurile Olimpice. Me

xic — 1958.
24.00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 23 OCTOMBRIE

10,00 Consultant la matema-
tică.

10,30 Consultații 
mână.

ia limba ro-

11.00 Curs de ;<mba franceză
(reluarea lecliei de luni).

11.30 Curs de limba engleză
(reluarea 'ecfiel de mar
ii).

12,00 închidere i emisiunii de 
dimineață.

15,00 J'H-urile Olimpice, Me
xic — 1068. Rezumatul 
filmat al zilei preceden
te.

16.30 Curs de limba germană. 
17,00 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.
17,45 Avanprem-pră.
18,00 jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.

PROGRAMUL
TELE

VIZIUNII 
pentru 
săptâmîna 
viitoare

19.30 Telejurnalu de seară.
19,45 Actualitatea agricolă : 

recoltatul și semănatul.
20,00 Continuarea transmisiu

nii de Ia Jocurile Olim
pice.

22,00 Transiocator.
22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.
24,00 închiderea emisiunii.

JOI 24 OCTOMBRIE

10,00 Consultații la iizică.
10.30 Consultații la geografie.
11,00 Curs de I mba germană 

(reluarea lecției de 
miercuri).

11.30 închiderea emisiuniii de 
dimineață.

17,00 Curs de l mba rusă.
17.30 Jocurile Olimpice, Me

xic — 7968. — Rezuma- 
țtil filma' al zilei prece
dente.

19,00 Nalație, sărituri leinel (fi
nală); 40') m liber băr
bați (finală).

19.30 Telejurnalul (le seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Muzică populară româ

nească.

20,10 Document — Perlele.
20.30 Studioul Mic. — .Frunze 

galbene pe acoperișul 
ud" de l.eonida Teodo- 
rescu.

21.00 Jocurile Olimpice. Me
xic — 1968.

22,00 Itinerar plastic.
22,15 Telecinemaleca umoru

lui.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Jocurile Olimpic-c, Me
xic — 1968.
23.45 Închiderea emisiunii.

VINERI 25 OCTOMBRIE

10,Or) TV pentru specialiști — 
Ciclul .Medicină". Diag
nosticul afecțiunilor reu
matice (reluare/.

10.30 Curs de limba spaniolă.
11,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14.00 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.
16.30 Curs de limba spaniolă 

(reluarea lecției de di
mineață).

17,00 Pentru școlari Acasă 
la acad. Raluca Ripan.

17.30 Telejurnalul de seară.
17.45 Actualitatea agricolă :

recoltatul și semănatul.
18.00 Jocurile Olimpice, Me

xic — 1968.
21.30 Emisiune consacrată zile: 

Iorielor ai mate ale Re
publicii Socialiste Româ
nia.

22.30 Varielufi pe peliculă.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Jocurile Olimpice, Me
xic — 1968.
0,30 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 26 OCTOMBRIE

14.30 Jocurile Olimpice, Me- 
xfc _ 1068.

19.30 Tefefurnahil de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

20,00 Tele encl<'lopedia.
21.00 rnvătămîntul tehnic ro

mânesc :a un secol $1 
Jumătate de existentă. 
Reportaj filma'.

21.15 Film serf'll: Răzhunălo- 
rii

22,05 S-a n it ne <mme toam
na. Fmlsiune muzicală.

f 2.55 'r<-ît(ila noashă : Tonta 
flfelqla).

23.15 Teiejurna'ii d3 noapte.
23.30 h curile Oi/moire, Me- 

xic _ io--,» Fotbal (lina- 
lă).
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lucrările Conferinței 
generale a ll. N. E S. C 0.

PARIA 17 >•.‘•pondentul A-
gerpre-, Al. Gheorgiiu, transmite: 
în ''oniinuarra lurrâiik-r Conferin
ței general? a U.N.E.S.C.O., joi au 
începu* dezbaterile **e politică ge
nerala. Ia rare s-au 'nscri* numeroși 
șefi ai delegațiilor prezente la se
siune. Toloriotă, au început liirrâri-

I Comisiei pentru program» care va 
examina proiectul do program pe 
perioada 1969—1970, prezentat In 
ziua precedenta de Rene Maheu, di
rectorul general al U.N.E.S.G O. Co
misia administrativă a Conferinței 
generale a trecut la examinarea as
pectelor bugetare si financiare ale 
acestui program.

