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g^Comitetulu^^ al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

i/IIA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAI ÎN REGIUNEA GAlAfl
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REGIUNEA GALAȚI, BOGAT TERITORIU, ÎNTINS DIN ȚARA, VRANCEI ȘI P1NĂ 
LA DUNĂRE, CU.GRINARE MĂNOASĂ, CU PUTERNICE CENTRE ALE INDUSTRIALIZĂRII 
SOCIALISTE, PRIMEȘTE ZILELE ACESTEA VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI 
DE STAT. ,

MIERCURI, 14 SEPTEMBRIE A. C. TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, ION GHL-Ur 
GHE MAURER, GHEORGHE APOSTOL, LEONTE RĂUTU, VASILE PATILINEȚ AU SOSIT 
ÎN REGIUNEA GALAȚI PENTRU A DISCUTA CU ACTIVUL DE PARTID ȘI DE SWc.țV
OAMENII MUNCII DIN REGIUNE DESPRE REZULTATELE OBȚINUTE ÎN ÎNDEPLINIREA , 
SARCINILOR TRASATE DE CONGRESUL AL 1X-LEA AL PARTIDULUI ȘI PENTRU A ANA- 
UZA ÎMPREUNĂ MASURILE CE TREBUIE LUATE ÎN CONTINUARE ÎN VEDEREA ASI- . 
GURĂRn ÎNDEPLINIRII PLANULUI CINCINAL.
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Făurei, Ora 8 dimineața, 
sînt primiți cu puternice

Stația
Oaspeții
ovații de mii de oameni sosiți din 
satele și; comunele acestui înfloritor 
raion al Bărăganului. Se află pe pe
ron, în întîmpinare, tovarășii Con
stantin Dăscăiescu, prim-secretar al 
CF nițelului regional P.C.R. Galați, 

— Constantin Dumitrache, președintele 
Dumitru

I
I\
/' Sfatului popular regional,

Bălan, prim-sșcretar al Comitetului 
raional P.C.R. Făurei, Chipăilă Ni
colae, președintele Sfatului popular 
raional, conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, activiști, 
oameni a muncii.

Zeci de copii întind oaspeților bu- 
Chtete de flori. Pîinea gustoasă a Bă- 
"ăganului, '.plinea acestei toamne, 
este oferită ; oaspeților; alătură' -de

- tradiționalele ploști cu vin, de: doi 
bâtîîni. cooperatori. ;,Fiți bine veniți, 
&agi oaspeți, -pe meleagurile regiu- 
xrii .noastre, pe pămîntul plinii și al 
galului!".

Ut'Călea mașinilor se deschide' o 
atee de steaguri, de ghirlande din 
crengi-de btad Și stejar, de eșarfe și 
bsțțiste. colorate care flutură spre 
oaspeți. Zeci' de călăreți în costume 
naționale . străjuiesc traseul pînă la

La Ianca, In mijlocul țăranilor cooperatori
' Ianca, situată în vatra roditoare a 

ț,'. iVfliipiei Bărăganului, este în'conju- 
Nyțată de largile ogoare ale unităților

agricole socialiste. In curți, între 
pomi roditori, se zăresc case noi, lu
minoase, ale vrednicilor gospodari.. 
Prezențe grăitoare ale profundelor 
transformări petrecute în acești ani 
în viața comunei, ale însuflețite' 
vieți culturale și artistice se ridică 

________ , cine- 
căminului cultural, 

armonizează, dînd mă- 
statornicit pe aces- 
imaginea străluci- 
unite a prezentului 
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clădirile liceului, bibliotecii, 
matografului, 
Toate se 
sura belșugului 
te meleaguri, 
toare a muncii 
socialist.

. Conducătorii 
sini îrttîiKpinați

de partid și de stat 
de Fătu Socaricea- 

ntî, președintele' cooperativei agri
cole de producție Ianca, care-i in
vită Ia sediul cooperativei. Aici, 
Sînt prezentate- realizările țăranilor 
cooperatori, care au obținut recolte 
bogate. Pentru ca; roadele pămîntu- 
Itil să* fie mereu mai bune, se pre
vede^ pentru- viitor, extinderea Iu- 
Crătubf de irigație, folosirea mai 
largă a thecanizării și a îngrășămin- 
tejoT cKinii'eb. "

Din.; biroul îțireședintelui, discuția 
Continuă în sate laborator, unde 
oaspeții se opresc în dreptul unor 
machete care înfățișează Organiza
rea teritorială a cooperativei — ce 
reunește 3 200 de ha arabile — pre- 

■tăm șl numeroasele construcții 
gospodărești ridicate în ul-timui 
timp; H®le pentru păsări, grajduri, 
tin complex și o îngrășătorie dc 
porci, puîernițe etc.

Conducătorii de partid și de stat 
se interesează de felul cum este 
gospodărit avutul obștesc, de va* 
loarea zilei muncă, de prețul de 
rost al construcțiilor și rentabili
tatea sectorului zootehnic, de pers
pectivele de dezvoltare a acestei 
unități. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere amănunte despre planul de 
irigații al cooperativei, despre a- 
șiigurarea bazei furajere care să în-

Proletari dta took* fteHe,

șoseaua de asfalt, unde sute . de 
flăcăi și fete au încins o mare hoi/i, 
redînd conturul hărții regiunii. Pre
tutindeni locuitorii satelor îi sab'tă 
pe înalții oaspeți cu dragoste, adu- 
cînd ca mărturie a vieții lor înnoite 
roadele acestor ani. La porți au fost 
rînduite mese, încărcate cu stru
guri și flori, la intrarea în sate s-au 
organizat expoziții cu produse din 
recolta nouă, pereții caselor au fost 
împodobiți cu covoare și velințe 
care vorbesc despre vechile tradiții 
de artă ale' oamenilor de pc aici.-

In aceste zile, cîmpia trăiește din 
plin zorul culesului,- pe tot parcursul 
sărbătoarea primirii oaspeților se 
împletește cu bucuria muncii. ; La 
Găiseanca, zeci de țărani coopera
tor i. îi salută pe oaspeți,, cu
lesul viei sau de pe tarlalele dc 
sfeclă. La. Fiiipești, ca și la Mî^cea 
Vedă, pe cîmputi - lucrează tractoa
rele, în grădinărji se culeg legu
mele, pe tarlalele de Jtfcerhă se în- 
vîrtesc evantaiele de apă ale asper- 
soarelor. Schilhbînd saluturi cu lo
cuitorii acestor sate, încetinind, vi
teza în fața horelor desfășurate J în 
lungul șoselei,- oaspeții se. opresc 
în comuna Ianca.

lesnească o dezvoltare rapidă a sec
torului zootehflic. Ea sectorul de 
bovine și cel de păsări, oaspeții 
discută cu brigadiera Felicia Gru- 
ceru, cu îngrijitoarele Valeria Micu 
și Gica Ionel despre felul cum mun
cesc, despre ciștiguriie pe care' le 
obțin. „Cum se aplică, aici remu
nerația suplimentară ?'* întfeabă to
varășul Nicolae Ceaușescu. Răspun
sul subliniază că remunerația Su
plimentară este judicios aplicată, 
constituind un' stimulent perma
nent pentru obținerea unor rezul
tate bune.

La sfîrșiitul vizitei, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu a luat cuvîntul în 
cadrul unui miting.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă, secretarul generai al G.C. 
al P.C.R. a spus:

Am vizitat cooperativa dv., am 
ascultat cele spuse de tovarășul 
președinte privind producțiile pe 
care le-ați obținut în 1965 și in 
1966. Sîtrtt rezultate bune ' care a- 
rată ce posibilități mari are agri
cultura noastră atunci cînd pămîh- 
tuT este lucrat cu mijloace mecani
zate, cînd se- aplică știința, în ge
neral cînd țărănimea unită depune 
eforturi pentru a smulge pămîntu- 
iuj roade cît mai bogate. ’

Felicitîndu-i pe cooperatori- pen- 
!ru rezultatele ■ obținute, vorbitorul 
a spus : Fără îndoială că puteți șt 

- > a trebui .să" obțineți rezultate’ șt 
mai- buhe. De altfel, planul pe căițe 
vi l-ați stabilit pînă în 1970 este «un 
plah bun, iar realizarea lui va face 
să crească producția în - sectorul

Brăila, ■ orașul metalurgișțilpr, chî- 
miștildr și marinarilor1 îșî anunță 
iprotpierea printr-un original. arc 
de triumf: Două excavatoare sus
țin pe brațele lor stema partidului 
și a republicii, lucrate cu migală 
din Floride și plantele acestui jfîr-
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vegetai și în zootehnie, să: spo
rească veniturile cooperativ®! și 
bunăstarea cooperatorilor, adu cînd 
astfel o contribuție idAi m&e' la 
dezvoltarea și înflorirea • agriculto
rii, a Republicii noastre sotiâifcte. 

Desigur că' realizarea' âctstui 
plan, ca și a progranfu-lui general 
stabilit de partid priidnd dezvolta
rea agriculturii,' ceire 'muhc'ă? Este 
necesar ca Oamenii • de știință, in
ginerii, zootehniștii, medicii-' vete
rinari, conducerile • cooperativelor 
și întreaga țărănime cooperatistă 
să depună eforturi și! 'măi Biari, 
pentru a asigura înfăptuirea obiec
tivelor stabilite’ de fiecare coopera
tivă' îh parte și a acelora pe în
treaga țară. In ; felul acesta, mun
cind mai? She,-prgamlînd mbi 'bine 

. campaniile agtiebte, • țifiîhd’ ‘seama *n
■ fiecare an de condițiile concrete — 
așa'curnțar fi fost'necesar să țț- 
neți seama- și toajngp irdcută, cSSd 
a fost-seefetă —
cupîndn-vă . apUcezea'Jegnfflar 
științei, a îadrîrmSrilor -SpecidUgtf-' 
lor din agricultură; folosind chib
zuit îngrășămintele naturale și'chi
mice, .mijloacele mecanizate și ce
leilalte mijloace pdsel te îiișpMtia 
cooperativei iv. —, oa și' celorlalte 
cooperative de către stat veți 
putea să realizați în'- buitie OcMții 
producțiile pe care yi, teicii prepus 
și, poate, chiar să obțineți rezultate 
și mai bune.. Posibilitățile coopera
tivelor noaștre, ale ■ agriculturii 
noastre; sînt foarte mari. Ntoi. sîn- 
tem de abia ia începutul dezvoltă
rii agriculturii și wh 'tiSibuf să de
punem eforturi maXiaie, să nu pre
cupețim nimic pentru .a înainta pe 
Irua ’• pe care. am pornit, pșetru 
a îndeplini în scurt timp progra
mul trasat, de Congresul aal, iSt-lea 
al -partidului — de' modernizate a 
agriculturii noastre și' deridicare 
a ei la nivelul agricutturii țăiilor 
avansate.

