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Așadar, acesta este abecedarul ...

CU PLANUL
PE 9 LUNI

ÎNDEPLINIT

ORADEA (de la 
corespondentul no
stru)

La 16 septembrie 
exploatările de lig
nit din regiunea 
Crișana și-au rea
lizat planul pe 9 
luni. Pînă la acea
stă dată au fost 
date peste plan 
68.154 tone lignit. 
Succesele obținute 
se datorează în 
primul rînd spori
rii randamentelor ■ 
utilajelor.

Față de perioada 
corespunzătoare a 
anului trecut, pro
ducția a crescut cu 
228.000 tone lignit.

♦

la co- 
nos-

încheierea vizitei în regiunea Galați
a conducătorilor
de partid și de stat

Joi, la ore tîrzii din noapte, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu și 
Vasile Patilineț și-au încheiat vizita în regiunea Galați. Au fost 
două zile de entuziaste întîlniri și rodnice discuții — cu orga
nele de partid și de stat, cu muncitori din întreprinderi, țărani 
cooperatori, oameni de știință și cultură — despre activitatea 
desfășurată pentru traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al P. C. R. Bucuria, dragostea și însuflețirea cu 
care populația i-a întîmpinat pretutindeni pe oaspeți au 
exprimat încrederea profundă a oamenilor muncii în partidul 
nostru comunist și în Comitetul său Central, hotărîrea lor de a 
înfăptui politica partidului de desăvîrșire a construcției socia
liste, de ridicare a României pe noi trepte ale progresului și 
civilizației. Pretutindeni, conducătorii de partid fi de stat au fost primiți cu căldură și dragoste

I MAȘINĂ ELECTRONICA, PENTRU 
TRATAMENTUL PIESELOR

în secția de tratament termic a U- 
zinei „Steagul roșu" din Brașov a 
intrat în funcțiune o mașină electro
nică pentru tratamentul pieselor de 
ia autocamionul românesc cu ajuto
rul curenților de înaltă frecvență.

aglo-
1 a 
side- 

Hunedoara
zilnic fur- 

circa 3 000 
minereu a- 

autofon- 
curînd,

DEVA (de 
respondentul 
tru)

Fabrica de 
merare nr. 
Combinatului 
rurgic 
livrează 
nalelor 
tone de
glomerat 
dant. De 
aici s-a produs un 
eveniment impor
tant : realizarea
sarcinilor de pro
ducție pe trei tri
mestre cu 15 zile 
mai devreme.

Centenarul Ceorge Coșbuc

în cadrul vizitei desfășurate 
în regiunea Galați, conducă
torii de .
fost joi oaspeții gospodăriei 
agricole 
zată în
frumusețe din preajma dea
lurilor și munților Vrancei, 
acele „guri de rai" unde a 
fost leagănul „Mioriței". Pe 
marginea șoselei un grup de 
ciobani 
doinesc 
acea 
creație 
lui românesc.

în drum spre gospodărie, 
un scurt popas la Jiliștea, 
pe locul unde în 1574 loan

partid și de stat au

de stat Cotești, așe- 
locurile de o mare

îmbrăcați în sarici 
din fluiere, amintind 

baladă tulburătoare, 
nemuritoare a geniu-

cel Cumplit a învins 
memorabilă bătălie 

sultanului Selim 
de cîteva ori mai

decît mîna de voi- 
român.

al 
nu-

Vodă 
intr-o 
oastea 
II-lea,
meroasă 
nici a Domnitorului 
Aici are loc o evocare istori
că fiind reconstituită tabăra 
lui loan Vodă, așa cum arăta 
ea în zilele din ajunul bătăliei. 
Conducătorii de partid și de 
stat trec printre rînd urile de 
oșteni, îmbrăcați în costume 
de epocă și intră în tabără, 
unde sînt întîmpinați de un 
personaj care îl întruchipează 
pe loan Vodă. El citează cu
vintele domnitorului: „Știu 
care-mi este datoria către

pentru a
sînt 

Să 
ne

Fiți 
iz- 

apoi

voi și către țară, 
căror mîntuire și fericire 
gata a-mi pune viața, 
trăim slobozi sau să 
piară și urma noastră, 
cu mine și cu noi va fi 
bînda". Oaspeții primesc 
explicații despre desfășurarea 
bătăliei care a avut loc 
1574.

Dealurile domoale 
dreapta șoselei oferă o 
presionantă priveliște, 
flăm 
dariei agricole de stat Co
tești, “ .
tării. în preajma modernului 
combinat de vinificație, oas
peții șînt întîmpinați de to-

in
din 
im- 

Ne a- 
pe terenurile gospo-
renumită podgorie a

varășii Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricul
turii. inginer Stănică Dum
bravă, directorul G.A.S.-ului, 
și Dumitru Damian, secretar 
al comitetului de partid. Se 
vizitează apoi o expoziție cu 
unelte și instalații de vinărit 
din cele mai vechi timpuri, care 
atestă existența de milenii pe 
aceste locuri a îndeletnicirii 
podgoritului. Oaspeții iau 
parte la tradiționala sărbă
toare cu care de veacuri se 
inaugurează, la mijlocul lui 
septembrie, culesul viilor.

... Se înserează. în drum 
spre Galați zeci de mii de 
țărani cooperatori din comu-

nele Mîndrești, Răstoaca, 
Călienii Noi, Tudor Vladimi- 
rescu, Piscu, Independența, 
Sendreni fac conducătorilor 
de partid și de stat o entu
ziastă manifestare de dragos
te. Expoziții amenajate la 
marginea șoselei vorbesc des
pre rodnicia acestor ogoare, 
de hărnicia cooperatorilor.

Orașul de pe malul Dună
rii își primește din nou oas
peții. Mașinile își fac loc 
cu greu printre miile de lo
cuitori. Se aud ovații și urale, 
cîntece de slavă pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru 
publica 
Toate

de slavă 
Comunist 

patria noastră — Re- 
Socialistă România, 

acestea caracterizau

entuziasmul și bucuria cu care 
locuitorii orașului Galați i-au 
însoțit pe conducătorii de 
partid și de stat de la in
trarea în Galați și pînă la 
Teatrul muzical, unde a fost 
prezentat un spectacol festiv.

Spectacolul prezentat în 
cinstea conducătorilor de 
partid și de stat a constituit 
un emoționant omagiu adus, 
prin vers, cîntec și dans, vie
ții noi ce clocotește pe a- 
ceste plaiuri. Cîntăreții și 
actorii, dansatorii și recita
torii au evocat în tablouri 
sugestive trăinicia datinilor 
milenare ale locuitorilor Vran
cei, prezenta izvoditoare , de 
nepieritoare melodii, a 
lurilor Dunării, dar,

O sută de ani se împlinesc 
de cînd s-a născut, într-un sat 
transilvan de lingă Năsăud, cel 
ce urma si fie marele George 
Coșbuc, poetul țărănimii, 
cărui versuri limpezi, 1 
noase, veneau să 
să umple cu ra
zele soarelui, 
pîcla deasă ri
sipită de urma
șii genialului 
și nefericitului 
Mihail Emines- 
cu, epigonii ca
ri, sub influen
ța maestrului, 
scriau versuri 
pesimiste și 
întunecau su
fletele cititori
lor.

Intrînd, foar
te tînăr, în miș
carea literară 
a țării, am a- 
vut norocul să 
cunosc și să fiu 
primit cu prie
tenie de marii 
scriitori ai epo
cii, printre care 
și George Coș
buc, în plin apogeu.

Coșbuc, Caragiale, 
și Delavrancea erau 
necontestați ai literaturii 
mâne. Buni prieteni, colabo- 
rind la aceleași publicații, ei 
au rămas legați pînă la moar
te. Soarta a vrut ca George 
Coșbuc să moară la București, 
în timpul primului război 
mondial, în aceeași zi, cînd, în

ale
lumi- 

împrăștie și

refugiul de la Iași, se stingea 
Barbu Delavrancea.

Pe Coșbuc l-am văzut întîia 
oară pe la sfirșitul anului 1906, 
în redacția revistei „Viața li
terară și artistică" pe care 
o scotea cu alți doi scriitori

de Victor Eftimiu

Vlahuță 
fruntașii 

ro-

ardeleni: Ion Gorun (Al. Ho- 
doș) și Ilarie Chendi.

Mă dusesem acolo cu un 
caiețel de versuri la subțioară, 
versuri care mi-au fost primi
te cu multă bunăvoință și au 
început să apară 
prima pagină a 
săptămînal.

In 1907 a fost tipărită

regulat, pe 
popularului

în

(Continuare In pag. a U-a) ]
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lntîlnirea cu activul de partid
în încheierea vizitei, tova

rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Vasile 
Patilineț s-au intîlnit cu acti
vul de partid din regiunea 
Galați și au luat parte la o 
masă tovărășească oferită cu 
acest prilej.

Au participat conducători 
ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor 
obștești, vechi membri de 
partid, muncitori fruntași și 
țărani cooperatori, directori 
ai marilor uzine și ai 
unităților agricole socialiste, 
președinți de cooperative agri
cole de producție, oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

A luat 
Constantin 
secretar al 
nai Galați 
numele 
muncii din regiune, a expri
mat sentimentele de sinceră și 
profundă bucurie 
în mijlocul lor pe conducăto
rii de partid și de

Entuziasmul și 
care v-au întîmpinat oamenii 
muncii în uzine, pe șantiere, 
în orașele și satele regiunii 
noastre — a spus vorbitorul — 
sînt expresia profundului lor 
atașament față de partid, față 
de politica sa înțeleaptă, dato
rită căreia toate regiunile ță
rii, printre care și regiunea 
noastră, au cunoscut și cunosc 
din plin marile prefaceri în
noitoare ale socialismului.

Din Munții Vrancei — pe ale 
căror plaiuri s-a născut minu
nata baladă Miorița, pînă la

cuvîntul tovarășul
Dăscălescu, prim-

Comitetului regio- 
al P.C.R.. care, în 

tuturor oamenilor

de a avea

stat 
bucuria cu

Dunăre, de la tinerele podgorii 
ale Bujorului pînă la mănoasa 
cîmpie a Bărăganului, pe care 
muncesc cu hărnicie oamenii 
ale căror ogoare și muncă le-a 
înfrățit socialismul — pretu
tindeni locuitorii regiunii, ti
neri și vîrstnici — bărbați și 
femei — sub conducerea orga
nizațiilor de partid — au fău
rit și făuresc o nouă geografie 
a regiunii Galați.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că datorită politicii 
științifice, profund patriotice a 
partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării, indu
stria a devenit ramura condu
cătoare a economiei regiunii, 
dînd în 1965 peste 57 la sută 
din valoarea producției globa
le a industriei și agriculturii. 
Industria regiunii Galați pro
duce acum aproape două 
treimi din producția de tablă 
subțire a țării, două cincimi 
din producția de nave, utilaje 
pentru industria siderurgică și 
chimică, precum și întreaga 
producție de excavatoare și 
rulouri compresoare a țării, 
în vecinătatea Galațiului, con
structorii înalță azi cel mai 
important obiectiv industrial 
al cincinalului — Combinatul 
siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej".

El a arătat că au avut loc 
profunde prefaceri și în agri
cultura regiunii, a cărei pro
ducție globală a crescut 
1965, comparativ cu 1959, 
44.6 la sută.

Dezvoltarea industriei și 
griculturii regiunii s-a răsfrînt 
asupra traiului oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

în 
cu

a-

Toate aceste realizări au fost 
obținute datorită încrederii și 
consecvenței cu care oamenii 
muncii din regiune au înfăp
tuit politica partiduiui nostru 
comunist.

Referindu-se la perspecti
vele ce se deschid regiunii 
Galați în perioada anilor 1966— 
1970, vorbitorul a spus : En
tuziasmul cu care oamenii 
muncii din regiunea Galați au 
pornit la realizarea sarcinilor 
ce le revin din planul cincinal, 
plan științific, profund realist, 
ilustrează încrederea nețărmu
rită în Partidul Comunist Ro
mân, în conducerea sa fermă 
și încercată, atașamentul pro
fund față de politica partidu
lui, care corespunde pe deplin 
celor mai fierbinți năzuințe 
ale întregului nostru popor. 
Ne vom strădui să acordăm un 
ajutor mai sistematic organi
zațiilor de partid 
treprinderi. încît 
o bună folosire a 
atingerea cît mai 
rametrilor planificați la pro
ducție, calificarea și stabilita
tea cadrelor de muncitori și 
tehnicieni, formarea unei înal
te discipline muncitorești.