PRAGA

Președintele Ludvik Svoboda 
a primit o delegație 
a Consiliului National Ceh

Amplă

mișcare grevistă

Corespondentul A 
Pastore, transmite : 

în

Cabina spațială „Ăpollo-7“
își continuă zborul

• Observații 
uraganului

din Cosmos asupra
„Gladys’*

Reorganizarea
unor ministere
și departamente

în Anglia

PRAGA 17 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că președintele 
Ludvik Svoboda a primit o delega
ție a Consiliului National Ceh, con
dus? de Ceslmir Cisar. Au fost dis
cutate probleme legate de activita
tea Consiliului National Ceh și de 
sarcinile lui în perioada imediat ur
mătoare în legătură ru organizarea

juridico-statală aflată In pregătire.
Președintele Svoboda a primit, de 

asemenea, o delegație a Academiei 
de Științe Cehoslovace șl a Acade
miei de Științe Slovace, care a in
format despre sarcinile de viitor ale 
celor două instituții științifice în 
vederea dezvoltării în continuare a 
activității de cercetări științifice în 
Cehoslovacia.

•••••••••••••••••••••••«•a

Utilajele petroliere complexe 
românești, rod al muncii crea
toare și perseverente a ingine
rilor, tehnicienilor, muncitori- 
rilor și proieclanjilor industri
ei constructoare de mașini, cu
nosc o largă apreciere din par
tea specialiștilor, alil la prima 
vedere In cadrul 
niuni competitive 
lor cil și p» • 
activitate.

După succesele
instalațiile românești in India, 
Brazilia. Siria etc. specialiștii 
veniti de pe alaiurile carpati
ne instalează la El Harrach. 
in punctul Oued-Smar, in Al
geria, primele instalații de Io 
raj de lip 3 HD-200, din seria 
celor achiziționate de această 
tară din România.

marilor reu- 
ale tirguri- 

rn alină

obținute de

ROMA 17.
gerpres, Giorgio
In întreaga Italic au lor grevi 
cadrul cărora oamenii muncii pro
testează împotriva șomajului și a 
conccdicrildY și revendică salarii c- 
gaflfe pentru muncă egală. (In prezent, 
Italia este împărțită in așa-numilele 
„zohc do salarizare' în caro există 
diferente îrt retribuirea muncii).

La Ncapole. Palermo. Bari. Brindisi. 
Sirâcusa și în alte orașe meridionale 
au. avut loc greve generale, spri
jinite în mod unitar de cele trei mari 
centrale * sindicale italiene. Joi au 

declarat cei^ de-a doua grevă gene
rală de 48 d» ore, 40 000 de oameni 
ai Bnuncii din Latina, revendicînd 
desființarea așa-numitelor zone de 
salarizare.

Si in orașele din nordul Italiei 
mișcarea grevistă a căpătat din nou 
amploare. In provincia Veneția, și 
îndeosebi in zona industrială a pro
vinciei — Porto Marghera, zeci de 
mii de oameni ai muncii se află în 
grevă. La pisa în cursul unei ma
nifestații declarată în semn de pro
test împotriva concedierii a 300 de 
muncitori <l£n întreprinderile ,,Saint 
Gobain", au avut loc ciocniri între 
demonstranți și politie.

aproximativ G0 
de zbor au 
reprezintă

fost
un

nu-

Scrimerul român Ionel Drimbă 
a cucerit medalia de aur 
la floretă

IN CLIȘEU : 3 HD-200 - un 
nume cu care se mindrește 
industria românească construe 
toare de utila/ petrolier — 
instalată la Oued-Smar

PANAMA

CAPE KENNEDY 17 (Agerpres). 
Cabina spațială „Apollo-7" a intrat 
în cea de-a doua jumătate a călă
toriei sale circumterestrc.

Potrivit declarațiilor unor conducă
tori ai programului 
la sută din sarcinile 
îndeplinite ceea ce 
rezultat satisfăcător.

Printre misiunile executate se 
mără pornirea pentru o fracțiune de 
secundă a motorului principal după 
care orbita pe care se deplasează 
cabina a fost modificată. Ea are a- 
cum un apogeu de 290 kilometri și 
un perigeu de 165 kilometri.

