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+ Cornelia MănestJu a fost 

primit de președintele R.S.F. 
Iugoslavia.

+ „Lunar Orbiter" a termi
nat transmiterea de fotografii 
a suprafeței lunare.
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0 Vizita parlamentarilor ro

mâni în Cehoslovacia.

+ Tensiune în Republica 
Dominicană.

+ Efectivul, trupelor ameri
cane în Vietnamul de sud.

Încheierea vizitei in regiunea Galafi
v -

a conducătorilor de partid șl de stat
9

In. cadrul vizitei desfășurate în 
regiunea Galați, conducătorii de 
partid' și de stat au fost joi oaspeții 
gospodăriei agricole de stat Go- 
tești, așezată în lacurile de © mare 
frumusețe din preajma dealuri-lor și 
munților Vrancei, acele „guri de rai" 
unde a fost leagănul „Mioriței". Pe 
marginea șoselei un grup de Cio
bani îmbrăcați în sarici doinesc din 
fluiere, amintind acea baladă tulbu
rătoare, creație nemuritoare a ge
niului românesc.

în drum spre gospodărie, un 
scurt popas la Jiliștea, pe locul un
de în 1574 Ion Vodă „Cel Cumplit", 
a învins într-o memorabilă bătălie 
oastea sultanului Selim al Il-lea, de 
cîteva ori mai numeroasă decît mi
na de voinici a Domnitorului ro
mân. Aici are loc o evocare istorică 
fiind reconstituită tabăra lui Ion 
Vodă, așa cum arăta ea în zilele din 
ajunul bătăliei. Conducătorii de 
partid și de stat trec printre rîndurile 
de oșteni, îmbrăcați în costume de 
epocă, și intră în tabără, unde sînt 
înțîmpinați de un personaj care îl în
truchipează pe Ion Vodă. El citează 
cuvintele domnitorului : „Știu ca
re-mi este datoria către voi și către 
țară, .pentru a cățor mîntuire și feri
ciri sînt gala a-mi pune viața. Să 
trăim slobozi sau să ne piară și urma 
noastră. Fiți cu mine și cu noi va fi 
iibînda". Oaspeții primesc apoi ex
plicații. despre desfășurarea bâtă-, și recitatorii au evocat în tablouri 

sugestive trăinicia datinilor milenare 
ale locuitorilor Vrancei, prezența 
izvoditoare de nepieritoare melodii 
a valurilor Dunării, dar, mai ales, 
prezența profund contemporană și 
însuflețitoare a noilor cetăți indus
triale ce și-au pus amprenta de 
rodnică tinerețe pe chipul de azi al 
regiunii. „Cîntare patriei socialiste" 
și „Slavă partidului" — au intonat 
sute de voci cristaline. Intr-un ifn- 
presionant coral care dădea glas 
sentimentelor manifestate atît de 
puternic în aceste zile, de sutele de 
mii de locuitori ai regiunii Galați 
față de patria noastră socialistă, fată 
de partidul călăuzitor și chezaș al 
biruințelor de azi și de mîine.

liei care a avut loc în 1574.
Dealurile domoale din dreapta șo

selei . oferă o impresionantă prive
liște.

Ne aflăm pe terenurile gospodă
riei agricole de stat Cotești, renu
mită! podgorie a tării. In preajma 
modernului combinat de vinificație, 
oaspeții sînt întîmpinați de tovarășii 
Angelo Miculescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, inginer Stănică Dum
bravă, directorul G.A.S.-uiiui și Dumi
tru Damian, secretar al comitetului 
de partid. Se vizitează apoi o expo
ziție cu unelte și instalații de vinarii 
din cele mai vechi timpuri care 
atestă existența de milenii pe aceste

Intllnirea cu activul
In încheierea vizitei, tovarășii 

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

Au participat conducători ai or
ganelor locale de partid și de stai, 
ai organizațiilor obștești, vechi 
membri de partid, muncitori frun
tași și țărani cooperatori, directori 
ai marilor uzine și ai unităților a- 
gricole socialiste, președinți de coo
perative agricole de producție, oa
meni de știință și 
și ofițeri superiori.

, A luat cuvîntul 
Stantiin Dăscălescu, 
Comitetului regional 
P.C»R., care, în numele tuturor oa
menilor muncii din regiune, a ex- 
pirimat sentimentele de sinceră și 
profundă bucurie de a avea în mij
locul lor pe conducătorii de partid 
și de stat.

Entuziasmul și bucuria cu care 
v-au întîmpinat oamenii muncii in 
uzine, pe șantiere, în orașele și 
Mtele regiunii noastre — a spus 
^Orbitorul — sînt expresia profun1 
dubii lor atașament față de partid, 
față de politica sa înțeleaptă, dato
rită căreia toate regiunile tării, 
printre care și regiunea noastră, au 
cunoscut și cunosc din plin marile 
prefaceri înnoitoare 
rnuhii.

Din Munții Vrancei 
ror plaiuri s-a născut

cultură, generali

tovarășul Oon- 
prim-secretar al 

Galați al

ale socialis-

— pe ale că- 
mi nu na ta ba

de 
la

j 
locuri a îndeletnicirii podgoritu- 
lui. Oaspeții iau parte la tradițio
nala sărbătoare cu care de veacuri 
se inaugurează, la mijlocul lui sep
tembrie, culesul viilor.

...Se înserează. In drum spre Ga
lați, zeci de mii de țărani coopera
tori din comunele Mîndrești, Răs
toaca, Căilenii Noi, /Tudor Vladimi- 
rescu, Piscu, Independența, Șendreni 
fac conducătorilor de partid și de 
stat o entuziastă manifestare 
dragoste. Expoziții amenajate
marginea șoselei vorbesc despre rod
nicia acestor ogoare, de hărnicia 
cooperatorilor.

Orașul de pe malul Dunării își 
primește din nou oaspeții. Mașinile 
își fac loc cu greu printre miile de 
locuitori. Se aud ovații și urale, 
cîntece de slavă pentru Partidul Co- 
munist Român, pentru patria noastră 
—Republica Socialistă România. 
Toate acestea caracterizau entu
ziasmul și bucuria cu care locuitorii 
orașului Galați i-au însoțit pe con
ducătorii de partid și de stat de la 
intrarea în Galați și pînă la Teatrul 
muzical, unde a fost prezentat un 
spectacol festiv.

Spectacolul prezentat în cinstea 
conducătorilor de partid și de stat, 
a constituit un emoționant, omagiu 
adus, prin vers, cîntec și dans, vie
ții noi ce clocotește pe aceste pla
iuri. Cîntăreții și.actorii, dansatorii

rașe și sate. Toate aceste realizări 
au fost obținute datorită încrederii 
și consecvenței cu care oamenii 
muncii din regiune au înfăptuit 
politica partidului nostru comunist. 

Referindu-se la perspectivele ce 
se deschid regiunii Galați în peri
oada anilor 1966—1970, vorbitorul 
a spus: Entuziasmul cu care oa
menii muncii din regiunea Galați 
au pornit la realizarea sarcinilor 
ce le revin din planul cincinal, 
plan științific, profund realist, ilus
trează încrederea
Partidul Comunist Român, în ■ con
ducerea sa fermă și încercată, 
t-așamentul profund față de politica 
partidului, care corespunde pe de
plin celor mai fierbinți năzuințe ale 
întregului 
strădui să 
sistematic 
din noii e
sigurăm o bună folosire a investi
țiilor, atingerea cît mai rapidă a 
parametrilor planificați la produc
ție, calificarea. și . stabiiliîțâtfețj ca
drelor de muncitori și tehnicieni, 
formarea unei înalte discipline mun
citorești. • î «=•'

Prezența dumneavoastră. îh tnij-

nețărmurită în

a-

nostru popor. Ne vom 
acordăm un ajutor mai 
organizațiilor de partid 

întreprinderi îneît să a-

nepre 
mul tu
șă fiți

locul nostru a constituit un 
țuit ajutor. încă o dată vă 
tnim’ fierbinte și vă rugăm 
siguri că organele și organizațiile
de partid, oamenii muncii din re
giunea Galați își vor face cu pri
sosință datoria față de patria noas
tră socialistă, față de înțeleptul el 
conducător — Partidul Comunist 
Român.

Luiînd cuvîntul, tov. Vasile Geor
gescu, membru de partid din ilega
litate, a spus printre altele : Vă a- 
dresez un călduros salut din pairtea 
comuniștilor mai vîrstnici, care au 
cunoscut trecutul plin de lupte și 
jertfe al partidului. Sîntem bucuroși 
că avem prilejul să vedem înfăp
tuite gîndurile și idealurile spre 
oare năzuiam în anii grei ai ilega
lității partidului nostru.
, Referindu-se la activitatea Insti
tutului politehnic, prof, univ.- Du
mitru Motoc, decan al uneia din 
facultățile institutului, a subliniat 
că ea reflectă puternica dezvoltare 
a industriei în-regiungă .Galați. La 
ridicarea calificării cadrelor didac
tice „și a bunei pregătiri a studen
ților a contribuit și dezvoltarea ne
contenită a bazei . materiale. Ală-
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întreg poporul muncitor — 
vorbitorul — oamenii de

turi de 
a spus
știință și specialiștii din producție, 
conștienți de marea răspundere ca
re le revine, vor depune toate e- 
forturile oa știința românească să 
se afirme tot mai mult pe plan 
mondial și să contribuie nemijlocit 
la înflorirea scumpei noastre patrii. 