Prezenta dumneavoastră în 
mijlocul nostru a constituit un 
neprețuit ajutor. încă o dată 
vă mulțumim fierbinte și vă 
rugăm să fiți siguri că orga
nele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din re
giunea Galați își vor face cu 
prisosință datoria față de pa
tria noastră socialistă, față de 
înțeleptul ei conducător — 
Partidul Comunist Român.

Luînd cuvîntul, tov. Vasili

din noile în
să asigurăm 
investițiilor, 
rapidă a pa-

Georgescu, membru de partid 
din 
tre 
un 
tea ____ .
nici, care au cunoscut trecutul 
plin de lupte și jertfe al par
tidului. Sîntem bucuroși că a- 
vem prilejul să vedem înfăp
tuite gîndurile și idealurile 
spre care hăzuiam în anii grei 
ai ilegalității partidului nostru.

Referindu-se la activitatea 
Institutului politehnic, prof, 
univ. Dumitru Moțoc, decan al 
uneia din facultățile institu
tului, a subliniat că ea re
flectă puternica dezvoltare a 
industriei în regiunea Galați. 
La ridicarea calificării cadre
lor didactice și a bunei pregă
tiri a studenților a contribuit 
și dezvoltarea necontenită a 
bazei materiale. Alături de în
treg poporul muncitor — a 
spus vorbitorul — oamenii 
de știință și specialiștii din 
producție, conștienți de marea 
răspundere care le revine, vor 
depune toate eforturile ca 
știința românească să se afir
me tot mai mult pe plan mon
dial și să contribuie nemijlo
cit la înflorirea scumpei noa
stre patrii.

A vorbit apoi tov. Vasile 
Carolică. prim-secretar al co
mitetului regional U.T.C., care 
a spus, printre altele : Noi, ti
nerii, contemporani și părtași 
ai înfăptuirilor din acești ani, 
și care ne maturizăm în 
pas cu desăvîrșirea con
strucției socialiste, noi uteciș- 
tii șl tinerii din regiunea Ga
lați, făgăduim conducerii de 
partid și de stat că vom urma

spus prin- 
adresez

ilegalitate, a 
altele : Vă

călduros salut din par- 
comuniștilor mai vîrst-

neabătut îndemnul partidului, 
considerînd întotdeauna drept 
cea mai fierbinte năzuință a 
noastră cinstea de a lupta sub 
steagul glorios al partidului, 
pentru înfăptuirea viitorului 
de aur al patriei — societatea 
comunistă.

Întîmpinat cu aplauze, cu 
îndelungi ovații și urale, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 

C.C. al P.C.R. (Cuvîntarea 
publică în pagina a Ill-a 
ziarului).

★
...După două zile pline, bo

gate în întîlniri rodnice, joi 
seara, conducătorii de partid și 
de stat și-au luat rămas bun 

. de la zecile de mii de gălă- 
țeni, care i-au condus pînă Ia 
gară. Luminile torțelor și arti
ficiilor dau Galațiului, la a- 
ceastă oră din miez de noapte, 
un aspect feeric. E salutul 
adus conducătorilor de partid 
și de stat de zeci de mii 
locuitori ai orașului Galați.

...Trenul se depărtează 
peron, însoțit de uralele 
ovațiile fără sfîrșit. „Vă aș
teptăm întotdeauna cu dra
goste în mijlocul nostru, 
scumpi conducători" — sînt 
cuvintele rostite de mii de gla
suri, izvorîte din toate inimile, 
ca o expresie grăitoare a dra
gostei și devotamentului față 
de Partidul Comunist Român, 
călăuzitorul poporului nostru 
pe drumul continuei înfloriri 
a patriei iubite — Republica 
Socialistă România.

al 
se 
a

de

de
Și

CONSTANTIN MITE A 
ION GĂLETEANU

va- 
mai 

ales, prezența profund con
temporană și însuflețițoare a 
noilor cetăți industriale ce 
și-au pus amprenta de rod
nică tinerețe pe chipul de 
azi al regiunii. „Cîntare pa
triei socialiste" și „Slavă 
partidului" — au intonat sute 
de voci cristaline, intr-un 

impresionant coral care dădea 
glas sentimentelor manifestate 
atît de puternic în aceste zile 
de sutele de mii de locuitori 
ai regiunii Galați față de 
patria noastră socialistă, față 
de partidul călăuzitor și 
chezaș al biruințelor de azi 
și de mîine.

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole j

ULAN BATOR '
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv, de naștere, în 

numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă transmitem un salut frățesc și cele mai 
călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima, dragă tovarășe Țedenbal, multă să
nătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea pe care o 
desfășurați în fruntea Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și a guvernului Republicii Populare Mongole, pusă în slujba în
floririi patriei dumneavoastră și fericirii poporului mongol, în 
interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Românal

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii 

Socialiste România

mi DAR... LA DISIANJA
în aceste zile de toamnă, 

la Ionești, în valea Jiului, 
cîmpul e împînzit de oa
meni, de mașini. Se adună 
recoltele de porumb și 
floarea-soarelui, se pregă
tesc tarlalele unde se vor 
însămînța culturile pătoase. 
„Avem 571 hectare culti
vate cu porumb — ne rela
ta tovarășa ingineră Mela
nia Stamate — și dintre a- 
cestea am și recoltat 150. 
Calculele „ne spun" că 
scoatem peste 4 000 kg boa
be 
ne
re, 
au 
ite, intr-un cuvînt 
tite pentru

APe

la hectar". Și tot dînsa 
relatează că 130 hecta- 
dintre cele eliberate, 

fost deja arate și discu- 
pregă- 

însămînțarea

griului. Este un prim bilanț 
ce ilustrează hărnicia, spi
ritul de buni gospodari și 
organizatori al țăranilor 
din comuna Ionești.

Dar nu în toate unitățile 
raionului Filiași se poate

vorbi de bilanțuri asemă
nătoare ; nu peste tot ta
bloul strîngerii recoltelor 
toamnei are același contur. 
Din 13 789 hectare cultiva
te cu porumb numai 
erau recoltate pînă 
trecute. Ne-am 
pildă, la vecinii 
(Turceni. Ceplea, 
unde cooperatorii 
au intrat în lanurile de po
rumb. „Este încă verde" ni 
se spunea la Turceni.

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Oltenia
(Continuare tn pag. a TI-a)

750 
zilele 

oprit, de 
(oneștilor 

Plopșor) 
încă nu



• Știri 
rtaje • 
repo
• Știri

interviuri repo 
Știri interviuri

ZILNIC rtaje 
inter

viuri reportaje • Știri 
interviuri reportaje • Știri

CONTINUĂRI

Vecini dar... 
la distanță

RESPECTUL
M GENERAȚII

ACTUALITATEA
AL III-LEA CONGRES

INTERBALCANIC
AL MATEMATICIENILOR

PREZENTA
TICHETULUI
Ieri la amiază, In aula Fa

cultății de științe juridice a 
Universității din București 
s-au încheiat lucrările celui 
de al III-lea Congres Inter- 
balcanic al Matematicienilor, 
care a avut Ioc la București 
între 12—17 septembrie a.c. în 
cadrul lucrărilor congresului 
au fost prezentate peste 300 de 
comunicări de specialitate din 
diferite domenii de cercetare : 
algebră, matematică, logică, 
topologie, geometrie, mecani
că. astronomie și cibernetică.

Pentru cititorii ziarului 
nostru am solicitat un scurt 
interviu tovarășului acad- 
prof. GRIGORE MOISIL. par
ticipant la toate cele 3 con
grese ale matematicienilor din 
țările balcanice.

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu cel de al III-lea 
Congres al Matematicienilor 
din Balcani ?

— Sînt multe lucruri care 
merită să fie menționate în 
legătură cu acest congres, dar,

Interviu cu 
acad. GR. MOISIL

Prin „Scînteia tineretului", aș 
vrea, în primul rînd, să sub
liniez importanta Iui pentru 
activitatea tinerilor matema
ticieni participant! la acest 
congres. Cu toate ei au luat 
parte matematicieni de toate 
viratele, care au făcut comu
nicări, au purtat discuții, in
tervenții, ceea ee însă m-a 
impresionat a fost faptul că 
ți din Grecia și din Bulgaria 
și din Iugoslavia, au partici
pat un număr mare de tineri, 
de foarte tineri matemati
cieni. Tinerii din țările balca
nice. cu ocazia acestui con
gres — ținut după o îndelun
gată întrerupere — s-au în- 
tîlnit. s-au cunoscut și au pus 
temelia unei colaborări mai 
strinse pe tărîmul matema
ticii.

— Ce matematicieni din 
țările balcanice au participat 
la lucrările celui de-al III-lea 
congres ?

— Citez, printre alții Dr. 
Spiros Zerrves (Grecia). Liu- 
bomir Iliev (Bulgaria), Dyuro 
Kurepa (Iugoslavia), Nazim 
Terzioglu (Turcia). Amintesc 
că Uniunea Balcanică a Mate
maticienilor a fost creată în 
1934. primul congres a avut 
loc în același an la Atena, cel 
de al doilea in 1937. la Bucu
rești. De alunei Uniune» Bal
canică a Matematicienilor ți-a 
întrerupt activitatea pînă in 
ultimii ani. Opera începută 
atunci de matematicienii ro
mâni D. Pompeiu, Țițeica, 
Stoilov, Onicescu, de matema
ticienii greci Hazzidakis Zerr- 
vos, Papaioanu, de matemati
cienii bulgari Popov, Obreș- 
cov. de matematicienii iugo
slavi Petrovici. Peiovicj, tre
buie continuată ! Noi, cei care 
eram tineri în 1937. predăm 
celor care sînt tineri în 1966 
sarcina de a duce mai departe 
munca profesorilor noștri !

ION MARCOVICI

Aspect din timpul lucrărilor

Plecare? unei delegații guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 

in R. P. Bulgaria

Sîmbătă la amia
ză a plecat în R.P. 
Bulgaria delegația 
guvernamentală a 
Republicii Socialiste 
România condusă 
de Gheorghe Cioa

ră, ministrul co- 
înerțului exterior, 
care va participa la 
deschiderea celui 
de-al XXII-lea Tîrg 
internațional de la 
Plovdiv.

Sîmbătă la prînz 
a părăsit Capitala, 
plecînd la Ankara, 
delegația Republicii 
Socialiste România, 
care va participa La 
funeraliile fostului 
președinte al Repu
blicii Turcia, ge
neralul Cemal Gtir- 
sel. Delegația este 
condusă de Alexan

dru Boabă, minis
trul petrolului.

între 17 și 22 oc
tombrie țara noas
tră va găzdui cel 
de-al XX-lea Con
gres — adunare 
plenară — al Comi
siei internaționale 
pentru explorarea

științifică a Mării 
Mediterane.

Congresul, orga
nizat de Comitetul 
de Stat al Apelor, 
își va desfășura lu
crările ia București 
și Constanța.

Celor peste 20 de 
sortimente de ci
ment pe care le 
realizează în pre-
zent industria ma
terialelor de con
strucții li s-a adău
gat de eurînd o 
nouă marcă — ci
mentul Rim 400, fo
losit în industria 
prefabricatelor din 
beton armat și la 
realizarea pe șantie
re a betoanelor.

★¥*¥★¥★¥★¥★¥*¥¥*¥★¥*¥*¥*¥★¥★*

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

SPERANȚELE" CONFIRM
ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

(prin telefon). In relatările noastre de ieri 
am consemnat impresia bună pe care au lă
sat-o o serie de tineri cicliști, multi dintre ei 
debutanți. Si nu a fost o simplă impresie în- 
trucît speranțele ciclismului nostru se com
portă în continuare într-o manieră dejnnă de 
toată aprecierea. Juniorii Tudor Vasile ți 
Alexandru Șofronie (din echipa de tineret a 
României) au participat activ alături de alți 
tineri ca Ștefan Suciu și Constantin Gonțea 
la o acțiune care ayea să aducă o substan
țială turnură în desfășurarea etapei a III-a 
și a cursei în ansamblu. Această curajoasă 
acțiune a dus la răsturnarea primei parti a 
clasamentului ; cei doi juniori instalîndu-se 
printre fruntașii competiției. De asemenea, 
echipe tinere ca formațiile CIuj-Tg. Mureș și 
Constanta au reușit să se claseze într-o etapă 
înaintea echipei României. Fără a scădea din 
meritele speranțelor care se comportă deose
bit de interesant, trebuie subliniat că ..pră
bușirea" din clasament a unor vechi prota
goniști ca Gabriel Moiceanu (purtător al tri
coului galben) și Constantin Dumitrescu (lo
cul II) se datorează orientării greșite a aces
tor doi valoroși pedalori. Cert este un lucru :

tn meciul cu protagoniștii speranțele conduc 
cu ; 2—0. Protagoniștii — și nu este vorba 
numai de cei doi de mai sus — au de aici 
încolo un handicap consistent de refăcut 
(aproape 17 minute după etapa încheiată în 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej). îl așteptăm să 
treacă la lucru pe măsura adevăratei lor va
lori. O asemenea evoluție este în interesul di
rect al unui cît mai ridicat nivel al disputei 
și constituie totodată un edificator criteriu 
de apreciere în continuare a potențialului 
schimbului nostru de mîine. Altminteri, exa
menul tineretului în această importantă în
trecere nu va fi suficient de grăitor.