Aceasta a fost a 4-a pornire a mo
torului principal și constituie o „re
petiție" a folosirii acestui motor 
pentru corectarea traiectoriei în tim
pul călătoriei spre Lună și înapoi. 
O intimplarc neprevăzută a consti
tuit-o trecerea cabinei la aproxima- 

225 kilometri deasupra uraganu- 
.,Gladys". Walter Schirra a pu- 
astfel să localizeze exact uraga- 
și să transmită aceste date cen-

NEW YORK 17 (Agerpres). — U- 
raganul „Gladys", care a atins o vi
teză do 160 km/oră, amenință plan
tațiile do citrice din statul Florida, 
producția cărora este evaluată la cî- 
teva milioane dolari anual. Uraga
nul a atins miercuri coasta ameri
cană a Golfului Mexicului, iar ser
viciile oficiale americane au cerut 
populației să ia toate măsurile do 
precauție.

în legătură cu ravagiile pe care 
le-ar putea provoca uraganul .Gla
dys", specialiștii de la N.A.S.A. au 
luat măsuri pentru a gara, în caz că 
vînlul se va intensifica, racheta 
„Saturn-5*, care va servi la lansa
rea navei spațiale „ Apollo-8".

LONDRA 17 (Agerpres). — Primul 
ministru al Angliei, Harold Wilson, 
a anunțai iu Camera Comunele o 
reorganizare n citorva ministere -i 
departamente. Potrivit roăsiiriloi a- 
doptale, Ministerul Common v.i-<illh- 
ului fuzionează cu Ministerul Afa
cerilor Externe, urmind ca noul mi
nister să fie condus de actualul mi
nistru de externe, Michael Stewart. 
O altă măsură se referă la reorga
nizarea Ministerului ocrotirii sănă
tății și asigurărilor sociale și trans
formarea lui în Ministerul servici
ilor sociale. Premierul englez a co
municat, totodată, că Direcția pen
tru problemele serviciilor de stat 
aflată sub tutela Ministerului de Fi
nanțe, va li trecută sub controlul 
Departamentului pentru problemele 
serviciilor de stat.

Republica Arabă Yemen
tiv
lui
tut
nul
irului de control de la sol.

Trupele portugheze suferă 
însemnate pierderi în Mozambic

DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). 
Reprezentanța din Dar Es Salaam a 
Frontului de’ Eliberare din Mozam
bic (Frelimo) a dat publicității 
im comunicat în care se arată că

Puternică ofensivă a
trupelor guvernamentale
asupra pozițiilor regaliste

CIUDAD DE MEXICO 17 (De la tri
misul Agerpres, Ilie Goga). Vă 
transmit din sala telexurilor Com
plexului sportiv Magdalena Mixhu- 
ca din Ciudad de Mexico. unde a- 
cum cîleva minute, in sala de ar
me. am aplaudat strălucita victorie 
a scrimerului român Ionel Drimbă, 
încununat cu laurii de campion 
olimpic la floretă. Drimbă a luptat 
extraordinar in fina'a acestei cla
sice probe, dovedindu-se un muș
chetar demn de faima pe care și-o 
cucerise in ultimul timp. EI a tăcut 
fală cu eroism osaturilor coaliției 
floretistilor irancezi. Daniel Revenu, 
Jean-Claude Magnat- și Christian 
Noel șt ale eteranului’ maghiar 
Jerv- Kamuti. urci nd pe podiumul 
cel mai înalt.

Finala a avut o desfășurare dra 
matică. Unind pe spectatori intr-o 
permanentă încordare Reprezentan
tul nostru a cișligat cu 5—0 primul 
asalt in fala fostului campion mondial 
Kamuti. In continuare, Drimbă îl 
întrece pe cel de-al doilea finalist 
al nostru, Mihai Țiu, dar pierde sur
prinzător cu 2-5 la Noel. Intre timp. 
Țiu ciștigă cu 5-3 un asalt impor 
tant la Re\ enu. Ionel Drimbă ișl 
revine și, în asaltul cheie cu Mag- 
nan. luptînd cu stinge ca și el, ciș
tigă cu 5—4. După victoria lui Re 
venu asupra lui Kamuti, doar fran
cezul și românul aveiu cile trei vic
torii. Medalia de aur se hotăra In
tre ei. Asalt decisiv electrizant. E- 
mojii in tribună -. crainicul nostului 
de radio francez transmite in dl-

mondiale și olimpice a continuat și 
in ziua a patra a concursului de 
atletism. După ce Hahamii Giuseppe 
Gentile (25 de ani; 1,86 m; 85 kg) 
stabilise încă in calificările probei 
de iriplusalt un nou record mondial 
cu 17,10 m, in cursul după-amiezii 
au alt record mondial, cinci recor
duri olimpice și două recorduri eu
ropene au încheiat această zi me
morabilă. La căderea întunericului, 
cei peste 60 000 de spectatori urmă
reau încă la lumina reflectoarelor 
desfășurarea fazei finale a celei mai 
disputate întreceri din toate timpu
rile la săritura cu prăjina, în care, 
pentru prima oară în istoria probei, 
trei at lefi au trecut in cadrul ace
luiași concurs pesle ștacheta înălja- 
tă la 5,40m. Medalia de aur a re
venit recordmanului mondial ameri
canul Bob Seagren.