După cum cunoașteți — ia,spus 
în încheiere vorbitorul —. munci
torii din industrie rettlizepză,' de a- 
semenea, în bune condiții sarcinile 
planului cincinal;' di au d-epășit sar
cinile de plan pe primele 8 luni 
ale anului, încît, fără' îndoială, pla
nul pe întregul an var fi hu numai 
realizat; 6i și depășit; intelectua
litatea noastră își ‘ aduce contribu
ția activă la realizarea pfogramu- 

, lui de dezvoltare a industriei'și a- 
âriculturli,- la avîntal științei; învă- 
tămîntului, culturii rotitâheștl. întă
rind unitatea țărănimii cooperatis- 

' tă cu muncitorii, cu intelectualii,
■ cu toți oatnenii' iftttncii, strîiîs u- 
• niți' ca o singură f-atrtilie, vom' mer
ge înainte:; spre înflorirea ’ națiunii 
noastre socialiste. Vă urez 6V. și 
tuturor locuitorilor ’ din' raion' mult 
succes în activitatea dv., multă să
nătate și multă fericire. i <

Miile de’ țărani cooperatori' au o- 
vaționat îndelung, subllniinti câvîn- 
tarea cu aplauze. " ' ; ; ’ 
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șit de vară. Urarea „Bun venit iu- 
biții noștri conducători în ofâșul 
Brăila" e'însarisă cu aceleași flori 
vii. Sub cadrul acestei xwti oaspe
ții sînt ■ întâmpinași de ’ tovărășii

(Continuare în' pdg. i2-iaj

CITIȚI iN PAGINA 4-A
• „Luna-11" a efectuat cel 
de-al 141-lea tur în jurul Lunii.

+ „Gemini-11" a îndeplinit 
un nou punct al programului 
de zbor.

+ 4Brandt cere o reformă a 
constitațiiei R. T. Germane.: -

La înceout de an șco ar
Astăzi. dis-de-dimineață școlile ge

nerale, profesionale și liceele au 
(îmbrăcat haină de sărbătoare. începe 
un nou an de învățămînt. Glasul 
cristalin al clopoțelului se va auzi 
din nou. Larma, 1 veselia și liniștea 
se vor: face din-nou simțite. De la 
catedre, învățătorii și profesorii vor 
împărtăși elevilor, care au mai cres
cut cu un an, alte cunoștințe; le 
vor transmite cu pasiune și răspun
dere flacăra șttinței, le vor Călăuzi 
pașii pe. drumul viitorului.

Prima zi a fiecărui an școlar con
ține în ea ceva emoționat ceva 
nou, ceva deosebit față de anul pre
cedent. . Sînt emoționante, firește, 
reîntâlnirile • între elevi, reîntîlnirile 
între: profesori, reîntîlnirile' între 
elevi și profesori. Sînt emoționante, 
de asemenea, clipele cînd elevii pri
mesc manualele școlare, acest dar 
minunat pe care partidul și statul 
nostru îl oferă în Ultimii ani gratuit 
elevilor. La școlile din Valea Jiului 
manualele au fost aduse de multă 
vreme și astăzi își vor ocupa locu
rile în ghiozdane și serviete. Valoa- 
reămanualelor școlare ce sfe vor 
icorda în acest an școlar' elevilor 

din Valea Jiului se cifrează la suma 
de 810 000 lei. Sînt bani pe care 
elbVii nu trebuie să-i ceară părinți
lor, ei îi primesc gratuit de la stat. 
Iar noul an școlar aduce cu șine 
și noutăți. In. ce constau ele ? In 
marea și - frumoasa școală din car
tierul EiVezehi, care își primește azi, 
pentriț' prima dată daspeții, în faptul 
că dfin acest șfti rețeaua iriv^âuitâi-

Cartea — prieten prețuit
168 bibliotedU' aert- 

trăia din Petroșani se 
organizează diferite ac- 
tiuniȘcu cârtea, care sd 
stiAleze gustul; șl iii- 
tezeșul oamenilor mun
cii pentru citit. De alt
fel flî cartbtecile biblio
tecii s-au înregistrat, 
în cele 8 . luni- trecute 
din acest an, 2151 ci
titori care au împru
mutat în această peri
oadă circa . 35 000 de, 
volume.

Atest lucru se dato-

rește și măririi fondu
lui de cărți al biblio
tecii în ultimul timp 
cu frică 1 200 volume, 
fncît totalul volumelor 
bibliotecii se cifrează 
Ja . peste 25 000. Un a- 
pori substanțial la răs- 
pindirea cărții In rin- 
<lul oamenilor muncii 
il aduc și cele 15 bi
blioteci de casă și cele 
30 cercuri de citii ce-și 
desfășoară activitatea 
în raza orașului.

Printre cititorii cel

Aspect din atelierul de binale de Ia Llvezeni al I.O.I.L. Petroșani. 
Un nou lot de garnituri de mobilă de bucătărie a ajuns în faza finală 
a execuției: vopsirea. Echipa de vopsitori mobilă condusă de muncitoa
rea Șchioapa Ana își face meseria cu pricepere și migală dînd ca de 
obicei luctu de 1 calitate.

<■ De Gaulle s-a reîntors 
în țară.

Tailanda — bază a avia
ției americane.

♦ COMENTARIU: Un nou 
episod spre izolare.

Noi arestări de studenți 
în Argentina.

tului mediu s-a lărgit; prin înființa
rea liceelor industriale, în aspec
tul plăcut, îmbietor al fiecărei școli.

In vederea i creșterii continue a 
procesului ■ instructiv-educativ, a îm
bunătățirii condițiilor de învățătură 
a elevilor, statul nostru alocă în 
fiecare an sume importante pentru 
reparațiile curente din școli,' pentru 
înzestrarea lor cu mobilier modem, 
cu material didactic corespunzător. 
Numai în acest an au fost alocați 
din bugetul de stat pentru ’ repara
țiile curente în școlile din Valea 
Jiului aproape 700*000 lei.

Remarcăm cu plăcere că în acest 
al doilea an de învățămînt obliga
toriu în școlile generale s^au. pus 
bazele liceelor industriale care vor 
da industriei cadre medii temeinic 
pregătite, specialiști în diferite ra
muri ale economiei noastre socialiste.

Așadar, an de an statul și'partidul 
nostru manifestă o grijă sporită pen
tru școlarizarea copiilor, le creează 
condiții optime de studiu și de viață, 
le pune Ia dispoziție săli de clasă 
spațioase, manuale, rechizite și uni
forme școlare, le organizează plăcut, 
instructiv/ și educativ vacanțele.

Acestor condiții elevii trebuie să 
le răspundă prin rezultate cît mai 
bune la învățătură, Ia disciplină și 
în activitatea obștească, prin ata
șamentul lor fierbinte față die patrie 
și popor, față de încercatul. nostru 
partid comunist; Călăuziți de. astfel 
de năzuinți yor trebui să. treacă azt 
pragul noului an școlar elevii Văii 
Jiului. L- ; , âvj

mai pasionați se nu
mără -. Arady Ștefan— 
muncitor la U.R.U.M.P., 
Cucu Victor _— miner 
la Petrila,. Iuga -Terezia 
— profesoară, Alb Eea- 
terina — funcționară. 
Cucu Silvia — gospo
dină, precum și mulți 
alții. Pentru ei ca și 
pentru majoritatea mun
citorilor din Petroșani 
cartea, a devenit un 
prieten drag și prețuit.

I. CHIRAȘ 
corespondent



Vizita condocfflorilor ft 
Hi rcgiimca

ft stat
(Urmare din pag. 1^) 

Radu Constantin, prim-s»«»tar al 
Gomitetului orășenesc de partid 
Br&ila, și Ion Păun, președintele 
sfatului popular orășenesc. Un grup 
de tineri oferă conducătorilor de 

.partid și de stat pîine, sere și pește 
<Un acest ținut, iar un grup de 
marinari le oferă buchete de (lori.

Coloana de mașini pornește în a- 
cUtnațille brăalenilor spre noul 
complex al industriei chimice. Pe 
aerate locuri, unde hălăduiau odi
nioară ciulinii Bărăganului, descri
sa de Panait letrati, au apărut' a- 
etikn profilurile semețe ale combi
natelor chimice.

Primul popas, oaspeții H fac la 
Gerhbinatul de celuloză și hîrtie, ri- 
l*pat cu zece ani in urnă, pentru 
a valorifica superior stuful din Sal
la Dunării. De atunci au fost con
struite fabrici care dau astăzi țării 
celuloză pentru celofibră, cartoane 
dUplex-triplex, acid dorhidric, hi- 

, poclorlt și-și fac pionieratul alte 
noi fabrici și sectoare înzestrate 
ou instalații și mașini de înaltă teh
nicitate prevăzute pentru a doua 
stepă de dezvoltare. 0 dată ou 
OMablhatul a apărut cel de-al doi
lea port 1a Dunăre al Brăilei, dotat 
Cu mijloace modeme și o întreagă 
flotă de transport.