De altfel la sfirșitul etapei a III-a am soli
citat părerile cîtorva antrenori cu privire la 
această spectaculoasă schimbare în clasa
ment.

MARIN NICULESCU : „Distanța aceasta 
între tineret și protagoniști, va scade total 
interesul cursei".

NIC. VOICU : „Consider că handicapul de 
17 minute poate fi refăcut dacă „matadorii" 
cursei se vor pune pe lucru". ERNEST GOL- 
GOȚI, antrenor al echipei de tineret : „Prac
tic, tineretul a cîștigat cursa"...

EMIL IENCEC

DE U MINISTERUL
ÎNVATĂMlXTULU:

Ministerul Invățămîntului face cunoscut eă în ziua de 23 
septembrie a.c. se organizează un concurs de admitere în în
vățămîntul superior — cursuri de zi si serale — Ia urmă — 
toarele specialități:

1. învățămîntul superior 
tehnic — cursuri de zi : Teh
nologia construcțiilor de ma
șini — Institutele politehnice 
Galați și Iași ; Frigotehnie — 
Institutul politehnic Galați ; 
Mașini unelte și scule — Insti
tutul politehnic Iași ; Mașini 
termice și motoare Diesel — 
Institutele politehnice din Iași 
și Timișoara ; Mașini hidra
ulice și pneumatice — Institu
tul politehnic Timișoara ; Uti
lajul și tehnologia sudurii — 
Institutul politehnic Timișoa
ra ; Mecanică agricolă — In
stitutele politehnice din Bucu
rești, Iași și Timișoara ; Or
ganizarea transporturilor fe
roviare — Institutul politeh
nic București ; Material rulant 
— Institutul politehnic Timi
șoara : Construcții civile, in
dustriale șl agricole — Institu
tul de construcții București și 
institutele politehnice din 
Iași și Timișoara ; Construc
ții și instalații hidrotehnice — 
Institutul de construcții Bucu
rești și institutele politehnice 
din Iași și Timișoara ; Hidro
tehnică agricolă — Institutul 
de construcții București și in
stitutele politehnice Iași și Ti
mișoara ; Drumuri ți poduri — 
Institutul de construcții Bucu
rești și institutele politehnice 
din Iași și Timișoara ; Mașini 
și utilaj pentru construcții — 
Institutul de construcții Bucu
rești ; Construcții și întreți
nere feroviară și poduri — In
stitutul de construcții Bucu
rești ; Geodezie șl sistemati-

zarea teritoriului — Institutul 
de construcții București; 
Filatură și țesătorie — Insti
tutul politehnic Iași; Trico
taje și confecții din țesător! 
și tricotaje — Institutul poli
tehnic Iași ; Confecții din pie
le și încălțăminte — Institu
tul politehnic Iași.

2. învățămîntul superior e- 
conomic — cursuri de zi : E- 
conomia industriei — Institu
tul de științe economice Bucu
rești : Economia agriculturii 
socialiste — Institutul de 
științe economice București și 
Universitatea din Craiova ; 
Finanțe si credit — Institutul 
de stiinte economice Bucu
rești și Universitățile din 
Clui și Iași : Evidentă conta
bilă — Institutul de științe 
economice București ți Uni
versitățile din Cluj, Craiova 
și Iași : Statistică — Institu
tul de științe economice 
București.

3. învățămîntul superior a- 
gricol — cursuri de zi : Me
dicină veterinară — Institu
tul agronomic București.

4. învățămîntul universitar
— cursuri de zi : Mecanica 
fluidelor — Universitățile din 
București si Cluj ; FIo«dirit»te
— Universitatea București ; 
Fizică teoretică — Universită
țile din Clui și Iași ; Fizică- 
ehimie — Universitatea din 
Timisoara : Aleebră — Uni
versitatea din București.

5. învățămîntul superior pe
dagogie — cursuri de zi: Ma
tematică — Institutele peda
gogice din Baia Mare. Bucu
rești. Constanta, Iași. Oradea, 
Pitești, Suceava, Tg. Mureș ; 
Fîzică-ehimie — Institutele 
pedagogice din Constanta, 
Galați. Iași ; Filologie — In
stitutul pedagogic Oradea.

6. învățămîntul superior ar
tistic — cursuri de zi : Acto
rie — Limba română (băieți) 
•— Institutul de artă teatrală 
și cinematografică din Bucu
rești ; Corn — Conservatorul 

din Iași; Trompetă — Con
servatoarele din București și 
Cluj ; Trombon-tubă — Con
servatorul din București ; In
strumente de percuție — Con
servatorul din București ; 
Vioară — Conservatoarele din 
Cluj și Iași ; Contrabas — 
Conservatorul din Iași ; Pian- 
orgă — Conservatorul din 
Iași ; Aito-mezzosoprană — 
Conservatorul din București; 
Tenor — Conservatorul din 
București ; Bas-bariton — 
Conservatorul din București ; 
Compoziție, dirijat cor peda
gogie — Conservatorul din 
Iași ; Harpă — Conservatorul 
din București.

7. învățămîntul superior 
tehnic — cursuri serale . Co
municații telegrafo-telefonice
— Institutul politehnic din 
București ; Tehnologia con
strucțiilor de mașini — Insti
tutele politehnice din Bucu
rești. Iași și Timișoara ; Ma
terial rulant — Institutul po
litehnic din Bticurești ; Au
tomobile și tractoare — Insti
tutul politehnic din Bucu
rești : Electromecanică — in
stitutele politehnice din Iași 
și Timișoara : Construcții ci
vile, industriale și agricole — 
Institutul de construcții Bucu
rești și Institutele politeh
nice din Cluj, Iași și Timișoa
ra ; Tehnologia substanțelor 
anorganice — Institutul poli
tehnic Iași ; Tehnologia sub
stanțelor organice — Institu
tul politehnic Iași.

8. învățămîntul universitar
— cursuri serale : Limba și li
teratura rusă secundar limba 
și literatura română — Uni
versitățile din București, Cluj. 
Iași și Timișoara ; Limba și 
literatura franceză secundar 
limba și literatura română — 
Universitățile din București, 
Cluj și Iași : Limba și litera
tura engleză secundar limba 
și literatura română sau ger
mană — Universitățile din 
București. Cluj. Iași și Timi
șoara ; Limba și literatura 
germană secundar limba și li
teratura română sau engleză
— Universitățile din Bucu
rești, Cluj, Timișoara și Iași.

înscrierile la concurs se fac 
la secretariatele facultăților 
respective pînă în ziua de 22 
septembrie a.c. orele 20.

— Aveți însă aceiași hi
brizi timpurii cu cei de la 
Ionești, iar solele sînt ală
turate. Ei au și recoltat 
150 hectare...

— De fapt, atelajele 
noastre sînt ocupate eu 
transporturile la bază. Nu 
avem cu ce căra porumbul 
si cocenii de pe cîsnp.

— Vecinii dv. folosesc 
atelajele la căratul porum
bului seara, iar ziua duc 
griul la bază...

Dialogul între Ionești 
(„nici o clipă irosită") ți 
Turceni („mai avem încă 
timp") ar putea continua. 
Și el ar fi identic și cu cel 
dintre Ionești și comunele 
Ceplea, Plopșor, Gîrbovu 
care nu depășesc împreună 
100 hectare recoltate.

O mare parte din supra
fața cultivată cu porumb 
va trebui pregătită pentru 
însămînțarea griului. Expe
riența a demonstrat, pe ba
za experienței unităților 
fruntașe, cît de importantă 
este pentru producția de 
grîu a anului 1967 executa
rea la timpul optim a însă- 
mințării păioaselor. Forțele 
de care dispun cooperativele 
agricole din raionul Filiași 
sînt suficiente pentru ca 
în cel mult două săptămîni 
să fie încheiat recoltatul. 
Dar ritmul zilnic de pînă 
acum este cu totul insufi
cient.

La Strehaia, raion vecin 
și cu condiții asemănătoare 
Filiașului, situația nu se 
deosebește prea mult. Pînă 
zilele trecute erau recoltate 
doar 800 hectare din tota
lul de 14 000 hectare ocu
pate de culturi prășitoare, 
13 cooperative agricole încă 
nu au început această cam
panie atât de importantă.

Experiența organizației 
U.T.C. din comuna Ionești 
merită să fie studiată și 
generalizată. Cum a fost or
ganizată aci activitatea? Cei 
peste 180 de tineri au hotă- 
rît să participe în unanimi
tate la tăierea cocenilor și 
eliberarea terenului mer- 
gînd imediat în urma celor 
care recoltează. Tractoriș
tii pot trece deci la pregă
tirea terenurilor pentru, 
însămînțări. Rezultatele 
de aici constituie pentru 
vecini și pentru toate comu
nele din nordul Olteniei cel 
mai bun argument privind 
posibilitatea de a încheia 
această campanie impor
tantă în cel mai scurt timp.

Scurt popas la cabana de la 
Ghețarul Scărișoara din 

Munții Apuseni

Foto: GHEORGHE PETRUSE 
activist al Comitetului raio

nal Cimpeni al U.T.C.

„Viața românească" de la Iași 
celebra poezie a lui Al. Vla- 
huță „Minciuna stă cu regele 
la masă". M-am dus la Vla- 
huță, care locuia în „Palatul 
funcționarilor", la capătul din
spre șoseaua Kisseleff al Căii 
Victoriei, palat mistuit, mai 
tirziu, de un incendiu, să-i cer 
autorizația de a reproduce în 
„Viața literară și artistică" a- 
cel poem satiric care evoca 

i răscoala țărănească din 1907 
] și care făcuse otita vîlvă. Vla- 

huți m-a primit ți el cu multă 
bunăvoință. In casa lui ospi
talieră, încărcată cu tablourile 
prietenului său N. Grigorescu, 
am avut prilejul să stau la 
masă cu familiarii lui Vla- 
huță, printre care criticul Do- 
brogeanu-Gherea și poetul 
„Baladelor și idilelor". George 
Coșbuc era un om tăcut, pu
țintel. Bărbuța începuse să-i 
încărunțească.

De cîteva ori, m-am dus cu 
el și cu alți scriitori, printre 
cari și neuitatul nostru Gala 
Galaction, la șezători literare, 
prin țară. Cînd se anunța nu
mele lui George Coșbuc sala 
era cuprinsă de un entuziasm- 
indescriptibil. Cine nu-i cu
noștea, cine nu-i știa pe dina- 
fără „Noi vrem pămînt", 
„Moartea lui Fulger", „Nunta 
Zamfirei" și atîtea alte poeme 
care se recită și azi, sînt pri
mite și azi cu aceeași caldă 
înțelegere a publicului ?

încărcat de glorie în timpul 
vieții, ales membru al Acade
miei Române, unde n-n putut 
pătrunde Mihail Emin eseu și 
I. L. Caragiale, cooptați pos
tum de către Academia Repu
blicii Socialiste România, 
George Coșbuc și-a trăit ulti
mii ani într-u doliu sfîșietor: 
unicul său fiu a fost ucis în- 
tr-un accident de automobil, 
îndurerații părinți au ascuns, 
unul celuilalt, cumplita veste, 
fiecare trăind apoi, unul pen
tru celălalt cu amintirea odo
rului lor, fiecare luptînd să 
consoleze pe celălalt.

Tăcut din fire, după moartea 
băiatului, Coșbuc a devenit și 
mai taciturn. Noi îl înconju
ram cu respectul, admirația și 
afecțiunea ce i se cuvenea, 
căutînd să-l scoatem din marea 
lui melancolie, să înseninăm 
zilele-i mohorîte, lui, cel ce 
înseninase un popor întreg eu 
incantațiunea versurilor sale 
nemuritoare.

„SĂPTĂMINA

CRUCII ROȘII1*
între 18—24 sep

tembrie, în întreaga 
țară se va desfășura 
„Săptămîna Crucii 
Roșii". Intrată în 
tradiție, această ma
nifestare va consti
tui un prilej de an
trenare a activului 
sanitar voluntar la 
propagarea în rin- 
durile populației a 
cunoștințelor igie- 
nico-sanitare, la a- 
tragerea de noi do
natori de singe.