Cea mai dramatică cursa a zilei 
a fost, fără îndoială, finala la 200 
m plat masculin cîștiaală de atletul 
american de culoare Tommie Smith 
cu 19"8/1O a cărui participare in 
finală era incertă intrucîl în semi
finală suferise o întindere, muscu
lară. Performanta sa — nou record 
olimpic — este considerată și ca un

South Lake City nu va fl omologat, 
intrucil performerul folosise pantofi 
cu cuie neregulamentare.

record mondial. deoarece este mai
mult ca sigur că rezultatul de
19"7/10 realizat în septembrie de
compatriotul său John Carlos Ia

Declarație de protest împotriva 
recentei lovituri militare de stat

CIUDAD DE PANAMA 17 (Agei
pres). — Federația studenților și U- 
niunea studenților universitari din 
Panama au dat publicității o decla
rație comună .în care iși exprimă 
protestul împotriva recentei lovituri 
militare de stat. Semnatarii decla
rației subliniază că acțiunile juntei 
militare „subminează bazele orîndui- 
rii democratice din tară și duc la in
staurarea unui climat de neliniște 
și teamă". Junta militară instaurată 
după recenta lovitură militară de 
stat săvîrșește o serie de acțiuni 
arbitrare, pe care încearcă să le

idUiuilc/e t-u declarații demagogice, 
se menționează în declarație. Studen
ții panamezi denunță acțiunile în
treprinse de garda națională împo
triva Universității din Ciudad de 
Panama, a percheziRonării efectuate 
în incinta mai multor colegii și a 
arestării cu această ocazie a unor 
lideri ai studenților.

Federația jStudenților din Panama 
a chemat studenții și lucrătorii din 
sistemul de_. învățămînt din țară să 
participe la’ crearea unui larg front 
national de rezistentă împotriva jun
tei militare.

o dată cu începerea sezonului uscat 
colonialiștii portughezi care au in
tensificat operațiunile „de curățire" 
pe teritoriul mozambican, au su
ferit însemnate pierderi în oameni 
și tehnică militară. Trupele portu
gheze dislocate în Mozambic încear
că să compenseze pierderile suferite 
în lupte prin efectuarea unor raiduri 
aeriene asupra unor localități pașni
ce. In timpul unor astfel do opera
țiuni, se arată în comunicat, tru
pele portugheze folosec napalm, în
deosebi împotriva populației din pro
vincia Nyassa. In această regiune 
detașamentele Frelimo au obținui în 
ultima vreme o serie de succese im
portante în lupta de eliberare na
țională.

SANAA 17 (Agerpres). — Unităli 
militare ale guvernului republican 
yemenit au lansat miercuri o amplă 
operațiune de degajare a șoselei 
Sanaa-Taez, anunță agenția France 
Presse, citind surse din capitala Re
publicii Arabe Yemen. Această prin
cipală cale de comunicații s-a aflat 
în ultimele luni sub controlul for
țelor regaliste sprijinite de merce
nari. care au lansat repetate atacuri 
asupra capitalei yemenite. 
informațiilor provenite din
miercuri după-amiază au continuat 
să se desfășoare lupte violente în
tre trupele guvernului republican și 
elemente regaliste. Operațiunile mi
litare ale trupelor republicane sînt 
conduse direct de Ccitre Hassan Al 
Amri. primul ministru al tării, care 
îndeplinește și funcția de comandant 
șef al armatei republicane.

Potrivit
Sanaa,

Potrivit agenției France Presse, 
trupele guvernamentale au lansat 
asupra pozițiilor regaliste o ofensivă 
fără precedent prin amploarea si 
violenta luptelor. Acțiunile ofensive 
ale republicanilor sint susținute de 
mai multe triburi < are sprijină gu
vernul de la Sanaa?