A vorbit apoi tov. Vasile Caro- 
lică, pjjm-secretar al comitetului 
regional U.T.C., care a spus, prin
tre altele : Noi tinerii, contempora
nii înfăptuirilor din acești ani, păr
tași la ele și care ne maturizăm iîn 
pas cu desăvârșirea construcției 
socialiste, noi utecSștii și t'iiierii din 
regiunea Galați, făgăduim condu
cerii de partid și de stat că vom 
urma neabătut îndemnul partidului, 
considerând întotdeauna drept ț cea 
mai fierbinte năzuință a noastră 
cinstea de a lupta sub steagul glo
rios al partidului, pentru- înfăptui
rea viitorului de aur al patriei — 
societatea comunistă.

întîmpinat cu aplauze,, cu. înde
lungi ovații și urale, a luat cuvân
tul, tovarășul NICOLAE CEAUȘES- 
CU, .secretar general al ’ CC.

’ P.C.R. ' ' >

j
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de partid
ladă Miorița, pînă la Dumăre, de 
la tinerele podgorii ale Bujorului 
pînă la mănoasa cîmpie a Bărăga
nului, pe caire muncesc cu hărnicie 
oamenii ale căror ogoare și muncă 
le-a înfrățit socialismul — pretutin
deni locuitorii regiunii, tineri și 
vîrstnici — bărbați și femei — sub 
conducerea organizațiilor de partid 
— au făurit și făuresc o nouă geo
grafie a regiunii Galați.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că datorită politicii științifice, 
profund patriotice a partidului’ nos
tru de industrializare socialistă a 
țării, industria a devenit ramura 
conducătoare a economiei regiunii, 
dind în 1965 peste 57 la sută din 
valoarea producției globale a in
dustriei și agriculturii. Industria re
giunii Galați produce acum aproape 
două treimi din producția de tablă 
subțire a țării, două cincimi din 
producția : de nave, utilaje pentru 
industria siderurgică și 
precum și întreaga producție de 
excavatoare și rtrlouri compresoa- 
re a țării. In vecinătatea Galațiului^ 
constructorii înalță azi cel mai im-, 
portant obiectiv industrial al cinci-, 
naiului — Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej".

El a arătat că au avut loc profun
de prefaceri și în , agricultura re-’ 
giunîi, a cărei producție globală a 
crescut în 1965, comparativ cu 
1959, cu 44,6 la sută.

Dezvoltarea industriei și agricul
turii regiunii s-a răsfrînt asupra 
traiului oamenilor muncii de la o-

Dragi tovarăși.
Ne-a făcut’ o mare plăcere Să vi

zităm frumoasa și bogata duhmeă- 
vpastră regiune, să ne întîlnim cu 
harnicii și entuziaștii ei locuitori. 
Așa cum am procedat și în alte re
giuni, am venit la Galați spre a dis
cuta cu activul de partid și de stat, 
cu comuniștii, cu muncitorii ți ca
drele tehnice din întreprinderi, cu 
țăranii cooperatori, cu intelectualii, 
cu toți oamenii muncii — despre re
zultatele obținute pînă actiin îtl înfăp
tuirea planului cincinal, și a examina 
împreună măsurile ce trebuie luate

în vederea asigurării îndeplinirii 
în cele mai buhe condiții a preve
derilor planului cincinal, stabilite 
de cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Putem spune cu deplină certi
tudine că vizita a dat rezultate 
ne. Am remarcat pretutindeni, 
întreaga regiune, o atmosferă 
puternic avînt creator, hotărîre
muncă, un spirit de înaltă răspun
dere din partea tuturor oamenilor 
muncii, a comuniștilor. Toate 
acestea constituie o garanție â în
deplinirii cu succes a sarcinilor ce 
fie stau în față. (Aplauze).

bu- 
în 
de 
în

Intre vorbele și faptele partidului 
o strînsă unitateunitate

'.-Iți . '

Este, firește, greu să redau 'in cu
vinte puternica impresie cu ■ cate 
plecăm din • regiunea dumneavoas
tră. Am avut prilejul sS ne întîlnim 
cu populația din raioanele Făurii, 
Brăila, Galati, Tecuci, Panciu, Foc
șani, cu locuitorii celor dfcidă mari 
porturi dunărene — Galați și Brăila 
— ai 
cuci, 
torii 
binat 
muncitorii 
din Brăila, 
tului de celuloză șl al combinatului 
de fibre artificiale de la Chiscani, 
cu lucrătorii fabricii 
din Focșani. Am avut întîlnjri plă- . 

chimică, . cute și rodnice cu țăranii coopera
tori din' Ianca și din Pechea, care 
ne-au vorbit cu mîndrie- despre re
zultatele bogate ale muncii - lor în 
acest an.

Am trăit, 
emoționante 

..din Focșani, 
și Jiliște, locuri evocatoare ale unui 
trecut glorios, ale vitejiei și patrio
tismului fierbinte ce au însuflețit 
Jupta poporului român pentru liber
tate națională și- socială, pentru o 
viață mai bună, pentru apărarea in
tereselor poporului. Ne-am 'întîlnit 
cu unii din veteranii primului război

orașelor Focșani,'Mărășești, Te- 
Ne-am întîlnit cu coîlstruc- 

și metalurgiștil marelui com- 
siderurgic de la Galați, cu . 

uzinei de mașini grele 
cu colectivul combina-

mondial și cu harnicii constructori 
ăi socialismului din actuala genera
ție, cu tinerii ce vor duce mai de
parte măreața operă căreia îi dă as
tăzi împlinire poporul nostru și vor 
făuri societatea comunistă de mîi- 
ne. (Aplauze vii și puternice).

Practic, de-a lungul călătoriei fă
cute prin orașe și zeci de comune 
și sate,, ne-am întîlnit cu marea ma
joritate a locuitorilor, regiunii dum
neavoastră. Primirea entuziastă și 
plină de căldură ce ni s-a făcut pes
te tot, mariifestările emoționante de 
ospitalitate pe care am avut prilejul

să le remarcăm încă de la intrarea 
în- regiune au - exprimat .puternic 
adînca încredere a oamenilor muncit 
în partid, în'politica sa marxist-le- 
ninistă, in Comitetul Central al 
partidului. (Aplauze îndelungi). Ase
menea manifestări, pe care le-am în
tîlnit în regiunea dumneavoastră, ca 
de altfel în întreaga țară, sînt “6 ex
presie grăitoare a atașamentului ne
țărmurit al întregului noștru popor 
față de politica partidului, politică 
pe care fiecare om al muncii o în
făptuiește cu adîncă încredere și 
entuziasm. Am văzut cu t acest pri
lej cît de trainice și indestructi
bile sînt legăturile partidului cu ma
sele cele mai largi, cît de uniți pă
șesc. sub conducerea partidului, cla
sa muncitoare în strînsă alianță cu 
țărănimea, intelectualitatea - patriei, 
întregul nostru popor, la înfăptuirea 
măreței opere de făurire a noii so
cietăți, de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră, de 
înălțare' a patriei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației, de asigu
rare a bunăstării și fericirii poporu
lui român. (Vii și puternice aplauze).

Poporul român a înțeles în de
cursul anilor construcției 
că între vorbele și faptele 
tilor este o strînsă unitate,- 
toți oamenii muncii, fără 
de naționalitate, urmează 
iese neabătut politica 
care exprimă năzuințele 
întregului nostru popor.

socialiste 
comuniș- 
de aceea, 
deosebire

și înfăptu- 
partidului, 
vitale ale

de confecții

de asemenea, momente 
vizitând Muzeu1; Unirii 
poposind Ia Mărășești

Un Insuf lefilor tablou făurit prin hărnicia 
și priceperea oamenilor muncii

In anii construcției socialiste, re
giunea Galați â cunoscut o puternică 
dezvoltare. Regiunea dumneavoastră 
se mîndrește astăzi cu orașe puter- 

* nic industrializate cum sînt Galațiul 
și Brăila, în care au fost create, sau 
dezvoltate considerabil și moderni
zate, întreprinderi de cea mai mare 
însemnătate pentru economia noas
tră națională. Aici, în orașul Galați, 
pe baza indicațiilor Congresului al 
Vlîl-lea al partidului s-a trecut la

combinat side- 
vizitat ieri.. Se 
oțel reprezintă 
mai importanți

construcția uriașului 
rurgic pe care 1-ăm 
știe că producția de 
unul din indicii cei
care măsoară puterea economică a 
unei țări. Este clar astăzi că fără o 
puternică industrie siderurgică nu 
este posibilă dezvoltarea undi in
dustrii constructoare 
se poate vorbi de o

(Continuare în

de mașini, nu 
industrializare

pag. 3-a)
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A devenit o tradiție ca în consfătuirile Căd/elof didac
tic», de la îneeputal teiului școlar, șă fie dezbătute 
mele majore ale notiIUi an al învățămîntului de stat, stabiliu- 
du-se sarcinile ce revin invățătdflfdf Șl pfMfiStfriteî, dbfidlî- 
Cerilor de școli pentru rezolvate» l&t. Iutfitilfiiiitiiâ ©Sfiiiâ- 
ttilrile au trasat principatele coordonate ale 
lor j^sntru perioada următoare,

îfi consfMWffifi cofiffilfif filfioteie» te»e 
urmă cu cîteva zile învățătorii și profesorii
lamina hotărîriler Plenarei CAI, al P.CJL din 
fi, a, Una ^llitrâ Cfile mai irnffiffamte fiaffMi adfi *®iif 
ttVitatea ptemietfiteică.

