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DUPĂ CE AU STRĂBĂTUT VESTITA VALE A TROTUȘULUI, RAIOANELE ‘ TG. 
OCNA, ADJUD ȘI BACĂU, VIZITÎND IMPUNĂTOARE COMBINATE INDUSTRIALE, ORAȘE 
ȘI SATE ÎNFLORITOARE, DUPĂ ÎNTÎLNIRILE ENTUZIASTE ȘI RODNICE CU OAMENII 
MUNCII DIN ACESTE LOCURI, TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, ION GHEORGHE 
maurer, petre blajovici, dumitru coliu și-au continuat vizita pros- 
PERELE MELEAGURI BĂCĂOANE. ÎN NUMĂRUL DE ASTĂZI AL ZIARULUI "RELATAM 
DESPRE VIZITA LA SAVINȚȘT I, ORALELE ȘI RAIOANELE PIATRA NEAMȚ ȘI TG. NEAMȚ.
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Instantaneu fo
tografic: din casa 
mașinii de ex
tracție , a puțului 
Aninoasa-sud.

Pb frumoasa vale a
: In - continuarea vizitei pe care o 

fac în-regiunea Bacău, joi la amiază,
■ tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
. Gheorghe Maurer, Petre Blajovici și 

Dumitru Coliu însoțiți de repre
zentanții organelor locale de partid

. și s de . stat au plecat spre Piatra 
Neamț. De-a lungul șoselei care șer
puiește de-o parte și de alta a Bis
triței,-mii-de locuitori din comunele 
Hemeiuși, Andrieșești, Gîrleni, Ees- 

' f~pezi, Racova $es au ieșit să salure 
7 pe oaspeți. La Buhuși, locuitorii ora

șului* — .din care o mare parte o 
constituie textilistele de la cunos
cuta5 întreprindere de aici — au ieșit 
fn întîmpinarea 
fora le-au făcut 
mire.

Ea Podoleni, 
raibnul ’Piatra Neamț,

conducătorilor, că- 
o emoționantă pri

prima așezare din
coloană do

Bistriței
mașini se oprește pentru un moment 
în fața unei . impunătoare porți din 
lemn de brad, specifice locului, sim
bol- al = intrării într-o frumoasă și 
bogată gospodărie moldovenească. 
Oaspeții sînt salutați în:- numele lo
cuitorilor de primul secretar al - co- 
miletului raional de partid, Teodor 
Miron.

Șd în această parte a țării, ca: ur
mare a politicii partidului de indus
trializare socialistă și repartizare 
teritorială judicioasă a forțelor de 
producție, alături de unități agricole 
înfloritoare, își dau mîna dopă prin
cipale ramuri ale economiei noastre s 
energia electrică și chimia. Acestea 
sînt reprezentate prin salbă de hi
drocentrale de pe Bistrița și prin 
marile . Combinate chimice de 
Săvînești și Piatra Neamț.

la

superioara
' Uzina de fire și fibre sintetice Să- 
vinești. In aclamațiilor miilor de 
chimiști care scandează urări pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
patria noastră socialistă, oaspeții sînt 
întîmpinați de tov. Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, ing. 
Mihail,Beri, directorul uzinei, Ni-

colae Dragason, secretarul comite
tului de partid.

Sînt vizitate secțiile Poliamid, Tex
til și Mel-ană, In fața unei expoziții 
de produse realizate din fire sinte
tice, directorul uzinei raportează că 
harnicul colectiv al acestei moderne 
cetăți a chimiei a realizat în primele

8 luni ale anului, p£ste plan, 250 
tone de fire, o producție globală 
peste plan în valoare de 30 milioane 
lei și economii la prețul de cost în 
valoare de cca. 15 milioane.

La Săvînești, alături de ,-,vechea" 
uzină intrată în funcțiune cu numai 
cîțiva ani în urmă, s-a înălțat în mai 
puțin de 2 ani, o altă modernă' ce
tate în care gazul metan, va fi-tran- 
sformat în fire de: mătase și rețele- 
cord. Este Uzina Relon, care în 
scurtă vreme va intra în probe 
tehnologice. Actualul cincinal pre
vede ca tot pe aceste locuri să fie 
înălțată încă o uzină. Astfel; în anul 
1970, Săvineștii vor da țării o pro
ducție de fire și fibre sintetice de 
4,2 or-i mai mare decît cea realizată 
în anul 1965.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer se-interesează 
îndeaproape de procesul de produc
ție, făcînd o serie de recomandări 

. privind îmbunătățirea calității fire
lor și fibrelor, dezvoltarea preocu
pării specialiștilor în domeniul cer
cetării. -pregătirea si specializarea 
cadrelor. .

Eâ ieșire, Tii curtea uziriei a avut 
. loc un miting, în cadrul 
. rectorul uzinei a exprimat

S'

î

1

căruia di- 
în numele

(Continuare în pag. 2-a)

Ea izvoare e destul

nostru de vedere 
să înceapă mîine.

Industrial 
tovarășul 
serviciu:

La conducerea O.C.L. 
vorbă .cu 

de la

Doi muncitori evidential luna de lună la U.R.U.M.P.: lăcătușii f 
Q.Radu și G. Marinescu.
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UNDE MERGEM

UNCHETA HOtSTRĂ

Consfătuirea 
cadrelor didactice

leri, 9 septembrie 
a.c., a început în sala 
de festivități a Casei 
de cultură din Petro
șani consfătuirea cadre
lor didactice din învă- 
țămîntul de cultură ge
nerală din Valea Jiu
lui.
- La - consfătuire parti- -Sfatului popular al o- 

rașului Petroșani, a ex
pus în fața celor aproa
pe 800 de participanți, 
referatul-: „Rolul ca
drelor didactice în or
ganizarea și desfășura
rea activității . pionie
rești". La discuțiile pur
tate pe marginea lui 
s-au înscris . un număr 
apreciabil de învăță- 
tori și profesori din di

ct uitmrăși DbJEJj 
DUMITRU, membru al 

' Biroului Comitetului re- 
' gional Hunedoara al 

■R. nreș dele Co
mitetului Executiv al 
Sfatului popular regio
nal și VLAD OVIDIU, 
prfeședintele Consiliului 
regional al Organizației 
de pionieri.

, Consfătuirea a fost

deschisă de tovarășul 
KARPINECZ IOAN, se
cretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Pe
troșani. Potrivit primu
lui punct al ordinei de 
zi, tovarășul PĂRĂIA- 
NU SIMION, șeful Sec
ției 'de învățămint a

feritele școli, ale Văii 
Jiului.

Astăzi, 10 septembrie, 
consfătuirea iși conti
nuă lucrările pe secții. 
Aici se va pune în 
dezbatere aportul ■ pe 

. care-1 poate aduce fie
care cadru didactic, pe 
linia 
pentru 
re a 
rești.

Tot în cadrul consfă
tuirii se va discuta pro
blema organizării tim
pului liber al pionieri
lor și școlarilor, pre
cum și unele chestiuni 
privind- noua structură 
a organizației pionie
rești.

specialității luȚ. 
buna desiășUraV 

mișcării' pioifiă-

încă n-a sunat nici un clopoțel de intrare în noul an 
școlar și totuși anul școlar a început mai de mult. Pen
tru unii; gospodari cu tragere de inimă, a început chiar 
de la sffrșitul precedentului. Atunci aceștia și-au pus 
problema pregătirii materiale a noului an. Acum, pe 
măsură ce ne apropiem de primul sunet de clopoțel 
febra pregătirilor sporește. Magazinele și' librăriile sînt 
pur și-simplu „asediate" de părinți, de copii — școlari 
de diferite vîrste.

Dar magazinele și librăriile din Valea Jiului sînt pre
gătite cu tot ce trebuie la . un astfel de . asediu ? An
cheta , întreprinsă de nBî a dat la această întrebare mai 
multe răspunsuri.

* '5

am, stat de
Schteter Ladislau 
comercial :

— Din punctul 
anul școlar poate 
Avem în depozit comenzi pentru 
uniforme de toate mărimile, pen
tru toate vîrstele. Depozitul ne poa-

Ml INE?

te livra la cerere, imediat,, cantită
țile pe care le dorim. Am prevăzut 
că ■ solicitarea va fi mare și' am. luat 
din timp măsurile de rigoare. Un 
număr de 7 unități din Vale des
fac uniforme școlare — nr. 4 din 
Petroșani, nr. 21 din Aninoasa, nr. 
25 din Vulcan, nr. 27 din Lupeni, 
nr 39 din Uricani, nr. 38 din Pe- 
trila și nr. 16 din LOnea. Ca o mă-

e 
în 
și

Sperăm să facem față cu succes 
asaltului care deja a început.

Magazinul nr. 5 desface și. el, 
după cum .aminteam, uniforme șco
lare. Aici însă se pare că comen
zile nu s-au făcut,în baza studierii 
cererii de consum. S-au • adus •din 
fiecare număr cîte 30 de uniforme. 