în această săptă- 
mînă, pe cuprinsul 
țării vor avea loc 
conferințe educativ- 
sanitare în între- 
prideri, instituții, 
cartiere, comune și 
sate, vor fi organi
zate concursuri „Sa
nitarii pricepuți".

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 18 SEPTEMBRIE

8.30 — Ora exactă. Cum va 
fi vremea : 8.32 — Pentru noi, 
femeile ! 9.15 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar ; 
10,30 — Emisiune pentru sate :
— Sărbătoarea recoltei. Zile 
de Brumar : lucrări la zi pe 
ogoare. Dicționar tehnic : 
Fungicidele. George Coșbuc
— film realizat de Studioul
de televiziune. Oameni, locuri, 
obiceiuri din regiupea Dpbro- 
gea. Muzică populară româ
nească ; 12,00 — închiderea
emisiunii de dimineață ; 18,00
— Magazin duminical ; 19,00
— Telejurnalul de seară ; 19,10
— „TV — 111“ ; 19,40 — Me
moria caselor : George Ba- 
covia ; 20,00 — Un spectacol 
neobișnuit — emisiune de va
rietăți ; 21,00 — Program dis
tractiv de duminică — trans
misiune de la Sofia ; 21,45 — 
Filmul : „Porte des Lilas" — 
producție a studiourilor fran
ceze ; 23,15 — Telesport ; 23,35
— Telejurnalul de noapte; 
23,45 — închiderea emisiunii.

• în ședința Consiliului fe- 
lerației italiene de fotbal s-a 
hotărît ca meciul Italia — Ro
mânia, programat la 26 noiem
brie tn cadrul competiției „Cu
pa Europei” inter-țări, să se. 
dispute la Neapole în loc de’ 
Roma.

• In „Cupa U.R.S.S.’ !•
fotbal, Dinamo Kiev a învins 
cu scorul de 4—1 pe Spartak 
Moscova. In semifinale, fotba
liștii din Kiev vor juca în com
pania echipei Dinamo Minsk. 
In cea de-a doua semifinală 
Torpedo Moscova va întîlni pe 
Cernomore Odessa.

• Tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului optimi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni” și „Cupei 
cupelor” la fotbal va avea loc 
la 13 octombrie la Florența.

• Marți 20 septembrie 
încep la Dortmund (R.F.G.) 
campionatele mondiale de 
gimnastică. Favoriții în 
lupta pentru titlul mondial 
la masculin sînt gimnaștii 
Endo (Japonia) și Diami- 
dov (U.R.S.S.).

Țara noastră va fi repre
zentată de Elena Ceampe- 
lea, Elena Tutan și Maria 
Andreoaie.

(Agerpres)

BUCURIA
MA TERN IT A ȚII

Bucuria maternității prefi
gurează sensul cotidian al 
vieții, îl îmbogățește cu noi 
sensuri umane, îi lărgește — 
pe drept cuvlnt se poate afir
ma acest lucru — orizontul. 
Copiii reprezintă un postulat 
al familiei, o consolidare, îi a- 
dîncesc conținutul și — chiar 
preocupările. Ei întruchipează 
însuși miracolul vieții și nu 
întlmplător copiii șl copilăria 
sînt și vor fi In centrul aten
ției.

Trăim anii luminoși ai so
cialismului, cînd aducerea pe 
lume a unui copil nu mai re
prezintă un motiv de îngrijo
rare pentru familie, cînd creș
terea și educarea tinerei ge
nerații a încetat de a fi în 
exclusivitate o preocupare in
dividuală, transformîndu-se 
într-o problemă de a cărei re

zolvare în condițiunl optime 
se ocupă întreaga societate. 
Ridicarea permanentă a nive
lului de trai al celor ce mun
cesc, grija plină de atenție a 
partidului și statului pentru 
cele mai tinere vlăstare ale 
societății noastre — materia
lizată în nenumăratele măsuri 
care s-au luat, se iau și se 
vor lua pentru a se asigura 
cele mai bune condiții de via
ță copiilor — reprezintă acel 
cadru social optim de exerci
tare a menirii familiei de a 
aduce pe lume noi vieți. Aces
tui act de certă valoare so
cială i se adaugă — ca o în
tregire plină de implicații 
umane — semnificația sa bio
logică. Bucuria maternității 
atit de cîntată de poeți, repre
zintă pentru o tînără femeie 
împlinirea unor năzuinți și 

visuri firești, dar și deplina 
maturizare a unor funcții cu 
care natura a înzestrat orga
nismul ei. Observați cît de 
frumoase, cît de gingașe sînt 
cele care poartă în pîntece o 
viitoare viață, cît de transfi
gurată este privirea lor de

convorbiri intime
răspunderea nobilă pe care o 
au față de viitorul copil. Sar
cina transformă însuși orga
nismul femeii, ii întregește 
potențialul vital.

Există, evident, o anume 
perioadă a vieții în care orga
nismul femeii întrunește ace

le condiții care îl fac apt adu
cerii pe lume a copiilor. Este 
vorba de tinerețe, înțeleasă 
nu numai ca o maturizare 
biologică necesară sarcinii, dar 
și ca o perioadă a consolidării 
familiei, a concepțiilor despre 
viață, a împlinirii idealurilor 
sociale. Și e bine știut că în
tr-o familie tînără nașterea 
unui copil înseamnă piatra de 
temelie a ei, puntea de strîn- 
să legătură dintre soți. Foarte 
multi factori concură Ia de
monstrarea acestui adevăr și 
nu numai cei de natură afec
tivă. Copiii dau un nou sens 
vieții de familie, măresc spi
ritul de răspundere și încre
dere reciprocă dintre tineri, 
creind acea bucurie unică de 

a trăi pe care numai părinții 
o pot înțelege pe deplin.

Sînt cazuri cînd tinerețea 
este invocată drept scuză pen
tru lipsa dorinței de a avea co
pii, cînd soții vor „să-și tră
iască" viața fără răspunderi, 
fără obligații. Este cert că a

sigurarea unor condiții mate
riale necesare nașterii și creș
terii unui copil este o datorie 
a familiei, dar refuzul mater
nității și după ce acestea au 
fost obținute, dovedește super
ficialitate, nesiguranță și tea
mă de răspundere matrimo
nială. în aceste împrejurări, 
copilul care-și anunță prezen
ța este privit ca un musafir 
nepoftit și i se refuză dreptul 
de a trăi. Uneori, această „ne
plăcere" este prevenită în mod 
premeditat prin folosirea me
todelor anticoncepționale sau 
a altor mijloace. în ambele ca
zuri însă, femeia are de plătit 
un greu tribut — cu scadența 
îndepărtată — pentru încercă
rile de a se sustrage materni
tății.

Un pericol pentru sănăta
tea femeii, a cărui însemnă
tate nu trebuie subapreciată, 
îl reprezintă întreruperile de 
sarcină (avorturile). Chiar și 
atunci cind o asemenea inter
venție pare a se fi desfășurat 
în cele mai bune condiții — și 
aici trebuie de subliniat și fap
tul că nici ele însele nu sînt 
lipsite de primejdie chiar și 
atunci cînd sînt practicate de 
medici cu prestigiu — urmă
rile ei viitoare sînt uneori deo
sebit de grave.

Astfel, pentru că nu și-au 
dorit copii atunci cînd i-au pu
tut avea, pentru că s-au sustras 
îndeplinirii unei funcții biolo
gice și sociale, părinții ajung 
în situația de a nu mai putea 
avea copii. Este un sentiment 
ce stă la baza unei nemulțu
miri care, prin permanenti
zare, se poate transforma în 
depresiune psihică la acea 
vîrstă cînd copiii și-ar fi putut 
aduce din plin contribuția la 
crearea acelei seninătăți fami
liale care caracterizează fami
lia matură. în astfel de împre
jurări, cu greu mai poate „re
para" medicul ceea ce falsa 
comoditate și ușurința au stri
cat de-a lungul anilor.

Sînt acestea numai citeva 
motive, care îndeamnă insă 
suficient la adincă meditație 
asupra unei probleme care a 
încetat de a mai reprezenta 
o chestiune exclusiv personală, 
avînd semnificații sociale a-, 
dinei.

Și nu numai la meditație, 
ci și la o complexă și multila
terală operă de educare — in 
cele mai diferite circumstanțe 
— a acelor familii pentru care 
perspectiva de a aduce pe 
lume copiii nu este încă un pri
lej de bucurie și satisfacție.

DR. A. MISAILĂ



CUViNTAREA TO VARAȘUL UI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la întîlnirea cu activul de partid din regiunea Galați
Dragi tovarăși.
Ne-a făcut o mare plăcere 

să vizităm frumoasa și boga
ta dumneavoastră regiune, să 
ne întîlnim cu harnicii și en
tuziaștii ei locuitori- Așa cum 
am procedat si în alte regiuni, 
am venit la Galați spre a dis
cuta cu activul de partid și 
de stat, cu comuniștii. cu 
muncitorii și cadrele tehnice 
din întreprinderi cu țăranii 
cooperatori, cu intelectualii cu 
toți oamenii muncii — des
pre rezultatele obținute oînă 
acum jn înfăptuirea planului 
cincinal, și a examina împre
ună măsurile ce trebuie luate

Intre vorbele și faptele 

partidului o strinsă unitate
Este, firește, greu să redau 

în cuvinte puternica impre
sie cu care plecăm din regi
unea dumneavoastră. Am a- 
vut prilejul să ne întîlnim cu 
populația din raioanele Fău- 
rei. Brăila Galati. Tecuci. Pan- 
ciu. Focșani, cu locuitorii ce
lor două mari porturi dună
reni. — Galați și Brăila — 
ai o: .șelor Focșani. Mărășesti, 
Tecdci. Ne-am întîlnit cu con
structorii și metalurgiștii ma
relui combinat siderurgic de 
la Galați, cu muncitorii uzinpi 
de mașini grele din Brăila, cu 
colectivul combinatului de ce
luloză și al combinatului de fi
bre artificiale de la Chiscani, 

-Ou lucrătorii Fabricii de con
fecții din Focșani Am avut în- 
tîlniri plăcute și rodnice cu ță
ranii cooperatori din Ianca și 
din Pechea, care ne-au vorbit 
cu mîndrie despre rezultatele 
bogate ale muncit lor în acest 
an

Am trăit, de asemenea, mo- 
mente emoționante vizitînd 
Muzeul Unirii din Focșani po
posind la Mărășești si Jiliștea, 
locuri evocatoare ale unui tre
cut glorios, ale vitejiei și pa
triotismului fierbinte ce au 
însuflețit lupta poporului ro
mân pentru libertate naționa
lă și socială, pentru o viață 
mai bună, pentru apărarea in
tereselor poporului. Ne-am 
întîlnit cu unii din veteranii 
primului război mondial și cu 
harnicii constructori ai socia
lismului din actuala generație, 
cu tinerii ce vor duce mai de
parte măreața operă căreia îi 
dă astăzi împlinire poporul 
nostru și vor făuri societatea 
comunistă de mîine. (Aplauze 
vi și puternice)

Practic, de-a lungul călăto
riei făcute prin orașe și zeci 
de comune și sate, ne-am în- 

< tîlnit cu marea majoritate a

Un insuflețitor tablou făurit 
prin hărnicia și priceperea 

oamenilor muncii
tn anii construcției sociali

ste regiunea Galați a cunoscut 
o puternică dezvoltare. Regiu
nea dumneavoastră se mîn- 
drește astăzi cu orașe puternic 
Industrializate cum sînt Gala- 
țiul și Brăila, în care au fost 
create, sau dezvoltate conside
rabil și modernizate. între
prinderi de cea mal mare în
semnătate pentru economia 
noastră națională. Aici. în o- 
rașul Galați, pe baza indica
țiilor Congresului al VIII-!ea 
al partidului s-a trecut la 
construcția uriașului combinat 
siderurgic pe care l-am vizitat 
ieri Se știe că producția de 
oțel reprezintă unul din indi
cii cei mai importanți care 
măsoară puterea economică 
a unei țări. Este clar astăzi că 
fără o puternică industrie si
derurgică nu este posibilă dez
voltarea unei industrii con
structoare de mașini, nu se 
poate vorbi de o Industrializa
re socialistă, care să stea la 
baza dezvoltării întregii eco
nomii a patriei noastre, care să 
asigure bunăstarea poporului, 
independenta și suveranitatea 
României (Aplauze Îndelunga
te. urale).