în fapt unei machete, conducă
torii de partid și de stat tint in- 
fortnați despre, activitatea întregu
lui, complex care, pe lingă Combi
natul de celuloză și hîrtie, cuprin
de, pe aceeași platformă industria
li, combinatul pentru fibre artlfi- 
dele. Stat de față Constantin Scar-

t, ministrul industriei chimice, 
tag. Gheorghe Neculeu, directorul 
generai al combinatului, și Ionel 
Băoaiiu, secretarul comitetului de- 
partid.
i Este vizitată apoi moderna fabri
că intrată de curînd ta probe teh
nologice, oare va produce anușl 
40 000 tone de hîrtie ta mai mul
te sortimente. Tovarășii Nicolae 
Geaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răute, 
Vaaila Patilineț se interesează de 
gradul de automatizare a procesu- 
lulvde fabricație și de calitatea pro
ducției, < de stadiul în care sa află 
lucrările noilor obiective, f&cînd re
comandări cadrelor de conducere 
ale întreprinderii. La ieșise, oaspe
ții scriu în cartea de onoare a com
binatului i

Vizita la Combinatul de celuloză 
de la Chițcani ne-a dai prilejui sa 
cunoaștem munca și realizările unui 
colectiv harnic și priceput, care-șl 
aduce din plin contribuita sa valo
roasă la înfăptuirea programului 
măre} de dezvoltare multilaterală a 
României Socialiste, elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Al doilea popas este făcut la Com
binatul pentru fibre artificiale din 
vecinătate. Pe lista sortimentelor ce 
poartă marca tînărului combinat fi
gurează astăzi! celofibra tip lină si 
tip bumbac, rețele cord de mare 
rezistență necesare industriei dc 
anvelope, celofan, sulfura de car
bon și sulfat de sodiu. La fabrica de 
rețele cord, tehnica modernă este 
reprezentata de mașini complexe ți 
instalații de comandă centralizată. 
Conducătorii de partid $1 de stat dis
cută cu specialiștii, interesîndu-se de 
performantele tehnice ale utilajelor, 
de ridicarea corespunzătoare a ca
lificării și de condițiile de muncă 
aia muncitorilor. Tovarășul Nfcolăe 
Ceaușescu discută cu muncitorul 
Matei Ungureanu despre condițiile 
dț muncă și de viață din fabrică.

' In încheierea vizitei are Ies un 
miting la care iau parte muncitori, 
tehnicieni și ingineri din toate fa
bricile complexului. Directorii celor 
două combinate, inginerii Sheer- 
gbe Mateescu și Gheorghe Neculeu, 
exprimă în cuvinte însuflețite hotă- 
rfren cbîtniștilor brăilenî de a munci 
du abnegație pentru îndeplinirea sar
cinilor celui de-al IX-lea Congres 
al partidului și mulțumesc condu
cătorilor de partid și de stat pentru 
prețioasele indicații date în timpul 
vizitei.

întîmptaat cu ovații, ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae GeuuȘescu. După 
ce a transmis lucrătorilor de la 
Combinatul de fibre artificiale și 
celor, de la Combinatul de celularii 
și hîrtie un salut călduros din pu

tea Gtountetului Central ri Partidu
lui și al guvernului Republicii So
cialiste România, subliniind că a- 
ceste combinate — expresie vie a 
politicii partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării — au 
un rol de seamă In asigurarea eco
nomiei naționale cu o serie de pro
duse deosebit de importante, vor
bitorul s-a referit îndeosebi la cî- 
teva problema ale Combinatului de 
fibre artificiale.

Ați obținut *— a spus tovarășul 
Ceaușescu — și dv. și lucrătorii de 
la Combinatul de celuloză șl hîrtie 
rezultate mulțumitoare, Arătînd că 
aceste rezultate constituie numai un 
început, cu care colectivul întreprin
derilor nu trebuie să se declare mul
țumit, secretarul general al C.G. al 
partidului a dat o serie de indicații 
și recomandări pentru înlăturarea 
unor lipsuri, pentru atingerea para
metrilor de producție proiectați, 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

Una din cerințele esențiale pentru 
ca o întreprindere să meargă bine 
— a continuat vorbitorul — tete ca. 
în primul tind, colectivul să fie imit, 
să manifeale disciplină și atașament 
față de întreprindere, să depună e- 
forturi pentru a-șl însuși bine me
seria și să lucreze cu maximum de 
conștiinciozitate pentru a realiza in
dicatorii cantitativi al producției și, 
mai cu seamă, de a lupta pentru 
calitatea produselor. Numai așa în
treprinderea va putea să-și îndepli
nească toate sarcinile de plan, și, pe 
această bază, să asigura tuturor eala- 
riatilor venituri corespunzătoare.

Este unâ din principalele îndato
riri «de organizației de partid, a co
mitetului orășetaesc, a comitetului 
regional, a ministerului, de a lua 
toate măsurile pentru a asigura sta
bilizarea muncitorilor, pentru a asi
gura calificarea lor înaltă, întrucît 
numai în acest fel se poate obține 
buna folosire a mașinilor, o produc* 
tie bună.

Știți că Congresul al IX-lea a tra
sat un program foarte larg de dez
voltare a țării, program în care 
chimia ocupă un loc deosebit. Dv. 
lucrați în acest mare sector, combi, 
natele dv, reprezinți un complex pu
ternic al chimiei noastre. Acest 
complex trebuie să aibă un colectiv 
de oameni iscusiți, disciplinați, ho- 
tăriți să-și îndeplinească cu cinste

Făurim viitorul patriei 
pe baze mereu mai puternice

A luat apoi cuvîntul, în aplauzele 
și uralele asistentei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a transmis 
tuturor locuitorilor Brăilei un căl
duros salut din partea Comitetului 
Central al partidului și a guvernu
lui. Orașul Brăila — a spus vorbito
rul —- este un oraș vechi, cere va 
împlini în curînd 600 de ani, dat ur
mele existenței locuitorilor pe aceste 
meleaguri sînt mult mal vechi șl se 
pierd în negura vremurilor.

Populația acestui oraș, ca și a al
tor orașe ale țării, a cunoscut multe 
greutăți, a îndurat multe în decursul 
veacurilor, dar totdeauna a luptat 
pentru a-șl păstra demnitatea, pen
tru a scutura jugul asupritorilor 
străini. In lupta dusă de întregul po
por pentru independența națională și 
eliberare sociali, brăilenll și-au adus 
întotdeauna contribuția lor activă.

Mișcarea muncitorească, care s-a 
dezvoltat o dată cu nașterea clasei 
muncitoare, are, de asemenea, vechi 
tradiții. încă acum 90 de/ ani. în 
Brăila a avut loc o grevă a muncito
rilor care luptau pentru drepturile 
Iot economice și politice, pentru o 
viață mal bună. In decursul deceni
ilor care au urmat s-a dezvoltat alei 
o puternică mișcare muncitorească. 
Partidul Comunist Romăn a evut în 
ilegalitate la Brăila o puternică or
ganizație. Oamenii muncii din Bruia 
și-M achit contribuția, în decursul 
«nHcr ta lupta pentru curartraa pu
terii politice de către dara munci
toare, pentru instaurarea ortattafirii 
socialiste în tara noastră I

Numărînd înainte de război circa 
40000 do locuitori, Bîăila a ajuns azi

sacdoUe da producție, să nu-și pre
cupețească nici un efort pentru rea
lizarea Directivelor Congresului al 
IX-lea.

îmi exprim convingerea că organi
zația de partid, de tineret, sindica
tul, toți muncitorii, inginerii și teh
nicienii vor lua măsurile cuvenite 
pentru a asigura ca întreprinderea 
să meargă la perfecție, să dea pro
ducție de calitate șl să ajungă In 
cel mai scurt timp la parametrii sta
biliți de plan. In felul acesta, tova
răși, să puteți răspunde cu mîn- 
drie: „Iată, ne facem șl noi cu cin
ste datoria pentru înflorirea conti
nuă a patriei, așa cum și-o fac toți 
oamenii muncii, fiecare muncitor, 
fiecare țăran, fiecare intelectual, așa 
cum trebuie să șl-o facă fiecare cetă
țean al Republicii Socialiste Românie", 
Eu vă doresc din toată inima, în 
numele Comitetului Central al parti
dului, succese ta activitatea dv.

In continuarea vizitei, conducă
torii de partid și de stat se îndreaptă 
spre Brăila, străveche cetate a Țării 
Românești. Cunoscut port la Dunăre, 
important centru al mișcării munci
torești din țara noastră, Brăila zile
lor noastre se prezintă ca un oraș 
nou, cu e țpdustrie în plin avînt si 
cu o cultură înfloritoare. Pe străzile 
arcuite într-un uriaș amfiteatru o- 
rlentat spre Dunăre a fost ridicat 
„Marele Pavoaz1*, simbol al bucu
riei cu care oamenii portului dună
rean întîmpină dintotdeauna marile 
sărbători. Populația orașului face 
oaspeților o entuziastă primirei se 
înalță cîntece, se încing hore.

In decorul noilor construcții de 
pe bulevardul Karl Marx are loc un 
miting al oamenilor muncii din ora
șul Brăila. Tov. Constantin Radu, 
prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid, exprimă în cuvinte 
însuflețite bucuria oamenilor muncii 
din orașul Brăila de a avea In mij
locul lor p< «ducătorii, de partid 

* 31 de stat, hotărîree lor de a tran
spune in viață hotăririle Congre
sului al IX-lea ol P.C.R. Au mal luat 
cuVîntul Victor Calcan, strungar
la uzina de utilaj greu „Progre
sul", tag. constructor Lucia Dobres- 
cu și prof, emerit Andrei Nicoles- 
cu, care, făcîndu-se ecoul tuturor 
oamenilor muncii din Brăila, s-au an
gajat să nu precupețească nici un 
efort pentru a înfăptui mărețul pro
gram de înflorire a țării elaborat de 
partid.

