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SUCCES
ÎN NOUL
AN ȘCOLARI

Început Se an școlar. In șuvoiul celor ce 
se îndreptau ieri dimineață spre fabrici și 

uzine, spre șantiere sau birouri s-au încadrat 
cbipuri tinere, zîmbitoare, care, purtînd în spate 
ghiozdane sau serviete în mîini, se grăbeau să 
ajungă mai repede la școală.

Pînă nu de mult chiotele și cîntecele elevilor 
făceau ecoul munților și văilor pe unde drume- 
țeau, iar marea le purta departe în larg rîșetele, 
glumele, voioșia molipsitoare. Acum elevii s-au 
întors bronzați și voinici la datorie. I-am urmă
rit ieri îndreptîndu-se cu pași energici spre școli, 
l-am revăzut apoi adunați în careuri și mai pe 
urmă stînd cuminți în bănci. In priviri pUrtau 
parcă tot soarele și toate frumusețile cu care 
s-au întîlnit pe poteci de munte, în lungile dru
meții prin țară sau pe nisipul fierbinte al lito
ralului. îmi făcea plăcere să-i văd cum merg gră
biți cu cravatele purpurii fluturîndu-le în soare. 
Cei mai mari așteptau nerăbdători revederea cu 
colegii și cu tovarășii profesori. Cei dintr-a-ntîia 
pășeau cu sfială, conduși de părinți sau de. frați 
mai mari, spre o lume nouă, necunoscută lor. 
Dar pășeau cu încredere. Cu o încredere îndrep
tățită. Pentru că pe porțile științei de carte, des
chise în trecut doar celor avuți, pot pătrunde azi 
toți fiii oamenilor muncii de la noi. Au chiar o- 

- bhgația de a pătrunde pentru că începînd din 
anul școlar 1964—1965 în țara noastră învăță- 

. mintu 1 general a devenit obligatoriu iar durata 
școlilor de cultură generală s-a stabilit la 12 ani 

început de an școlar. Am urmărit ieri eveni
mentul în mai multe școli din Petroșani. Peste 
tot a domnit entuziasmul, optimismul, veselia. 
Cadre didactice, elevi, părinți au venit pentru 

ia Urmări emoționantele clipe ale evenimentului. 
Strînși în careuri în curțile școlilor, elevii au 
ascultat cu luare aminte îndrumările, cuvintele 
calde rostite de tovarăși din organele locale de 
partid, de profesori și părinți. La rîndul lor,, e- 

- levii care au luat cuvîntul și-au exprimat dorința 
~ de a învăța cu perseverență, de a da ascultare 

profesorilor și educatorilor, de a contribui prin 
, întreaga lor activitate Ia înfrumusețarea țării.

■ La Școala generală nr. 6 — din cartierul Live- 
zeni — s-au adunat pentru prima dată elevi, ca- 
dke didactice, părinți. Această școală nouă și 
frumoasă a primit ieri prima sa promoție de 
elevi. Școală nouă, elevi noi. De fapt aici toți 
elevii sînt noi, pentru că au venit de la alte 
școli. Dar cei mai noi sînt „bobocii". Sînt cei 
care au pășit ieri pentru prima dată pragul școlii 
în calitate de... elevi. Cu emoție și sfială. Dar 

, cită bucurie i-a cuprins cînd Ii s-au inmînat căr
țile, pentru care n-au plătit nici un leu.

La Liceul industrial a domnit, de asemenea, 
optimismul, voia bună. Tovarășul Ghioancă Vic
tor, secretar al Comitetului orășenesc de partid 
le-a vorbit elevilor despre grija statului și a 
partidului nostru pentru școlari, despre condi
țiile optime de învățătură create tineretului nos
tru studios, despre îndatoririle elevilor.

Conștient de sarcinile ce îi revin ca elev al 
unui liceu industrial, Hodor Zian din anul I elec
tro a mulțumit partidului pentru minunatele con
diții de învățătură și a exprimat, in numele tu
turor colegilor săi, hotărîrea de a învăța în așa 
fel încât să devină tehnicieni cu o înaltă pregă
tire teoretică și profesională, să facă față cu cin
ste la viitoarele locuri de muncă unde vor lucra.

Trecînd la clase, elevii Liceului industrial au 
primit în prima zi de școală darul minunat făcut 
de partid 

început 
învățătură 
de a ura 
din Valea

K

In drum 
rurgic spre

Flori pentru tovarașa învățătoare.
Foto: M. BARA

Mâine seara

Artiști amatori 
din Valea Jiului
pe micul ecran

In seara zilei de sim- 
bătă, 17 *septembrie a.c. 
— la ora 21 — un grup 
de artiști amatori din 
Petroșăni, Eupeni și Lo- 
nea vor susține in ca
drul emisiunii „Antena 
este a dumneavoastră", 
un irumos program ar
tistic la televiziune. Vor 
evolua echipa de dansuri 
a Gasei de cultură din 
Petroșani, orchestra de 
muzică ușoară a clubu
lui muncitoresc al sin
dicatelor din Lupeni, ta
ratul de muzică populară 
al clubului muncitoresc 
din Lonea, soliști vocah 
și instrumentiști.

Locuitorii,' Văii, Jiului; 
amatorii de spectacole 
cultural-artistice vor ur
mări cu acest prilej pen
tru prima oară pe micul 
ecran un program, artis
tic susținut de artiști a- 
motori din Valea noas
tră.

Este o cinste și un 
Îndemn , pentru tinerii

v. .
noștri artiști amatori de 
a prezenta an program 
la televiziune, fapt ce 
vine să răsplătească ac
tivitatea lor prodigioasă 
din ultima vreme.

Pentru a duce cu suc
ces mesajul artei noas
tre in Capitală ' și pen
tru a-1 transmite cil a- 
celași succes, prin inter
mediul micului ecran, in 
toată țara, artiștii ama
tori din Valea Jiului 
s-au pregătit cu sirguin- 
ță.. Ei au pledat aseară 
cu trenul spre București.

Așadar, miine seară la 
ora 21, scena micului 
ecran va fi urcată de 
artiștii noștri amatori, și 
desigur, el se vor stră
dui să mențină la înălți
me arta ' și muzidet din 
Valea Jiului. Iar specta
torii ' . din localitățile 
noastre se vor aduna 
probabil -mai mulți- decît 
cu prilejul altor specta
cole in, fața . televizoa
relor.

Un mănunchi 
de cadre tinete 
de constructori 
de pe , șantierul 
Vulcan.

— manualele.
de an școlar. Un nou an de muncă și 
pentru cadre didactice și elevi. Prilej 
tuturor elevilor și cadrelor didactice 

Jiului succes deplin în noul an școlar !

Dumitru GHEONEA

Centenarul George Coșbuc
Socăalis- 
diminea- 

științi- 
100 de 
George

Pompi- 
Gomite-

La Academia Republicii 
te România a avut loc joi 
ța o sesiune de comunicări 
fice consacrată împlinirii a 
ani de la nașterea lui 
Coșbuc.

La sesiune erau prezenți 
liu Miacovei, președintele 1 
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Zaharia Stanou, președintele 
Uniunii Scriitorilor, acad. Ion Ja
lea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, academicieni, membri co
respondenți ai Academiei, scriitori, 
profesori, cercetători din domeniul 
literaturii, precum și peste 30 de 
scriitori de peste hotare, sosiți în 
țara noastră pentru a participa la 
manifestările centenarului Coșbuc.

Sesiunea a fost prezidată de 
acad. Miron Nicolesou, președintele 
Academiei, care a rostit și cuvîn
tul de deschidere.

Au ' prezentat comunicări: acad.

Mihe i Beniuc despre „George Coș
buc — poet al poporului",- Șerban 
Gtoculescu, membru corespondent 
al Academiei, despre: „Idealul e- 
roic al poeziei lui George Coșbuc", 
prof. Alexandru Bălăci, membru co
respondent al Academiei, despre : 
„Opera de traducător a lui George 
Coșbuc" și acad. Alexandra Phi- 
lippide. președintele Secției de Li
teratură și Arte a Academiei, des
pre „Coșbuc și sentimentul naturii".