■ Q situație bună din punct de ve
dere al aprovizionării am : aflat și 
la magazinul din Lupeni (respon
sabilă Tellmann Ursula), 
magazinele de confecții 
condițiile să treacă cu - 
Ceasta : perioadă de vîrf.

Așadar, 
au; toate 

succes a-
■ ,> , ■

sură specială pentru a asigura 
desfacere rapidă, am hotărît ca 
Petroșani să se vîridă uniforme 
la magăzinul nr. 5 Cohfecții.

„Corigente44 
în papetarii •••

Dacă în magazinele de confecții 
s-au luat măsurile de rigoare, pa- 
petăriile se pare că au rămas res- 
tanțîere la materia „aprovizionare 
în vederea începerii anului școlar". 
La data anchetei unitatea nr. 25 
din Petroșani, 
nu avea decît
maculatoare. De 
nează cele 2 
din Petroșani și 
Școala profesională ■ comercială.
Responsabila unității spunea că a 
făcut comenzi importante de re
chizite, dar ele nu au fost onorate. 
Cînd vor fi onorate ? După 15 sep
tembrie ? I.C.R.M. e datoare cu Un 
răspuns operativ.

Unitatea nr. 26 
aceeași „maladie"; 
caiete comandate
Caiete speciale de geometrie, bi®- 
logie, etc. nu există- aici după cum 
nu 
cu

PETROȘANII

4* Pe terenul denumit „în 
spatele hangarelor" de la peri
feria cartierului Livezeni are 
loc, la ora 10, tradiționala fes
tivitate închinată zilei de 13 
septembrie. Ziua pompierilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Programul festiv cuprinde e- 
xerciții demonstrative ale for
mațiilor P.C.I., după care va 

■arma un program artistic.
. , ® Opera Maghiară de Stat

lin Cluj prezintă publicului 
' petroșănean opereta „Măgnăs 
Miska" de Barkonyi Kalman.

' muzica de Szirmai Albert. Spec-

tacolul poate fi vizionat în sala 
Casei de cultură din localitate, 
în matineu la ora 17, precum 
și seara la ora 20.

PETRILA
• La ora 11, în sala clubu

lui sindicatelor din localitate 
se vor prezenta filme documen
tare tehnice pentru mineri.
• Tinerii vor putea parti

cipa la seara' distractivă orga
nizată pentru ei în holul clu
bului, cu începere de Ia ora.20.*

LONEA
• In sala de festivități 

clubului va fi prezentată, 
ora 10, expunerea „' 
și educația comunistă".

â 
la 

,Tineretul 
După

expunere va urma un ciclu de 
filme documentare.
• Tot in sala clubului, la 

ora 19, poate fi vizionat spec
tacolul „Visul unei- nopți de 
iarnă" de T. Mușatescu, come
die in trei acte prezentată de 
colectivul Teatrului de stat din 
Petroșani.

LUPENI
. f J r. » --. ' ’ % •* '.

• Cu începere de la -ora 15,. 
stadionul „Minerul" din locali
tate este gazda unei serbări 
cimpeneștL Cu acest prilej, 
formațiile reunite - ale clubului 
sindicatelor vor prezenta un 
bogat program artistic.

Ce am aflat 
prin magazine ?

Deci la „izvoarele", aprovizionă
rii s-au luat toate măsurile. Marfa 
cea mai mult solicitată acum — 
uniformele școlare — se găsește 
din abundență. Vizita noastră în 
magazine a confirmat acest lucru. 
Magazinul nr. 4 din Petroșani, de 
pildă, avea în depozitul de mină 
peste 4 000 de uniforme din toată 
gama de numere începîhd cu cele 
pentru' puștii de-a-ntîia și termi- 
nînd cu cei mari. Responsabila ma
gazinului, Mihai Ana, ne spunea:

— Acum, pentru perioada de 
Vîrf, am luat măsuri ca la fiecare 
raion să se desfacă uniforme cai 
se înscriu în profilul , raionului.

unitate cu ridicata, 
caiete cu linii și 
aici se aprovizio- 

școli profesionale 
Lupeni,' precum și

suferă și tea de
Din , 10 000 de 

a primit - 3 000.

există nici stilouri sau creioane 
pastă.

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)
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in regiunea Bacân I
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colectivului sentimentele de adinei 
dragoste si recunoștlniU faț* de 
partid și guvern, bucuria pentru vi
zite flaut* tn întreprindere și pen
tru îndrumările prețioase date cu 
acest prilej.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, dup! 
ce a transmis un călduros salut în 
numele Comitetului Central ai PX3.R. 
și ai guvernului Republicii Socialiste 
România, a spus: Uzina dv. este In 
plină dezvoltare) pînă In 1970 ur- 
mează si se construiască noi linii 
du raion, melană și alte produse 
superioare, să crească cu mult pro
ducția fată de nivelul actual. Este 
un lucru bun că ați reușit să vă 
însușiți Intr-o perioadă scurtă mî- 
nulrea cu pricepere a mașinilor și 
șt dațl fibre și fire de calitate ac
ceptabilă. Spun „acceptabilă", pen
tru că se pot obține calități și mal 
bune. Aici lucrează multe femei cue 
poartă confecții din fire sau fibre 
sintetice și desigur că nu le este 
plăcut dacă văd că rochiile sau trico- 
-tajele nu rezistă ori se decolorează. 
Poate că atunci ele dau vina pe cei 
care le-au finisat, pe lucrătorii din 
industria textilă, dar aceștia arată 
că răspunderea o poartă în primul 
rînd cei care produc firele și fibrele 
chimice. De aceea trebuie să vă stră
duit! — și mă refer în prunul rînd 
la grupul foarte mare al cercetăto
rilor din uzină — să înlăturați nea
junsurile'care se mai manifestă în 
producție, să întăriți colaborarea cu 
Institutele de cercetări din Bucu
rești, pentru a da produse de mai 
bună calitate, care să satisfacă atît 
cerințele populației tării, cît și ale 
exportului, unde merg o parte din 
produsele dv.

Unde istoria se împletește 
cu construcția contemporana

îmbrățișat de cele 3 masive — 
Cozls, Petricica șj Cecnegura — 
vechiul și totuși tînărul oraș Piatra 
Neamț, îmbrăcat în haine de sărbă
toare și-a primit oaspeții dragi la lu
mina torțelor, într-o atmosferă de 
mare entuziasm. Este salutul de bun 
venit al locuitorilor acestei așezări 
cu trecut istoric glorios, care în ul
timii ani a cunoscut un intens pro
ces de întinerire și modernizare.

Locuitorii orașului se mîndresc cu 
cale 2 800 apartamente construite în 
ultimii ani, cu o nouă și modernă 
casă de cultură, cu cinematografe 
si școli, cu un mare hotel turistic. 
De la balcoanele blocurilor moderne 
de pe magistrala Chimiei și de pe 
Calea Bicazului ce șî din celelalte 
cartiere ale orașului flutură drapele 
tricolore șj roșii, mii de locuitori 
aclamă îndelung sosirea conducăto
rilor de partid și de stat.

In fața fostei Curți Domnești 
a lui Ștefan cel Mare, de 
o parte și de alta a celor 80 de 
trepte ce duc spre curta, stau de 
strajă, în costume de epocă, plăieși. 
Tinere fote ies în întâmpinarea con
ducătorilor de partid și de stat, le 
urează bun venit și le întind ulcele 
cu vin chihlimbariu. Este vi
zitat apoi Muzeul arheologic 
al orașului. Aid, pref. Gen- 
stantin Matase, directorul muzeului, 
prezintă oaspeților numeroasele măr
turii ale îndepărtatei culturi a stră
moșilor poporului nostru; obiecte 
din ceramică și unelte dîn fier, des
coperite la cetățuia dacică de Ia Bît- 
ca Doamnei și în alte locuri din 
Moldova. La ieșirea din muzeu, oas
peții scriu în cartea de aur: „Am 
vizitat cu mult intens Muzeu/ ar
heologic din Piatra Neamț, păstrător 
al unor prețioase vestigii ale trecu
tului patriei noastre, felicitam căl
duros pe organizatorii inimoși ai 
acestei instituții de cultura".

’- Oaspeții primesc apoi Informații 
despre Turnul lui Ștefan și vizitează 
biserica „Sfîntul loan" — ctitorii 
ale marelui voeved.

Coloana de mașini coboară apei 
spre orașul de azi, înaintând ane
voie orintre zecile de mii de locui
tori cere au făcut o entuziastă pri

Qraâ că stateți botărîți ou toții să 
obțineți acest lucru în cel mal 
scurt timp. In felul acesta și dv., ală
turi de toți oamenii muncii din Ba
cău și din întreaga țară, vă veți 
aduce contribuția la înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului, care prevede 
dezvoltarea Intr-un ritm intens a in
dustriei, agriculturii, științei și cul
turii, a Întregii noastre economii, 
înflorirea continuă a Republicii noas
tre socialiste , creșterea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră.