României. Această creștere rapidă 
a orașului este un rezultat al poli
ticii partidului de industrializare so
cialistă a țării, politică ce și-a găsit 
expresia și în dezvoltarea Brăilei. In 
anii puterii populare s-au construit 
In Brăila multe întreprinderi noi, 
s-au dezvoltat considerabil cele care 
au existat înainte, orașul devenind 
unul din centrele industriale puter
nice ale țării. Brăila aduce o contri
buție importantă la volumul total al 
producției din România, în domeniul 
Construcției de mașini, în «odorul 
chimiei și în alte ramuri industriale. 
Pentru rezultatele pe oare le-ați 
obținut vă feliciiăm din toată 
inima!

S-a dezvoltat în oraș, în acești ani, 
și învățămîntul, cultura, știința. In 
șesenalul care a trecut s-au construit 
numai din fondurile statului perie 
2 800 de apartamente. Toate acestea 
au contribuit ca, o dotă cu dezvol
tarea industriei, să crească și nive
lul de viață material și cultural al 
oamenilor muncii.

După ce a relevat sarcinile ți 
perspectivele deschise orașului Brăi
la de Directivele Congresului al 
IX-lea, faptul că Brăila va primi 
ta acest cancinal investiții de peste 
1,5 miliarde de lei, vorbitorul a 
spus:

Vă revin sarcini mari, dar ceea ce 
ati realizat pînă acum, rezultatele 
bune obținute, stat O dovadă căoa- 
menii muncii din Brăila, organizația 
orășenească de partid sînt capabile 
să ducă ]a îndeplinire îndatoririle 
ce le revin în acest cincinal. De
sigur, tovarăși, trebuie să depunem 
eforturi, ținînd seama că ceea ce s-a 
reaBaet până aram nu e-a obținut 

de la sine, Am avut și mai avem 
lipsuri, greutăți. Trebuie să realizăm 
la titnp investițiile, toate sec
țiile și întreprinderile prevă
zute a se construi să intre 
la timp în funcțiune și să dea pro
ducție conform planului și de cali
tate corespunzătoare. Aceasta este 
una din cerințele esențiala ele asi
gurării draăvîrșlril construcției so
cialiste în patria noastră.

Fiecare la locul său de muncă 
trebuie să se preocupe de perfec
ționarea continuă a calificării, de 
îmbogățirea ounotștințelor profesio
nale,■ la dv. «tot multe întreprin
deri afli, îndeosebi ta cedrul com
plexului chimic, oare necesită ca
dra, oameni prlceputl în stare să 
stăpânească mașinile, să dea pro
ducție de bună calitate.

In continuare, vorbitorul, raferln- 
du-se ia rolul de seamă pe care îl 
ara în această privință școala — 
școala de cultură generală, învă
țământul profesional, liceele de spe
cialitate — chemate să asigure ca
drele tehnice necesare, schimbul 
de inline oare să ducă mai departe 
construcția socialistă și comunistă, 
a spus:

Tovarășul profesor oare a vor
bit aici a arătat că mline se des
chide anul de tavățătotat, că in 
Brăila vor păși în școli circa 20 000 
de elevi. Este un număr impunător, 
un rezultat al politici partidului 
nostru care a asigurat pentru în
tregul tineret al patriei învăț&mîn- 
tul de 8 ard obligatoriu și gratuit, 
a asigurat dezvoltarea învățămîn- 
tului mediu și superior, de aseme
nea, gratuit. Este o îndatorire pa
triotică a tuturor profesorilor șt în
vățătorilor — a subliniat secreta
rul general al C.C al P.GR. — de 
a depune maximum de efort pentru 
a preda elevilor cunoștințele nece 
sare, oa mâine să devină buni con
structori al socialismului, cu o înal
tă cultură generali șt tehnică, »tă- 
pîni pe tot ceea ce știința, cere se 
dezvoltă continuu, creează mai bun.

Aș dori să urez din toată ini
ma elevilor care pășesc mltae în 
învățămtat, multe, multe succese 
la învățătură. Străduința de a în
văța ott mai bine este una din în
datoririle patriotice sie fiecărui co
pil, ale fiecărui elev. Totodată, fie
care trebuie să învețe șl să cu
noască trecutul de luptă al poporu
lui nostru, pentru a îmbina tot 
ceea ce era bun în acest trecut cu 
prezentai, pentru a construi pe ba
ze mereu mai puternice viitorul fe
ricit al patriei.

Vă urez din toată inima dv. lo
cuitorilor orașului Brăila — a spus 
în încheiere vorbitorul — succese 
ta activitate, multă sănătate și fe
ricire.

Guvintarea a fost subliniată ade
seori cu aplauze și urate.

Drumul continuă pe largile și 
modemele bulevarde ale Brăilei, 
străjuite de blocuri noi, cu multe 
etaje. Balcoanele, împodobite cu 
flori și covoare, sînt pline de oa
meni iar trotuarele au devenit ne
încăpătoare pentru miile de locui
tori al orașului, oare salută pe con
ducătorii de partid șl de stat c>< 
urale și aclamații entuziaste.

...Popas la marea uzină metalur
gică „Progresul". Iu întîtnpirlarea 
oaspeților au venit tov. Mihaa Ma
rinescu, ministrul industriei con-

Industrializarea — singura cale 
o dezvoltării economiei și bunăstării 
poporului
—■ Mitingul din orașul (Salafi —•

încă de la „poarte" orașului, Ga- 
lețtal i-a inutaipitiait pe conducăto
rii de partid și de stat cu imagi
nile timtoolice — riluete unui fur
nal și a unei oave maritime.

Miile de oameni au ales din mij
locul lor, drept purtători ai soliei 
lor de bucurie către oaspeți, repre
zentanți ai celor trei profesii care 
definesc profilul Gatațiiului contem
poran — un oțetar, un constructor 
naval, un intelectual. In numele lo
cuitorilor urează un cald bun-ve- 
aît tovarășul Aurel Botezate, prim- 
secretar al comitetului orășenesc 

strucfffltor de mașini, șl tag. Nicu 
Con9tantiil, directorul general al 
uzinei. Uzinele „Progresul" reali
zează o vastă gamă de produse, ta 
special utilaje pentru construcții, 
pentru industria extractivă, chimi
că, navală, siderurgică) material 
rulant, mașini-unelte, etc. Mecani
zarea și modernizarea producției 
se reflectă ta marile mașini și a- 
gregate, ta folosirea tot mai largă. 
a aparatelor de înaltă tehnicitate. 
Intre anii 1958—1966 uzina a parti
cipat la 33 de expoziții și tîrguri 
internaționale. O serie de produse 
— Utilaje pentru industria mate
rialelor de construcție, buldozere, 
excavatoare, aonoasoare etc. sânt 
exportate ta 16 țări de pe glob.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează secția cazangerie unde se 
produc, printre altele, cuve pentru 
urina de aluminiu din Slatina, sec
ția mecanică dotată cu o serie de 
utilaje modeme, cu comandă elec
tronică. Muncitorii Ion Comoară și 
Aflghel Gherguș viii ta întîmpina- 
rea oaspeților, urîndiu-le bun venit 
In mijlocul constructorilor de ma
șini. Tovarășul Nicolae Geaușescu 
urcă pe platforma unei mașini și 
stă de vorbă ou strungarul Ion 
Boriiceanu, tateresîndu-se de califi
carea muncitorului și de câștigul 
pe care 11 obține. La ieșirea rita 
uzină, oaspeții semnează ta cartea ', 
de onoare:

„Prețuim munca șl Strădaniile ’r<.. 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la uzinele „Progresul" 
de a realiza mașini și utilaje grele 
de Înalt nivel tehnic, aut de ne
cesare operei de construcție socia
listă din patria noastră. Le urăm, 
din inimă, noi succese".

înainte de a porni spre Galați, 
un scurt popas la G.A.S, Brăila, 
unde este vizitat noul complex de 
creștere a porcilor. Directorul com- 
piexului, Milan Popiei, îi întîmpină 
pe oaspeți cu tradiționala urare de 
bun venit și le prezintă câteva as
pecte din activitatea gospodăriei de 
curînd înființată. Aici creșterea a- 
nlroalelor se desfășoară intr-un ritm 
care se poate numi industrial. Mari 
„bucătării furajere" pregătesc hra
na care circulă prin conducte până 
la jgheaburi; instalații de ventila
toare și calorifere, precum și insta
lații sanitare asigură respectarea 
strictă a prescripțiilor de igienă. 
Deși popul area complexului a în
ceput doar în primăvara acești», 
an, pînă la siffirșital lui 1966 se vin 
livra statului aproximativ 700 tone’T 
de oarne, cu 200 tone mai mult 
decît prevede pianul, unmînd ca Iu 
1967 să se atingă producția pro
iectată, de 5 000 tone carne anual.

In timp ce vizitează aîteva pa
docuri și o bucătărie furajeră, con
ducătorii de partid și de stat apre
ciază curățenia care domnește pes
te tot, consideră că există încă mari 
posibilități pentru reducerea pre
țului de cost al chrtnîi și indică ne
cesitatea popuilării au tineret ani
mal a întregului complex. La ple
care, oaspeții urează colectivului 
acestui complex succese ta muncă.

Drumul continuă apoi spre Galați. 
Pe șosea grupuri mari de țărani 
cooperatori din comunele Baldovi- 
nești, Vădenl, Șendreni, Movileni, 
muncitori de la Fabrica de conser
ve „Zagna-Vădeni" fac oaspeților 
o călduroasă primire.

de partid. Sînt de fată președin
tele sfatului popular al orașului. 
Aleou Stan, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Mașinile pornesc pe magistrala 
care duce în inima Golațiului. Zecile 
de mii de găiățeni masați de-a lun
gul străzilor și-au exprimat, și 
cu actet prilej dragostea și recunoș
tința fată de Partidul Comunist 
Român și conducerea sa.