Vorbitorii au analizat diferite 
laturi ale bogatei creații a acestui 
mare și autentic reprezentant al li
teraturii noastre. S-a relevat, prin
tre altele, legătura strînsă a poetu
lui cu viața poporului din sinul 
căruia se ridicase, dragostea pehtru 
pămîntul românesc, pentru frumu
sețile sale, pe care le-a cîntat în 
opere nepieritoare, realizate îln- 
tr-o limbă de o rară perfecțiune

(Agenpxes)
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ComMcâlorn de partid

ÎN CEA DE-A DOUA ZI A VIZITEI PE CARE AU FA- 
CUT-O REGIUNEA -GALAȚI TOVARĂȘII NICOLAE 
CEAUȘESCU, ION GHEORGHE MAURER, GHEORGHE'APOS
TOL, LEONTE RĂUTU, VASILE PATILINEȚ, AU FOST 
OASPEȚI AI LOCUITORILOR ORAȘELOR TECUCI ȘI FOC
ȘANI, COOPERATORILOR DIN PECHEA, LUCRĂTORILOR 
DE EA GOSPODĂRIA DE STAT DIN COTEȘTI, AU PO
POSIT LA1 MAUSOLEUL DE LA MĂRĂȘEȘTI ȘI LA MU
ZEUL UNIRII DIN FOCȘANI. ÎN SEARA ZILEI DE JOI, A 
AVUT LOC LA GALAȚI ADUNAREA ACTIVULUI REGIO
NAL DE PARTID.

Nave la un nivel tehnic cit mai înalt
de la combinatul side- 
șantierul naval, tovarășii 

Nicolae Geaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu și Vasile Patilineț trec prin 
noile, cartiere ale Galațiului renăs
cut din cenușa distrugerilor războ
iului, Este o tranziție semnificativă, 
căci prima stradă care-și deschide 
noile priveliști citadine se nu
mește Strada Siderurgiștilor. Noile 
cartiere și ansambluri de blocuri 
conferă orașului de la Dunăre as
pectul arhitectonic ^RWtbanistic al 
unei citadelemoderne.. Sînt apre
ciate realizările obținute de arhi- 
tecții și constructorii gălățeni în 
ce privește varietatea și dinamis
mul formelor arhitecturale, care va
lorifică din plin peisajul natural, in
geniozitatea și fantezia motivelor de
corative de pe fațadele blocurilor, a 
diferitelor îmbinări de materiale de 
construcție.

Șantierul naval. La intrare, două 
simbolice embleme carfe marchează 
etapele istoriei acestui harnic co
lectiv gălfițean imaginile. ,îtl_ minia
tură ale' cargoului „Glalați", - *dt 
,4 900. tone, și, mtaerifi'l'iertikiiî „Petro
șani", de 12 500 tone. In întîmpina- 
rea conducătorilor de partid și de 
stat au venit numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Sînt de, față 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și Pa
ndit Melisaratos, directorul general 
al întreprinderii.

La cheiul de armare se află acum,

în stadiul de montare - a mașinilor 
și instalațiilor de bord» cinci- vase. 
Ele amintesc de cefe 30 nave mari
time de felurite tipuri, făurite ■ de: 
mîinile harnice și pricepute ale oa
menilor acestui șantier, nave cate 
și-au început de aici, în ultimii șase 
ani, marile călătorii pe mările, și 
oceanele lumii. Oaspeții vizitează mi- 
neralierul-prototip „Petroșani*. Pro
porțiile sale impresionează privi, 
rile : corpul masiv de oțel are . o 
greutate de peste patru mii tone, iar 
lungimea depășește 150 metri. De la 
înălțimea punții de comandă se ză
resc contururile metalice, prinse 
încă în încălusarea schelelor, ale 
noului mineralier, frate geamăn cu 
„Petroșani". Discutîndu-se desfare 
perspectivele șantierului în cincinal 
și amintindu-se că, pînă în 1970, con
structorii navali gălățeni vor trebui • 
să livreze 50 de cargouri diferite, 
conducătorii de partid și de stat 
au îndemnat pe harnicii făurari de 
vase să ridice necontenit perfor
manțele ' calitative ' ale navelrr con- 
struite., In cartea de , onțjăre, oas
peții' semnează sub f următorul . text : 
Felicităm, din inimă colectiv " flfr 
muncitori, tehnicieni ,și „ingineri de 
la Șantierul Naval Galați și-i urăm 
să obțină noi succese în activitatea 
sa entuziastă, să construlaseăjj.să 
dea țării vase modeme, de:
nivel tehnic, care să'poarte cit 
cinste pavilionul românesc pe mă
rile Și oceanele lumii".

de 
ca

la 
pe-

Intllnire cu intelectualitatea 
Qalafiului

Miercuri seara, conducătorii 
partid și de stat au fost oaspeții 
drelor didactice și studenții «r de 
Institutul politehnic și .Institutul 
dagogic din Galați. Intimpinați cu im
nul tinereții studioase „Gaudeâmus 
Igitur", oaspeții au fost înconjurați 
cui căldură încă din primele clipe ale 
sosirii lor' în cartierul studențesc, 
cuin numesc cut mîndrie gălățenii 
complexul de clădiri-ale institute
lor, căminelor, casei de' cultură și 
stadionului de aici. Profilul acestui 
„orășel" al tineretului’a' fost pre
zentat de adiurictul - ministrului în-

vățămîntului, Jean Livescu, și' de 
rectorul Institutului politehnic, care 
au subliniat, printre altele, dezvol 
tarea pe care o vor' lua in viitor 
■unele secții de aici, cum ar fi cea 
destinat pregătirii viitorilor con
structori de nave.

După vizitarea ■ laboratoarelor in. 
stitutului, conducătorii de partid și 
de stat s-au intîlnit apoi, intr-umd 
din amfiteatre, cu intelectualii din 
orașul Galați — prilej pentru o caldă 
manifestare de dragoste și aiașaffient

(Gontinuare in pag. 2-a)
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CondncMorH de partid și de stal flzllcozd 
refitanca tialafl

(Urmare 'din p&g. T-'aj

fa(â de partid a oamenilor de știință 
și cultură gălățeni.

Prof. Iosif Egri, rectorul Institutu
lui politehnic, a subliniat că visata 
conducătorilor de partid și de stei 
este o nouă mărturie vie a atenției 
și grijii pe care partidul și guver
nul nostru le acordă învățămintuiui 
superior, promovării științei și cul
turii în patria noastră. Arătînd cd, 
datorită acestei atenții deosebite, 
orașul Galați a devenit în anii con
strucției socialismului un centru uni
versitar în plină dezvoltare, vorbi
torul « subliniat că profesorii și 
studenții dispun de condiții prielnice 
pentru desfășurarea unui învățămînt 
de calitate, la nivelul cerințelor ac
tuale ale științei și tehnicii. Men
tioned că pînă acum institutul a 
dat țării peste 3 000 de absolvenți, 
vorbitorul a asigurat că profesorii 
și studenții vor depune toată stră- 
tfatața, toată priceperea și cunoștin
țele lor, toate eforturile pentru în
deplinirea sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile Congresului al IX-lea, din 
noile cerințe impuse de dezvoltarea 
rapidă a orașului.

Gbnf. dr. Ion Teodorescu, rectorul

Cadre bine pregătite cu temeinice
cunoștințe

Primit cu vii și însuflețite aplauze, 
a luat apoi cuvântul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU:

ha începutul cuvîntării sale, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. a 
relevat importanța pentru orașul 
Galați, ca și pentru economia și 
cultura țării, a creării celor două 
Institute de învățămînt superior — 
politehnic și pedagogic — și a fe
licitat corpul didactic și studenții 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum.

Știința, cultura, învățămîntul — 
a spus vorbitorul — ocupă un loc 
«te, seamă în cadrul programului de 
dezvoltare a societății noastre. Parti
dul și guvernul au prevăzut pentru 
anii următori lărgirea bazei materiale 
a învățământului, asigurarea condi
țiilor necesare ca studenții și elevii 
să-și poată însuși cît mai bine cu
noștințele necesare de cultură ge
nerală și de specialitate, spre a de
veni buni constructori ai socialismu
lui, oameni cu un înalt nivel de 
pregătire științifică. Numai în felul 
acesta inginerii de mîine, profeso
rii de mîine își vor putea îndeplini 
îndatoririle mari care le revin atît în 
domeniul construcției economice, cît 
și în activitatea culturală, științifică 
și de învățămînt. Socialismul pre
supune știința și cultura cea mai 
înaltă. Numai pe această bază este 
posibilă construcția socialismului și 
Comunismului — și de aceea partidul 
acordă o atît de mare atenție aces
tor importante domenii ale vieții 
noastre sociale.