Pagina de față își propune să informeze cititorii 
pflncipalelfir probleme ridiefilfi de parHdipanții la fifitbortfiri,
a9Upra bardifiitef ce reVÎfi ClMifilor didfifittdfi din Vfilfifi JHilul 
ÎI» teUbea lbr profesionali pfifiiteu formatei tetUtitetOffiil fi tl» 
nerei generații.

fi «VOI tec iii 
au dezbătut, iii 

fiprilie
— fic

MUpra

Prâdirin este bifid eufteOCUt, Orga
nizația pionierilor cUpflftde cdpii 
aparțiifîhd ■ la doUă pOtiioâde de 
vîrstă s vârsta școlară mică și VÎfsta 
școlară îftljl&thh, preadolescentă. In- 
tfe copiii acestor vlrste exîteă evi
dente 
vedere 
psihic, 
metode 
că, o gradație științifică a acțiuniio! 
educative.

0 caracteristică esențială a copi
ilor latre 7-10 ahi fi constitui» te» 
fkdlMtfe lumii, e reeîMății în fSfitne 
«tl Atei vii Și Colorate, deed 
ce determină trăiri puternice.

deosetrtfi, afff am punct ae 
anatomo-fiziologic, cît și 
Aceste deosebiri reclamă 

și prâCedee diferite de ffiufi-

du la
Mfiiiidie,

dfagofitea 
fdțfi de 
vă ctttova
de oameni;

fa» 
ete 

te 
MW

ACTIYITA TEA
PIONIEREASCĂ

CÎTEVA 
PROPUNERI

< Să se organizeze teal fnulte 
excursii cu elevii. In acest sCop 
ifinerariul și aprobările respec
tiv» ale forurilor competente 
M sosească lnaifite de înCheie- 
rea anului școlar.

DĂ VID NICOLAE — Iteitila

4^ înființarea unei „Cărți de 
onoare" în care să fie trecute 
activitățile pionierești deose
bite precum și numele celor 
ciM Ifi-aii fbJăptUit. 
IAffNCO MARIA — Ffitfoșartl

< Cinematografele să adu® 
filme cu cafaCter dOctiltentâf, 
adecvate pentru copii. 
ANTOCE GHEORGHE — Vulcan

< Să ia ființă 
«tații artistice cu 
jfiănent.
fcNACHE MIMAI

în școli for- 
caraeter per-

PălfâȘfinl

< Să se alcătuiască albume 
de fotografii care să oglindeas
că aspecte din activitatea pio
nierilor.
CORNEA DUMITRU — Iscroal

Cele două Case ale pio
nierilor, din Petroșani Șl Lte> 
peni, să fie dotate cu Cite UD 
televizor.

DUNA ELENA — Petroșani

Rolul educativ al
Prin specificul său aotivatfifâa pio- 

nittr^ăscă antrenează masa pioMfiti- 
lor și. școlarilor îh acțiuni cstefitiVe, 
«tfiteiâ astfel condiții Optfafte â€ți©- 
năiii principiului educației îfi co
lectiv. Aplicarea acestui principiu 
eu consecvență în activitățile pio
nierești asigură armonizarea ttite- 
fâsfilor individuale ale șCCSfatlter 
cu cele ale detașamentului difi Cu
re făc parte. Pfih aceasta Șfi întă
rește c&BZtanea colectivului âfi e- 
1*V5, Unitatea de idei, de sentimen
te și de acțiuni.

— Puterea colectivului ca factor 
de educație este nemăsurată — a 
relevat tov. SICI.OVAN IOAN, lec- 
te» la institutul de tftirte difi Pe» 
tr'6Șani. in sinul colfiduvfilui, stih 
înrîurirea acestuia, 
dește trăsături noi 
în formarea sa ca

Referindu-se tot 
W «ț codectivWui, ...._________
ftllfiNA, învățătoare la $dfiâlâ §e- 
fiefălă nr. g dMi PfitMșafii, ă tfile- 
VM: -» Viață de coledtlV ă Ștteliî 
ftebulfi Să fte o Celuia vie îfi dâre 
ndi, învățătorii Șl profesorii, avem

pionierul debîfi- 
cate-1 vor ajute 
om.
la râhll fcdiiCa- 
t&v. PA«A MA- 

le-

Pâgifiă realizată de
M. CHIOREANU

ȘI IIOIII
EDUCATORULUI
înlăturarea paralelismului 
o problemă soluționați

In cadrul dezbaterilor pe mărginea 
referatului „Rolul cadrelor didactice 
în organizarea și desfășurarea aeti- 
Viiățil pMtaerâțti", prezentat dfi W- 
vărSșui PĂRăIANU S1MÎGN, Șefiri 
Sedției de jfivățămînt, s-a subliniat că 
noua fbfifiă dfi toganitee a activi
tății pionierești va eXdtide păfMă- 
lisniui din activitatea educativă.

Ufitil difi prifidipUid de bâză «lld 
âdtiVîtății educative Și îfi conse
cință și al muncii pionierești îl con
stituie afiîgilffirea Unității de efitifițe 
și iiifliiențe. Aplicarea acestui prin
cipiu se va realiza, potrivit noii 
lor die de organizare, prin partici
parea directă a întregului corp di
dactic în munca cu pionierii.

— Faptul că învățătorul sau pro
fesorul diriginte va răspunde și fie 
activitatea pionierească a releva' 
tev. CORNEA DUMITRU, directe 
nil Realii generale dan Issroni — 
fiu numai că va asigura un conținut 
bogat și eficiență educativă sporită 
dar, în același tifnp, vă înlătură ți
pete nepotriviri Său suprapuneri 
care s-att ivit îh attil precedent în
tre activitățile școlii și cele inițiate

colectivului
positeiliieteă Șă conducem aftMta- 
tea ftetășfimemâter și UtofSțllffif pio- 
fii«ețti ffi ășa tel incit să-i dăm 
ufi caracter păswsnant pe eared 
reSc să-l îmbrace activitatea 
copiii to te*ta fereto de curs.

— ftetosirea timpului liber ae 
tre șotulăti nu pdete fi lăstefi 
voia întâmplării 
TEODORBSGfr ■

de pionieri. Acordate cu tact, 
dragoste și cu pasiune ajutorul 
îndrumarea de către pedagogi a 
iivităfU pionierilor vor fioMtitiii con
diția bSeflțiaiă phntfu anitlftoafea lor 
in activități ou o largă influență edu
cativă, pentru stimularea inițiativei, 
ă iffiaglhățtei și spiritului inventiv.

Fiecare profesor, prin specificul 
Specialității lui, va participa la acti
vitățile organizate de pionieri în 
afara clasei cum sînt: excursii, dru
meții, vizite, întllflifi, concursuri, 
activități în cercuri, serbări etc. 
Potrivit indicațiilor primite, întreaga 
activitate din afara procesului de în
vățământ se va desfășura priit inter
mediul unităților și detașamentelor 
de pibnieri.

Faptul că dirigintele va fi, de re
ptilă și comandant de detașament, 
iar comandantul unității în ufiele 
școli va avea și funcția de director 
adjuftfet ai școlii, creează condiții 
favorabile coordonării muncii edu
cative, concentrării tuturer efortu
rilor spre rezolvarea cu succes a 
sarcinilor puse de partid cu privire 
lă educarea tinerei generații.

— Deoarece e vorba nu doar de o 
îmbunătățire a activității organizației 
de pionieri, di de așezarea ei pe 
baze cu totul noi, — a spus tov. 
V01NA GABRIFLA, de la Școala 
generală nr. 2 din Lupeni — 
drete didactice sînt chemate să 
vedească conștiinciozitate față 
sarcinile ce le revin. Trebuie
pregătim elevii, încă din copilărie, 
astfel îhtît schimbul de mfine să in
tre Ifl atena vieții noastfe publice 
cti b înaltă țintită motălă Și intelec
tuală, la nivelul exigențelor coti
diene.

cu
Și 

ac-

ca- 
do- 
de 
să

fi- 
Cu

că- 
la 

a precizat tov. 
TEODORBSGlf VIOREL, de te $dfia- 
la generală itf. 3 Stai PetrRa. Și în 
acewtf dwecțte fifi rol deafieblt re
vine colectivului fie pierderi cere 
trebuie să-și orienteze astfel acti
vitatea încât ea să tie strîns legată 
de viață, de practică. Ift acest sens 
trebuie acordată o mare atenție or- 
gafittării cfifdUrite» pe Obiect», a 
careurilor tehnte», cercuri «fire, 
prin profilul ier, vin să îmbegă- 
teâMt și fiă fidtaMMfiă Cfințifitetul 
cunoștințelor cultural-științlfice ale 
elevtfte, dezvolitodu-le jfiteresul și 
npWiilrtiiiMtr.

DefiMMrfi» »i HeOUtree in colec
tiv, pe Rasa prfipltaMifer pieraeri- 
Ite, a afiMVilătitar șl fifițtetefor, ei 
fiitei prifieișteUi îîMțiatert și etgeai- 
efiteri te aetetete, creează ceâdiți- 
ile ftecefittfi peotm ce pionierii 
să-și ftefiHfie deprinderi de difici- 
ptaîă, de eobditeere și de organi
zate a fiteteitiillb deosebit «te utile 
ÎB producție te vifița sfitefill fi» teal 
tătau.