Central orașului este la această 
oră a amiezei o mare de oameni

(Continuare in pag. 3-a)
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Ai-ai are lac întilntrea locuitorilor 
cu iluștrii lor oaspeți.

Luând cuvântul, primul secretar 
al Comitetului regional de partid 
Galați, Constantin Dăscălescu, a sub
liniat că bătrânul port dunărean 
primește cu bucurie și căldură pe 
conducătorii de partid și de stat, 

~uîu frunte cu tovarășul Nicolae 
ijeaușeacu.

' Relevând trecutul istoric al ora
lului, vorbitorul a arătat că stră
vechea așezare de la Dunăre de
vine cunoscută de-a lungul anilor 
prin mișcările revoluționare, oare 
i-au atras și numele de „Portul 
Roșu". Cinstind trecutul glorios, 
gălățenii făuresc sub conducerea 
partidului noua istorie a acestui 
oraș, oa cetate a siderurgiei româ
nești, a construcțiilor de naive, a 
învățământului și culturii. Datorită 
politicii științifice a partidului, vi
itorul acestui port dunărean se în
trevede de pe acum în proiectele 
și marile construcții ale celui mai 
mare centru siderurgic din țară. 
Combinatul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", in cele 12 000 apartamente, 
în edificiile sociel-eultunale prevă
zute a se înălța in anii noului cin
cinal.

iĂsigurăm conducerea partidului 
i și statului, pe tovarășul Nicolae 
‘ —Ceaușcscu, a spus vorbitorul tn în- 

cbeiere, că oamenii muncii dta o- 
rașul Galați, mândri de aceste lu
minoase perspective, își vor consa
cra întreaga lor capacitate înfăp
tuirii sancinilior ce le revin in ca
drul noului cincinal, cu convinge
rea că astfel își aduc contribuția 
la înflorirea scumpei noastre patrii 
— RepubttSca Socialistă România.

Au adus gpoi un cald saAut dto 
partea locuitorilor orașului exoava- 
borietul Gheorghe Gemu, de ta șan
tierul combanatului siderurgic, pro
fesoara Valeria Oieorglita de la 
Liceul nr. 3 și Geto Gahu, directo
rul Institutului de cercetări și pro
iectări navale.

întâmpinat cu urale îndelungate, 
cu putamice ovații, a luat cuvântul 
tovarășul Nicolae Ceauoesau, oare 
a spus:

Salut din toată inima din portoa 
Comitetului Central al Partidului 
și a guvernului Republicii noastre 
socialiste, pe locuitorii orașului 
Galați și ai regiunii Galați.

, - jDe azi dimineață sîntem în re- 
'rgiunea dv. Ne-am întâlnit cu multi 
y «locuitori și pretutindeni pe unde 

am trecut am fost întâmpinați cu 
călduroase manifestări —- tn care 
vedem o expresie a încrederii In 
politica marxist -leninistă a partidu
lui nostru, pe deplin corespunză
toare intereselor vitale ale între
gului popor.

Orașul Galați este unul din ve
chile orașe ale patriei noastre, port 
la Dunăre, cunoscut din vremuri 
îndepărtate, oare a adus de-a lun
gul veacurilor o contribuție însem
nată atât la dezvoltarea țării noas
tre, cât și la luptele naționale și 
sociale purtate de poporul român 
împotriva cotropitorilor străini, a 
„propriilor'* asupritori. Aici au mi
litat oameni de seamă pentru În
făptuirea Unirii și crearea statului 
național român; aici s-a făurit, o 
dată cu nașterea clasei muncitoa
re, o puternică mișcare re
voluționară, aici șl-a desfă- 

%, șurat un timp activitatea și 
Dobrogeanu-Gherea, Sînt cunoscute 
marile demonstrații djn 1916 împo
triva războiului, ca și alte bătălii 
ale clasei muncitoare, ale oamenilor 
muncii împotriva războiului, împo
triva asupririi. Partidul Comunist 
a avut în ilegalitate la Galați o pu
ternică organizație, care a desfășu
rat o activitate intensă, după cum 
știți, în această organizație a activat 
un timp și Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

i militant de seamă al partidului și al 
mișcării noastre revoluționare, imul 
din oamenii de seamă ai poporului 
și ai națiunii noastre.

Prin lupta lor revoluționară bo
gată în tradiții, locuitorii atașului 
Galați, în frunte cu clasa munci
toare și-au adus o contribuție însem
nată la eliberarea patriei noastre de 

( sub jugul fascist, la instaurarea pu- 
^/Xerii populare și la înfăptuirii* ob- 
“ ținute sub conducerea partidului în 

construirea socialismului.

Ia anii construcției socialiste Ga- 
tațlul a cunoscut o puternică creș
tere. S-a dezvoltat industria, numă
rul muncitorilor a sporit de ci tava 
ori față de perioada dinainte de 
război. In Galați se construiește pu
ternicul centru siderurgic — expre
sie grăitoare a politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării. Tot 
ceea ce s-a înfăptuit în orașul dv., 
ca și în întreaga țară în acești ană, 
este rezultatul politicii neabătute 
a partidului nostru de industrializare 
a țârii, singura cale pentru dezvol
tarea întregii economii, pentru asi
gurarea independenței și suveranită
ții patriei noastre, a bunăstării po
porului.

In anii construcției socialiste, ora
șul Galați a devenit unul din cen
trele universitare ale țării. Aici 
funcționează două institute oe îuvă- 
țămînt Superior, s-a extins Invăță- 
mîntul mediu, de cultură generală, a 
luat avlfit întreaga activitate cultu
rală și științifică. O dată cu aceasta, 
și ca rezultat al dezvoltării econo
miei, științei, culturii, învățăin’ntu- 
lui, a Crescut și nivelul de viața al 
oamenilor muncii. însuși Galațlul es
te aproape complet reînnoit. Blocu
rile noi de locuințe construite în 
anii socialismului i-au schimbat în
fățișarea, tranformîndu-1 în unul din 
orașele frumoase și înfloritoare ale 
patriei noastre socialiste.

Realizările din orașul dv., ca și 
cele din întreaga țară, umplu de bu
curie inima poporului nostru. Desi
gur că dv., gălățenii, sînteți mîndri 
cu ceea ce ați realizat în anii con
strucției socialiste. Și, pe drept cu- 
vînt aveți cu ce să vă mîndriți, de
oarece ați obținut sub conducerea 
partidului succese importante pen
tru care nei vă felicităm.

Ceea ce am realizat pînă acum a 
cerut eforturi, învingerea multor 
greutăți sau neajunsuri. Au fost și 
greșeli,, Dar ceea ce este caracteris
tic activității partidului nostru, con
strucției noastre socialiste, este că 
am găsit întotdeauna forțele ne
cesare pentru a înlătura lipsurile, 
pentru a îndrepta greșelile și a asi
gura mersul continuu înainte al so
cialismului, al înfloririi patriei.

Congresul al IX-lea a trasat un 
vast program de dezvoltare a țării 
noastre în următorii 5 amu In cadrul 
acestui program, în centrul politicii 
partidului stă continuarea, pe e 
treaptă superioară, a industrializării 
patriei. Noi sîntem convinși, și viața 
a demonstrat, că nici o țară din lume 
nu poate să ducă o viață civilizată; 
nu poate să asigure poporului său 
un trai îmbelșugat fără o economie 
puternică, bazată pe o industrie dez
voltată? tată de ce și de acum înain
te vom face totul pentru industria- 
ltooreia țării, pentru repartizarea justă 
pe întreg cuprinsul patriei a forțelor 
de producție, creînd condiții de viață 
din ce în ce mai buna pentru între
gul nostru popor.

In continuare vorbitorul după ce 
a subliniat toiul important pa care-1 
are agricultura în dezvoltarea țării 
și atenția acordată la Congresul al 
IX*lea și apoi de Comitetul Central 
al partidului avîntulul acestei ra
muri a economiei naționale, s-a re
ferit la unele probleme ale dezvol
tării științei și culturii. Relevînd că 
o adevărată civilizație, construcția so
cialismului nu sînt posibile decît pe 
baza celor mai înaintate cuceriri aie 
științei și culturii, secretarul general 
al C.C. al Partidului a spus : Socia
lismul creează cele mai bune condi
ții pentru înflorirea continuă a cul
turii, a științei, pentru dezvoltarea 
personalității omului, stăpîn pe 
soarta sa și oare își făurește viito
rul așa cum dorește.

In cadrul programului elaborat de 
Congresul partidului, orașul Galați 
va cunoaște în următorii cinci ani o 
dezvoltare puternică. In acești ani 
numai pentru întreprinderile din 
orașul dv., inclusiv combinatul side
rurgic, urmează să se investească 
peste 12 miliarde lei. Vă închipuiți, 
tovarăși, ce reprezintă aceasta, dacă 
ținem seama că în ultimii șase ani 
s-ău investit aici circa 5 miliarde 800 
de milioane lei. Este un efort mare, 
pe care îl fac partidul și guvernul 
pentru dezvoltarea industriei și a 
orașului Galați, ca, de altfel, a în
tregii noastre țări. Se impune o răs
pundere sporită din partea organi

zației de partid, a tuturor oamenilor 
muncii pentru a asigura folosirea 
cu chibzuință a mijloacelor materiale 
și bănești, îneît toate obiectivele 
prevăzute a intra în funcțiune pînă 
în 1970 să fie date la timp in pro
ducție și să asigure produse de 
înaltă calitate, corespunzătoare pro
ducției similare pe plan mondial. 
Aceasta este una din căile princi
pale, esențiale, pentru Ca investiți
ile, eforturile pe care le facem pen
tru dezvoltarea industriei să dea ma
ximum de eficiență economică, să 
contribuie la sporirea continuă a 
avuției materiale a poporului nostru. 
Noi sîntem convinși că muncitorii, 
inginerii, toți oamenii muncii din 
Galați, așa cum au făcut și pînă 
acum, vor depune toate eforturile 
pentru a se achita în întregime de 
îndatoririle care le revin în cadrul 
planului cincinal.