Subliniez acestea — a spus în con
tinuare vorbitorul — pentru a releva 
încă o dată rolul important pe 
care îl aveți dv„ cadrele din învă- 
ttalnt, pentru instruirea tinerel ge
nerații și, totodată, pentru educarea 
ei ta spiritul cunoașterii și prețuirii 
trecutului de luptă al poporului ro
ata — trecut minunat, bogat, care 
merită și trebuie să fie cunoscut și 
prețuit de întregul nostru tinerei. 
Numai în acest fel, tineretul va 
prețui mai profund realitățile de 
astăzi, va înțelege mai bine că rea
lizările In construcția socialistă sînt 
rezultatul unor lupte grele pentru 
libertate națională și socială, sînt re
zultatul muncii încordate a între

Cu perseverența pe dnaaul sporirii 
cOfltitwe a producției vâgstaia 
și animale
In cea de-a doua zi a vizitei pe 

care o fac în regiunea Galați, con
ducătorii de partid t-au Îndreptat 
spre Tecuci.

Institutului pedagogic, a spus printre 
altoie; Stated fericiți că ai se oferă 
prilejul să exprimăm, în mod nemij
locit, conducerii de partid și de stat 
recunoștința noastră deplină pentru 
condițiile pe care ni le-a creat In
stitutul pedagogic dispune de săli 
spațioase pentru cursuri și semina
lii, de • bună dotare materială. Stu
denții noștri au asigurate, de aseme
nea, bune condiții de viață. Vom 
face totul, a spus vorbitorul, pentru 
a răsplăti grija și dragostea părin
tească a partidului și statului nos
tru, muncind în așa fel îneît pro
fesorii pe care îi pregătim să fie un 
exemplu pentru tineret, să munceas
că cu abnegație pentru a face din 
elevii lor cetățeni de nădejde ai 
României socialiste.

Noi, studenții, a spus Hiena loa
der, studentă în anul TV al Facul
tății de mecanică, sîntem hotărîți să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a rte însuși rit mai temeinic cunoș
tințele predate, pentru a deveni buni 
specialiști, astfel îneît să răspun
dem cu cinste exigențelor tot mai 
mari pe tare le pune în fața tuturor 
cadrelor tehnice programul desă
vârșirii construcției societate în 
scumpa noastră patrie.

gului nostru popor, care, sub con
ducerea partidului, a avut de în
frânt multe greutăți, dar a fost h olărit 
întotdeauna să le învingă și să 
meargă mereu înainte pentru a-și 
asigura un viitor fericit, a deveni 
stăpîn pe soarta sa și a-și făuri viața, 
a asigura dezvoltarea națiunii ro
mâne așa cum o dorește.

In continuare, secretarul generai 
al C.C. al P.C.R. a spus : Poporul 
nostru are nevoie de asemenea in
telectuali, de asemenea constructori 
ai socialismului, care să stă,pînească 
cunoștințele de specialitate ale dc- 
meniulul lor de activitate și să dis
pună de o vastă cultură generală. 
Cadrele didactice — chemate să asi
gure predarea cît mai temeinică a 
cunoștințelor — și tineretul, dator 
să-și însușească aceste cunoștințe 
— să-și unească eforturile spre a 
contribui la crearea unei intelec
tualități înaintate, la nivelul cerin
țelor societății socialiste și comu
niste. Cu cît intelectualii de mîine 
vor avea un grad mai înalt de cu
noștințe, vor stăpâni ceea ce creează 
știința ta tara noastră, dar vor cu
noaște și tot ce creează mai bun 
știința mondială, cu atît va fi asigu
rat progresul continuu ai patriei so
cialiste, realizarea programului de 
bunăstare și fericire pentru poporul 
oastea. E un program imnunat și o 
perspectivă minunată pentru tinere
tul nostru — șl trebuie să spunem că 
tineretul s-a dovedit și se dovedește 
la înălțimea acestor perspective.

Partidul și guvernul nostru acordă 
o înaltă apreciere întregii activi
tăți a tineretului nostru, apreciază 
felul în care tineretul nostru studios 
învață și se pregătește pentru 
a putea s»-șf servească poporul și 
patria. Partidul și guvernul acordă, 
«te asemenea, o înalta apreciere ac
tivității carpului didactic, intelec
tualității noastre oarei, împreună cu 
toți oamenii muncii, tei atace contri
buția la întreaga operă de construc
ție socialistă, depune eforturi pentru 
educarea taratei noastre generații.

Exprimînd prețuirea eforturilor ce 
se depun ta această direcție la Ga
lați, tovarășul Geeușeecu a urat tu
turor intelectualilor din oraș suc
cese tot mai mari ta activitatea lor.

ha Marinul, o erprwițfa cu pro
duse agricol» oferă atateUc roadele 

«MpețU le vor «prada do«- 

hactaoa care ocupă intmdertte din 
zare în zare. Gele 42 de cooperative 
agricole ale raionului Galați au ob
ținut recolte bogate. In comunele 
Braniștea, Vasile Alecsandri, Inde
pendența, ca și în celelalte așezări 
de pe Valea Șiretului, sutele de 
case noi, construcțiile gospodărești 
și sedai-culturale sînt o dovadă a 
vieții și bunăstării la care se ridică 
necontenit țăranii cooperatori.

„ta fW, etapă rezoluția dta 3-5 
martie a partidului, țăranii din Pe- 
chea oa pășit primii din regiunea 
Galați pe calea cooperativizării so
cialista. Puțini își mai pot imagina 
înfățișarea satului de pe atunci. Nu
mai ta ultimii doi ani, aici s-au con
struit peste TOO case noi, funcțio
nează ta prezent 5 școli generale, 
un spital, nn liceu, un complex co
mercial. Sute de cooperatori și-au 
cumpărat televizoare și aparate de 
radio — toate acestea avîndu-și iz
vorul ta dezvoltarea economică a 
cooperativei agricole, cu cele 1 500 
de familii și 5 000 de hectare.

Cu mtadria acestor înfăptuiri an 
venit ta îatîmpinarea oaspeților 
miile de cooperatori din Peehea. Sînt 

- de față tovarășii Mavrodin GSdtață, 
prim-secretar al Comitetului raional 
P.CR. — Galați, și Ion Irimia, pre
ședintele sfatului popular raional.

Președintele cooperativei agricole 
d« producție „11 Iunie" din Rochea, 
Ion Negrite, Erou al Muncii Socia
liste, arată că astăzi averea obșteas
că a cooperativei se ridică la 
16 500 000, lei, ceea ce a făcut ca 
valoarea zilei muncă să se ridice 
în 1966 la peste 40 lei. „Dar despre 
fapte vorbesc faptele, a spus el. Pof
tiți dragi oaspeți să le apreciați".

După scurta consfătuire în biroul 
președintelui, urmează vizitarea sec
torului zootehnic, și anume la cîteva 
din numeroasele grajduri si adăpos
turi în care se not număra 1 500 tau
rine, 963 porci, aproape 4 000 oi, 
12 000 de păsări. Interesîndu-se de 
condițiile de întreținere a animale
lor, dsspre felul cub sînt aplicate 
metodele zootehniei moderne, con
ducătorii de partid și de stat dis
cută cu cooperatorii despre măsu
rile de îmbunătățire continuă a mun
cii în acest sector. între timp, în 
curtea cooperativei s-au adunat mii 
de oameni care salută cu puternice 
aplauze sosirea oaspeților la tribuna 
din fața sediului.

Adresîndu-se acestor „veterani” 
ai cooperativizării, țăranilor din Pe- 
cte», tovar&sul NICO1AE CEAU- 
ȘESCțJ a spus î Ceea ce 
ați realizat dv., cooperatorii din 
Pecihea, este o dovadă a superiori
tății agriculturii socialiste, a posi
bilităților pe care le are țărănimea 
ca, unindu-și pământurile, folosind 
mijloacele mecanizate, sămînță su
perioară și aplicând îndrumările oa
menilor de știință, să poată obține 
producții agricole bune. Aceste re
zultate sînt un exemplu al realiză
rilor obținute în general de țără
nimea muncitoare în anii puterii 
populate prin transformarea socia
list* a agriculturii și a satului, prin 
dezvoltarea agriculturii. Bate cunos
cut că deși au trecut numai patru 
ani de la încheierea cooperativiză
rii, ta toți acești ani — atât în 
cursul cooperativizării, dar mai cu 
seamă după terminarea acesteia — 
agricultura noastră a asigurat con
tinua producția de cereale, produse 
animale și plante tehnice necesare 
oansumului intern, a asigurat chiar 
unele dtsponlbtlrtăți pentru expert. 
Aceste rezultate dovedesc justețea 
politicii partâdutad nostru care a a- 
oordat și acordă o atenție deosebi
ta dezvoltării agriculturii, creșterii 
producției ta toate ramurile aces-