Din informațiile transmise do a- 
gentia M.E.N. reiese că republicanii 
au respins elementele regaliste de 
pe pozițiile pe care acestea le ocu
pau in sectorul sudic al capitalei. 
In urma presiunii exercitate asupra 
lor, regaliștii s-au retras în regiunile 
muntoase din apropierea orașului 
Sanaa. In timpul luptelor, trupele 
republicane au distrus numeroase 
piese de artilerie, au capturat însem
nate cantităti de armament ușor de 
diferite tipuri si o cantitate însem
nată de muniții

Tulburări la Kingston
- Uni- 
au pa- 

miercuri 
pe străzile capitalei Insulei Jamai
ca, după demonstrațiile și tulbură
rile care au avut loc în acest oraș. 

Tulburările 
miercuri de 
Iilor de la 
de vest" din

Politia a i

KINGSTON 17 (Ageipres). 
lăți ale politiei și armatei 
trulal in cursul nopți’ de

? au fost declanșate 
demonstrațiile sluden- 
„ Universitatea Indiilor 

i Kingston.
intervenit pentru a im-

•>răștia pe demonstranți utilizind ga- 
/.e lacrimogene și operind arestări. 
Unităli ale armatei au fost aduse în 
prijinul politiei.
In cursul tulburărilor care au ur

mat acțiunilor de represiune, politia 
si armata au deschis tocul ucigînd 
o persoană. S-au înregistrat, de ase
menea. mai multi răniți, dintre care 
unii au fost internați la spitalul din 
Kingston.

IN CLIȘEU: Pe 
șantierul muzeului 
de la Hdvikodden.

NORVEGIA: La 
Hdvikodden, în a- 
propiere de Oslo, 
se construiește un 
mare centru de 
artă. Clădirile vor 
adăposti un muzeu 
de pictură moder
nă și 
sculptură.

rect. Drimbă intră tec îs pe olanșă 
și punctează primul, Revenu ega
lează. dar rdmânul preia conduce
rea punclind pe o ripostă o adver 
sarului. Punctează din nou: 3-1. 
Francezul reușește o tușă apoi din 
nov avantaj pentru Drimbă 4-2. 
Revenu își joacă ultima carte, este 
mereu in atac, șl punctează de două 
ori consecutiv: 4-4. Moment do ma
re tensiune. Atacă Revenu dar 
D'imbă. intr-un efor1 suprem, punc
tează decisiv. Explozie de aplauze: 
românul Ionel Drimbă es'*> campion 
olimpic I Sofia sa Ileana plînge de 
bucurie, antrenorii, sportivii noștri 
prezenți In sală II poartă In triumf. 
O victorie senzațională, și primul ti 
thr în aceasta prestiglcasă disciplină 
olimpică. Pentru atribuirea meda
liilor de argint șl bronz * a disputat 
un bara1 intre Kamuti si Revenu, 
victoria revenind primulu1

In virslă de 26 de ani ionel Drîm- 
bă are o înăljime de 1.73 și o greu
tate de 65 kg. El practică scrima 
încă din anul 1952. Reprezentant al 
clubului Steaua, noul campion olim
pic a cucerit In prodlgioasa-i carie
ră sportivă de mal multe ori titlul 
de campion national far în ultimii 
ani a terminat învingător in nu mai 
puțin de 24 de concursuri interna
ționale. Ce! mai strălucit rezultat al 
său. oină la medalie olimpică de 
nur de la J.O. din Mexic, este cu
cerirea. împreună cu echipa de flo
retă « României, a Hllulu' de cam
pioni mondiali.

Șirul neîntrerupt de recorduri
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PE SCURT • PE SCURT * PE SCURT • PE SCURT
ÎN VIETNAMUL DE SUD...

SAIGON. O singură ciocnire 
a fost semnalată miercuri între for
țele patriotice sud-vietnameze și tru
pele americano-saigoneze. In apro
piere de Gio Linh, un batalion de 
infanterie apartinînd unităților gu
vernului de la Saigon a căzut în- 
tr-o ambuscadă a patriotilor. După 
cîteva ore de luptă, la căderea nop-

© BONN. — Banca Federală vest- 
germană a achiziționat noi bonuri 
de tezaur americane în valoare de 
500 milioane mărci, s-a anuntat ofi
cial la Bonn. Valoarea totală a bo 
nurilor deținute de Banca Federală 
se ridică acum la 3.2 miliarde mărci 
Efectuate in baza acordului dintre 
guvernele celor două țări privind 
compensarea cheltuielilor in devize 
pentru întreținerea trupelor ameri
cane staționate în R.F.G., aceste a- 
chizitii vor continua, astfel îneît pi
nă la sfîrșilul acestui an. Bonnul 
va cumpăra bonuri de tezaur ame
ricane pentru încă 1 miliard mărci.