In încheierea dezbate
rilor a luat cuvintul to
varășul DEJEI DUMI
TRU, menlbru al Bitoil- 
Iul Comitetului regional 
al P.C.R, Hunedoara, pre
ședintele Comitetului e- 
■ecutiv al Sfatului popu
lar regional care a spus 
printre altele:

— Mergind ferm pe li
nia transpunerii in via
ță a Directivelor celui 
de»te IX»lea Congres te 
partidului, Comitetul 
Central a adoptat în Ple
nara din 12—13 aprilie 
a. c. hot&Hri menite să 
ridice ne o treaptă sn» 
pi iri activitatea edu
cativă dMffișurată în 
irfaiMl tineretului. Coii- 
due«r»a partidului a m*

Pfiftend 
țâ de 
legi, comandantul 
copii dragostea față 
de întregul nostru popor. Prin acti-
vitâțite de le cVgaNZeaZă, țitiîild 
seama de particularitățile de vîrstă 
el poate conduce pionierii spre a 
cUfleaște treptat frumusețile și bo- 
gățHld patftei tteastre socialiste, ptlri 
cipalele momente ale trecutului iS- 
tdfic de Itiptă al poporiiitti, spfe 
dezvoltarea și cultivarea sentimen
tului patriotic. Gultivârea în rindul 
ptenâeriW a dragostei pentru adevăr, 
poate deifirmifte crearea unei ©jȘiiili 
favorabile pentru dezvoltarea unor 
relații de prietenie sinceră, pentru 
s dtetetfită civilizată îh toate împre
jurările.

Copiii fteștri, a subliniat tâv. 
lațenco Mari», profesoară 1» Școala 
generală nr. 5 din Petroșani tre
buie eresseuți într-ufi climat sănătos, 
care să te formeze Convingerea că 
virsta, indiferent de valorHe ei a- 
iriteidfice, are nevoie de acoperiri 
în fapte care să-i dea strălucirea 
cuvenită. Fapta demnă și nu vorba 
goală ramîne singurul etalon de a- 
preciere a strălucirii vîrstei 
om.

Spre 
vitatea 
clasele
ca urmare firească a creșterii, dez
voltării funcționale și «teiitinuăfii 
neîncetate a procesului de maturi
zare, în condițiile create de expe-

unui

deosebire de cei mici, 
educativă a pionierilor 
V-VHI ridică noi probleme

acti- 
din

fiefița, cUfiPștffitete și tteptMderile 
dObihdlte de piotWi iii șcâală și 
ofgafiizație. Pe linte formării perso
nalității, noile schimbări reclamă din 
partea comandanților o activitate 
atWVdtă. Ift Cea de-a doua peri
oadă de dezvoltare, sfera de interes 
a pionierului depășește rapoartele 
lui cu școala, cu organizația, cp fa- 
rtiilia, Ca uftnare a Înțelegerii nisi 
profunde a realității înctmjtftătoaia 
și a aspectelor mai complexe ale 
fenomenelor sociale, elevii devin 
canșlsenți de propria lor personali
tate In făport cu realitatea. Ținînd 
seama de această particularitate, , 
unitățile de pionieri sîiit chemate 
să-și axeze întreaga lor activitate 
de fâftoe de muncă atrăgătoare Care 
stîrnesc interesul copiilor, satisfac 
setea lot de cunoaștere.

— Mă voi ocupa în cele ce ur
mează - a relevat tov. TițesCU Ma
rte, profesoară la Școala generală 
nf. 4 din Petroșani — de activitățile 
Cultufâl-artistice menite să dezvolte 
dragostea elevilor pentru comorile 
literaturii noastre ca; lecturi lite
rare și șezători, învățarea de cîntece 
și poezii, vizitarea muzeelor, a ca
selor memoriale. Vîrsta intrării în 
organizația de pionieri e cea la care 
se cristalizează dragostea pentru 
carte, penftu literatură. Organiza
ției de pionieri, învățătorilor și pro- 
fesotllor le revine importanta sarcină 
de a îndruma lectura copiilor, de a 
le dezvolta gustul pentru citit, 'j.

... ............ ........ ..

Transformările adinei care au 
avut toc în activitatea se- 

ciaJ-econognică a ț&ttt și p&fSțtetjti- 
vele societății noastfd socialiste în 
perioada cate uffltează, ddHh- 
țele mereu spofite c?e stau 
în fața școlii îh etapa âtstuaâă 
impun schimbări flindathentule sub 
raportul stfuCWii organizatorice și 
te conținutului actâvMâții pionie
rești. Pornitul de te safcmiie puse 
dfe cel de-a! ÎX-lea Congres al 
partidului î*i dotneidul îtiVăț&mîfi
tului — pe litiia rtetteăfii continue 
ă îriveiulîri de pregătite a fifevlfor 
și a întărtffli muncii educative 
Plenara G.6. al 
ft&it am iâ*=4â 
aprilie a. e. a a- 
preciat Că Sînt ne
cesare măsuri oa
re să asigure creș
terea substantial 
a contribuției or
ganizației pionie
rilor te procesul 
de formare și edu
care a tâiertei ge
nerații. Ptoă aoutu, 
cii pionierești nu 
deMtnftat 
educative 
în cadrul
dirigetnție. Din acest motiv au apă
rut unele parteeiteSie Ifitre ââWvi - 
tatea educativă desfășurată în ca
drul procesului de învățământ și 
cea din unitățile ți detașamentele 
de pionieri, între conținutul erelor 
de dirlgenție și cel al activităților 
politico-educative reteâzeit de orga
nizație. Plenara C.C. al P.G.R. din 
13—ia asprime 1906, prin măsurile 
adoptate, dă o rezolvare nouă, su
perioară, activității pionierești-

Ținînd seama de schimbările ca
litative petrecute în viața școlii, 
îndeosebi în conținutul învățămân
tului, de experiența pedagogică a- 
cumuăată de cadrele didactice și 
de creșterea nivelului Icfr ideologic, 
de maturitatea lor politică, plenara

a apreciat că îndiutrtarea nerrii’lo- 
Cită a muncii pionierești este ne
cesar să fie încredințată școlii, în
vățătorilor și profesorilor. Aceas
tă schimbate profundă Survenită in 
ofțafihMrâti Și desfășurarea activi
tății pionierești arată încrederea 
mare pe cete partidul o acordă . 
cttfpului didactic. Noua Orientare 
ttelă activității pionierești creează 
condiții ca Mltregui corp didactic să 
vidă în sprijinul Organizației pio
nierilor, CU toată competența și ex
periența sa. Așa după cum preci
zează documentele organizației, de
tașamentele și

PE MĂSURĂ 
NOILOR 

CERINȚE
conținuiui muu 
« feet uneori 

de cefiținutul muncii 
desfășurate de școală 

lecțiilor și al orelor de

unitățile de pionieri 
voi fi conduse 
de învăițători și 
profesori. Pe a- 
ceastă cele s-au 
creat aendvțlile 
necesare oa în
treaga mutică e- 
ducativă în afară 
de ctesă să 
desfășoare 
intermediul 
ganiaaițiej de pio
nieri.

In urma măsurilor stabilite de 
PtenatoS al P.G.R. din 12—13
aprilie a. c. Organizația pionierilor 
a devenit organizație de sine stă
tătoare, cu organe proprii de con
ducere. Pentru organizarea și în- 
OfUfiteree activității pionierești au 
fost croate consilii ale Organizației 
pionierilor, care vor lucra sub con
ducerea organelor de partid. Con
ducerea nemijlocită a Organizației 
pionierilor de căfire partid este prin
cipiul fundamental al activității pio
niereștii ea este încă o dovadă a 
grijii și atenției pe care partidul 
și guvernul o acordă educării tine
retului, creării celor mai buiib con
diții pentru ca acesta să se instru
iască și să se dezvolte multilate
ral, pentru a putea prelua la rîn- 
dui Său și duce mai departe opera 
începută, de a ridica România so
cialistă pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și prosperității.

se 
prin 
Or-

CONCLU ZI
necesar ca întrea-cotit ______ __ __ ___

ga activitate a pionieri
lor să fie așezată pe ba
ze fundamental noi. prin
cipiul de bază al acestei 
noi așezări îl constituie 
conducerea el directă 
de către partid. De foar
te mare importanță este 
apoi faptul că în pre
zent s-a Considerat po
sibil sS . ..............
simțitor 
cadrelor 
dUcarea comunistă r 
piilor. Aceasta const-----
o nouă expresie a încre
derii pe care o are parti
dul în cadrele didactice, 
detașamentul cel mal nu
meros al intelectualității 
noastre,

crească în moa 
rolul școlii, a 
didactice in e- 

sîitute

I
in consfătuire 

liniat că 
date «î 
forare șl metode de mun
ci cu copiii care nu co
respund particularităților 
lor de vîrstă, nu sînt 
conforme cu aptitudinile 
și înclinațiile lor, nu sti
mulează tefidinja spre 
romantism, spre difia» 
mlsteul viratei copilăriei. 
Trebuie renunțat defini
tiv la tendința de a ma
turiza artificial anii co
pilăriei prin tot felul de 
ședință Sau adunări și 
alte activități organizate 
intr-un CâdrU ingust. A- 
ceste forme trebuie în
locuite Cu manifestări în 
aer liber, cu acțiuni cate

s-a sub- 
trebuie Itehi- 

hotărîre aCele

să corespundă tendinței 
spre mișcate șl vioiciune 
a Copiilor,

Cadrelor didactice, or
ganizațiilor de pionieri 
și școlii îi încredințează 
partidul sarcina organi
zării timpului libet al 
copiilor. Consiliile orga 
irizațiilor de pionieri din 
școli trebuie să ceară, 
pe viitor, un permanent 
sprijin din partea orga
nizațiilor de partid șl a 
directorilor de școli, în- 
trucît organizația de pio
nieri este chemată să a- 
sițjiite continuarea mun
cii de instruire și edu
cație care se face la 
lecții prin activitățile 
extrașcelare.



cuvintarca tovarâșnlin Nfcoloc
la intnnirca oi

tcaușcwu 
partid

din regiunea 6da0
(Urmare din pag. 1-a)

socialistă, care să stea la baza dez- 
, voltării întregii economii a patriei 

noastre, care să asigure bunăstarea 
poporului, independența și suvera
nitatea României. (Aplauze înde
lungate, urale).