AxMtad, ta cMxtauuare, că pro
gramul concret de dezvoltare până 
ta 1970 a agrtoutairii țării noastre 
truant de Congresul al IX-foa al 
partidului a fost lărgit ți deftaitâvat 

și eengresul cooperativelor oara 
au stabilit măsurile organizatorice 
și materiale necesare înfăptuirii o 
biectivetar sale, vorbitorul a spus '■ 
Rezultatele obținute anul acesta în 
producția agricolă pe întreaga țară 
stat bune, ba grâu am depășit pre
vederile pe 1966 ale planului — 
și, tapă câte știu, cooperativa dv., 
oa și celelalte cooperative agricole 
din regiunea Galați, au ob
ținut recolte bune. De ase
menea, se apreciază că re
colte de porumb va fi superioară 
celei planificate. Există perspective 
bune și la recolta de sfeclă, cartofi 
și la celelalte plante tehnice, ta vi
ticultură șt pomicultură. Se îndepli
nesc, de asemenea, cm succes, în 
sectoral zootehnic, sarcinile prevăzute 
în pianul pe 1966. Producția de 
lapte obținută pînă acum este su
perioara cetei planificate. Aceasta 
arata că sarcinile trasate de Gou- 
gresul al IX-lea în domeniul agri
culturii, ca și în industrie, se în
deplinesc ca succes și că avem 
toate cooditiiâe ca planul pe cinci 
ani să tie ta întregime realizat.

Felicitîndu-i pe cooperatorii din 
Pechea pentru rezultatele obținute 
— rezultate datorate măsurilor lua
te de partid și guvenn pentru a 
asigura baza materială și condițiile 
organizatorice necesare dezvoltării 
agriculturii cît și muncii țărănimii 
care depune eforturi pentru a în
făptui potitioa partidului pentru 
transformarea agriculturii noastre 
intr-o agricultură înaintată, moder
nă, la nivelul celei» din tarile a- 
vansate — tovarășul Ceaușescu a 
spus :

După cum ați vămii în ziarele 
de ieri. Comitetul Central și gu - 
versul au hotărât ca. incepînd din 
anul acesta, în Secare prim* du
minică a lunii octombrie să se săr
bătorească „Ziua recoltei". Am sta
bilii aceasta pentru a crea un pri
lej de a face în fiecare an bilan
țul celor realizate ta .așgtfcuitară 
și, totodată, de a da posibilitatea 
țărănimii noastre cooperatiste să-și 
înfățișeze rezultatele muncii ei și 
de a le sărbători prin diverse for
me, inclusiv serbări populare. A- 
ceasta este o prețuire pe care parti
dul și guvernul nostru o dau mun
cii pline de avânt a țărănimii noas
tre cooperatiste.

Indeplinindu-vă saretaile care Vă 
revin din programul elaborat de 
congresul partidului — a spus ta 
încheiere secretarul general ai G.G.

Tecuci —- raion ca
» »• — a __ „

Pomenit încă din documentele 
vremii lui Ștefan, ca titg de răs
pântie a Țării de Jos Spre Dunăre, 
Tecuciul a dus veacuri de-a ria
dul o existență de așezare perife
rică, pînă în anii noștri, dtad a de
venit centrul unui raion agricol în
floritor, cu perspectivele astei rod
nice dezvoltări industriale. Aici, la 
Tecuci, oaspeții sînt salutați de Va
sile Zapis, prim-secretar al comite
tului raional de partid, și ie Tu
dor Carp, președintele sfatului popu
lar rutonal.

In fața sediului comitetului ra
ional de partid, populația orașului 
s-a adunat într-un miare miting, la 
care participă peste 15 000 de oa
meni. Sailutîndu-i pe oaspeți, Va- 
.sile Zapis, a vorbit despre d«svci
tarea raionului, despre realizările 
oamenilor muncii de aici în înfăp
tuirea directivelor partidului.

Adresândn-se locuitorilor orașu
lui și raionului Tecuci, tovarășul 
Nicolae Geaușescu a spus ta cu
vântul său :

Am venit ta regiunea Galați, in 
raionul și orașul Tecuci pentru ca 
să discutăm cu oamenii munaii, să 
cunoaștem mai bine viața moldo
venilor și, după cuvintele cântecu
lui, putem spune că tatr-adovăr 
„e frumoasă și bogată cum a-a fost 
ea niciodate".

Relevând că ta anii coustrucți?1 
soctafiste ta orașul și ta raionul 

al partidului — veți retatae crește
rea bunăstării dv. și, în același timp, 
veți aduce o contribuție la dezvol
tarea tatregti agriculturi dta Re
mania, la desăvârșirea construcției 
socialiste, la ridicarea bunăstării 
întregului nostru popor, la taffori- 
rea Republicii noastre socialiste.

Totodată, rezultatele pe oare le 
obținem ta dezvoltarea agriculturii 
contribuie la demonstrarea supe-j- 
riorității agriculturii socialiste, a- 
rătsmd că atunci când se duce a 
politică justă, chid se asigură con
diții materiale, cînd se aplică ști
ința se pot obține rezultate bune, 
că agricultura socialistă poate să 
asigure progrese mai rapide decât 
Oricare formă de agricultură. Toate 
acestea, tovarăși, fac ca țărănimea 
noastră să contribuie prin munca 
sa la demonstrarea superiorității 
socialismului.

Vralele și ariamațiile nu asai 
contenesc. In ele își află mărturia 
dragostea oamenilor de aici față 
de partid și guvern, angajamentul 
lor de a ti în primele rînduri ale 
luptei pentru continua înflorire a 
agriculturii noastre socialiste.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă acum spre comuna 
Tudor Vladâmireecu, așezare boga
te dta aceeași cîtnpie, prinsă în 
salba de sate de pe Valea Swefiu
lui. tatintea oaspeților vin cinci ti
neri, cere au oa dată de naștere 
ziua de 23 August 1944, însoțiți de 
părinții și frații lor cei mai mici.

Președintele CjVP. din comuna 
Tudor Vtaditnirescu, Ion iță Apostol, 
stafage atena tovarășilor Nicolae 
Geaușascu, Ion Gheenghe Meurer, 
Gheonghe Apostol, beonte Rău tu, 
Vasile Patiltaeț. Pe marea estradă 
special amenajată, o puternică for
mație artistică interpretează jocuri 
și cinleoe.

Ga pretutindeni, și atoi toamna 
este sezonul nunților, ha omagiul 
pe care l-au adus tinerii nășeați 
în august 1944 se adaugă omagiul 
&pogțan.-<:,-miriiiOir ,d«i comuna iț
ești, care au ieșit în calea oaspeți
lor *i-i invite le bucuria lor. Stat 
tinerii cooperatori Teodor M. Dolea 
și Mmia Oiroa, căsătoriți ctitor as
tăzi. Mireasa oferă oa^ețUer șter
gare moădoveneșt*. „Fortcire și no
roc" — urează tovarășii Nicelae 
Ceaușaecu, fon Qheorgtie Maurah 
Gheorgtie Apos tei, beoate Răata si‘( 
Vasile Patilinoț tinerilor atâati LaX 
incoputul cteufctoi. Conducătorii 
de partid șt de stat se fotografiază 
împreună cu nuntașii

Tecuci s-eu dezvoltat industria, a- 
gUtautaira, cultura, învățământul, a 
crescut nivelul de viață al tuturor 
oamenilor muncii, vorbitorul a spus 
în continuare: Im cadrul progra
mului elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres ol partidului, orașul și ra
ionul Tecuci vor cunoaște not pro
grese. In următorii cinci ani, în o- > 
rașul dv. urmează să se constru
iască două întreprinderi noi, să se 
dezvolte cele existente, ceea ce 
va asigura un avânt economiei ora
șului și, pe această bază, creșterea 
bunăstării populației- Se va dezvol
ta, de asemenea, agricultura raio
nului dv. Vor lua un puternic avînt 
producția de cereale, viticultura și 
creșterea animalelor, ceea ce va 
asigura venituri și condiții de via
ță mai bune pentru cooperatori și. 
totodată, va contribui la ridicarea 
bunăstării poporului.

înfăptuirea sarcinilor ce vă revin 
din programul elaborat de Congre
sul al IX-lea — a spus in conti
nuare vorbitorul — cere muncă din 
partea tuturor comuniștilor, a tu- 
turer oamenilor muncii, cere orga
nizarea mai bună a întregii activi
tăți ta întreprinderi, în cooperati
ve, ta învățămînt — în așa fel ca 
fiecare, la locul său de muncă, să 
poate spune cu mândrie că își a- 
duce contribuția la propășirea pa-
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triei, la eforturile întregului nostru 
popor care, unii, transpune fa via
ță pol toca partidului de desăvirșire 
a construcției socialiste, de înflo
rire a națiunii romă,ne.