O puternică dezvoltare a 
cunoscut și agricultura din 
regiunea Galați. Pentru lăr
girea bazei țehnico-materiale 
a agriculturi! de aici. în anii 
șesenalului au fost investite 
3.360 miliarde lei, ceea ce re
prezintă peste 21 la sută din 
totalul investițiilor ce s-au fă
cut în regiune La fel ca în
treaga noastră agricultură, și 
agricultura regiunii Galați a 
reușit an de an să asigure 
sporirea continuă a producției 
vegetale și animale, contri
buind în felul acesta la apro
vizionarea populației cu pro
duse agroalimentare și chiar 

tn vederea asigurării îndepli
nirii în cele mai bune condi
ții a prevederilor planului cin
cinal, stabilite de cel de-al IX- 
lea Congres a] partidului. Pu
tem spune cu deplină certi
tudine că vizita a dat rezulta
te bune Am remarcat pretu
tindeni. în întreaga regiune, 
o atmosferă de puternic avînt 
creator, hotărîre în muncă, un 
spirit de înaltă răspundere din 
partea tuturor oamenilor mun
cii. a comuniștilor. Toate a- 
cestea constituie o garanție a 
îndeplinirii cu succes a sar
cinilor ce ne stau in fată 
(Aplauze) 

locuitorilor regiunii dumnea
voastră Primirea entuziastă 
și plină de căldură ce ni s-a fă
cut peste tot. manifestările e- 
moționante de ospitalitate pe 
care am avut prilejul să le re
marcăm încă de la intrarea în 
regiune ar exprimat puternic 
adînca încredere a oamenilor 
muncii în partid. în politica 
sa marxist-leninistă. în Co
mitetul Central al partidului. 
(Aplauze îndelungi). Aseme
nea manifestări, pe care le-am 
întîlnit în regiunea dumnea
voastră. ca de altfel în întrea
ga tară, sînt o expresie gră
itoare a atașamentului nețăr
murit al întregului nostru po
por față de politica partidului, 
politică pe care fiecare om al 
muncii o înfăptuiește cu adin- 
că încredere și entuziasm. Am 
văzut cu acest prilej cit de 
trainice șl indestructibile sînt 
legăturile nartidului cu mase
le cele mai largi, cît de uniți 
pășesc, sub conducerea parti
dului. clasa muncitoare în 
strînsă alianță cu țărănimea, 
intelectualitatea patriei: între
gul nostru nonor. la înfăptui
rea măreței opere de făurire a 
noii societăți de desăvîrșire a 
construcției socialiste în tara 
noastră de înălțare a pa
triei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației, de asi
gurare a bunăstării si ferici
rii poporului român (Vii și 
puternice aplauze).

Poporul român a înțeles în 
decursul anilor construcției 
socialiste că Intre vorbele și 
faptele comuniștilor este o 
strînsă unitate : de aceea, toți 
oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, urmează 
și înfăptuiesc neabătut poli
tica partidului, care exprimă 
năzuințele vitale ale întregu
lui nostru popor- 

la asigurarea unor disponibi
lități de produse agricole, 
pentru export. Acest lucru 
este încă o dovadă a politicii 
juste a partidului nostru care 
tn anii construcției socialiste 
a știut să acorde o atenție ne
slăbită sporirii producției 
agricole, să mobilizeze întrea
ga țărănime și, împreună cu 
ea. să înfăptuiască transfor
marea socialistă a agricultu
rii. Această politică a făcut ca 
agricultura noastră să cunoas
că un progres continuu și să 
asigure aprovizionarea popu
lației (Aplauze, urale).

O dată cu dezvoltarea for
țelor de producție, un puter
nic avînt au cunoscut in țara 
noastră știința. învățămîntul, 
cultura. Orașul Galați, care a 
înregistrat și în aceste dome
nii o dezvoltare puternică, se 
numără astăzi printre cen
trele universitare ale patriei, 
contribuind la asigurarea ca
drelor necesare pentru econo
mie. știință și cultură, pentru 
întreaga activitate a societății 
noastre socialiste. în regiune 
înflorește o puternică viață 
culturală, plină de conținut, 
strîns legată de oamenii mun
cii. ajutînd la educarea lor în 
spiritul patriotismului socia
list, al dragostei față de țară, 
al hotărîrii de a nu precupeți 
nimic pentru construcția so
cialismului. pentru înflorirea 
României (Puternice aplauze). 
Regiunea Galați, orașele Brăi. 
la și Galați erau cunoscute în 
trecut ca slab dezvoltate. 
Sărăcia, exploatarea au fost 
nu o dată oglindite sub 
o formă sau alta în literatura 
noastră. Puterea populară a 
pus capăt pentru totdeauna 
acestei stări de lucruri. Pe în
tinsul regiunii, mai cu seamă 
în Galați și Brăila, se ridică 

moderne cartiere, cu blocuri 
înalte, luminoase, școli, poli
clinici, magazine, biblioteci, 
ceea ce schimbă și reînnoiește 
înfățișarea orașelor și satelor 
din regiunea Galați

Toate aceste realizări, tova
răși. au dus la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de viață 
a! oamenilor muncii din Ga
lați. ca de altfel al întregului 
nostru popor Tn timpul vizi
tei în regiunea dumneavoastră 
am avut în permanență în 
față, repetat în mii și mii de 
Imagini, tabloul adînc însu- 
flețitor al marilor transfor
mări înnoitoare petrecute în 
anii din urmă pe aceste me
leaguri, tablou în care munca 
devotată entuziastă a tuturor 
oamenilor muncii și-a înscris 
cu cinste hărnicia și pricepe
rea. Ceea ce ați înfăptuit 
dumneavoastră în regiune re
prezintă o parte din marile 
realizări obținute de întregul 
nostru popor constructor al 
socialismului. Ele sînt rezul
tatul înfăptuirii consecvente 
a politicii partidului de indus
trializare socialistă și de coo
perativizare a agriculturii, de 
dezvoltare neîncetată a știin
ței și culturii socialiste, de 
ridicare a nivelului de trai 
material si spiritual al între
gului nostru popor: sînt ro
dul muncii unite a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care au 
înfăptuit și înfăptuiesc cu 
hotărîre politica partidului 
nostru comunist.

Aș dori <ță vă adresez dum
neavoastră activului de par
tid și de stat, tuturor oame
nilor muncii din regiune căl
duroase felicitări pentru acti
vitatea și rezultatele obținute 
pînă acum în întreaga muncă 
de dezvoltare economică și 
social-culturală a regiunii 
Galați, pentru aportul adus la 
opera de construcție socialis
tă în patria noastră (Vil și în
delungate aplauze).

Desigur, tovarăși, realiză
rile obținute constituie o min- 
drie pentru fiecare din noi. 
Nu putem însă să nu ne oprim

Mijloacele pentru dezvoltarea 
industriei și agriculturii să fie 

folosite cu maximă eficacitate!
In perioada actualului cinci

nal. și regiunea Galați va cu
noaște o dezvoltare puterni
că Pentru anii 1966—1970, 
s-au prevăzut în regiunea 
dumneavoastră investiții de 
peste 21 miliarde lei. cu circa 
8,7 miliarde lei mai mult de- 
cît în anii 1961—1965 După 
cum vedeți, este o sumă mare. 
In cadrul acestui program, o 
parte însemnată este destina
tă Combinatului siderurgic 
Galați care urmează să asigu
re pînă în 1970 circa 1 800 000 
tone de fontă pe an, 2 000 000 
tone de oțel, peste 1 000 000 
tone de tablă și benzi laminate 
la cald și alte produse lami
nate. Este un obiectiv care 
impune atît organizațiilor de 
partid regională și orășeneas
că, cît și organizației de partid 
a constructorilor și side- 
rurgiștilor de la Combinatul 
siderurgic, să ia toate măsu
rile pentru a asigura realiza
rea la timp a acestui mare 
volum de investiții. încît toate 
obiectivele prevăzute în plan 
să intre în funcțiune la ter
men și să asigure producția 
planificată.

Se vor dezvolta, de aseme
nea. și alte întreprinderi De 
altfel, regiunea dumneavoas
tră va cunoaște în acești ani 
un ritm de dezvoltare mai ri
dicat decît cel genera] pe 
țară, tocmai ca rezultat al vo
lumului mare de Investiții, al 
creării de noi obiective indus
triale. Toate aceste întreprin
deri trebuie să Intre la timp 
în producție. Or, pînă acum, 
șl chiar anul acesta, unele 
obiective, cum sînt de exem
plu la Combinatul de celuloză 
șl hîrtie, nu au Intrat la timp 
în funcțiune Iar orice întîr- 
zlere înseamnă nu numai un 
minus în producția de aici, dar 
are și repercusiuni asupra 
dezvoltări! și activității altor 
întreprinderi. De aceea, reali
zarea la timp a planului de 
investiții trebuie să constituie 
una din preocupările centrale 
ale activității de partid, a pro- 
iectanților, a tuturor con
structorilor, Trebute luate toa
te măsurile ca mijloacele puse 
la îndemînă pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii 
în regiune să fie folosite cu 
chibzuință și maximum de 
eficacitate economică. în ve
derea progresului general al 
economiei patriei noastre. De
sigur, tovarăși, că aceste sar

și asupra unor lipsuri și nea
junsuri care au mai dăinuit, 
și din păcște, mai dăinuie 
încă în activitatea noastră. 
Trebuie să subliniem acest 
lucru pentru a trage învăță
mintele necesare și a lua mă
surile corespunzătoare în ve
derea lichidării lor și asigu
rării mersului înainte, ascen
dent, tn toate domeniile de 
activitate. Fără îndoială că 
aceste lipsuri și neajunsuri, 
care s-au manifestat în regi
unea dv . au avut la rădăcina 
lor și unele cauze obiective. 
De altfel, în întîlnirile de aici 
s-a insistat mult asupra aces
tor cauze Dar au existat și 
cauze subiective, lipsuri ale 
organelor si organizațiilor 
noastre de partid și de stat, 
ale acelora care trebuiau să 
transpună în viață hotărîrile 
și indicațiile Comitetului nos
tru Central și ale guvernului 
Republicii noastre Socialiste. 
Ceea ce este însă caracteris
tic și merită să fie subliniat 
este că am reușit, în munca 
de construcție socialistă, să 
dezvăluim și să înlăturăm a- 
ceste lipsuri. Este unul din 
izvoarele forței și tăriei parti
dului nostru faptul că el a 
știut întotdeauna să arate 
deschis lipsurile în fața po
porului și să-l mobilizeze la 
înlăturarea lor. pentru că nu
mai împreună cu întregul po
por se poate asigura mersul 
continuu înainte în construc
ția socialistă (Vii aplauze)

După cum știți. Congresul 
al IX-lea al partidului a tra
sat un vast program de dez
voltare multilaterală a țării, 
a cărui înfăptuire va da posi
bilitate poporului nostru să 
facă noi pași pe calea progre
sului și civilizației. Tn centrul 
acestui program stă continua
rea politicii de industrializare 
socialistă a țării, aceasta fiind 
condiția fundamentală a avîn- 
tului întregii economii, a 
dezvoltării ei multilaterale, a 
sporirii avuției materiale a 
țării, ridicării nivelului de 
viață al poporului, asigurării 
independenței și suveranității 
patriei noastre socialiste 
(Aplauze vil, îndelungate) 

cini sînt pe puterea oameni
lor muncii din Galați — și 
noi sîntem convinși că dum
neavoastră. împreună cu toți 
cei care trebuie să concure la 
îndeplinirea lor. veți face to
tul pentru a le realiza în bune 
condiții. Noi vă dorim succes 
în această activitate. (A- 
plauze).

Ne bucură faptul că, în pri
mele 8 luni ale anului, pro
ducția globală Industrială pe 
regiune a fost realizată în 
proporție de 101.9 la sută. 
Este un lucru bun. dar nu 
putem să nu subliniem fap
tul că aceste rezultate sînt 
umbrite de neîndeplinirea în- 
tr-un număr de întreprinderi 
a unor sarcini de plan, fie Ia 
producția globală, fie la alți 
indicatori, ceea ce s-a răsfrînt 
asupra activității altor între
prinderi. a realizărilor ge
nerale pe regiune. Trebuie 
luate măsuri ca toate între
prinderile să-și îndeplinească 
planul la toți indicatori! — 
producție globală, productivi
tate. beneficii. Numai așa va 
putea să sporească continuu 
contribuția regiunii dumnea
voastră la îndeplinirea planu
lui cincinal, a directivelor 
Congresului al IX-lea al par
tidului. Realizarea planului în 
proporție de 101,9 la sută 
constituie o dovadă că, orga- 
nizînd bine, pretutindeni, ac
tivitatea de producție, există 
toate posibilitățile să se obți
nă pe întregul an nu numai 
îndeplinirea, dar și depășirea 
planului în toate întreprinde
rile și, în felul acesta, să por
nim din primul an cu rezul
tate bune, să punem o bază 
sănătoasă pentru înfăptuirea 
cincinalului. Ținînd seama de 
rolul important pe care îl au 
întreprinderile dumneavoastră 
în economia națională, regiu
nea dv. poate și trebuie să ocu
pe un loc fruntaș în această 
privință — și .vă urăm să ob
țineți acest lucru, tovarăși. 
(Aplauze).