Preoaupîndu-ne cu perseverență 
de dezvoltarea economiei, științei; 
culturii, pornim de la răspunderea 
pe care o avem față de poporul ro
mân, fiind hotărîți să facem totul 
pentru a-i asigura o viață îmbelșu
gată, pentru a asigura libertatea și 
independența patriei noastre.

îndeplinind această îndatorire na
țională, noi ne îndeplinim totodată 
și o îndatorire internațională fată 
de mișcarea comunistă, față de -țările 
socialiste, față de cauza socialismu
lui și păcii în lume, deoarece cu 
cît mai puternică este fiecare țară 
socialistă în parte, cu atît mai pu
ternic este întregul sistem socialist 
mondial. Lumea ne apreciază după 
felul cum știm să rezolvăm proble
mele grele ale lichidării înapoierii 
pe care am moștenit-o, după cum 
știm să asigurăm mersul rapid înain
te al întregii noastre societăți. Pu
tem spune că poporul român, prin

Cea mai mare cetate 
a metalului romanesc

După-omitază, oaspeții au fățmt un 
popas îndelungat pe șantierul com
binatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", unul dintre cele 
mai mari complexe industriale de 
acest fel.

La intrarea pe șantier, oaspeții 
au fost întâmpinați de Ion Mari
nescu, ministrul industriei metalur
gice, Cornel Cazan, director gene
rai] al întreprinderii de construcții 
și montaje siderurgice Galați, 
Gheorghe Eduard, director general 
al combinatului, Neculaie Mocan j 
secretarul comitetului de partid

Vizita este precedată de o dis
cuție în fața machetei combinatu
lui, unde oaspeților Ie este pre

Se inaugurează laminorul I
Se merge apoi la laminarul de 

tablă groasă gata de „start".
In aclamațiile celor prezenți, to

varășul Nicolae Ceaușeacu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
taie panglica inaugurală. E ora 
17,56. Asistăm la premiera indus
trială a combinatului. In această 
clipă, cleștele uriașei macarale 
scoate din cuptor un lingou înroșit 
și îl pune pe transfercar de unde 
își începe drumul spre uriașele a- 
gregate. Sînt momente de mare e- 
rnoție pe care le încearcă fiecare 
dintre cei prezenți, martori la a- 
cest eveniment care se va înscrie 
cu litere de aur în istoria indus
trializării țării noastre. Conducăto
rii de partid și de stat string mîi- 
nile inginerilor șl tehnicienilor a- 
ftati în preajma lor, îi felicită căl
duros.

Ne aflăm într-o impunătoare hală 
care ocupă aproximativ 11 hectare 
suprafață construită și are o lungi
me de un kilometru. In această 
gigantică construcție au fost mon
tate 30 000 tone de utilaje tehno* 
logice, dintre care mai mult de ju
mătate sînt rodul industriei noastre 
naționale.

Tovarășii Nicolae Ceausescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au in
teresat îndeaproape de stadiul ac
tual al graficului de conatrucțll- 
montaj, de modul cum își îndepli
nesc angaj-asnentele cOntractasde 

rezultatele pe care le-a obținut $i 
le obține sub conducerea partidului 
demonstrează că socialismul e sin
gura cale ce asigură popoarelor po
sibilitatea de a scăpa de exploatare 
și asuprire, de a progresa rapid, de 
a asigura bunăstarea și fericirea oa
menilor.

Noi nu uităm că in lume există 
imperialiști care amenință pacea, se 
amestecă în treburile interne ale 
popoarelor, iată de ce, preoeupîn- 
du-ne de construcția pașnică a so
cietății noastre socialiste, depunem 
eforturi neobosite pentru ihtărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste, garanția apărării păcii în 
lume. In același timp, desfășurăm o 
activitate intensă pentru dezvolta
rea relațiilor cu toate statele, indi
ferent de orinduirea lor socială, de
oarece aceste legături —- economice, 
politice, științifice, culturale — con
tribuie la apropierea și înțelegerea 
între popoare, la promovarea cola
borării între țări, pe baza principiilor 
egalității în drepturi, suveranitălii, 
independentei și neamestecului in 
treburile Interne. In felul acesta, 
aducem o contribuție activă la cau
za securității în Europa, la cauza 
păcii în întreaga lume.

Tot ceea ce facem in pobtica in
ternă și internațională este menit să 
asigure condiții de muncă pașnică 
pentru poporul nostimi, să asigure 
lărgirea colaborării cu țările socia
liste și cu toaite popoarele, să ser
vească la cauza generală a socialis
mului șl păcii în lume.

Cuvlntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii și puternice 
aplauze. Participanta .la miting ova
ționează îhdelung pentru Partidul 
Comunist Român.

zentat stadiul actual al acestei con
strucții de uriașe proporții.

...De la scara machetei la im
presionantele dimensiuni ale reali
tății. Prima oprire se tace în drep
tul șantierului fabricii de aglome- 

, rare, de unde, după un „popas", 
în timpul căruia minereul se mo
bilează, sporinidu-și concentrația, 
va fi îndreptat peste drutn la cele 
patru furnale de 1 700 tn c fiecare, 
cele mai mari din țară. Construcția 
primului dintre acestea a și fost a- 
tarată. Deși lucrările au început 
nu de mult, ele se află de pe acum 
intr-un stadiu avansat. Aproape de 
amplasamentul furnalului capătă 
contur oțelăria.

întreprinderile furnizoare de utila
je complexe din țară și străinătate 
și au dat indicații cu privire la 
măsurile ce trebuie luate pentru 
darea în funcțiune a secțiilor, sec
toarelor și fabricilor combinatului 
încă înainte de termenul planificat.

De»părțindu-se de montari și la- 
minoriști, conducătorii de partid și 
de stat au soris în cartea de aur 
a combinatului: „Apreciem In mod 
deosebit eforturile încununate de 
succes ale miilor de constructori 
Si montări care înaltă aici la Gp- 
lați, cea mal mare cetate a meta
lului românesc — Combinatul Si
derurgic. Ii felicităm și Ie urqm la 
toti muncă spornică, pentru darea 
in funcțiune și exploatare în cit 
mai bune condifiuni a acestui com
binat modern — rod al politicii de 
industrializare socialistă desfășurată 
cu consecventă de partidul nostru".

A avut loc apoi un miting la ca
re au luat parte mii de construc
tori și montori. In numele lor, to
varășul Eduard Gheorghe, directo
rul general al Combinatului a sa
lutat pe conducătorii de partid și 
de stat mulțumind pentru grija ma
nifestată față de bunul mers al lu
crărilor de construcție a gigantului 
siderurgic g&l&țean și a raportat eă 
în prezent se află în plină deafă- 
șurare construcția tuturor sectoa
relor combtoatudui, reallzîndu-se cu 
succes, în ritmurile prevăzute.

ta aplauzele «otuzăMte tio parti

cipanta or la miting a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

Salutînd in numele Comitatului 
Central al partidului și al guver
nului pe constructorii și siderurgiȘ- 
til combinatului, vdrbitorul a spus:

Construcția apestui combinat este 
unul din obiectivele centrale tie 
politicii de industrializare sodtils- 
tă a patriei noastre. Pentru dv., »l- 
derurgiștii, este clară importanta 
pe care o are pentru dezvoltarea 
construcțiilor de mașini, pentru o 
economie socialistă în general, •- 
xi sten ța unei puternice industrii 
producătoare de metal. Fără aceas
ta nu se poate vorbi de industria
lizare socialistă, de o economie mo
dernă, oare să asigure desăvârși
rea construcției socialiste și tritoe- 
rea ta perspectivă spre cotauaMKn.

In cei duci ani de cînd au Idea 
put luarătile pe acest șantier au 
trebuit învinse multe greutăți, dar 
in acești ani s-a reușit să se rea
lizeze o seamă de lucrări impor
tante, îneît astăzi s-a ajuns la Sta
diul intrării în producție a pri
mei unități a combioatititii. 
E vorba de Iamasioruil de tabU, 
prin a cătrui punere în funcțiune 
Combinatul siderurgic Galați înce
pe să-și aducă aportul la industria
lizarea soatadistă a României. DMi- 
gur, laminorul este la începutul 
producției, dar, după toate datele 
pe care le avem, el se situează ta 
nivelul tehnicii avansate pe plan 
mondial. Executarea sa In bune 
condiții x dovedește priceperea și 
măiestria tehnideinlilor $1 muncito
rilor români. După cum știți, ta 
realizarea sa și-au adus contribuția 
tehniciehii șl specialiștii străini, 
care au ajutat la construcția lami
norului și au livrat o bună parțe 
din utilajele sale.

Cu ocazia punerii oficiale ta func
țiune a acestui laminor, doresc să 
felicit pe constructorii și sideriir- 
giștii români ■ pentru felul cum au 
lucrat, pentru rezultatele obținute 
în muncă șf să le doresc noi Suc
cese în activitatea lor |

Totodată, doresc să exprim mul
țumiri și să felicit pe specialiștii 
străini, care, luorînd alături de 
specialiștii noștri, au ajutat la pu
nerea în funcțiune a acestei noi și 
moderne unități!