Ia încheiere, tovarășul Mcoiae 
Ceausescu, a mulțumit pentru pri
marei călduroasă, entuziastă făcută, 

‘Subliniind că aceasta cooatituie o

expretoe a încrederii nestrămutate 
a tuturor locuitorilor er<așului și 
raionului Tecuci ta partid, a hotă* 
rîrii nestrămutate a oamenilor tnun, 
căi de a înfăptui politica internă și 
externă a partidului nostru Închi
nată construcției socialiste, apărării 
păcii în lume I

Conduși de uratele mulțimii, co* 
Ioana do mașini se Îndreaptă apoi 

■spre Nicorești.

Fabricii a

Pe cl.upia MMwtitor
pe Șoseaua Tecuci-Tisița, la intra

ta raionul Pauciu, în satul Doa- 
conducătorii de partid si de 

sînt întîmpfaați de mii de locui
au acestui raion care cuprinde

rea
ga, 
stat 
tori
dealuri cu podgorii, șesuri mănoase, 
munții împăduriți din Țara Vran- 
re».

...Orale 13. (coloana te maștai se 
oprește în fața intrării Mausoleului 
te la Mărășești, străjuit te drape
lele patriei și partidului. Aleea este 
flancată de ostași din armata Repu
blicii Socialiste România, în ținută 
de paradă, șî de pionieri. Pe trep
tele Mausoleului, afară veterani, 
supraviețuitori ai bătăliei de 4a Mă- 
rășegti, îi întâmpină pe oonducă- 
tefai te partid și te stat, te «ceste 

evocare a 
oare și-au 

pe această

erois- 
văr- 

câmpie

momente de 
- Inulu i celor

sat sîngele 
pentru apărarea patriei, pentru li
bertatea și demnitatea României.

EJnneaaă vizita Mausoleului. Con
ducătorii de partid și de stat oeboară 
în această incintă sacră a eroismu
lui național, oprindu-se cu emoție 
în fața plăcilor de marmură pe «are 
sînt înscrise cu litere de aur nu
mele a nrii și mii de viteji. Reînviind 
această pagină de eroism, la Mau
soleu se reconstituie simbolic mo
mentul luptei statetitaat ta aufatotele 
„Pe aici nu se trace".

In cartea memorială a Mausoleu
lui, conducătorii de partid șl de stat 
$u scris : „Am pășit cn adincă < 
ție pe aceste locuri care și-an In
serts numele In Istoria glorioasă a 
poporului nostru, prin neîntrecutele 
lapte te vitejte săvîrșite te oșteșH 
români în lupta pentru apărarea li
bertății și independenței naționale. 
Mărășeștii vor rămîne în veci un 
simbol al eroismului poporului ro
mân — înaltă trăsătură zooraU pe 

afirmă astăzi cu strătadre 
plină te entuziasm (fafaășu- 

oamenii muncii din patria 
noastră, sub conducerea partidului 
pe frontul larg al construcției so- 
ctefiste11.

De pe terasa superioara a 
Mausoleului, tovarășul MCOLAE 
CEAUȘESCU a adresat miilor te oa
meni un salut din partea Gomltetu- 
lui Central al Partidului Comunist 
Român și al guvernului României so
cialiste, după care a spus : „Vioi* 
tînd regiunea Galați, ne-am oprit 
pentru un moment să aducem prino
sul nostru de recunoștință acelora 
care în primul război mondlra, tap- 
tînd pentru independența patriei, Îm
potriva cotroptterilor imperialiști, 
și-au dat viața pentru ca patria noas
tră să poată să existe astărzi ca 
stat independent și suveran. Jertfa 
acelora care 4a Mărășești nu au pre
cupețit nimic, aid viața pentru apă
rarea patriei trebuie să constituie 
pentru întregul nostru popor, pentru 
tineretul țării, un imbold în munca 
pentru înălțarea continuă a patriei 
noastre pe culmi tot mai înalte ale 
civilizației și progresului.

Cel mai bun omagiu, cea mai mare 
recunoștință pe care o putem aduce 
acelora care s-au jertfit este de a 
munci și de a face totul ca națiunea 
română să se înalțe continuu, tot 
mai sus, liberă și independentă în 
rtadul națiunilor socialiste, a națiu
nilor întregii lumi. Acest monument 
va duce peste veacuri gloria ace* 
jiora oare au știut «” lupte pentru 
patria lor, pentru binele poporalul 
lor. Ei trebuie să fie pentru toate

generative un imbold ta luptă și 
rtiuncă pentru înflorirea României.

La. Mormîntul Eroului Necunos
cut, din fata Mausoleului, conducă
torii de partid și de stat au depus 
o coroană te fiori, păstrînd un mo
ment de reculegere. Pte panglicile 
coroanei este scris cu litere de 
aur: „Omagiu eroilor căzuți la Mă
rășești ta lupta pentru apărarea pa
triei. Din partea Comitetului Central 
al Partalului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia".

In tot timpul vizitei, o formație 
corală intonează „tomul eroilor 
căzuți'*1 și melodia „Pui de Iei", cu 
meznorabitate oi Olivette : „firoi au 
fost, și fl-voc încă / Și-or fi cât nea
mul românesc...1'.

Ea Monumentul de la Tisița, con
ducătorii de partid și de stat 6e 
optase să depună, de asemenea, jer
be de flori.

Valea Siretotai se deschide targ. 
Coloana te mașini se îndreaptă acum 
paralel cai firul rîului, spre Focșani.

Gotsan* de nzafaal păârnade acum 
ta «râtara șt iraraoare Țară a Vran- 
oed. ’

Deși tînăr, colectivul 
dobîndit o nouă experiență. In pe
rioada oare a trecut de la începu- 
tul anului, planul valoric al pro
ducției a fost depășit cu 7 354 000 
lei.

La plecare, conducătorii de partid 
și de stat șeriu în cartea de onoa
re a fabricii: „Am intilnit aici la 
Focșani un colectiv tînăr și inimos 
care muncește cu hărnicie și pri
cepere într-o fabrică modernă, bina 
dotată. II felicităm și îi adresăm din 
toată inima îndemnul de a munci 
cu rezultate tot mai hune, (Ode- 
plinindu-și in condiții exemplara 
sarcinile de plan și dînd produsa 
de bună calitate care să satisfacă 
pe deplin exigențele înalte ale 
cumpărătorilor".

Mii și mii de foașamsni adunați 
pe străzile orașului însoțesc cu 
urale și aclamații coloana de ma
șini care se îndreaptă spre clădi
rea în care a funcționat Comislunea 
Centrală pentru înfăptuirea Unirii 
Principatelor Române, în perioada 
1859—1862. Comisia Centrală avea 
menirea să pregătească legile co
mune ale noului slat național Ro
mânia. Vizitarea muzeului prileju
iește evocarea unor mom«rt« im
portante din lupta poporului nos
tru pentru unitatea națională.

La ieșirea din Muzeu, conducăto-

î» 
cu 

ta

scriu 
vizitat 
Unirii 

exponatele
înălțătoare ale

r*i de partid și te sfat 
cartea de onoare: „Am 
deosebit laterto Muzeul 
re ne-a evocat — prin 
sate — moawate
luatei poporului nostra peters U- 
nire* Principatetor, panini făurirea 
și dezvoltarea statului nation*! ro
mân, Felicităm pe organizatorii mu
zeului pentru grija cu cue păs
trează acest» valoroase documente, 
făctad di» fale itn mijloc te edu
care patriotică a oamenilor muncii".

Străzile orașului Focșani, care 
duc spre Plata unirii, rărate de 
turalele și ovațiile zecilor de mii 
de locuitori 
jurim» veni ți 
Iilor.