Șoseaua Săvinești-Bieaz s-a tran
sformat în această zi într-o uriașă 
arteră vie. Mii de locuitori îi salută 
pe conducătorii de partid și de 
stat Sb drumul lor spre Bicaz.

La Pîngărați șoseaua este străjuită 
de călăreți, iar la Tarcău, important 
centru forestier, îi întîmpină pe oas- 
P*tl iin more număr de muncitori 
•chipati de lucru cu ferăsUaie mec a- 
nice și tradiționalele țapine — spe
cifice acestei vechi îndeletniciri. 
Tinere fete în pitorești costume na
ționale poartă pe umeri coșulețe cu 
zmeură, Mine și alte fructe de pă
dure. Bucuria lor este preluat* apoi 
de populația Bicazului — acest tînăr 
oraș devenit In zilele noastre un 
simbol al energiei electrice.

La urcarea spre baraj, pe culmile 
unde pasc turmele bacilor din stră
vechea baladă, ciobanii și pădurarii 
cîntă din buciume, fluiere .și corn. 
Intrarea pe baraj este străjuită de 
un uriaș arc de triumf sprijinit de 2 
stîlpi de înaltă tensiune. Aici, Ia ba
rajul hidrocentralei, tov. Alexandru 
Bucur, vicepreședinte al Sfatului 
popular regional, informează pe con
ducători despre perspectivele de 
dezvoltare turistică a acestor lo
curi.

mire conducătorilor de partid si de 
stat.

In centrul orașului are loc un mi
ting. Cu toată ora tîrzie, sînt ure- 
zenți mii și mii de cetățeni. Munci
toarea Angela Manole de la Fabrica 
de tricotaje „8 Martie", ing. Mihai 
Vicol de la Combinatul de îngrășă
minte azotoaae, medicul Gheorghe 
Crețu au adresat conducătorilor de 
partid și de stat cuvinte de salut, au 
exprimat hotărîraa muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, celorlalte ca
tegorii de oameni ai muncii dîn ora
șul $i raionul Piatra Neamț de a în
deplini neabătut hotărîrile Congre
sului al IX-lea al P.C.R. In cuvîntul 
său, primul secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, Ion Ang&lescu, 
a spus :

Politica consecventă a partidului 
noștru de industrializare socialistă 
a țării a făcut ca și în orașul nos
tru să apară mari întreprinderi in
dustriale, de însemnătate națională, 
care duc faima țării și a orașului pî
nă departe, peste hotare. Alături de 
aceste unități, salba de hidrocentrale 
construite de-a lungul Bistriței în
truchipează rezultatele minunate ale 
politicii partidul de creare și dez
voltare a unei puternice baze ener
getice pentru dezvoltarea industriei.

întâmpinat cu aplauze puternice și 
urale a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dați-mi voie șă încep — a apus 
vorbitorul — prin a transmite tu
turor locuitorilor orașului și raionu
lui Piatra Neamț un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
Partidului și a guvernului patriei 
noastre socialiste!

Vă mulțumesc din ipimă pentru, pri
mirea călduroasă pe cere ne-ați fă
cut-o, pentru cuvintele frumoase 
spuse la adresa partidului, a Gomi- 
tetuluț său C tas și a guvernului. 
Noi vedem fu asemenea manifestări, 
cum am constatat de altfel pe întreg 
cuprinsul regiunii, ca și în întreaga 
țară, în uzinele* în cooperativele, în 
instituțitie de cultură, unde ne-am 
întUnit cu muncitorii, cu țăranii* mi 
intelectualii, o expresie a încrederii 
nestrămutate în partidul noștru co
munist, th petition sa justă morxist- 

leninistă, care corespunde pe deplin 
intereselor poporului.

Orașul dv. este un oraș străvechi. 
Pe aici a trăit și a purtat bătălii Ște
fan cel Mare — și cunoașteți ce roi 
important au avut luptele pe care 
le-a purtat în acele vremuri vitrege, 
pentru apărarea independenței Mol
dovei și, prin aceasta, a neatârnării, 
poporului român. Desigur că aceste 
momente de mare însemnătate ale 
istoriei noastre merită să fie — și 
ele sînt —; cinstite de întregul popor, 
stîrnind totodată admirația vizita
torilor care întîlnesc pe aceste me
leaguri mărturiile ^străduințelor po
porului român de a-și înălța continuu 
patria, din veac în veac, spre o viă- 
ță din ce în ce mai bună. Prețuind 
trecutul de luptă pentru neatîrnarea 
patriei, cinstind lupta de eliberare 
națională și socială a poporului, lup
ta mișcării muncitorești și a parti
dului comunist, a tuturor patriciilor 
care s-au ridicat pentru libertatea 
patriei noastre, aducem prinosul nos
tru de recunoștință tuturor acelora 
care, într-un fel sau altul, au con
tribuit la făurirea statului ro
mân, la cucerirea puterii po
litice de către oamenii muncii, la 
crearea statului nostru. Această cin
stire o facem nu numai prin cuvinte, 
ci, în mod deosebit, prin munca ne
precupețită pentru creșterea conti
nuă a bunăstării patriei. Și iot ceea 
ce am înfăptuit în anii construcției 
socialiste — dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii — este 
chemat să asigure progresul conti
nuu al națiunii noastre, înflorirea 
continuă a României socialiste!

Marile cetăți ale chimiei construite 
în anii socialismului, dezvoltarea ce
lorlalte întreprinderi, hidrocentrala 
de la Bicaz și întregul lanț al hi
drocentralelor de pe valea Bistriței, 
sînt o mărturie a capacității crea
toare a clasei muncitoare, a între
gului popor, care, prin munca sa, 
înfăptuiește neabătut politica parti
dului comunist de construire a se- 
cialismului, de înălțare a României 
pe culmi tot mai înalte ale civili
zației.

Arătînd în continuare că locuitorii 
orașului și raionului Piatra Neamț 
se pot mtndri cu rezultatele obținute 
într-un scurt răstimp, în transforma
rea orașului într-un oraș modern, în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
și felicițîndu-i pentru aceste rezul
tate, secretarul general al C.C. al 
partidului a spus;

Toate acestea însă vă obligă, to
varăși, ca și în continuare să mun
ciți din ce în ce mai bine. La com
binatele dv. chimice mai sînt încă 
lucruri de îmbunătățit. Și la combi
natul de fibre și fire sintetice, și la 
cel de îngrășăminte azotoase trebuie 
ca inginerii, tehnicienii, muncitorii, 
organizația de partid să depună efor
turi pentru a ridica necontenit cali
tatea produselor. In cursul acestui 
cincinal vă revin sarcini mari pentru 
dezvoltarea In continuare a indus 
triei chimice în raionul dv. Este ne
cesar să depuneți eforturi oa aceste 
sarcini să fie realizate la timp și în 
bune condiții.

Trebuie să înțelegem, tovarăși, că 
ceea ce am realizat pînă acum con
stituie numai o bază — e drept o ba
ză trainică — și că mai avem multe 
de făcut pentru ca România să de
vină o țară cu’ o industrie puternic 
dezvoltată și cu o agricultură înain
tată. Sîntem pe un drum bun, Con
gresul al IX-lea a trasat un program 
minunat, în primele 8 luni sarcinile 
stabilite de congres au fost reali
zate și depășite — dv. adueîndu-vă 
contribuția la această depășire. Și 
noi avem convingerea că muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, toți oamenii 
muncii din orașul și din raionul Pia
tra Neamț nu-șl vor precupeți nici 
un efort pentru a realiza în întregime 
obiectivele stabilite de Congresul 
partidului. In felul acesta vă veți 
aduce contribuția activă la propăși
rea patriei, la bunăstarea dv. și a 
întregului nostru popor.

înfăptuind sarcinile privind dez
voltarea economiei naționale, a ști
inței și culturii, întărind continuu 
puterea României socialiste, noi în-, 
deplinim o îndatorire națională, o 
îndatorire patriotică față de poporul 
noștru,— dar în același timp și o în

datorire internațională — pentru că 
cu cît este mai puternică fiecare ța
ră socialistă cu atît mai puternic 
este sistemul socialist mondial în 
ansamblu. -

Vă urez încă o dată succes în 
activitatea dv. și vă doresc multă 
sănătate și fericire la toți I

Puternice aplauze și urate au 
subliniat în repetate rîuduri cuvîn
tul secretarului general al Comi
tetului Centrai ai Partidului.