Desigur, tovarăși, mal avetn încă 
un drum lung pînă să fie puse în 
fabricație și celeilalte unități tie 
combinatului. Darea in folosință ă 
furnalului de 1 750 m c, a primei 
oțelării cu capacitatea de peste 2 
milioane de tone, e una din sarci
nile principale ale constructorilor 
și sideftjrgiștilor gălățeni. Sarcinile 
mari care vă stau în față pentru 
a executa volumul de circa 9 mi
liarde 400 milioane lei investiții — 
ceea ce depășește de cîteva ori ce 
ați realizat pînă acum — cer o 
bună organizare, o bună disciplină 
In muncă, respectarea cu strictețe 
a graficelor de producție, încât p- 
nitățile următoare să fie puse în 
funcțiune în termenul stabilit. Exe
cutarea ac»'el prime unități, lami
narul de ta ^ă, este desigur 0 ga
ranție că veți realiza la timp și în 
condiții bune sarcinile care urmea
ză. Este necesar ca organizația de 
partid, întregul colectiv de inginafl 
șl specialiști să-și concentreze și 
mal mult eforturile, ministerul Să 
acorde o mai mare atenție desfă
șurării lucrărilor, asigurării la timp 
a materialelor și utilajelor, ta așa 
fel incit constructorii să reușească 
să-și îndeplinească cu succes sarci
nile.

Noi sîntem convinși că veți duce 
și aceste sarcini la bun sfirșit și 
că, începtad din 1968, vom avea 
oțel produs ta Galați, iar ta 1970 
ta producția combinatelor siderur
gice ale țării se vor adăuga și cota 
peste 2 milioane de tone de otel 
din Galați. E o sarcină de onoâr». 
tovarăși, pe oare trebuie s-o înde
plinim, pentru a realiză programul 
elaborat de Congresul ti IX-le^ pri
vind dezvoltarea economiei, cultu
rii și științei, creșterea bunăstării 
întregului nostru popor, înflorirea 
României socialiste I

Victor BtRLĂDEANU 
Adrian IONESGU 
Paul DIACONESCU 
ROdu APOSTOL



ViRTA iNTEDMRȚiOIVnLn
„Gemmi-IT* a îndeplinit un nou punct 
al programului de zbor

GAPE KENNEDY 14 (Agerpres). 
Miercuri. după-amiază, echipajul 
navei cosmice „Genuini-11" a înde- 
pitâriit un hou punct al programu- 
1 ii de zbor. La ora 12,56 G.M.T., 
Richard Gordon a ieșit din nou în 
spațiu pentru fotografierea stelelor 
și Pământiului. De fapt, a fost vor
ba de o „ieșire parțială în spațiu" : 
Gordon nu a părăsit de toț cabina, 
s-S»',ridicat doar în picioare ieșind 
în spațiu până la brîu. In această 

opt 
un
ex-
as-
U-

sa- 
în 
să 

așa

Brandt cere o reformă a constituției 
R. F. Germane

poziție, timp de două ore și 
mânute, el a luat imagini cu 
aparat de tip special. Această 
periență a fost organizată de 
ttenomâi de la „North-Western 
Diversity" din statul Illinois, care 
au, pus la punct aparatul ce înre- 
gâsirează doar radiațiile ultraviole
te emise de stele. Se știe că atmos
fera terestră reține cea mai mare 
parte a acestor radiații provenind 
dan Cosmos și din această cauză 
astronomii nu dispun de informații 
asupra radiațiilor stelare de aceas
tă natură. Prin peliculele realizate 
de- Gordon specialiștii speră să ob- 

‘ țină date care să completeze cu
noștințele lor asupra evoluției, tem
peraturii, compoziției chimice și a- 
supra altor caracteristici ale stele
lor. Operând în exteriorul vehicu
lului spațial, Gordon a evitat și 
dfistorsâiuniile optice la care sînt su
puse fotografiile luate prin „fe
reastra" navei cosmice.

După ieșirea „parțială" în spa
țiu a lui Gordon, echipajul navei

* •
turnează să efectueze ultima mi-

siune principală înscrisă în progra
mul de zbor. Cei doi cosmonauți 
vor detașa cabina spațială de' 
cheta „Agena", de care este 
prezent legată și vor încerca 
evolueze în jurul rachetei în
fel încât forța centrifugă ce va a- 
pare să creeze o stare de gravitate 
artificială în interiorul 
mini-11".

In legătură cu recordul de alti
tudine reaiiizat miercuri dimineață, 
N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) a co- 

. municat că doza de radiații puțin 
mai ridicată lă care au fost expuși 
cei doi cosmonauți la acea înălți
me nu a avut efecte dăunătoare a- 
supra lor.

MOSCOVA 14 (Agerpres) — A- 
. genția TASS; anunță că cel de-al 
doilea satelit sovietic artificial al 
Lunii, stația automată „Luna-11", 
își continuă zborul.

, La 14 septembrie, ora 12,00 (ora 
i !(•%*«*<). stația „Luna-11", a efec- 

W* de-al 141-lea tur în jukul

In timpul care a trecut de la lan
sare, care a avut loc la 24 august, 
cu stația au fost stabilite 80 de le
gături prin radio. Potrivit Informa
țiilor te Ier jitiei, sistemele și apa
ratura instalată la bordul satelitu
lui funcționează normai. Stația con
tinuă să transmită informații știin
țifice valoroase.

BONN 14 (Agerpres). — Willy 
Brandt, președintele Partidului so
cial-democrat din Germania, a pro
pus . o reformă constituțională care 
să permită Bundestagului vest-ger- 
man să pronunțe cu o majoritate de 
două treimi propria sa dizolvare.

Brandt, în cursul unei conferințe 
de presă ținute la Bonn, a evocat 
pregătirile alegerilor prezidențiale 
și legislative ce vor avea loc în 
1969 în R. F. Germană. După ce a 
apreciat că „noile alegeri legisla
tive .ar fi justificate în prezent", șe
ful opoziției a declarat că deputății 
ar trebui să aibă puterea, eventual, 
de a pronunța dizolvarea Bundes
tagului cu o majoritate de două 
treimi, „deoarece se pot ușor ima
gina situații în care un partid ar 
prefera mai degrabă nt>i alegeri de-

cît destituirea unui cancelar sau. a 
guvernului său".

Vicepreședintele Bundestagului, 
Dehter (liber-democrat), referiniiu- 
se la declarațiile lui Brandt, a jeș- 
pins propunerile amintite, argumeț.’ 
tînd că posibilitatea Bundest j 
de a pronunța propria sa dizolvare 
ar însemiia „fuga die responsabili
tăți".

In prezent, constituția vest-ger- 
mană prevede că președintele repu
blicii poate pronunța dizolvarea Bun- 
destaguiui când acesta n-a reușit să 
aleagă un cancelar federal sau în' 
cazul' cînd se refuză guvernului vo
tul de încredere, cancelarul .ăfcin 
propuneri șefului statului în acest 
sens.

VIETNAM
Patrioții provoacă pierderi 
grele agresorilor

SAIGON 14 (Agerpres). — Marți 
noaptea, o unitate de pușcași marini 
americani și militari saigonezi a că
zut într-o ambuscadă organizată de 
forțele patriotice, suferind pierderi 
calificate de sursele militare ameri
cane drept „grele". In aceeași noap
te, patrioții sud-vietnamezi au ata
cat un parc de autovehicule aparți
nând armatei americane, situat lâ pe
riferia Satgonului. Patrioții au dis
trus cu bombe de plastic și mine. 52 
de camioane militare. Cu acest pri-

lej, ei au ucis șase militari ameri
cani, au rănit doi și au' capturat pa
tru. Corespondentul A.F.P. din Sai
gon relatează că, după toate proba
bilitățile, luptătorii F.N.E. au fost 
ajutați de muncitorii vietnamezi 
care . lucrau la acest parc de ve
hicule,,

Hoa. Agenția V.NA. anunță că u- 
nități ale forțelor militare aeriene 
ale Armatei populare vietnameze 
au doborît două avioane americane.

Numărul avioanelor americane 
doborâte deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se ridică la 1 415.

PE SCI KT

Be Gaulle s-a reîntors în țara

„briză de demență?1*

SAIGON 14 (Agerpres). — Marii 
după-amiază surpriză pe străzile 
Saigonului: un soldat american a 
atacat o santinelă americană și, smul- 
gîndu-i automatul a tras cîteva ra
fale împotriva unor jepuri militare 
care transportau soldați americani. 
Unu! .din ei' a fost ucis, iar câțiva 
răniți. Soldatul, la rîndul Iui, a fosi 
și el .ucis. Gestului lui, în aparență 
inexplicabil, i s-a găsit repede o mo
tivare plauzibilă: „criză de de- 
meilță", după cum s-a anunțat ulte
rior.

ca
de

Paris. Timp 
vizitat So- 
Cambodgia, 
Hebride și

PARIS, 14 (Agerpres). — După 
lătpria întreprinsă într-o serie 
state și teritorii ale Africii și Asiei, 
președintele Franței, de. Gaulle, s-a 
înapoiat marți seara la 
de 19 zile, de Gaulle a 
malia Franceză, Etiopia, 
Noua Caledonie, Noile 
Insulele Tahiti.

Momentul principal al turneului 
l-a constituit vizita în Cambodgia. 
Discursul pe care președintele de 
Gaulle l-a rostit la 1 septembrie în 
capitala acestei țări, situată în ime
diata apropiere a Vietnamului, a 
constituit, după cum se așteptau ob
servatorii politici, o reafirmare a pă
rerilor cunoscute ale Franței cu pri
vire la problema vietnameză, diame
tral opuse celor ale Washingtonului.

Vizita în Etiopia se încadrează în 
efortul Franței de a-și consolida ra
porturile cu această tară. Escala în 
Somalia Franceză, urmată, într-o eta
pă ulterioară a turneului, de vizi
tarea teritoriilor franceze din Paci
fic (Noua Cajedonie, Noile Hebride, 
Insulele Tahiti), a constituit, un prilej 
de reafirmare a prezentei 
în această zonă.

Urmărit cu mult interes 
valorii politici, turneul lui
se încadrează în liniile generale ale 
politicii externe a Franței, de extin
dere și consolidare a raporturilor 
sale cu diferite state ale lumii.