Un urmaș 
rostește un cold mesaj te ten ve
nit, amintind eforturile acelor băr
bații luminați di© Moldova și Mun
tenia, din Ardeal șl Banat, care au 
militat pentra unirea tuturor româ
nilor într-o stag ură națiune suve
rană și independentă.

to atmosfera însuflețită și evoca
toare a Pleții lipirii are loc un 
miting. Tovarășul Vaste Botax 
prim-seoretar al Comitetului orășe
nesc de partid adresează oaspeților 
un fierbinte salut.

ta «ctomațite muițtaui fa cuvtatul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘBSCU.

dta Foceaai și topre- 
îh intimpwiarea oaspe

al iui Jorâ Roată

In unitatea poporalul In jurai partidului 
sta chezășia construirii socialismului 
și comunismului

— Mitingul de b Foețsml —
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capacitățile 
teitaăce ale 

oe se reali- 
rind sect»-
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Lui nd cuvîutul, tovarășul NICOLAS 
CEAUȘ ESCU a adus din partea Cc- 
miletului Central al partidului și 
a guvernului un călduros salut lo
cuitorilor raionului și orașului Foc
șani — oraș care, încă cu 500 de ani 
în urmă, din timpul Iui Ștefan Cel 
Mare, a jucat permanent un ral de 
legătură între cele două principe,e 
românești. Subliniind rolul însemnat 
al Focșaniului în realizarea Pairii 
și înfăptuirea primului stat național 
român, vorbitorul a spus : Ltairea « 
constituit o cerință a evoluției isto
rice a țării noastre, a creșterii for
țelor de producție și progresului so
cial, a dezvoltării națiunii rfflmSue 
care s-a impus ca un tot unic și, 
înfrîngînd împotrivirile din tară și 
din afară, a realizat unitatea celor 
două țări românești într-un singur 
stat național român, care a asigurat 
progresul și înflorirea patriei noas
tre, a poporului nostru 1

înainte de a 
ne-am oprit 'la 
Mărășești, care 
nea, un moment 
poporului nostru împotriva asupririi 
străine, pentru independență națio
nală, pentru apărarea și dezvoltarea 
statului nostru român.

In decursul anilor, poporul nostru 
a avut multe de îndurat, multe greu
tăți de învins dar, pe măsura dezvol
tării forțelor sociale, o dată cu naș

poposi la Focsani 
monumentul de la 

evocă, de aserne- 
important din lupta

TELIVIZIlNt
JC septembrie

18,00 Pemtma cei imăci; W)9 tele
jurnalul de seară; 19,15 Aitlas fol
cloric : „Wtea Gurghmfal"; 1'0,45 
Galeria instrumentelor ț CăMtefon, 
claniton, chitare electrice; 20,00 
Săptămâna; 21,00 Avanpremiera; 
21^5 Teleglte — emisâuoe te că
lătorii geografice : „Iraauî'“ — film 
realizat de Studioul de Televiziune; 
21,35 Varietăți pe peliculă; 22,00 
Poezia dansului. Itecrpretoaaă: Sb 
mon a Ștefănescu, Magdalema Fbpa. 
Eugenia Oltean n. Ileana Btasou. 
Ruxaadra Racoviță, Amatto GbcCău- 
teecu. Petre Catete*, I«a TMfaare 
și un grap te bfaeriui te ta »ea- 
trai <Se Operă și Brtet; 2235 flre* 
lejuffinăltil de noapte; 22,40 Buleti
nul meteorologic; 22,45 torfiMtirez

terea clasei muncitoare, s-a născut 
și forța capabilă să «sigure elibe
rarea »a națională și socială vie sub 
jugul asupririi, îneît poporul român 
să devină deplin ștăpîn pe soarta 
șa. Această năzuință s-a împletit 
prin actul istoric de la 23 August 
1044, «înd, rab conducerea comuniș
tilor, poporul român a înlăturat dic
tatura fascistă, a deschis drum re- 
voiuției populare și socialiste care a 
asigurat înflorirea și dezvoltarea Ro- 
nutaifa I

Minunate sînt înfăptuirile obți
nută te poporal nostra to «pți con
strucției socialiste. Ele sini pre
zentata la tot parai, se văd în îie- 
care oraș, fa fiecare săt, în fiecare 
fatreprintereș, se văd țn viața popo
rului nostru cere, an de an, ttă- 
taște o viață din ce în ce mai bu
nă, atei civilizată. Toate aceste re
zultate sînt rate! politicii marxist- 
leniiMSte a partidutaî, cere 
chină întreaga șa activ State 
fericirii poporului.

Cinstind trecutul te faptă
nală șj socială al poporului, cin
stind pe înaintașii care șî-au jertfit 
viața pentru independența și ferici
rea poporului, noi ne luăm, în ace
lași timp, angajamentul de a ne în
zeci eforturile pentra a «sigura tee- 
voltarea continuă a poporului ro, 
mân, ridicarea bunăstării economice 
și culturale a patriei, pentru

că numai pe această cale, punai 
sporind avuția bunurilor inatpriâle, 
drevoltînd știința și cultura, vqtn 
asigura progresul continuu al națiu
nii noastre socialiste, (aurirea unei 
vieți tot mai bogate, iot utoi înflori
toare pentru poporul testau. Nu
mai așa ne vom face dațpria f«ă 
de popor, față de patrie.

Congresul al JX-lea a trasat #n 
prtșgram multilateral a îaâiorttu 
patriei noastre, al dezvoltării in
dustriei, agriculturii, etitotei, culta- 
rii, a cărui realizare va asigura ca 
poporul nostru să se gătească In 
1970 pe o treaptă mai înaltă a fa- 
vUizației și progresului, a bunăstă
rii materiale și spirituale, fa acest 
program, regiunea Găteli, raiofail 
Focșani și orașul Focșani au te 
inteptinit sarcini importante. Ne- 
precupețfad nici u« efort fa locul 
te muncă pe care îl avem pentru 
a astaura înfăptuire* acestui muw- 
nat program, ne facem datoria fată 
te patrie, ne îndeplinim una din 
îndatortrte fundamentale naționale 
fată de poporul nostru, ta acefași 
timp, ne îndeplinim și una dân în- 
tetorirfie faterttațtotefa ifaptettaâte 
— aceea de a contribui la întărirea 
sistemului mondial socialist.

In această muncă și luptă, care 
cer dta partea tuturor «tartari și 
entuziasm, pentru a asigura WCfail 
cont-tauu înainte și învingere* e- 
votoualelor greutăți ce ar jlptiM să 
apară, trebuie să păfam strfaș «fii ți 
facît riimaui îa lume să ou ppfaă 
Clfati uuitotea poporului șl « pa* 
triei noastre. Istoria dovedește că 
atunci când poporul nostau fl fast 
unit, el a reușit să-fa reatazeae te- 
rintele, să-și împlinească idealurile. 
In unitatea poporului ta jurul parti
dului șj guvernului stă chezășia 
construirii socialismului și comunis
mului — a spus tovarășul Ceaușescu 
în încheierea cuvîntărti sate, ta a- 
ptarize-le puternice ale particip®11* 
Iilor la miting.

Cuvîntarea tovarSputai Nleoiae 
Ceaușescu a fost subliniată cu în
delungate ovații și urale, apoi pește 
marea piață răsună Hora Ifalrti, 
cîritată din mii și mii da pfteturi- 

Alături de oameni al muncii din 
Focșani, de țărani coop®^tori dta 
Vrincioaia, Tutatei, NegrileșU etc., 
conducătorii te partid și te stat șe 
prind în imensa horă rare «opărea- 
ză momentul plin de entuziasm și 
bucurie cînd s-a împlinit v®ul de 
veacuri al poporului — Ltairaa.

își în- 
cauzei

națio-

%

Paul ANGHEL
Nleotae VAMVtJ
Alexandra MIA»
Ion MFCA

teri seară vizita conducăto
rilor de partid și «te stat x 
încheiat.

In numărul de miine al zia
rului vom relata despre ta- 
«finirea cu activul te partid 
fila regiune.

ANUNȚ
Se te» ta wnwștință celor interesați că, ÎDcepînd on anul șco

lar tbte—f#67, la cadrul Liceului industrial minier dîF. Petroșani va 
taitCțtetta t> secție a ewsatai SERAL cu spertatîtătile exploatări Uri- 
triere fa etectremecaiteS minieră.

la ‘coacatmri te admitere -se primesc absolvenți 
«te fte 8 eM 7 <*nfț «W ai altor școli echivalente, 
■terstă, care tocrează în specialitatea pentru tare

tescriereg la c&ncurs se face iace-ptod eu daria 
•brie IW, to șBGtefarfafwi Lteewlui intlueo’iei, pe baza 
*Mt d*

ai șrelti gene* 
indiferent te 
se înscriu ta

te 20 septete- 
une-f rererl Sft-
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Festivalul de muzică veche li Conferința de prest 
a lui

„GeuiinUl44 a
V ARȘOV IA 15. — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheorghi- 
ță, transmite: Cea de-a dncea 
zi a Festivalului de muzică 
veche din Europa centrală și 
răsăriteană, care se desfășoa
ră la Bydgoszcz, R. P. Polonă, 
a fost consacrată României. 
Delegația română care partici
pă la congresul științific al 
festivalului, a prezentat comu
nicările : „Aspecte și probleme 
ale culturii muzicale româ
nești" de prof. Viorel Cosma, 
„Melodii populare românești 
din secolele XVI—XVIII" de 
proi. Romeo Chircoiașu și „Cul
tura muzicală bizantină pe te
ritoriul României pină in se
colul XVIII" 
banu.