Era aproape de miezul nopții, cînd, 
in fața modernului hotel „Ceahlău", 
în care au fost găzduiți conducătorii 
de partid și de stat, au venit mii de 
locuitori ai orașului Piatra Neamț, 
în majoritate tineret, ptirtînd torțe 
aprinse, cîntînd imnuri in cinstea 
partidului și a patriei socialiste.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Ghecighe Maurer, Petre Blajovici și 
Dumitru Coliu, împreună cu tovarășii 
Gheorghe Roșu, prim-seCTetar al Co
mitetului regional Bacău al P.C.R., $1 
Ștefan Boboș, președintele Sfatului 
popular regional, au ieșit la balcon 
pentru a răspunde entuziastei ma
nifestații a locuitorilor orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind locuitorilor orașului pentru 
această manifestație — expresie a 
dragostei și devotamentului față de

Re locurile de obtrșie a lui Creangă 
și Sadoveanu

In cea de-a doua zi a vizitei în 
regiunea Bacău tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Petre Blajovici și Dumitru Coliu 
și-au continuat călătoria plecind de 
la Piatra Neamț spre Tîrgu Neamț.

Satele de pe Întreg traseul ’ s-au 
deșteptat încă din zori, localnicii 
ieșind în întâmpinarea ‘ oaspeților 
cu flori umede de rouă, cu ramuri 
de brad, cu steaguri tricolore și 
roșii.

încă de departe, de pe serpen
tinele de la Bălțătești se poate citi 
urarea scrisă cu litere uriașe pe 
creștetul unei movile: „Bine ați 
venit*. Urarea este reluată în sa
lutul lor de tovarășii Nicolae Tă- 
nase, prim-secretar al Comitetului 
raional P.G.R. Tîrgu Neamț, și loan 
Huliuță, președintele sfatului popu
lar raional.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre Humuleștâ, pentru 
a face un popas la „Casa părin
tească" a Iul Ion Creangă, Humu- 
leștenii au viții t, cu mic ou mare, 
să-i primească.

Poposim pe „ulița copilăriei*. Se 
deschid bătrtaele porțl, lăstodu-te 
să cuprinzi ograda, taina acestei 
umile case țărănești de unde s-a 
ridicat, spre cinstea limbii și a li
teraturii noastre, marele Ion 
Creangă.

„Bine ați venit în oaaa strămo
șului . nostro Ion"! Urarea este a- 
dresată oaspeților de strănepoții 
povestitorului, profesorul Anton 
Grigoriu, însoțit de rudele familiei 
coborâtoare din neamul lui Crean
gă. Din grădina cu nalbe, cu ma
ghiran și busuioc, un cor de humu- 
leșteni intonează melodia „Pupăza 
din tei". Oaspeții sînt invitați să 
guste faguri de miere, rînduiți în 
străchini și să bea apă humuleștea- 
nă din căni, de lut. Ei intră apoi 
tu tinda casei de unde glasul lui 
Sadoveanu, imprimat pe bandă, re
învie clipa amintirilor, într-o lec
tură omagială. E aceeași vatră, a- 
celași stâlp al hornului, același ta, 
blou de familie1 din povestire și pe 
care îl reînvie acum un grup de 
artiști amatori, laureați ai bienalei 
de teatru din 1965.

In încheierea vizitei, în cartea 
de onoare a casei memoriale, con
ducătorii de partid și de stat au 
scris: „Am poposit cu adîncă e- 
moție la casa părintească a lui Ion 
Creangă, povestitor neîntrecut, ar

Popas la Mănăstirea și Cetatea Neamțului
Evocarea trecutului istoric se în

tregește în dramul spre Mănăstirea 
Neamțului, cînd cele 16 clopote din 
străvechea turlă răsună în cinstea 
oaspeților. Sub arcul porții, îi sa

Partidul Comunist Român — spune:
Trăim vremuri minunate, muncito

rii, țăranii, intelectualii făuresc prin 
munca lor o epopee cum n-a mai fost 
alta în istoria poporului nostru. Poe
ții, prozatorii și artiștii au înalta da
torie patriotică de a imortaliza în 
operele lor, cu înaltă măestrie artis
tică, această minunată epopee. Sîn
tem siguri că poporul nostru, cate' 
i-a dat pe Eminescu și Alecsandri, 
pe Creangă și Sadoveanu, pe Ci- 
prian Porumbescu și Enescu, va ri
dica din rîndurile sale noi poeți, ro
mancieri, compozitori — artiști care 
să cînte în operele lor munca, feri
cirea și bucuria poporului, viața sa 
nouă și minunată. Așa cum ceea ce 
construim acum va dăinui peste 
veacuri, tot astfel operele literare 
și artistice create în zilele noastre 
să transmită generațiilor viitoare pa
tosul muncii eroice a generațiilor de 
astăzi.

Conștiința și călăuza poporului 
noștru, a spus în încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este Partidul Co
munist Român, care întruchipează 
cele mai înalte aspirații ale oamenilor 
muncii. înfăptuind politica partidu
lui, asigurăm înaintarea națiunii 
noastre spre cele mai înalte culmi 
ale culturii și civilizației.

tist remarcabil al cuvîntului, ieșit 
din rirtdul celor mulți, care a în
zestrat literatura română cu pagini 
fundamentale, unice prin forța lor 
clocotitoare de viață, prin optimis
mul lor înalt, prin seva folclorică. 
Numele lui Creangă, cate a intrat 
în strălucirea ariei universale, se 
va înscrie ca o expresie nemuri
toare a însușirilor de talent și ge
niu ale poporului român, ridicate 
la deplina înflorire in anii epocii 
socialiste".

De la Gasa lui Creangă, drumul 
urmează firul Ozanei spre comuna 
Vînători. De la Braniște șl pînă la 
poalele Slătiorului, sute de tineri 
arcași călări, îmbrăcați în pitorești 
costume de epocă, îi salută pe 
oaspeți cu cușmele, conductadu-i 
într-un impresionant alai pînă spre 
oasa Iul Mihail Sadoveanu.

Am intrat Într-’O grădină a liniș, ' 
tel șl reveriei, evocatoare oa o pa
gină din „Dumbrava minunată*. 
Este locuința în oare a stat multe 
veri de-a rindui marele prozator 
și în care și-au găsit întrupare a- 
Mitea din celebrele pagini ale sale. 
Oaspeții poposesc în sălile Muzeu
lui memorial, unde se află expuse 
numeroase manuscrise, fotografii și 
fotocopii, variate documente perso
nale, lucrări editate în țară șl pes
te hotare, unelte pescărești, trofee 
cinegetice, amintiri ale clipelor de 
rodnic răgaz pe aceste dulci plaiuri 
moldovenești. Emilia Oroitora, di
rectoarea muzeului, evocă persona
litatea marelui scriitor și patriot 
care a fost Mihail Sadoveanu, a- 
dînca lui identificare cu destinele 
poporului nostru.

La plecare, conducătorii de partid 
și de stat semnează în cartea de 
onoare: „Poposind la casa în oare 
Mihail Sadoveanu a petrecut multe 
ceasuri de cugetare și de creație, 
aducem u.n profund omagiu genia
lului Scriitor, marelui patriot, luptă- \ 
tor cu cuvîntul și fapta pentru 
cauza celor mulți, pentru pace în
tre popoare, pentru biruința orîn- 
duirii socialiste pe pămîntul Româ
niei.

Numele lui Mihail Sadoveanu, mi
nunat rapsod al eposului nostru na
tional, artist de dimensiune uni
versală, va străluci deapururi, ală
turi de ■ cel al ctitorilor literaturii 
noastre, dăinuind cît și Ceahlăul 
pe care-1 reprezintă în artă".

lut* pe conducătorii de partid șl 
de stat arhimandritul I-rineu Gră- 
ciunaș, vicar al Mitropoliei Moldo-
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vei și Sucevei, arhimandritul Nes
tor Vomicesou, starețul Mănăstirii 
Neamț, Mircea Veiicov, director în 
Departamentul Cultelor. Sînt pre- 
zenți locuitori din împrejurimi și 
turiști.

■ Vizita dv. la străvechea ctitorie
• voevozilor mușatini — a spus 

Vicarul Mitropoliei Moldovei și 
Sucevei întâmpinîndiu-i pe oaspeți 
— constituie pentru noi un prilej 
de cinste și adîncă bucurie. Res
taurată prin grija deosebită a con
ducerii noastre de stat, ca și multe 
alte monumente legate de trecutul 
istoric al poporului nostru, Mănăs
tirea Neamț se înfățișează astăzi 
în fața dv. în haină nouă, păstrând 
în ea cu sfințenie importante va
lori de ordin artistic și istoric, toa
te acestea fiind o mărturie vie și 
o expresie a geniului creator al 
poporului român. Vă întîmpin din 
toată inima cu tradiționale urare 
„bine ați venit" !, poftindu-vă tot
odată a vizita acest important mo
nument istoric.

Oaspeții se opresc mai totii la 
străvechile temelii puse în vremea 
lui Petru Mușat, în secolul XIV, și 
trecând apoi la edificiul ctitorit de 
Ștefan Voievod, în 1497. Vastele 

I lucrări de restaurare întreprinse în 
>7'~anii noștri, ou sprijinul statului, 

i-<au redat frumusețea inițială.
Oaspeții vizitează apoi muzeul 

mănăstirii, unde se află opere ar- 
tâstăce de deosebită valoare, argin
tărie și piese prețioase de pletoră 
și sculptură create de meșterii mol
doveni, precum și biblioteca mă
năstirii, oare cuprinde peste 12000 
tipărituri și manuscrise, valoroase 
incunabule românești și slavone, 
manuscrise ale cronicarilor moldo
veni.