© puternică dezvoltare a cunoscut 
și agricultura din regiunea Galați. 
Pentru lărgirea bazei tehnieo-nlate- 
riăle a agriculturii, de alei, în anii 
șesenalului au fost investite 3,360 mi
liarde lei, ceed ce reprezintă peste 
21 la sută din totalul investițiilor ce 
s»au făcut în regiune. La fel ca în
treaga noastră agricultură, și agri
cultura regiunii Galați a reușit ah de 
an să asigure sporirea continuă a 
producției vegetale și animale, con
tribuind în felul acesta la aprovi
zionarea populației cu produse agro- 
alimentare și chiar la asigurarea unor 
disponibilități de produse agricole, 
pentru export. Acest lucru este încă 
o dovadă a politicii juste a partidu
lui nostru care în anii construcției 
Socialiste a știut să acorde o atenție 
neslăbită sporirii producției agri
cole, să mobilizeze întreaga țără
nime și, împreună cu ea. Să înfăp
tuiască transformarea socialistă a a- 
griculturii. Această politică a făcut 
ca agricultura noastră să cunoască 
un progres continuu și să asigure 
aprovizionarea populației (Aplauze, 
urale).

O dată cu dezvoltarea forțelor de 
producție, un puternic aVînt au cu
noscut în țara noastră știința, învă» 
țămîntul, cultura, ©țapul Galați, 
care a înregistrat și în aceste dome
nii o dezvoltare puternică, se nu
mără astăzi printre centrele univer
sitare ale patriei, contribuind la asi
gurarea cadrelor necesare pentru e- 
conomle, știință și cultură, pentru 
întreaga activitate a societății noas
tre socialiste. In regiune înflorește 
o puternică viață culturală, plină de 
eenținut, strîns legată de oamenii 
muncii, ajutînd la educarea lor îtt 
spiritul patriotismului soctetMst, al 
dragostei față de țară, al hotărîrii 
de a nu precupeți nimic pentru 
construcția socialismului pentru în- 

•♦i.orirea României. (Puternice aplan
eze).

'' Regiunea Galați, orașele Brăila 
șl Galați erau cunoscute în trecut 
ca slab dezvoltate. Sărămfci, 
exploatarea au fost nu o da
tă oglindite sub o formă sau 
alta în literatura noastră. Puterea 
populară a pus capăt pentru tot
deauna acestei stări de lucruri. Pe 
întinsul regiunii mai cu seamă în 
Galați și Brăila, se ridică moderne 
cartiere, cu blocuri înalte, luminoa
se, școli, policlinici, magazine, bi
blioteci, ceea ce schimbă și reîn
noiește înfățișarea orașelor și sate
lor din regiunea Galați,

Toate aceste realizări, tovarăși, 
au dus la îmbunătățirea con titlu ă a 
nivelului de viață al oamenilor 
muncii din Galați, ca de altfel ai 
întregului nostru popor. In tâmpul 
vizitei în regiunea dumneavoastră 
am avut în permanență in față re
petat în mii și mii de imagini, ta
bloul adine însuflețitor al marilor 
transformări înnoitoare petrecute în 
anii din urmă pe aceste meleaguri, 
tablou în care munca devotată, en
tuziastă a tuturor oamenilor mun
cii și-a înscris cu cinste hărnicia 
și priceperea. Ceea ce ați înfăptuit 
dumneavoastră în regiune reprezin
tă ,e parte din marile realizări ob
ținute de întregul nostru popor con
structor al socialismului. Ele sînt 
rezultatul înfăptuirii consecvente a 
politicii partidului de industrializa
re socialistă și de cooperativizare 
a agriculturii, de dezvoltare neîn
cetată a Științei și culturii socia
liste, de ridicate a nivelului de tra 
material și spiritual al ifitfegului 
nostru popor, sînt rodul muticii u 
nite a clasei muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care au înfăptuit și 
înfăptuiesc eu hotărîre politic* 
partidului nostru comunist.

Aș dori să vă adresez dumfiea- 

veeetră, activului de portal șt de 
stat, tuturor oamenilor muncii din 
regiune călduroase felicitări penttu 
activitatea și rezultatele obținute 
pînă acum în întreaga muricS de 
dezvoltate economică și soefal*cul- 
iurală a regiunii Getali, pentru a- 
p or tul adus la Opera de construc
ție soc-ialiistă îh patria noastră. (Vii 
și îndelungate aplauze).

Desigur, tovarăși, realizările Ob
ținute constituie o mîndrie pentru 
fiecare d®n noi. Nu putem încă să 
nu ne oprim și asupra unor lipsuri 
și neajunsuri care au mai dăinuit 
și ddin păcate, mai dăinuie tacă în 
activitatea noastră. Trebuie să sub
liniem acest lucru pentru a frage 
învățămintele necesare și a lua 
măsurile corespunzătoare în vede
rea lichidării tar și asigurării mer
sului înainte, ascendent, în toate 
domeniile de activitate. Fără îndo
ială că aceste lipsuri și neajunsuri, 
care s-au manifestat în regiunea 
dv., au avut la rădăcina ier și u- 
nele cauze obiective. De altfel, în 
întâinirile de atei s-a insistat mult 
asupra acestor cauze, Dar au exis
tat și cauze subiective, lipsuri ale 
organelor și organizațiilor noastre 
de partid și de stat, ale acelora ca
re trebutau să transpună în viață

Mljloacale pentru dezvoltarea industrial 
și agriculturii ei fie folosite 
cu maximă eficacitate I

Iii peruaada actualului cincinal, 
și regiunea Gatati va cunoaște o 
dezvoltare puternică. Pentru «tai 
1906—1070, s-au prevăaut ta regiu
nea dumneavoastră investiții de 
peste 21 miliarde lefi, cu Circa 8,7 
miliarde lei mai mult decît în anii 
1901—1905. După «im vedeți, Mite 
o suină mare. ta: cadrul acestui 
program, o parte însemnată este 
destinata Combinatului s&temufgic 
Galați, oare urmează să asigure pî» 
nă în 19^0 cânt» 1800 000 tone de 
fentă pe an, 2 000 000 tone de oțel, 
peste 1 000 000 tone de tablă și 
benai tamtoate la cald și alite pro
duse laminate. Este un obiectiv ca
te « atft orgautatitUlor de
partid regională și orășenească cit și 
orgBMzațiifor de partid ale construc
torii®! și sărierurgiștilor de la Gem» 
btaatal sîidenirgic, să ta toate mă
surile pentru a asigura realizarea 
ta timp a acestui ntare volum de 
investiții, tacit toate obiectivele 
prevăzute în plain să intre în func
țiune la termen și să asigure pro 
ducția planificată.

Se voi dezvolta, de asemenea, și 
alte întreprinderi. De altfel, regiu
nea dumneavoastră va cunoaște în 
acești and un ritm de dezvoltare 
mai ridicat decît cei general pe 
țară, tocSnaj ca retti'ltat al volumu
lui mare de investiții, al creării de 
noi obiective industriale. Toate a- 
ceste întreprinderi trebuie să intre 
la timp în producție. Or, ptaă a- 
cum, și chiar anul acesta, unele cr- 
biective, «im stat de exemplu ta 
Combinatul de celuioaă șî hîftiâ, 
tiu au intrat la timp ta funcțiune, 
lat orice întiTziefe tasearntiă nU 
numai uri minus ta producția d# 
dîei, dar are șl repercusiuni as il
ara dezvoltării și activității altar 
întreprinderi. De aceea, rmiiizarea 
la timp a planului de investiții tre- 
bule să constituie una din preocu
pările centrale ale activității de 
partid, a proiectanților, a tuturor 
constructorilor. Trebuie luate toate 
măsurile ca mijloacele puse la în- 
demîriă pentru dezvoltarea indus
triei șl agriculturii îli regiune să 
fie folosite du chibzuință și ma
ximum de eficacitate economică, în 
vederea progresului general al e- 
conomiei patriei noastre. Desigur, 
tOVafăși, că aceste sarcini sînt pe 
puterea oamenilor muticii din Ga
lați — și noi sîntern convinși că 
dumneavoastră, împreună cu toți 
cei care trebuie să concurs ta îli- 
dâptaifea lof, Veți face totul pefi 
tru a le realiza în bune condiții. 

hotărârile și indicațiile GoniUtautai 
nostru Gebtral și ate tuvefitalui 
Repdbitaii noastre SOCtatiftle. Ceea 
Ce ebte li» cariteteribtic și ffiwită 
să fie sublimat este dă m> reușn, 
îh tnumfo de constfttețte soctaiistj, 
să dezvăluim Și h IfliMurfan aceste 
lipsuri. Sete unui di» izvosirete tor
ței și tăriei partatatai nostril tap 
tul că el a știut întotdeauna să a- 
rate deschis HpȘtirile în fata po
porului și Sfi-l mobilizeze ta înlă
turarea lor, pentru că mima ‘rtri- 
pfewnă cu întregul popor se poate 
asigura mersul corrtitaw înainte în 
construcție socialistă (Vii aplauze).

După cum știți, Congresul al 
IX-lea al partâduitri a trasat un vast 
program de dezvoltare multilaterală 
s țării, a cărui înfăptuire Va da 
posibilitate poporului nostru să ia
că noi pași pe catea pre^OSUtUi 
și civilizației, htl centrul acestui 
program stă continuarea poMticii de 
industriotiaere soetaltetă a țării, ■- 
ceasta fiind condiția fundamentală 
a avântului întregii economii, a 
dezvoltării el multilaterale, a spo
ririi avuției materiale a țării, ridi
cării nivelului de viață al poporu
lui, asigurării independenței șî su
veranității patriei noastre socialis
te. (Aplauze vii, îndelungate).