Delegația 
parte activă

de Gheorghe

română a 
la discuțiile

Cio-

iuat 
ști-

ințifice. Folcloristul român 
Gheorghe Gîobanu a fost ales 
să prezideze ședința de refe
rate a muzicologilor iugoslavi.

In marea sală a Filarmonicii 
„Paderewski" din localitate. 
Corul de cameră „Madrigal" al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București, con
dus de artistul emerit Marin 
Constantin, a susținut concer
tul inaugural, prezentind lu
crări din muzica veche româ
nească. In partea 
concertului Corul 
fost acompaniat de Capela 
„Prox Musica Antiqua" din 
Bydgoszcz. Concertul formației 
corale românești s-a bucurat 
de un deosebit succes, inter
pret ii iii nd răsplătiți cu aplau
ze îndelungate.

Couve de Murvîlle
BELGRAD 15. Corespondentul A- 

N. Plopeanu, transmite: 
oficială de patru zile 

ministrul de
al Franței, Couve de Mur- 
cadrul unei conferințe de

a doua a 
„Madrigal" a 

de
Antigua1

gerpres, 
După vizita 
în R.S.F. Iugoslavia, 
externe 
viile, în
presă, a declarat că prin această vi
zită el și-a încheiat ciclul vizitelor 
sale prin mai multe țări europene. 
Acestea s-au desfășurat în cadrul 
politicii pe care o aplică în prezent 
Franța. Țelul acestei 
dezvoltarea relațiilor 
și alte țări, îndeosebi 
săritene. După ce a
cadrul convorbirilor cu colegul său 
iugoslav Marko Nikezici s-au discu
tat problemele europene și alte pro
bleme internaționale, în special pro
blemele Asiei de sud-est, Couve de 
Murville a adăugat : „Intr-un mare 
număr de probleme pozițiile noastre 
au fost similare.

sud-est 
insulele 
Cei doi
examen

Hotărîri ale Partidului 
Social-Democrat Italian

ROMA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, 1. Mărgineanu, transmite : 
Direcțiunea și Comitetul Central al 
Partidului Social-Democrat Italian, 
întrunite miercuri Ia Roma, au apro
bat documentele 
socialistă : Carta 
noului partid și 
fie. Totodată s-a
Congresului partidului în ziua de 29 
octombrie. La rîndul său, Direcțiunea 
Partidului Socialist Italian a d-at pu
blicității un comunicat în care se

privind unificarea 
ideologică, statutul 
normele de tranzi- 
hotărît convocarea

polîtici este 
dintre Franța 
cu țările ră- 

arătat că în

CAPE KENNEDY 15 (Agerpres). — 
Joi, la ora 13,59 GJMLT„ nava cos
mică americană „Gemini-ll", avînd 
la bord echipajul format din cos- 
monauții Richard Gordon și Charles 
Conrad, a amerizat. Nava spațială 
a atins suprafața Oceanului Atlantic 
la o depărtare de 1 166 km 
de Cape Kennedy, la sud de 
Bermude, în condiții bune, 
piloți au fost supuși unui
medical preliminar pe bordul port- 
elicopterului „Guam" care a recu
perat nava. Zborul extraterestru al 
navei „Gemini-ll" a durat 71,17 ore, 
timp în care aceasta a parcurs aproa
pe 1 950 000 km.

Obiectivul principal al misiunii 
înscrise în programul de zbor al na
vei „Gemini-ll", acela al joncțiunii 
între aceasta și racheta „Atlas- 
Agena", considerat deosebit de im
portant pentru viitorul program 
spațial al S.U.A. a fost realizat. In- 
tîlnirea spațială a fost realizată în 
cel mai scurt timp posăbil, adică în 
cursul primei revoluții în jurul Pă-

mîntului. Executarea de către ■ „Ge- 
mini-11" a diverse evoluții în jurul 
rachetei „Atlas-Agena" a furnizat 
date importante specialiștilor ame
ricani . referitoare la 
de manevrare rapidă 
traterestru.

In timpul zborului 
tuate, de asemenea, măsurători â e- 
fectelor radiațiilor asupra globule
lor albe din diferite mostre, san
guine, precum și asupra intensității 
ionilor și electronilor în cabina na- 
veL Fotografierea cerului ' stelelor 
și Pămîntului, în cursul zilei de 
miercuri, prin „ieșirea spațială par
țială" a lui Richard Gordon, a con
stituit, de asemenea, un alt punct al 
planului de zbor. Prin peliculele rea
lizate de Gordon, specialiștii ameri
cani speră să obțină date care să 
completeze cunoștințele lor asupra 
evoluției, temperaturii, compoziției 
chimice și asupra altor caracteristici 
ale stelelor.

Lucrările

posibilitățile 
în spațiul ex-
'1 yț, j 

au fost ef ac

zilele de 27, 28 și 29 octombrie 
aibă loc congresul extraordinar 
partidului în problema unificării 
social-democrații. S-a hctărît, de 

ca la 30 octombrie cele

menționează că a propus Comitetului 
Central, care se va reuni vineri, ca 
în 
să 
al 
cu
asemenea, 
două adunări, respectiv congresele 
P.S.I. și P.S.D.I., să se întrunească 
în cadrul adunării constituante pen
tru a proclama constituirea noului 
partid socialist unificat italian.

DECLARAȚIA MINISTRULUI BRAZILIAN 
AL JUSTIȚIEI

RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 
In cursul unei conferințe de presă 
ținută miercuri la Rio de Janeiro, 
ministrul justiției al Braziliei, Car
los Medeiros Silva, a avertizat că 
guvernul va lua toate măsurile îm
potriva opoziției în cazul cînd aceas
ta va trece la acțiuni antiguverna
mentale. „Nici un cetățean brazilian, 
civil sau militar, privat de 
rile sale politice de către 
nu va putea exercita vreo 
fate politică, indiferent sub 
mă", a declarat Carlos 
Silva, subliniind că în
se va recurge la „arest la 
liu" a celor în cauză. Potriv 
ției France
nistrului brazilian al justiției ar con
stitui răspunsul oficial la acuzațiile 
anumitor adversari influent: ai gu
vernului, între care și ale fostului 
guvernator al statului Guanabara,

Carlos Laicerda. Carlos Silva a reîn
noit asigurările că președintele Bran
co nu își va prelungi mandatul. 
„Viitorul președinte va fi ales la 3 
octombrie și va fi învestit la 15 mar
tie 1967", a precizat el.

Discuțiile

Comitetului 0. N. U. 
pentru apartheid

I
i

în cadrul „rundei Kennedy"
GENEVA 15 (Agerpres). — Dis

cuțiile generale din cadrul tratati
velor „rundei Kennedy" privind 
justificarea ofertelor prezentate de 
membrii G.A.T.T. referitoare la re
ducerea tarifelor vamale au luat 
sfârșit miercuri seara, mai repede 
ded®t era- de așteptat. Incespîrid de 
astăzi, participamții la 
G.A.T.T. vor trece la 
problemelor tehnice.

După cum se știe, aceste trata
tive în cadrul „rundei Kennedy" 
au început în luna mai 1964 din 
inițiativa fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy, și au ca

tratativele 
discutarea

Stare de urgență, 
pe teritoriul Sarawak

domeniul reduce- 
produsele indius- 
unete- 1 * ■ progrese, 
problemele agri- 
în fază incipien- 

tratative se
sub presiunea timpului 
„Trade Expansion Act", 
împuternicește delegația 
să negocieze la Geneva

dreptu- 
guvern 
activi- 

ce for-
Medeiros 

caz contrar 
domici- 
■ agen-

Presse, declarația *mi-

KUALA LUMPUR 15 (Agerpres) 
Guvernul Federației Malayeziene. a 
decretat starea de urgență, pe teri
toriul Sarawak, pentru a evita a- 
dîncirea crizei politice din acest 
stat. Hotărîrea a fost motivată de 
incidentele petrecute ca urmare a 
refuzului 
Sarawak, 
Ningkan, 
său, deși 
Adunarea

ministrului principal din 
Dato Stephens Kalong 

de a demisiona din postul 
a pierdut majoritatea în 
legislativă a teritoriului.