In cartea de onoare a mănăstirii, 
oaspeții au saris : „Vizitând tndnds- 
tirea Neamțului, ctitoria marelui 
Ștefan Voievod, am admirat aceas
tă mlndră zidire, aleasă podoaba 
de arid, menită să foveșntcească 
virtuțllle strămoșilor noștri și gloria 
lor. Grija pentru Întreținerea și o- 
crotirea acestui monument este o 
dovadă a prețuirii pe care statul 
nostru, societatea noastră socialis
tă o acordă trecutului istoric al 
poporului român".
j Înainte de plecarea oaspeților, 
arhimandritul Irimeu Grăoiunaș a 

\ mulțumit pentru grija ce se mani- 
y’'festă față de acest monument isto

ric și a asigure# că slujitorii biseri
cii vor fi cetățeni devotați ai pa
triei noastre dragi — Republica So
cialistă România.

peste veacuri aie genului creator
Intimptoat cu vii șl îndelungi a- 

plauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ne aflăm în Cetatea Neamțului, 
care, secole de-a rîndul, a constituit
un puternic punct de apărare împo
triva acelora care au încercat să
cotropească țara noastră, să împie
dice poporul nostru să-și făurească 
o viață liberă și independentă. Sub
liniind că istoria legendară a Ce
tății Neamțului — despre care au 
scris atît de mult cronicarii, isto
ricii, poeții, scriitorii povestind eroi
cele fapte ale neî-nvinșilor plăieși 
— este o dovadă a forței și 
invincibilității poporului român, vor
bitorul a spus: Multi au încercat să 
cucerească aceste meleaguri frumoa
se și înfloritoare, dar, așa cum 
scria Eminescu, „cum veniră se fă
cură toți o apă ș-un pămînt". Ei nu 
au putut îngenunchia poporul nos
tru — și nimeni nu-1 va putea înge
nunchia niciodată, România se va
înălța tot mai mîndră sub soare1 
Moldovenii, muntenii, transilvănenii 
— români au fost întotdea
una oameni pașnici, 
n-au rîvnit niciodată

primitori, 
la avu

tul altora, dar ei și-au apărat întot
deauna cu vitejie patria, glia stră
moșească, și aceasta a făcut ca tara
noastră să se înalțe continuu și să 
devină un stat puternic, înfloritor.

Cinstind tradițiile glorioase de 
luptă îndelungată purtată de înain

Tovarășul Năoolae fieaușesau fe
licitând pe cei care se îngrijesc de 
păstrarea valorilor existente la Mă
năstirea Neamț, a arătat că trebuie 
acordată o grijă permanentă pen
tru buna întreținere a monumente
lor istorice și de artă, care consti
tuie bunuri naționale ce oglindesc 
lupta pentru libertate și creație cul
turală a poporului român. Ele tre
buie să servească generațiilor vi
itoare pentru a te arăta că România 
de astăzi. România de mîine ur
inează, peste veacuri și milenii, stră
daniile tuturor celor care au con
tribuit la ridicarea ei. Aceasta e o 
obligație pentru noi toți, iar partidul 
și statul nostru va sprijini în con
tinuare acțiunea de conservare a 
acestor lăcașuri.

Coloana de mașini străbate apoi 
din nou valea Ozanei, îndroptîn- 
du-ee spre coasta pe care se înalță 
Cetatea Neamțului. Conducătorii 
de partid și de stat se opresc la 
„porțile" cetăiții. Pe platoul de la 
intrare, peste 4 000 de locuitori din 
Tibucani, Urecheni, Brusturi, G>- 
g lin zi șl din alte comune apropiate 
aclamă îndelung.

Directorul Muzeului regional din 
Bacău, Iulian Antonescu, îi invită 
pe oaspeți să viziteze vestigiile im
portantului monument istoric, zidit 
între anii 1374—1391 și oare avea 
să cunoască apogeul gloriei -în vre
mea domnitorilor Ștefan cel Mare 
și V-asile tupu. Deși asediată de 
mai multe ori, această fortăreață 
n-a putut fi niciodată cucerită prin 
luptă. Oaspeții se interesează în
deaproape de mersul lucrărilor de 
restaurare ce se desfășoară în pre
zent și care urmează să redea, pînă 
în 1970, adevărata înfățișare a e- 
roicei cetăți.

...Deodată, între zidurile cetății, 
venind parcă de peste secole, ră
sună jurământul plăieșilor lui Ște
fan cel Mare evocat de Vaslie A- 
lecsandri în piesa „Cetatea Neam
țului", interpretată acum de actori 
ai Teatrului de stat dta Bacău. Este 
uin emoționant omagiu adus celor 
care au apărat timp de mai multe 
veacuri au nepătată mîudirie Ceta
tea Neamțului, simbol al iubirii fier
binți de patrie.

Ea s tul vizitei, are loc un 
mare miting.

Conducătorii de partid și de stat 
stat salutați de Teader frimioai-a, 
președtotede cooperativei agricole 
de producție Păstrăvem, șl de Ni
colae Tăioase, prim-secretar al Co
mitetului najonri de parted Tg. 
Neamț.

socialiste, mărturii

tașii noștri pentru libertate națio
nală și socială, pentru o viață mai 
bună, noi aducem un omagiu ace
lora care s-au jertfit pentru ca 
poporul român să-și păstreze fi
ința, să-și poată organiza via
ta astăzi așa cum o dorește el. 
Partidul nostru comunist, continua
torul celor mai bune tradiții de lup
tă națională și socială ale poporului, 
întruchipează minunat și dezvoltă, în 
condițiile noi ale orînduirii socia
liste, tot ceea ce a creat poporul 
nostru mai bun, de-a lungul seco
lelor. Rezultatele dobândite se bazea
ză pe cele mai înaintate cuceriri ale 
omenirii în știință și cultură, fiindcă 
numai sintetizînd și dezvoltînd pe o 
treaptă superioară tot ceea ce a 
creat mai valoros munca și gândirea 
omenească este posibilă făurirea so
cialismului și comunismului, asigu
rarea condițiilor de viață civilizată 
pentru oamenii muncii. De aceea, noi 
cinstim tradițiile, tot ceea ce are 
bun, înaintat, în trecutul său popo
rul român. Referindu-se la faptul că 
nu pot fi ignorate actele contrare in
tereselor poporului ale fostelor eiase 
stf rânitoare, vorbitorul a spus : Noi 
stlm însă să delimităm ceea ce a 
fost rău tocmai pentru a nu se mai 
repeta niciodată — asigurând că 
poporul român, care a devenit stă- 
pîn pe soarta sa, să fie veci de veci 
stăpînul României, să-și constru
iască viața așa cum o dorește el.

Arătînd în continuare că, ta anii 
construcției socialiste, s-au obținut 
rezultate importante în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, cul
turii regiunii și raionului, care cunosc 
azi o viață înfloritoare, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a spus; 
Regiunea Bacău, odinioară una din
tre regiunile cele mai înapoiate, se 
numără astăzi printre regiunile 
fruntașe ale țării în ce privește dez
voltarea industrială, nivelul de viată 
al oamenilor muncii. Iată rezultatele 
politicii marxist-leniniste a partidului 
nostru comunist, care își închină în
treaga activitate intereselor poporu
lui român!

La noi vin mulți străini, ca turiști 
sau oaspeți. Ei admiră cetățile și 
mănăstirile, casele și locurile memo
riale care vorbesc despre trecutul 
de luptă și muncă al poporului — 
dar admiră și noile cetăți indus
triale, științifice, culturale
de învățământ, care sinteti
zează î-nt-r-o formă superi
oară tot ceea ce are mai bun 
poporul român, talentul și pricepe
rea sa, hărnicia și hotărîrea sa de 
a-și construi o viață liberă și inde
pendentă. Fără îndoială că aceste noi 
cetăți vor păstra și vor duce peste 
veacuri, pentru urmașii urmașilor 
noștri, vestea muncii, iscusinței și 
vredniciei constructorilor de astăzi ai 
socialismului, care, învingînd multe 
greutăți, n-au precupețit nimic pen
tru fericirea poporului, pentru ri
dicarea continuă a patriei socialis
te pe cuhnile înalte ale civilizației 
și progresului.