După cum știți, în cadrul 
programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
agricultura ocupă un loc foar
te important. în țara noastră, 
dezvoltarea producției agrico
le este o problemă hotărîtoare 
pentru a asigura desăvîrșirea 
construcției socialiste, dezvol
tarea în mod armonios a eco
nomiei naționale, crearea con

dițiilor pentru creșterea con
tinuă a bunăstării poporului. 
Anul acesta avem o recoltă 
bună — datorită măsurilor 
luate de partid șl guvern, 
muncii depuse de țărănimea 
noastră, de specialiștii din 
agricultură, care au știut să 
folosească mijloacele ce le-au 
fost puse la îndemînă, și să 
asigure ca producția agricolă 
din acest an să depășească 
prevederile planului pe 1966. 
Regiunea dumneavoastră are 
și în agricultură rezultate 
bune, are și posibilități mari 
și ceea ce ați realizat pînă 
acum este numai un început. 
De altfel. întreaga noastră a- 
gricultură se găsește la în
ceputul drumului spre a de
veni o agricultură cu adevă
rat modernă — și noi qîntem 
hotărîți să facem totul ca ea 
să se ridice la nivelul agricul
turii țărilor avansate. Tovară
șul Dăscălescu ne-a vorbit 
frumos despre cîmpiile. des
pre dealurile și viile regiunii, 
iar noi le-am vizitat astăzi, 
am văzut vii și dealuri fru
moase. pe care de altfel le 
cunoșteam. Intr-adevăr, aveți 
toate condițiile tovarăși. Den- 
tru dezvoltarea producției de 
cereale, a viticulturii, pomicul- 
turii. zootehniei, dar nu se 
poate spune că aceste condiții 
sînt folosite complet. Dimpo
trivă. există multe rezerve în 
regiune — și trebuie ca și în 
acest domeniu să munciți mai 
bine, astfel ca atît gospodării
le agricole de stat cîț și coo
perativele agricole de produc
ție să obțină recolte mai mari, 
stabile, în orice condiții de 
climă

Tn această privință un rol 
Important îl au irigațiile. Tn 
planul dumneavoastră este 
prevăzută în acest cincinal 
irigarea a aproape 100 000 de 
hectare. Pînă acum, după 
cum. știți, ați realizat destul 
de puțin. Este necesar să se 
ia toate măsurile pentru a 
asigura irigarea celor 100 000 
de hectare pînă în 1970. încît 
să creăm și prin aceasta o 
bază trainică pentru recolte 
bune în orice condiții.

După cum vedeți, tovarăși, 
și în acest domeniu, activul 
de partid, comuniștii au sar
cini mari. Dar cele văzute cu 
prilejul vizitei în unitățile 
agricole de stat și coopera
tiste, ne-au dat convingerea 
că oamenii muncii din agri
cultura regiunii muncesc cu 
pricepere, pentru a-și realiza 
cu cinste îndatoririle — iar 
aceasta este garanția că sar
cinile care vă stau în față, 
în cadrul planului general de 
dezvoltare a agriculturii țării, 
vor fi aduse la îndeplinire. 
Vă dorim dv , activului de 
partid și de stat, tuturor lu
crătorilor din agricultură, coo
peratorilor. succes deplin în 
realizarea acestor sarcini 1

Congresul al TX-lea a acor

Evocarea faptelor eroice 
ale înaintașilor — imbold 
pentru inflorirea națiunii 

noastre socialiste
Printre momentele plăcu

te ale vizitei în regiunea 
dumneavoastră se înscriu și 
cele prilejuite de revederea 
unor locuri istorice legate de 
trecutul și tradițiile de luptă 
pentru libertate națională și 
socială ale poporului nostru. 
In timpul vizitei am asistat 
la evocarea unor momente 
emoționante ale lupte’ pentru 
neatîrnare. pentru Unirea 
Principatelor si formarea sta
tului național român. Am 
retrăit, pe cîmpul de luptă 
de la Mărășești și Tișița, fru
moasele pagini de vitejie și 
de înălțător eroism de care 
au dat dovadă ostașii români 
în lupta cu cotropitorii im
perialiști. Aceste tradiții ale 
luptei pentru eliberarea na
țională șl socială, evocarea 
lor, trebuie să constituie pen
tru toți oamenii muncii un 
imbold în activitatea lor — 
de a nu precupeți nimic pen
tru a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea continuă a na
țiunii noastre socialiste.

Am ascultat aici cuvintele 
tovarășului Georgescu, vechi 
membru al partidului nostru, 
care a evocat trecutul revolu
ționar al regiunii Regiunea dv., 
îndeosebi orașele Galați și 
Brăila, are un bogat trecut de 
activitate în cadrul mișcării 
muncitorești. Nu odată oame
nii muncii din aceste orașe au 
dus lupte hotărîte împotriva 
exploatării, pentru drepturi 
politice, pentru o viață mai 
bună. In aproape toate ma
rile acțiuni ale proletariatului 
din țara noastră a fost pre

dat o deosebită atenție dez
voltării științei, învățămîn- 
tului și culturii. Regiunea 
dumneavoastră are bogate 
tradiții culturale. Pe aceste 
meleaguri au trăit șl și-au 
desfășurat o bună parte din 
activitatea lor, oameni va
loroși de știință și cultură ca 
renumitul inginer-constructor 
Anghel Saligny. scriitori ca 
Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, 
Anton Bacalbașa, Panait Is- 
trati și alții. Desigur, aceasta 
nu înseamnă că trebuie să ne 
mulțumim numai cu trecutul. 
Vorbind despre aceasta, tre
buie să facem totul ca din re
giune să se ridice oameni de 
știință, artă și cultură care 
să-| depășească pe înaintași. 
In acest fel regiunea Galați 
își va spori contribuția la dez
voltarea științei și culturii 
patriei noastre (Aplauze).

In regiunea dv. se va îm
bunătăți baza materială a în- 
vățămîntulu, mediu și supe
rior ; se va înființa Institu
tul de cercetare și proiectare 
pentru construcții navale care, 
împreună cu forțele științifice 
din laboratoarele uzinale, din 
laboratoarele și facultățile in
stitutelor de învățămînt, va 
constitui o bază puternică ce 
va permite Galațiului să se 
pumere printre importantele 
centre de cercetare științifică 
din tară și să-și aducă 
și în acest domeniu de acti
vitate, aportul la dezvoltarea 
României.

După cum vedeți, tovarăși. 
Galațiul are un plan vast în 
toate domeniile de activitate. 
Aceasta impune comuniștilor, 
activului de partid, oamenilor 
muncii, să la măsurile nece
sare pentru ca toate preve
derile stabilite de Congresul 
al TX-lea pentru regiunea 
Galați să fie în întregime în
deplinite.

Se va ridica nivelul de 
viață al oamenilor muncii, se 
vor îmbunătăți condițiile de 
locuit. Tn acest cincinal se 
vor construi în regiunea dum
neavoastră aproximativ .19 000 
de apartamente ceea ce de
pășește cu cîteva mii de 
apartamente realizările din 
șesenalul care a trecut Fo
losind din plin mijloacele re
partizate. pornind la lucru 
cu toată hotărîrea. organizînd 
bine munca în toate dome
niile. întărind disciplina, con
trolul. fiecare la locul său să 
depună toate eforturile pen
tru ca întreaga activitate să 
se ridice la un nivel tot mai 
înalt. Așa vom avea garan
ția îndeplinirii sarcinilor puse 
de Congresul al TX-lea. iar 
regiunea dumneavoastră va 
putea în 1970 să raporteze că 
si-a îndeplinit planul, că și-a 
făcut datoria față de partid, 
fată de patrie, față de po
porul român Noi vă dorim 
succese în această activitate, 
tovarăși I (Aplauze).

zentă muncitorimea din Ga
lați si Brăila. Partidul nostru 
a avut întotdeauna, în regiu
nea dumneavoastră, o puter
nică organizație care, în con
dițiile ilegalității, a desfășu
rat o activitate intensă și și-a 
adus contribuția la înfăp
tuirea actului istoric de la 23 
August. Ia cucerirea puterii 
politice de către clasa mun
citoare și trecerea la constru
irea societății socialiste în 
țara noastră.

Toate aceste tradiții, pe 
care le evocăm astăzi, ale 
luptei naționale, ale mișcării 
revoluționare și luptei pentru 
socialism constituie un bun al 
întregului nostru popor. Parti
dul comunist, continuatorul 
celor mai bune tradiții de 
luptă șj muncă ale poporului, 
cultivă și păstrează cu sfin
țenie amintirea momentelor 
hotărîtoare pentru viața și 
însăși existența poporului. 
Sînt momente care au avut 
un rol de seamă în dezvolta
rea națiunii noastre, în lupta 
partidului. în crearea posibi
lității de a construi astăzi so
cialismul. Fără lupta înainta
șilor noștri nu am fi putut să 
realizăm aceasta.

Trebuie să tragem învăță
minte din istoria patriei noas
tre și să facem totul pentru 
a asigura dezvoltarea conti
nuă a poporului nostru, a na
țiunii noastre, a independen
ței și suveranității naționale, 
întrucît numai în acest fel 
poporul român va putea 
să-și asigure un loc de 
cinste în rîndul popoarelor 
întregii lumi, va putea să-și 

aducă contribuția la progre
sul și civilizația omenirii. 
(Aplauze furtunoase).

Să educăm tineretul patriei 
noastre în spiritul respectului 
și prețuirii acestui minunat 
trecut, pentru ca el să-și în
țeleagă datoria sa de mîine. 
să fie gata să muncească și 
să-și pună în serviciu) patriei, 
al poporului, toate cunoștin
țele pe care le capătă astăzi 
în școli, să depună toate 
eforturile pentru a asigura 
progresul continuu al țării. 
Tineretul să fie gata oricînd 
să-și dea și viața pentru in
teresele poporului, ale patriei 
socialiste. (Aplauze îndelungi 
și puternice).

Regiunea dumneavoastră, 
tovarăși, are o organizație de 
partid puternică — după

Depunem eforturi perseverente 
pentru unirea intr-un front 
puternic a tuturor forțelor 

păcii și progresului
Referindu-se în continuare la 

unele probleme internaționa
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus: Partidul și statul nos
tru duc o politică activă de 
dezvoltare continuă a colabo
rării și a legăturilor de prie
tenie cu toate țările socia
liste, considerînd unitatea 
strînsă a acestora ca factor 
determinant al întregii dez
voltări sociale. In același 
timp, țara noastră dezvoltă 
legături cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor so
cială, în condițiile egalității 
în drepturi neamestecului în 
treburile interne, respectării 
independenței și suveranită
ții naționale.

Vă sînt cunoscute inițiati
vele și acțiunile întreprinse 
de țara noastră în această di
recție. Aceste acțiuni s-au 
soldat cu dezvoltarea conti
nuă a legăturilor economice, 
politice, științifice și cultu
rale cu diferite țări ale lumii, 
au dus la creșterea prestigiu
lui internațional al României 
și au constituit, totodată, o 
contribuție importantă a ță
rii noastre la cauza păcii și 
securității în Europa și în în
treaga lume, în interesul ins
taurării unui climat de cola
borare și înțelegere între 
toate popoarele

Desigur, statornicirea unui 
asemenea climat nu este un 
lucru ușor, atîta timp cît în 
lume există imperialismul 
care acționează pe diferite căi 
împotriva independenței și li
bertății popoarelor, se ames
tecă în treburile lor interne, 
săvîrșește acte de agresiune, 
punîrid în pericol pacea între
gii lumi. Nu o dată au subli
niat partidul și guvernul nos
tru că în condițiile actuale 
este necesară unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, pen
tru a putea împiedica cercu
rile imperialiste să dezlănțuie 
un nou război mondial.

Partidul și guvernul nostru 
și-au exprimat cu fermitate 
deplina solidaritate cu po
porul vietnamez și îi acordă 
sprijin în lupta pentru liber
tatea și independența patriei 
sale. Ne pronunțăm cu toată 
hotărîrea pentru încetarea 
imediată și necondiționată a 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam și a războiului 
de agresiune din Vietnamul 
de sud. pentru retragerea tu
turor forțelor militare ameri
cane și a tuturor trupelor stră
ine din această parte a Viet
namului. pentru aplicarea a- 
cordurilor de la Geneva și 
respectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta sa.