Subsfraful comunicatului 
monwealthuluî

Vicepremierul maiayezian, Tun 
Abdtil Razak, a declarat miercuri 
seara că Parlamentul federal din 
Kuala Lumpur va fi convocat luni 
în sesiune extraordinară în vede
rea m&dificării constituției țării, 
pentru . a da posibilitatea guverna
torului statului Sarawak să-l demi
tă pe ministrul principal.

Intr-un comentariu cu privire la 
situația, din Malayezia, agenția Reu- 
ter_‘ menționează că evenimentele 
din Sarawak constituie „principala 
amenințare internă pentru guvernul 
de la Kuala Lumpur, după ieșirea 
din Federație a Singaporelui" care, 
după cum se știe, anul trecut, s-a 
proclamat stat independent.

scop reducerea cu 50 la sută a ta
rifelor vamale în cadrul schimburi
lor comerciale internaționale. Din 
cauza neînțelegerilor dintre parte
neri și mai ales dintre principalele 
părți interesate — S.U.A. și Piața 
comună — aceste negocieri nu au 
dus la rezultatele scontate de ini
țiatori. Dacă în 
rilor tarifiare la 
triale s-.au făcut 
discuțiile privind 
cole se află abia
tă. Mai mult, aceste 
desfășoară 
limitat de 
lege care 
americană
și care urmează să expire în pri
măvara anului viitor.

Accelerarea dezbaterilor generale 
a fost primită cu satisfacție de se
cretariatul GA.T.T, deoarece a- 
ceastă situație ar permite să se 
treacă la negocieri bilaterale. In a- 
celași timp, delegația Pieței comu
ne’ consideră trecerea precipitată 
din stadiul negocierilor multilate
rale în stadiul negocierilor bilate
rale drept „o încercare de escamo
tare a problemelor".

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Comitetul special al O.N.U., însăr
cinat cu cercetarea politicii de a- 
partheid a dezbătut miercuri rapor
tul asupra Lucrărilor seminarului in
ternațional în problemele apartheid
ului, care a avut loc recent la Bra
silia. La această ședință, membrii 
comitetului au hotărît să populari
zeze rezultatele seminarului inter
național, care a condamnat politi
ca de apartheid, ca un pericol pen
tru pace și securitate și ca o încăl
care a celor mai elementare drep
turi ale bnsului. Ei au supus, unei 
•aspre critici noul guvern B

„a reafir-R.S.A., care

Republicii

Vorster, din 
mat politica de apartheid a , vechiu
lui guvern". Delegatul
Costa Rica, Eugenio Jimenez, a
propus comitetului să apeleze . la 
toate țările pentru a-și . „exprima 
protestai și pentru a respinge,; po
litica de apartheid a K> YVg’g 
vem‘' din Republica

In aceeași ședință, 
audiat pe Franz Lee, 
în numele populației
a declarat că asasinarea lui Wer- 
woerd a fost un act „individual de 
terorism", care nu schimbă cu ni
mic sistemul rasial din această țară.

Sud-Africa^r-. 
comitetul a 

care, vorbind 
sud-africane.

+ SEUL. Autoritățile sanitare sud-coreene au depistat în ’ 
ultimul timp peste 3 000 cazuri de encefalită. Postul de radio 
Seni a anunțat la 15 septembrie că 701 persoane au murit 
datorită acestui flagel.

LONDRA 15 (Agerpres). — Comu
nicatul oare a tost adoptai miercuri 
seara la Conferința țărilor Common- 
wealthului privind problema rhode- 
siană este considerat de ziarul bri
tanic „Financial Times" ca un do
cument care „ia notă succint de de
zacorduri, reduce o serie de mani
festări de opoziție violentă la para
grafele generale și formulează o st- 
ne de angajamente sub o formă su
ficient de vagă, pentiu a făsa pri
mului ministru un cîmp de mane
vră". Concluzia principală pe care 
observatorii politici o desprind din 
datele comunicatului este aceea că 
primii miniștri ai Commonwealthului 
au hotărît miercuri seara să ofere 
Marii Britanii posibilitatea să încerce 
încă o dată reglementarea conflic
tului cu guvernul rasist al lui 
Ian Smith.

Inițiativa pe oare urmează să o 
ia guvernul englez este apreciată ca 
fiind în același timp un ultimatum si 
o ofertă. Potrivit comunicatului, da
că guvernul rasist al lui Ian Smith 
nu va lua măsuri pentru a pune ca
păt rebeliunii, guvernul britanic nu

va acorda independență Rhodesiei 
înaintea constituirii unui guvern 
al majorității populației și se va 
asocia cererii adresate Consiliului 
de Securitate al O.N.U. privind apli
carea de sancțiuni economice selec
tive obligatorii împotriva ' Rhode- 
siei. După cum se știe, statele afri
cane și asiatice ale Commonwealthu- 
lui au cerut să nu i se acer de nici 
o șansă de obținere a independen
ței Rhodesiei, înaintea instaurării u- 
nui guvern al majorității autoh
tone. Prin faptul că i s-a cerut chiar 
lui Smith să ia măsuri 
pune capăt rebeliunii, 
ce Presse consideră 
britanic i-a oferit, de 
posibilitatea obținerii 
Rhodesiei înaintea constituirii 
guvern al majorității populației".

In ciuda compromisului realizat, 
mai multe delegații la conferință nu 
și-au ascuns decepția față de atitu
dinea Marii Britanii. Delegația zam- 
biană a publicat un comunicat în 
care critică în cuvinte aspre atitu
dinea guvernului brifanic.

destinate a 
agenția Fran
că „guvernul 
fapt, acestuia 
independenței 

unui

S. U. A.

Deschiderea anului 
școlar marcată de 
puternice incidente 
rasiale

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Deschiderea anului școlar în Sta
tele Unite a fost marcată de puter
nice incidente rasiale, puse la cale 
de rasiștii albi, și oare continuă 
să aibă loc în numeroase orașe a- 
merîcane. La Grenada, în statul 
Mississippi, numai puțini elevi ne
gri au reușit să intre în localul 
unei școli integrate, străbătând o 
zonă în care rasiști aruncau cu 
pietre și cu alte obiecte. Poliția a 
intervenit arestînd... tot un negru. 
Apoi clădirea a fost luată sub paza 
poliției. Agenția U.P.I. relatează că 
poliției i s-au alăturat 200 de sol
dați, la ordinul guvernatorului sta
talii, Patul Johnson, pentru a men 
tine ordinea în școlile integrate.
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+ ZAGREB. Un grup de specialiști iugoslavi de la o 
fabrică din Zagreb au construit în colaborare cu o firmă da
neză din Copenhaga un nou model de generator pentru de
salinizarea apei marine. In decursul a 
amintit poate desaliniza aproximați’'

24
15

de ore, generatorul 
tone apă potabilă.

>

+ DELHI. „Intre India și Pakistan_ intervenit un acord,
potrivit căruia cele două țări vor evita mișcările de trupe în 
apropierea regiunilor de frontieră", a declarat miercuri un 
purtător de cuvânt al Ministerului Apărării al Indiei. Acest 
acord a intervenit în urma 
generalul Kumaramangalam, 
Indiei, și generalul Yahya

a

întrevederilor de La Delhi dintre 
șeful

Khan,
statului major al armatei 
șeful armatei pakistaneze

al Biroului federal pentruraport
______ , . , , în Statele Unite numărul crime
lor a crescut. în primele șase luni ale acestui an, cu 8 la 
sută, față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

< WASHINGTON. Un 
investigații (F.B.I.) arată că.

+ SANTO DOMINGO. Pe sLrăzile capitalei dominicane 
s-an înregistrat miercuri seara noi incidente. O grenadă a 
explodat în fata unui post de poliție producînd pagube mate
riale. Doi soldați americani au fost omorîți cu o rafală de 
pistoi-mdtralieră trasă de necunoscuți, dintr-o mașină. Poliția 
a deschis o anchetă arestînd patru persoane.

+ SANAA. Subsecretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Yemenului, Hussein Almukbely, a declarat că un a- 
vion britanic a violat spațiul aerian a! Yemenului întreprin- 
zînd un zbor provocator de o oră. El a declarat, de aseme
nea, că trupele britanice din zona ocupată din sud continuă 
agresiunea lor pe teritoriul Yemenului. Guvernul yemeriit a 
dat instrucțiuni reprezentantului său permanent la* Națâuhile 
Unite să protesteze împotriva acestor acțiuni.
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