Se așteaptă ca, în cadrul ședinței 
Consiliului de Miniștri al Franței, ce 
va avea loc joi, președintele de 
Gaulle să facă o expunere asupra 
rezultatelor călătoriei sale.

Al 1415-lea avion pirat doborît

HANOI 14 (Agerpres). — La 13 
septembrie, grupuri de avioane de 
luptă'ale S.U.A au pătruns în spa
țiul aerian al provinciei Thanh

S.U.A. coniinuă să trimită 
noi trupe pentru intensificarea 
operațiunilor

SAIGON 14 (Agerpres). — In timp 
ce rânduri tot mai largi ale opiniei 
publice americane și. internaționale 
se pronunță pentru încetarea inter
venției S.U.A. în Vietnam, Statele 
Unite continuă să trimită pe frontul 
sud-vietnamez noi trupe destinate să 
contribuie la intensificarea opera
țiilor militare împotriva forțelor pa
triotice. Potrivit unor surse ameri
cane citate de agenția France Pres- 
se, cel de-al doilea batalion al re
gimentului 37 de blindate a debar
cat luni în portul Vung Tau venind 
din fortul California. Unitatea res
pectivă, menționează agenția citată, 
este echipată cu armament modern 
menit să facă față condițiilor speciale 
de luptă din jungla șud-vietnameză.

franceze

de obser- 
de Gaulle

1 A1LANDA —
bază a aviației americane

WASHINGTON 14 (Agerpres). —
După cum relatează 

hington Evening Post", 
intensifică pregătirile 
Tailanda, intenționând

ziarul „Was- 
Statele Unite 
militare în 
să transfor

me această țară într-un nou teatru 
de război în Asia de sud-est. De pe 
acum, -teritoriul tailandez este fo-

episod spre izolare
începutul acestei 

săpiamîni s-a desfășurat 
la Luxemburg conferința 
miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale Pieței 
comune. Problema prin
cipală a întâlnirii a fost 
analiza politicii bugetare 
a'‘c61or șase țări membre 
ale Pieței comune și — în ' 
strânsă- legătură cu a- 
ceașta — problema li- 
cm^ităților monetare in- 
teroccidentale. In această 
u Ititiia chestiune delega
ția, franceză condusă de 
Michel Debre a reușit, 
după multe eforturi, 
să-și impună punctul de 
vedere raliind poziției 
safe și pe ceilalți cinci 
parteneri — R.F.G., Bel
gia,’. Olanda, Luxemburg 
și Italia.

Văzută prin prisma di
vergențelor dintre Fran
ța și S.U.A. în cadrul re- . 
lațiilbr monetare inter- 
occîdentale — divergen
te care cel puțin până 
la ora actuală s-au do
vedit a fi ireconciliabile 
— înțelegerea de la Lu
xemburg are o dublă

semnifâcație. Mai întâi, 
ea implică o adâncire a 
sciziunii existente între 
țările membre aie gru
pului „celor zece" format 
din S.U.A., Anglia, Fran
ța, R.F.G., Italia, Olanda, 
Belgia, Canada, Suedia și 
Japonia și apoi inten
sifică — și pe a- 
ceasta cale — procesul

mărind să mențină și 
chiar să extindă actua
lul sistem monetar al lu
mii capitaliste, au venit 
cu propuneri vizînd crea
rea unor noi unități mo
netare convenționale, u- 
nități oare să nu. fie le
gate direct de aur,, ceea 
ce în practică ar duce, 
după părerea experților

izolare a S.U.A. dede 
partenerii Iqr vest-euro
peni. Se știe, Franța se 
pronunță pentru aboli
rea actualului sistem 
monetar interoccidental 
— „Godd-Exchange Stan
dard" — sistem care 
conferă anumite privile
gii S.U.A., folosite de 
acestea pentru a-și aco
peri deficitul de plăți. 1 
De aceea Franța a făcut 
propuneri să se revină ’ 
la vechiul sistem etalon- 
aur. La- rîndul lor. Sta
tele Unite și Anglia, ur-

francezi, la perpetuarea 
inflației. Teza franceză 
condiționează crearea 
oricărei monede de re
zervă de eliminarea 
prealabilă a deficitului 
balanței de plăți a Sta
telor Unite și a Angliei, 
întrucât dolarul și liră 
sterlină au statut de 
monedă de rezervă. Toa
te aceste probleme au 
fost dezbătute îin cadril 
grupului „celor zece", 
însărcinat să facă, pro
puneri vizând îmbunătă
țirea actualului sistem

monetar interoccidental. 
Dacă pînă în pre
zent Franța se afla 
izolată în grup, în urma 
înțelegerii de luni situa
ția tinde să se schimbe 
radical, întrucât R.F.G., 
Italia, Olanda și Belgia 
vtr sprijini — după cum 
s-au angajat — unele 
puncte de vedere susți
nute de Franța și, în 
primul rînd, teza cu pri
vire la crearea de noi 
lichidități monetare. Din 
această cauză confruntă
rile din cadrul adunării 
anuale a Fondului 
netar Internațional 
se va desfășura la 
șitiul acestei luni la 
shtagton se anunță 
foarte dificile.

Se poate spune că în
țelegerea, oarecum neaș
teptată, de la Luxemburg 
constituie un nou episod 
în procesul de izolare a 
Statelor Unite de parte
nerii lor vest-europeni, 
proces al cărui contur 
s-a cristalizat în primul 
rînd în cadrul N.A.T.O.

Marin GHEORGHE

losit ca una din principalele baze ale 
aviației americane, de unde sînt 
efectuate zborurile deasupra Repu
blicii Democrate Vietnam, ;

Cu toate că oficialitățile ameri
cane neagă folosirea teritoriului 
„ilandez în scopuri agresive, s-a 

aflat că în prezent în Tailanda se 
află 26 000 de soldați americani, iar 
trimiterea de trupe în această țară 
continuă. Forțele militare aeriene 
ale S.U_A. utilizează șapte mari ae
roporturi tailandeze, de unde deco
lează zilnic în medie 200 de avioane 
americane care bombardează terito
riul R. D. Vietnam și al haosului. 
In afară de aceasta, armata ame
ricană construiește în Tailanda căi 
de transport, depozite de arme și 
muniții, mijloace de comunicații, cu 
scopul de a asigura pe viitor opera
țiile terestre, maritime și aeriene ale 
unui întreg corp de armată ameri
can, alcătuit din 100 000 de oameni.

♦ NEW YORK. Fizicianul 
american, Edgar Everhart* de 
la Universitatea din Connecti
cut, a fost declarat luni co 
tor la descoperirea unei nțj 
comete. Celălalt autor este as
tronomul amator din Japonia , 
Kaoru Ikeya, în vârstă de 22, 
de ani, care în ultimii.patru 
ani a mai descoperit încă pa
tru comete. Noua cometă, des
coperită la 8 septembrie, a t 
fost numită „Ikeya-Everhart".

♦ PARIS. In apropiere de, 
Paris a fost încercat cu rezul
tate bune cel de-al doilea pro,-^ 
totip al avionului supersonic 
francez „Mirage-III V-02" cu 
decolare și aterizare verticală, _ 
construit de către firma „Mar
cel Dassault".

< MOSCOVA. La 13 sep- , 
tembrie, pilotul sportiv sovie
tic Alexei Amosov a stabilit, 
un nou record mondial e ' 
distanță cu elicopterul „MI-1". 
Amosov a parcurs 1 509 km din v 
orașul ucrainean Sumî pînă în . 
regiunea Orenburg, depășind 
cu 80 km vechiul record mon
dial oficial care aiparți < din 
1962 pilotului american T 
Rotciif.

+ SANTIAGO DE CHILE. 
Studenții și elevii liceelor d&' 
Chile au întrerupt cursurile în 
sprijinul . cererii de sporire a 
alocațiilor de stat pentru ne
cesitățile învățământului. Po
trivit datelor comunicate dc • 
Ministerul învățământului, la ; 
grevă participă peste 32 000 de ' 
tineri.

< ANKARA. Fostul preșe
dinte al Turciei, generalul Ce
ntal Gursel, a încetat din Viața 
miercuri dimineața la Ankara. 
Se știe că el a suferit cu cite-'1 
va luni în urmă o comoție ce
rebrală, aîlîndu-se timp înde
lungat în comă.

< KARACI. 
torențiale care 
ultimul timp 
nului, fluviile 
provoci nd 
fale, 
respondentul agenției U.P.I., 
într-o regiune situată în partea 
de vest a Pakistanului 300 de 
sate sânt acoperite de ape, iar 
aproximativ 200 000 de persoa
ne au rămas fără adăpost.

In urma ploilor 
s-au abătut' ta, 

asupra Pakista- 
s-au revărsat, 

inundații cataștrc 
După cum relatează, cp- 

U.P.I.,

i

Mo- 
care 
sfîr- 
Wa- 
a fi

Noi arestâri de studenți 
în Argentina
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Peste 300 de studenți din centrele 
universitare Corboda și Rosario au 
fost arestați marți în cursul demon 
strațiilor care au avut loc în semn 
de protest împotriva asasinării stu 
dentului Santiago Pctmpillon și vio 
Iențelor comise de forțele poliție 
nești. La Rosario, poliția a aruncat 
grenade cu gaze lacrimogene în 
clădirea universității pentru a îm
prăștia pe studenții ce s-au barica-

dat în incinta clădirii. Aproximativ 
200 de studenți au fost arestați.

La. Cordoba, principalul centru hi 
acțiunilor antiguvernamentale, poli
ția a împrăștiat aproximativ 3 600 de 
studenți participanți la o demonstra
ție de protest împotriva politicii 
guvernului în domeniul învățămîp- 
tului. In scopul prevenirii unor noi 
incidente și pentru a împiedica de
monstrațiile, pe străzile orașului 
Cordobd patrulează puternice ferțiși 
ale poliției.
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