In continuare, vorbitorul, arătând 
că este îndreptățit ca oamenii mun
cii să se mândrească atît pentru 
trecut cât și pentru cele realizate 
în prezent, a spus : Mai avem însă 
multe de făcut, avem încă în fața 
noastră un drum lung de muncă 
și luptă pentru a desăvîrși con
strucția socialismului în România, 
pentru a crea bazele trecerii la 
construirea societății comuniste. 
Toate acestea cer eforturi, muncă 
încordată din partea tuturor. Con
gresul al IX-lea al partidului ne-a 
trasat un minunat program de dez
voltare pentru anii următori. Am 
pășit la realizarea lui, iar rezul

PROGRAM DE RADIO
11 septembrie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI,- 6,10 Concert de dimineață: 
7,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Buletin meteo-rutier,- 7,18 In su
net de fanfară; 7,30 Melodii... me
lodii; 8,00 Transmitem pentru sate; 
8,40 Muzică ușoară; 9,00 Rapsr.zi al 
folclorului nostru; 9,30 Muzică ușoa
ră; 9,40 Selecțiuni din opereta „Lysls- 
trata"; 10,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 
10,30 Muzică ușoară; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Radio atlas; 11,15 
,.De la munte la mare" — program 
muzical pentru oamenii muncii a- 
flați la odihnă; 12,00 DE TOATE

Anul școlar 
ți librării

(Urmare din pag. l-a)

— Magazinul, spunea tov. Gabor 
Zamfira, responsabila unității, e 
mic și nu face față la afluența ma
re de cumpărători. Chioșcurile de 
mărunțișuri însă desfac și ele re
chizite școlare. Ar trebui ca în a- 
ceastă perioadă vînzătorii de la 
respectivele chioșcuri să întețească 
reclama comercială făcînd cunoscuf 
celor interesați că au de vtazare 
rechizite și să mărească numărul 
sortimentelor pe care le desfac

Vifregifii
Manualele școlare gratuite au 

luat deja drumul școlilor. Dar ce
lor de la cursurile fără frecvență 
și seral ale liceului li se oferă ce
va ? Tovarășul Roman Frandsc, 
responsabilul librăriei „Ion Crean
gă" din Petroșani ne-a informat că 
pentru elevii liceului din Petroșani 
există cir-ca 160 de seturi de ma

tatele bune obținute pînă acum o- 
glindesc realismul prevederilor 
congresului, dovedesc că ele pot 
fi și vor fi pe deplin înfăptuite, că 
în 1970 țara noastră va fi mai bo
gată, mai puternică, mai înfloritoa
re, iar nivelul de viață al poporu
lui mai înalt. Pentru aceasta, pen
tru îndeplinirea în întregime a 
programului stabilit de congres, 
noi vom face totul, împreună cu 
întregul popor 1

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Avem perspec
tiva clară a viitorului minunat ce 
se deschide înaintea poporului nos
tru, conștiința faptului că națiunea 
română, care se dezvoltă continuu, 
este chemată, alături de celelalte 
națiuni socialiste, de popoarele în
tregii lumi, să-și aducă contribuția 
la înflorirea civilizației umane, la 
progresul și pacea omenirii. Intă- 
rindu-ne patria, obținînd succese în 
construcția economică, culturală- 
știînțifică, aducem în același timp 
o contribuție de preț la întărirea 
forțelor socialismului șl la crește
rea prestigiului și autorității sale, 
la întărirea sistemului mondial so
cialist, la cauza păcii în întreaga 
lume. Cu cât mai puternică este 
fiecare țară socialistă, cu cât sînt 
mai bune rezultatele țării noastre 
și ale celorlalte țări socialiste în 
construcția economică, cu atît mai 
mult influențează aceste rezultate 
dezvoltarea celorlalte popoare, lupta 
lor pentru eliberarea națională și 
socială.

Doresc, în încheiere, să vă urez 
dv. urmașii urmașilor plMeșllor lui 
Ștefan cel Mare, mult succes în în
treaga dv. activitate, pentru ca, ală
turi de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, să aduceți o contribuție 
tot mai importantă la înflorirea Ro
mâniei socialiste I

Cei prezente au subliniat în repe
tate rînduri cuvîntarea secretarului 
general al C.C. al P.C.R. cu puter
nice și îndelungi aplauze și urale.

In drum spre Roman
In continuare, se trece prin co

mune cu multe case noi și curate.

PENTRU TOȚI, 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic,- 13,13 Mu
zică ușoară,- 13,30 Concert de prinz; 
14,00 La microfon Nana Mouskou- 
ri și Nicolae Nițescu,- 14,15 Răspun
suri muzicale la scrisorile dumnea
voastră,- 14,40 Cîntă flinta Cerbacev; 
15,00 Melodiile tinereții; 15,30 La 
microfon: Ion Cristoreanu; 15,45 
Inlerpreți de muzică ușoară : Glgi 
Marga și Peter Alexander; 16,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 16,03 Muzică 
ușoară; 16,15 SPORT ȘI MUZICĂ; 
19,00 Selecțiuni din operete; 19,15 
Cîntece populare de dragoste; 19,30 

în magazine

nuale pentru clasa a IX-a, 70—80 
de seturi pentru clasa a X-a cu 11 
ani și circa 100—120 seturi pentfu 
clasa a Xl-a cu 11 ani. Deși foarte 
puti-n în raport cu necesitățile, nici 
acestea nu se vor distribui decît 
după 20 septembrie. Dar anul șco
lar la cursurile serale deja a înce
put iar elevii de la aceste cursuri 
sînt pe nedrept vitregiți de posibi
litatea de a-și cumpăra manualele. 
Și situația aceasta e comună pen
tru toți elevii seraliștl și de la fără 
frecvență.

Așadar, la întrebarea de la în
ceput răspunsul e acesta: maga
zinele de confecții sînt pregătite 
pentru această perioadă de vârf 
dinaintea anului școlar. Va trebui 
studiată însă în fiecare zi cererea 
de consum și în funcție de aceasta 
să se aducă marfă din depozit. Pa- 
petăriile în schimb, au rămas da
toare elevilor și situația aprovizio
nării lor se cer» de urgență îmbu- 1 
nătățită. | 

ale căror porte falnice de lemn sânt 
sărbătorește împodobite. Semne ale 
bucuriei șl ospitalității se întâlnesc 
pretutindeni, pînă la ieșirea dta 
raion, la Timișeștii. Oaspeții stat 
conduși la sfatul popular din co
mună, unde inginerul agronom Ion 
Cocîrță prezintă rezultatele actuale 
ale cooperativei, crescute față de 
anii precedente. Pentru viitor, co
operativa își propune să extindă și 
mai mult suprafețele irigate, să 
dezvolte sectorul zootehnic și pro
ducția acestuia.

La ieșirea din sediul sfătuita 
popular, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu adresează numeroșilor locuitori 
prezente felicitări pentru frumoasele 
succese dobândite, urându-le să ob
țină noi realizări în întărirea co
operativei, sporindu-și astfel con
tribuția la bunăstarea întregii popu
lații.

O scurtă oprise în com m Moț- 
oa din raionul Pașcani. Conducăto
rii de partid și de stat stat salutați 
— cu prilejul scurtei treceri prin 
regiunea Iași — de primul secratar 
al Comitetului regional de partid 
Iași, Mir» Dobrescu.

Oaspeții se alătură zeoUor de 
localnici, prinși îintr-o însuflețită 
horă a unirii.

In dram spre Roman, un popas 
la Hanul Ancuței, locul unde al
tădată se întîLneau drumurile co
merciale dintre Țara de Sus șl Tara 
de Jos, unde trăgeau peste noapte 
și-și povesteau întâmplări cuaascu- 
ții eroi ai unor opere sadoveoâeae.

In întîmpinare le-ay ieșit Frații 
Jderi, însoțiți de un grup de călă
reți. In fața hanului, primitoarea 
hangiță îl poftește pe conducătorii 
de partid și de stat să se ospăteze 
din bucatele îmbietoare aflate pe 
mese. Hanul Ancutei a oferit oaspe
ților momente evgcștoore ale ve
chilor obiceiuri moldovenești.

Coloana de mașini se așterne din 
nou la drum.

Paul ANGHEL
Paul DIACONESGU 
Nicolae VĂMVU 
Constantin BLAGOVICI

TEATRU RADIOFONIC: „Portre
tul" de Alexandru Voi-tin; 20,45 
Muzică ușoară; 21,15 Cîntă Iva Za- 
nicchi și Alin Noreanu,- 21,30 Cele 
mai îndrăgite melodii populare; 21,45 
Muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic: 
22,25 Balul notelor; 23,00 Conti
nuăm muzica de dans,- 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
11 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie;
Dragostea șl moda,- Republica: Es
crocii la mănăstire; Stadion: Unora 
le place jazzul; PETRILA: Fata lui 
Bube; LONEA — Minerul: Noap
tea iguanei; LIVEZENI: Ultima ca
valcadă spre Santa Cruz; ANINOA- 
SA: Camera în formă de L; VUL
CAN : Catifeaua neagră; CRIVI- 
D1A : A dispărut o navă; PARO- 
ȘENI: A fost odată un moș și o 
babă; LUPENI — Cultural: Feri
cirea în traistă; Muncitoresc: Spăr
gătorul,- BÂRBĂTENI : Săritură în 
întuneric; URICANI: Depășirea.