Istoria ridică — ca un im
perativ fundamental în fața 
popoarelor — sarcina de 
a lupta neobosit pentru 
unirea într-un front pu
ternic a tuturor forțelor anti
imperialiste — și noi. tovarăși, 
sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția 
la întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor care 
se ridică împotriva cercurilor 
imperialiste, pentru salvgar
darea păcii în lume. Facem 
aceasta fiind convinși că 
ne îndeplinim o înaltă dato
rie față de poporul 
nostru — care sprijină 
pe de-a întregul politica in
ternă și externă a partidului 
și statului că ne îndeplinim, 
totodată, o îndatorire (nterna- 
ționalistă față de toate popoa
rele dornice de pace, fată de 
clasa muncitoare internaționa
lă, față de cauza păcii în lume.

Poporul nostru este profund 
interesat în realizarea secu

cum spunea tovarășul prim- 
secretar al regiunii ea nu
mără peste 93 000 membri. Ea 
este, desigur, una din organi
zațiile regionale puternice ale 
partidului, nu numai numeri- 
cește, dar și din punct de 
vedere calitativ. Este o orga
nizație care are rezultate 
bune în activitatea economi
că și politico-educativă, în
făptuiește neabătut politica 
partidului, sarcinile trasate 
de Comitetul Central. Doresc 
să felicit activul de partid, 
comitetul regional, pe toți 
comuniștii pentru rezultatele 
de pînă acum și le urez noi și 
noi succese în îndeplinirea 
hotărirllor Congresului, a di
rectivelor Comitetului Cen
tral al partidului (Vii a- 
piauze).

rității în Europa. Consfătui
rea din iulie de la București 
a țărilor socialiste participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
Declarația adoptată cu acest 
prilej au deschis largi posi
bilități de discuții și contacte 
internaționale pentru aborda
rea relațiilor dintre state pe 
baze noi, care să excludă po
sibilitatea unui nou război, 
să asigure condiții de dezvol
tare tuturor popoarelor Euro
pei, fără amestec din afară, 
pe baza respectării principii
lor egalității, suveranității și 
independenței naționale. In 
spiritul Declarației semnate la 
București. Partidul Comunist 
Român și guvernul patriei 
noastre vor continua să mi
liteze cu toată fermitatea, așa 
cum au făcut-o pînă acum, 
pentru înfăptuirea securității 
în Europa, cu convingerea că 
aceasta corespunde în cel mai 
înalt grad intereselor vitale 
ale poporului român, intere
selor tuturor țărilor socia
liste. ale tuturor popoarelor 
din Europa și din întreaga 
lume, cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Tovarăși, cu prilejul vizitei 
în regiunea dumneavoastră am 
putut vedea cu cît entuziasm, 
cu cît elan. înfăptuiesc oamenii 
muncii. în toate domeniile, 
politica partidului nostru, cu 
cîtă energie muncesc pentru 
a asigura progresul continuu 
al patriei noastre Aceasta ne 
dă încrederea deplină că șl în 
viitor oamenii muncii din re
giunea Galați, la fel ca în
tregul nostru popor, nu vor 
precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui hotărîrile Con
gresului al IX-lea al partidu
lui Discuțiile pe care le-am 
avut cu activul de partid, 
cu comuniștii, cu oamenii 
muncii în regiunea dumnea
voastră — ca. de altfel, și 
în alte regiuni ale țării — 
constituie o expresie a preo
cupării partidului și statului 
nostru de a se sfătui în per
manență cu oamenii muncii, 
de a dezbate împreună pro
blemele concrete ale construc
ției socialiste în toate dome
niile de activitate, de a va
lorifica și generaliza expe
riența și inițiativa bună a mi
lioanelor de constructori ai so
cialismului din patria noastră.

Aceasta este, de altfel, una 
din caracteristicile fundamen
tale ale democrației noastre 
socialiste. încetățenite pro
fund în viața tării, fiind che
zășia îmbunătățirii continue a 
activității noastre în toate do
meniile, a înaintării cu succes 
pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste, a ridicării con
tinue a patriei noastre pe cul
mile înalte ale civilizației. 
Trebuie ca fiecare organizație 
de partid să facă totul pen
tru a lărgi legăturile cu oa
menii muncii și a se sfătui 
permanent cu ei. cu toți ce
tățenii patriei noastre. In a- 
ceasta constă forța invincibilă 
a partidului, aceasta ne dă 
tăria de a înfăptui toate sar
cinile care ne stau în față. 
(Vii aplauze).

In încheiere, doresc să vă 
urez, din toată inima, tuturor 
celor prezenți, tuturor comu
niștilor, oamenilor muncii din 
regiune — muncitorilor, ță
ranilor. Intelectualilor, băr
bați, femei, tineri, elevilor 
care au pășit acum într-un 
nou an de învățămînt — noi 
și noi succese în activitatea 
dumneavoastră, spre a vă a- 
duce o contribuție și mai 
mare la realizarea programu
lui stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului, la înflo
rirea Republicii Socialiste Ro
mânia I (Participanții la adu
nare aplaudă și ovaționează 
îndelung).

I
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LAGOS
După ședința de vineri 

a conferinței privind vii
torul constituțional al 
Nigeriei, la Lagos, capi
tala țării și locul reu
niunii, a fost dat publi
cității un comunicat al 
delegației regiunii de 
nord.

R. P. UNGARĂ. Aspect de 
la expoziția de artă plas
tică românească deschisă 

recent la Budapesta

ÎNTREVEDERE 
T. JIVKOV - 
L BODNARAS >
SOFIA 17 (Agerpres). — 

Tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, l-a 
primit pe tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
care la invitația guvernului 
bulgar petrece cîteva zile de 
odihnă în R.P. Bulgaria.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au luat 
parte Ivan Mihailov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și loan 
Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R.P. Bulgaria.

Ministrul român 
al afacerilor externe 

primit de președintele Tito
BELGRAD — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu, transmite : După o scurtă 
vizită prin localități de pe li
toralul Mării Adriatice, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, cu so
ția, au sosit vineri la Belgrad. 
Pe aeroportul Surcin din ca
pitala R.S.F. Iugoslavia, oas
petele român a fost întimpi- 
nat de Marko Nikezici, secre
tarul de stat pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugloslavia, 
cu soția, și alte persoane ofi
ciale.

într-o declarație făcută 
presei, Corneliu Mănescu, 
după ce a mulțumit pentru 
invitația făcută s-a referit la 
relațiile româno-iugoslave, pe 
care le-a caracterizat ca fiind 
foarte bune, relații intre două 
țări socialiste vecine. în timpul 
vizitei, a spus ministrul român, 
vom avea un schimb de vederi 
asupra problemelor interna
ționale și în special, asupra

celei de a XXI-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

în aceeași zi, secretarul de 
stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Marko 
Nikezici, a oferit un prinz în 
cinstea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mă
nescu.

★

BELGRAD — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Vineri după-amia- 
ză, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a 
fost primit de președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. La convorbirea care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească, au 
participat Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru aface
rile externe ale R. S. F. Iu
goslavia și alte persoane ofi
ciale.

A

Ansamblul Armatei 
române la Budapesta

Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Armatei Republicii Socialiste 
România, care se află în turneu 
în Republica Populară Ungară, a 
dat un spectacol de gală la Buda
pesta. La spectacol a participat 
Lajos Feher, membru al Biroului 
Politic al C.C. ai P.M.S.U., vice
președinte al guvernului revolu
ționar muncltoresc-țărănesc ungar, 
general colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale, și alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România tn R. P. Ungară, Dumitru 
Turcuș, șl membri ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Reprezentanții „nordiștilor" 
— adepții unei largi autono
mii regionale — se pronunță 
„în favoarea creării de noi re
giuni dacă majoritatea popu
lației interesate cere acest lu
cru". Delegația nordului con
sideră totuși că „sarcina cea 
mai urgentă este menținerea 
unității tării în ansamblul său 
și elaborarea imediată a unor 
măsuri constituționale vala
bile .pe întregul teritoriu nige
rian pe baza regiunilor exis
tente". Această poziție a „nor
diștilor", considerată mai 
elastică, pare să fie mai a- 
proape de vederile grupărilor 
politice ce sprijină ideea uni
tății țării, în special cele din 
estul Nigeriei. Dialogul dintre 
adeptii autonomiei regionale 
și partizanii unității continuă 
Ia Lagos și, așa cum sublinia
ză observatorii politici din ca
pitalele africane, el nu se va 
încheia cu un rezultat pozitiv 
decît în eventualitatea accep
tării de către ambele tabere 
a unei soluții de compromis. 
Lucrările conferinței vor fi 
reluate la 20 septembrie.

Reluată Intens după vacanța estivală, activitatea politică din 
Franța este dominată de problema electorală, mal precis de pregăti
rea alegerilor parlamentare programate, In principiu, pentru primă
vara lui 1967.

Toamna politică, purttnd un pronunțat accent preelectoral a Început 
la Paris cu Înregistrarea unor speculații despre o eventuală devan
sare a datei alegerilor. Speculațiile se bazau pe unele păreri avan
sate în cercurile majorității guvernamentale In sensul că o consul
tare imediată ar pune în valoare sporul de popularitate a președin
telui de Gaulle înregistrat la sondaje recente de opinie publică. Ase
menea păreri, pare-se, nu s-au impus. Cel puțin așa reiese din de
clarația făcută la inceputul săptămînii de ministrul pentru problemele 
sociale, Jeanneney.

Și fără devansare, data alegerilor este relativ apropiată șl febra 
politică e în creștere. De altfel, scena politică pariziană n-a cunoscut 
anul acesta dectt ceea ce FRANCE PRESSE denumea ,,o foarte 
scurtă și foarte chinuită vacanță de vară". Cu toată aparenta acalmie 
din toridul august, statele majore ale partidelor politice n-au plecat în 
întregime la odihnă. In culise s-au desfășurat o serie întreagă <*e 
consultări, s-au confruntat opinii, s-au dezbătut planuri politice da 
perspectivă.

Pînă acum s-au conturat pe are
na electorală patru formațiuni 
principale : din partea majorității
— U.N.R. și aliații republicani 
și independenți, iar din partea o- 
pozițiel — P.C. Francez, Federația 
stîngll democratice și socialiste 
(care include Partidul socialist 
S.F.I.O., partidul republican și un 
număr de „cluburi") și Centrul 
democratic (reprezentat de M.R.P.
— Mișcarea Republicană Popu
lară și C.N.I. — Centrul Național 
al Independenților).

Cele două comisii ale „Comite
tului de acțiune, pentru a 5-a repu
blică", care coordonează activita
tea electorală a grupărilor majori
tății guvernamentale urmează să 
se întrunească zilele acestea pen 
și a stabili candidațil unici.

Opoziția de stingă este coniruntată încă de problema alianțelor, 
vizînd în special relațiile dintre P.C.F. și Federația stîngil democra
tice și socialiste. Conducerea Federației nu a reușit să hotărască 
încă dacă „deierismul" care recomandă colaborarea cu partidele de 
centru și centru-dreapta rămîne o posibilitate electorală „rentabilă" 
(Combat) sau dacă trebuie relansată o „acțiune dinamică" a între
gii stingi, ceea ce implică o alianță strînsă cu partidul comunist.

Din programul sumar publicat de Federație reiese că există, în 
perspectivă, condiții pentru un larg teren comun de acțiune cu 
P.C.F. In ce-I privește. Partidul Comunist a declarat că este posi
bilă și necesară discutarea unui program comun și a unei tactici 
electorale comune a tuturor partidelor și grupărilor de stingă. In 
acest context, observatorii au semnalat un fapt recent, cu evidentă 
semnificație și posibile implicații serioase. E vorba de încheierea 
unu! acord, între partidele de stingă din localitatea Brive (P.C.F., 
S.F.I.O., P.S.U. și partidul radical) privind prezentarea unei liste 
unice șl a unui program comun tn alegerile municipale locale ce 
urmează să se desfășoare Ia sfîrșitul lui septembrie.

Dacă situația în cercurile opoziției de sttnga comportă încă tato
nări și contacte, opoziția de centru și dreapta s-a văzut în ultimele 
săptămîni intr-o situație dificilă. Refuzul neașteptat a lui Pierre 
Pflimlin, fost prim ministru și lider influent al M.R.P. de a participa 
la bătălia electorală a făcut Ipotetică menținerea unui front comun 
opozlționist de centru dreapta.

Sub semnul marii înfruntări electorale din primăvară, toamna po
litică franceză se anunță, așadar, agitată.

EM. RUCĂR

elabora manifestul-program
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SCURT
In sălile Muzeului rus din Le

ningrad s-a deschis o expoziție de 
artă plastică românească, care cu
prinde opere ale pictorilor Steian 
Luchian, Nlcolae Tonltza, Gheor- 
ghe Petrașcu, Theodor Pallady »1 
altora, precum și ale sculptorilor 
Dimitrie 
Anghel.