ții, grupul de patrioti s-a repliat. 
Pierderile suferite de saigonezi au 
fost calificate ca „ușoare". De ase
menea, se menționează că patru ve
hicule blindate au fost avariate.

• BRUXELLES. — După o grevă 
care a durat 10 zile, administrația 
minelor din bazinul carbonifer bel
gian Liege a consimțit să satisfacă 
revendicările minerilor privind ma
jorarea salariilor. La grevă au parti
cipat peste 7 000 de mineri.

Primul scriitor japonez distins 
cu premiul Nobel 
pentru literatură

j i
STOCKHOLM. — Premiul Nobel pentru literatură pe anul 

1968 a lost conferii joi scriitorujui japonez Yasunari Kawa- 
bal pentru „arta sa narativă care exprlrriă cu o sensibilitate 
plină de /inele caracteristica spiritului japonez".

Yasunari Kawabal este primul scriitor japonez, distins cu 
premiul Nobel pentru literatură. Alli doi compalrio/i ai săi 
sini laureali ai premiului Nobefî pentru ' fizică.

Premiul, ce l-a fost decernai de călrQ Academia suedeză 
constituită in juriu, îi va fi rerâis in cifrsul unei ceremonii 
solemne care va avea loc la 10 decembrie la Palatul de con
certe din Stockholm.

CANBERRA. — In orașul australian Melbourne au avut loc 
miercuri demonstrații de protest împotriva războiului din Vietnam și a 
condamnării de către autoritățile australiene a tinerilor care refuză să 
participe la intervenția militară din Vietnamul de sud. Parlicipanlii la 
demonstrațiile initiate de organizația „Salvați copiii noștri" au cerut 
anularea amendamentelor la legea cu privire la serviciul militar. Aceste 
amendamente prevăd pedeapsa u închisoare o tinerilor care se sus
trag serviciului militar sau refuză ordinele de încorporare pentru a 
pleca să lupte alături de trupele americano-saigoneze în Vietnamul de 
sud. Reprezentanți ai clerului din Melbourne au organizat o demonstra
ție de protest cerînd guvernului să anuleze legea în baza căreia tinerii 
australieni care refuză să lupte în Vietnam sint deferiți justiției, con
damnați și aruncați în închisoare.

• HANOI. — Agenția V.N.A. 
transmite că unități ale forțelor ar
mate din provincia Thanh Hoa din 
R. D. Vietnam au doborîl un avion 
american fără pilot, care violase 
spațiul aerian al R. D. Vietnam. Po
trivit unor dale suplimentare, alte 
două avioane americano au fost do- 
borilo in provincia Quang Binh. Nu
mărul total al avioanelor americano 

doborito deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se ridică în prezent la 
3 206.

• MOSCOVA. - La Kara
ganda — Centrul industriei 
miniere din Kazahstan — a fost 
terminată construcția unui 
centru de calcul electronic 
pentru nevoile industriei ex
tractive. înzestrat cu mașini 
electronice sovietice, centrul 
efectuează lucrări necesare or
ganizării științifice a muncii in 
diferite mine. în viilor el va 
li folosit pentru planificai ea 
rutomată a producției

S-A AUTODIZOLVAT...
BERLINUL OCCIDENTAL. — Or

ganizația din Berlinul occidental a 
Partidului national democratic de o- 
rientare neonazistă s-a autodizolvat 
noaptea trecută. Această măsură a 
fost luată pentru a evita interzice
rea partidului, recomandată de Sena
tul Berlinului occidental.

ț PRAGA. — Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care s-a aflat la Praqa 
Ia invitația guvernului R. S. Ceho
slovace, a plecat joi spre patrie.

• WASHINGTON. - Producția 
industrială a Statelor Unite a scă
zut în luna septembrie, contlnuînd 
procesul început cu o lună înainte, 
scrie agenția Associated Press.

Agenția adaugă că cifrele publica
te constituie o confirmare a preve
derilor economiștilor guvernului, po
trivit cărora economia americană in
tră intr-o fază do încetinire a ’ rit
mului de producție.
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