TELEVIZIUNE
10 septembrie

16,30 Transmisiune de la Stadio
nul Dinamo din Capitală a meciu
lui de fotbal dintre echipele Dina
mo București — Universitatea Cluj; 
18,15 Emisiune pentru copil șl ti
neretul școlar: Filmul „Iepurașii 
neascultători"; 19,00 Telejurnalul 
de seară; 19,15 Rapsozi populari: 
Elena Firan din comuna Izvena, re
giunea Oltenia; 19,35 „Cerul și pă
mântul" —- reportaj filmat despre 
constructorii noului oraș de pe SȘ- 
sar,- 20,00 Tele-enciclopedia; 21,00 
Parada vedetelor,- 21,30 Actualitatea 
cinematografică; 21,45 Filmul „Sfân
tul"; 22,35 Telespor-t; 2^,55 Telejur 
naiul de noapte; 23,05 Buletinul ine 
teorologic; 23,10 Închiderea er 
statui.

i



E îNTERNRTiONRLR
militară și demonstrația

oamenilor muncii din
I

aniversării Revoluției 
din R. P. Bulgaria

Sofia cu prilejul 
socialiste

Luptele din Vietnam 
și farsa electorală

. .SOFIA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Linte, transmite: Cu 
prilejul celei de-a 22-a aniversări 
a Revoluției socialiste din R. P. 
Bulgaria. în Piața 9 Septembrie din 
Sofia a avut loc vineri parada mi- 
lAară . și demonstrația oamenilor 

muncii.
■Ui tribuna oficială au luat loc 

conducătorii de partid și de stat 
în frunte cu Todor Jivkov, prim- 

. secretar ail G.C. al P.C. Bulgar, pre- 
ședințele Consiliului * de Miniștri, și 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare al R. P. 
Bulgaria.

După ce a trecut în revistă uni- 
tăițfle garnizoanei din Sofia, alinia-

> ’ ..
tei pentru paradă, general de ar- ■»
mată Dobri Djurov, ministrul A- 
părării Populare a R. P. Bulgaria,

a
de 9 septembrie.

După parada militară a avut loc 
demonstrația oamenilor muncii din 
Sofia. Zecile de mii de demon
stranți oare au trecut prin fața tri
bunei au purtat panouri și grafice 
care au oglindit succesele dobîn- 
dite de poporul bulgar în anii pu
terii populare.

vorbit despre semnificația zilei

CAIRO 9 (Agerpres). — Un co
municat al Comitetului revoluționar 
din Mozambic, publicat recent Ia 
Cairo, menționează că paitrioții din 
teritoriul portughez au desfășurat, în 
ultimele patru luni, o puternică 
luptă de guerilă, împotriva ocupan- 
ților. Ambuscadele inițiate de pa- 
trioți pe căile rutiere și în regiu
nile unde sînt situate taberele mi
litare ale portughezilor, au provo
cat inamicului pierderi cifrate la 
sute de oameni. Unități ale patrioți- 
lor' au scos din luptă în trei zile, 
într-un ținut din apropierea cu gra
nița Zambiei, 40 soldați portughezi, 
doborînd și un elicopter inamic.

SAIGON 9 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea anunță că în 
cursul atacului întreprins de patrioți 
la 28 august împotriva aeroportului 
american de la Vinh Long, au fost 
distruse 10 avioane și elicoptere de 
transport și au fost scoși din luptă 
un număr important de militari a- 
mericani.

Din Saigon se anunță că toate uni
tățile guvernamentale cantonate în 
capitală sînt consemnate în cazărmi 
începînd de vineri dimineața, pentru 
a permite comandamentului să dis
pună de maximum de trupe în tim
pul „consultării electorale" de dumi
nică. Comandamentul american a 
luat aceeași hotărîre pentu trupele 
sale, motivele fiind aceleași.

Republica Congo (Kinshasa)

Instituirea cenzurii
asupra corespondenței

Tot în legătură cu farsa electo
rală care urmează să aibă loc' In 
Vietnamul de sud, se anunță că lide
rii budiști împreună cu alți 423 de 
călugări aflați în incinta Institutului 
budist din Saigon au declarat ' cu 
începere de vineri dimineața, o grevă 
a foamei care va dura 72 de ordin 
semn de protest împotriva acestor 
alegeri. O dată cu declararea gre
vei, liderii budiști au făcut apel la 
toți credincioșii budiști din Vietna
mul de sud să se abțină de lavOț. 
In incinta institutului circulă unele 
zvonuri, potrivit cărora duminică 
— „ziua alegerilor" — budiștii. vpr 
organiza totuși o manifestație pe 
străzile Saigonului cu care prilej, (în 
semn de protest împotriva farsei, e- 
lectorale, mai multi preoți își vor da 
foc.

9 (Agerpres). — Pos- 
Kinshasa a transmis 
al guvernului Repu-

KINSHASA 
tul de radio 
un comunicat 
blicii Congo (Kinshasa), in care se
arată că pe întreg teritoriul țării 
a fost instituită cenzura asupra tu
turor formelor de corespondentă 
provenite din străinătate.

PREZENȚE ROMANEȘTI
GENEVA 9. — Coresponden

ta! Agerpres, Horîa Liman, 
transmite: La Evian continua 
ședințele grupelor de lucru și 

? comitetelor de cercetare din 
cadrul celui de-al 6-lea Con- 

• greș mondial de sociologie. 
Delegația română a prezentat 
deja comunicările „Inlluențe ale 
procesului de industrializare a- 
supra mobilității sociale" pe 
baza exemplului României, în
tocmită de un colectiv alcă
tuit din Costin Murgescu, mem- 

,*. bru corespondent al Academiei

Republicii Socialiste România, 
C. Grigorescu, G. Retegan și 
V. Trebici, „Conceptul suvera
nității într-o sociologie a dez
voltării" .de Gh. Dolgu și M. 
Dulea și „Școala sociologică 
românească și problema insti
tuțiilor internaționale pentru 
pace" de dr. O. Bădtnă.

Comunicările sociologilor ro 
mâni, reilectînd rezultatele con
strucției socialiste din tara 
noastră, au fost primite cu viu 
interes de participant!.

Guvernul congelez motivează a- 
ceastă hotărîre prin necesitatea de 
a preveni unele „acțiuni potrivnice 
guvernului și politicii lui, organiza
te de o serie de cercuri naționale 
aflate în slujba imperialismului și 
a puterilor* străine, care în ultimul 
timp și-au intensificat activitatea 
de subminare și dezorientare a o- 
piniei publice, răspîndind cu aju- 
tortil poștei mesaje cu caracter an
tiguvernamental".

In comunicat se subliniază, de 
asemenea, că introducerea cenzurei 
la toate felurile de corespondență 
provenită din străinătate urmărește 
„garantarea unei securități depline 
în interiorul țării".

Copii de 11 ani victima 
unui atac aerian intreprins 
de aviația S.U.A. în Cambodgia

PNOM PENH 9 (Agerpres). — In 
capitala Cambodgiei s-a anunțat ofi
cial că în urma atacului întreprins 
împotriva satului de frontieră Sra- 
mair, din provincia Svai-Rieng, de că
tre două elicoptere purtînd însem
nele S.U.A., un copil de 11 ani a fost 
găsit mort și alte două, persoane au 
fost grav rănite.

. Comisia internațională de suprave
ghere și control în Cambodgia a pro
cedat Ia 
tate nu 
cității.

Pe de 
două persoane au fost omorîte și o 
fătă rănită grav, ca urmare a plan
tării unei mine pe teritoriul Cam
bodgiei.

PE SCURT

— Ea Iu

o anchetă ale cărei rezul- 
au fost încă date publi-

altă parte, se anunță că

că incendiul a iz- ;, 
cauza temperaturi- ., 
de ridicate, înre- ; 
ultimele zile .în

- 'H
YORK. O putemi- 
s-a prodius joi Ia

'*

Stare excepțională în Siria
DAMASC 9 (Agerpres). — La 4>: 

de ;ore după ce s-a anunțat desco
perirea unui complot împotriva ac
tualului guvern din Siria, joi seara 
a fost declarată starea excepțională, 
luîndu-se, în același timp importante 
măsuri de securitate. Primul minis
tru al Siriei, Youssef Zouayen, vor 
bind la postul de radio Damasc a de
clamat că în urma încercării nereu-

șite de lovitură de stat, pe întreg 
teritoriul țării domnește ordinea, iar 
ultimele măsuri sînt preventive. De 
la declararea stării excepționale, 
postul de radio Damasc a transmis 
apeluri 
buie la 
acțiuni 
nului.

către populație să contri- 
dejucarea oricărei eventuale 
îndreptate împotriva guver-

Lansarea navei cosmice „Gemini-Tf 
a fost amînată

i"

CAPE KENNEDY 9 (Agerpres). — 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.. □ anun
țat ainînarpa pentru astăzi (sîm- 
bȘtă) a lansării navei cosmice 
„Gemini-11" pilotată de cosmonau- 
ții?Charles Conrad și Rocmard Gor
don.. Această măsură a fost lua-

tă cu urmare a constatării unei de
fecțiuni la instalația de alimentare cu 

a rachetei
cu ajutorul căreia 
lansată nava, 
a fost anunțată 

startului

carburant
„Titan-2" 
să fie 
N.A.S.A.
6 ore înaintea 
pentru vineri.

purtătoare 
urma 

Hotărîrea 
cu numai 
programat

EONDRA 9 (Agerpres).
crările conferinței Commonwealthu- 
lui, care se desfășoară în prezent la 
Londra, reprezentanții țărilor africane 
au cerut guvernului Marii Britanii să . 
nu recunoască independența Rhode 
siei pînă cinci nu se va instala în 
această țară un guvern democratic 
ales.