Noi vâ dorim suCttes ta ădtiăSfă 
activitate. (Apfctaze).

Ne bucură faptul dl, ta primele 
8 luni ale anukti, producția gfo- 
balâ industrială pe regiune a test 
realtitată ta proporție de 101,9 la 
sută. Este uh lucru bun, da# fiu pu
tem să nu subliniem faptei eâ a- 
ceste rezultate stat umbrite de fie- 
îndegtinirea tatr-un număr d« în
treprinderi a utter sarctlii (șfe ptan. 
fie ta producția globală, fie ta alți 
indicatori, ceea ce s-o răsfrânt asu
pra activității altor întreprinderi, a 
realizărilor generale pe regtatie. 
Trebuie toate măsuri ca toate ta 
treprtaderile să-și initeptihească 
planul ta toți «ndiiwtorii — pro
ducție globală, ptoductavfllete, be- 
netteii. Numai așa va putea să spo
rească continuo contribuția regiu
nii duBOneavoatitră la îndeptinirea 
ptattuiui rincinal, a direetoVetor 
Gangresufat ad IX-taa ai partidului. 
Realizarea ptanutirf în proptttțte de 
101)9 le sută constituie o dovadă 
Că, orguniztad btae, pretutindeni, 
activitatea de producție, exist# toa
te ptetatiMățile ăfi se obțină pe în 
tregul an ntl mitnai tartaptitittea, 
d* și depășirea pionului în toate 
întteprimtertite și* ta fetol aceota, 
să patukn dan pr imul ao «ț retail- 
tete bane, să punem o bază sătiă- 
teeaă pentru înfăptuirea cinctnata- 
hli. Ținînd seama de total Impor
tant pe care îl au întreprinderile 
dumneavoastră în economia națio
nală, regiunea dv. poate și trebuie 
să ooipe mă loc trtifitaș îh această 
privință — și vă urăm să obțMteți 
acest lucru, tovarăși. (Aplauze).

După cum știți, în cadrul progra
mului stabilit de Go&gte«ul al lX*lea 
al partidului, agricultura ocupă un 
loc foarte ithpdrfafil. In țâra flOuslfă, 
dezvoltarea producției agricole este o 
problemă hotărîtoare pMMfti fi asi
gura desăvîrșirea construcției so
cialiste, dezvoltarea în mod armo
nios a economiei IiațiâHale, Crearea 
condițiilor pentru Creșterea conti
nuă a bunăstării ppporuiuî. Asul a- 
cesta avem o recoltă builă — dato
rită măsurtldr luate de partid și 
guvern, muticii depuse de țărăni
mea noastră, de specialiștii din agri
cultură, care au știut să folosească 
mijloacele ce Ife-ati iOSt puse la în- 
demînă, și sa asigure ea producția 
agricolă din acest an să depășească 
prevederile ptanultii pe 1966. Regiu
nea dumneavoastră are $1 în agri
cultură rezultată terse, af« ăi posi
bilități mari $1 ceea ce ați realizat 
pini amtt este numai un început. 

De rttfri, întreaga naastră agricul
tură se găsește ta începutul dru
mului spre a deveni e agricultură 
cu adevărat fnederilă -— și noi Sîn- 
tem hotăriți să facem toiul ca ea să 
se ridice la nivelul agriculturii ță
rilor avansate, Tovarășul băscălescu 
ne-a Vorbit frumos despre cîmpiile, 
despre dealurile și viile regiunii, iar 
noi le-am vizitat astăzi, am văzut vii 
și dentari frttataaue, pe care de altfel 
le cunoșteam. Intr-adevir, aveți toa
te condițiile, tovarăși, pentru dez
voltarea producției de cereale, a vi
ticulturii, pomicullurii, zootehniei, 
dar BU se poate Spune Că aceste 
condiții sîfit folosite Complet. Dimpo
trivă, există multe rezerve în re
giune și trebuie ta și în acest do
meniu să munciți mai bine, astfel Ca 
atît gospodăriile agricole de stat cît 
și cooperativele agricole de produc
ție să obțină recolte ffidî mari, Sta
bile, în orice condiții de clima.

in această privință, un ral impor
tant îl au irigațiile. In planul dum
neavoastră «wte prevăzută în acest 
cînCliial irigarea a aproape 160 000 
de hectare. PînȘ acum, după cum 
știți, ați realizat destul de puțin. Es
te necesar să se iă tb&țe rostirile 
pentru â asigură irigarea celor 
160 000 de hectare pînâ în 1970, to
cit să Creăm Șî prifi adeăsla o bază 
tfaltiică pefitrd fedoile bune îh Otite 
tondiții.

Sbpă Ctiftt. vedeți, tovarăși, și în 
I,acest ddffiâniU, activul de partid, eo- 
lttunh|ltii au sarcini îifetri. Dar cele 
văzute cu prilejui vizitei îtt unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, fle-au 
dat tronvitigetea că oamenii muncii 
din agricultura regiunii muncesc cf'.i 
pricepere, pentru a»$i reaiiza cu cin
ste Îndatoririle — iar atedSla tale 
garanția că sarcinile care vă stau 
fo față, in eadrui planului general 
de dezvoltare a agriculturii țârii, 
vdr fî aduse la iftdepiiaire, Vă so
rim dv., activului de partid și de 
stat, tuturor luerfitorildr din agti- 
cultură, eoaperatorilor, succes de
plin în realizarea acestor sareim <

Congresul «I IX-lea a acordat o 
deosebită atenție dezvoltării științei, 
îrtVățămlHttilui și culturii. Regiunea 
dumneavoastră Ste bogate tradiții 
euifurcâe. Atei au trăit ?i și-au des
fășurat o butiă parte difi activitatea 
lor pe aceste iiieleaguri oameni Va
loroși de știință și cultură ca renu

Evocarea faptelor eroice 
ale înaintașilor — imbold pentru 
înflorirea națiunii noastre socialiste

Printre momemitele plăcute . ale 
vizitei în regiunea dumneavoastră 
se înscriu și utile priitejuit e de re- 
vedotati unor locuri istorice legate 
de tractata Și urotapite de luptă 
pentru tfeertate naționtaă și So
cial# ale poporului mtaru. Ifi tim- 
pta viîwteâ am tatetet ta evocarea 
utter mommte emoționante ale 
luptei pentru neaitirnaTe, pentru 
Unirea Princiipaifelor și formarea 
statului ftețlonta român. Am retfăM, 
pe sfafipta de luptă de te Mărășești 
H Tifeifaf frumoasele pagini de vi» 
ttijM Șl de Mălțător eroism de ca
re a*» dat dovadă ostașii români ta 
lupt* CU Cotropitorii imperialiști. 
Aceste tradiții ale luptei pentru e- 
liberarita națională și socială, evo- 
catea tor, trebuie să constituie pen
ița toți oafn&nii muncii un imbold 
în activitatea fot — de a iîu pre
cupeți nimic ptihrtfU a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea continuă ă 
națiunii noastre socialiste.

Am ascuMta osci cuvintele tova
rășului Georgescu, vechi membrii 
al partidului filtru, cafe în puține 
cttvwte a evo&ât tteetaui revâiuția- 
nar al regiunii. Regiunea dutnnea- 
voâ*tră, MtaotiSeM orașele Galați 
și Brăila, au un bogat trecut de 
activitate în cadrul mișcării mun- 
etiăteștl. Nu 6 dâts oamenii muâ» 
aii din aceste orașe eu dUs hlpte 
hotărtie împotriva exploatării, pen* 
tru fcepttal putttice, pentru o via

mitul inginer-censtructer AdgbM Sfc- 
ligny, eeriitari ea Vtahuță, Cfailta 
Zamfireseu, Anton Baealbașa, Pontat 
I strati și alții. Desigur, aceaola tai 
înseamnă că trebuie să M mulțu
mim numai eu trecutul. Vorbind des
pre aceasta, trebuie sa facem total 
ca din regiune Să se ridice oameni 
de știință, artă și cultură care M-i 
depășească pe înaintași. In acest fel 
regiunea Galați își va spori contri
buția la dezvoltarea științei și Sta
turii patriei noastre. (Aptaiize).

In regiunea dvs. se va~ îmbună
tăți baza materială a învățămîntuhii 
mediu și superior și se va înființa 
institutul de cercetare și proiădtafe 
pentru construcții navale care fflî- 
preună cu forțele științifice din Jă- 
boratoarele uzmate, din laboratoarele 
și facultățile institutelor de învăță- 
mînt, vor constitui o bază puternică 
ce va permite Gatațiului si m nu
mere printre importantele cStltfe 
de cercetare științificii din țară șî 
să»$t aducă și în acest domeniu pe 
activitate, aportul Ia dezvoltarea Ro
mâniei.

După cum vedeți, tovarăși, Ga- 
lațiul are un plan vast In tâdte do
meniile de activitate. Aceasta iffi- 
pune comuniștltof, aCtlVtital de 
partid, oamenilor muncii, să id ffiă- 
Sllrfle necesare pentru <3* tCMtte pre
vederile stabilite de Congresul al 
IX-lea pentru regiunea Gftlăți Să 
fie ta întregime îndeplinite.