înainte 
expoziția 
nească a 
aproape o lună la Moscova, unde 
s-a bucurat de un frumos succes.

Paclurea și Gheorghe

de a pleca la leningrad, 
de artă plastică româ- 
fost deschisă timp de

Tn editura „Faollne", din orașul 
Italian Pescara, a apărut volumul 
de nuvele intitulat : „Două Iubiri- 
al scriitorului român Ion Agîrbi- 
ceanu. Traducerea este semnată 
de Neila Coline.

La Geneva s-a anunțat că 
între 26 septembrie și 4 oc
tombrie va avea loc la Tehe
ran cea de-a 55-a conferință 
a Uniunii interparlamentare. 
Participanțîi la dezbateri vor 
lua în discuție problema coope
rării dintre diferitele sisteme 
și grupări economice regionale, 
în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U., rolul parlamen
telor în elaborarea și contro
lul planurilor de dezvoltare 
economică, precum și proble
ma organizării 
anului 1967, la 
unei conferințe 
paneuropene.

în primăvara 
Bruxelles, a 
parlamentare

La Caracas a fost săvirșit un 
atentat la viața lui Gabriel Jose 
Paez, șeful direcției generale a 
poliției politice venezuelene (Dige- 
pol). Persoane necunoscute au 
provocat explozia unei bombe în 
automobilul șefului Digepolului, 
provocind moartea a unei persoa
ne din garda acestuia și rănirea a----- ---------------------------- j j 
încă trei, printre care și Paez. Lf«s/ 
Caracas a fost introdusă starea \ 
excepțională.

ZIUA ROMÂNIEI 
LA TIUGUL Dl\ SALONIC

R. P. POLONĂ. — Vedere din centrul Varșoviei

SALONIC 17 (Agerpres). — 
La Tîrgul internațional de 
mostre din Salonic a avut loc 
Ziua Republicii Socialiste Ro
mânia. Cu acest prilej, amba
sadorul Mircea Bălănescu și 
directorul Pavilionului româ
nesc, Silvian Petrescu au făcut 
o vizită lui T. Manolopoulos, 
ministrul Greciei de nord și 
lui Alexandru Kardassiadis, 
vicepreședintele Tîrgului in
ternațional de la Salonic.

Consiliul de administrație 
al Tîrgului internațional de la 
Salonic a oferit apoi un prinz, 
iar seara ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, și 
directorul Pavilionului româ
nesc au oferit o recepție la 
care au participat T. Mano
lopoulos, ministrul Greciei de 
nord, Cournavos, prefectul 
Salonicului, Kardassiadis, vice
președintele Tîrgului interna
țional de la Salonic, Zannas, 
director general al tîrgului. 
oameni de afaceri, directorii 
pavilioanelor țărilor partici
pante la tîrg, corespondenți ai 
presei elene și străine pre- 
zenți la Salonic. Au fost de 
față șefi ai oficiilor consulare 
acreditați la Salonic.

SCOPUL UNEI REUNIUNI
In zilele de 23 ți 24 septem

brie, la Strasbourg va avea 
loc o sesiune comună a Parla
mentului european și a Consi
liului european.

Intîlnirea comună a celor 
două organisme, care grupează 
principalele țări vest-europe- 
ne, incluse în Piața comună și 
A.E.L.S., are drept scop să 
sublinieze importanța eco
nomică și politică pe care o 
joacă în prezent Europa occi
dentală in lumea capitalistă. 
De altfel, una din temele în-

tîlnirii se intitulează: „Res
ponsabilitățile economice și 
politice ale Europei în lume".

Ținînd seama de tendința 
acțiunilor interoccidentale din 
ultima vreme, este lesne de 
înțeles că reuniunea de la 
Strasbourg are drept scop să 
atragă atenția Statelor Unite 
că situația economică ți poli
tică a partenerilor vest- 
europeni ai S.U.A. nu mai este 
aceeași ca cea existentă ime
diat după cel de-al doilea 
război mondial.

R. P. BULGARIA. Noi ti
puri de freze care efectu
ează mai multe operațiuni

NEGOCIERI

DIFICILE

Președintele 
lah al Sallal 
demisia guvernului și a membrilor 
Consiliului republican, informează 
agenția M.E.N., citind postul de 
radio Sanaa. In capitala yemenită 
au loc în prezent consultări în 
vederea formării noului guvern.

Yemenului, Abdul- 
a acceptat simbătâ

La numai trei luni de la obținerea independenței Gu- 
yanei (foste britanice) în cartierul comercial al capitalei 
țării, Georgetown, au răsărit, ca ciupercile, zeci de bi
rouri și firme noi. însă, aproape nici una dintre ele nu 
poartă vreun nume autohton. Hotărîrea primului mi
nistru guyanez, Forbes Burnham de a deschide larg 
porțile în fața capitalului străin, a făcut ca în economia 
țării să pătrundă numeroase societăți nord-americane, 
britanice, canadiene. Pe teritoriul de 215 000 km pătrați 
al Guyanei se află doar bogății imense. Și foarte puține 
dintre ele au fost exploatate pînă în prezent.

nium Company of Canada" în 
timp ce extracția aurului și 
diamantelor a căzut în miinile 
grupului financiar britanic 
„Booker Bros". Și pentru ca ta
bloul să fie complet, s-a anun
țat că o societate canadiano- 
nord-americană va instala în 
Guyana o uzină pentru produ
cerea mulitei, material refrac
tar sintetic de o înaltă va
loare.

guvernul 
a modificat 
fostei sale

mericane, 
Britanii 
stituția 
nii pentru a împiedica vic
toria în alegeri a fostului prim 
ministru Jagan și pentru a a- 
sigura acapararea puterii 
către Burnham. Manevrele 
treprinse încă în urmă cu 
ani au dat pe plan politic
zultatele cunoscute și Partidul 
progresist popular care s-a

Marii 
con- 
colo-

de 
în
doi 
re-

Recent s-a anunțat că o com
panie britanică și două socie
tăți nord-americane au obți
nut concesiuni pentru prospec
tarea și exploatarea zăcăminte
lor de petrol ale țării. Puter
nica companie nord-americană 
„Raynolds Metal Co.“ a înche
iat un contract cu guvernul 
guyanez. in baza căruia a că
pătat dreptul de a exploata 
250 000 acri de pămint unde 
există importante 
de bauxită. Drept 
pentru „mărinimia" 
prin hotărîrea de a 
această concesiune, 
rea societății a primit din par
tea guvernului Guyanei drep

CIUPERCILE GEORGETOWN

zăcăminte 
răsplată 
dovedită 

„accepta1* 
conduce-

tul de a fi scutită de plata im
pozitelor pe timp de 25 de ani! 
Autoritățile din Georgetown 
au mers însă șl mai departe. 
Societatea „British Guyana E- 
lectric Corporation", care fu
sese naționalizată de guvernul 
fostului premier Chcddi Jagan, 
a fost predată unei firme par
ticulare, ceea ce lipsește statul 
de importante venituri. Zahă
rul și alte produse au fost con
cesionate societății „Alumi-

Numeroși observatori din 
Georgetown consideră că fe
bra de care dau dovadă mono
polurile occidentale pentru a 
pune mina cit mai repede pe 
bogățiile acestei țări consti
tuie un semn că polița dată 
de Burnham, cind a fost in
stalat la putere cu ajutorul 
acestor companii, a ajuns Ia 
scadență. Este doar cunoscut 
că, la presiunile cercurilor fi
nanciare britanice ți nord-a-

pronunțat în favoarea apără
rii intereselor naționale a fost 
eliminat de la conducere.

Conspirația 
porului guyanez 
însă și pe alte 
nu și-a căpătat 
independența și
zuela ca și Surinamul (Guyana 
olandeză) au reformulat reven
dicări asupra unor zone în
tinse ale teritoriului țării. Este 
vorba de regiuni nelocuite și

împotriva po
se desfășoară 
planuri. Nici 
bine Guyana 
iată că Vene-

acoperite de junglă ceea ce ar 
putea explica cu greu zelul de 
care au dat dovadă guvernele 
celor două țări. Aceste preten
ții devin însă pe deplin ex
plicabile dacă se ține seamă 
că, în regiunile respective, 
există unele dintre cele mai 
mari rezerve de nichel, cupru, 
bauxită, diamante și aur de pe 
continentul american. Iar ace
ste presiuni sînt stimulate de 
mari monopoluri străine, care 
nu se pot împăca cu gindul că 
alte „caracatițe" concurente 
le-au luat-o înainte aca- 
parînd bogățiile țării. Carac- 
terizind situația creată, lide
rul Partidului progresist popu
lar, Jagan, a declarat că „mo
nopolurile își întind ghearele 
asupra bogățiilor Guyanei". 
împotriva intențiilor lor luptă 
însă pături tot mai largi ale 
poporului guyanez.

P. NICOARĂ

GENEVA 17 (Agerpres). — I 
Negocierile din cadrul „Hun- ® 
dei Kennedy", care au fost re- _ 
luate recent în secret, se dove- I 
dese a fi dificile, relevă agen- I 
ția France Presse. în timp ce - 
Piața comună ar fi dorit ca I 
tratativele privind produsele ■ 
agricole să antreneze o con- ■ 
fruntare între orientarea poli- I 
ticii în domeniul agriculturii a I 
diferitelor țări participante, _ 
reprezentanții celorlalte state I 
manifestă tendința de a limita I 
dezbaterile pur și simplu la ■ 
reducerile tarifare ce ar urma I 
să fie operate cu deosebire la ■ 
produsele al căror export îi ■ 
interesează în mod deosebit. I 
Spre exemplu, Statele Unite I 
doresc ca tratativele să se ■ 
oprească asupra reducerilor I 
tarifare la carne de pasăre, I 
citrice, sucuri de fructe. Pînă a 
în prezent, doar cîteva țări, I 
cum ar fi Grecia și Danemarca I 
s-au raliat punctului de ve- _ 
dere al Pieței comiwe. Toți I 
marii exportatori, ca de pildă, ■ 
S.U.A., Canada. Australia, ■ 
precum și unele din pricipalele I 
țări importatoare — Japonia, ■ 
Marea Britanie — rămîn pe o j 
poziție diferită. %

Unul dintre cele mai Înalte 
monumente de piatră scoase Ia 
iveală de arheologi a fost desco
perit în regiunea Evora, situată la 
sud-est de Lisabona. Monumentul 
prezintă un culoar de 18 metri, 
acoperit de o singură placă de 
piatră de dimensiuni foarte mari. 
Coloanele de susținere, care nu 
au fost complet degajate, depășesc 
deja 5 metri în înălțime, iar greu
tatea lor este evaluată de specia
liști la aproximativ 20 de tene 
fiecare. In interiorul monumentu
lui au fost descoperite gravuri re- 
prezentînd figuri omenești, un cap 
de animal, precum și vase lya o 
mică placă de aur.

Luînd cuvîntul tn cadrul uneK 
conferințe de presă, consacratăJt, 
împlinirii a 10 ani de la victoria 
poporului egiptean împotriva agre
siunii din zona Canalului de Suez, 
Ahmed Mașhur, președintele Con
siliului administrativ al Canalului 
de Suez, a vorbit despre planul 
de dezvoltare și perfecționare a 
navigației. Potrivit acestui plan, 
în anul 1972 pe canal vor putea 
circula vase cu un deplasament 
de 110 000 tone.

CHILE. Imagine din Santiago de

Astăzi poporul Republi
cii Chile sărbătorește o dată 
memorabilă in istoria pa
triei sale — Ziua indepen
denței. La 18 septembrie 
1810, la Santiago, capitala 
țării, a fost format primul 
guvern național chilian. Ac
tul acesta a marcat elibera
rea de sub dominația spa
niolă și afirmarea Republi
cii Chile ca stat indepen
dent.

SANTIAGO DE CHILE 
17 (Agerpres). — Potrivit 
unei declarații a ministru
lui de finanțe chilian, Ser
gio Molina Silva, producția 
globală a crescut în Chile 
in 1965 cu 6 la sută în 
co-mparație cu anul 1964. 
Producția industrială a în
registrat o creștere cu 9 la 
sută. Pentru anul în curs, 
potrivit ministrului, se pre
vede creșterea pe mai de-

Chile
parte a producției indus
triale.

Pe de altă parte, Silva a 
arătat că în 1965 balanța 
comerțului exterior a fost 
excedentară. In comparație 
cu 1964, excedentul a cres
cut cu 37 milioane dolari, 
în anul în curs, a declarat 
apoi ministrul de finanțe 
chilian, se așteaptă o redu
cere considerabilă a dato
riilor externe ale țării.
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