Primul ministru al statului Sierra 
Leone, Albert Margai, a criticat se
ver atitudinea Marii Britanii fată 
de regimul lui Smith. Printre altele, 
el s-a pronunțat pentru adoptarea 
de către Adunarea Generală a O.N.U. 
de sancțiuni economice obligatorii 
împotriva Rhodesiei. El a adăugat că 
ar trebui să se folosească eventual 
forța pentru a asigura succesul apli
cării acestor măsuri.

Alți doi șefi de delegații africane, 
Joseph Murumbi. vicepreședinte al 
Republicii Kenya, și generalul 
D. Ogundipe (Nigeria), au invitat Ma
rea Britanie de a se angaja solemn

și public de a nu acorda indepen
dență Rhodesiei decît în cazul insta
lării unui guvern democratic. Mu- 
rumbi a propus ca Marea Britanie să 
desemneze fără întîrziere un guvern 
rival celui care se află în prezent 
la Salisbury, căruia să i se acorde 
un sprijin militar, 
toritatea 
beli".

Poziția 
sprijinită

„în cazul cînd au-
sa va fi contestată de re-

tărilor africane a fost 
de reprezentanții Indiei și 

Ceylonului. Pentru sancțiuni econo
mice obligatorii împotriva regimului 
rasist din Rhodesia s-a pronunțat și 
Makarios, președintele Ciprului. Pri
mul ministru al Malayeziei, Abdul 
Rahman și în special primul ministru 
al Australiei, Harold Hoit, au spri
jinit actuala politică a guvernului 
Britanic față de problema rhode- 
siană.

Potrivit agențiilor de presă, dez
baterile asupra Rhodesiei vor dura 
probabil pînă luni anunțîndu-se foar
te disputate.

> LISABONA. 37 de soldați
portughezi au pierit în cursiil 
operațiunilor pentru stingerea . 
unui puternic incendiu, care . a ? 
cuprins de cîteva zile pădurile : 
din regiunea Sintra, situate la • 
25 km vest de Lisabona. In re-.-; 
giunea sinistrată aiu fost mo- ■ 
bllizați aproximativ 2 000 de-; 
militari portughezi. . ;

Se crede 
bucnit din 
lor excesiv 
gistrate în 
Portugalia.

* NEW 
că ’explozie
o fabrică de explozivi din Ba- x 
raboo (statal WiaoemWm), Tă- > 
nind 11 muncitori. Producția . 
acestei fabrici este destinată,*, 
forțelor S.UA. din Vietnamul . 
de sud. Explozia și incendiul ■ 
care au urmat, atu distrus două. *, 
clădiri ale fabricii. Pagubele 
materiale sînt evaluate ,1a pes- H 
te 500 000 dolari.

> BARCELONA. ISn puter- 
nic incendiu a izbucnit joi la ; 
metroul din Barcelona. 4 per-• - 
soane și-au pierdut viața, îar 
alte 115 au fost rănite.

> ANKARA. Joi, pe țărmul 
răsăritean al Bosforului, în a- 
propiere de Istanbul, s-au pro-’ 
dus două explozii puternice. 
Undele de șoc provocate de 
explozii au fost atît de puter
nice ineît au fost sparte gea
murile caselor situate pe țăr- ’ 
mul vestic al Bosforului. Po-,.. 
trivit agenției de presă Ana
tolia exploziile s-au produs pe - • 
două vedete aparținând forțe _ 
lor armate ale Turciei, anco
rate lingă Beykoz. Conform da
telor 
Celal 
flotei 
cinci
iar un marinar a dispărut.

comunicate de amiralul 
Eyiceoglu, comandantul 
turce, doi subofițeri și 
marinari au fost răniți.

1. •.

D if icul tă ți argentiniene
ar

Ravagiile unor
S.U.A-MEXIC

inundații
TAILANDA

CIHDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Hotarul natural între Sta
tele Unite și Mexic, fluviul Rio 
Grande, a ieșit joi din albia sa, 
prțovocînd inundații în statele Chi
huahua, Coahuila, Durango, Tamau
lipas și Jalisco, precum și în te
ritoriul Guerrero din Mexic. Loca
litatea Suarez se află complet inun
dată. Aproximativ 50 000 de per
soane au rămas fără adăpost.

Federația națională a cultivato
rilor, de trestie de zahăr din Mexic 
a declarat că inundațiile au provo
cat numai în statul Jalisco, distru
gerea a 175 000 tone de zahăr. 
------ ' • _______________________

BANGKOK 9 (Agerpres). — Po
trivit rapoartelor oficiale, în urma 
inundațiilor din ultimele zile în re
giunea de nord a Tailandei, aproa
pe 300 de persoane și-au pierdut 
viața și mai mult de 300 000 de lo
cuitori au rămas fără adăpost. Pa
gubele materiale se ridică la apro
ximativ 5 milioane .dolari. In ulti
mele 24 de -ore, în provinciile de 
nord ale țării apele au mai scăzut, 
dar în estul țării situația a devenit 
critică. In numeroase regiuni estice 

.căile rutiere și Orezăxiile sînt com
plet inundate.

Deși învățămîntul 
trebui să fie în toi, por
țile Universităților 
gentinidne se închid una 
după alta. Joi, din ordi
nul autorităților au fost 
suspendate cursurile U- 
niversitătilor din vechiul 
centru cultural Cordo
ba. La Buenos Aires, La 
Plata, Rosario și în alte 
centre universitare, zeci 
de mii de studenți de
clară greve, boicotează 
cursurile, intră în greva 
foamei. Curentul protes
tatar este sprijinit de 
numeroase cadre didac
tice care, în mai multe 
rânduri, și-au afirmat so- 
lidafltatea cu studenții.

Așadar, ceea ce era 
așteptat de observatorii 
vieții politice argentt- 
nâene, după lovitura mi-

ar-

litară de stat care a dus 
la înlăturarea guvernu
lui fostului președinte 
Arturo Illia și instalarea 
regimului militar al ge
neralului Ongania, s-a 
adeverit. Divergențele 
dintre păturile largi ale 
opiniei publice și frunta
șii armatei care au pus 
mina pe putere capătă 
accente tot mai pronun-, 
țațe. Aceasta este o ur
inare firească a unor 
măsuri cu caracter anti
democratic luate de noul 
regim argentinian. In ur
mă cu 40 de zile, gu
vernul Ongania a 
pendat autonomia 
versitară fa. țară —
diție seculară în statele 
latino-americane. Aceas
ta a declanșat puterni
cul val de proteste al

sus- 
uni- 
tra-
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unl- 
ast- 

con-'
Gu- 
On-

cadrelor didactice și ai 
tineretului studios, care 
provoacă în prezent a- 
tîtea dificultăți guvernu
lui. Intervenția autorită
ților în conducerea 
versîtăților a avut, 
fel, efecte cu totul 
trare celor scontate, 
vernul generalului
gania s-a văzut lipsit de 
sprijinul unei pături oa
re se bucură de influ
ență în rândurile popu
lației, rezultatul fiind ac
tualele manifestații, gre
ve și acțiuni antiguver
namentale, urmate de 
ciocniri care s-au soldat 
cu morți. răniți și peste 
100 de studenți arestați 
.în mod preventiv". Mai 
îngrijorător este conside
rat, însă, de observatori 
faptul că tot mai multi

profesori și asistenți u- 
niversitari agrenttoienl 
au hotărît să renunțe, în 
semn de protest, la Caf- 
tedrele lor și și-au ofe
rit serviciile umor1 insti
tute de învățăîmînt su
perior din străinătate. ■

Situația nu se prezjn; 
tă mai bine nici pe troti
lul economic. Devali
zarea monedei, creșterea 
preturilor și scăderea 
puterii de cumpărare » 
maselor muncitoare au 
fost urmate de puternice 
demonstrații ale munci
torilor din Buenos Aire®, 
care au cerut sporirea 
salariilor. Răspunsul au
torităților militare la •»- 
ceste cereri a conștaț 
in... grenade cu gaze la
crimogene și lovituri cu 
bastoane de cauciuc.
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