Se va ridica nivelul de viața «1 
oamenilor muncii, ss vor îmbună
tăți condițiile da locuit. In acest 
eineiftâl se vor construi în regiunea 
dumneavoastră aproximativ 19060 
de apartamente, ceea ce depășește eu 
cîteva mii de apartamente realiză
rile din șesenalui oare a trecut. Fo
losind din plin mijloacele repartizata, 
pornind la lucru cu toată hotăfîfea, 
organigfaa bine munca ta toate do
meniile, întărind dîSCfblifiâ, cOStro- 
Itil, flecare Ia locul Său să dăpUbă 
toate eforturile pentru ca Intftaga 
activitate să Sâ fidice la Un «iV«l tot 
ftiai îriaft. Așa vom aveâ gâMfitU 
îndeplinirii sarcinilor puSd de Con
gresul al IX-lea, iar fOgnuneâ ttUfn 
rîeavoastră va putea ÎH 1970 Să ra
porteze că Și-a îndeplinit OlăttUl, Că 
si-a făcut datoria fată de partid, tată 
de patrie, fată de poporul roihln. 
Noi vă dorim succese în această ac
tivitate, tovarăși! (Apteudie).

ță mai bună. In aproape toate ma
rile acțiuni ale proletariatului din 
țara noastră a fost prezentă munci
torimea dita Galați și Brăila. Parti
dul nostru a avut întotdeauna, îh 
regiunea dumneavoastră, o autentică 
organizație care, în condițiile ile
galității, a desfășurat o activitate 
intensă și și-a adus contribuția la 
înfăptuirea actului istoric de ta 23 
August, Ia cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare și trece
rea la construirea societății socia
liste in țara noastră.

Toate aceste tfadiții, pe care le 
evocăm astăzi, ale luptei naționale, 
ale mișcării revoluționare și luptei 
pentru socialism constituie un bun 
al întregului nostru popor. Partidul 
comunist, continuatorul celor mai 
bune tradiții de luptă și muncă ale 
poporului, cultivă și păstrează cu 
sfințenie amintirea momentelor ho- 
tărîtoare pentru. viața și însăși e- 
xistența popotului. Sînt momente 
care au avut un roi de seamă în 
dezvoltarea națiunii noastre, în 
lupta partidului, în Cfeafea pdstbi- 
IHSitii de a COfiftfui astăzi soOtalis- 
mul. Fată lupta înaintașilor noștri 
nu am fi putut să realizăm aceasta.

Trebuie să tragem învățăminte 
din istoria patriei noastre $i Sâ fș- 
Cern total petitfu a asigufa dtiZVo) 
tarea continuă a popeiutwi ftestru

(Gtifiiutuere in peg. 4»a/



regiunea

Ni colac Ceauses cu

(Urmare din pag. 3-a).

a națiunii noastre, a independen
ței și suveranității naționale, întru- 
cît numai în acest fel poporul ro
mân va putea să-și asigure un loc 
de cinste în rîndul popoarelor în
tregii lumi, va ptrtea să-și aducă 
contribuția la progresul și civiliza
ția omenirii. (Aplauze furtunoase).

Să educăm tineretul patriei noas
tre, în spiritul respectului și prețui
rii acestui minunat trecut, pentru 
ca. el să-și înțeleagă datoria sa de 
mîirie, să fie gata să muncească și 
să-și pună în serviciul patriei, al 
poporului, toate cunoștințele pe ca
re le capătă astăzi în școli, să de
pună toate eforturile pentru a asi
gura progresul continuu al țării. Ti
neretul să fie gata oricînd să-și 
dea și viata pentru interesele po-

porului, ale patriei socialiste. (A- 
plauze îndelungi și puternice).

Regiunea dumneavoastră, tovarăși, 
are o organizație de partid puter
nică — după cum spunea tovară
șul prim-secretar al regiunii ea nu
mără peste 93 000 membri. Ea este, 
desigur, una din organizațiile re
gionale puternice ale partidului, 
nu numai numericeșie, dar și din 
punct de vedere calitativ. Este o 
organizație care are rezultate bune 
în activitatea economică și poliitico- 
educativă, înfăptuiește neabătut po
litica partidului, sarcinile trasate 
de Comitetul Central. Doresc să 
felicit activul de partid, comitetul 
regional, pe toți comuniștii pentru 
rezultatele de pînă acum și le urez 
noi și noi succese în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului, a directi
velor Comitetului Central al parti
dului. (Vii aplauze).

triei noastre. Aceasta ne dă încre
derea deplină că și în viitor oamenii 
muncii din regiunea Galați, la fel ca 
întregul- nostru popor, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a 
făptui hotărîrile Congresului 
IX-lea al partidului. Discuțiile

TELEGRAME EXTERN*

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

Referindu-se în continuare la u- 
nede probleme internaționale, tova
rășul Ceaușescu a spus : 
și statul 
tivă de 
labor ăr ii 
tenie cu 
siderînd 
ca factor determinant al 
dezvoltări sociale. In același timp, 
țara noastră dezvoltă legături cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, în condițiile egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectării inde
pendenței și suveranității naționale.

Vă sînt cunoscute inițiativele și 
acțiunile întreprinse de 
tră în această direcție, 
țiuni s-au soldat cu 
continuă a legăturilor 
politice, științifice și 
diferite țări ale lumii, 
creșterea prestigiului 
al. României și au constituit, 
odată, o contribuție importantă a 
țării noastre la cauza păcii și se
curității în Europa și în întreaga 
lume, în interesul instaurării unui 
climat de colaborare și 
între toate popoarele.

Desigur, statornicirea 
menea climat nu este 
ușor, atîta timp cît în 
imperialismul care acționează pe di- 
letite căi împotriva independentei 
și libertății popoarelor, se ameste
că în treburile lor interne, săvâr
șește acte de agresiune, punînd în 
pericol pacea întregii lumi. Nu o 
dată au subliniat partidul și guver
nul nostru că în condițiile actuale 
este necesară unirea tuturor forțe
lor antiimperialiste, pentru a putea 
împiedica cercurile imperialiste să 
dezlănțuie un nou război mondial.

Partidul și guvernul nostru și-au
exprimat 
lidaritate 
îi acordă 
bertatea 
sale. Ne 
țărîrea pentru încetarea 
și- necondiționată a bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam și a 
războiului de agresiune din Vietna
mul de sud, pentru retragerea tu
turor forțelor militare americane și 
a tuturor trupelor străine 
ceastă parte a Vietnamului, 
aplicarea acordurilor de la 
va și respectarea dreptului 
rului vietnamez 
gur soarta sa.

Istoria ridică 
fundamental în 
sarcina de a lupta neobosit pentru 
unirea într-un front puternic a tu
turor forțelor antiimperialiste — și 
noi, tovarăși, sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a ne aduce contri
buția la întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor care se ridică împotri-

Partidul 
nostru duc o politică ac- 
dezvoltare continuă a co
și a legăturilor de prie- 
toaite țările socialiste, con- 
unitatea strînsă a acestora 

întregii

po- 
pe 
ex

tară noas- 
Aceste ac- 
dezvoltarea 
economice,

culturale cu 
au- dus la 
internațional 

tot-

înțelegere

unui ase- 
un lucru 

lume există

cu fermitate deplina so- 
cu poporul vietnamez si 
sprijin în lupta pentru li- 
și independenta patriei 
pronunțăm cu toată ho- 

imediată

din a- 
pentru 
Gene- 
popo-

de a-și hotărî sin-

— ca un imperativ 
fața popoarelor —

va cercurilor imperialiste, pentru 
salvgardarea păcii în lume. Facem 
aceasta fiind convinși că ne înde
plinim o înaltă datorie față de 
porul nostru — care 'sprijină 
de-a întregul politica internă și 
ternă a partidului și statului
și ne îndeplinim, totodată, o înda
torire internaționalistă față de toa
te popoarele dornice de pace, față 
de clasa muncitoare internațională, 
față de cauza păcii î-n lume.

Poporul nostru este profund inte
resat în realizarea securității în Eu
ropa. Consfătuirea din iulie de la 
București a țărilor socialiste partici
pante la tratatul de la Varșovia, De
clarația adoptată cu acest prilej au 
deschis largi posibilități de discuții 
și contacte internaționale pentru ă- 
bordarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, care să excludă posibili
tatea unui nou răzbdi, să asigure 
condiții de dezvoltare tuturor po
poarelor Europei, fără amestec din 
afară, pe baza respectării principi
ilor egalității, suveranității și inde
pendenței naționale. In spiritul De
clarației semnate la București, Parti
dul Comunist Român și guvernul 
patriei noastre 
liteze cu toată fermitatea, 
au făcut-o pînă acum, 
făptuirea securității în 
convingerea că aceasta 
în cel mai înalt grad 
vitale ale poporului român, intere
selor tuturor țărilor socialiste, ale 
tuturor popoarelor din Europa și din 
întreaga lume, cauzei păcii și cola
borării internaționale.

vor continua să mi- 
, așa cum 
pentru în- 
Europa, cu 
corespunde 
intereselor

Tovarăși,
Cu prilejul vizitei în regiu

nea dumneavoastră am putut ve
dea cu cît entuziasm, cu cît elan, 
înfăptuiesc oamenii muncii, în toa
te domeniile, politica partidului nos
tru, cu cîtă energie muncesc pentru 
a asigura progresul continuu al pă-

ii

în-| 
al" 

____ __ ,________  ____ ,__  pe ■ 
care le-arji avut cu activul de partid, I 
cu comuniștii, cu oamenii muncii în • 
regiunea dumneavoastră — ca, de | 
altfel, și în alte regiuni ale țării — | 
constitute o expresie a ..preocupării • 
partidului și statului nostru de a se | 
sfătui în. permanență cu oamenii I 
muncii, de a dezbate împreună pro-1 
blemele concrete ale construcției so- g 
ciaiiste în toate domeniile de activi-1 
tate, de a valorifica și generaliza 1 
experiența și inițiativa bună a mi- a 
lioanelor de constructori ai socialis- ■ 
mului din patria noastră.__________9

Aceasta este, de altfel, una din a 
caracteristicile fundamentale ale de- I 
mocrației noastre socialiste, încetă- J 
țenitd profund în viața țării, fiind - 
chezășia îmbunătățirii continue a 1 
activității noastre în toate domeniile, f 
a înaintării cu succes pe calea deșă- _ 
vîrșirii construcției socialiste, a ii- I 
dicării continue a patriei noastre peg 
culmile înalte ale civilizației. ~ 
buie ca fiecare organizație 
partid să Iacă totul pentru a 
legăturile cu oamenii muncii și 
sfătui permanent 
tățenii patriei 
constă forța in 
această ne dă tăria de a 
toate sgrcjnile care ne 
fată. (Vii aplauze).

In încheiere, doresc să 
din toată inima, tuturor celor pre-1 
zenți, tuturor comuniștilor, oamenilor 
muncii din regiune — muncitorilor,' 
țăranilor, intelectualilor, bărbați, fe-1 
njei, tineri, elevilor, care au pășit! 
acum într-un nou an de învățămînt • 

noi și nrt succese în activitatea 
dumneavoastră, spre a vă aduce o 
contribuție Și mai mare la realiza
rea programului stabilit de Con- g 
greșul al IX-lea al partidului, la în- r 
floricea Republicii Socialiste Româ
nia ! țpatticipăntii la adunare aplaudă! 
și ovaționează îndelung).

★
...După două zile pline, bogate’ 

în întîlniri rodnice, joi seara, con- j 
ducătorii de partid și de stat și-au ! 
luat rămas bun de la zecile de mii 
de gălățeni, care i-au condus pînă 
la gară. Luminile tortelor și artifi
ciilor dau Galațiului, la această oră 
din miez de noapte, o imagine fe
erică. E salutul adus conducători
lor de partid și de stat de zeci de 
mii de locuitori ai orașului Galați.

...Trenul se depărtează de peron, 
însoțit ide uralele și ovațiile fără 
sffrșit. „Vă așteptăm întotdeauna 
cu dragoste în mijlocul nostru, 
scumpi conducători" — sînt cuvin
tele rostite de mii de glasuri, izvo- 
rîte ■ din -toate inimile, ca o expre
sie grăitoare a dragostei și devota
mentului față de Partidul Comunist 
Român, călăuzitorul poporului nos
tru pe. drumul continuei înfloriri a 
patriei iubite — Republica Socialis
tă România.

Constantin M1TEA 
Ion GĂLETEANU

BELGRAD 16. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Vineri după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Cdrneliu Mănescu, 
a fost primit de președintele R.S.F.

lugoslavia, Iosip Broz Tito. La con
vorbirea care s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, 
au participat Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia și alte 
persoane oficiale.

r

Vizita, parlamentarilor romani 
in Cehoslovacia

BRNO 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite: In con
tinuarea vizitei pe care o face în 
Cehoslovacia, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste Românie, condusă de preșe
dintele Comisiei Constituționale a 
M.A.N., Avram Bunaciu, a plecat 
vineri dimineața din Praga într-o 
Călătorie prin țară.

In drum spre 
mâni au vizitat 
unelte Kovosvit 
unde directorul

Brno, deputății ro- 
Uzinele de mașini- 
din Boemia de sud, 
uzinelor le-a pre-

zentat aspecte ale activității, aces
tui obiectiv industrial.

In continuarea călătoriei s-a fă
cut un popas în localitatea Trebec, 
reședința raionului cu același nu
me. Sahitînd pe deputății români, 
Ludvik Cou-fal, vicepreședinte ăl co
mitetului național raional, a neV-e- 
cat contribuția pe care armata ro
mână a adus-o la eliberarea acestor 
pământuri ale Moraviei de sudi de 
sub jugul fascist.

Seara, delegația parlamentară . ro
mână a sosit la Brno.

1

Tensiune în Republica Dominicană

In Edifura politică a apărut

Culegere
Lucrarea cuprinde materialele :
CONSTANTIN MĂNESCU
IANCU OLTEANU
Greva generală din octombrie 

1920.
GHEORGHE STOICA
MIHAIL CRUCEANU
Momente din perioada Congresului 
al P.C.R.
CONSTANTIN PÎRVULESCU
MIHAI BtlRCĂ
Mărețele tradiții internaționaliste 

ale partidului.
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SANTO DOMINGO 16 (Agerpres). 
In capitala dominicană s-a creat, în- 
cepînd de miercuri, cînd doi soldați 
americani, aparținînd trupelor de 
ocupație, au fost asasinați, o nouă 
stare de tensiune. Joi, în fața Pa
latului Prezidențial au fost amplasate 
patru tancuri, în timp ce patrule 
motorizate ale armatei și poliției 
efectuau raiduri asupra circulației și 
descinderi la domiciliile diferitelor 
persoane. Noaptea, s-au semnalat 
tulburări în mai multe locuiri de la 
periferiile capitalei. Șeful 
generalul Luis Tejera, a 
presei că „aceste măsuri 
luate pentru a preveni o 
încercare de violență". La rîndul său, 
Unul din șefii militari, întrebat des
pre amplasarea tancurilor în fața 
Palatului Prezidențial, s-a limitat să 
declare doar că, „tancurile aduse de 
Ia baza San Isidro — citadela tru
pelor comandate de generalii Wes- 
sin și Imbert Bareras, în timpul eve
nimentelor crizei dominicane —, nu 
trebuie să constituie o surpriză pen
tru nimeni".

Pe de altă parte, deputatul opozi-

ției, Emmanuel Espinal, a dezvăluit 
în Parlament existența unui plan ,’,de 
declanșare, a unui val de teroare in . 
întreaga țară".

poziției, 
declarat 

au fost 
posibilă

„Lunar Orbiter" a terminat 
transmiterea de fotografii 
ale suprafeței lunare

NEW YORK 16 (Agerpres).— Un 
purtător de cuvînt al N.A.S.A. (Ad
ministrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea' spa? 
țiului cosmic) a anunțat că nava cos
mică americană „lunar Orbiter" a 
terminat transmiterea pe Păm-înt a 
fotografiilor suprafeței lunare, luate 
și „înmagazinate" de aparatele na
vei în perioada imediat următoare 
lansării efectuate la 14 august. „Lu
nar Orbiter", care evoluează .pe, o 
orbită în jurul satelitului natural 
al Pământului, a transmis în - tpțșl 
215 fotografii. Se așteaptă ce „Lu
nar Orbiter" să se prăbușească pe 
suprafața Lunii în primăvara anu
lui viitor.

Efectivul trupelor americane 
în Vietnamul de sud

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției U.P.I. in
formează, citând surse oficiale, că 
efectivul trupelor americane dislo
cate în Vietnamul de sud se ridică 
în prezent la 308 000 de oameni și 
urmează să orească pe măsură ce 

' ailte trupe americane vor putea fi 
! acomodate cu condițiile specifice 

luptei din Vietnam. Nu există nici 
o limită în ce privește numărul mi
litarilor care vor fi trimiși să lupte 
în Vietnam, menționează corespon
dentul, subliniind, totodată, că sta-

bilirea „necesarului" 
mâne la dispoziția 
William Westmoreland, 
tul trupelor americane 
mul de sud. Revenind 
actual de militari 
tenți pe teritoriul Vietnamului ide 
sud, corespondentul subliniază că 
în acesta nu sînt incluși militarii 
aparținînd forțelor navale ale S.U.A. 
care patrulează coastele vietaaijle- 
ze, precum și unitățile aeriene sta
ționate pe teritoriile unor țări în
vecinate cu Vietnamul.

de trupe jră- 
generaihfjul 
comand an

din Vietna- 
la numărul

americani. '■ exis

SCURT

VASI1E VÎLCU
ION POPESCU PUȚURI
Momente din activitatea P.C.R. în | 

preajma celui de-al doilea război j 
mondial.

ALEXANDRU SENCOVICI
P.C.R. — militant consecvent pen- I 

tru făurirea Frontului Unic Munci
toresc. 1

Ada gregorian
N1COLAE POPESCU
Luptele din 1S33 ale muncitorilor 1 

petroliști din Vnîea Prahovei. O pa- 
1 gină eroică din Istoria mișcării noas

tre • muncitorești.
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+ NEW YORK. Luînd cuvîn- 
tul în fața ziariștilor prezenți 
la un dineu oferit la sediul 
O.N.U., secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a reafirmat 
hotărîrea sa de a demisiona. 
EI a invitat statele membre ale 
O.N.U. să se preocupe, de pe 
acum, de găsirea unui succe
sor al său.

+ NEW YORK. La 16 sep
tembrie, de la baza Vanden
berg (California) 
riene americane 
un satelit secret.

a forțelor ae- 
a fost lansat

apropiere de< ROMA. In 
localitatea italiană Coni, au în
ceput lucrările unuia din cele 
mai lungi tuneluri din Europa 
— 12 km și jumătate. Acest 
tunel va lega localitatea fran-

ceză Saint-Martin Vesubie de 
cea italiană Sai-nte Anne ... de 
Vaddieri. Prin construirea tune
lului 
ta și

traficul rutier dintre Fran- 
Italia va fi mult ușurat.

SEUL. Etiopia a hotărît . 
retragă grupul său de. o-

♦
să-și
fițeri de legătură care făceau 
parte din așa-zisul „comanda
ment
reea

n
O.N.U." instalat în Co

de sud de Statele Unite,

WASHINGTON. Biroul de 
a anunțat

♦ 
statistică al S.U.A. 
că la 15 septembrie populația 
Statelor Unite era de 197 346 000 
locuitori. Datele obținute indi
că faptul că la fiecare 8,5 se
cunde se naște un copil, și Ia 
fiecare 17 secunde se înregis
trează un deces.
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